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Novada Vēstis
SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS Nr. 8 2010. gada 21. jūnijs 

Š. g. 25. MAIjA NOVADA DOMES 
SēDē IZSkAtĪtI UN PIEņEMtI LēMUMI
ŠāDOS jAUtājUMOS:

• par paveikto maija mēnesī (sakārtota atkritumu izgāztuve „Ie-
lejās”; sakoptas kapsētas, kas atrodas novada teritorijā; ieliktas laipas 
pār Sakas upi pie Auzānu kapiem; uzsākta zālāju pļaušana; Iepirkumu 
komisija izvērtējusi piedāvājumus iepirkumam „Mēbeļu piegāde un 
uzstādīšana Salas vidusskolas dabaszinātņu kabinetos”. Nolemts slēgt 
līgumu ar SIA „Tīna mēbeles”, līguma summa Ls 4953,04 (ar PVN); 
notiek gatavošanās Salas svētkiem);

• par O. J. iesnieguma izskatīšanu (atteikts dzēst parādu par ze-
mes nomu);

• par finansiālo atbalstu Jēkabpils Latviešu biedrībai (lēmuma 
projekts noraidīts);

• par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no R. K.;
• par konkursa „Sēlpils un Salas pagasta sakoptākā lauku sēta” 

organizēšanu (piekrist konkursa „Sēlpils un Salas pagasta sakoptākā 
lauku sēta” organizēšanai un piešķirt konkursa uzvarētāju apbalvoša-

Sanāciet, Jāņa bērni,  
Sagaidiet Jāņa dienu,  
Jāņa diena lepni nāca,  
Ugunīs vizēdama.

Ļauties Līgo nakts burvībai, būt stipriem 
un izturīgiem, lai spētu sagaidīt Jāņu rītu!  
Smelties spēku no Jāņuzālēm, Jāņu gaismas un 
Jāņu dziesmām! 

Līksmus vasaras saulgriežu svētkus visiem 
Jums novēl Salas novada pašvaldība.

nai Ls 300,00; izvirzīt vērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā: komi-
sijas priekšsēdētāja: Ligita Kadžule – lauksaimniecības konsultante; 
komisijas locekļi: Valentīna Stolere – SIA „Vīgants” daiļdārzniece; 
Vaira Puida – noformēšanas māksliniece; Vika Vanaga – deputāte; In-
grīda Gādmane – nekustamo īpašumu speciāliste);

• par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem Salas vidusskolā 
(nolemts organizēt iepirkumu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšanu Salas vidusskolā;

• par līdzfinansējumu projektiem (paredzēt Salas novada paš-
valdības budžetā līdzfinansējumu LEADER programmas ELFLA 
projektam „Mūsdienīgu telpu aprīkojums biedrības „ESPARSETE” 
darbības nodrošināšanai” 10% apmērā no projekta kopsummas; pa-
redzēt Salas novada pašvaldības budžetā līdzfinansējumu projektam 
„Saieta namu vienkāršotā rekonstrukcija Salas novadā” un projekta 
kopējo summu sekojoši: projekta „Saieta namu vienkāršotā rekons-
trukcija Salas novadā” kopējā summa Ls 291 062,35 (2011. gadā – Ls 
36 390,75, 2012. gadā – Ls 254 671,60);

• par nolikuma „Par publisku pasākumu rīkošanu Salas novadā” 
apstiprināšanu;

• par Salas svētku organizēšanu;
• par LR Zemessardzes 19. vasaras sporta spēļu vietas saska-

ņošanu (atļaut izmantot pašvaldības sporta un atpūtas kompleksu 
Zvejnieklīci, Sēlpils pagastā, 19. sporta spēļu rīkošanai LR zemessar-
giem);

• par Jēkabpils novada izglītības un kultūras pārvaldes uzraudzī-
bas padomes nolikuma apstiprināšanu;

• par pašvaldības pabalstu piešķiršanu (piešķirti pabalsti – 7 per-
sonām medicīnas pakalpojumu apmaksai, 1 personai – bērna izglītībai 
un audzināšanai);

• par Salas novada Salas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 
pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu (uzsākt Salas 
novada Salas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pirmās re-
dakcijas sabiedrisko apspriešanu; sabiedrisko apspriešanu organizēt 
no 2010. gada 1. jūnija līdz 2007. gada 21. jūnijam; publicēt paziņoju-
mu par sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu laikrakstā „Brīvā Dauga-
va”, pašvaldības informatīvajā izdevumā „Novada vēstis” un ievietot 
pašvaldības mājas lapā www.salasnovads.lv.; organizēt sabiedriskās 
apspriešanas sanāksmi 2010. gada 21. jūnijā; atbildīgā par lēmuma 
izpildi teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja Ingrīda Gādmane);                                  

• par adreses, zemes gabala nosaukuma apstiprināšanu, zemes 
lietošanas mērķa un apgrūtinājumu apstiprināšanu (nekustamajam 
īpašumam „Auzāni” no teikti jauni zemes lietošanas mērķi; atļauts 
U. Grāmatniekam atdalīt, neizstrādājot detālplānojumu vai zemes 
ierīcības projektu, no nekustamā īpašuma „Dzirnavas zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 1,6 ha platībā, apstiprināt jaunu nosaukumu 
„Varavīksnes” un apstiprināt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecī-
bas zeme (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība, kods 0101), saglabājot Zemesgrāmatā ierakstītos nekustamā 
īpašuma apgrūtinājumus);      

• par projektēšanas atļauju (atļaut L. Biškinai veikt gāzes apkures 
būvprojektēšanu viņai piederošajā dzīvoklī);

• par zemes nomas līgumu slēgšanu (nolemts noslēgt zemes no-
mas līgumus ar A. Sirmantti, R. Petrovsku, L. Ozolu);

• par zemes nomas līgumu slēgšanu personisko palīgsaimniecību 
vajadzībām  (nolemts noslēgt zemes nomas līgumus ar J. Grāmatnie-
ci, Z. Soroku, A. Bartušu, S. Vucinu, K. Draško, A. Zaharovu);
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2010. gada 24. 
aprīlis  Latvijas vēs-
turē paliks  ar Vis-
latvijas talkas zīmi.

