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Mēneša doma: Tēva mājās garoza gardāka nekā svešās mājās cepetis.
/ Latviešu tautas sakāmvārds/

Labdien, Jūsu mājās!
Maija pirmajās dienās vasarīgais siltums ir ietērpis kokus un krūmus maigā
lapu rotā, kas lieliski papildina jauno zāles
asnu zaļumu. Klāt pavasaris un ikviens,
kuram pie sirds ir audzēšanas prieks, lielākās un mazākās zemes platībās ir sācis
rosīties. Vietām jau sadīguši pavasara sīpoli, taču vietām uz lauka stāv lielas ūdens
lāmas un sējas darbi kavējas.
Maija mēnesis iesākās ar svētku dienām un pirmajā nedēļā bija tikai divas
darba dienas. Traktoru parāde pirmajā
maija dienā var teikt ir kļuvusi par tradīciju. Arī šogad Kaspars Kalvāns spēja
sapulcēt atbalstītājus šādam pasākumam
un vīru pulciņam pievienojās arī Ināra
Rūrāne. Pašvaldība kā atbalstu pasākuma
organizatoriem fi nansēja pūtēju orķestra
līdzdalību. Pārliecinoši tika sasniegts pasākuma mērķis un sagādāts prieks ne vien
pašiem traktoru parādes dalībniekiem,
bet arī kuplajām skatītāju un atbalstītāju
pulkam. Protams, ka pirms parādes katrs
saimnieks savu dzelzs rumaku spodrināja
un posa, lai atrādītu savu tuvāko palīgu
ļaudīm. Paldies, ka atradāt laiku pašas
pavasara darbu saspringtākajās dienās, lai

parādītu, ka laukos dzīvo cilvēki, kuriem
šī dzīves vide ir ļoti svarīga un nozīmīga.
Neapšaubāmi, ka mēs visi ļoti labi
zinām mūsu valsts dzimšanas dienu 18.
novembri. Taču pirms 28 gadiem toreizējie Augstākās padomes deputāti visai pasaulei parādīja, ka vēlas atjaunot Latvijas
valsti. Tajā saulainajā dienā cilvēki ļoti
uzmanīgi sekoja notikumiem Augstākajā
padomē un ar gavilēm sveica katru “Par”
balsotāju. Toreizējie deputāti izjuta ļoti
lielu tautas mīlestību un cieņu. Dažu pat
nesa uz rokām. Tā jau ir vēsture un mūsu
dienās pamazām tiek iedibināta tradīcija
šo dienu atzīmēt ar Baltā galdauta svētkiem. Svētki domāti ne vien tāpēc, lai
pieminētu šo Latvijas valstij svarīgo notikumu, bet pie galda pulcētu ģimenes,
kaimiņus un arī ikvienu pašvaldībā dzīvojošu cilvēku, lai vienkārši uz brīdi pabūtu
kopā un aprunātos.
Ātrais šodienas dzīves ritms diktē
savu un arvien mazāk laika mēs atvēlām
viens otram. Taču kopā būšanas laiks ir
visdārgākā dāvana, kuru mēs varam uzdāvināt saviem bērniem, mazbērniem,
kaimiņiem vai arī vienkārši pazīstamiem

cilvēkiem. Ir dzirdēts, ka saka – strīdos
dzimst patiesība, bet man gribas teikt, ka
strīdēties ir jāprot, otru neapvainojot un
nepazemojot. Manuprāt, ka visvērtīgākā
ir prasme sarunāties un prasme dzirdēt
otra viedokli. Tad arī rezultāts ir vislabākais. Prasme sarunāties ir nepieciešama
ģimenē un arī pašvaldību darbā. Tāpēc
biežāk sēdīsimies pie balta galdauta ģimenē, darbā un konstruktīvās sarunās atradīsim problēmām labāko risinājumu.
Paldies visiem, kuri atnāca uz Baltā
galdauta svētkiem Salas kultūras namā
un ceru, ka pamazām šie svētki kļūs par
skaistu un nozīmīgu tradīciju valsts svinamo svētku sarakstā.
Kā katru gadu, arī šogad, maija pēdējā sestdienā tiek organizēti mūsu novada
svētki. Programma ir plaša un ceru, ka
ikviens atradīsiet sev piemērotu koncertu,
sporta aktivitāti, bērniem paredzētu pasākumu, kuru apmeklēsiet kopā ar ģimeni
un ciemiņiem.
Jaukus, gaišus Salas novada svētkus!
Irēna Sproģe
Salas novada domes priekšsēdētāja
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Domes sēdē izskatīti un pieņemti lēmumi
2018.gada 19.aprīļa novada
domes ārkārtas sēdē izskatīti
un pieņemti lēmumi šādos
jautājumos
• Par atklāta konkursa uz vakanto
Biržu pamatskolas direktora amatu organizēšanu (apstiprināt Biržu pamatskolas
direktora amata pretendentu atlases komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētāja:
domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe; komisijas locekļi: Jēkabpils novada Izglītības un
kultūras pārvaldes vadītāja Anda Ķiploka;
pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte”
vadītāja Inga Pastare; izpilddirektors Arnis
Baumeisters; personāla nodaļas vadītāja Ingūna Rēķe);
• Par piedalīšanos ELFLA projektā
un projekta īstenošanai nepieciešamā
fi nansējuma nodrošināšanu (piedalīties
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai izsludinātajā atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020.gadam, investīciju pasākumā „Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ar
projekta iesniegumu „Pašvaldības ceļa Se6
Kaijas-Pūķupīte infrastruktūras pārbūve”; apstiprināt projekta kopējās izmaksas
237867,69 EUR, t.sk. ELFLA fi nansējums
–214080,92 EUR un Salas novada pašvaldības fi nansējums 23786,77 EUR apmērā);
• Par piedalīšanos ELFLA projektā un
projekta īstenošanai nepieciešamā fi nansējuma nodrošināšanu (piedalīties Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
izsludinātajā atklāta projektu iesniegumu
konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020.gadam, investīciju pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” ar projekta
iesniegumu „Pašvaldības ceļa S21 Mežmaļi-Dekšņi infrastruktūras pārbūve”; apstiprināt projekta kopējās izmaksas 202227,78,
t.sk. ELFLA fi nansējums – 182005,00 EUR
un Salas novada pašvaldības fi nansējums
20222,78 EUR apmērā)

2018.gada 26.aprīļa novada
domes sēdē izskatīti un
pieņemti lēmumi šādos
jautājumos
• Izpilddirektora ziņojums par paveikto aprīļa mēnesī (uzsākta grants ceļu greiderēšana ar jauno greideri; notika vidējās
paaudzes deju kolektīva “Letkiss” 15 gadu
jubilejas koncerts; noslēgušies iepirkumi
“Remontdarbi PII “Ābelīte” un “Mēbeļu
izgatavošana, piegāde un uzstādīšana PII
“Ābelīte”; noslēdzies iepirkums “Jaunas automašīnas iegāde Salas novada pašvaldības
vajadzībām”; Valsts būvniecības kontroles
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birojs veica ēkas tehniskā stāvokļa pārbaudi
Alejas ielā 7, Salā; uzstādīti jauni rotaļu laukumi Salā PII “Ābelīte” un pie Viesturu 1
mājās, un rotaļu laukuma komplekts Zvejnieklīcī; norisinājās Lieldienu pasākumi;
notiek gatavošanās Lielajai talkai);
• Par parāda dzēšanu (dzēst V.K. īres
parāda peļņas daļu 139,43 EUR apmērā ar
noteikumu, ka logi paliek Salas pašvaldības
īpašumā);
• Par autogreidera pārdošanu (uzdot
SIA “Vīgants” pārdod autogreideri , ar reģistrācijas Nr. T7620LD, rīkojot izsoli);
• Par pašvaldības kustamās mantas
automašīnas VW Passat norakstīšanu
(nodot apstrādes uzņēmumam uz Salas
novada pašvaldības vārda reģistrēto automašīnu VW Passat, valsts reģistrācijas Nr.
EN142 un norakstīt to, iesniedzot Ceļu satiksmes drošības direkcijā likvidācijas sertifi kātu);
• Par dzīvojamo māju nodošanu turējumā un apsaimniekošanā (nodot turējumā un apsaimniekošanā sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību „Vīgants” nekustamos
īpašumus: dzīvokļus un zemi zem ēkām
Susējas iela 20-17, Sala, Salas pagasts, Salas
novads; Biržu iela 8-17, Birži, Salas pagasts,
Salas novads; Ošānu iela 12a-18, Ošāni, Salas pagasts, Salas novads; zemi “Līkumi 1”,
Sēlpils pagastā, Salas novadā);
• Par transportlīdzekļa pieņemšanu bez atlīdzības (pieņemt bez atlīdzības
no SIA “Vīgants” transportlīdzekli Škoda
Octavia, valsts reģistrācijas Nr. JC8558, ar
atlikušo vērtību uz 16.04.2018. nulle euro);
• Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Biržu ielā 10-6, Biržos, Salas pagastā,
atsavināšanu (uzsākt Salas novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.6, Biržu ielā 10, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā, atsavināšanas procesu
– veikt dzīvokļa inventarizāciju (ja nepieciešams), vērtēšanu un ierakstīt dzīvokli
Zemesgrāmatā uz Salas novada pašvaldības
vārda);
• Par zemes vienības “D/s Putnukalni
Nr.5/1-26”, Salas pagastā, atsavināšanu
(uzsākt Salas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
5686 002 0380 “D/s Putnukalni Nr.5/1-26”
Salas pagastā, Salas novadā, platībā 0,14
ha, atsavināšanas procesu – veikt zemes
robežu uzmērīšanu dabā, vērtēšanu un ierakstīt zemesgrāmatā uz Salas novada pašvaldības vārda);
• Par fi nansiālu atbalstu bērnu un
jauniešu invalīdu biedrībai „Cerību sala”
(Atbalstīt bērnu un jauniešu invalīdu biedrības „Cerību sala” sporta spēļu rīkošanu
bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām piešķirot 100 EUR);
• Par nekustamā īpašuma „Irši” Salas
pagastā, sadalīšanu (atļaut sadalīt, neizs-

