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Nekas tā neapkauno gudru un varonīgu tēvu piemiņu kā gļēvi un aprobežoti dēli
ar šaudīgām acīm un ļenganu rokasspiedienu /Jezups Laganovskis/

Labdien, Jūsu mājās!

Ar pēdējo septembra nedēļu sākās rudenim
raksturīgie laika apstākļi. Neierasti saulainā un
siltā vasara savu dāsnumu pārtrauca pēkšņi un,
acīmredzot, arī neatgriezeniski. Atnācis rudens
ar dažādu krāsaino lapu gammu, kas arī lietainās dienās nezaudē savu spilgtumu. Zemnieki
šogad rudens darbus ir paveikuši savlaicīgi un
sulīgais ziemāju sējumu zaļums papildina dabas
sagādāto krāsainību.
Septembra mēnesī novadā notika divi svarīgi pasākumi. Viens no tiem bija IX Sēlijas kongress. Vairāki dalībnieki atzinīgi novērtēja tā saturu un arī organizāciju. Liels paldies pienākas
akadēmiķei R. Karnītei par ieteikumiem un atbalstu kongresa organizēšanā. Tāpat paldies par
atbalstu sakām Pārresoru koordinācijas centra
vadītājam P. Vilkam un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās
politikas departamenta direktoram R. Bremšmitam. Visi galvenie ziņotāji V. Vesperis, A.
Jaunsleinis, R. Karnīte, D. Rijkuris ar palīdzi
bija sagatavojuši interesantus un turpmākajam
Sēlijas novadu apvienības darbam noderīgus
ziņojumus. Par vietējo situāciju izsmeļoši runāja Viesītes novada Attīstības nodaļas vadītāja
G. Dimitrijeva, izgaismojot tematu “ES, valsts
un pašvaldību loma uzņēmējdarbības attīstībā
Sēlijā”, Jēkabpils novada teritoriālās plānošanas
speciāliste Dz. Nartiša analizēja ceļu stāvokli
mūsu reģionā, bet Jaunjelgavas novada vadītājs
G. Libeks izteica satraukumu par skolu likteni
Sēlijā. Savukārt, Ilūkstes novada domes vadītājs

St. Rāzna ļoti skaisti un emocionāli uzrunāja
kongresa dalībniekus par tēmu “Lauki – valsts
pamats”, atzīmējot lauku cilvēku nopelnus valsts
neatkarības atjaunošanā, lauku vides nozīmi
cilvēku personības veidošanā un, protams, arī
valsts iedzīvotāju nodrošināšanā ar pārtiku un
citiem cilvēku dzīvei nepieciešamajiem resursiem. Kongresa noslēgumā tika pieņemta rezolūcija, kura tika nosūtīta augstākajām valsts
amatpersonām un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Pateicoties Saeimas deputāta J. Vectirāna
atbalstam, man kā Sēlijas novadu apvienības
vadītājai, radās iespēja piedalīties Ilgtspējas attīstības komisijas un Pilsonības, migrācijas un
sabiedrības saliedētības komisijas kopsēdē, kur
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ziņoja par Rīcības plānu Latgales reģiona izaugsmei 2018. – 2021. gadam. Atbildot uz
manu informāciju par situāciju Sēlijas novados,
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs J. Eglītis bija
spiests atzīt, ka Sēlijas novados dažāda veida
rādītāji neatšķiras no Latgales pašvaldībām.
Nesaprotams bija viņa arguments par to, ka
mūsu novadi atrodas Zemgales plānošanas reģionā un tāpēc nekāda īpaša attieksme nepienākas. Kur palikusi dažādos dokumentos minētā
līdzsvarotā reģionu attīstība? Tad nav brīnums,
ka ar valsts institūciju svētību gandrīz miljons
EUR Norvēģijas finanšu atbalsta instrumenta
naudas tiek atpalikušajām teritorijām Zemgalē
– Jelgavai un Jēkabpilij. Vēl jo vairāk tāpēc, ka
Alūksnes novads, kas ir Vidzemes plānošanas
reģionā, saņem līdzīgu atbalstu, kā Latgales novadi. Atstāju jūsu ziņā novērtēt viņa apgalvojumu minētās komisijas sēdē, ka Latgales novadu
vadītāji drosmīgi ir sakārtojuši skolu tīklu un
likvidējuši vairākas skolas un arī tāpēc ir pelnījuši īpašu valsts un ministriju attieksmi.
Nav nekādu šaubu, ka Latgalei valsts atbalsts
ir nepieciešams, bet Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai būtu jāspēj objektīvi izvērtēt, ka arī Sēlijas novadiem atbalsts
nepieciešams. Jēkabpils un Neretas novados uz
kvadrātkilometru dzīvo vairs tikai pieci cilvēki,
mūsu novadā – 11, bet Zemgalē vidēji 22 cilvēki uz kvadrātkilometru. Kopš izveidoti novadi,
mūsu novadā iedzīvotāju skaits ir samazinājies
par 11%. Taču politiķu Saeimas pirmsvēlēšanu

debatēs paustais viedoklis, ka izveidojot lielas
pašvaldības, tiks atrasta nauda veselības aprūpei
un izglītībai ir nepamatots. Piemēram, Daugavpils novadā dzīvo 23 236 iedzīvotāji, tad kāpēc
tā ir īpaši atbalstāma teritorija un nav panākts
ekonomiskais izrāviens? Jau vairākkārt esmu
rakstījusi, ka tikai daļa no lielajām pilsētām, piemēram, Rīga, Jūrmala, Ventspils un 12 Pierīgas
novadi iemaksā pašvaldību izlīdzināšanas fondā, bet 2018. gadā, piemēram, Daugavpils pilsētas dome saņems 16,5 miljonus EUR, Liepāja
– 9,3 miljonus, utt. Latvija nav tik liela valsts, lai
katras teritorijas attīstībai neatrastu efektīvākos
atbalsta pasākumus. Vienkārši ir tikai jāpārzina to situācija, tad arī risinājumi tiks atrasti.
Kādam Pierīgas novadam tika piešķirti vairāk
nekā 2 miljoni EUR ceļa asfaltēšanai, kur tikai
vēl būšot uzņēmumi, bet mūsu pašvaldība šo
atbalstu nesaņēma, lai noasfaltētu ceļu uz “Kaļķiem”, kurš ir nepieciešams vairākiem mūsu
uzņēmējiem.
Arbidānu Strūves meridiāna punkta atjaunošana novadam bija svarīgs pasākums. Protams, ka liels darbs vēl priekšā, lai popularizētu
un sakārtotu šo pasaules nozīmes pieminekli,
kas iekļauts UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma sarakstā. Sēlpils pagasta pārvalde kopā ar SIA “Vīgants” darbiniekiem sakopa
šo teritoriju, taču nepieciešams uzlikt norādes
zīmes, informācijas stendus, kā arī nodrošināt
šo punktu drošību. Mūsu novadā Taborkalnā
arī atrodas Strūves meridiāna punkts. Kādreiz
tur atradās skatu tornis, kas ļāva aplūkot skaistos Daugavas lokus un brīnišķīgo Sēlijas pauguraino ainavu. Pašvaldība ir iegādājusies zemi ar
mērķi Taborkalnā atjaunot skatu torni, ierīkot
automašīnu stāvvietu, lai objekts kļūtu par iecienītu tūrisma vietu vides skaistuma baudīšanai.
Ļoti žēl, ka daudzi mūsu novada iedzīvotāji
neatrada iespēju un motivāciju piedalīties vēlēšanās, lai ar savu balsi ietekmētu procesus valstī
un arī novadā. Jūsu vietā izlēma citi, kuri bija
aktīvāki un izprata savas balss nozīmi. To ļoti
labi parāda plusu likšana pie deputātu kandidātu uzvārdiem un, savukārt, citu izsvītrošana, kas
būtiski ir ietekmējusi Saeimas sastāvu. Aicinu
to apzināties un turpmāk piedalīties vēlēšanās,
neatļaujot savā vietā lemt citiem.
Irēna Sproģe
Salas novada domes priekšsēdētāja
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2018.gada 27.septembra novada domes sēdē izskatīti un
pieņemti lēmumi šādos jautājumos
• Izpilddirektora ziņojums par paveikto septembra mēnesī (turpinās grants ceļu pārbūves
darbi, noslēdzies iepirkums ceļu S23 Saulieši – Ķesterāres – Ievu līči un Se7 Baltaiskrogs
– Strautiņi posmu pārbūve; notiek klāja maiņa
pār Sankaļu HES; uzstādīti jauni rotaļu laukumi
Gravānos un PII “Ābelīte”; notika Salas novada
bibliotēku akreditācija; notika IX Sēlijas kongress;
notika Strūves ģeodēziskā punkta “Arbidāni” rekonstrukcijas pasākums, sakopšanas darbus veica
SIA “VĪGANTS” un Sēlpils pārvaldes darbinieki;
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veica dokumentācijas un vietas dabā pārbaudi par “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Salas novada Salas pagasta izgāztuves “Ielejas”
Nr.56868/5298/PPV rekultivācija”, pārkāpumi vai
trūkumi netika konstatēti; visās mācību iestādēs
ar svētku pasākumiem uzsākts jaunais mācību
gads);
• Par grozījumiem 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2018/1 “Salas novada
pašvaldības 2018.gada budžets” (apstiprināt Salas
novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetu:
ieņēmumi - 4 177 250 EUR; izdevumi - 4 373
223 EUR; līdzekļu atlikums uz 01.01.2018.g. - 195
973 EUR; līdzekļu atlikums uz 01.01.2019.g. - 0
EUR”);
• Par saistošo noteikumu Nr.2018/6 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtība
Salas novadā” apstiprināšanu
• Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Pašvaldības ceļa S21 Mežmaļi-Dekšņi infrastruktūras pārbūve” īstenošanai (lūgt Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju aizņēmuma saņemšanai
no Valsts kases līdz 158 000 EUR apmērā projekta
„Pašvaldības ceļa S21 Mežmaļi-Dekšņi infrastruktūras pārbūve” realizēšanai);
• Par nolikuma „Kārtība valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksas sadalei Salas
novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un darba slodžu pārdalei” apstiprināšanu
• Par Salas novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu un viena izglītojamā uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem
ar citām pašvaldībām (apstiprināt Salas novada
pašvaldības izglītības iestāžu pēc naudas plūsmas
uzskaitītos izdevumus 2017. gadā un atbilstošās viena izglītojamā uzturēšanas izmaksas, kas
piemērojamas savstarpējos norēķinos ar citām
pašvaldībām no 2018. gada 1.septembra līdz 31.
decembrim šādi: Salas vidusskola – 90,94 EUR;
Biržu pamatskola – 93,95 EUR; pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte” – 184,48 EUR);
• Par uzturēšanās maksas Biržu pamatskolas
internātā apstiprināšanu (apstiprināt uzturēšanās
maksu Biržu pamatskolas internātā 5,92 EUR
mēnesī par vienu izglītojamo, kas piemērojama
savstarpējos norēķinos ar citām pašvaldībām no
2018.gada 1.septembra);
• Par grozījumiem PII “Ābelīte” un Biržu pamatskolas amatu, kuri tiek finansēti no pašvaldī-
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bas budžeta, un mēnešalgu sarakstā (ar 2018.gada
1.septembri noteikt: amatam “pirmsskolas izglītības metodiķe”, kods pēc klasifikatora 2351 06, 1
slodze, mēnešalgu 785 EUR; amatam “pirmsskolas izglītības skolotāja”, kods pēc klasifikatora
2342 01, mēnešalgu 710 EUR (PII “Ābelīte” 10,5
slodzes, Biržu pamatskolā 2 slodzes));
• Par pamatlīdzekļu nodošanu turējumā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā SIA “Vīgants”
(nodot turējumā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā SIA „Vīgants” nekustamos īpašumus daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un ar tām funkcionāli saistītās ēkas un būves, zemesgabalus uz
kurām tās atrodas, katlu māju un inženiertīklus
Podvāzes ielā);
• Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Viesturu
ielā 4-15, Salā, Salas pagastā, Salas novadā atsavināšanu (atļaut personai atsavināt Salas novada
pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu –
Viesturu ielā 4-15, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra numurs 5686 900 0041 par nosacīto
cenu EUR 5681,98 ar atlikto maksājumu uz 5
gadiem);
• Par nekustamā īpašuma maiņu (atsavināt
Salas novada pašvaldības nekustamo īpašumu
Biržu ielā 10-6, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā, mainot to pret personai piederošo nekustamo
īpašumu Biržu ielā 9-1, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā);
• Par bezmaksas ēdināšanu (piešķirt un nodrošināt bezmaksas ēdināšanu (brokastis, pusdienas,
launags un vakariņas) no 2018.gada 1.septembra
līdz 2019.gada 31.maijam Biržu pamatskolas izglītojamajiem, kuri izmanto Biržu pamatskolas
internāta pakalpojumus, ja to deklarētā dzīvesvieta ir Salas novada administratīvā teritorija vai tie
uzturas Ģimenes atbalsta centrā “Saulstari”);
• Par Salas novada attīstības programmas un
teritorijas plānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai (nodot Salas novada attīstības programmu 2019.-2025.gadam publiskajai apspriešanai un informēt Zemgales plānošanas reģionu
par atzinuma sniegšanas nepieciešamību; nodot
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Salas novada teritorijas plānojuma 1.redakciju);
• Par publisko apspriešanu par koku ciršanai
ārpus meža nekustamajā īpašumā “Krīvi”, Sēlpils
pagastā, Salas novadā (uzsākt sabiedrisko apspriešanu 22 (divdesmit divi) koku ciršanai ārpus
meža nekustamajā īpašumā “Krīvi”, Sēlpils pagastā, Salas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5690 002 0076 (adrese “Sēlpils baznīca”,
Sēlpils pagasts, Salas novads, LV-5232));
• Par adreses piešķiršanu Salas novada Salas
pagastā (piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5686 005 0209 un
funkcionāli saistītajām būvēm (dārza māja, pirts
un šķūnis) adresi – “Dolomīts Nr.62”, Dolomīts,
Salas pagasts, Salas novads, LV-5214);
• Par Zemes nomas līguma izbeigšanu (izbeigt
ar 2018. gada 28. septembri ar personu noslēgto
Zemes nomas līgumu par zemesgabala 0,05 ha
platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmēju-

