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“Katrs mūsu dzīves darbs vai rīcība aizskar kādu stīgu, kas vibrēs mūžībā.”
/Edvīns Čopins/

Labdien, Jūsu mājās!
Lietus veldzējis mitruma alkstošos augus
ar lietus lāsēm, taču aukstuma drauds biedē
ar zaudējumu apmēriem augļu dārzos un pat
tīrumos.
Maijs iesācies ar nozīmīgu svētku dienu,
tas ir, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienu un Darba svētkiem.
1920 gada 1. maijā darbu sāka pirmais vēlētais parlaments. Tā pamatuzdevums bija
jaunās valsts tiesisko pamatu sagatavošana,
vispirms jau Satversmes izstrādāšana un
pieņemšana. Vēlēšanās piedalījās 84,9% no
reģistrētajiem vēlētājiem un izvirzīti tika 57
kandidātu saraksti, ievēlot 150 deputātus. Par
Satversmes sapulces priekšsēdētāju kļuva Jānis Čakste, viņš pildīja arī Valsts prezidenta
pienākumus. Satversmes Sapulce darbojās
divus ar pus gadus līdz 1922. gada 7. novembrim, kad likumdevēja funkcijas sāka 1. Saeima.
Satversmes sapulces uzdevums bija vadīt
valsti ilgam laikam, varbūt daudzām paaudzēm. Īsā laikā bija jāizstrādā un jāpieņem
valsts konstitūcija, jāsagatavo pamats pirmajām Saeimas vēlēšanām, jāpieņem valsts
simboli: himna, karogs, ģerbonis. Sevišķi
nozīmīgs uzdevums bija agrārā reforma, ko
gaidīja tūkstošiem latviešu, lolojot seno sapni
par savu stūrīti zemes, kura līdz šim piederējusi nīstajiem vāciešiem.
Satversmes sapulces uzdevumos ietilpa
radīt stabilu finanšu sistēmu, valsts pārvaldes
iestādes, izveidot tiesu sistēmu. Līdztekus
likumdošanas darbam, bija jāpanāk Latvijas
starptautiskā atzīšana un jāvienojas ar kaimiņvalstīm par valsts robežām. 1920. gada
27. maijā Satversmes sapulce pieņēma Deklarāciju par Latvijas valsti. Tajā noteica, ka Latvija ir neatkarīga republika ar demokrātisku
valsts iekārtu, kuras pamatā ir tautvaldības
princips.

Tā, ļoti īsi ir aprakstīti notikumi pirms 99
gadiem, kam ir ļoti būtiska nozīme Latvijas
valsts pastāvēšanā un tās atjaunošanā 1990.
gada 4. maijā, kad Latvijas PSR Augstākā padome pieņēma deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” un Latvija
kļuva par brīvu un neatkarīgu valsti.
Protams, ka ikvienam mums ir savs vērtējums par valsts attīstības gaitu neatkarības
gados, tomēr jāapzinās, ka joprojām līdzdalība valsts pārvaldē ir zema. Tikai aptuveni
1,1% iedzīvotāju ir iesaistījušies politiskajās
partijās. Ja no lēmējiem atskaita partiju “Saskaņa” un ZZS, kas ir Saeimas opozīcijā, tad
visas Latvijas iedzīvotāju likteni lemj ap 65
deputāti. Lielākās partijas ir Jaunā konservatīvā partija (ap 1074 biedru), Nacionālā apvienība (ap 987 biedru), bet pārējās ir tikai ap
500 biedru. Tātad, partijas, kurās kopā ir ap
3500, jeb aptuveni 0,002% biedru, lemj visas
valsts cilvēku likteni. Apjautājoties par partiju saikni ar reģionālajām nodaļām, nākas
secināt, ka tās ir ļoti vajadzīgas uz vēlēšanām,
taču ikdienā partiju līderiem maz interesē
ierindas biedru domas , un, galvenais – ierindas biedrus pārliecināt par realizētās politikas pareizību. Tā, piemēram, administratīvi
teritoriālajai reformai atbalstu no Salas novada deputātiem izteica vienīgi stacionārās
apvienības deputāts E. Rušiņš, bet viņa argumenti gan nepārliecināja. J. Bite no Jēkabpils
reģionālās partijas šajā sarunā nepiedalījās.
Ilgu laiku no kaimiņu novadu vadītājiem
bija jūtama nolemtības attieksme – ja liks,
tad neko nevarēs darīt, būs jāpievienojas
pilsētai, bet pēc Pašvaldību savienības orga-

nizētās novadu dienas, attieksme ir kardināli
mainījusies un Sēlijas novadu apvienība ir
paudusi kopīgu viedokli, ka novadus 2009.
gadā apstiprināja Saeima un tagad pārmest
pašvaldībām, ka tās ir nelikumīgas, izklausās
nenopietni. Līdz šim nav atrasti objektīvi pamatoti aprēķini, ka lielas pašvaldības attīstās
labāk. Tāpēc, arvien skaļāk izskan viedoklis,
ka novadu robežu pārgrozīšana valstij un
lauku reģioniem attīstību neveicinās. Par to
jau vairākkārt esmu rakstījusi. Sēlijas novadu
apvienības novadu vadītāji uzskata, ka jaunā
reforma tikai veicinās jaunu lauku iztukšošanās vilni, graus Sēlijas identitāti.
Pavisam nesaprotama ir VARAM ministra
J. Pūces attieksme pret iedzīvotāju viedokli,
kas viņam liekas nevajadzīgs un kur nu vēl
vērā ņemams. Tāpēc, nav brīnums, ka viņš
uzskata par pretlikumīgu Ikšķiles novada
domes lēmumu par iedzīvotāju viedokļa
noskaidrošanu un to aptur. Ministrs pārmet
pašvaldībām divkosīgo attieksmi pret referenduma likuma izstrādi, ka tie pašvaldībām
būtu bijuši jārīko gandrīz nepārtraukti par
visiem jautājumiem.
Latvijas valsts attīstības un nākotnes vārdā, būtu jāatmet iedalījums “mēs”, tas ir, valdība un Saeima, bet “jūs” – tur, tās pašvaldības, kas neko nezina un nesaprot.
Kā katru gadu, arī šogad novada svētki
norisināsies maija pēdējā sestdienā. Ikviens
esiet aicināts tos apmeklēt kopā ar ģimeni.
Lai saturīga atpūta Jums dotu spēkus ražīgam
vasaras darbu cēlienam!
Irēna Sproģe
Salas novada domes priekšsēdētāja
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2019.gada 25.aprīlī domes sēdē izskatīti un pieņemti lēmumi
šādos jautājumos
• Izpilddirektora ziņojums par paveikto
aprīļa mēnesī (realizēts projekts “Kultūrvēsturiska objekta labiekārtošana Salas novada Biržos” projekta Nr. LII-199 “Travel smart - visit
Lithuania and Latvia” (“Ceļo gudri - apmeklē
Lietuvu un Latviju”) ietvaros; uzsākta Biržu
dīķa labiekārtošanas projekta izstrāde; saņemta ciršanas atļauja pašvaldības mežam Gustiņu
Rāceņi; uzstādīts gājēju tilts pār Sakas upi; uzstādītas laivu piestātnes “Zvejnieklīcī” un ĢAC
“Saulstari”; Lauku atbalsta dienests veica pārbūvēto grants ceļu dokumentācijas pārbaudi un
apsekošanu dabā; turpinās grants ceļu greiderēšana; noņemtas svaru ierobežojošās zīmes uz
pašvaldības grants ceļiem; norisinājās Lieldienu
pasākumi) ;
• Par Salas novada izglītības iestāžu interešu izglītībai piešķirto mērķdotācijas sadali
(piešķirto mērķdotāciju interešu izglītībai 18
744 EUR apmērā laika periodam no 01.01.2019.
līdz 31.08.2019. sadalīt šādi: Salas vidusskolai 10 215 EUR; Biržu pamatskolai – 8 529 EUR);
• Par Salas novada vispārējās pamata un
vidējās izglītības iestāžu valsts mērķdotācijas
sadali (piešķirto pamata un vispārējās izglītības
mērķdotāciju 368 872 EUR apmērā laika periodam no 01.01.2019. līdz 31.08.2019. sadalīt šādi:
Salas vidusskolai - 252 656 EUR; Biržu pamatskolai - 116 216 EUR);
• Par valsts mērķdotācijas sadali Salas novada izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai (piešķirto mērķdotāciju
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai 45
992 EUR apmērā laika periodam no 01.01.2019.
līdz 31.08.2019. sadalīt šādi: PII „Ābelīte” – 35
317 EUR; Biržu pamatskolai – 10 675 EUR);
• Par saistošo noteikumu „Salas novada
pašvaldības 2019.gada budžets” apstiprināšanu (apstiprināt saistošos noteikumus Nr.
2019/2 „Salas novada pašvaldības 2019. gada
budžets” Salas novada pašvaldības 2019. gada
pamatbudžets:
 ieņēmumi 4 741 074 EUR
 izdevumi 4 920 953 EUR
 līdzekļu atlikums uz 01.01.2019.g.
179 879 EUR
 līdzekļu atlikums uz 01.01.2020.g. 0 EUR
Salas novada pašvaldības 2019.gada
speciālais budžets (neietverot ziedojumus un
dāvinājumus):
 ieņēmumi 163 866 EUR
 izdevumi 171 353 EUR
 līdzekļu atlikums uz 01.01.2019.g.
7 487 EUR
līdzekļu atlikums uz 01.01.2020.g. 0 EUR)
• Par Salas novada pašvaldības izglītības
un sociālās aprūpes iestāžu sniegto pakalpojumu izmaksām savstarpējiem norēķiniem
(apstiprināt Salas novada pašvaldības izglītības
un sociālās aprūpes iestāžu izmaksas uz vienu
audzēkni 2019. gadā šādi: Salas vidusskola –
84,35 EUR; Biržu pamatskola – 157,51 EUR;
pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte” – 195,19
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EUR; ģimenes atbalsta centrs “Saulstari” –
398,08 EUR);
• Par Salas novada pašvaldības 2018.gada
konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu (apstiprināt Salas novada pašvaldības 2018.
gada konsolidēto finanšu pārskatu);
• Par skolēnu brīvprātīgo darbu vasaras
brīvlaikā (noteikt, ka 2019.gada jūlijā brīvprātīgais darbs tiek nodrošināts 30 skolēniem);
• Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa
Viesturu ielā 4-6, Salā, Salas pagastā, atsavināšanu (uzsākt Salas novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.6,
Viesturu ielā 4, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, atsavināšanas procesu – veikt dzīvokļa
inventarizāciju (ja nepieciešams), vērtēšanu un
ierakstīt dzīvokli Zemesgrāmatā uz Salas novada pašvaldības vārda);
• Par zemes vienības – starpgabala “Boķulauks” Salas pagastā atsavināšanu (uzsākt Salas
novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 56860020729, platība
0,52 ha, “Boķulauks” Salas pagastā, Salas novadā, atsavināšanas procesu – veikt zemes robežu
uzmērīšanu, vērtēšanu, un ierakstīt zemes vienību Zemesgrāmatā uz Salas novada pašvaldības vārda);
• Par nedzīvojamās telpas nomas līguma
pagarināšanu (pagarināt ar SIA “Anvona”, reģistrācijas Nr. 45403037561 2013.gada 1.augusta nedzīvojamās telpas nomas līgumu Nr.5 par
neapdzīvojamo telpu Skolas ielā 2, Salā, Salas
pagastā, Salas novadā ar kopējo platību 183,5
kv.m., nomu uz laiku līdz 2029.gada 1.aprīlim);
• Par nedzīvojamās telpas nomas līguma
pagarināšanu (noslēgt ar BENU Aptieka Latvija SIA, reģistrācijas Nr. 40003252167 nomas
līgumu par nekustamā īpašuma “Gobas”, Sēlpils
pagasts, Salas novads, būves kadastra apzīmējums 5690 001 0205 002 (Doktorāts) neapdzīvojamo telpu (telpa Nr. 15, platība 21,9 kv.m, telpa
Nr. 14, platība 8,8 kv.m, telpa Nr. 18, platība 7,3
kv.m) ar kopējo platība 38 kv.m, nomu uz laiku
līdz 2023.gada 31.decembrim; nomniekam ir
tiesības lietot koplietošanas telpas Nr.20, 19, 13,
12, 11 nekustamajā īpašumā “Gobas”, Sēlpils pagasts, Salas novads, būves kadastra apzīmējums
5690 001 0205 002 (Doktorāts); nomas maksa
ir 22,80 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa mēnesī par “Gobas”, Sēlpils pagasts, Salas
novads, būves kadastra apzīmējums 5690 001
0205 002 (Doktorāts) neapdzīvojamām telpām
(telpa Nr. 15, platība 21,9 kv.m, telpa Nr. 14, platība 8,8 kv.m, telpa Nr. 18, platība 7,3 kv.m) ar
kopējo platība 38 kv.m.; nomas maksa apliekas
ar pievienotās vērtības nodokli);
• Par nekustamā īpašuma iegādi (atsavināt
A.K. piederošo nekustamo īpašumu “Siliņu stacija-Muižiņa”, kadastra Nr. 5686 011 0162, kura
sastāvā ir 1 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5686 011 0160 platībā 0,18 ha , pašvaldības
ceļa S53 uzturēšanai, par summu 800,00, noslēdzot pirkuma līgumu);