trādājot zemes ierīcības projektu vai detālplānojumu, nekustamo īpašumu „Irši”,
Salas pagastā, Salas novadā; piešķirt atdalāmajai zemes vienībai platībā 0,9861 ha,
jaunu nosaukumu “Jaunirši”, Salas pagasts,
Salas novads, zemes lietošanas mērķis –
lauksaimniecība; mainīt zemes vienībai
platībā 0,3839 zemes lietošanas mērķi no
lauksaimniecība uz jaunu - individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme);
• Par atļaujas sniegšanu individuālās
apkures sistēmas projektēšanai (atļaut 1
personai projektēt un ierīkot individuālo
centrālo (gāzes) apkures sistēmu dzīvokļa
īpašumā);
• Par adreses likvidēšanu Salas novada
Salas pagastā (likvidēt adresi „Pleikšņi”,
Salas pagasts, Salas novads, LV-5230);
• Par palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā (piešķirt dzīvojamo platību 2
personām);
• Par īres līguma izbeigšanu (izbeigt
īres līgumu ar 1 personu);
• Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu (anulēt deklarēto dzīvesvietu 1 personai);
• Par atteikumu piešķirt dzīvojamo
platību (atteikt piešķirt dzīvojamo platību
1 personai);
• Par līdzfi nansējuma nodrošināšanu LVAF projektam (apstiprināt projekta „Ošānu ciema notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu pārbūve potenciālo vides risku
novēršanai” kopējās izmaksas 146001,07
EUR, no kuriem 102200,75 EUR LVAF finansējums un 43800,32 EUR Salas novada
pašvaldības fi nansējums, kas sastāda 30 %);
• Par Salas novada pašvaldības 2017.
gada konsolidētā fi nanšu pārskata apstiprināšanu (apstiprināt Salas novada
pašvaldības 2017.gada konsolidēto fi nanšu
pārskatu);
• Par nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.14 pagarināšanu un nomas maksas
noteikšanu (no 2018.gada 1.jūnija pagarināt 2008.gada 29.aprīļa neapdzīvojamo
telpu nomas līgumu Nr.14, par nekustamā
īpašuma Susējas ielā 20-42, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra apzīmējums
56869008957 1.stāva telpas 37,40 m² un
ārtelpas – terases 7,70 m² platībā nomu līdz
2024. gada 1.jūnijam; ar 2018.gada 1.jūniju
noteikt nomas maksu 10,47 EUR mēnesī,
papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli)
Nākošā kārtējā domes sēde 2018.gada
31.maijā plkst.14.00.
* Salas novada domes sēdes protokoli
publicēti mājas lapā www.salasnovads.lv
sadaļas „Novada dome” apakšsadaļā „Domes sēžu protokoli”.
Ingūna Rēķe
Personāla nodaļas vadītāja
www.salasnovads.lv
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VAS “Latvijas Valsts ceļi uzsāk tehniskā projekta
izstrādi veloceliņa izbūvei
Salas novada pašvaldība no Valsts akciju
sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” saņēma vēstuli
ar lūgumu pašvaldībai izsniegt tehniskos noteikumus “Gājēju velosipēdistu celiņa gar autoceļu P 76 Aizkraukle-Jēkabpils posmā no Salas
ciemata līdz Jēkabpilij būvniecībai”.
Kā iepriekš tika minēts, pēc Salas novada
pašvaldības rosinājuma, 2016.gada novembrī
biedrība "Holista" bija savākusi, apkopojusi un
iesniegusi pašvaldībā 1277 iedzīvotāju parakstus par veloceliņa ierīkošanu gar autoceļu P76,
posmā no Salas ciemata centra līdz Jēkabpilij.
Parakstu vākšanas mērķis bija nodrošināt
velotransporta pārvietošanās veida līdzsvarotu
attīstību Salas novadā, attīstot velotransportam
piemērotu infrastruktūru, kas atbilst arī Salas
novada Attīstības programmas 2012.-2018.,
2.rīcības virziena "Transporta infrastruktūras
attīstīšana" 2. uzdevumam "Attīstīt velo infra-

struktūru".
Sabiedriskās aktivitātes rezultātā iegūtos
datus Salas novada pašvaldība nosūtīja izvērtēšanai LR Satiksmes ministrijai un VAS "Latvijas
Valsts ceļiem", ar lūgumu ņemt vērā iedzīvotāju viedokli un iespējami tuvākajā laikā izbūvēt
veloceliņu gar autoceļu P76 iepriekš minētajā
posmā.
Satiksmes ministrija informēja, ka 2018.
gadā plāno piesaistīt konsultantus būvprojekta
minimālā sastāvā jeb skiču projekta izstrādei.
Satiksmes ministrija vērsa uzmanību uz to, ka
skiču projekta ietvaros jāizvērtē arī zemju pieejamība un iespējamā veloceļa iekļaušanās gan
Salas novada, gan Jēkabpils pilsētas satiksmes
infrastruktūrā.
Arī Jēkabpils pilsētas pašvaldība, 2017.
gada augustā nosūtīja vēstuli LR Satiksmes ministrijai ar informāciju par pašvaldības plāno-

to projektu "Jēkabpils pilsētas infrastruktūras
sasaiste ar TEN-T tīklu". Šī projekta ietvaros,
valsts reģionālā autoceļa P76 Aizkraukle-Jēkabpils posmā 42.612-43.060 km plānots izbūvēt
lokveida krustojumu, pagarinot Brīvības ielu
un izveidojot savienojumu ar Dolomīta ielu.
Plānotajā infrastruktūrā ietilpst arī apvienota
gājēju un veloceliņa infrastruktūra gan virzienā
no lokveida krustojuma uz Brīvības ielu, gan uz
Dolomīta ielu.
Atbilstoši Salas novada pašvaldības iniciatīvai, būvprojekta izstrādes gaitā Jēkabpils pilsētas pašvaldība bija apņēmusies iekļaut lokveida
krustojuma izbūves tehniskajā risinājumā arī
gājēju un veloceliņa pievienojuma vietu virzienā uz Salas novada administratīvo teritoriju.
Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu
speciāliste

Informācija lauksaimniekiem
• Līdz 22. maijam lauksaimnieki var reģistrēties Valsts augu aizsardzības dienesta
(VAAD) reģistrā, ja vēlas saņemt atbalstu pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Vidi
saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā”
(VSMD).
• 22. maijs ir pēdējā diena, kad EPS var iesniegt Vienoto iesniegumu bez atbalsta apjoma
samazinājuma par katru nokavēto darbdienu.
• 1.jūnijs ir pēdējā diena, kad lauksaimniecības produkcijas ražotāji var iesniegt iesniegumu LAD, lai saņemtu tiesības iegādāties
marķētu dīzeļdegvielu, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi. Lauksaimniekiem
jāapliecina, ka viņi veic saimniecisko darbību,
kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā
• No 2018.gada 21. maija līdz 21. jūnijam biedrība Lauku partnerība „Sēlija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas 5.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības

virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Projektus
var iesniegt divās mērķgrupās: 1.rīcība „ Darbs
un pārticība” un 6.rīcība „Draudzīga un atbalstoša dzīves vide”.
Lauksaimnieki varēs pretendēt uz atbalstu
tūrisma un citu ar lauksaimniecību nesaistītu
darbību attīstīšanai. Valdība 3. maijā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos
grozījumus “Grozījumi MK 24.05.2016. noteikumos Nr.320 “Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” atklātu
projektu iesniegumu konkursu veidā””.
Gājputni pavasara migrācijas laikā nereti
nodara kaitējumu dažādām lauksaimniecības
kultūrām un lai tos segtu, lauksaimniekiem ir
iespēja Dabas aizsardzības pārvaldē pieteikties
kompensācijām par nemedījamo sugu, piemēram zosu, dzērvju, kormorānu (jūras kraukļu)
u.c. nodarītajiem postījumiem. Dabas aizsardzības pārvalde šopavasar jau saņēmusi pirmos pieteikumus un atgādina, ka kompensā-

cijām jāpiesakās iespējami ātri pēc postījumu
konstatēšanas, lai eksperti varētu situāciju
izvērtēt un lemt par zaudējumu apmēru un
kompensācijas piešķiršanu.
LLKC piedalās Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projektā kur LLKC atbildība
ir Biznesa Mentoru tīkla izveide. Mentorings
ir dalīšanās ar jauno uzņēmēju - pieredzes
pārņēmēju praktiski pārbaudītā pieredzē, tas
ir abpusējs process, abpusēja bagātināšanās
un tas ir brīvprātīgs (bezmaksas) pasākums.
Projekta ietvaros plānots organizēt apmācības
topošajiem mentoriem-uzņēmējiem. Jēkabpils
konsultāciju birojs aicina pieteikties uzņēmējus, kuri vēlas iesaistīties šajā Biznesa Mentoru tīklā: personīgi Jēkabpils KB, telefoniski
26511269 vai e-pastā anita.putka@llkc.lv.
Lauku attīstības konsultanta pieņemšanas
laiki Salas novadā: 14. un 28. maijā plkst.
9:00-12:00 Salas novada domes ēkas sapulču
zālē, 222. kabinetā, Susējas ielā 9, Salā; plkst.
13:00-16:00 Sēlpils pagasta Pētera Barisona
ielā 6, Sēlijā, T.26511269