Pasākuma  ideja 
ir balstīta uz brīvprā-
tīgu līdzdalību vides 
sakopšanā, radot 
saliedētību, pozitī-

vismu un labi padarīta darba sajūtu. Projekta 
mērķis ir 10 gadu laikā padarīt Latviju un Bal-
tijas jūras reģionu par tīrāko vietu pasaules 
kartē – dot iespēju dabai atveseļoties, to attīrot 
no plastmasas pudelēm, gumijas riepām, indī-
gām krāsu bundžām un citiem atkritumiem. 
Izklausās neiespējami? Pamēģināsim! Viss 
notiekošais ir mūsu pašu rokās un tieši mēs 
esam tie, kas veidosim labāku nākotni... 

Projekta realizēšana – gadskārtējs pasā-
kums (katru pavasari), lai mērķi īstenotu līdz 
Latvijas 100. dzimšanas dienai.

Šajā projektā piedalījās arī  Salas vidus-
skolas skolēni un skolotāji. Šogad katra klase 
strādāja savā objektā, rūpējoties, lai Latvija 
kļūtu sakoptāka un tīrāka. 

Piedāvājam dažus fotomirkļus no talkas 
un skolēnu izteiktās domas.

Aptaujājām 4., 8. un 9. klases skolēnus, 
kādas pārdomas viņos raisa dalība šajā pa-
sākumā, kādas atziņas guvuši un vai vispār 
šādas talkas nepieciešamas. 

Savos iespaidos dalās 8.b klases skolēni:
- Šogad mūsu klase kopa “Liepniekkal-

na’’ parku. Bija daudz ko grābt. Laika apstāk-
ļi  mūs arī nežēloja. Lija lietus, sniga sniegs, 
pūta vējš un krita krusa. Tomēr tas mūs ne-
atturēja no darba. Strādājām par spīti laika 
apstākļiem. ...bijām  optimisti.

- Es labprāt piedalos talkā, ja tā ir stundu 
laikā. Vienīgi laiks bija briesmīgs, jo bija gan 
krusa, gan lietus ar vēju. Pēc talkas mēs dzē-
rām tēju bibliotēkā.

- Man patika šī talka, ne jau tādēļ, ka bija 
slikti laika apstākļi, bet tāpēc, ka mēs sako-
pām Sēlpils pilskalnu un padarījām Latviju 
tīrāku. Laika apstākļi bija slikti. Bija labi tas, 
ka nebija jāiet uz stundām.

- Man šī pavasara talka nepatika, tāpēc, 
ka šī gada 23. aprīlī bija auksts un nepatīkams 
laiks. Šī talka notika Sēlpilī. Talkas laikā sāka 
snigt sniegs un lija lietus, vēl krita krusa. Ja 

varētu, es negribētu šīs talkas tāpēc, ka tālu 
jāiet talkot un vēl pie tam uz svešu vietu.

- Mēs bijām Sēlijā un man tur ne pārāk 
patika, jo ārā bija gan lietus, gan krusa un 
man nācās grābt citu mēslus... Un mums ne-
patika, ka autobuss bija piebāzts, ka nebija 
kur sēdēt. ... vienīgais kas man patika bija tas, 
ka nebija jāiet uz stundām.

- Es labprāt gribētu strādāt stundu laikā. 
Manuprāt, talka bija labi izdevusies. Mēs sa-
kopām Sēlpili. Visi čakli strādāja.

- Es labprāt piedalos talkā, ja tā ir stundu 
laikā. Laiks bija briesmīgs, jo bija gan krusa, 
gan lietus ar vēju. Pēc talkas mēs 
dzērām tēju bibliotēkā.

8.b klases skolēni un au-
dzinātāja ir pateicīgi  Sēlpils 
2. bibliotēkas bibliotekārei 
Dacei Januškevičai par laipno 
uzņemšanu, iespēju pēc talkas 
atpūsties siltās telpās, spēlējot 
novusu un baudot  siltu tēju.

Lūk, devītklasnieku vie-
dokļi:

- Mums sakopt tika iedota 
teritorija pie pontona tilta. Mēs 
domājām, ka būs nepieciešams 
kopt krastmalu, bet bija jāsavāc 
atkritumi izgāztuvē.

- Pēc tā cik esmu redzējusi, 
darījusi un dzirdējusi, domāju, 
ka talka ir vai nu grābt lapas, 
slaucīt kāpnes, trotuārus, tīrīt 
mežus vai pļavas, bet sanāca tā, 
ka vācām atkritumus izgāztuvē. 

Bet vispār es uzskatu, ka tal-
kas ir nepieciešamas. Piedalījos 
arī Jēkabpils sakopšanas talkā.

- Es domāju, ka talkas ir 
vajadzīgas, jo katram cilvēkam 
patīk iet tīrā un sakoptā vidē un 
ja mēs gribam un varam, tad mēs 
varam sakopt mūsu Latviju.

- Talkas vispār ir vajadzīgas. 
Bet es uzskatu, ka skolas talkai 
jābūt skolas teritorijā.

Mazie talcinieki, savukārt, 
atbildēja uz šādiem jautāju-
miem: 

- Vai šādas talkas vispār nepieciešamas?
- Kur, pēc viņu domām, būtu jātalko Sa-

las vidusskolas skolēniem?
- Kā viņi novērtē savu darbu Lielajā tal-

kas dienā?
Ieklausīsimies tikai dažās atbildēs, bet 

pārējie klases skolēni tām pievienojās.
Krišjānis domā: “Tāda talka ir vajadzīga, 

jo tad ir iespēja sakopt apkārtni, lai būtu tīrā-
ka. Salas vidusskolas skolniekiem jāsakārto 
skolas apkārtne, jo mēs tur paši mācāmies.  
Man liekas kad mūsu talka bija laba es cen-
tos, bet bija grūti. Vēlāk, kad paskatījos, va-
rēja redzēt, kā viss palika tīrāks.” 