mu 5686 009 0231 “Jaungaidāni”, Salas pagastā,
Salas novadā, nomu);
• Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu personiskās palīgsaimniecības vajadzībām (iznomāt
personai zemesgabalu 0,05 ha platībā no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 009 0231
“Jaungaidāni”, Salas pagastā, Salas novadā uz laiku 5 gadi personīgās palīgsaimniecības vajadzībām, zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība,
nomas maksa – 0,5 % no zemes vienības daļas
kadastrālās vērības);
• Par zemes nomas līguma noslēgšanu (noslēgt ar Salas pagasta A.S. zemnieku saimniecību
“Priednieki” zemes nomas līgumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 009 0361 platībā 0,53 ha; zemes gabalu platībā 5,0 ha no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 005 0116;
platībā 1,78 ha no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 009 0284 un platībā 0,8 ha no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 009
0297, Salas pagastā, Salas novadā, iznomāšanu uz
laiku 6 gadi, zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecība, nomas maksa – 1,5 % no zemes vienības
kadastrālās vērtības);
• Par atļauju individuālās apkures sistēmas
projektēšanai (atļaut 3 personām projektēt un
ierīkot individuālo apkures sistēmu dzīvokļu īpašumos);
• Par atļauju balkona jumta projektēšanai (atļaut personai veikt balkona jumta projektēšanu
un ierīkošanu dzīvokļa īpašumam);
• Par īres līguma pagarināšanu (pagarināt īres
līgumu ar 1 personu);
• Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu (anulēt
deklarēto dzīvesvietu 3 personām);
• Par Salas novada bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu
• Par Salas novada pašvaldības apbalvojumu
nolikuma apstiprināšanu
• Par Salas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces vietas izpildītājas atbrīvošanu no
amata (ar 2018.gada 28.septembri atbrīvot Agnesi
Karasevu no Salas novada dzimtsarakstu nodaļas
vadītājas vietnieces vietas izpildītājas amata);
• Par Ģimenes atbalsta centra “Saulstari” direktora pienākumu izpildītāju (noteikt, ka Santa
Bormane veic Ģimenes atbalsta centra “Saulstari”
direktora pienākumus 40 stundas nedēļā (1 slodze), mēnešalga - 1110 EUR);
• Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā
(ar 2018.gada 28.septembri atbrīvot Agnesi Karasevu no Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas
amata; ar 2018.gada 1.oktobri ievēlēt juristi Zandu Daņilovu par Iepirkumu komisijas priekšsēdētāju).
Nākošā kārtējā domes sēde 2018.gada 25.oktobrī 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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Paziņojums par Salas
novada attīstības
programmas
2019.-2025. gadam,
Salas novada
teritorijas plānojuma
1. redakcijas un
plānošanas dokumentu
stratēģiskās ietekmes
uz vidi novērtējuma
ziņojuma publisko
apspriešanu
Salas
novada
dome 2018. gada 27.
septembra sēdē pieņēma lēmumu Nr.
225 (protokols Nr.
13, 13. punkts) nodot
publiskajai apspriešanai Salas novada attīstības programmu 2019.-2025. gadam, Salas
novada teritorijas plānojuma 1. redakciju un
plānošanas dokumentu stratēģiskās ietekmes
uz vidi novērtējuma ziņojumu.

Publiskā apspriešanas laiks noteikts no 2018. gada 15.oktobra
līdz 2018.gada 12. novembrim
(ieskaitot). Publiskās apspriešanas
sanāksmes notiks:
Biržu Tautas namā 2018. gada 6. novembrī plkst. 18.00;
Salas kultūras namā 2018. gada 7. novembrī plkst. 18.00;
Sēlpils kultūras namā 2018. gada 8. novembrī plkst.18.00.
Priekšlikumi iesniedzami līdz 2018. gada
12. novembrim (ieskaitot) Salas novada
domē, adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230 un Sēlpils pagasta pārvaldē, adrese: Pētera Barisona iela
6, Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads, LV5232, vai arī, sūtot elektroniski: salaspag@
salas.lv.
Ar Salas novada attīstības programmu
2019.-2025. gadam, Salas novada teritorijas plānojuma 1. redakciju un plānošanas
dokumentu stratēģiskās ietekmes uz vidi
novērtējuma ziņojumu var iepazīties Salas
novada domē un Sēlpils pagasta pārvaldē,
to darba laikos: pirmdienās, otrdienās, trešdienās ceturtdienās no plkst. 8.00-17.00,
piektdienās no plkst. 8.00-16.00 (kontaktpersonas I. Gādmane 223. kabinetā, L. Kadžule 207. kabinetā), vai interneta vietnē
www.salasnovads.lv sadaļā attīstības plānošana un ģeoportālā geolatvija.lv.
Ingrīda Gādmane
Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja
www.salasnovads.lv

Aicinām pieteikt kandidātus
Salas novada apbalvojumiem
Salas novada dome aicina pašvaldības amatpersonas, fiziskas personas, kurām novadā
pieder īpašums vai kuras novada teritorijā veic
uzņēmējdarbību, vai strādā algotu darbu, kā arī
novada iedzīvotāju grupas un juridiskās personas līdz 15. oktobrim pieteikt apbalvošanai ar
pašvaldības apbalvojumu cilvēkus, kas devuši
īpašu ieguldījumu novada attīstībā un popularizēšanā.
Sekojot iepriekšējo gadu tradīcijai, Latvijas
Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā
svinīgajā pasākumā, Salas novada dome vēlas
teikt paldies novada ļaudīm, kas ar savu nesavtīgo darbu un augstiem sasniegumiem ir devuši
nozīmīgu ieguldījumu Salas novada attīstībā un
popularizēšanā Latvijā un pasaulē.
2018. gada 27. septembrī Salas novada domes sēdē tika apstiprināts jauns Salas novada
pašvaldības apbalvojumu nolikums, papildinot
apbalvojuma nominācijas. Tāpēc, kopš šī gada
aicinām novada iedzīvotājus un organizācijas izvirzīt apbalvošanai cilvēkus nominācijā
GADA NOVADNIEKS un cilvēkus un juridiskās personas nominācijā ATZINĪBAS RAKSTS.
GADA NOVADNIEKS - tiek pasniegts fiziskām personām Salas novadā par nozīmīgu
ieguldījumu valsts, pašvaldības, sabiedriskajā,
kultūras, izglītības, saimnieciskajā vai citā darbā, vairojot iedzīvotāju pašapziņu un lepnumu
un veicinot Salas novada pozitīva tēla veidošanu
iepriekšējā gada sasniegumu vērtējumā.
ATZINĪBAS RAKSTS – tiek pasniegts fiziskām un juridiskām personām par augstu profesionālu, godprātīgu vai brīvprātīgu darbu kādā
atsevišķā nozarē Salas novadā, tā vides vizuālā
vai pozitīva tēla veidošanā, vai mūža ieguldījumu novadam nozīmīgās jomās.
Ierosinājumus par apbalvojumu piešķiršanu aicinām iesniegt līdz šā gada 15.oktobrim
Salas novada valsts un pašvaldības vienotajā

klientu apkalpošanas centrā Susējas ielā 9, Salā,
Salas pagastā, Salas novadā vai Sēlpils pagasta
pārvaldē, Pētera Barisona ielā 6, Sēlijā, Sēlpils
pagastā, Salas novadā, ar norādi Apbalvojuma
pretendents, vai nosūtāmi uz e-pastu sala@
pakalpojumucentri.lv, ar norādi Apbalvojuma
pretendents.
Iesniegumā brīvā formā lūdzam norādīt
apbalvojuma kandidāta vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu un pamatojumu kandidatūras
izvirzīšanai. Tāpat jābūt pievienotai norādei,
ka kandidāts tiek izvirzīts kategorijā GADA
NOVADNIEKS vai ATZINĪBAS RAKSTS. Ierosinājumus par personas apbalvošanu aicinām
rakstīt brīvā formā, pieteikumā norādot:
iesniedzēja - juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi
vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu, ieņemamo
amatu vai dzīvesvietu;
kandidāta dzīves aprakstu vai rekomendācijas rakstu, kurā jāsniedz pamatojums un izvirzītās personas sasniegumu un nopelnu apraksts.
Lēmumu par to, kuras personas apbalvot ar
pašvaldības augstāko apbalvojumu, pieņems
Salas novada dome š. g. 25. oktobra sēdē.
Informējam, ka, lai nepārkāptu Datu aizsardzības regulas nosacījumus, iepriekš Salas
novada domes apbalvojumu saņēmušo personu saraksts netiks publicētas. Lai uzzinātu, vai
izvirzāmā persona ir vai nav līdz šim saņēmusi apbalvojumu, lūdzam sazināties pa tālruni
29156210 (darba lakā) vai rakstot uz e-pastu:
referente@salas.lv.
Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu
speciāliste