Skolēni var pieteikties brīvprātīgajam darbam vasarā
Salas novada pašvaldības dome, pamatojoties uz nolikumu “Par skolēnu brīvprātīgā
darba organizēšanu vasaras brīvlaikā Salas novada pašvaldībā”, paredz, ka skolēnu brīvprātīgais darbs pašvaldībā tiek organizēts skolēnu
vasaras brīvlaikā – jūlijā.
Darbam var pieteikties bērni vecumā no
13 līdz 18 gadiem, bet ne vairāk kā 30 skolēni.
Priekšrocības pieteikties brīvprātīgajam darbam prioritārā secībā ir skolēniem, kuru:
• ģimenēm ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss;
• dzīvo daudzbērnu ģimenē;
www.salasnovads.lv

• abi vecāki ir bezdarbnieki.
Gadījumā, ja brīvprātīgajam darbam pieteiksies vairāk skolēnu, tad pašvaldības Sociālais dienests skolēnus uz vakantajām vietām
izvēlēsies izlozes kārtībā. Izloze ir atklāta un
tajā varēs piedalīties jebkura ieinteresētā persona.
Skolēniem, kas iegūs iespēju uzsākt darbu,
ir noteiktas 20 darba dienas mēnesī (jūlijā),
nepārsniedzot 4 stundas dienā un 20 stundas
nedēļā.
Skolēnu pieteikumu anketas – iesniegumus brīvprātīgajam darbam var iesniegt Paš-

valdībā, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas
novads, LV–5230, 101.kabinetā, no š.g. maija,
pirmdienās – ceturtdienās no plkst. 08.30–
17.00, piektdienās no plkst. 08.30 – 16.00.
Skolēniem Pašvaldībā jāiesniedz:
• aizpildīta pieteikuma anketa – iesniegums (nolikuma pielikums Nr.1);
• ārsta izziņa par veselības stāvokli, kurā
norādīts, ka skolēna veselības stāvoklis atļauj
veikt brīvprātīgo darbu;
Nolikums un tā pielikumi skatāmi Salas
novada mājaslapā www.salasnovads.lv
Sociālais dienests
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Karjeras izglītība Salas vidusskolā

Aprīlī Salas vidusskola realizēja trīs
karjeras pasākumus, kuri tika fi nansēti
projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” ietvaros.
20.aprīļa pasākums norisinājās Salas
vidusskolas sporta zāles telpā, kur profesionāla speciālista - komandas un līderības
attīstības trenera vadībā, tika realizētas divas izglītojošas, interaktīvas un praktiskas
nodarbības

5.-12.klases skolēniem. Lai sasniegtu
izvirzīto mērķi, nepieciešama laba komanda. Liels paldies līderības attīstības trenerim par ļoti profesionālo darbību. Viņš
mācīja skolēniem organizēt savu darbu,
pielietojot komandas saliedēšanas prasmes
un līderu izvirzīšanas metodes. Katram
vecumposmam tika pielietotas atbilstošas
metodes. Pēc katras aktivitātes notika prasmju lietderības izvērtēšana. Skolēni nodarbībās ieguva jaunas zināšanas un izbaudīja

pozitīvas emocijas. Tas viss noderēs skolēnu nākotnē un karjeras izaugsmē.
25. aprīlī 1. klase un 4. klase devās izglītojošā, ar karjeru saistītā, ekskursijā uz
Daugavpili.1.klase apmeklēja Rotko centru,
kurā gids pastāstīja gan par savu profesiju,
gan interesantus faktus par ēku un centra
darbību. Tika apskatītas arī divas no Rotko
centra izstāžu sektora ekspozīcijām. Prmklasnieki iepazina arī vēl profesiju-mākslinieks. Viņi apmeklēja gleznošanas darbnīcu,
kur apguva gleznošanas mākslas tehniku,
gleznojot savu radošo darbu uz kvalitatīva
audekla, kuru varēja paņemt sev līdzi.
Savukārt 4.klase devās uz uzņēmumu
‘’Daugavpils satiksme’’, kur iepazina profesijas, kas saistītas ar pilsētas transportu.
Viņi uzzināja par izglītības iespējām , lai
varētu šīs profesijas apgūt. Kā arī, kādām
jābūt rakstura īpašībām, lai strādātu šajās
profesijās. Ceturtklasniekus iepazīstināja
arī ar cilvēku nodarbinātību ‘’Daugavpils
satiksmē’’. Visus dzirdētos faktus bija jāatceras, jo noslēgumā bija viktorīna. Prieks,
ka skolēni varēja atbildēt uz jautājumiem! ‘’
Daugavpils satiksmē’’ visi vēl varēja apskatīt tramvajus tuvumā un iejusties pasažieru
lomā, kā arī aplūkot remontdarbnīcas un
darbu tajās.
Dace Tropa
Salas vidusskolas pedagogs karjeras
konsultante

Rosība Biržu Tautas namā
Lieldieniņas Biržu tautas namā. Pasākums norisinājās ar olu krāsošanu un
ripināšanu, atrakcijām un
spēlēm, pārģērbšanos kādā
dažādos tēlos – klauna
,musketiera, lāča, tīģera,
u.c..
Kā katru gadu, arī šogad norisinājās LIELDIENU DAMBRETES turnīrs ar 27 dalībniekiem.
Aprīļa mēnesī Biržu TN viesojās cirks
no Lietuvas .Programmā klauns, žonglieri
, uguns pavēlnieki, iluzionisti. Prieks par
paklausīgajiem sunīšiem, satraukums pieskaroties čūskai un jautrība redzot dresētas
žurkas.
Jauks koncerts ar Didzi Rijnieku . Muzikālajā programmā “Kļūsim draugi” bērni
dziedāja un darbojās kopā ar mūziķi.
28.aprīlī ciemos aicināja ekstrēmās lauku saimnieces un Biržu TN pašdarbnieki.
Ieguldīts liels darbs gan no vadītāju, gan
dalībnieku puses. Paldies visiem par pozitīvo attieksmi, centību un vienotību priekšnesumu sagatavošanā.
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Ceram, ka spējām radīt pozitīvas emocijas un patīkamu atmosfēru koncerta apmeklētājiem.
Pēc pasākuma balle ar populāro grupu
“Starpbrīdis”.
Arī aprīlī turpinājām ieadīt rindiņas šal-

lē .Mūsu dāvana jau ir sasniegusi iespaidīgu
garumu - septiņdesmit divus metrus. Necerēti liela atsaucība. Kopā mums izdosies.
Paldies!
Vija Pazuha
Biržu TN direktore
www.salasnovads.lv
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Pavasaris PII “Ābelīte”

Pavasaris allaž ir gadalaiks, kas rosināt
rosina kļūt aktīvākiem, kustīgākiem, priecīgākiem. Lai gan bērnudārzs ir iestāde, kurā visos gadalaikos kustība un darbošanās troksnis
nerimst, šis pavasaris nācis ar īpaši daudziem
krāsainiem notikumiem.
23.martā Jēkabpils Tautas namā izskanēja ikgadējais mazo vokālistu konkurss “Cālis”.
Katru pavasari tajā piedalās arī PII “Ābelīte”
audzēkņi, šogad tā bija Sendija Strukova un ieguva titulu “Cālīte - dāmīte”. Mazo dziedātāju
dalībai konkursā sagatavoja mūzikas skolotāja
Ruta Jakovļeva.
Lieldienas bērnudārzā ir gaidīti svētki. Arī
šoreiz tās svinējām visi kopā, sanākot mūzikas
zālē, bērni skandēja tautas dziesmas un dzejoļus, zināja teikt Lieldienu ticējumus, dziedāja
un gāja rotaļās. Ciemos ieradās Lieldienu zaķis (skolotāja Ineta Millere), pastāstīja savus