Linards gan šogad talkā nepiedalījās, taču 
dalās iespaidos par iepriekšējiem gadiem: 

VISLAtVIjAS tALkA SALAS VIDUSSkOLAS
SkOLēNU SkAtĪjUMā

• par atļauju sniegšanu zvejot Dauga-
vā – Pļaviņu ūdenskrātuvē  ar murdiem (at-
ļaut zvejot ar murdiem Daugavā – Pļaviņu 
ūdenskrātuvē T. Vīgupei, A. Bārzdiņam, J. 
Spūlim);

• par atļauju sniegšanu zvejai ar tīklu Vīķu 
ezerā (piešķirt zvejas tiesības 2010. gada zve-
jas sezonā zvejošanai ar 30 m garu tīklu A. 
Bārzdiņai, M. Dubickai, A. Dubickim);

• par zemes iznomāšanu sociālā riska 
ģimenēm mazdārziņu ierīkošanai (piešķirt 5 
sociālā riska ģimenēm zemi mazdārziņu ie-
rīkošanai);

• par mazēkas būvniecību (atļaut I. Mar-
tinsonei būvēt mazēku uz Salas novada paš-
valdībai piekritīgās zemes);

• par īres līguma pagarināšanu (pagarināt 
īres līgumu ar L. Gromu uz vienu gadu);

• par būves – pagraba iznomāšanu (izno-
māt Z. Kozlovskim būves telpu Nr. 4 (platība 
8,20 m²) pašvaldībai piederošā īpašumā Sko-
las ielā 2, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, 
un noslēgt telpu nomas līgumu uz 5 (pieciem) 
gadiem);

• par ūdensvada atjaunošanu (atļaut A. 
Akmanei atjaunot aukstā ūdens padevi mājā 

„Silmaļi”, Salas pagastā, Salas novadā, par 
saviem līdzekļiem);

• par aizdevuma procentu samazināšanu 
(lūgt Valsts kasi samazināt aizdevuma pro-
centu likmi);

• par atteikšanos no pirmpirkuma tie-
sībām (atteikties no pirmpirkuma tiesībām 
uz nekustamo īpašumu „Dukuri”, Sēlpils 
pagastā);

• par Salas novada vēlēšanu komisijas 
reģistrēšanu VID (jautājuma izskatīšana at-
likta). 

       Pašvaldības sekretāre I. Rēķe
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“Vajag turpināt, jo visu laiku cilvēki tikai pie-
sārņo, reizi gadā vajag arī visu sakārtot. Jāsa-
kāro skolas apkārtne skolēniem, lai iemācītos 
kaut ko izdarīt ar savām rokām.  Šogad manis 
talkā nebija, bet citus gadus man patika. Tīra 
apkārtne pēc paveikta darba.” 

Savos iespaidos dalās Madara: “Es do-
māju, ka talku vajag turpināt, jo lai mums 
būtu tīrāka vide. Skolniekiem jāsakopj skolas 
apkārtne, lai viņi beidzot iemācās, ka nevar 
piemēslot. Man klases talka patika. Es ļoti 
centos visu sagrābt, lai mūsu skolas apkārtne 
izskatītos skaistāka. Ieteikums  –  nelauzt ma-
zos kociņus!”

Baibas viedoklis par šiem jautājumiem: 
“Jā, šī talka ir nepieciešama, jo kas notiks ar 
Latviju, ja cilvēki tikai metīs atkritumus. Sa-
las vidusskolas skolniekiem ir jākopj skolas 
teritorija, jo nomestās čipsu pakas un  pudele 
nav jāvāc svešam cilvēkam. 

Mūsu talka noritē-
ja ātri un kopā ar drau-
giem bija labāk – ja Tu 
biji piekusis, draugi 
uzmundrināja un no-
guruma vairs nebija.” 

Bet visi kopā sko-
lēni saka: “Dzīvosim 
skaisti! Lai prieks tev 
pašam un pārējiem!”

 Materiālus 
apkopoja  Jānis 
Dāboliņš, Ieva 

Ozoliņa un Ingrīda 
Maurāne

Pēc labi padarīta darba prieks pašiem un citiem.

Ar šādu uzsaukumu 10. jūnijā Biržu ie-
dzīvotāji tika aicināti piedalīties jautrās spor-
ta aktivitātēs. Atsaucība bija liela, piedalījās 
ap 200 cilvēkiem.

Ikkatrs varēja izmēģināt savus spēkus. 
Māmiņu mudināti zīdaiņi rādīja  rāpošanas 

Nesēdi mājās – Nāc piedalies!
prasmes, pirmsskolas bērni meta bumbiņu, 
par ko saņēma saldas balvas. Bērni un ve-
cāki  varēja izlēkāties uz batuta un izkāpelēt 
džungļu ceļu. Aktīva dalība bija čības meša-
nā, slapjās „bumbas” ķeršanā un slēpošanā.  
Virves vilkšanas sacensības izraisīja lielas 

emocijas gan vilcējos, gan līdzjutējos.  Savus 
spēkus demonstrēja mazs un liels.

Liels paldies šī pasākuma atbalstītā-
jiem – Salas novada pašvaldībai, uzņē-
mējiem Armandam Dudekam un Edgaram 
Matulim, kā arī Uldim Pazuham par sarū-
pētajām balvām.
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SkOLAS DZĪVE

Un atkal viens 
mācību gads projām, 
un atkal daudz 
padarītu, uzsāktu 
un iesāktu darbu, 
lielākas un mazākas 
veiksmes, sasniegu-
mi. Skolas kolektīvs 

analizē skolēnu sasniegumus, mācīšanas un 
mācīšanās procesa kvalitāti.

Gada sasnieGumu 
vakars

27. maijā notika tradicionālais „Gada 
sasniegumu vakars”. Lai sekmētu izglītojamo 
tieksmi pēc zināšanām, veicinātu piedalīšanos 
mācību priekšmetu olimpiādēs, dažāda veida 
konkursos, apkopotu un novērtētu mācību sa-
sniegumus – tāds mērķis šim pasākumam. Uz 
šo tradicionālo pasākumu aicinājām 26  Salas 
vidusskolas skolēnus kopā ar vecākiem.