• Par piedalīšanos ELFLA projektā un
projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu (piedalīties Lauku atbalsta
dienesta izsludinātajā projektu konkursa “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” pasākumā un iesniegt projekta pieteikumu “Meža ekonomiskās
vērtības uzlabošana Klovānu silā”; apstiprināt
projekta kopējās attiecināmās izmaksas 4351,60
EUR, t.sk. ELFLA finansējums – 3046,12 EUR
un Salas novada pašvaldības finansējums
1305,48 EUR apmērā);
• Par atvaļinājuma piešķiršanu domes
priekšsēdētājai Irēnai Sproģei (piešķirt domes
priekšsēdētājai Irēnai Sproģei daļu – 2 kalendārās nedēļas ikgadējā atvaļinājuma no 2019. gada
7. maija līdz 20. maijam (ieskaitot) par darba
laika periodu no 2017. gada 1. jūlija līdz 2018.
gada 30. jūnijam; domes priekšsēdētājas prombūtnes laikā priekšsēdētāja pienākumus pilda
domes priekšsēdētājas vietnieks Juris Balodītis);
• Par Salas novada attīstības programmas
2019.-2025.gadam, Salas novada teritorijas
plānojuma un vides pārskata apstiprināšanu
un saistošo noteikumu „Teritorijas attīstības
plānošanas dokumenta „Salas novada teritorijas plānojums” grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu (apstiprināt Salas novada attīstības programmu 2019.-2025.gadam; apstiprināt Salas
novada teritorijas plānojumu; apstiprināt Salas novada attīstības programmas 2019.-2025.
gadam un Salas novada teritorijas plānojuma
vides pārskatu; izdot saistošos noteikumus Nr.
2019/3 „Teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Salas novada teritorijas plānojums”
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”);
• Par Salas novada pašvaldības 2014.
gada 28. augusta saistošo noteikumu Nr. 9
„Lokālplānojums „Klovānu sils”” atcelšanu
(apstiprināt Salas novada pašvaldības saistošos
noteikumus Nr. 2019/4 „Par Salas novada pašvaldības 2014. gada 28. augusta saistošo noteikumu Nr. 9 „Lokālplānojums „Klovānu sils”
atcelšanu”);
• Par Salas novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr. 8 „Lokālplānojums zemes
vienībai “Ošānu iela 10” Ošānos, Salas pagastā, Salas novadā” atcelšanu (apstiprināt Salas
novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.
2019/5 „Par Salas novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr. 8 „Lokālplānojums zemes vienībai “Ošānu iela 10” Ošānos, Salas pagastā, Salas
novadā, atcelšanu”);
• Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu
zemes vienībai Salas pagastā (noteikt zemes
vienībai kadastra apzīmējumu 5686 009 0438
zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101),
platība 0,32 ha (t.sk. 0,32 ha zeme zem ceļiem);
• Par Lauku apvidus zemes nomas līgumu
www.salasnovads.lv
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pagarināšanu (pagarināt ar V.E. noslēgto Lauku apvidus zemes nomas līgumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 002 0379,
platībā 0,16 ha „D/s Putnukalni Nr. 5/1-25” Salas pagastā, Salas novadā, iznomāšanu uz laiku
10 gadi, zemes lietošanas mērķis - individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601),
nomas maksa – 0,5 % no zemes vienības kadastrālās vērtības);
• Par Lauku apvidus zemes nomas līgumu
pagarināšanu (pagarināt ar I.K. noslēgto Lauku apvidus zemes nomas līgumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 002 0426,
platībā 0,0721 ha „D/s Indrāni Nr.5/2-41” Salas
pagastā, Salas novadā, iznomāšanu uz laiku 10
gadi, zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601), nomas
maksa – 0,5 % no zemes vienības kadastrālās
vērtības);
• Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu
personisko palīgsaimniecību vajadzībām (iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemi uz 6 gadiem
personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, nomas

maksa – 0,5 % no zemes vienības daļas kadastrālās vērtības, un pārslēgt zemes nomas līgumus ar 4 personām);
• Par Zemes nomas līgumu izbeigšanu (izbeigt ar 2019. gada 30. aprīli noslēgtos Zemes
nomas līgumus par zemesgabalu nomu Salas
novada pašvaldībai piekritīgajās zemes vienībās
5 personām);
• Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai (atļaut K.R. projektēt un ierīkot individuālo (gāzes) apkures sistēmu dzīvokļa īpašumā, kas atrodas Viesturu ielā
6, Salā, Salas pagastā, Salas novadā);
• Par grozījumu Salas novada domes 2018.
gada 28. marta lēmumā Nr. 75 „Par medību
tiesību nomas piešķiršanu” (Aizstāt Salas novada domes 2018. gada 28. marta lēmuma Nr.
75 (protokols Nr. 3, 18. punkts) „Par medību tiesību nomas piešķiršanu” 1. punktā tekstu “„Biržu mednieki”, reģistrācijas Nr. 40008093259”
ar tekstu “„Biržu mednieks”, reģistrācijas Nr.
40008203384”);
• Par atļaujas sniegšanu zvejot Daugavā ar

murdu (piešķirt 4 personām limitu rūpnieciskai zvejai pašpatēriņam un slēgt zvejas nomas
līgumu uz vienu gadu zvejai ar vienu murdu
Daugavā (Pļaviņu ūdenskrātuvē) Salas novada
Sēlpils pagasta teritorijā);
• Par Salas novada bāriņtiesas 2018.gada
darbības pārskatu (pieņemt Salas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Jeļenas Jefimovas sagatavoto pārskatu par Salas novada bāriņtiesas
darbību 2018. gadā zināšanai);
• Par īres līguma pārslēgšanu (noslēgt ar
S.G. dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvojamās telpas Biržu ielā 5-13, Biržos, Salas pagastā,
Salas novadā īri līdz 2020.gada 30.decembrim)
Nākošā kārtējā domes sēde 2019.gada
30.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