svētku piedzīvojumus un
cienāja bērnus ar saldu
pārsteigumu.
Pedagoga darbā ir
svarīgi regulāri sekot līdzi
aktualitātēm un pilnveidot zināšanas savā darbības jomā. 10. aprīlī mūzu
izglītības iestādē notika
profesionālās izglītības
kursi “Audzināšanas vadlīnijas un kompetences
pirmsskolas izglītības iestādē”, kurus vadīja Mag.
Psych., Marte Meo terapeite Gunita Kleinberga.
Nodarbības otrajā daļā
tika aicināti pievienoties
mūsu audzēkņu vecāki.
Atnākušās mammas aktīvi iesaistījās diskusijā
par aktuālajām bērnu
audzināšanas tēmām,
uzdeva jautājumus par
sev interesējošo, dažkārt neizprotamo bērnu
uzvedību un saņēma
profesionālas atbildes no
vieslektores.
Iestājoties siltākam
laikam, bērnudārza bērni vairāk laika pavada ārā
gan sportojot, gan aktīvi
rotaļājoties.
Šopavasar
bērnu aktivitāšu daudzveidībai un priekam kā
jauks pārsteigums PII ‘’Ābelīte” teritorijā tika
uzstādīts jauns rotaļu komplekss. Paldies par
to Salas novada pašvaldībai, SIA “Vīgants” un
personīgi SIA “Vīgants” valdes loceklei Ritai
Audriņai!
Aprīlī ik gadus Latvijā norisinās Bibliotēku nedēļa, kad bibliotēkas ar dažāda veida
aktivitātēm pastiprināti pievērš uzmanību sev,
bibliotēku nozīmei sabiedrībā. Šīs nedēļas ietvaros mūsu iestādei negaidītu pārsteigumu
sagādāja Salas novada bibliotēkas bibliotekāres
Silvija Lazdiņa un Ruta Lavrinoviča, ierodoties ciemos un uzdāvinot katrai bērnudārza
grupiņai skaistu bērnu grāmatu. Paldies! Bērnudārzs noteikti ir vieta, kur mācāmies cienīt
un mīlēt grāmatas.
Ik pavasari aprīlī visi Latvijas cilvēki tiek

aicināti uz apkārtnes sakopšanas talkām.
21.aprīļa priekšpusdienā mūsu iestādes darbinieki pulcējās uz kopīgu bērnudārza teritorijas
sakopšanu. Mums ar prieku palīdzēja mazās
bērnu rociņas un daži audzēkņu vecāki. Kārtējo reizi pārliecinājāmies, ka kopīgs darbs sagādā gandarījumu.
26.aprīlī Jēkabpils 3.vidusskolas sporta
manēžā notika tradicionālie Bērnu sporta
svētki 6-7 gadus veciem pirmsskolas izglītības
iestāžu audzēkņiem no Jēkabpils un tuvējiem
novadiem. Šajā sportiskajā pasākumā piedalījās arī mūsu bērnudārza “Cālēnu” grupas bērni
ar savām skolotājām, auklīti un sporta skolotāju Pēteri Krastiņu. Bērni guva pozitīvas emocijas vingrojot, piedaloties jautrās un draudzīgās
stafetēs, kuras vadīja dažādi pasaku tēli un mājās atveda godam nopelnītu diplomu.
Mūsu izglītības iestāde ir bagāta ar dažādu svētku svinēšanas tradīcijām. Bet vienmēr
ir interesanti ieviest kaut ko jaunu šajā jomā.
Šopavasar, 27.aprīlī īstenojās mūzikas skolotājas Rutas Jakovļevas ideja radīt koncertu
“Mīļdziesmiņa”, kurā tika aicināti uzstāties
bērnudārza audzēkņu muzikālie vecāki un
vecvecāki. Pasākumu vadīja runcis Notiņš
(skolotāja Kristīne Lapiņa) un putniņš (skolotāja Vita Vjatere). Runcis domāja, ka, lai koncertētu, galvenais ir uzaicināt pilnu zāli skatītāju un saņemt aplausus. Taču, izrādījās, ka
runcim nav ne dziedāšanas talanta, ne prasmes spēlēt mūzikas instrumentus. Putniņš
paskaidroja, ka attīstīt muzicēšanas talantus
jāsāk jau no agras bērnības un to uzskatāmi demonstrēja bērnudārza bērni. Koncertā
uzstājās bērnudārza skolotājas Sandra Volfa,
Evita Čakstiņa un Sabīne Krustiņa, “Zīļuku”
un “Ezīšu” grupiņu mammas Līga Kriškijāne,
Evija Belousova, Silvija Mūrniece, Elīna Sirmonte, Vineta Zabludovska un omīte Ināra
Beļauniece. Pasākums noritēja sirsnīgā gaisotnē, bērni ļoti ieinteresēti vēroja vecāku
un vecvecāku priekšnesumus un ļoti lepojās
ar savējiem. Ceram šo tradīciju turpināt, iespējams, radot iespēju iepazīt arī citus vecāku
talantus.
Ar saulainu prieku maijā gaidīsim sagatavošanas grupas izlaidumu, kad mazie “Cālēnu”
bērni atvadīsies no bērnudārza un būs gatavi
vērt skolas durvis.
Kristīne Lapiņa
PII “Ābelīte” skolotāja

Sēlpils kultūras namā
Aprīlī pavasars jaušams visur - gaisā,
ūdeņos, uz zemes. Ar satraukumu tiek sagaidīts 14. aprīlis, koru skates diena. It kā
repertuārs ir apgūts, tērpi kārtībā, transports laikā, tomēr, tomēr...Tomēr – esam
pārkāpuši uzceltai latiņai pāri. Jauktais
koris “Sēlpils”, diriģente Agnese Grudinska, koncertmeistare Antra Korņejeva,
www.salasnovads.lv

iegūst 1. pakāpi ar 40,11 punktiem. Paldies diriģentei un visiem koru dziedātājiem par pacietību, ieguldīto laiku un
darbu. Mēs esam Dziesmu un deju svētku
dalībnieki! Dejotāji dejos un dziedātāji
dziedās Rīgā, un zem saviem kolektīvu
karogiem ies lielajā gājienā cauri Rīgai,
apliecinot, ka ir tāda Sēlija, ka ir Salas

novads, ka ir Sēlpils.
19.maijā būs pasākums, ne tik liels
kā 2008. gadā, bet būs – “Latvijai 100” –
“Sēlpilij 810”. Galvenais akcents Sēlpils
evaņģēliski luteriskā baznīca un tās atjaunošanas darbi.
Anita Gerasimova
Sēlpils kultūras nama direktore
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Jaunie novadpētnieki iepazīstas ar bērnudārza
„Ābelīte” vēsturi
Aprīļa vidū uz Salas novada PII „Ābelīte”
bija ieradies Salas vidusskolas novadpētniecības pulciņš, tā vadītāja, skolotāja
Pārsla Stirna un Salas pagasta bibliotēkas
bibliotekāre Ruta Lavrinoviča, lai izzinātu šīs iestādes vēsturi. Par bērnudārza
„Ābelīte” pagātnes lappuses pāršķirstīja tā
bijusī vadītāja SARMA SPROĢE.