Foto akcija "Izstāsti mantojumu"
Salas novadā
Oktobrī UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina ikvienu atrast mantojuma stāstu savā
ģimenē vai apkaimē, lai iemūžinātu to klausāmā, skatāmā vai lasāmā veidā un dalītos stāstā
ar citiem. Viens no UNESCO uzdevumiem ir
veicināt pieejamu un kvalitatīvu informācijas
vidi, veidojot aktīvu un kritiski domājošu sabiedrību, kas novērtē un saglabā pārmantotās
zināšanas.
Tādēļ šogad UNESCO nedēļas tēma ir „Izstāsti mantojumu”, kuras laikā aicinām apzināt
Salas novada mantojuma vērtības un radīt tām
vietu informatīvajā telpā, iesaistoties prasmīgā
dabas un kultūras materiālo mantojuma vērtību
atlasē un kļūt par Mantojuma stāstnieku, kurš
stāstu pavēsta citiem skatāmā veidā.
Atbalstot UNESCO nedēļu, Salas bibliotēka

ir uzsākusi foto akciju “Izstāsti mantojumu”.
Visu oktobri katru darba dienu Salas bibliotēka
gaidīs no iedzīvotājiem senas un ne tik senas fotogrāfijas, kas raksturotu Salas novada dabu, sajūtas, lietas, cilvēkus, notikumus, vietas u. tml.,
lai kopīgi veidotu sava novada kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm.
Atnesto fotogrāfiju bibliotēkas darbinieces
noskenēs un oriģinālu atgriezīs īpašniekam. Ja
pašam akcijas dalībniekam ir iespēja noskenēt
atlasītās fotogrāfijas, tad var foto nosūtīt uz epastu: salasbiblioteka@inbox.lv, ar norādi: Foto
akcijai “Izstāsti mantojumu”. Ziņojuma teksta
daļā lūgums uzrādīt sūtītāja vārdu, uzvārdu;
aprakstu, kas fotogrāfijā attēlots un domājamais
laika posms vai konkrēts datums, kad fotogrāfija tapusi.
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Rīgas dome pateicās Rīgas svētku dalībniekiem,
rīkotājiem un sadarbības partneriem

“Rīgas svētki 2018” – pilsētas
817. dzimšanas diena, kas šogad
notika Latvijas valsts simtgades
zīmē, risinājās pilsētas parkos
un laukumos, sporta un kultūras
centros. Svētkus apmeklēja vairāk

nekā 230 000 rīdzinieku, pilsētas
viesu no Latvijas novadiem, kā arī
tūristi no ārvalstīm.
Rīgas svētkos apmeklētāji trīs
dienu garumā varēja pabūt kādā
no vairāk nekā 40 svētku norises

vietām un piedalīties daudzveidīgos, aizrautīgos pasākumos, sporta
aktivitātēs, vērot vizuāli krāšņas,
iespaidīgas un muzikāli bagātas
programmas. Ikvienam bija iespēja būt aktīvam svētku dalībniekam
vai līdzjutējam, ieinteresētam klausītājam vai uzmanīgam vērotājam.
Šogad pirmo reizi Rīgas svētkos
Esplanādē piedalījās arī Sēlijas novadu apvienība (Aknīstes, Ilūkstes,
Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas,
Salas un Viesītes novadi) ar tirdziņu “Ražots Sēlijā”, koncertu un
viktorīnu ar grāmatu “No Sēlijas
pūra…” balvu fondā.
Rīgas dome 12. septembrī Rīgas Latviešu biedrības namā izteica pateicību svētku dalībniekiem,
rīkotājiem un atbildīgajiem dienestiem par ieinteresētību un ko-

pīgi radīto svētku noskaņu pilsētā.
Uz šo pasākumu bija aicināta arī
Sēlijas novadu apvienība. To pārstāvēja Sēlijas novadu apvienības
vadītāja un Salas novada domes
priekšsēdētāja Irēna Sproģe, kā
arī tirdziņa “Ražots Sēlijā” izpildproducente un Salas novada pašvaldības projektu vadītāja Ligita
Kadžule.
Sarīkojuma dalībnieki kopīgi
atskatījās uz Rīgas svētku notikumiem un sumināja svētku pasākuma rīkotājus un sadarbības
partnerus, ieskatījās Rīgas Latviešu biedrības dibināšanas laika
aizkulisēs, vērojot Ādolfa Alunāna
dziesmuspēli "Re, kā ziņģe skan".
Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un tūrisma
lietu speciāliste

Rekonstruēts Strūves ģeodēziskā loka punkts

26. septembrī Salas novada
Sēlpils pagastā tika rekonstruēts
Strūves ģeodēziskā loka punkts
“Arbidāni”.
Pasākumā piedalījās Latvijas
Republikas aizsardzības ministrs
Raimonds Bergmanis, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes
vadītājs Juris Dambis un Zemgales
reģionālās nodaļas vadītāja Elvīra
Mantrova, Ģeotelpiskās informācijas aģentūras direktors, pulkvedis
Mārtiņš Liberts un Ģeodēzijas un
kartogrāfijas departamenta Ģeodēzijas nodaļas vadītājs un Strūves
ģeodēziskā loka saglabāšanas un
attīstības padomes priekšsēdētājs
Ivars Liepiņš, Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes pārstāvji, Salas
novada pašvaldības pārstāvji, skolēni un iedzīvotāji.
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Pirms svinīgā pasākuma tika
veikti nozīmīgi priekšdarbi: Salas
novada pašvaldības SIA "Vīgants"
un Sēlpils pagasta pārvaldes strādnieki veica vietas sakopšanas darbus, Ģeodēzijas nodaļas darbinieki
izlēja betona kubu un iestrādāja
plāksni ar iedobumu, kurā vēlāk,
pasākuma dienā LR aizsardzības
ministrs R. Bergmanis un NKMP
vadītājs J. Dambis ielēja sakarsētu svinu un jau atdzesētā iecirta
krustveida zīmi. Pasākumu kuplināja Biržu Tautas nama amatiermākslinieki ar teātra mākslu.
Noslēgumā Sēlpils kultūras namā
visus pasākuma dalībniekus gaidīja gards "Sēlijas smeķis" ar siltu tēju
un ābolmaizi.
Strūves ģeodēziskā loka punkti
“Arbidāni” un “Dabors-kalns” (Taborkalns) ir divi no 16 šādiem vēs-

turiskajiem punktiem Latvijā, kas
rodami Salas novadā. Tie ir pasaules nozīmes, Latvijas valsts aizsardzībā esoši industriālie pieminekļi.
Punkts “Arbidāni” atrodas Sēlpils
pagasta dienvidu daļā 12,2 km no
pagasta centra Sēlijas un 11,1 km
no novada centra Salas. Fiziski
dabā tas ticis atrasts 2008. gadā,
pēc sešiem gadiem – 2014. gada
maijā tam piešķīra valsts nozīmes
industriālā pieminekļa statusu.
Diemžēl, visai drīz pēc punkta “Arbidāni” uziešanas dabā, to nopostīja vandāļi un unikālais mantojums
bija zudis.
Šogad, 26. septembrī, ar Ģeotelpiskās informācijas aģentūras un
Strūves ģeodēziskā loka saglabāšanas un attīstības padomes palīdzību, Strūves ģeodēziskā loka punkts
“Arbidāni” ir ticis rekonstruēts. Tas
ir pirmais šāda veida unikāls pasākums Latvijā (atjaunošana-rekonstrukcija nepieciešama vairākiem
punktiem).
Strūves ģeodēziskā loka punkti
pasaulē veido triangulācijas ķēdi,
kas stiepjas 2 820 km garumā no
Norvēģijas ziemeļos līdz Melnajai
jūrai dienvidos, šķērsojot 10 valstis.
Uzmērījumus 39 gadu garumā, laikā no 1816. līdz 1855. gadam, veica
vācu astronoms, Tērbatas universitātes profesors un Tērbatas observatorijas direktors Frīdrihs Georgs
Vilhelms Strūve un kara topogrāfs,
pulkvedis Karls Frīdrihs Tenners

(Strūves vadībā). Vēsturiskais loks
sastāv no 258 trīsstūriem ar 265
punktiem.
Ģeodēzija pēc definīcijas ir
zinātne, kas pēta Zemes izmēru,
formu un gravitācijas lauku. Šīs
zinātnes jautājumus cilvēce pētīja jau pirms mūsu ēras. Aktīvākie
pētniecības laiki ir pēdējie 400
gadi. Ģeodēziskais loks vēsturiski
ir pirmais tik liela apjoma darbs.
Iepriekš ir bijuši mēģinājumi, bet
šis ir pirmais veiksmīgais mērījumu rezultāts, kas arī mūsdienās
atbilst cilvēces priekšstatiem par
zemes formu. Tas bija milzīgs solis
uz priekšu zinātnei un palīdzēja
kartogrāfiem padarīt precīzākas
pasaules kartes. Strūves ģeodēziskā loka mērījumi ir izcils piemērs
dažādu valstu monarhu un zinātnieku sadarbībai cēlu zinātnes
mērķu sasniegšanas vārdā. Strūves
ģeodēziskā loka mērījumi palīdzēja ne tikai noteikt pirmos precīzos
Zemeslodes izmērus un formu,
bet arī palīdzēja Īzakam Ņūtonam pierādīt, ka Zeme nav ideāli
apaļa lode, bet ir saplacināta starp
poliem. Caur to ģeodēziskā loka
punkti ir saglabājami nākamajām
paaudzēm. 2005. gadā Strūves ģeodēziskais loks ir iekļauts UNESCO
Pasaules mantojuma sarakstā. Tajā
ir iekļauti 34 vēsturiskie punkti.
Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un tūrisma
lietu speciāliste
www.salasnovads.lv