Lauku partnerības "Sēlija" padomes sēde Salā
17. aprīlī, Salas kultūras namā notika Lauku
partnerības "Sēlija" kārtējā padomes sēde.
Darba kārtībā padome sprieda par jaunās
LEADER projektu konkursa kārtas izsludināšanas nosacījumiem, ietverot sludinājuma publicitāti, projektu vērtēšanas kārtību un vērtēšanas
ekspertu kandidatūras, kā arī semināru norises
nosacījumus potenciālajiem projektu iesniedzējiem.
Otrais apspriestais jautājums - nevalstisko
organizāciju iniciatīvu konkursa rezultātu apstiprināšana.

Padome sēdē iepazinās ar Lauku partnerības
"Sēlija" kopsapulcē pieņemtā lēmuma izpildi,
paredzot apstiprināt tālākai nosūtīšanai padomes locekles (Salas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājas) Irēnas Sproģes ierosināto vēstuli par valsts finansiālā atbalsta palielināšanu
LEADER programmai jaunajā plānošanas periodā.
Tāpat, padomes sēdes darba kārtībā bija jautājums par pasākuma VEDĒJS 2019 nolikuma
apstiprināšanu.
Lauku partnerībā "Sēlija" Salas novadu pār-

Apstiprināti Salas
novada attīstības
plānošanas dokumenti

Sēlijas novadu apvienība neatbalsta
VARAM piedāvāto administratīvi
teritoriālās reformas modeli

Salas novada dome 25. aprīļa domes sēdē
apstiprināja:
1. Salas novada attīstības programmu 2019.
- 2025.gadam.
2. Salas novada teritorijas plānojumu.
3. Salas novada attīstības programmas 2019.
- 2025.gadam un Salas novada teritorijas plānojuma stratēģiskās ietekmes uz vidi ziņojumu.
Nolēma izdot saistošos noteikumus
Nr.2019/3 „Teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Salas novada teritorijas plānojums”
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Sēlpils pagasta pārvaldes vadītāja
Anita Bārzdiņa
izsaka lielu pateicību
Salas vidusskolas skolēniem un
pedagogiem
par liela darba veikumu Sēlpils pagasta
sabiedriskās teritorijas sakopšanā
Lielās talkas ietvarā.
www.salasnovads.lv

23. aprīlī Viesītē notika Sēlijas novadu
apvienības biedru sapulce. Sēdi vadīja Sēlijas novada apvienības priekšsēdētājs, Neretas domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis.
Piedalījās: Aknīstes novada domes priekšsēdētāja Vija Dzene, Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna, Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs Guntis
Libeks, Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Aivars Vanags, Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis, Salas

stāv 3 Partnerības padomes locekļi: Irēna Sproģe (Salas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja); Gundars Stiebriņš (z/s "Kaļķi" īpašnieks)
un Inga Āriņa (biedrības "Holista" pārstāve).
Lauku partnerības "Sēlija" biedri no Salas
novada ir: Salas novada pašvaldība, 8 nevalstiskās organizācijas un 7 uzņēmēji.
Partnerības mērķi ir: veicināt lauku teritoriju vienmērīgu ilgtspējīgu attīstību savā darbības teritorijā; atbalstīt biedrības teritorijas
lauku iedzīvotāju iniciatīvas grupu un indivīdu
darbību.

novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe, Viesītes novada domes priekšsēdētājs
Alfons Žuks. Sēdē tika izskatīts VARAM
sagatavotā informatīvā ziņojuma “Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli”
projekts un izteikts kopīgs viedoklis.
Sēlijas novadu apvienība nolēma:
1. Neatbalstīt VARAM piedāvāto administratīvi teritoriālās reformas modeli.
2. Uzskata, ka līdzšinējie novadi ir izveidoti likumīgi ar Saeimas likumu.
3. Uzskata, ka piedāvātais administratīvi teritoriālās reformas modelis graus
Sēlijas identitāti, tas veicinās Sēlijas novadu iztukšošanos un būs par pamatu vēl
vienam vietējo iedzīvotāju emigrācijas vilnim.
4. Rosina pabeigt līdzšinējo reformu ar
otrā līmeņa pašvaldību izveidošanu, kas
reāli veicinātu novadu ekonomisko attīstību.
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Uztura ietekme uz mūsu veselību
ganisms atjaunotos utt. Vidēji cilvēkam dienā
jāuzņem ap 700 kilokalorijām, ja viņš nedarbojas fiziski. Ja strādā fiziski, barības vajag
vairāk. Tā piedalās struktūras atjaunošanā.
„Cilvēks ir kā māja, kas visu laiku sevi ceļ jeb
atjauno ar barību. Organisms visas 24 stundas mūs būvē no jauna. „ķieģelīši ir olbaltumvielas, „java”, kas satur visu kopā – tauki, tie,
kas būvē ir ogļhidrāti. Ja min piemēru apēsts
ābols enerģijā pārtaps ātrāk, nekā kotlete, jo
satur vairāk šķidruma.

Kāds ir sabalansēts uzturs?

25. aprīlī, Salas KN notika SIA „Dvēseļnieks” uztura speciālistes DACES MEIJAS
lekcija par uztura veselības profilaksi, veselību un nenovecošanas veicinoša ēdiena
pamatprincipiem un gatavošanu, zaļumiem,
garšaugiem un dārzeņiem uzturā. Pasākums
noslēdzās ar vitamīnu kokteiļu gatavošanu
un degustāciju.
Aktivitāte notika pasākuma ciklā „Dzīvo
veselīgi Salas novadā”, Eiropas Sociālā fonda
projekta „Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi
Salas novadā” ietvaros. Projektu finansēja
Eiropas Sociālais fonds 85% ar valsts budžeta
līdzfinansējumu 15% apmērā.

„Cilvēks ir kā māja”
Dace Meija lekciju iesāka ar jautājumu:
„Kāpēc mēs ēdam?” Atbildes bija dažādas: lai
gūtu enerģiju, lai smadzenes strādātu, lai or-

Ir trīs atslēgas vārdi, kas raksturo veselīgu
uzturu: sabalansēts, regulārs un mērens. Ja
šķīvja diametrs ir aptuveni 25 cm, tad 50%
uz tā jābūt augļiem un dārzeņiem, bet pārējie 50% dalās gaļā vai zivīs un graudaugos vai
kartupeļos. Nepieciešams ēst šķiedrvielas un
dzert ūdeni, jo cilvēks vairāk kā 70% sastāv
no ūdens. Jāizdzer aptuveni 2 litri dienā, karstā laikā, īpaši strādājot tajā uz lauka, šķidrums jālieto vairāk. Skābēti kāposti ziemā ir
veselīgāki, nekā svaigi, jo skābējot veidojas
fermentācijas process, tad zarnu trakts atjaunojas ātrāk. Nieres, piemēram, lieliski attīra
ķirbis. Var dzert ķirbja sulu vai ēst to marinētu ar citronskābi. Veselīgi ir skābēti gurķi.”
Uztura speciāliste atgādināja: „Sirds nebūs
vesela, ja streikos aknas! Ja bojāti abi orgāni,
ir slikti.”
Mūsu platuma grādos nevar pilnīgi iztikt
bez gaļas. Gaļā puravā, zivīs un olā ir B12
vitamīns. Ja šī vitamīna trūkst zarnu traktā
veidojas baktērijas. Veselīgāk ir lietot meža
dzīvnieku gaļu, jo mājlopi pirms kaušanas
parasti tiek ilgi vadāti un viņu gaļā saglabājas
stresa hormons. Ja cilvēks ēd stresainu gaļu,
viņš kļūst stresains. Stresa ietekmē cilvēks vai
nu pārēdas vai neēd nemaz.