 Mūsu skolas izglītojamajiem ir izdevies 
sevi pierādīt starpnovadu līmenī, kā arī reģio-
nālajā, valsts un šovasar, cerams, arī starptau-
tiskajā mērogā. Salas vidusskolas 70 skolēni 
piedalījušies 2. posma mācību priekšmetu 
olimpiādēs. Skolēni ir rezultatīvi piedalīju-
šies gandrīz visās organizētajās starpnovadu 
olimpiādēs, kopumā tajās iegūstot 45 rezul-
tātus:

•  Vienpadsmit 1. vietas;
•  Vienpadsmit 2. vietas;
•  Trīspadsmit 3. vietas;
•  Desmit atzinības.

Starpnovadu olimpiādes
Mācību 

priekšmets
Dalībnieki Laureāti

Angļu valoda 5 4
Vācu valoda 5 2
Latviešu valoda 1 1
Bioloģija 12 10
Dabaszinības 2 2
Ķīmija 5 4
Ekonomika 1 1
Kulturoloģija 1 1
Informātika 1 1
Ģeogrāfija 2 2
Matemātika 19 6
Vēsture 1 1
Sociālās zinības 1 1
Vizuālā māksla 8 4
Mājturība 6 5

Stingri ierobežots skaits starpnovadu 
olimpiāžu uzvarētāju tiek izvirzīti uz kādu no 
tālākajiem posmiem – uz reģionālo vai valsts 
olimpiādi.   Liels prieks, ka 13 Salas vidus-
skolas skolēniem tika dota iespēja piedalīties 
un apliecināt savas zināšanas, prasmes un 
erudīciju arī Latvijas mērogā:

1. vieta ķīmijas olimpiādē (J. Briška, sk. 
D. Sondore);

2. vieta mājturības un tehnoloģiju olim-
piādē (A. Feldmanis, sk. V. Lavrinovičs);

3. vieta vizuālās mākslas olimpiādē (S. 
Martuženoka, sk. K. Guļajevska), bioloģijas 
konkursā „Pazīsti savu organismu” (A. Gran-
dāne, sk. P. Stirna);

Atzinība bioloģijas olimpiādē (M. Lin-
de, sk. P. Stirna), bioloģijas konkursā „Pazīsti 
savu organismu” (S. Borisāne, sk. D. Sondo-
re), ķīmijas olimpiādē (E. Kakarāns, sk. D. 
Sondore).

Ar ļoti labu sniegumu vairākās starp-
novadu olimpiādēs izcēlušies mūsu skolas 
skolēni. R. Liberts (11. kl.) rezultatīvi pieda-
lījās 4 olimpiādēs, tai skaitā valstī ģeogrāfijā, 
ekonomikā, angļu valodā, kulturoloģijā; R. 
Balaša (9. kl.) piedalījās un guva sasniegu-
mus bioloģijā, matemātikā, angļu valodā; E. 
Kakarāns (10. kl.) panākumus guvis ķīmijā, 
informātikā, mājturībā.

Prieks par 10. kl. skolēnu J. Brišku! Sa-
sniegumi gūti bioloģijā, ķīmijā, matemātikā, 
dalība un 3. vieta Baltijas valstu ķīmijas olim-
piādē, izvirzīts 42. Starptautiskajai ķīmijas 
olimpiādei Tokijā jūlija mēnesī. Veiksmi Tev! 

No izcilākajiem sasniegumiem jāmin 
veiksmīga dalība Jauno ķīmiķu konkursā, ie-

gūta 1. vieta un ceļojošais kauss (sk. D. Son-
dore); vokālās mūzikas konkursā „Balsis” 
Latgales novadā M. Briškai un R. Studānam  
(sk. R. Jakovļeva) II pakāpe. Skolotājas I. 
Gaideles vadībā skolas 5. - 9. kl. koris iegu-
vis I pakāpes diplomu un ir izcīnījis iespēju 
uzstāties X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu 
un deju svētkos.

Īpašu paldies par darbu gan ikdienā, gan, 
gatavojot bērnus dalībai aktivitātēm ārpus 
skolas, teicām visiem Salas vidusskolas 32 
skolotājiem. D. Jēkabsonei un I. Sauskai 
īpašs tencinājums par darbu ar jaunatni, or-
ganizējot pieredzes apmaiņas braucienus un 
projektu realizēšanu dzīvē.

Pasākumā mūs iepriecināja Salas vidus-
skolas jauniešu deju kolektīvs (vadītāja I. 
Kauranena) un R. Jakovļevas vadītais an-
samblis „Stīga”. Finansiālu atbalstu sniedza  
Salas novada pašvaldība, paldies! 

Prieks par skolēniem, vecākiem un sko-
lotājiem, kuri atrada laiku, lai apmeklētu šo 
pasākumu!

    

Projektu nedēļa 
“Krāsainās dienas 
salas vidussKolā”

Projektu nedēļa – viena nedēļa mācību 
gada laikā, kurā notiek projektu darbs skolā, 
tā ir viena no skolas darba formām, kas rosina 
skolēnus strādāt radoši, patstāvīgi plānot dar-
bu un grupā vai individuāli paveikt iecerēto, 
rosināt pozitīvu interesi par apkārtējo pasauli, 
vēlēšanos un prasmi to izzināt.

Pirmo reizi šī nedēļa tika organizēta mā-
cību gada beigās no 24. - 28. maijam 1. - 8. 
klasēs. Vidusskolas 10. un 11. klases skolēni 
strādāja pie skolēnu zinātniski pētnieciska-
jiem darbiem.

Projektu metode dod iespēju integrēt vai-
rākus mācību priekšmetus, pielietot iepriekš 
apgūtās zināšanas. Katra projekta uzdevums 
– ne tikai mācīties izmantot esošās zināšanas, 
bet arī iegūt jaunas, attīstīt spējas, zinātkāri, 
pašizteikšanos. Projektu darbā notiek visap-
tveroša mācīšanās par apkārtējo dabā, cilvē-
ku dzīvē.

Šai nedēļai raksturīgs:
•  grupu darbs,
•  miniekskursijas,
•  eksperimenti,
•  diskusijas,
•  vērojumi,
•  skolēnu radošā darbība.
5. - 8. kl. skolēni skolēni darbojās 7 gru-

pās, radošās darbnīcas piedāvāja 21 peda-
gogs. Vispopulārākā ir ēdienu gatavošana, 
sarīkojot svētkus sev (sk. S. Varkale, E. Briš-
ka), interesi radīja lidmodeļu gatavošana no 
papīra (V. Lavrinovičs), krāsainā ķīmija (sk. 