Salas Novada Vēstis

2018. gada 12. oktobrī

Salas novadā aizritējis IX Sēlijas kongress

Jebkuram notikumam ir kāds
sākuma impulss, kas to ierosina
un spēj radīt vilkmi, lai to īstenotu.
1999. gada 20. un 22. maijā Aknīstē, Sunākstē un Viesītē notika
Sēļu I kongress jeb Pirmais Sēlijas
kongress. Piedalījās Lietuvas ZA
pētnieki un kultūrvēsturnieki, tad
arī Sunākstes baznīcā mācītājs Juris Saivars iesvētīja sarkanbaltzaļo
Sēlijas karogu.
Pēc deviņpadsmit gadiem,
2018. gada 21. septembrī Salas
novadā aizritēja Sēlijas novadu
apvienības rīkotais Devītais Sēlijas
kongress, kurā piedalījās pārstāvji
no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)
un Pārresoru koordinācijas centra (PKC); no Latvijas Pašvaldību

savienības (LPS) un Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA); no tuvākām un tālākām pašvaldībām,
kā arī pārstāvji no Sēlijas novadu
apvienības (SNA). Kongresā bija
piereģistrējušies 166 dalībnieki.
Ar gandarījumu jāatzīmē, ka pasākums interesēja un tajā piedalījās
arī pašvaldību iedzīvotāji un skolu
audzēkņi.
Salas novada pašvaldībai ir bijis tas gods organizēt un vadīt IX
Sēlijas kongresu, kas notika Salas
kultūras namā, Salas pagastā, Sēlijas novadu apvienības vadītājas un
Salas novada domes priekšsēdētājas Irēnas Sproģes vadībā. Atklājot
kongresu, I. Sproģe nolasīja akadēmiķa, LZA īstenā locekļa Jāņa
Stradiņa apsveikuma vēstuli IX

Sēlijas kongresa dalībniekiem. Ar
apsveikumu kongresa dalībniekus
uzrunāja arī LPS priekšsēdis Gints
Kaminskis, bet kongresa norisi vadīja bijušais LPS ilggadējs priekšsēdis Andris Jaunsleinis.
Kongresa pamattēma šogad bija
„Nacionālā attīstības plāna (NAP)
devums Sēlijas novada attīstībai”.
Tika nolasīti četri referāti par NAP
devumu šodien un ietekmi nākotnē, kā arī sniegti SNA četri starpziņojumi par ekonomikas un uzņēmējdarbības vidi mūsdienu Sēlijas
novados. Kongresa galvenais uzdevums bija caur NAP spektru iepazīt Sēlijas novadus, apjaust kopējas
problēmas un tendences, nākotnes
izaicinājumus, saprast Sēlijas novadu saimes gatavību notiekošajām
un iespējamajām pārmaiņām valstī. Kongresa dalībnieki pēc debatēm apstiprināja rezolūciju.
Kongresa referētājiem un
starpziņojumu sniedzējiem tika

dāvinātas grāmatas par Sēlijas
novadiem „No Sēlijas pūra” un
par Salas novadu „Laika saknes
vērojot” kopā ar vietējās maiznīcas „Dona” cepto saldskābo
augļu maizi.
Pirmos Sēlijas kongresus
rīkoja Sēlijas asociācija – pēc
akadēmiķa Sigizmunda Timšāna ierosmes dibināta neformāla
organizācija sadarbībā ar vietējām
pašvaldībām, Latvijas Zinātņu
akadēmiju (LZA) un Letonikas
programmu. Šī asociācija netika
reģistrēta oficiāli kā patstāvīga juridiska persona, bet darbojās LZA
paspārnē. Tās biedru skaitā bijuši
vietējo pašvaldību darbinieki, skolotāji, kultūras pārstāvji, ar Sēlijas
problēmām saistīti zinātnieki un
literāti. Kopš Sēlijas pirmā kongresa asociāciju gandrīz deviņus gadus vadīja S. Timšāns, tad īsu laiku
akadēmiķis Tālis Millers, bet kopš
2005. gada bija Viesītes novada
domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs. Asociācijas Goda prezidents
visus šos gadus ir akadēmiķis Jānis
Stradiņš. Tieši viņš devis ļoti lielu ieguldījumu Sēlijas teritoriālās
identitātes atdzimšanā.
Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un tūrisma
lietu speciāliste

Pasniedz piemiņas zīmes arī Salas novada černobiliešiem
20. septembrī Jēkabpils Tautas namā notika svinīgais pasākums, kurā vairāk nekā 60
avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem tika pasniegta Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīme.
Svinīgajā pasākumā piedalījās
Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, biedrības Latvijas savienība “Černobiļa” prezidents
Arnolds Ārvaldis Vērzemnieks,
Jēkabpils pilsētas mērs Raivis
Ragainis, kā arī novadu pārstāvji.
Tika apbalvoti Černobiļas
AES avārijas seku likvidēšanas
dalībniekus no Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadiem.
Černobiļas AES avārijas seku
likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīme tika pasniegta arī pieciem černobiliešiem no Salas
novada. Pasākumā viņus sveica
arī Salas novada pašvaldība, dāvājot domes priekšsēdētājas I.
www.salasnovads.lv

Sproģes parakstītu L. Ābolnieces
grāmatu par Salas novadu “Laika saknes vērojot”.
Piemiņas zīme dibināta 2015.
gadā kā goda un cieņas aplie-

cinājums Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem. Latvijā trīs
gadu laikā ar šo piemiņas zīmi
paredzēts apbalvot ap 6 000 Čer-

nobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku.
Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un
tūrisma lietu speciāliste
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Starptautiskais projekts ievieš modernus
pakalpojumus tūrismā
S a l a s
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
„Ceļo gudri-apmeklē Lietuvu un Latviju”
(Travel Smart- visit Lithuania and Latvia),
Nr.LLI-199.
Lai tiktos ar sadarbības partneriem un
pārrunātu projekta īstenošanas gaitu, 20.
septembrī Salas novada projektu vadītāja
un finansists piedalījās darba grupas sanāksmē Ilūkstes novada pašvaldībā. Vadošais
partneris Anikšču reģionālā parka administrācija informēja par projekta iesniegumā paredzētajiem un faktiski izpildītajiem
kopējiem izdevumiem , saskaņoja partneru
turpmāko darbību īstenošanu.
Atbilstoši projekta mērķim un aktivitātēm Salas novada pašvaldība trešajā projekta pārskata periodā ir iegādājusies Sēli-

jas arheoloģisko sieviešu un vīriešu tērpu
komplektus, kuros dominē tiem raksturīga
metāla rotājumu izmantošana. Tērpi iegādāti, lai veicinātu pašvaldības tūrisma produktu atpazīstamību un popularizēšanu.
Šos tērpus papildina liels skaits rotu. Tērpus ir izgatavojusi biedrība „Ludzas amatnieks” Līgas Kondrātes vadībā.
Sanāksmē tika saskaņotas darbības, kas
jāveic visiem partneriem trešajā pārskata
periodā. Projekta aktivitātēs tiek gatavota
virtuālā tūre pa 10 tūrisma objektiem katra
partnera teritorijā. Latvijā: Salas, Ilūkstes,
Viesītes, Jēkabpils novadu pašvaldībās un
Lietuvā: Anikšču, Biržai un Krekenavas
dabas parka administrācijās. Septiņiem
projekta partneriem tiek veidots kopīgs tūrisma maršruts, kurā tiks iekļauti izvēlētie
apskates objekti. Drīzumā iedzīvotājiem
un viesiem būs unikāla iespēja izmēģināt
virtuālās ceļošanas pieredzi arī Salas novadā. Tā būs iespēja noskatīties video vai
bilžu 360 grādu rotāciju par sev interesējošajiem tūrisma objektiem, tādējādi gūstot klātbūtnes efektu, kāds būtu, atrodoties
reālajā galamērķī. Starptautiskais projekts
ievieš modernus pakalpojumus tūrismā.

Tiek izstrādāts tūrisma buklets.
Nākamā partneru sanāksme 2018.gada
decembrī ir plānota Salas novada pašvaldībā.
Projekta „Ceļo gudri-apmeklē Lietuvu
un Latviju” (Travel Smart- visit Lithuania
and Latvia), Nr. LLI-199 mērķis: Radīt
harmonisku Latvijas un Lietuvas tūrisma
attīstību, lai iespējami efektīvi izmantotu
reģiona potenciālu. Projekts atbalsta ieguldījumu, kas vērsts uz dabas un kultūras
mantojuma saglabāšanu.
Projekta aktivitātes noslēgsies 2019.gada
30.aprīlī.
Salas novada pašvaldības kopējais projekta finansējums ir EUR 61 181.05, Programmas līdzfinansējums EUR 52003.89,
kas sastāda 85 % no attiecināmajām izmaksām. Pašvaldības līdzfinansējums ir 15% no
projekta kopējām attiecināmajām izmaksām jeb EUR 9177.16.
Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas
Savienības finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Salas novada
pašvaldība un tas nevar tikt uzskatīts par
Eiropas Savienības oficiālo viedokli.
Ligita Kadžule, projekta vadītāja

Septembris Sēlpils kultūras namā

21. septembrī viesojās Kūku pagasta teātra draugu kopa “PATAPA” ar E. Sniedzes
lugu “Tie paši oši”. Priecēja kupls apmeklētāju skaits. 23. septembrī amatierteātris
“Ore” viesojās Biržu Tautas namā. Paldies
par viesmīlību! 28. septembrī deju kopa
“Omes un kungs” priecēja seniorus Viesītes
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novadā. 29. septembris – Miķeļdienas Jampadracis:
“Ja lapas nobirst pirms Miķeļiem – būs
silts un agrs pavasaris, ja pēc – vēls un
auksts”.
Miķeļdienas Jampadracis pilnā sparā rosījās Sēlpils kultūras namā. Tirgotāji
piedāvāja visdažādākās preces, kas atradās
viņu vezumos – sarkanās dzērvenes, adītas
zeķes, šalles un lakati, dažādas garšvielas,
pašu taisīti kartupeļu čipsi un vēl, un vēl.
Ar dziesmām un dejām klātesošos priecēja jauktais koris “Sēlpils”, sieviešu vokālais
ansamblis “Lira”, senioru deju kolektīvi

“Omes un kungs” un “Priekapēc”. Kolektīvi
pasākuma laikā izveidoja skaistus dekorus,
izmantojot dabas veltes. Paldies kolektīvu
vadītājām Agnesei Grudinskai, Agnesei Levinskai un Vikai Vanagai. Sezona ir tikko
sākusies, bet priekšnesumi jau bija sagatavoti.
Pasākuma apmeklētāji tika iesaistīti ticējumu teikšanā un “podu sišanā”. Skolotājs Pēteris, ar saviem palīgiem, aicināja uz
sportiskām aktivitātēm. Turpat blakus rosījās biedrības “Holistas” dalībnieces. Paldies
viņām par atsaucību!
Noslēgumā visi tika cienāti ar Sēlijas
smeķi. Miķeļdiena sagaidīta, ziemai vārti
vaļā.
Oktobra mēnesis paies mēģinājumos
un kolektīvu izbraukumos. Amatierteātris
“Ore” 12.oktobrī viesosies Ābeļu TN un
27.oktobrī Salas kultūras namā. Jauktais
koris “Sēlpils” uzaicināts braukt pie dziesmu draugiem Skrīveros.
10.novembrī plkst.18:00 tautas dziesmās
un dainās tiks apdziedāta Mārtiņdiena un
mūsu zemes skaistums.
11.novembrī visas dienas garumā aicinām atbalstīt, aizdedzot svecītes, gaismas
akciju Sēlijas gaisma Latvijai”
Anita Gerasimova,
Sēlpils KN direktore
www.salasnovads.lv