„Tikai 10% no visām slimībā ir iedzimtas,
pārējās ir iegūtas ar dzīves veidu.” Nav slikts
kartupelis, bet visveselīgākais tas ir vārīts ar
visu mizu. Kartupelis satur cieti, to labāk lietot ļaudīm, kas nesēž birojā, bet strādā fiziski.
Visgrūtāk pārstrādājas kartupeļu biezputra.
Ideāls produkts ir griķis. Griķus var ēst arī
nevariētus, vismaz 5 stundas mērcētus. Dārzeņi satur visu Mendeļejeva tabulu. Veselīgi
ir gatavot dažādus kokteiļus ar kļavu ziediem,
gārsām, medu, auzu pārslām, mazliet olīveļļu, kefīru. Receptes var variēt, sablenderēt un
dzert, tas ir kā vesels ēdiens.
D. Meija uzsvēra, ka labāk ir ēst gaļu, nevis desas, bet ja gribas desu, tad veselīgāka ir
cieti vītinātā, nevis vārītā. Labs olbaltumvielu
avots ir sēne, sīpols regulē vairogdziedzera
darbību. Ķimene ir ārstniecisks augs, tīra asinis un darbojas pret vēdera uzpūšanos, kanēlis palīdz nomierināties un sasildīties.
Jāēd būtu 2 šķīvji dienā. Ar šķīvi saprotot
to, ko var uzlikt uz divām plaukstām. Vienreiz dienā divas plaukstas, pārējās – cik var
uzlikt uz 1 plaukstas. Ja cilvēks strādā ļoti
smagu darbu vai nodarbojas ar sportu var
būt arī 3 šķīvji. Speciāla ēšana ir svarcēlājiem.
Ir pavasaris, zied kļavas, pienenes, aug
gārsas, nātres, bērziem veras pumpuri, to
visu var lietot uzturā. Ne tikai kokteiļos, bet
iemest ūdens krūzē un šo ūdeni dzert. Lektore mūs mācīja paņemt no sava dārza visu, kas
tur aug, katra nezāle ir kaut kam laba zālīte.
Var paņemt no pļavas, zied māllēpītes, tūlīt
ziedēs gaiļbiksītes, noteikti daudz citu puķīšu un zālīšu, ko nepazīstam, tādēļ šāda vaida
lekcijas ir vērtīgas un izglītojošas jebkuram
cilvēkam un jebkurā vecumā. Daba ir neizsmeļams avots.
Ligita Ābolniece,
autores foto

Aktualitātes lauksaimniekiem
Līdz 3. jūnijam lauksaimniekiem jāpiesakās
programmai “’Dīzeļdegviela lauksaimniekiem”,
lai 2019./2020.saimnieciskajā gadā saņemtu
tiesības iegādāties marķētu dīzeļdegvielu lauksaimnieciskajai darbībai.
No 2019. gada 20. maija līdz 2019. gada 26.j
ūnijam varēs pieteikties atbalsta saņemšanai
pasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai".
No 2019. gada 17. jūnija līdz 2019. gada 18.
jūlijam varēs pieteikties atbalsta saņemšanai
pasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības". Pasākumu nosacījumi pieejami LAD mājaslapā
www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi/Projekti
un investīcijas”.
Valsts meža dienests ar 19. aprīli nosaka
meža ugunsnedrošā laikposma sākumu visā
valsts teritorijā. Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem līdz ar ugunsnedrošā laikposma iestāšanos ir jānodrošina ugunsdrošības
noteikumu prasību ievērošana mežā.
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Šogad pasākums TRAKTORDIENA norisināsies Bauskas novada Dāviņu pagasta z/s
Eriņi laukā "Spolnieki". Traktoru sacensības,
tehnikas demonstrējumi, uzņēmumu prezentācijas un dažādas aktivitātes apmeklētājiem
šogad tiks piedāvātas jau 10. reizi. Ieeja pasākumā - bez maksas! Vairāk informācijas: www.
traktordiena.lv
Lai mudinātu iedzīvotājus atklāt fantastiskas
saimnieces, šefpavārus un to virtuves arī ārpus
lielajām pilsētām, cilvēku jau iemīļotais zīmols
“Novada Garša” ar devīzi “Atnāc. Atklāj. Iemīli!” šogad ikvienu aicinās apmeklēt piecus aizraujošus garšas svētkus katrā Latvijas reģionā,
kuri ar grandiozu pasākumu septembra beigās
noslēgsies Rīgā. 1. jūnijā “Novada Garša” pasākums notiks Siguldas pilsētas svētkos. Pasākuma aktualitātēm varēs sekot Facebook lapā
https://www.facebook.com/NovadaGarsa/
No 2019. gada 5. līdz 7. jūnijam Zaļeniekos,
Jelgavas novadā notiks 4. Latvijas Lauku kopienu parlaments, kur aicināts piedalīties ikviens

lauku iedzīvotājs un uzņēmējs, vietējo kopienu
līderi, nevalstisko organizāciju un pašvaldību
pārstāvji, deputāti, valsts pārvaldes pārstāvji un
politikas veidotāji - ikviens, kurš ir gatavs līdzdarboties mūsdienām piemērotas, pievilcīgas
un konkurētspējīgas vides veidošanā mazajās
pilsētās un lauku reģionos. Programma un informācija par pieteikšanos : http://www.laukuforums.lv/
SIA LLKC Ozolniekos 13.-14.05. un
28.05.2019. organizē pamatmācību piena
šķirņu liellopu ganāmpulku pārraugiem apliecības pirmreizējai ieguvei. Pieteikšanās un
plašāka informācija: Rudīte Sanžarevska, tālr.
26148820, 63050235, e-pasts – rudite.sanzarevska@llkc.lv
Lauku attīstības konsultanta pieņemšanas
laiks Salas novadā: 20. maijā plkst. 9:00-12:00
Salā, Susējas ielā 9, 222.kabinetā un plkst 13:0016:00 Sēlpils pagasta pārvaldē, T.26511269
Anita Putka
LLKC Jēkabpils KB konsultante
www.salasnovads.lv
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Traktoru parāde Sēlpilī

Šogad Traktoru parāde notika svētdienā, 5.
maijā, tā aizsākās pie Raiņa kluba. Pasākuma
idejas autors un organizators ir Kaspars Kalvāns.
Sēlijas ciema centrā, traktoru parādes skatītājus priecēja “Kreicburgas ziķeri” ar jestru
mūziku. Pēc Traktoru parādes noslēguma Sēl-

pils pagasta Dāburos, visi lustēt gribētāji pievienojās ballītei brīvā dabā, kur par deju mūziku parūpējās mūsu pašu novadnieks Ēriks
Gruzniņš!
Šogad Traktoru parādē piedalījās rekordliels dalībnieku skaits – 25 traktorvienības!

Foto un video no pasākuma var skatīt Salas
novada mājaslapā un Facebook kontā.
Par atbalstu izsakām paldies SIA “Rītausma”,
cūku kompleksam “Sēļi” un Agrim Rūrānam.
Par muzikālo noformējumu Sēlijas ciema centrā un Dāburos gādāja Salas novada pašvaldība.

Suminājums Sēlpils e.-lut. draudzei par paveikto
Sēlpils baznīcas glābšanas darbos
25. maijā, Salas novadā ciemojās biedrības Lauku partnerība "Sēlija" izpilddirektore Ieva Jātniece
un administratīvā vadītāja Skaidrīte Medvecka, lai kopā ar Salas
novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Irēnu Sproģi Sēlpils evaņģēliski luteriskās draudzes vadītājai
Ligitai Ašmei pasniegtu biedrības
"Latvijas Lauku forums" diplomu
par piedalīšanos valsts līmeņa akcijā "Dižprojekts".
Lauku partnerība "Sēlija" vienai
no Dižprojekta nominācijām bija
izvirzījusi Sēlpils ev.-lut. draudzes
projektu, kā rezultātā Sēlpils baznīcai tikai nostiprinātas mūra sienas,
uzlikts jumts, uzlabotas logu ailas,
durvis, kā arī veikti citi lielāki un
mazāki baznīcas glābšanas darbi. Dižprojekta nomināciju gan
saņēma kāds cits projekts, bet tas
nemazina mūsu Sēlpils draudzes
paveiktā nozīmību.
Papildus diplomam, Lauku
partnerības "Sēlija" pārstāves L.
Ašmei uzdāvināja dekoratīvu vēja
zvanu, bet mūsu novada domes
priekšsēdētāja - balto petūniju, - kā
pateicību par veikto un kā nelielu
www.salasnovads.lv