Attīstās ciemats, vajag jaunu
bērnudārzu
Sarma Sproģe stāstīja: „Es atnācu uz Salu
no Zasas. Tur 10 gadus biju nostrādājusi par
skolotāju. Iesākumā strādāju Salas 8-gadīgajā
skolā. Vienu gadu aizvietoju skolotāju Valentīnu Akmentiņu, biju pionieru vadītāja. Tai
laikā Salā tika uzcelts jauns un skaists kultūras nams, tikko veidojās veikals „Vārpa”.
Darbojās tikai vecais kantoris, bibliotēka bija
maza mājiņa pretī pastam. 1968.gadā vietā,
kur satiekas divas upes Ziemeļsusēja un Saka,
pretī Sakai bija „Skudru” mājas. Viena no šīm
dzīvojamajām mājām tika piemērota bērnudārza vajadzībām. Tur darbojās tikai viena
grupiņa. Tajā bija dažāda vecuma bērni. Par
bērnudārza vadītāju tur strādāja Ernestīne
Rozalinska. Medmāsa iesākumā bija Melita
Ziediņa, līdz laikam, kamēr vēl nebija atvērts
medpunkts Salā. Tad bērnudārza medmāsas
pienākumus sāka pildīt Velga Adijāne. Par
audzinātājām tur strādāja: Jausma Paula, Janīna Utināne, Klāra Cirša, Vija Mulaka, bet
auklītes darbus veica Vera Tomiņa.
Ciemats auga un veidojās. Kad es šeit
atnācu, bija tikai pirmās trīs daudzdzīvokļu
mājas – no upes līdz veikalam. Pārējais viss
ir uzbūvēts laikā, kad šeit dzīvoju un strādāju. Nāca vēlēšanas, un Ernestīni ievēlēja par
ciema padomes priekšsēdētāju.
1972.gada oktobrī Salas centrā ekspluatācijā nodeva jaunuzcelto bērnudārzu ar
90 vietām un diennakts režīmu. 1973.gada
janvārī padomju saimniecības direktors Ludis Skosta mani uzaicināja kļūt par jaunā
bērnudārza vadītāju. Šos pienākumus sāku
veikt 1973.gada 8.janvārī un šajā amatā nostrādāju līdz 2005.gada 8.janvārim. Tas ir
ilgs laiks! Te, jaunajā bērnudārza vadītājas
darbā, aizritēja lielākā manas dzīves daļa.
Strādāju šeit vēl joprojām, tikai citā amatā.
Tālredzīga bija saimniecības direktora
L. Skostas rīcība, attīstot un veidojot Salas
ciematu. Noritēja grandiozi celtniecības
darbi. Uz Salu nāca arvien vairāk ģimeņu.
Tiem, kuri strādāja padomju saimniecībā
„Ābeļi”, piešķīra jaunus dzīvokļus jaunuzceltajās daudzdzīvokļu mājās un bērniem
nodrošināja uzņemšanu bērnudārzā. Līdz
pienāca laiks, kad pat jaunais bērnudārzs
vairs nevarēja apmierināt augošo pieprasījumu pēc vietām „dārziņā”.”
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„Vajadzēja ļoti mīlēt ne tikai
bērnus, bet arī savu darbu”
„Tajā laikā valsts politika bija ļoti stingra.
Lai te strādātu vajadzēja ļoti mīlēt ne tikai bērnus, bet arī savu darbu, jo prasības bija milzīgi
stingras un noteiktas. Pats nevarēja darīt, kas
ienāca prātā, ko gribējās. Mēs bijām tā dēvētais
resoru bērnudārzs. Tā tolaik sauca padomju
saimniecību bērnudārzus. Tajā laikā bērnudārzus varēja atļauties celt tikai bagātas padomju
saimniecības. Šis bērnudārzs ir uzbūvēts pēc
Maskavas tipveida projekta.
Mums bija ļoti spēcīgas programmas katrai vecuma grupai. Bērnudārza programmā
galvenās vadlīnijas izglītības jomā bija: bērnu
audzināšana, izglītošana, saskarsmes veidošana,
attīstīšana, darbaudzināšana, bērnu sagatavošana skolai. Bērni uz „dārziņu” sāka nākt jau
no 1,5 gadu vecuma – ļoti maziņi. Mums bija
diennakts bērnudārzs. Tas nozīmēja, ka vecāki
savu bērnu atveda pirmdienas rītā un piektdienas vakarā drīkstēja paņemt uz mājām, kaut arī
dzīvoja tepat netālu un katru vakaru gāja garām
bērnudārzam, gar kura sētu raudāja viņu atvases. Likums bija likums, un tas bija jāievēro! Sākumā gan darbiniekiem, gan vecākiem tas likās
briesmīgi. Ar laiku bērni sadraudzējās ar saviem
vienaudžiem, kad atnāca pakaļ vecāki, nemaz
negribēja iet mājās. Grūti gāja ar diendusa gulēšanu. Arī vēlāk, bērnudārza absolventi atzina,
ka gulēt nav paticis.
Skola, kultūras nams un bērnudārzs atradās kalnā. Starp šīm iestādēm vienmēr bija laba
sadarbība. Katru gadu notika konkursi, kuriem
prasības tika izstrādātas gan Izglītības ministrijā, gan papildinātas Jēkabpils Izglītības nodaļā.
Katru gadu augusta mēnesī rajona Izglītības
nodaļa organizēja skolu un bērnudārzu pieņemšanas komisiju, lai pārbaudītu izglītības iestāžu
sagatavotību jaunajam mācību gadam. Vērtēja:
materiālo bāzi, iestādes estētisko noformējumu,
darba aizsardzību, ugunsdrošību, bērnu rotaļu
laukumu labiekārtošanu, finansiālo līdzekļu
izlietošanu iestādes vajadzībām un citus darba
kārtības punktus. Katru gadu oktobrī Skolotāju
dienas svinīgajā sanāksmē tika apbalvoti uzvarētāji, kuru vidū bieži bijām arī mēs.
Tā kā padomju saimniecību dēvēja par
„Ābeļiem”, tad brīdī, kad stādījām jauno ābeļdārzu pie bērnudārza, nolēmām, ka šo iestādi
nosauksim par „Ābelīti”. Lai mūsu audzēkņi kā
ābolīši ripo no kalna uz skolu...”

Darba audzināšana caur
ekskursijām un rotaļām
„Valsts politikas galvenā vadlīnija izglītības jomā bija bērnus audzināt un izglītot.
Vizuāli bērnudārzā vajadzēja atainot darbības, kas noritēja padomju saimniecībā.
Direktors Ludis Skosta bija ļoti ener-

ģisks cilvēks. Līdzekļu mums netrūka. Mazās saimniecības mūs apskauda, jo L. Skosta
prata visu sagādāt. Mums netrūka arī tolaik
iecienītu deficīta preču! Mēs atradāmies
Lauksaimniecības ministrijas pakļautībā.
Padomju saimniecības direktors L.Skosta
mūs finansiāli atbalstīja, līdz ar to mēs varējām nodrošināt iestādē materiāli tehnisko
bāzi un īstenot mācību programmas mērķus
un uzdevumus. Mācību un kancelejas preces
mēs iegādājāmies uz pārskaitījumiem grāmatnīcā un rotaļlietu veikalā. Lai iegādātos
cieto un mīksto inventāru, vajadzēja braukt
uz Rīgu, uz Lauksaimniecības ministriju,
pēc atļaujas. Konkurence bija milzīga, un tas
prasīja darbinieku lielu neatlaidību.
Pie mums viesojās ļaudis arī no Maskavas. Viņi vēlējās redzēt, kāds izskatās mūsu
bērnudārzs. Nobijušies gan bijām. Neko
sliktu par mums neteica! Manā laikā galvenais bija nodrošināt materiāli tehnisko bāzi.
Izglītības ministrija izstrādāja striktas nodarbību programmas. Bija nepieciešami uzskates un izdales materiāli katram bērnam.
Šos materiālus nodarbību organizēšanai un
vadīšanai gatavojām pašas. Šai darbā aktīvi
piedalījās arī bērnudārza kolektīvs un bērnu vecāki. Paldies viņiem! Tolaik izdales
materiālus gan matemātisko priekšstatu veidošanai, gan lasītmācīšanai un citām nodarbībām Rīgas mācību un uzskates līdzekļu
veikala bērnudārza vecuma bērniem vispār
nebija!.... Vairākkārt mainījās mācību programmas un to prasības bērnu sagatavošanai
skolai. Bija jāgatavo dažādas krāsu kartītes.
Vienu laiku jāatšķir balsīgie un nebalsīgie
līdzskaņi. Tas bija grūti. Bērni iemācījās
saklausīt skaņas. Bija arī laiks, kad atšķīrās
burtu un ciparu rakstība. Lai gan bērniem
to visu apgūt nebija viegli, mēs kopā to paveicām!
Mūs ļoti kontrolēja: vai strādājam līdz
17.00 vai aizejam mājās 10 minūtes agrāk,
vai bērnus vecākiem neatdodam agrāk par
nolikto laiku...
Lai īstenotu mācību un audzināšanas
programmas prasības, mēs organizējām
bērnu ekskursijas vecāku darbavietās. Man
ir ļoti daudz fotogrāfiju, kurās var redzēt,
kur mēs ar bērniem braucām un ko tur darījām. Mums vajadzēja praktisko bērnu pieredzi. Jo tikai tad, kad bērns pats savām acīm
redz, viņam rodas priekšstats. Saimniecība
ekskursijām transportu deva jebkurā laikā.
Visa padomju saimniecība bērniem bija jāpārzina. Viņiem pārbaudēs prasīja: kur esiet
bijuši, kā jums tur patika? Apmeklējām teliņu fermu „Ošānos”, cūku kompleksu „Miķelāni” Biržos, pienotavu Jēkabpilī, slaucamo
govju kompleksu „Kronvaldi”, konservu
rūpnīcu pilsētā un citas vietas. Organizējām
arī vietējās ekskursijas ciemata centrā. Apwww.salasnovads.lv
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meklējām: pasta nodaļu, šuvēju darbnīcu,
frizētavu, iepazināmies ar darbiem maizes
ceptuvē „Dona”, siltumnīcu visos gadalaikos. Katrā grupā vajadzēja būt dzīvās dabas stūrītim, kur auga dažādas puķes, lai
bērni par tām paši varētu rūpēties. Nebija
atļauts audzēt asos kaktusus un indīgās puķes, bērnu drošības dēļ. Piemēram, putnu
fermā vērojām mazos cālīšus. Kā tie patika
bērniem! Cālīšus atļāva ņemt rokās. Kā bērniem patika mazie sivēntiņi! Mūs labprāt
uzņēma konservu rūpnīcā, rādīja, kā top
pārtikas produkti. Pienotavā skatījāmies kā
top sviests, biezpiens, paniņas un citi piena
produkti.
Pēc tam kopīgi gatavojām atribūtiku
sižeta lomu rotaļām, kurās bērni varēja
izspēlēt ekskursijās redzēto un novēroto,
piedzīvoto un saprasto. Visam pamatā bija
darba mīlestība un cieņa pret to, ko darām.
Mēs virpojām oliņas, taisījām renītes un
rotaļu laikā barojām koka vistiņas. Rotaļās
atainojām saimniecībā redzēto. Bērniem tās
ļoti patika! Dzīvnieku mīlestību nevar ieaudzināt, ja bērns šo dzīvnieku nav redzējis.
Tagad ciematā pat govi nevar vairs redzēt!
Nav jābrīnās, ka bērns to nepazīst. Aptieka
un frizētava bija vienas no mīļākajām rotaļām. Bērniem patika spēlēt pastniekus. Spēlējot veikalu, mēs mācījāmies rēķināt un lasīt. Gājām ciemos pie pavārēm. Bērni vēroja,
kā maļ gaļu, kā veido cepumus. Bērni atnesa
produktus kopā ar darbiniekiem cepa paši.
Tā bija spēcīga darba audzināšana. Tur nebija nekā slikta. Tā bija padomju laiku bērnu
priekšrocība, jo tagad reti kurš uzņēmējs laiž
bērnus savā uzņēmumā iekšā, jo baidās, ka
var atnest kādu slimību. Paldies Dievam, tolaik tāda Āfrikas cūku mēra nebija! Mēs mācījām mīlēt dzīvo un nedzīvo dabu un darba
darītājus.
Mums, pedagogiem, un tehniskajiem
darbiniekiem vienlaicīgi vajadzēja palīdzēt
darbos saimniecībā. Piemēram, jāpalīdz ravēt cukurbietes, kraut šķūņos siena ķīpas,
novākt kāpostus, veikt dažādus palīgdarbus
konservu rūpnīcā u.c. Visur, kur saimniecībā pietrūka kādu darba roku, mēs gājām
talkā. Strādājām arī konservu rūpnīcā. No
rīta atskanēja tālruņa zvans. „Sarma, man