Salas Novada Vēstis

2018. gada 12. oktobrī

Orientēšanās sports Salas novadā gūst
lielu atsaucību

Par to, ka orientēšanās sports Salas
novadā kļūst arvien populārāks liecināja
16.septembra svētdiena, kad vidusskolas
sporta zāles vestibilā pulcējās gandrīz 50
dalībnieku kopējai lietai - orientēšanās
sporta sacensībām. Pasākuma laikā pēc
teorētiskajām apmācībām orientēšanās
tika dots starts sacensībām „Aicinājums
uz rogainingu”. Rogainings ir komandu
orientēšanās sports apvidū īpaši garā distancē. Komandās startēja 2-5 dalībnieki,
kuri apmeklēja kontrolpunktus (KP) izvēles secībā noteiktā laikā. Katras komandas
uzdevums bija brīvi orientējoties apvidū
ar kartes palīdzību iegūt pēc iespējas vairāk ieskaites punktus, kuri tiek piešķirti
par KP apmeklēšanu. Sacensības noritēja
Sala- Gravāni- Dolomīts apvidū.
Orientēšanās sacensības saliedēja dažādu vecumu cilvēkus aktīvam dzīvesveidam, pavadot laiku pie dabas draugu un
ģimenes lokā. Skrienot mūsu prāts ir brīvs

no ikdienas rūpēm, un ir iespēja izskriet
ārā visas negatīvās emocijas.
Sacensības tika organizētas Eiropas Sociālā fonda projekta „Vietējās sabiedrības
veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā” ietvaros.
Bezmaksas orientēšanās nodarbības Salas
ciemā notiek jau trešo reizi, tajās interesenti ieguvuši gan orientēšanās sporta teorētiskās iemaņas, piemēram, kartes lasīšanu, gan savas prasmes pierādījuši arī dabā.
Tā kā orientēšanās piemērota cilvēkiem
ar dažādu fizisko sagatavotību, šajās sacensībās piedalījās ģimenes ar maziem
bērniem. Dalībnieki bija arī no citiem novadiem un Jēkabpils pilsētas. Sacensību
jaunākajai dalībniecei bija 6 mēneši, kura
startēja kopā ar savu māmiņu un tēti.
Komandām bija oriģināli un jautri nosaukumi: „Puikām nav auksti”, „Cepumu
snaiperi”, „Nav ne jausmas”, „Nezinu” u.c.
Sacensībās bija jāvadās pēc organizatoru
sagatavotām kartēm, vajadzēja sameklēt 34 kontrolpunktus 21,5 km garumā.
Komandas trasē pavadīja apmēram divas
stundas. Finišējot Salas ciema centrā, dalībnieku sejās bija jaušams nogurums, kā
arī gandarījums par paveikto.

Projekta aktivitātes Salas novadā turpināsies līdz 2019. gada decembrim.
4. ceturksnī plānoti slimību profilakses
pasākumu cikli: tematiskas lekcijas topošajiem vecākiem „Par mātes un bērna veselību". Izglītojošs pasākums „Kā uzvarēt
stresu?". Izglītojoši pasākumi kā veicināt
veselīga uztura paradumus „Dzīvo veselīgi
Salas novadā". Skolēniem izglītojoši pasākumi par smēķēšanas paradumu kaitīgumu „Smēķēt...Vai stilīgi?" un „Emociju,
prāta un vērtību nozīme attiecībās”.
Projekta kopējās izmaksas ir 49116,00
EUR, no kurām Eiropas Sociālā fonda
līdzfinansējums 41748.60 EUR, jeb 85% un
valsts budžeta finansējums 7367.40 EUR,
jeb 15%. Projekta īstenošana no 2017. gada
līdz 2019. gada decembrim.
Par aktivitātēm sabiedrība tiek informēta Salas novada mājas lapā www.
salasnovads.lv, izvietoti plakāti projekta
norises vietās. Īstenojot šo projektu, pašvaldība vēlas motivēt cilvēkus pozitīvai
paradumu maiņai.
Uzziņām: tālrunis 25460441; e-pasts:
ligita.kadzule@gmail.com
Ligita Kadžule
Projekta vadītāja

Latvijas labāko lektoru lekcijas Salas novadā

Iestājoties rudenīgi vēsākam laikam,
aicinām Salas novada iedzīvotājus būt aktīviem un piedalīties Eiropas Sociālā fonda projekta „Vietējās sabiedrības veselības
veicināšanas un slimību profi lakses pasākumi Salas novadā” lekcijās.
Lekcija „Kā uzvarēt stresu?”, kurā tiks
skatītas sekojošas tēmas: Paaudžu teorija;
Konfl iktu pārvarēšanas iespējas starppaaudžu komunikācijā; Karjeras plānošanas
ABC; Savas karjeras plāna sastādīšana.
Lektore ir psiholoģijas doktore, organizāciju psihologs, sistēmiskā konsultante,
starptautiska līmeņa trenere, kura strādā
gan Latvijā, gan ārzemēs, un ir brīnišķīgas
spējas klausīties un reāli palīdzēt cilvēkiem
viņu problēmu risināšanā Iluta Krūmiņa,
Rīga. Lekcijās varēs rast atbildes uz jautājumiem, kā samazināt stresu, kurš rodas
neefektīvas starppaaudžu komunikācijas
dēļ, tāpat, kā samazināt stresu jauniešiem,
nespējot izvēlēties savu nākotnes profesiju,
kā vecāki var veiksmīgāk atbalstīt savus
bērnus karjeras izvēlē.
• 17.oktobrī plkst. 18:00 -19:35, Biržu
www.salasnovads.lv

Tautas nama zālē, Biržu iela 11, Salas pagasts, Salas novads;
• 24.oktobrī plkst. 18:00- 19:35, Salas
vidusskolas vecās skolas zālē, Alejas iela 7,
Sala, Salas pagasts, Salas novads;
• 25.oktobrī plkst.18:00- 19:35, Sēlpils
kultūras nama mazajā zālē, Pētera Barisona iela 6, Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads.
Lekcija „Emociju, prāta un vērtību nozīme attiecībās”, kurā tiks skatītas sekojošas
tēmas: Kā domāšana, emocijas un uzvedība ir savienoti savā starpā; Kas ir spriedze,
kā tā rodas; Ko spriedze nodara mūsu ķermenim, prātam, emocijām un attiecībām
skolā un mājās; Jautras spriedzes samazināšanas tehnikas.
Lektore ir psiholoģijas doktore, psihoterapeite (kognitīvi biheiviorālā psihoterapija) Diāna Zande, Rīga.
1. 5.novembrī Salas vidusskolā, Skolas
iela 3, Sala, Salas pagasts, Salas novads:
• no plkst. 10:00- 10: 45 -lekcija 4.-5. klases skolēniem un vecākiem;
• no plkst. 11:00 – 11:45- lekcija 6.-7. klases skolēniem un vecākiem;
• no plkst.12:00- 12:45- lekcija 8.-9. klases skolēniem un vecākiem;
• no plkst. 13: 00- 13:45- lekcija 10.-11.
klases skolēniem un vecākiem;

• no plkst.14:00-14:45- lekcija 12. klases
skolēniem un vecākiem vecās skolas zālē,
Alejas iela 7, Sala, Salas pagasts, Salas novads.
2. 6.novembrī Biržu pamatskolā, Podvāzes iela 1, Birži, Salas pagasts, Salas novads:
• no plkst. 10:00- 10: 45- lekcija 4.-5. klases skolēniem un vecākiem;
• no plkst. 11:00- 11:45- lekcija 6.-7. klases skolēniem un vecākiem;
• no plkst.12:00- 12:45- lekcija 8.-9. klases skolēniem un vecākiem.
Katram dalībniekam pirms lekcijām būs
jāizpilda Eiropas Sociālā fonda pasākuma
dalībnieka aptaujas anketa.
Projekta kopējās izmaksas ir 49116,00
EUR, no kurām Eiropas Sociālā fonda
līdzfi nansējums 41748.60 EUR, jeb 85% un
valsts budžeta fi nansējums 7367.40 EUR,
jeb 15%. Projekta īstenošana turpināsies
līdz 2019. gada decembrim.
Salas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus sekot līdzi aktualitātēm un plānotajiem pasākumiem, kas tiks publicēti pašvaldības mājaslapā www.salasnovads.lv un
izdevumā „Salas Novada Vēstis”.
Uzziņām: tālrunis: 65237707, 25460441;
e-pasts: ligita.kadzule@gmail.com
Ligita Kadžule
projekta vadītāja
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No 8 X sākas pieteikšanās konsultācijām
labdarības akcijā “Dzīvo vesels”
No 8.oktobra sākas pieteikšanās mediķu konsultācijām labdarības akcijā “Dzīvo vesels”. Savukārt labdarības akcija “Dzīvo
vesels” norise Jēkabpils reģionālajā slimnīcā plānota no 24.-26.
oktobrim.

Labdarības akcijas
“Dzīvo vesels”
pacientu zināšanai
Pensionāri, invalīdi, politiski
represētās personas, kurām diagnosticētas sekojošas diagnozes:
1. pleca, ceļa, gūžas locītavu:
muskuļa cīpslu, saišu plīsumi bojājumi, traumatiski locītavu virsmu bojājumi, kapsulīti, tendinīti;
2. muguras kakla, krūšu un
jostas daļas problēmas: diska
trūces, stenozes, deformācijas,
spondilozes, saknīšu kompresijas
sindromi;
3. plaukstu un pēdu locītavas
problēmas: deformācijas, Hallux
valgus deformācijas, karpālā kanāla sindroms, nepareizi saauguši lūzumi

4. nieru funkciju problēmas
5. kāju pēdu aprūpe: ādas sabiezējumiem pēdās, plaisas pēdas
priekšējā daļā un papēžos, ieaugušu nagu problēmas u.c.
6. ķirurģiskas saslimšanas:
cirkšņa, nabas, pēcoperācijas
brukas, neskaidras sāpes vēderā,
žultspūšļa patoloģijas (žultsakmeņu slimība u.c.), saaugumu
slimība, proktoloģija (hemoroidālā slimība), ādas, zemādas veidojumi uz ķermeņa un galvas.
Aicināti darba dienās no 8.oktobra plkst. 9:00 līdz plkst. 16:00
zvanīt uz tālruņa numuru +371
27331140 un pieteikties bezmaksas medicīniskajām konsultācijām.
Pieteikšanās kārtība, zvanot
uz norādīto tālruņa numuru,
iedzīvotājam jānorāda: vārds,
uzvārds, dzimšanas dati; ķirurga
konsultācijām - statuss – pensionārs, invalīds, politiski represēta
persona; deklarētā dzīvesvietas
adrese; kontakt telefons; diagnoze (ja ir zināma) vai īss veselības

traucējuma apraksts.
Ierodoties uz konsultācijām,
iedzīvotājiem būs jāņem līdzi visi
pieejamie ar diagnozi saistītie,
kā arī statusu apliecinošie dokumenti.
Jēkabpils reģionālās slimnīcas
pārstāvji informē, ka iedzīvotājiem, kuri pierakstīsies labdarības
akcijas “Dzīvo vesels” konsultācijām, nepieciešamības gadījumā
jābūt gataviem ierasties uz operācijām akcijas norises laikā.
Margita Liepiņa
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja

Aktualitātes lauksaimniekiem
Lauku atbalsta dienests
(LAD) no 16. oktobra veiks
pirmās vienotā platību maksājuma (VPM) avansa izmaksas,
pēc tam avansa maksājums būs
arī bioloģiskajām saimniecībām un apgabaliem, kuros ir
dabas vai citi specifiski ierobežojumi. Lauksaimnieki saņems
70 procentus no VPM un 85
procentus no maksājuma par
apgabaliem, kuros ir dabas vai
citi specifiski ierobežojumi, un
arī 85 procentus no bioloģiskā
maksājuma. VPM, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, ir palielinājies
par 10 procentiem un provizoriskā atbalsta likme būs aptuveni 78 eiro/ha, no kuras avansa
maksājumā tiks izmaksāti 70
procenti, t.i., aptuveni 55 eiro/
ha. Maksājuma likmes apgabaliem, kuros ir dabas vai citi
specifiski ierobežojumi, kā arī
bioloģiskajām
saimniecībām
maksājuma likmes šogad būs
tādas, kā līdz šim.
LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) no 1. oktobra līdz 20. oktobrim atbalstam
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kredītprocentu daļējai dzēšanai
var pieteikties primārie lauksaimniecības produkcijas ražotāji, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības,
lauksaimniecības produktu pārstrādes komersanti, pretendenti, kas darbojas zvejniecībā un
zvejas produktu apstrādē. No
1. oktobra līdz 1. novembrim
var pieteikties atbalstam dalībai
bioloģiskās lauksaimniecības un
nacionālajā pārtikas kvalitātes
shēmā. No 18. oktobra līdz 22.
novembrim ir atvērta projektu
kārta “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumos
“Atbalsts ieguldījumiem lauku
saimniecībās", "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" un "Atbalsts
ieguldījumiem lauksaimniecības
un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā". No 01.10.2018.31.10.2018. atvērta kārta pasākumam “Meža ugunsgrēkos
un dabas katastrofās iznīcinātu
mežaudžu atjaunošana”, t.sk.,
ja postījumi radušies sausuma,
ūdens vai citu abiotisku faktoru
ietekmē.

Ņemot vērā, ka ilgstošā
sausuma izraisītās sekas lauksaimniecībā atzītas par valsts
mēroga dabas katastrofu, tad
tie lauksaimnieki, kuriem pavasara ilgstošā sausuma dēļ ir
radušas problēmas laicīgi veikt
savus nodokļu maksājumus, var
lūgt VID sadalīt termiņos vai
atlikt uz laiku līdz 1 gadam nokavēto nodokļu samaksu un tad
netiks aprēķināta nokavējuma
nauda. Lai VID piemērotu šo
iespēju, nodokļu maksātājam
ir jāiesniedz VID motivēts iesniegums un LLKC atzinums.
Konsultācijas iespējams saņemt
tuvākajā LLKC birojā.

Lauku attīstības konsultanta pieņemšanas laiki
Salas novadā:
08. un 22. oktobrī plkst.
9.00-12.00 Salā, Susējas ielā 9,
sapulču zālē, 222.kabinetā un
plkst. 13.00-16.00 Sēlpils pagasta pārvaldē , P. Barisona ielā 6.
T.26511269
Informāciju apkopoja
A. Putka

Dalīto
atkritumu
savākšanas
punkti Salas
novadā
Atkritumi ir vieni no lielākajiem un bīstamākajiem vides piesārņojuma iemesliem.
Tie negatīvi ietekmē vidi un
rada zaudējumus ekonomikai. Šķirojot iepakojumu no
sadzīves atkritumiem, mēs
samazinām kopējo apglabājamo atkritumu daudzumu un
atkritumu apsaimniekošanas
izmaksas.
Atkritumu šķirošana joprojām ir viena no aktuālākajām
problēmām mūsu novadā.
Sadzīves atkritumiem ir tendence palielināties. 2016. gadā
tika izvestas 553 tonnas sadzīves atkritumu, bet 2017. gadā
– 644 tonnas. No 2017. gada
vienas tonnas maksa par atkritumu apglabāšanu poligonā ir
69,16 EUR.
Pozitīvi ir tas, ka šķiroto
atkritumu rādītāji ir nedaudz
palielinājušies. 2016. gadā tika
izvestas 38 tonnas, 2017.gadā
– 51 tonna.

Salas novadā ir izvietoti
dalīto atkritumu
savākšanas konteineri
šādos punktos:
• Viesturu iela 8
• Susējas iela 20
• Skolas iela 3
• Alejas iela 7
• Kalna iela 3
• Jaungravāni
• Ošānu iela 8a
• Biržu iela 8
• Biržu iela 11
• Biržu iela 12
• Podvāzes iela 1
• Silmaļi
• Sēlpils kultūras nams
• Indrāni
• Oskara Valdmaņa iela 3
• Sudrabkalni
• Teiksmas
• Zvejnieklīcis
• Līkumi-4
• Jaunsēlpils
SIA “Vīgants”

www.salasnovads.lv
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„Eiropas Solidaritātes korpusa” iespējas jauniešiem
Lai veicinātu solidaritāti visā
Eiropā, Eiropas Komisija (EK) ir
izstrādājusi jaunu starptautisku
programmu – “Eiropas Solidaritātes korpuss”. Tā jauniešiem
vecumā no 18 līdz 30 gadiem
piedāvās iegūt starptautisku un
nacionālu pieredzi brīvprātīgajā
darbā, atrast savu pirmo prakses vai darba vietu, kā arī īstenot
solidaritātes projektus, ieguldot
savu enerģiju un idejas sabiedrībā
aktuālu izaicinājumu risināšanā.
Pirmais projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 16. oktobris.
Jaunā EK izstrādātā programma ilgs no 2018. līdz 2020. ga-

dam, un tās īstenošanai visā Eiropas Savienībā būs pieejami 375,60
milj. eiro.
Latvijā “Eiropas Solidaritātes
korpusu” administrē Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūra (JSPA). Paredzēts, ka jaunieši
un organizācijas, kuras vēlas īstenot “Eiropas Solidaritātes korpusa” programmas projektus, projektu pieteikumus turpmāk varēs
iesniegt trīs reizes gadā. Plašāks
programmas apraksts atrodams
www.jaunatne.gov.lv
Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros organizācijas un jaunieši varēs īstenot

Apmācības “Solidaritātes darbnīca:
Solidaritātes projekti”
13. septembrī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
pirmās organizētās mācības “Solidaritātes darbnīcas: Solidaritātes
projekti”, kuras apmeklēja arī Salas
novada jaunatnes lietu speciāliste
Elīna Kušiņičeva un Salas kultūras nama pasākumu organizatore
Evija Paslauska. Apmācību laikā
tika iepazīstināts plašāk ar jauno
Eiropas Komisijas programmu

„Eiropas Solidaritātes korpuss”
iespējām, tam sekoja praktiska
darbošanās ar mērķi apzināt solidaritātes projektu idejas un jau
konkrēti aprakstīt vienu ideju! Pašlaik noris aktīvs darbs, lai jau 16.
oktobrī iesniegtu projektu sadaļā
„Solidaritātes projekti”, pirmajā
projektu uzsaukumā.
Elīna Kušiņičeva
Jaunatnes lietu speciāliste

šādas aktivitātes:
• Brīvprātīgais darbs Latvijā
vai ārvalstīs;
• Apmaksāta prakse ES valstīs;
• Darbs ES valstīs vai Latvijā;
• Solidaritātes projekti.
Programma dod iespēju arī
pašiem jauniešiem īstenot kādu
savu ideju vietējā vidē, izstrādājot
un realizējot „Solidaritātes projektu”. Šos projektus var īstenot
vismaz 5 jauniešu grupa, vecumā
no 18 – 30 gadiem, no 2 līdz pat
12 mēnešiem, saņemot arī finansējumu savu ideju realizācijai. Solidaritātes projektu rakstīšanu un
realizēšanu veic paši jaunieši, līdz

ar to tā ir lieliska iespēja gūt praktisku pieredzi projektu īstenošanā
un arī sniegt ieguldījumu vietējās
sabiedrības labā. Tā kā pirmais
projektu iesniegšanas termiņš
ir jau 16. oktobrī, aicinām jauniešus kuriem ir idejas, nākt uz
Salas novada Bērnu un jauniešu
centru, lai ideju attīstītu un varētu iesniegt nākamajā projektu
konkursā, kas būs jau 2019. gada
sākumā.
Papildus informāciju par programmas iespējām pieejama Salas
novada Bērnu un jauniešu centrā.
Elīna Kušiņičeva
Jaunatnes lietu speciāliste

Projekts ''Sēlpils baznīcas
glābšanas darbi" tuvojas
nobeigumam

Tikšanās Salas novada jaunajām māmiņām
Salas novada jaunās māmiņas
17. oktobrī, plkst. 11.00, aicinātas
uz tikšanos Salas novada Bērnu
un jauniešu centrā, lai kopīgi
diskutētu par to, vai Salas novada
jaunajām māmiņām būtu nepieciešams savs "Māmiņu klubs", līdzīgi kā citās pilsētās un novados.
Salas novada jauno māmiņu pir-

mā tikšanās notika 26. septembrī
un plānots organizēt regulāras
tikšanās, lai jaunajām māmiņām
būtu iespēja savā starpā iepazīties
un plānot regulāras tikšanās, par
sev aktuālām tēmām un jautājumiem. Visi mīļi gaidīti!
Elīna Kušiņičeva
Jaunatnes lietu speciāliste

Paziņojums par publisko apspriešanu koku
ciršanai ārpus meža nekustamajā īpašumā
“Krīvi”, Sēlpils pagastā, Salas novadā
Salas novada dome 2018. gada
27. septembrī pieņēma lēmumu Nr.
226, protokols Nr. 13, 14. punkts,
„Par publisko apspriešanu par koku
ciršanai ārpus meža nekustamajā
īpašumā “Krīvi”, Sēlpils pagastā, Salas novadā”.
Publiskās apspriešanas laiks: no
2018. gada 15. oktobra līdz 2018.
gada 5. novembrim (ieskaitot).
Informācija par cērtamajiem
kokiem, koku izvietojuma shēma
un aptaujas anketas pieejamas: Biržos pie komandantes un bibliotēkā,
adrese: Biržu iela 11, Birži, Salas pagasts, Salas novads; Sēlpils pagasta
pārvaldē, adrese Pētera Barisona
www.salasnovads.lv

iela 6, Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas
novads un Salas novada pašvaldībā, adrese Susējas iela 9, Salā, Salas
pagastā, Salas novadā, 106.kabinets.
Atsauksmes par koku ciršanu:
iesniedzamas Salas novada pašvaldībā Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā LV – 5230, tālr.
652 37700, e-pasts salaspag@salas.
lv, līdz 2018. gada 2. novembrim
(ieskaitot).
Atbildīgā persona par publisko
apspriešanu: Nekustamo īpašumu
speciāliste Ingrīda Gādmane, tel.
652 37706; 29 262465.
Ingrīda Gādmane
Nekustamā īpašuma speciāliste