akcenu, kas var izdaiļot improvizēto lūgšanu vietu baznīcā.
Biedrība „Latvijas Lauku forums” jau astoto reizi organizēja
LEADER Dižprojektu akciju, lai
popularizētu reģionu teritorijām
un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas,
kas īstenotas projektos ar LEADER
pieejas finansējuma atbalstu, iedrošinot Latvijas iedzīvotājus drosmīgam lēmumam – dzīvot un aktīvi darboties laukos. Konkursa laikā
galvenā nav projektu savstarpējā
sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto un sabiedrības informēšana
par līdzcilvēku ieguldīto darbu.
Visi šī gada „Dižprojekts” titulam izvirzītie kandidāti ir Latvijas
lepošanās stāsti, un tie nav neparasti izņēmumi vai nejaušas veiksmes stāsti, bet gan apzinātas un
mērķtiecīgas lauku cilvēku rīcības
sasniegums. Šogad Dižprojektam
tika nominēti 30 unikāli vietējo
iniciatīvu projekti visas Latvijas
teritorijā, kuri realizēti publiskoprivāto partnerību (vietējo rīcības
grupu) darbības teritorijā un kuru
mērķis ir nozīmīgs teritorijas attīstībā un ietverts iedzīvotāju, pašval-

dību un nevalstisko organizāciju
kopīgi radītā stratēģijā. Izvirzītās
iniciatīvas īstenotas 2018. gadā ar
Eiropas Savienības fondu (Eiropas
Lauksaimniecības Fonds lauku
attīstībai vai Eiropas Zivsaimniecības fondu) līdzfinansējumu, sekmējot vietējās ekonomikās attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes
uzlabošanu.
Ikviens var gūt iedvesmu no
2018. gada konkursa „Dižprojekts” nominācijai izvirzītajiem
kandidātiem: sniegts ieguldījums

uzņēmējdarbības pilnveidē, kas
spēcina vietējo ekonomiku, veikta
gan vietējiem iedzīvotājiem, gan
plašākai publikai pieejama teritoriju labiekārtošana, izveidoti jauni
sabiedriskie pakalpojumi, pilnveidotas brīvā laika aktivitātes un
radīti risinājumi dabas un kultūras
mantojuma izpētei un mūsdienīgai
iepazīšanai.
Ar visu Dižprojekta 2018 izvirzīto kandidātu projektu aprakstiem un foto var iepazīties mājaslapā– https://goo.gl/po4z7u
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Solidaritātes projekta “Jaunieši VAR” radošo aktivitāšu
cikls aprīlī un maijā

Solidaritātes projekta “Jaunieši VAR” ietvaros, aprīlī un maijā
notika vairākas radošas un neformālas jauniešu pēcpusdienas, kuru
laikā jauniešiem bija iespēja gan
iepazīt mākslas daudzveidību, gan

pašiem radoši izpausties. Pirmās trīs nodarbības notika Salas novada Bērnu un jauniešu
centrā, pirmajā aktivitātē “Jaunieši
un viņu izaicinājumi”, kas notika
4. aprīlī, jaunieši iepazina jēdzienu
“izaicinājums” un apkopoja jauniešu izaicinājumus un grūtības
dzīvojot Salas novadā, kā arī domāja tiem risinājumus. Nākamajā
nodarbībā “Mākslinieka ceļš”, kas
notika 11. aprīlī, jaunieši iepazina
Salas kultūras nama mākslinieces Elīnas Ūbergas ceļu uz viņas
profesiju – māksliniece, visi kopā
arī radīja kolāžu par to kādu viņi
vēlētos redzēt Salas novadu pēc
10-15 gadiem. Nākamajā nodarbībā “Jaunieši un viņu izaicinājumi”,

kas notika 18. aprīlī, jaunieši tika
izaicināti radīt mākslas darbus dažādās tehnikās. Nākamās nodarbības ar nosaukumu “Māksla tumsā”
notika Salas Kultūras nama, Kino
zālē. Jaunieši tika aicināti zīmēt un
gleznot, radošā darba idejas jaunieši domāja paši, īpaši padomājot
par saviem izaicinājumiem un arī
iespējamajiem risinājumiem. Aktivitāšu laikā jauniešus atbalstīja
projekta komanda, visas aktivitātes
bija balstītas neformālās izglītības
pamatprincipos.
Tā kā projekta laikā ir tapuši
skaisti un krāsaini darbi, tad ikviens ir gaidīts 16. maijā plkst.

17:00 Salas Kultūras namā uz
radošo darbu izstādes “Māksla
tumsā” atklāšanu un performanci.
Aicināti arī visi jaunieši, kuri ir piedalījušies projekta aktivitātes.
Projekts “Jaunieši VAR” tiek
finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru
Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra,
atbalstu. Šī publikācija atspoguļo
vienīgi autora uzskatus, un Eiropas
Komisija nevar uzlikt atbildību par
tajā ietvertās informācijas jebkuru
iespējamo izlietojumu.
Elīna Ziediņa
Jaunatnes lietu speciāliste

Projekta “Biržu jaunieši var un dara!” aktualitātes aprīlī

Aprīlī projekta “Biržu jaunieši var un dara!” dalībnieki
četru nodarbību ciklā “Kas ir
neformālā izglītība?” iepazina
neformālās izglītības pamatprincipus. Caur daudzveidīgam
aktivitātēm, kurās jauniešiem
bija jāveic dažādi uzdevumi,
jaunieši iepazina neformālās

izglītības pamatprincipus “mācīties būt”, “mācīties būt kopā
ar citiem”, “mācīties darot” un
“mācīties, attīstot prasmes veikt
uzdevumus individuāli, pāros
un komandā”, kā arī sadarbības,
komunikācija un prezentēšanas
prasmes. Neformālās aktivitātes
vadīja jaunatnes lietu speciāliste Elīna Ziediņa. Maijā jaunieši iepazīs tēmu – brīvprātīgais
darbs, aktivitātes vadīs biedrības “Carrier and hobby education” pārstāvji.

Neformālās jauniešu pēcpusdienas notiek katru trešdienu
no plkst. 16:30-19:30, Biržu
pamatskolas telpās, aicināti visi
jaunieši vecumā no 13-16 gadiem, kuri dzīvo un/vai mācās
Biržu ciemā.
Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas
Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.
Elīna Ziediņa
Jaunatnes lietu speciāliste

Karjeras izglītība Salas vidusskolā aprīlī

23. aprīlī Salas vidusskolā
viesojās Gundega Skrule, kura
pašmācības ceļā Salas novadā
ir nodibinājusi savu uzņēmumu
SIA "BALTĀ KOKA SIRDS".
8.klases skolēni interaktīvajā/praktiskajā karjeras lekcijā
tuvāk iepazinās ar uzņēmuma
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uzņēmējdarbības, datorzinības,
grāmatvedības, galdniecības,
vizualizācijas prasmēm, kuras
nepieciešamas, lai nodrošinātu
veiksmīgu uzņēmuma darbību.
Uzņēmēja pastāstīja par profesiju darba galda operators, kā
arī sava darba specifiku. Praktiskajā daļā skolēni mēģināja
iejusties uzņēmējas darba lomā,
no sagatavju detaļām izveidojot
gatavu produktu. Skolēni secināja, ka šajā darbā nepieciešama neatlaidība, uzticība, mērķtiecīgums, zināšanas un prakse.
26. aprīlī 9. klases skolēniem
notika karjeras interaktīvā/
praktiskā nodarbība ‘’Dzīves
mērķu izvēle’’. Nodarbību vadīja pasniedzējs/lektors Mārtiņš

Geida. Skolēnu karjeras izvēles
veikšana notika trijos līmeņos:
Domā. Runā. Dari. Visi uzdevumi tika saistīti ar tekstu,
uztveri un loģisko domāšanu,
izmantojot koncentrēšanos un
pacietību, kas mūsdienu skolēniem ir liels izaicinājums.
Trešajā līmenī skolēni savas
karjeras izvēles izvērtēja ar šaujamloka palīdzību. Šāda metode bija kas jauns, skolēni par to
bija sajūsmā. Paldies Mārtiņam
par izglītojošu, interesantu, atraktīvu, izsmeļošu un noderīgu
karjeras nodarbību Salas vidusskolas skolēniem!
Dace Ķiploka
Salas vidusskolas pedagoģe,
karjeras konsultante
www.salasnovads.lv
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Aprīlis PII “Ābelīte”
Aprīļa pašā sākumā pie PII
“Ābelīte” centrālajām durvīm visus nācējus sveicināja no zemes
kautrīgi izspraukušies un pirmo
reizi sauli ieraudzījuši krokusu ziedi. Tos, par godu Latvijas
simtgadei, rudenī zālājā iedēstīja
“Taurenīšu” grupas bērni kopā
ar vecākiem. Ideja radās skolotājai Lilitai Treikalei un vecāki to
atbalstīja, iegādājoties krokusu
sīpolus. Un, lūk, rudenī dāvātā
dāvana pavasarī iepriecina mūsu
mīļo Latviju, mūsu bērnudārzu
un katru garāmgājēju. Tā paliks
arī kā piemiņa no sagatavošanas
grupas, jo šie bērni bērnudārzu
apmeklē pēdējo gadu.
10. aprīlī “Taurenīšu” grupa
devās ekskursijā uz Salas novada
Sēlpils pagasta “Pļavnieku” saimniecību, kurā saimniece Inita Vanaga iepazīstināja ar saviem mīluļiem – Īru tinkeru šķirnes zirgiem
. Daļa bērnu pirmo reizi tik tuvu
aplūkoja zirgus, uzzināja par tiem
vairāk, viens otrs pat brīnījās, ka
zirgi paši plūc zāli. Bērniem bija
iespēja aplūkot saimniecībā dzīvojošās kazas un tās pamielot ar
saimnieku sarūpētajiem cienastiem – burkāniem. Mūsdienās pat
laukos dzīvojošie bērni reti redz,
kā cilvēki audzē un aprūpē mājlopus, tāpēc 6gadniekiem tā bija
vērtīga pieredze. Paldies “Pļavnieku” saimniekiem Initai un Aigaram Vanagiem par atsaucību!
Šogad Lieldienās daba mums
dāvināja brīnišķīgu saulainu laiku,
tāpēc arī mēs bērnudārzā, 23. aprīlī Lieldienas svinējām ārā. Rīta