Pasākumi Salas vidusskolā, mācību gadam noslēdzoties
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D. Sondore), mikropasaules pētīšana (sk. P. 
Stirna), krāsas dabā radīja skolēni veidojot 
kontinentus no dabas materiāliem (sk. I. Ozo-
liņa), nūjošanu pa Salas ciemu iepazīt mācīja 
sk. E. Briška, orientēšanos – P. Krastiņš, bet 
dzeju radīja skolēni A. Zvirgzdas vadībā:

„Vasara
Siltā, jaukā,
Kas atnāk, paviesojas pie mums
Un aiziet.
Vienmēr, ieraugot viņu
Smaida saule.”
Skolēniem iepazīt latviešu autoru darbus 

multiplikācijas filmās rosināja V. Dubke-
viča, bibliotekāre E. Kakarāne un I. Kozlā-
ne atsauca atmiņā skolas dzīves spilgtākos 
mirkļus, pētot skolas videotēku. Kopā ar sk. 
I. Maurāni un D. Jēkabsoni skolēni veidoja 
dažnedažādās kolāžas, vērojot sevi no malas 
svētkos un ikdienā. Skolēni veidoja krust-
vārdu mīklas, iepazina matemātikas vēsturi, 
veica radošus vēstures uzdevumus.

1. - 4. klašu skolēni klases audzinātāju 
un mācību priekšmetu pedagogu R. Jakovļe-
vas, I. Gaideles, K. Guļajevskas,  logopēdes 
A. Račkovskas vadībā izdzīvoja „Saulaino 
pieneņu dienas”, veicot raibus un krāsainus 
uzdevumus, vēroja un darbojās „Caur krāsu 
prizmu”, ceturtklasnieki I. Martinsones vadī-
ti gatavojās ceļā uz 5. klasi. 

27. maijā peldbaseinā 1. - 6. kl. skolē-
niem tika rīkota „Pirātu diena” ar paraugde-
monstrējumiem peldēšanā, jautrajām stafe-
tēm, apmācību instruktora vadībā skolēniem, 
kuri vēl nav apguvuši peldēšanu. Šī pasāku-
ma idejas autors un organizators ir jaunais 
skolotājs I. Mucenieks. Tas bija interesanti!

Paldies par atsaucību Salas novada uzņē-
mējiem, kuri radīja iespēju skolēniem iepazīt 
praktisko pusi, apmeklējot Sankaļu HES, SIA 
Paeglīši un partneri. Skolēni kopā ar mākslu 
skolotājiem devās pieredzes braucienā uz Jē-
kabpils mākslas skolu, piedalījās praktiskajās 
skaistumkopšanas nodarbībās pie vadītājas, 
Evas mammas Mairitas, drošības dienu pasā-
kumos sadarbībā ar Jēkabpils Nepilngadīgo 
lietu inspekciju.

Skolā viesojās lektori, lai vidusskolēniem 
skaidrotu personīgo finanšu pārvaldīšanu- kā 
veiksmīgi iesaistīties finanšu vidē, kā plānot 
savu budžetu. Savu veiksmes stāstu par biz-
nesa idejas īstenošanu dzīvē – SPA „Citrus” 
stāstīja SIA Reāls īpašniece Dzintra Lāce, 
skolēniem par ES informāciju sniedza mūsu 
skolas absolvente Agrita Landzāne. Intere-
santi un noderīgi bija piedalīties izbraukuma 
nodarbībā „Mūsu un jūsu kopīgā vēsture” 
–  par Jēkabpils vēsturi 100 gadu garumā, 
sadarbībā ar Krustpils pili, ko vadīja mūsu 
skolēnu mamma Jolanta Grandāne. Aktuālā-
ko informāciju par Salas novadu 10. kl. sko-
lēniem stāstīja Salas novada domes priekšsē-
dētāja I. Sproģe, rosinot aktīvāk iesaistīties 
novada darbībā.

Tikai retais ikdienas skrējienā spēj no-

vērtēt pašreizējo brīdi, notikuma vietu, ap-
kārtējos, starp kuriem ir gan tuvi, mīļi un 
svarīgi cilvēki, gan nejauši garāmgājēji. Lai 
nākamās paaudzes uzzinātu, kāds dzīves ri-
tums Salā un tās apkārtnē valdīja šajā pava-
sara dienā, rosinājām skolēnus atspoguļot to 
fotogrāfijās, zīmējumos, veidot aprakstus un 
dokumentēt to,  vienu dienu – 2010. gada 26. 
maiju! Lūk, daži mirkļi!

Pārtapšana.

Manā fotogrāfijā ir redzams ceļš. It kā 
nekas īpašs, bet tas ceļš slēpj tik daudzus 
notikumus, atmiņas, asaras un priekus... 
Šodien lietus bija ceļu veldzējis. Vakarā 
uzspīdēja saulīte un šis ceļš izskatījās 
brīnumaini skaisti...

Raibu raibās dienas!



6

SkOLAS DZĪVE

mācību gada
noslēguma līnija

Šogad skolas līnija „Noslēdz gadu savādāk!” notika 28. maijā, 
projektu nedēļas noslēgumā. Visus iepriecināja „Pavāru deja” 6. kla-
ses izpildījumā.

Tradicionāli ar uzslavu sveicām skolēnus, kuru sasniegumi mācī-
bās ir optimālā zināšanu līmenī. Tādi mūsu skolā, noslēdzot šo mācī-
bu gadu ir 84 skolēni.

1. kl. (11 skolēni): G. Kaplers, Ē. Rodina, R. Tučs, K. Šķipare, L. 
Prudāns, Z. Pivare, T. Lūka, D. Kondratjeva, D. Vilmane, E. Gruzni-
ņa, K. Grigorjeva.

2. kl. (8 skolēni): S. Zaiceva, R. Vingris, S. Veļkile, D. Stivriņš, E. 
Mukāns, I. Jegermane, U. Gruzniņa, L. Gruzniņa.

3. kl. (8 skolēni): I. Streņģe, E. Rēķe, M. Lūks, R. Liberts, L. 
Krievāne, I. Vāvere, M. Bartkeviča, N. Baranova.