Ir paveikti projektā paredzētie darbi: izbūvētas
jumta konstrukcijas un ieklāts segums; saremontēti
vēsturiskie koka logi, ieklāts sintētiskais materiāls;
iebūvētas sānu durvis;
veikta torņa daļas konservācija.
Liels prieks par padarīto, taču
ir vēl daudz darba baznīcas un
apkārtnes sakopšanā un labiekārtošanā. Draudze ir ļoti pateicīga visiem ziedotājiem, kuri ar
savu devumu ir palīdzējuši atjaunot Sēlpils dievnamu. Sevišķi
aizkustina tie ziedojumi, kas veltīti savu vecvecāku piemiņai un
domājot par savu bērnu nākotni,
lai tie varētu izaugt sakārtotā garīgā vidē.
Taču sekmīgai darbu pabeigšanai vēl nepieciešami naudas
līdzekļi. Ļoti lūdzam atbalstīt
mūsu dievnama atjaunošanu ar
ziedojumiem, tos var ieskaitīt
draudzes kontā:

Sēlpils ev. lut. draudze; Reģ. Nr.
90000691254; ''Ieviņas", Sēlpils
pag., Salas nov.,LV-5232, AS SEB
banka, kods UNLALV2X, konts
LV04UNLA0050004888900. Mērķprogrammai ''Sēlpils baznīcas
glābšanas darbi"
10.novembrī plkst.13.00 aicinām visus uz SĒLPILS BAZNĪCAS ATJAUNOŠANAI VELTĪTO DIEVKALPOJUMU! Beidzot
pēc ilgiem gadiem sanāksim kopā
savā dievnamā un svētīsim tā atdzimšanu, savu atgriešanos un
Latvijas simtgadi.
Ligita Ašme
Sēlpils ev. lut. draudzes
priekšniece
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Biedrība "Holista" atzīmēja 5 gadu pastāvēšanas jubileju
28. septembra vakarā Salas kultūras namā
biedrība “Holista” atzīmēja savu piecu gadu
pastāvēšanas jubileju. Uz pasākumu ieradās ne
tikai biedrības dalībnieces, bet arī viņu draugi
un sadarbības partneri.
Tas bija sumināšanas, pateicību un atmiņu
vakars, ko organizēja pašas biedrības dalībnieces. Apsveikuma vārdus biedrībai “Holista” izteica Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna
Sproģe, pasniedzot arī Pateicības rakstu ar ierakstu “par priekšzīmīgu un pašaizliedzīgu darbu Salas novada izaugsmei. Piecu pastāvēšanas
gadu laikā tā ir rādījusi izcilu darbu, īstenojot
organizācijas pamatmērķi - popularizēt fiziskās
aktivitātes kā veselīga dzīvesveida un veselības
saglabāšanas pamatu.” Māksliniecisku apsveikumu jubilāriem sniedza Salas KN ansamblis
"Rota" un krāšņus tērpus un dejas bija atvedušas
eksotisko deju dalībnieces no Jēkabpils.
Gaviļnieces pasākumā minēja, ka šie pieci
gadi biedrībai bijuši dažādi. Gājis grūtāk, bijuši
arī skaisti un bagāti mirkļi, un tajos biedrības
dalībnieces vienmēr veidojušas savu pasauli
— ne lielu, bet bagātu un piepildītu. Ikvienam
— gan aktīvam, gan ne tik aktīvam cilvēkam —
biedrība vienmēr bijusi atvērta un viesmīlīga.

Ikviens, kurš vien vēlējies, varējis atrast savai
sirdij tīkamāko nodarbošanos.
Patlaban biedrībā “Holista” ir reģistrējušies
20 biedri. Svētku reizē dalībnieces sanāca kopā,
lai vēlreiz pašas sev un citiem apliecinātu, ka ir,
pastāv, dzīvo un aktīvi darbojas.
Kā viens no lielākajiem biedrības “Holista”
sasniegumiem ir realizētais projekts “Veselības
darbnīca Birzītes parkā” Salas ciemā. 2016. gadā
Lauku atbalsta dienests apstiprināja projektu
biedrības “Lauku partnerība Sēlija” izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots ELFLA līdzfinansētās Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020. gadam ietvaros. Projektā biedrība
“Holista” izgatavoja un uzstādīja gājēju tiltiņu
pār grāvi no ciema puses; izgatavoja un uzstādīja informatīvo stendu ar takas karti un tajā
izvietotajiem objektiem un to apzīmējumiem,
kā arī uzvedības noteikumiem; gar takas malu
izvietoja 8 baļķu solus; fiziskām aktivitātēm izgatavoja koka kāpnes, līdzsvara baļķi; ierīkoja
vingrošanas laukumu ar vingrošanas un pievilkšanās stieņiem, vingrošanas sienu un diviem daudzfunkcionāliem vingrošanas soliem.
Bijušās estrādes tuvumā ierīkoja atpūtas zonu
ar galdu un soliem “sēnītes” formā. Būvdarbus

veica SIA “Paeglīši un Partneri”. Veselības takas
atklāšanas svētki notika 2017. gada 25. augustā.
Projekta kopējais finansējums bija 20 070 EUR
(t.sk., ELFLA – 18 063 EUR, Salas novada pašvaldība – 2 007 EUR). Bet vēl lielāks darbs, ko
naudā nevar izmērīt, bija Birzītes sakopšanas
talku rīkošana, kuru laikā tika paveikts neiedomājami liels darbs.
Lielākās aktivitātes biedrībai ir bijušas arī rīkojot dažādus pasākumus: Bluķa vilkšana Ziemassvētkos; Ielu vingrotāju un nūjotāju diena
Salas novada svētkos; vingrošanas nodarbības
Salas sporta zālē (katru otrdienu no plkst. 20.00
līdz 22.00, vada Olga Kuņankina); ekspedīcija
pa Vidsalas [Sakas salas] vēstures takām u.c.
Biedrības dalībnieki ik gadu piedalās tradicionālajā Nūjošanas festivālā Ventspilī, sacentās
dažāda mēroga sacensībās Rīgā, Liepājā, Valmierā, Siguldā un Skrīveros.
Galvenā prioritāte, kā dalībnieces savā jubilejas pasākumā atzina, ir un paliek nūjošana un
vingrošana. “Esi kustībā!” – tas ir ne tikai biedrības “Holista” logo sauklis, tas ir aicinājums iesaistīties un bagātināt savu ikdienu ar fiziskām
aktivitātēm.
Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu
speciāliste

Biržu pamatskolā darbu uzsācis mazpulks

Biržu pamatskolā divpadsmit vietējie lauku bērni uzsākuši aktīvu darbību Biržu mazpulkā.
Mazpulka dibināšanas dienā, 19.septembrī, jauno mazpulku
sveikt bija ieradusies Salas novada Attīstības nodaļas projektu
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vadītāja Ligita Kadžule. Viņa izteica gandarījumu par mazpulka
kustības veidošanu Biržu pamatskolā. L. Kadžule uzsvēra, ka izejot mazpulku skolu, jauniešiem nebūs grūtību iesaistīties projektu
rakstīšanā, sekmējot lauku attīstību.
Spodra Purviņa, sveicot mazpulcēnus, uzdāvināja liliju vairsīpoliņus, kurus mazpulcēni jau ir sastādījuši. Šīs lilijas Spodras
dārzā ienākušas, pateicoties liliju selekcionāra, Latvija Mazpulku
drauga Jāņa Vasarieša uzņēmībai un cilvēkmīlestībai.
Mazpulka vadītājas pienākumus pilda ilggadējā Krustpils
mazpulka vadītāja Jolanta Navenicka. Viņa jaunos mazpulcēnus
ir jau iepazīstinājusi ar mazpulku darbības daudzpusību, mazpulka dokumentāciju, himnu. Skolotāja Jolanta sevi kā mazpulka
vadītāju ir apliecinājusi organizējot Zemgales novada forumu,
dažādus mazpulku seminārus Krustpils pamatskolā.
Mazpulcēni gatavo tirgus preci mazpulku forumam 20. oktobrī Naukšēnu vidusskolā. Vērtīgi darbi jau ieplānoti Labo darbu
nedēļai.
Prieks par Biržu skolas direktores Aijas Grišules mazpulka
kustības izpratni un atbalstu! Novēlam, lai Biržu mazpulkā izveidojas cieša un laba sadarbība starp mazpulcēniem, viņu vecākiem
un mazpulka vadītāju! Vienmēr labi veicas tiem mazpulkiem, kuros ir jūtama vecāku ieinteresēta un aktīva līdzdalība.
www.salasnovads.lv
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Salas novada domes priekšsēdētāja tikās
ar ārzemju skolu pārstāvjiem

8. oktobrī Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe
oficiālajā pieņemšanā sagaidīja
Salas vidusskolas ciemiņus –
starptautiskos sadarbības partnerus (skolotājus) no Portugāles,
Somijas un Spānijas.
Domes priekšsēdētāja ārzemju
skolu skolotājus iepazīstināja ar
Salas novada ekonomisko, kultūras un kultūrvēsturisko dzīvi; ar
izglītības iespējām un attīstības
virzieniem; ar novada identitātes
simboliem un novada pašvaldības ēku.
Ārzemju partneri ar sajūsmu
un apsveikumiem uzņēma ziņu
par Salas vidusskolas augstajiem sasniegumiem vidusskolu
centralizēto eksāmenu reitingā
valstī (16. vieta ). Interesants un
neparasts Spānijas un Portugāles
viesiem šķita arī novadā esošais
uzņēmējdarbības veids – kūdras
iegūšana, jo viņu valstīs šādu dabas iegulu praktiski nav.
Četru valstu skolu starptautiskā sadarbība tapusi iespējama, pateicoties Erasmus+

programmas 2. pamatdarbības
starpskolu stratēģiskās partnerības projektam “Boost Learning
through Innovative Positive
Practice” [Veicināt apmācību,
izmantojot novatorisku pozitīvu
praksi], ko Salas vidusskola bija
iesniegusi un saņēmusi Eiropas
Komisijas finansējumu 29 050
EUR apmērā.
“Erasmus+” ir ES programma,
kas atbalsta izglītību, apmācības,
jaunatnes un sporta jomu Eiropā.
Tās budžets (14,7 miljardi eiro)
vairāk nekā 4 miljoniem eiropiešu pavērs iespēju studēt, mācīties, iegūt pieredzi un piedalīties
brīvprātīgo darbā ārzemēs.
Projekts Salas vidusskolai ir
ļāvis iesaistīties dažādās attīstības un tīklu veidošanas darbībās, kuru vidū ir skolotāju profesionālo prasmju stratēģiska
pilnveidošana, organizatorisko
spēju nostiprināšana un starptautisku sadarbības partnerību
veidošana ar citu valstu organizācijām, lai sasniegtu novatoriskus rezultātus vai īstenotu

labākās prakses apmaiņu.
Salas vidusskolas un iesaistīto
starptautisko partneru ieguvums
ir vērā ņemams: labākas spējas
darboties starptautiskā līmenī, uzlabotas vadības metodes,
piekļuve plašākam finansējuma
iespēju un projektu klāstam, izvērstas spējas sagatavot un vadīt
projektus, kā arī īstenot pēcpasākumus, kad tie beigušies, interesantākas iespējas izglītojamajām
personām un iesaistīto organizāciju personālam.
Kā jau ziņojām, Salas vidusskolā no 2018. gada 7.-10. oktobrim notiek Erasmus+ skolu
daudzpusējās sadarbības projekta PLIPP skolotāju 3.starpvalstu
sanāksme, kurā piedalās Portugāles, Somijas, Spānijas un Latvijas skolu skolotāji.
7. oktobrī viesi tika sagaidīti
Rīgā, tam sekoja Rundāles pils
un parka apskate un iekārtošanās
viesnīcā Jēkabpilī.
8. oktobris sākās ar viesu oficiālo uzņemšanu skolā un skolas
kora Dominante un solistu uzstāšanos; notika iepazīšanās ar skolotāju/skolēnu darba grupām un
prezentācijām; Vēstures izpētes
kabinetā viesi iepazinās ar Salas
skolas vēsturi un ekspozīciju. Pēc
Salas novada domes apmeklējuma, projekta darba grupa devās
iepazīt sēļu sētu “Gulbji” Rubeņos Jēkabpils novadā.
Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un
tūrisma lietu speciāliste