pusē visas grupas pulcējās sporta
laukumā, kur noskatījāmies nelielu uzvedumu par divām vistiņām
(skolotājas Dace Jablonska un
Daiga Jablonska), kuras nesaprata, kur dabūt raibi krāsotas olas,
jo abu piedētās ir vienkārši baltas.
Labi, ka vistas iedomājās uzmeklēt gudro pūci (skolotāja Evita
Čakstiņa) un pajautāt viņai. Pūce,
lai gan bija nedaudz pikta, pamodināta no miega, tomēr paskaidroja, ka olas krāso Lieldienu zaķis.
No pūces arī uzzinājām, ka visiem
bērniem būs jāveic 6 uzdevumi,
lai nokļūtu pie zaķa. Bērni gan
meklēja olas ar aizsietām acīm,
gan meta dinozaura olas dinozaura mutē, gan leca zaķa pamestajos
maisos un veica citus atraktīvus
uzdevumus, par katru saņemot
košu zīmodziņu uz rokas. Noslēgumā katru grupiņu mūsu bērzu
birzītē gaidīja, zaķis(skolotāja
Ruta Jakovļeva), kurš katlā uz
ugunskura krāsoja olas. Bērni saņēma gan raibas olas, gan saldus
pārsteigumus. Saulainais laiks,
atjautīgie uzdevumi, un pārsteigums birzītē visiem radīja jauku

noskaņojumu un svētku prieku!
Jāpiebilst, ka daudzus atribūtus
Lieldienu atrakcijām izgatavoja
mūsu strādnieks Andris Stolers,
kurš ir ļoti rūpīgs un atsaucīgs, un
šajā mācību gadā ir izpildījis katru
skolotāju vēlmi dažādu materiālu,
atribūtu, rotaļu iekārtu grupu telpu un ārā laukumiņu vides labiekārtošanai.
25. aprīlis PII “Ābelīte” bija
notikumiem bagāts. Šajā dienā
grupas “Taurenīši” bērni kopā
ar savām skolotājām un sporta
skolotāju Pēteri Krastiņu piedalījās Jēkabpils pilsētas un novadu pirmsskolas izglītības iestāžu
Sporta svētkos 6 –7 g.v. bērniem.
Kopumā šajos Sporta svētkos bija
aptuveni 500 dalībnieku, tie noritēja Jēkabpils 3.vidusskolas sporta
zālē. Bērni piedalījās 6 veidu stafetēs, kas attīsta veiklību, mešanas,
lekšanas prasmi, uztveri un uzmanību, kā arī noteikumu ievērošanu. Iesildošo daļu vadīja pasaku
tēls Bitīte. Katra komanda atšķīrās
ar savas krāsas krekliņiem, mūsu
Taurenīši bija violetos krekliņos ar
tauriņa logo. Mazie sportisti no-

slēgumā saņēma atzinības rakstu,
Jēkabpils pilsētas domes sarūpētu dāvanu – ķegļu komplektu un
saldumus. Šīs dienas pēcpusdienā
bērnudārzā uzņēmām viesus Dagdas novada izglītības iestāžu
darbinieku pārstāvjus no pirmsskolas jomas. PII “Ābelīte” vadītāja Inga Pastare interesentiem
pastāstīja par akreditācijas procesu pirmsskolas izglītības iestādēs.
Ciemiņi izstaigāja bērnudārza
telpas, ielūkojās grupiņās, priecājās par mūsu telpu iekārtojumu
un noformējumu, kā arī aprunājās ar skolotājām par kopīgajām
aktuālajām pirmsskolas izglītības
tēmām.
Maijā gatavosimies notikumiem bagātā mācību gada noslēgumam, sveiksim mūsu bērnudārza bērnu māmiņas Mātes
dienā un, protams, 31. maijā
svinēsim izlaidumu mūsu sagatavošanas grupas bērniem, viņiem
vēlot neizsmeļamu zinātkāri,
čaklumu un prieku, dodoties uz
skolu!
Kristīne Lapiņa
PII „Ābelīte” skolotāja

Nesēdi mājās, nāc – piedalies!
Ģimeņu sporta un atpūtas pasākums Salas novada svētku ietvarā – 24. maijā
Norise pie bijušās Biržu pamatskolas (Biržu ielā 12) sporta laukumā
Laiks
Norise
12.00-14.00 Strītbols

Piezīmes
Komandā 3+1 dalībnieks. Dalījums pa vecumgrupām: līdz 13 gadiem (zēnu un
meiteņu komandas atsevišķi); no 14 un vecāki (jauktās jauniešu komandas).
Starplaikos Basketbola soda metienu konkurss
15.20
Pludmales volejbols Komandā 3 dalībnieki. Var piedalīties zēnu un meiteņu komandas līdz 17 gadiem.
jauniešiem
Pieteikties iepriekš pa tālruni 20271641 vai pasākuma dienā līdz plkst. 15.00
17.30
Pludmales volejbols Komandā 3 dalībnieki. Var piedalīties pieaugušo vīriešu un sieviešu komandas no
pieaugušajiem
18 gadiem un vecāki. Pieteikties iepriekš pa tālruni 20271641 vai pasākuma dienā
līdz plkst. 17.20
15.00-17.30 Piedalies un uzvari! Pasākuma dalībnieki saņems dalībnieka kartīti, kurā būs jāieraksta vārds un uzvārds.
Par piedalīšanos dažādos pārbaudījumos, kartītē tiks iespiests zīmodziņš. Aizpildīta
kartīte piedalīsies izlozē.
no 12.00
Atpūta ģimenēm
Piepūšamās atrakcijas; seju apgleznošana; saldējums un citi našķi
LAI SVĒTKI IENĀK BIRŽOS! PAPILDU INFORMĀCIJA PA TĀLRUNI 20271641

www.salasnovads.lv
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Koru kustībai Sēlpilī nozīmīga gadadiena

Anotācija: Sēlpils koris 1920. gadā, pirmajā rindā vidū diriģents Vītoliņš

Ir pagājuši 10 gadi, kopš pirmo reizi padziļināti pētīju koru
tradīcijas aizsākumus un turpinājumu Sēlpils pagastā. Tolaik,
senākie dati sniedzās līdz 1919.
gadam, kad rakstītā dokumentā
varēja pārliecināties par kora
darbību Sēlpilī. Tas bija laiks tūlīt pēc Pirmā pasaules kara, kad
90 procentos izpostītā pagastā
liela daļa iedzīvotāju atgriezās
no bēgļu gaitām un atsāka savas
dzimtās vietas atjaunotni. Var
vien apbrīnot - kāds garīgais
spēks piemita sēlpiliešiem, kad
uz drupām nācās veidot jaunu
dzīvi, turklāt pamīšus vēl atsākās arī plaša “kulturelā dzīve”.
Ir pagājuši tieši 100 gadi, kad
līdz ar mūsu valsts dibināšanos,
nostiprinājās arī koru kustība
Sēlpilī.
Nostiprinājās – šis laikam
būtu raksturojošākais vārds pēc
jaunatklātajiem koru kustības
Sēlpilī pētījumiem. Ir uzietas
1878. gadā pierakstītas atmiņas
(vēl vecajā drukā) par Sēlpilī
notikušajiem Dziedāšanas svētkiem. Rakstītājs ir kāds no Sēlpils kora dalībniekiem (diemžēl, viņa vārds nav zināms).
Lai labāk izprastu vairāk
nekā 140 gadus senu laikmetu,
ir vērts mazliet iepazīt 1878.
gada raksturīgākos lielumus.
Tas bija parasts gads, kas aizsākās otrdienā: par pāvestu kļuva
Leons XIII; Bulgārija atguva
neatkarību no Osmaņu impērijas un beidzās krievu-turku
karš; jau vairāk nekā 15 gadus
bija atcelta dzimtbūšana; bija
nodibinājusies latviešu studentu korporācija “Lettonia”; Baumaņu Kārlis bija jau uzrakstījis
tagadējo Latvijas Valsts himnu
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“Dievs, svētī Latviju!” un jau
1873. gadā bija notikuši Pirmie
vispārīgie latviešu Dziedāšanas
svētki. Ir uzieti dati, ka Sēlpils
koris, diriģenta J. Drujas vadībā, ar 26 koristiem ir piedalījies
III Vispārīgajos dziedāšanas
svētkos 1888. gadā Esplanādē.
Tātad, - par Sēlpils Dziedāšanas svētkiem 1878. gadā
(laikmeta raksturam ieturēšu
nelielu tā laika runas stilistiku).
Tie notika svētdienā, 9. augustā,
pirms pusdienas, kad apkārtējie
dziedātāju kori ar saviem vadoņiem sākuši pulcēties Vecsēlpils
muižā, kur Sēlpils koris ar savu
vadoni Feldman kungu svešos
ciemiņus pa godam saņēmis
un līdz ar šās muižas rentnieku Renkul kungu, dziedātājiem
pieklājīgu rūmi ierādījis. Starp
ciemiņiem bijis Biržu muižas
koris ar vadoni Libertu, Sunākstes koris ar vadoni Brunovski un Ungurmuižas koris
ar vadoni Apsi. Kopumā ap 150
dziedātāju sanākuši, kas ar to
pašu dienu savu ģenerālprovi
Sēlpils baznīcā noturējuši un
Dziedāšanas svētkiem sataisījušies. Lai gan Sēlpils draudzes
mācītājs Rozenfelds bij` papriekšu baznīcā draudzei sludinājis, ka Dziedāšanas svētki
baznīcā pulksten 10 priekš pusdienas iesākšoties, tikai tos varējis iesākt stundu vēlāk, jo ļaudis no lietainā laika bīdamies,
bij` par vēlu atnākuši, un biļetes
nevarēja tik ātri izdalīt. Pulksten 11, līdz ar ērģeļu spēlēšanu
no Feldmaņa, Dziedāšanas svētki varējuši sākties.
Tālāk atmiņas vēsta, ka
pēcāk laiks noskaidrojies, mīlīga saulīte jauki spīdējusi, tādēļ