4. kl. (5 skolēni): D. Klīve, K. Smilga, M. Veļkile, L. Stolers, K. 
Paeglis.

5. kl. (10 skolēni): E. Paslauska, A. Muraško, S. Martuženoka – 
vidējā atzīme 8,1, K. Kangro, L. Kalniņa, M. Feldmanis, N. Degle, L. 
Dambrāne, L. Brūvere, I. Bekmane.

6. kl. (9 skolēni): M. Briška – vidējā atzīme 8, A. Drozdova – vi-
dējā atzīme 8,2, L. Gruzniņa, D. Jakubovskis, D. Kurloviča, L. Lai-
zāne, S. Streņģe, R. Studāns – visaugstākā vidējā atzīme skolā 8,3, 
A. Uzoliņa.

7. kl.  (5 skolēni):  L. Kalniņa, M. Rozentāle – vidējā atzīme 8, J. 
Ģipters, S. Guļajevska, L. Balode – vidējā atzīme 8,1.

8. kl. (5 skolēni): E. Burtina, I. Cipruss, L. Bogdanova, R. Turlajs, 
V. Vizulis.

9. kl. (5 skolēni): R. Balaša – vidējā atzīme 8,1, I. Ozoliņa, S. 
Drozdova, J. Grandāns – vidējā atzīme 8,1, I. Jurgeviča.

10. kl. (5 skolēni): K. Narels, L. Krūmiņa, E. Kakarāns, V. Holo-
doviča, J. Briška.

11. kl. (6 skolēni): L. Stirna, D. Staka, L. Podnieks, I. Lazdiņa, A. 
Grandāne, R. Liberts – vidējā atzīme 8,1.

12. kl. (7 skolēni): I. Degle, K. Deikovskis, L. Jablonska, S. Kaņ-
epa, T. Kozlāns, I. Rubeniņa, E. Pusbarniece.

Liels prieks, ka 12. klase ir klase, kuras vidējais vērtējums skolā 
ir visaugstākais (vidējā atzīme – 6,7)!  5. klasei vidējā atzīme – 6,5, 
6. kl. – 6,2.

5. kl. un klases audz. V. Dubkeviča.

Skolēni no 5. līdz 12. klasei visu mācību gadu piedalās konkursā 
„Gada skolēns 2010”. Šogad šo goda titulu ieguva:

Madara Briška (6. kl.) 5. – 7. klašu grupā, 
Rūta Balaša (9. a) 8. – 9. klašu grupā, 
Jānis Briška (10.) – 10. – 12. klašu grupā.

Sporta skolotājs P. Krastiņš sumināja labākos sportistus un titu-
lu „Gada sportists” ieguva 7. kl. skolēni Jānis Ģipters un Melita 
Rozentāle.

Direktore pateicās skolēniem, skolotājiem, tehniskajiem darbinie-
kiem par godprātīgu darbu, vecākiem par sadarbību, vēlēja saulainu 
un patīkamu vasaru ar maģiskajiem vārdiem:

„Un skolēnu vasaras brīvdienas ir sākušās!”

Ceļā uz 5. klasi. 

Saule, pienenes, vasara… Sola zemenes, rasa un zāle: vasara 
nebeigsies mūžam. Lai izdodas vasaru izbaudīt!

Uz tikšanos Zinību dienā – 1. septembrī!
Direktora vietniece izglītības jomā Inga Alužāne
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Mēs lepojaMies
Tuvojas vieni no gada skaistākajiem 

svētkiem – Līgo, kad skandēsim Jāņu 
dziesmas un godināsim Līgas un Jāņus. 
Jāņa vārds Salas vidusskolā šogad skanē-
jis saistībā ne tikai ar vasaras saulgriežu 
svētkiem, bet tam ir bijis cits, svarīgāks ie-
mesls – 10. klases skolnieka Jāņa Briškas 
sasniegumi, kas  gūti,  piedaloties dažādu 
priekšmetu olimpiādēs un konkursos, un 
spodrinājuši mūsu skolas, pagasta vārdu ne 
vienu reizi vien ne tikai novados un valstī, 
bet arī ārpus valsts robežām: Jēkabpils un 
novadu ķīmijas olimpiāde 9. - 12. klasēm  
(1. vieta), Valsts ķīmijas olimpiāde Rīgā 
(1. vieta), Baltijas valstu ķīmijas olimpiāde 
Tartu (12-tais labākais rezultāts). Ko Jānis 
pats par to  visu saka, kā vērtē savus sa-
sniegumus? 

Piedāvāju nelielu interviju ar Salas 
vidusskolas 10. klases skolnieku Jāni 
Brišku.

Tavs vārds šajā mācību gadā ļoti bie-
ži skanēja skolas radiopārraidēs saistībā 
ar dažādiem sasniegumiem gan mācību 
darbā, gan interešu izglītībā. Vēlētos Tev 
uzdot dažus jautājumus par sasniegto. 

Kāpēc interesējies tieši par ķīmiju? 
Vai tā ir nejaušība vai likumsakarība?

- Par ķīmiju interese sākās tāpēc, ka 
man tā padevās. Ja kaut kas padodas, tad 
interese jau rodas pati no sevis. Protams, 
savu lomu nedaudz nospēlēja arī godkāre. 
Kad 9. klasē dabūju Zeltu valstī, man likās, 
ka man ir tāds kā pienākums savu titulu 
noturēt, tāpēc mācījos vēl un vēl. Taču do-
māju, ka tas viss sākumā bija nejaušība.

Kāds darbs jāiegulda, lai gūtu šādus 
rezultātus?

- Darbs, kas jāiegulda, ir diezgan liels. 
Ir arī jāsaprot, ko tev vajag un ko ne. Lai 
sasniegtu kaut ko augstāku, ir no kaut kā jā-
atsakās, jo visam nepietiek laika. Es varētu 
mācīties ar daudz augstāku vidējo atzīmi 
skolā, taču nedomāju, ka man tas ir vaja-
dzīgs. Tā vietā, lai pildītu mājasdarbus, es 
mācos ķīmiju. Tas ietekmē manas atzīmes, 
taču es gūstu panākumus citur.

Vai bez ķīmijas Tevi vēl saista kāda 
mācību nozare?