rīt vajag 12 cilvēkus!” Kā es viņus dabūšu, tā
ir mana problēma. Lien kaut no ādas ārā, bet
jābūt!”
Atceros vecākās audzinātājas. Evandželīna Štelmahere bija kā cāļu māte, kura prata
bērnus sapulcināt ap sevi kā vista mazos cālēnus. Viņas vīrs Aleksandrs, kas bija strādnieks, zīmēja ļoti skaistus zīmējumus āra rotaļu laukumos, kuri iepriecināja gan bērnus,
gan „dārziņa” viesus. Ilgus gadus strādājusi
Zaiga Rihtere, Jausma Paula, Janīna Utināne, Antoņina Bartuša un citas audzinātājas.
Mēs ļoti daudz mācījāmies. Mums bija
dažādi mācību priekšmeti: dzimtā valoda,
lasīšana, rakstīšana, zīmēšana, dziedāšana,
matemātika, aplicēšana, veidošana, rokdarbi, darbmācība. Mums bija pat visi darba
rīki, ar kuriem zēni varēja strādāt ar koku.
Viņi taisīja koka āmurīšus, putnu būrīšus
un citus priekšmetus. Pasmagi mums gāja
ar dzimto valodu, jo bērnu vārdu krājums
nebija liels. Tāpēc es esmu pret to, ka jau bērnudārzā māca svešvalodu. To var darīt skolā, bet bērnam vispirms ir jāapgūst dzimtā
valoda.
Atceros 1978.gadā piedalījos Tautsaimniecības Sasniegumu izstādē Maskavā, uz
kuru tika vesti bērnu darināti tēlotājmākslas
darbi, kuros bija atspoguļots viss, ko mēs
esam mācījušies. Bērni to veidoja no auduma, aplikācijām, arī no dabā atrodamiem
materiāliem. Šie bērnu darbiņi arī tika atzinīgi novērtēti.
1980.gadā izstrādāja projektu bērnudārza piebūvei, jo trūka brīvo vietu. 1985. gadā
tika atklāts 2. bērnudārza korpuss 160 vietām. Darbojās 11 grupas jau dienas režīmā.
Kopā varējām uzņemt 250 bērnu. Par bērniem rūpējās 25 pedagogi un 24 tehniskie
darbinieki.”

Juku laiki un pāreja uz jaunu
sistēmu
„Ar 1990.gadu sākās juku laiki. Izglītības ministrs Andris Piebalgs neuzskatīja, ka
bērnudārzi ir vajadzīgi, labāk esot piemaksāt
māmiņām. Tas bija smags laiks. Arī mēs piedalījāmies protesta akcijās. 1990.gadā visu
privatizēja. Bērnu skaits sāka samazināties

pa vienai grupai vien. Bija tāds laiks, ka no
mums atteicās. Pagasta priekšniece Daina
Turkupole nāca palīgā. Viņa teica: „Apkuri
samaksāsim, elektrību un algas arī, bet ar
pārējo tieciet galā paši, kā variet!” Bijām palikuši tikai trīs grupiņas. Jauno korpusu slēdza. Es apbrīnoju savus darbiniekus, ka neviens nečīkstēja! Izturēja visu! Ap 1995.gadu
bērnudārzā sāka „paviesoties” vandāļi. Bija
krāsainā metāla zagšanas bums, bērnudārzam nozaga visas apmales. Izsita lielos stiklus. Mans vīrs strādāja peldbaseinā. Baseina
puiši man ielika izsitos logus un durvis.
Pagāja laiks vandāļi norima. Nāca reforma.
Ar 2002.mācību gadu bērnudārziem valsts
piešķīra 1. izglītības pakāpi. Nu bērnudārzi sāka saukties par pirmsskolas izglītības
iestādēm, kurās darbojās nevis audzinātāji,
bet pirmsskolas skolotāji, nevis auklītes, bet
skolotāju palīgi.
Tajā pašā gadā sākās jauns pirmsskolas
iestāžu darbības posms – obligātā piecgadīgo un sešgadīgo bērnu izglītošana pirmsskolas iestādē. Arī pedagogus skāra izmaiņas
– visiem vajadzēja pārkvalificēties, iegūstot
augstāko pirmsskolas izglītību un saņemt
sertifi kātu, jo valsts vairs neatzina Rīgas Pedagoģiskās skolas diplomu. Man uz to brīdi
bija pienācis pensijas laiks. Atceros, ka vislielākais bērnu skaits vienā grupā bija 32, bet
„dārziņā” kopumā 205. Pašlaik ir 135 bērni.
Viņu skaits mainās.”
Skolas vēstures izpētes kabinets, Salas
ļaudīs dēvēts par muzeju, jo pēc savas būtības tas tāds arī ir, glabā arī novada bērnudārza vēsturi, tā attīstību un izaugsmi.
Tikšanās nobeigumā Sarmas kundze citēja dzejnieces Lijas Brīdakas vārdus: „Aiziet
gadi un gadsimti. Mainās paaudzes, savijas
likteņi. Taču jebkurš cilvēks ir un paliks vienīgi tāds – viens pasaulē. No tālienes uzlūkojot, arī visas purenes, margrietiņas vienādas rādās. Bet ieskaties vērīgāk! Un ikvienā
atradīsi – īpatnu, neatkārtojamu. Katrs mēs
esam Dieva sūtīts. Katrs ar savu vārdu un
uzdevumu dzīvē. Tas mūsu skaistums. Tā
mūsu lielākā bagātība.”
Pateicībā par uzzināto un par viesošanos
savas mammas darbavietā! Ligita
Ābolniece

Biržu pamatskola talko
No 23.-27.aprīlim Biržu
pamatskolas skolēni, skolotāji
un darbinieki piedalījās lielajā Biržu ciemata sakopšanas
talkā.
2.,3.,4. un 6.,6. gadīgie bērni savu skolotāju
L.Strodes, T.Basakas, V.Zabludovskas, D.Štāles un
A.Ozoliņas vadībā sakopa
apkārtni ap savu skolu, lasīja
nokritušos žagariņus.
1.-3.klašu skolēni ar skolotājām L.Tabunovu, I.Rauwww.salasnovads.lv

tiņu un G.Leiti sakopa skolas
apkārtni – sagrāba pērnās
lapas.
I.Galdiņa un M.Pore ar
4. un 5.klasēm sakopa sporta
laukumu.
6.klase ar audzinātāju
I.Beķeri devās uz Dejpurviņu.
7.klases meitenes sakopa
grāvmalas uz c/k Miķelāni.
7.-9.klases sakopa teritoriju Siliņos skolotāju S.Līces,
L.Lāčplēses, J.Ratnieka un
skolas saimnieka J.Tabunova

vadībā.
6.-9.klašu zēni ar skolotāju I.Beķeri un skolas saimnieku J.Tabunovu uzraka smilšu
volejbola laukumus.
Skolas darbinieces L.Garnele, I.Štālberga, L.Galdiņa,
A.Stanka un L.Timofejeva sakopa akolas akmenāriju.
Kopumā no Biržu pamatskolas talkā piedalījās 132
skolēni un 21 darbinieki.
A.Grišule
Biržu pamatskolas direktore
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Salas novada svētki 2018 “Atklāj novadu rakstos”
19.05. Sēlpils
Plkst. 15.00
Zvejnieklīcis (lietus gadījumā pasākums notiks Raiņa klubā)
“Latvijai –100” – “Sēlpilij – 810”
Plkst. 15.00 – Svētbrīdis pie Sēlpils evaņģēliski luteriskās
baznīcas. Svētbrīdi vada mācītājs Ainars Spriņģis
Plkst.16.30 – Svētku uzruna brīvdabas estrādē Zvejnieklīcis.
Irēna Sproģe, Salas novada domes priekšsēdētāja.
“Sēlpilij”, Gunārs Freidenfelds, Zinaida Auziņa.
Izpilda jauktais koris “Sēlpils”, diriģente Agnese Grudinska.
Dzejnieku vārdi par Sēliju, piedalās Zinaida Auziņa.
Aloiza Savicka darbu izstāde “Krikumi”.
Jēkabpils A.Žilinska mūzikas skolas kamerorķestra un solistu
koncerts. Diriģents Mārtiņš Bergs.
“Sēlijas smeķis”.
Transports:
Plkst. 14.00 – Sēlpils 2.bibliotēka – Gretes – Sēlijas centrs – Zvejnieklīcis;
Plkst. 14.00 – Aprūpes centrs “Saulstari” – Vārnaskrogs – Sēlijas centrs –
Zvejnieklīcis.
Tālrunis informācijai:
27839598 – Sēlpils KN; 27839705 – Sēlpils pagasta pārvalde