Septembris Biržu pamatskolā
Pirmais mācību mēnesis Biržu
pamatskolas skolēniem pagāja,
iepazīstot jaunās skolas telpas. Lai
arī vecā skola bija mājīga un mīļa,
tomēr skolēni atzīst, ka plašajās
telpās mācīties ir labāk.
Septembrī kā parasti skolēni
devās tuvākos un tālākos ceļos.
Pirmie pārgājienā uz Viesīti gāja
9. klases skolēni. Diena bija saulaina, tāpēc visi bija īpaši apmierināti ar aktīvi pavadīto laiku. Viesītē
skolēni apmeklēja vidusskolu, kas
nākotnē, iespējams, kļūs par kāda
mūsu skolēna mācību iestādi, kā
arī devās ekskursijā pa pilsētu,
kurā uzzināja daudz interesanta
www.salasnovads.lv

par šīs pilsētas vēsturi un izciliem
viesītiešiem.
Sākumskolas skolēni mēroja
tālāku ceļu. Viņu mērķis bija Tērvetes dabas parks. Tur ekskursanti
gan apmeklēja Pasaku mežu, kurā
satika pasaku tēlus, gan piedalījās
mežu izzinošā nodarbībā.
Septembris tradicionāli arī
mūsu skolā ir dzejas mēnesis.
Dienu pirms mūsu izcilā novadnieka Raiņa dzimšanas dienas
8. un 9. klases skolēni literatūras
stundā piedalījās akcijā „Sirds uz
trotuāra”, rakstot pašu izvēlētas
dzejas rindas uz asfalta pie skolas.
28. septembrī kopīgā skolas dzejas

stundā godinājām dzejnieci Inesi
Zanderi viņas sešdesmitajā dzimšanas dienā. 2.-6. klases skolēni
skandēja I. Zanderes dzejoļus, bet
skolas ansambļi kā parasti dziedāja dziesmas par grāmatu, rudeni,
kā arī dziesmas ar jubilāres tekstiem. Paldies visiem, kas mācījās
dzejoļus un dziesmas šai dzejas
stundai, kā arī viņu skolotājām:
Līgai Tabunovai, Inetai Rautiņai,
Gaļinai Leitei un Anitai Cinkmanei!
Ligita Lāčplēse,
Biržu pamatskolas latviešu
valodas un literatūras skolotāja,
9. klases audzinātāja

Galda
spēļu
čempionāts
Birži – 2018
Disciplīnas: novuss,
galda teniss,
dambrete, zolīte
Mērķis:
Nodrošināt sporta aktivitāšu
daudzveidību Biržu ciemā, piedāvājot iedzīvotājiem saturīgu
brīvā laika pavadīšanas iespēju.
Noskaidrot labākos galda spēļu
spēlētājus

Sacensības notiek
Biržu tautas namā:
• 21. oktobrī plkst.11.00 –
zolīte. Sacensībās piedalās jaunieši un jaunietes no 18 gadu
vecuma, vīrieši un sievietes.
• 11. novembrī plkst. 11.00
– dambrete (nav vecuma ierobežojumu)
• 19. novembrī plkst.11:00
– teniss (nav vecuma ierobežojuma)
• 9. decembrī plkst.11.00 –
novuss (nav vecuma ierobežojuma)

Sacensību norise:
Pieteikties pusstundu pirms
sacensību sākuma.
Sacensības ir individuālas.
Sacensību rīkošanas kārtību noteiks galvenais tiesnesis atkarībā
no pieteikto dalībnieku skaita.

Vērtēšana un
apbalvošana:
Sacensību dienā apbalvo 1-3
vietas katrā disciplīnā (medaļas
un balvas)
Diena un laiks var mainīties,
sekot informācijai! Tel. uzziņai
20271641

Izmantojiet iespēju
trenēties galda novusā,
tenisā, dambretē!
• pirmdienās no18.00 -20.30
• otrdienās no 18.00-20.00
• ceturtdienās no 18.00-20.30
Vija Pazuha
Biržu Tautas nama direktore
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KULTŪRAS AFIŠA
DATUMS LAIKS
OKTOBRĪ

Aizsaulē aizgājuši
Laimīgs, kas tic savam
sapnim;
Arī nomirstot
Rādās tam nākotnes krasti,
Aizsaulē ieejot.
/Kārlis Skalbe/

OKTOBRĪ

OKTOBRĪ
OKTOBRĪ

Anita Safonova
(1959. – 12.09.2018.)

Māris Kļaviņš
(1962. – 18.09.2018.)

Aina Matule

11 X
12 X

19.00
14.40

17 X

18.00

17 X

11.00

20 X

18.00

21 X
24 X

11.00
18.00

25 X

18.00

26 X

19.00

26 X

17.00

31 X

17.00

4 XI

15.00

8 XI

19.00

10 XI
10 XI
11 XI
11 XI
11 XI
11 XI
11 XI
17 XI

13.00
18.00

19 XI
28 XI

11.00
19.00

(1938. – 30.09.2018.)

Salas novada dzimtsarakstu
nodaļā septembra mēnesī
reģistrēts 1 jaundzimušais.
Apsveicam vecākus!

Fotoizstāde

Tauriņi Salas
novadā
VISU OKTOBRI
BIBLIOTĒKĀ
APSKATĀMA SALAS
VIDUSSKOLAS SKOLĒNU
UN SKOLOTĀJU
FOTOGRĀFĒTIE TAURIŅI.

Kā pastāstīja skolotāja
Pārsla Stirna, par ideju
kalpoja žurnālā “Ieva”
publicētais aicinājums līdz
Latvijas simtgadei katrā
novadā konstatēt esošās
tauriņu sugas. Izstādi
papildina skolēnu zīmētie tauriņi un bibliotēkas
krājumā esošās enciklopēdijas par tauriņiem.
KOPUMĀ APSKATĀMĀS
49 FOTOGRĀFIJAS.

18.00
11.00
16.45
17.00

VIETA
Salas
bibliotēka

PASĀKUMS
UNESCO nedēļas ietvaros, foto akcija “Izstāsti mantojumu”. Iedzīvotāji aicināti dalīties ar senām un ne tik senām fotogrāfijām
par Salas novadu ieskenēšanai un kopīgai vēstures mantojuma
veidošanai
Foto izstāde “Tauriņi Salas novadā”; veidoja Salas vidusskolas skoSalas
lēni un skolotāji, atsaucoties žurnālā “Ieva” publicētajam aicinājubibliotēkā
mam konstatēt un nofotografēt savā novadā esošās tauriņu sugas
Projekta “Mūsu mazā bibliotēka” grāmatu lasījumi PII “Ābelīte”
Salas
grupiņās un Salas vidusskolas 4. klasei
bibliotēkā
Literatūras izstādes: Aktierim Uldim Dumpim 75; Rakstniekam
Salas
Albertam Belam 80; rakstniecei Elīnai Zālītei 120; Lasām žurnālu
bibliotēkā
”Ilustrētā Junioriem” (bērniem)
Dokumentālā
filma “Dubultā dzīve. Sekss un PSRS”. Ieeja 2 EUR.
Salas KN
Salas biblio- Interaktīvs stāstījums un demonstrējums “Sēlijas mantojums”.
Tiks prezentēts un pielaikots rekonstruēts seno sēļu 12.gs. arheotēkā
loģiskais vīrieša un sievietes tērps
Lekcija “Kā uzvarēt stresu”; lektore psiholoģijas doktore, orgaBiržu TN
nizāciju psihologs, sistēmiskā konsultante, starptautiska līmeņa
trenere Iluta Krūmiņa
Bērnu un jau- Tikšanās ar Salas novada jaunajām māmiņām diskusijai par neniešu centrā pieciešamību veidot novadā savu “Māmiņu klubu”
Salas novada pieaugušo amatierkolektīvu sezonas atklāšanas paSalas KN
sākums “Dzīve kā kino”
Galda spēļu čempionāts. Zolīte
Biržu TN
Lekcija “Kā uzvarēt stresu”; lektore psiholoģijas doktore, orgaSalas KN
nizāciju psihologs, sistēmiskā konsultante, starptautiska līmeņa
trenere Iluta Krūmiņa
Lekcija “Kā uzvarēt stresu”; lektore psiholoģijas doktore, orgaSēlpils KN
nizāciju psihologs, sistēmiskā konsultante, starptautiska līmeņa
trenere Iluta Krūmiņa
P. Putniņa “Paši pūta, paši dega” izrāde Sēlpils KN amatierteātra
Salas KN
“Ore” izpildījumā. Ieeja par ziedojumiem
Radošā darbnīca “Svētku rota”, gaidot Latvijas valsts 100. dzimšaBiržu TN
nas dienu
Helovīni. Seju apgleznošana, radoša darbnīca, triki un eksperiBiržu TN
menti, atrakcijas un dejas, konkurss ar dāvanām, spoku stāsti un
helovīnīgas uzkodas
Vakartirgus Biržos. Aicināti visi piedāvāt produkciju kā arī degusBiržu TN
tēt to. Viesosies kapela “Augusti” no Līvāniem
Dokumentālā filma “Dziesmuvara”, režisors Askolds Saulītis. Par
Salas KN
Dziesmu un deju svētku fenomenu. Ieeja bezmaksas
Sēlpils baznīcā Sēlpils baznīcas atjaunošanai veltīts Dievkalpojums
Mārtiņdienas pasākums ar tautas dainu un dziesmu gaisotnē
Sēlpils KN
Gaismas akcija “Sēlijas gaisma Latvijai”
Sēlpils KN
Gaismas akcija “Sēlijas gaisma Latvijai”
Salas KN
Galda spēļu čempionāts. Dambrete
Biržu KN
Lāpu gājiens uz piemiņas vietu
Biržu KN
Atceres brīdis par godu Lāčplēša dienai. Salūts
Biržu KN
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas pasākums un SaSalas KN
las novada apbalvojumu pasniegšana
Galda spēļu čempionāts. Teniss
Biržu KN
Daugavpils teātra izrāde “Randiņi trešdienās”, režisors Andrejs
Salas KN
Deženovs (Krievija) Komēdijas varoņi ir divi kolēģi un viņu sievas.
Un mīļākās. Viņiem jau ir pāri 30, ģimenes dzīve liekas monotona,
darbs vienmuļš. Pelēcība, kurai nav gala. Tikai ne trešdienās. Biļetes
iepriekšpārdošanā 5 EUR, izrādes dienā 6 EUR.

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