- Protams. Tā ir matemātika, fizika, 
bioloģija, angļu valoda un mūzika. 

Kad un kādās olimpiādēs vēl esi pie-
dalījies šogad?  Ko Tev dod dalība olim-
piādēs un konkursos ?

- Piedalījos Jēkabpils un novadu mate-
mātikas, bioloģijas olimpiādēs un ieguvu 3. 
vietas. Dalība šajās olimpiādēs, pirmkārt, 
izskatās labi manos „papīros”, kad stāšos 
augstskolā, un, otrkārt, es varu iemācīties 
konkrētā priekšmeta mācību vielu jau kādu 
laiku uz priekšu, un tas man dod iespēju 

uzlabot atzīmes citos priekšmetos.
Ja nav noslēpums, vai Tavi nākotnes 

nodomi arī saistīti ar ķīmiju?
Jā, protams. Es noteikti studēšu ķīmiju, 

tikai vēl nezinu, kur. Citi skolēni, kas gūst 
panākumus olimpiādēs tāpat kā es, aizejot 
uz LU Ķīmijas fakultāti, saka – viņiem tur 
3 gadus vienkārši neesot ko darīt, tāpēc es 
skatos arī uz ārzemju augstskolām.

Zinu, ka šovasar Tev ir dota iespēja 
piedalīties vēl vienā ļoti nozīmīgā pasā-
kumā. Kas tas ir, kad un kur notiks?

- Tā ir Starptautiskā ķīmijas olimpiāde. 
Tā notiks Tokijā (Japānā) no 19. līdz 28. 
jūlijam. Tajā piedalās skolēni no vairāk 
nekā 70 valstīm, no katras valsts 4 skolēni. 
Labākais ir tas, ka Japānā būšu 10 dienas, 
bet olimpiāde ir tikai 2. Pārējās 8 dienas ir 
izklaides, dažādas ekskursijas, iepazīšanās 
ar valsti. Tie, kas piedalījušies, saka: „Tas 
ir pasākumus, uz kuru ir vērts jau tikai aiz-
braukt. Nav pat vajadzības uzvarēt!”

Kas  Tevi atbalsta šajā, manuprāt, 
grūtajā darbā?

- Mani atbalsta mana ģimene, novada 
pašvaldība, skola, mana ķīmijas skolotāja 
Daina Sondore un Ķīmijas fakultātes un 
Organiskās Sintēzes Institūta darbinieki. 

Saprotu, ka ķīmija paņem ļoti daudz 
laika, bet līdztekus tam Tu paspēj no-
darboties ar lietām, kas Tev patīk. Kas 
vēl Tevi interesē un kā Tu atrodi tam vi-
sam laiku?

- Vēl mani interesē mūzika. Nav jau tā, 
ka ķīmija prasītu mežonīgi daudz laika. Ne 
jau nu tik daudz, lai man būtu jāatsakās no 
mūzikas. Patiesībā, mūzikai es 
veltu vairāk laika nekā ķīmijai. 
Ja ļoti vēlas, tad laiku var saplā-
not tā, lai pietiktu laika abiem.

Ko vēlētos pateikt tiem 
cilvēkiem, kas ir Tev līdzās 
ikdienā? Saviem skolasbied-
riem?

- Kā jau teicu iepriekš – ja 
vēlaties kaut ko sasniegt, tad ir 
no kaut kā arī jāatsakās, jo kas 
der visam, tas neder nekam.

Paldies par interviju! Lai 
Tev veicas – ne tikai piedalī-
ties, bet arī uzvarēt! Mēs tu-
rēsim īkšķus.

Viens no cilvēkiem, kas 
visbiežāk līdz šim ir bijis lī-
dzās Jānim un pratis ieinteresēt 
un atbalstīt Jāni, ir ķīmijas un 
bioloģijas skolotāja Daina Son-
dore. Raksturojot Jāni, skolo-
tāja Daina saka: „Dabaszinātņu 
priekšmetu apguve nekad nav 
bijusi viegla un vienkārša, tad jo 
lielāks ir prieks, ka kāds no mūsu 
skolēniem gūst atzīstamus rezul-
tātus olimpiādēs un tādējādi po-

pularizē mūsu skolas vārdu, kas daudziem 
Latvijas iedzīvotājiem ir svešs un neko 
neizsakošs. Viens no spožākajiem mūsu 
skolas vārda “spodrinātājiem” ir 10. klases 
skolnieks Jānis Briška, kuru ikdienas sa-
skarsmē skolasbiedri pazīst kā interesantu 
sarunu biedru ar labu humora izjūtu, atrak-
tīvu mūziķi un dažādu pasākumu organizē-
tāju. Jāņa izcilību nosaka viņa fantastiskās 
darba spējas, neatlaidība un mērķtiecība, 
kas, kombinācijā ar asu prātu, loģisko do-
māšanu dod izcilus rezultātus ķīmijā jau 
otro gadu pēc kārtas, piedaloties rajona un 
valsts ķīmijas olimpiādēs. Kādam var šķist, 
kas gan tur sevišķs, ja par dabaszinātnēm 
kā prioritātēm runā daudz un jau vairākus 
gadus Latvijas skolās tas tiek arī īstenots. 
Diemžēl ne visās skolās ir iespējams apgūt 
ķīmiju, bioloģiju pēc jaunākās metodikas, jo 
vienkārši nav materiālās bāzes un jāiztiek ar 
tiem līdzekļiem, vielām un iekārtām, kas 
pieejamas skolas laboratorijā un, gatavo-
joties valsts olimpiādei, ir jāizmanto Jēkab-
pils Valsts ģimnāzijas laipnais atbalsts. Lieki 
teikt, ka ar šādu skolēnu var lepoties jebkurš 
skolotājs, priecāties un redzēt, kā tavs sko-
lēns izaug no maza, zinātkāra 8. klases skol-
nieka līdz atbildīgam, pārliecinātam, valsti 
pārstāvēt spējīgam jaunietim.”

Vēlam panākumus Jānim Japānā! Sko-
lotājai Dainai vairāk šādu skolēnu!

 Ceram uzzināt Jāņa gūtās atziņas  Starp-
tautiskajā ķīmijas olimpiādē un iespaidus 
pēc atgriešanās no Japānas. 