25.05. Birži
Plkst. 12.00
Sporta laukums pie Biržu pamatskolas
“Nesēdi mājās, nāc piedalies!”
12.00 –14.00 strītbols
komandā 3+1dalībnieks
Vērtēšana: līdz 13 gadiem (zēnu komandas; meiteņu komandas);
jaunieši no 14 un vecāki
starplaikos – basketbola soda metienu konkurss
14.30 stipro skrējiens
(14:15–14:25 pie veikala ,,Cerība,, reģistrācija skrējienam)
14:50 skrējiena un strītbola uzvarētāju apbalvošana
15.30 pludmales volejbols Jauniešu komandās (līdz 17gadiem)
meiteņu, sieviešu komandas (komandā 3 cilv.), komandas
pieteikt pa tālr.20271641 vai pasākuma dienā līdz plkst 15.00
17.30 pludmales volejbols pieaugušo komandās (18 gadi un
vecāki) (komandā 3 cilv.), komandas pieteikt pa tālr.20271641 vai
pasākuma dienā līdz plkst 17 .00
Apbalvo 1–3 vietu ieguvējus katrā grupā.
No plkst. 15.00
* ziepju burbuļu šovs
* sejiņu apgleznošana
* stafetes un dažādi pārbaudījumi
* piepūšamās atrakcijas
* saldumi (popkorns, saldējums, cukurvate)
Sīkāka informācija pa tālr. 20271641

26.05. Sala
Sporta rakstā
Plkst. 9.00 Salas ciems
Salas ciema iedzīvotāju modināšana. Piedalās Salas BUB un
biedrība “Holista”
Plkst. 9.30 Centrālā skatuve
Rīta vingrošana kopā ar biedrību “Holista”
Plkst. 10.00 Centrālā skatuve
“Ekspedīcija” – nūjošana pa Salas vēsturiskajām takām kopā ar
biedrību “Holista”, sīkāka informācija – Olga Kuņankina, 26300371
Plkst. 9.00 Sporta zāle un sporta laukums
Futbola sacensības dažādās vecuma grupās. Pieteikšanās pa
tālr. 26341972 Pēteris Krastiņš
Plkst. 12.00 – 14.00 Pie sporta zāles
Orientēšanās sacensības. Reģistrēšanās pie sporta zāles
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Plkst. 12.30 Salas ciems
Motokluba “Quercus” parāde, motociklu apskate,
fotogrāfēšanās
Bērnības rakstā
Plkst. 10.00 – 16.00 Pie Salas KN
Piepūšamās atrakcijas bērniem
Plkst. 10.00 Pie sporta zāles
Riteņbraukšanas trase, elektromobīļi mazākajiem
Plkst. 10.00 – 13.00 Aiz Salas KN
Radošās darbnīcas bērniem
Plkst. 11.30 Centrālā skatuve
Burbuļu šovs “Burbuļi būs”
Plkst. 13.00 Salas KN priekšā
Saldais lietus
Ģimeņu rakstā
Plkst. 12.30 – 14.30 Pie Salas KN
Uzdevumi un aktivitātes ģimenēm
Izpildot uzdevumus, būs iespēja piedalīties loterijā un laimēt
dažādas balvas no mūsu atbalstītājiem: labākā un drošākā
iekštelpu peintbola parka Baltijā “PB Telpa”, viesu mājas “Apsīši”,
Jēkabpils Veikparka, Citrus SPA un citiem!! Loterija notiks
plkst.16.30 uz centrālās skatuves pēc svētku gājiena.Starts pie
Salas KN ieejas
Plkst. 12.00 Aiz Salas KN
Deju battli, t–kreklu krāsošanas darbnīca (jāņem savs krekls),
modes telts un citas aktivitātes
Plkst. 13.00 Aiz Salas KN
Zibakcija. Aicinām piedalīties visus interesentus!
Svētku rakstā
Plkst. 9.00 Centrālais laukums
Mājražotāju un amatnieku tirgus
Aicinām pieteikties visus mājražotājus un amatniekus svētku
tirdziņam līdz 17.05., zvanot pa tālruni 20233947 vai rakstot uz
e–pastu: salaskn@inbox.lv
Plkst. 14.00 Centrālā skatuve
Apvienības “Jubilāri” koncerts
Piedalās Andris Eriņš (Dricānu Dominante), Andris Baltacis
(Baltie Lāči), Gints Ločmelis (Gincs un Es) un Aldis Kise.
Plkst. 16.30 Salas ciems
Svētku gājiens
Aicinām saposties un piedalīties svētku gājienā visus – ģimenes,
jaunās māmiņas, kopienas, kolektīvus, uzņēmumus, iestādes,
organizācijas, biedrības utt.
Plkst. 17.00 Centrālā skatuve
Svētku ceremonija
(svētku gājiena sagaidīšana; I. Sproģes uzruna; pateicības;
ģimeņu aktivitāšu loterija; sporta spēļu apbalvošana)
Plkst. 18.00 Centrālā skatuve
Salas novada pieaugušo amatierkolektīvu koncerts
Plkst. 19.30 Centrālā skatuve
Grupas “ELEKTROFOLK” koncerts
Plkst. 22.30 Centrālā skatuve
Grupas “Sala” koncerts
Plkst. 23.00 Centrālā skatuve
Grupas “Tranzīts” koncerts
Plkst. 00.00 Centrālā skatuve
Balle ar grupu “Netīšām blice”
Sīkāka informācija zvanot pa tālruni 20233947
vai rakstot uz e-pastu: salaskn@inbox.lv
www.salasnovads.lv
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Harmoniska Latvijas un Lietuvas tūrisma attīstība
Salas novada pašvaldība sadarbībā ar partneriem Latvijā: Viesītes , Ilūkstes un Jēkabpils
novadu pašvaldībām un partneriem Lietuvā:
Anikšču , Biržai un Krekenavas dabas parka administrācijām, turpina īstenot Eiropas
Reģionālās attīstības fonda Latvijas-Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas 2014.2020. gadam „Interreg V-A” ietvaros projektu
Nr. LLI-199 „Ceļo gudri-apmeklē Lietuvu un
Latviju” (Travel Smart- visit Lithuania and Latvia), Nr.LLI-199.
Salas novada atbildīgie darbinieki 27. aprīlī piedalījās projekta darba grupas sanāksmē
Biržai dabas parka administrācijā, Lietuvā.
Pagājušajā gadā, projekta ietvaros tika
izveidoti divi jauni tūrisma apskates objekti:
Ezernieku velnakmens un Biržu dižakmens.

Salas ciemā izveidota atpūtas zona āra pasākumiem tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem.
Projekta ietvaros uzstādīts publiski pieejams
informatīvs LED ekrāns, novada tūrisma objektu popularizēšanai. Kā stāsta viens no uzņēmējiem Salas novadā: „tagad romantiskā satikšanās vieta novadā ir pie LED ekrāna Salā.”
Septiņu Latvijas un Lietuvas partneru
teritorijās tiek veidots tūrisma maršruts, kurā
tiks iekļauti esošie apskates objekti. Tiek veidota interaktīvā karte topošajam tūrisma maršrutam un aplikācija. Tiek izstrādāts tūrisma
buklets trijās valodās. Projektā nozīmīga daļa
veltīta speciālistu apmācībām, labas prakses
piemēru apguvei un tūrisma mārketinga veicināšanai.
Projekta mērķis: Radīt harmonisku Latvi-

jas un Lietuvas tūrisma attīstību, lai iespējami
efektīvi izmantotu reģiona potenciālu. Atbalsta
ieguldījumu, kas vērsts uz dabas un kultūras
mantojuma saglabāšanu.
Projekta ieviešanas laiks: 24 mēneši, no
01.05.2017.-30.04.2019.
Projekta partnera- Salas novada pašvaldības kopējais projekta finansējums ir EUR 61
181.05, pašvaldības līdzfinansējums ir 15% no
projekta kopējām attiecināmajām izmaksām
jeb EUR 9177.16.
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība
L.Kadžule, projekta vadītāja

Salas bibliotēkā maijā
7.- 28.maijs, Fotoizstāde “Rāznas nacionālais parks” (dabas aizsardzības pārvaldes
Latgales reģionālās administrācijas veidotā)
Izstāde ir fotogrāfiju autoru piederības
apliecinājums savai zemei un vēlme notvert un parādīt mirkli. Izstādē vienkopus
apskatāmi vairāku fotogrāfu darbi. Izstādē
eksponētās fotogrāfijas ir estētiskas, radošas un daudzveidīgas. Tajās atklājas autoru
dažādie raksturi, izjūtas un pasaules redzējums. Viens nofotografējis burvīgo saulrietu
Rāznas ūdeņos, cits – pelēkos mušķērājus
fuksiju podā, vēl kāds – vaboļu sejas vai rasas pērles.
Literatūras izstādes: • Ērikam Hānbergam–85; • Imantam ziedonim–85.
Literatūras izstādes bērniem: • Mana
zaļā Latvija; • Gaidot vasariņu.