arī baznīca bij` pilna ar klausītājiem. Dziedātāji koncertā stāvēja uz paaugstinājuma priekš
altāra, kas no dēļiem bijis izriktēts tieši šim notikumam. Atmiņās tiek atzīmēts, ka klausītāji
ar dziedāšanu bijuši mierā.
Pēc baznīcas dziedāšanas,
koristi devušies atpakaļ uz
Vecsēlpils muižu, kur līdz pus
trijiem pēc pusdienas atpūtušies, un pulksten trijos nu visi
dziedātāji sapulcējās pie baznīcas, kur tad katrs koris savu
karogu priekšā nesdami, vienā
barā mūzikām spēlējot, devās
uz mācītāja muižas birzi – zaļumos, kas no baznīcas gan bija
ap pusotru versti attālu (1 versts=1066,8 m). Turp nonākuši,
dziedātāji sastājās no dēļiem
izveidotās tribīnēs, kur jau liels
pulks klausītāju uz viņiem it kārīgi gaidījuši. Pēc īsa atpūšanās
brītiņa, nu atkal iesākās jautra
laicīgu dziesmu dziedāšana,
kur pa starpām arī mūziķis ticis
spēlēts. Skāde tik bijusi no stipra vakara vēja, kas dziedāšanu
stipri jauce, ka visi klausītāji
nevarējuši vis dziesmu jaukumu un to vārdus lāgā dzirdēt un
saprast. Pret vakaru vējš gluži
nostājies. Kad pēdējā dziesma
“Dievs, sargi Ķeizaru” bij` no
dziedātāju kora nodziedāta, tad
Stabes pagasta (Vīgantes muiža
agrāk saucās Stabben) skolotājs
A. Šķerberg kungs katedrē kāpis
“Par dziedāšanu mūsu skolās”
runādams. Citēšu vienu tik atkāpi no visai garās runas, kas
neviļus līdzinās arī mūsu dienām:
“… Četrbalsīga dziedāšana
nav vien Dieva slavēšana šinī
pasaulē, bet viņa arī mums
mūsu tumšu prātu skaidro, lai
gan to miesīgs cilvēks neprot
un nevar saprast. Ka citi pie
mums vēl saldā miegā guļ un ir
jaukas dziedāšanas ienaidnieki un pretinieki, to pierāda tas
mazais dziedāšanas pulciņš, kas
uz šiem dziedāšanas svētkiem
ir pie dziedāšanas līdzdalību
ņēmis. Ar žēlumu un kaunu
man ir jāsaka, ka no mana pagasta nav neviens atradies, kas
būtu nācis dziedāt mācīties un
par līdzdziedātāju palicis. Kur
nu paliek visi draudzes jaunekļi
– puiši un meitas, kas jau agrākajos gados ir skolā dziedāšanu

mācījušies? Tiem ir atnākuši
jauni laiki un jauni ceļi. Ja, kad
krogos sestdienas jeb svētdienas vakaros tiek danču balles
izrīkotas, tad tur jauni ļaudis,
kā puiši un meitas, ir pat bērni
mudž vien; ak cik mudīgas un
skaļas tur tiem ir tās kājas, tur
nevienu nedzird žēlojoties, ka
laiku par velti nokavējot, tur
tiem ir vaļas diezgan; viņi pie
negoda savu godu meklē…”
Pēc runas un vēl dziedātāju
koriem, iesākās “dziesmu karš”
jeb “cīnīšanās proves” dziedāšanā. Katrs koris dziedājis sievišķi
(?) šādas un tādas dziesmiņas.
Sēlpiliešu koris caur savu dūšīgu dziedāšanu jau bijis pa
pusei aizsmacis tā, ka uz cīnīšanās vietas maz vien ko vairs
varējis izdarīt, jo kora vadonis
Feldman kungs to lielāko svaru
dziedāšanas laikā licis uz tām
dziedāšanām, kas uz programmas stāvēja, nekā uz cīnīšanās
dziesmiņām, jo jau iepriekš viņš
bij` zināt dabūjis, ka apkārtējie
kori uz programmu izdotās
dziesmas nemaz neesot iemācījušies dziedāt. Un, kad Sēlpils
koris visas dziesmas gruntīgi
neprastu dziedāt, kas tad būtu?
(retoriski vaicā atmiņu autors).
Tādā vīzē vien uz cīnīšanās proves, sunākstieši pirmo un sēlpilieši otro goda maksu vinnējuši.
Pēc “dziesmu kariem”, Sēlpils
mācītājs Rozenfelds bij` pieminētiem koriem goda maksas
izdalījis, tad pie rāma un jauka
vakara, jauni ļaudis, mūzikām
spēlējot, izlustējās ar dancošanu, kur pa starpu, dienas gaismai beidzoties, jaukā bērzu
birzē visas vietas tapa ar raibām
ugunīm pušķotas un uguns-raķitas gaisā laistas, kas bērniem
jauki izskatījās un daža laba
sirdi ar prieka līksmību piepildīja. Tā, šo prieka dienu laimīgu
pavadījuši, koristi un klausītāji
cits citam atvadas sacīdami, izšķīrās tai cerībā, vai nu še Sēlpilī, jeb arī citur kur, tādus pašus
vai vēl jaukākus “Dziedāšanas
svētkus” varētu piedzīvot.
Diemžēl, atmiņu autors savus pierakstus parakstījis ar
saīsinājumu “Sbrg.”, kas neļauj
identificēt, no kādas dzimtas
viņš nācis, vai - kur dzīvojis.
Jolanta Grandāne
SA un tūrisma lietu speciāliste
www.salasnovads.lv
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SALAS NOVADA SVĒTKI – 25. maijā
“Kilograms svētku”
250g VESELĪGAS KUSTĪBAS
8.30
Salas ciems

Salas ciemata iedzīvotāju modināšana
9.30
Centrālā skatuve
Rīta vingrošana kopā ar biedrību
“Holista”
10.00
Salas ciema
Nūjošana kopā ar biedrību “Hoapkārtne
lista”, sīkāka informācija – Olga
Kuņankina, 26300371
9.00
Salas vidusskolas
Telpu futbola turnīrs (komandā 6
sporta zāle
cilvēki). Komandu reģistrācija pirms
turnīra
13.00
Alejas ielas lauku- Foto – auto orientēšanās sacensīmā (pie skeitparka) bas Salas novadā
12.00
Pie sporta zāles
Orientēšanās sacensības. Reģistrēšanās pie sporta zāles
12.00–14.00 Pie Salas vidussko- Individuālie basketbola metieni.
las sporta zāles
Reģistrēšanās pirms sacensībām
Pie sporta zāles
Dabas sporta zāle
250g BĒRNĪBAS GARŠAS
10.00–16.00 Pie Salas KN
Piepūšamās atrakcijas bērniem
10.00–13.00 Aiz Salas KN
Radošās darbnīcas bērniem
11.00–11.45 Aiz Salas KN
Zinātniskais teātris
12.00–14.00 Aiz Salas KN
Putu ballīte
13.00
Pie Salas KN
Saldais lietus
250g SAIMES SPĒKA
12.30–14.30 Aiz Salas KN
Uzdevumi un aktivitātes ģimenēm, kuras izpildot, ir iespēja piedalīties loterijā un laimēt dažādas
balvas no mūsu atbalstītājiem!
250g LABSAJŪTAS
10.00
Centrālais laukums Mājražotāju un amatnieku tirgus
10.30–11.30 Centrālā skatuve
Salas novada amatierteātru izrādes
14.00
Centrālā skatuve
Novada balsis. Piedalās Salas
novada solisti (Melita Rozentāle,
Adriāna Turlaja, Madara Briška, Ēriks
Gruzniņš, Jurģis Grandāns, SKN vok.
ansamblis “Stīga”, BTN vok. ansamblis)
17.30
Salas ciems
Svētku gājiens
18.00
Centrālā skatuve
Svētku ceremonija. (Svētku gājiena sagaidīšana; I. Sproģes uzruna;
pateicības; ģimeņu aktivitāšu loterija; sporta spēļu uzvarētāju apbalvošana; orientēšanās sacensību
uzvarētāju apbalvošana)
18.30–20.00 Centrālā skatuve
Salas novada pieaugušo amatierkolektīvu koncerts “Mazs bij’ Tēva
novadiņis”
20.00–20.45 Centrālā skatuve
Grupas “BARITONI” koncerts
22.30
Centrālā skatuve
Grupas “Sala” koncerts
23.00
Centrālā skatuve
Grupas “A–EUROPA” koncerts
00.00–5.00 Centrālā skatuve
Balle ar grupu “Jauda”
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Mūsu novadniekiem
lieliski panākumi
motosportā