Salas vidusskolas skolotāja
Ingrīda Maurāne
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Izdevējs: Salas novada pašvaldība.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild rakstu autori.

Iespiests: SIA “Erante”, Jēkabpilī, Brīvības ielā 212, tālr. 65230116.

APSVEIkUMI, SLUDINājUMI, LĪDZjŪtĪBAS

Saglabāju Jāņu sieru
Līdz pašiem Pēteriem;
Ne tas puva, ne pelēja,
Pēterīšus gaidīdams.

Sanāciet, sadziediet, sadancojiet – 
vasaras saulgriežu laikā 26. jūnijā 
aicina vecais, mīļais Zvejnieklīcis, 
kurš ir ieguvis jaunu veidolu. Patīk 
vai nepatīk, peļam vai slavējam, bet 
mūsu novadā un Latvijā būs viena 
sakārtota vieta. Un, lai pašiem un 
ciemiņiem būtu prieks, saudzēsim – 
nemetīsim atkritumus, nelauzīsim solus, 
neizdangāsim celiņus. Mīlēsim savu 
Zvejnieklīci.
Plkst. 17.00 – Zvejnieklīča lūkošana, 
sieru, medus, maizes baudīšana un 
pirkšana;
Plkst.18.00 – Salas novada 
amatierkolektīvu un viesu koncerts;
Plkst. 22.00 – Zaļumballe, spēlē 
Marika&Druvis (Koknese). Ieeja uz 
zaļumballi Ls 1,00.
Laipni lūdzam!

Anita Gerasimova,
Sēlpils kultūras nama direktore

Jāņa diena, svēta diena
Aiz visām dieniņām.
Jāņa dienu Dieva dēls
Saules meitu sveicināja.

Sēlpils pagasta pārvalde sveic novada 
uzņēmējus, zemnieku un piemājas 
saimniecības, visas Līgas, Jāņus un 
Pēterus!

NOVADā DZIMušI:

Šuj, māmiņa, man krekliņu
Deviņām vīlītēm;
Devītā vīlītē
Liec man gudru padomiņu.
                           (Latv. t. dz.)

Anete LEICE
(02.06.2010.)

Daniels CANKALIS
(03.06.2010.)

Artūrs VLAšČENKO
(08.06.2010.)

NOVADā MIRušI:

Caur pirkstiem smiltis birst,
Viss aiziet projām, irst –
Vējš, ziedu smaržas, glāsts,
Tā beidzas katras dzīves stāsts.

Andris GRĪVIŅš
(25.06.1943. – 22.05.2010.)

Jūnija jubilāri

Šo dienu reizi gadā svinam,
Bet gadā dienu ļoti daudz –
Rit laika spoles grodais tinums, 
Un pavediens uz priekšu trauc.

60 gadi

Jānis ČERŅIKS
Brigita ZEMĪTE
Inese JAŅŪNA

65 gadi
Dagmāra KAČANOVA
Jānis VEIDE

70 gadi
Zenta KAšERENKOVA
Jānis šERNS

75 gadi
Aina STANKA

80 gadi
Lucija BOGDANOVA

Nav grūti ūdens pilienam būt –
No rīta mirdzēt raspoda kausā,
Dot vālodzei padzerties sevi
Un būt par pērli saules gaismā.
Tad uzkāpt pa dzeltenu staru
Pie mākoņa augšā.
Nav grūti cilvēkam būt
Tepat uz zemes starp citiem,
Dot padzerties lūpām sausām
No labu darbu akām!
          (E. Ozols)

Izsaku mīļu paldies Salas novada 
Sēlpils pagasta sociālajai darbiniecei 
Valdai Kravalei par sniegto atbalstu un 
palīdzību.

Pāvels Koļcovs

MĀCĪBU  GRĀMATA  SKOLĀ
Ir noslēdzies vēl viens darbīgs un notiku-

miem bagāts mācību gads Salas vidusskolā. 
Kāds ir bijis gads mācību grāmatām, 

bez kurām skolas ikdiena nav iedomājama? 
Grūts. Vēl tikai 2007. gadā likās, ka viss 
strauji attītās un finansējums no valsts mērķ-
dotācijām palielinās (Ls 4,- skolēnam). Līdz 
ar to skola varēja iepirkt daudzas nepiecie-
šamās mācību grāmatas. Šajā, 2010. gadā, 
valsts mērķdotācijas ir sarukušas līdz Ls 0,69 
vienam skolēnam. Bet viena mācību grāmata 
taču maksā Ls 4,- līdz Ls 7,-! Starpība ir ļoti 
liela. Rezultātā vēl arvien vairākas mācību 
grāmatas jāiegādājas pašiem skolēniem un 
vecākiem. Īpaši vidusskolas posmā. 

Lai neapstātos grāmatu iepirkšana arī 
šajā finansiāli grūtajā laikā, aizvadītajā mā-
cību gadā skolas padome aicināja vecākus 
ziedot kaut minimālu naudas summu biedrī-
bas „Vecāki izglītības atbalstam” kontā. Tika 
iemaksāti Ls 60,-. It kā tas nav daudz, taču šī 
nauda ļoti noderēja trūkstošo grāmatu iegā-
dei. Jo nopirktās grāmatas būs noderīgas vēl 
vairākus gadus un vecākiem tās vairs neva-
jadzēs pirkt.

Arī šogad skolas padome ir nolēmusi 
aicināt vecākus būt atsaucīgiem. Tādēļ viņu 
vārdā vēlreiz atgādinu biedrības rekvizītus:

Biedrība „Vecāki izglītības atbalstam”
Reģ. nr. 40008117449
R. Blaumaņa 27, Jēkabpils
N/k LV28HABA0551017752162
HABALV22
Maksājumu lūdzu veikt ar norādi: „Salas 

vidusskolas bibliotēkai”.
Saulainu vasaru novēlot, vēlreiz paldies 

visiem par sapratni un atsaucību!
Salas vidusskolas bibliotekāre

Edīte Kakarāne

LAuKSAIMNIEKu ZINāšANAI
Salas novada veterinārārsts

Ēvalds Kaulakāns,
tālr. 26173926