Sēlpils 1. bibliotēkā mainīts
darba laiks
No šā gada 1. maija Sēlpils 1. bibliotēka
strādās pēc sekojoša darba laika:
Pirmdiena 9.30 – 12.00 • 12.30 – 18.00
Otrdiena 8.30 – 12.00 • 12.30 – 17.00
Trešdiena 8.30 – 12.00 • 12.30 – 17.00
Ceturtdiena 8.30 – 12.00 • 12.30 – 17.00
/arī izbraukuma diena/
Piektdiena
8.30 – 12.00 • 12.30 – 17.000

Sakarā ar pakāpenisku pāreju uz jaunu
Salas novada pašvaldības mājaslapu,
pastāv iespēja, ka kāda no esošās
mājaslapas sadaļām pilnā apjomā
nefunkcionēs.
Atvainojamies par radītajām neērtībām.
Aivars Savickis
Datortīkla administrators
65237874
www.salasnovads.lv

Biedrība Lauku partnerība „Sēlija”
izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Lauku
attīstības programmas 2014.-2020.gadam
19.2.pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās
sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegšanas termiņš ir no
21. maija līdz 21. jūnijam. Paziņojums skatāms mājaslapā www.partneribaselija.lv

Aicinām Sēlpils pagasta
seniorus pieteikties
ekskursijai

Iespēja apskatīt Vidzemi pavasarī!
Sēlpils – Rauna – Smiltene –
Blome – Sēlpils. Vienas dienas
ekskursija Sēlpils pagasta Senioriem!
2018. gada 15. maijā
Pulcēšanās vieta un laiks:
Sēlpils 2. bibliotēka plkst.06.30,
Sēlijas centrs plkst. 06.40,
aprūpes centrs “Saulstari” plkst. 07.00,
pietura “Vārnaskrogs” plkst. 07.10
Apskates objekti:
Latnature – dažādu veidi čipsi,
degustācija. Ieeja EUR 2.00
Latvijas ķiploks. Ieeja EUR 2.50
SIA “Siera ražotne” – bezmaksas,
produkcijas iegāde
Smiltenes Saiešanas nams – Latvijas
valsts šūpulis, ieeja par ziedojumiem
“Donas” maizes darbnīca,– Ilze
Briede. Savas maizītes gatavošana,
cepšana un citas degustācijas.
Pieaugušajiem – EUR 7.00
Pieteikšanās personīgi, iemaksājot
tikai 3 euro par autobusu, pie Sēlpils
KN vadītājas Anitas Gerasimovas.
Tālr.27839598.
Ekskursiju finansiāli atbalsta Salas
novada pašvaldība.

Pievienojies nūjošanas
nodarbībām „Ķermenim un
garam Salas novada ciemos”
Sēlijas ciemā
(pulcēšanās Sēlijas kultūras namā)
18.05.2018. plkst. 18.00 – 20.00
25.05.2018. plkst. 18.00 – 20.00
01.06.2018. plkst. 18.00 – 20.00
09.06.2018. plkst. 18.00 – 20.00
Sēlijas grupas kontaktpersona
Airita Volante tālrunis: 65220922
e-pasts: selija.biblioteka@inbox.lv
Ošānu ciemā (pulcēšanās
pie komendantes Ošānu iela 14-1)
02.06.2018. plkst. 17.30 – 19.30
09.06.2018. plkst. 17.30 – 19.30
Ošānu grupas kontaktpersona
Irēna Jageloviča tālrunis: 26216969
Salas ciemā (pulcēšanās pie Salas
vidusskolas sporta zāles)
11.05.2018. plkst. 18.00 – 20.00
01.06.2018. plkst. 18.00 – 20.00
Salas grupas kontaktpersona
Mārīte Mulaka tālrunis: 29138810
Nodarbības notiek ESF projekta „Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Salas novadā” Nr. Nr.9.2.4.2/16/I/048,
ietvaros. Ikvienam interesentam būs iespēja iepazīt
nūjošanas sporta veidu un apgūt tā pamatprincipus
sertificētu instruktoru Zigrīdas Spruktes un Liānas
Pudānes vadībā. Fizioterapeite Jolanta Rumjanceva
sniegs rekomendācijas. Nodarbību dalībnieki tiek
nodrošināti ar aprīkojumu (nūju komplektiem).

Informāciju sagatavoja: Ligita Kadžule
Amats: Projekta vadītāja
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 25460441
E-pasts: ligita.kadzule@gmail.com
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Salas Novada Vēstis

2018. gada 14. maijs

Salas novada dzimtsarakstu nodaļā
marta mēnesī reģistrēti 3 jaundzimušie.
Apsveicam vecākus!

Aizsaulē aizgājuši
Zaudējums nav nekas cits kā pārmaiņa.
Par to rūpējas Visuma daba, saskaņā
ar kuru viss notiek. No laika gala tā ir
noticis un mūžīgi tā būs. /Marks Aurēlijs/

Inta Meijere
(13.08.1938. – 31.03.2018.)

Jānis Nikmanis
(17.01.1948. – 07.04.2018.)

Pavasaris Sēlpils ļaudīm atnācis ar pārsteigumu: tiešām tas ir noticis - baznīcai
uzlikts jumts! Jumts, kurš atļaus saules stariem ieplūst telpā, un kopā ar seno mūru
auru un atbilstīgu zāles iekārtojumu veidot saikni - Dievs, Daba, Cilvēks.
Lai sekmīgi varētu pabeigt paredzētos būvdarbus, ļoti vajadzīgs finansiālais atbalsts, kuru lūdzam pagasta, novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem.
Ziedojumus var ieskaitīt Sēlpils draudzes kontā:
Pētera Barisona iela-1, Sēlpils pag., Salas nov., LV-5232,
reģ. Nr.90000691254, AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts
LV04UNLA0050004888900
Mērķprogrammai "Sēlpils baznīcas glābšanas darbi"
No 27.aprīļa līdz 31.maijam darbojas ZIEDOJUMU TĀLRUNIS 90067067 (1.42EUR)

Nikolajs Lučkins
(01.06.1957. – 20.04.2018.)

Maigonis Krūza
(30.05.1953. – 24.04.2018.)

Ilgvars Arnis Bērziņš

Valsts meža dienests
ar 27.aprīli izsludina
ugunsnedrošo periodu
mežā

(23.04.1937. – 23.04.2018.)

Jānis Vaivads
(24.05.1945. – 30.04.2018.)

Elfrīda Elvīra Zvirgzde
(25.12.1924. – 02.05.2018.)

Saskaņā ar Nacionālo bruņoto
spēku un Zemessardzes
56.Kājnieku bataljona 2018.gada
apmācību plānu,
Salas novada teritorijā no šā gada
20.augusta līdz 1.septembrim
notiks mācības "Namejs 2018".
Apmācību laikā pārvietosies
militārais transports, bruņotas
militārpersonas, kā arī tiks
pielietota mācību salūtmunīcija,
imitācijas līdzekļi un dūmu
granātas.

Neretas novada pašvaldība aicina Sēlijas novadu apvienības, tai skaitā, Salas novada amatniekus un mājražotājus pieteikt
savu dalību ikgadējos Sēlijas tautas mākslas svētkos “Sēlija Rotā”, kas šogad notiks
2. jūnijā Neretā.
Amatnieku tirgus svētku dienā sāksies
plkst. 10.00 un darbosies visas dienas garumā. Vietas pietiks visiem, jo amatniekiem atvēlēts gan Neretas tirgus laukums,
gan parks.
Par tirdzniecības vietu svētkos nav jāmaksā, un svētku rīkotāji nav noteikuši
amatniekiem nekādas specifiskas prasības, tādējādi dodot tirgošanās iespēju ikvienam interesentam.
Dalību tirdziņā jāpiesaka pie Neretas
novada pašvaldības sekretāres/lietvedes
Gunitas Gorbačovas, tālrunis: 28347147,
e-pasts:
gunita.gorbacova@neretasnovads.lv, līdz 30. maijam.

Ugunsnedrošajā
periodā
mežā
aizliegts veikt jebkādu dedzināšanu,
ugunskurus atļauts kurināt tikai īpaši
ugunskuriem ierīkotās vietās, aizliegts
pārvietoties ārpus meža ceļiem ar motorizētiem transportlīdzekļiem. Jebkuri
dedzināšanas darbi mežā vai tā tiešā tuvumā jāsaskaņo ar Sēlijas virsmežniecības darbiniekiem.
Par jebkuru aizdegšanos mežā vai tā
tuvumā var ziņot Sēlijas virsmežniecības
inženierim Jurim Čaupjonokam, mob.
tālr. 29422024, meža ugunsdzēsības stacijas vadītājam Jānim Iļjinam, mob. tālr.
25357188 vai vietējam mežzinim.

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