2019. gadā veiksmīga
sezona LaMSF (Latvijas
Motosporta Federācija)
ziemas motokrosā motosportistam no Sēlpils
pagasta Raitim Ciprusam, kurš pēdējā Alūksnes posmā
izcīnot 1. vietu, sezonas 8 posmu kopvērtējumā ieguva 2.
vietu kvadriciklu ATV (4x4) klasē. (https://speedhive.mylaps.com/Championships/75135 un https://www.lamsf.lv/)
Vasaras sezonā populārākās sacensības kvadricikliem
ir „CANAM TROPHY LATVIA”. Tās ir vairākposmu
bezceļa apļu sacīkstes kvadricikliem, kuras norisinās
slēgtā trasē. Trases apļa garums ir ap 5 kilometri. Katrā
posmā ir divi iebraucieni, katrs 1,5 stundas, kuru laikā
dalībniekam ir jāveic pēc iespējas lielāks apļu skaits, pārvarot dažādus šķēršļus – purvus, ūdenstilpnes, meža traktoru iedzītas rises u.c. Vinča ir šo sacensību neatņemama
sastāvdaļa. Latvijā CANAM TROPHY sacensībām šogad
būs jau 5. sezona. 2018. gada sezonā sacensībās trijās klasēs Sports, Hobijs un Hobijs 750 piedalījās 63 sportisti,
tostarp 13 sportisti pārstāvēja Lietuvu un 5 – Igauniju.
Arī Salas novads “CANAM TROPHY LATVIA” sacensībās ir ticis godam pārstāvēts. 2016. gadā Hobija klasē
gada kopvērtējumā Raitis Cipruss izcīnīja 1. vietu, tostarp
divos posmos no pieciem kāpjot uz pjedestāla augstākā
pakāpiena. 2017. gadā Sporta klasē izcīnīta 5. vieta. Atsevišķos posmos uz goda pjedestāla kāpuši Normunds
Kalniņš un Jānis Gruzniņš. Ar labiem panākumiem startējis arī Ivars Ločmelis. 2018. gada sezonā kā jaunākais
dalībnieks ATV Hobijs 750 klasē startēja Renārs Kalniņš,
kuram tobrīd bija vien 15 gadi un 24 sportistu konkurencē kopvērtējumā izcīnīja 10. vietu. Kā vienīgā daiļā
dzimuma pārstāve, sacensībās piedalījās Inta Ciprusa un
ATV Hobijs klasē 2018. gada sezonā 24 sportistu konkurencē izcīnīja 11. vietu.
Šogad CANAM TROPHY sacensību pirmais posms
norisināsies 18. maijā Gulbenes novada Dīķsalās. Kā ierasts, vienlaicīgi ar triju klašu kvadriciklu sacensībām būs
arī divu klašu – CT1 un CT2 automašīnu dubļu sacensības un Latvijas Trofi-reida Tūrisma kausa norise. Sacensības ir interesantas arī skatītājiem, kurus sasista tehnika
un atpūta dabā.
Turēsim īkšķus par sava novada sportistiem. Visa informācija http://www.canamtrophy.lv/
Kvadriciklu sports ir ne tikai finansiāli dārgs, bet arī
fiziski smags un dažkārt traumatisks. Kvadricikla svars
ir ap 300 līdz 400 kilogrami, bet dzinēja jauda sasniedz
pat 90 zirgspēkus. Šogad prestižākajās kvadriciklu sacensībās Eiropā Hunt-The-Wolf, kuras norisinās Rumānijā,
gāja bojā 24 gadīgā sportiste Katie Amelia Hodgson no
Anglijas.
Raitis Cipruss

9

Salas Novada Vēstis

2019. gada 10. maijā

KULTŪRAS AFIŠA
DATUMS LAIKS
15 V
16.30
16 V

17.00

18 V

18.00

20/21 V
22 V

16.30

24 V

12.00

24 V

16.00

25 V
29 V

9.00
16.30

31 V
1 VI

16.00
18.00

VIETA
PASĀKUMS
Biržu pamatskolā Neformāla pēcpusdiena jauniešiem “Biržu jaunieši var un
dara!”
Izstādes “Māksla tumsā” atklāšana, solidaritātes projekta
Salas KN
“Jaunieši var” ietvarā
Jubilejas koncerts “Spārni dziesmai”. Kora kustībai Sēlpilī
Sēlpils KN
100! Jauktā kora "Sēlpils" jubilejas koncerts, diriģente
Agnese Grudinska. Esiet mīļi aicināti apmeklēt pasākumu,
īpaši gaidīti bijušie kora dziedātāji. Pēc koncerta - kora
simtgades balle.
Projekta “Mūsu mazā bibliotēka” noslēguma pasākums
PII Ābelīte un
Salas vidusskolā
Biržu pamatskolā Neformāla pēcpusdiena jauniešiem “Biržu jaunieši var un
dara!”
Sporta un atpūtas pasākums “Nesēdi mājās, nāc –
Biržos
piedalies!”
Salas bibliotēkā Salas vidusskolas skolēnu radošo darbu izstāde “Ogu
karalienes – zemenes uznāciens”
Salas ciema centrā Salas novada svētki “Kilograms svētku’
Biržu pamatskolā Neformāla pēcpusdiena jauniešiem “Biržu jaunieši var un
dara!”
Salas bibliotēkā Lasītāju kluba “Lasāmprieks” tikšanās
Sēlpils kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva “Sēļu
Zvejnieklīcī
zeme” jubilejas koncerts “Mums katram sirdī tauriņš mīt”

Aizsaulē aizgājuši
Cik pasacīts tev, tik ir.
Nu sarunāties ar tevi
Būs – klausīties pašam sevī
Un atmiņu lappuses šķirt.
/Z. Purvs/

Olga Rude
(1934. – 09.04.2019.)
Irina Balaja
(1942. – 18.04.2019.)
Arnolds Grāmatnieks
(1925. – 24.04.2019.)
Tik katram laimes bija,
Cik ielika šūpulī,
Cik kuram māmuliņa
Maziņam iedziedāja.
/Latviešu t.dz./

Salas
bibliotēkā
zum
bites
Salas novada dzimtsarakstu
nodaļā aprīlī reģistrēts
1 jaundzimušais

26. aprīlī, Salas bibliotēkā notika pasākums "Biškopības produkti
veselībai". Interesantu stāstījumu
bija sagatavojusi z/s "Dzilnas" jaunā biškope Jūlija Lavrinoviča par
dažādiem biškopības produktiem.
Apmeklētāji uzzināja, kā pareizi
lietot ziedputekšņus, bišu maizi,
propolisu. Biškope pastāstīja arī
par dažādiem medus veidiem,
piemēram, par tumšo un pēc garšas savdabīgo griķu medu. Neliels
ieskats bija arī par bišu dzīvi un
dziedināšanu ar bitēm. Interesanta
bija iespēja apskatīt pārvietojamo
bišu stikla stendu, kurā uz rāmīša
bija redzamas čaklās bitītes. Klātesošie varēja iegādāties biškopības
produktus un vaska sveces.
Ruta Lavrinoviča
Salas bibliotēkas bibliotekāre

Apsveicam
aprīļa jubilārus!
Tu tikai ziedi.
Nedomā neko, jo tevī
gaisma tagad gaiši domās.
Tu tikai ziedi.
Vairāk it neko.
Un aizmirsti tās
savas tukšās lomas.
Tu tikai dziedi.
Nedomā neko, jo gaisma
pati visu, visu zina.
Tu dziedi, uzticies,
tik ļauj, tu tikai dziedi.
Vairāk it neko.
/Māra Zālīte/

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

