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Novada Vēstis
SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS Nr. 12 2010. gada 15. oktobris 

Š. g. 29. SEPtEMBrA NOVADA 
DOMES SēDē IZSkAtĪtI UN PIEņEMtI 
LēMUMI ŠāDOS jAUtājUMOS:

• par paveikto septembra mēnesī (pabeigta Biržu tautas nama 
rekonstrukcija (summa Ls 23844,00; notika Miķeļdienas gadatirgus 
Sēlpils pagastā; mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi uzsākuši sezo-
nu; notiek gatavošanās apkures sezonai; novērstas vairākas ūdensvadu 
avārijas; Skolotāju dienas ietvaros Salas vidusskolas skolotāji dodas 
ekskursijā, lai iepazītos ar tuvākajiem novadiem; noslēdzies konkurss 
uz vakantajiem amatiem projekta ietvaros: teritorijas plānotāja amatā 
apstiprināts Pauls Grants, bet referente – Airita Volante);

• par grozījumiem 2010. gada saistošajos noteikumos Nr. 1 „Salas 
novada pašvaldības 2010.gada budžets” (apstiprināti budžeta grozījumi);

• par saistošo noteikumu Nr. 18 „Par nekustamā īpašuma nodok-
ļa atvieglojumu noteikšanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāju kategorijām” pieņemšanu;

• par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām (nolemts atteikties no 
pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem „D/s Indrāni ze-
mesgabals Nr.4”, Salas pagastā un „Zaļā iela 17”, Salā, Salas pagastā);

• par projekta pieteikumu (nolemts iesniegt Valsts reģionālās at-
tīstības aģentūrā projekta „Salas novada pašvaldības attīstības plāno-
šanas kapacitātes paaugstināšana” iesniegumu Eiropas Sociālā fonda 
(ESF) darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5. 
prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana”, 1.5.3. pasā-
kuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un 
attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.2. aktivitātes 
„Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapa-
citātes paaugstināšana” konkursam);

• par autotransporta nomas maksas apstiprināšanu (apstiprinā-
ta maksa par pašvaldībai piederošā pasažieru autobusa VW Chrafter 
nomu: Salas novada pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām – Ls 0,35 
par km, pārējām fiziskām un juridiskām personām – Ls 0,60 par km);

• par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu (nolemts pārrēķināt 
nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu „Aizupes”, Sēl-
pils pagastā);

• par telpu iznomāšanu (nolemts iznomāt telpas 25,5 m² kopplatībā, 
Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, I. Koledai komercdarbības veikšanai);

• par būves uzņemšanu pašvaldības grāmatvedības bilancē (no-

lemts uzņemt pašvaldības grāmatvedības bilancē kūti, kas atrodas 
nekustamajā īpašumā Podvāzes iela 9, Biržos, Salas pagastā, Salas 
novadā, kadastrālā vērtība Ls 69,28);

• par nekustamo īpašumu „Jaunpureni” (nolemts atsavināt – pār-
dot par brīvu cenu nekustamo īpašumu „Jaunpureni”, Sēlpils pagastā, 
Salas novadā);

• par pašvaldības pabalstu piešķiršanu (piešķirti pabalsti – 4 per-
sonām medicīnas pakalpojumu apmaksai, 2 personām – bērna izglī-
tībai un audzināšanai, uzsākot mācības pirmajā klasē; 10 personām –   
bērna izglītībai un audzināšanai, kancelejas preču iegādei, 1 personai 
atteikta pabalsta piešķiršana);

• par ikmēneša pabalsta piešķiršanu pilngadību sasniegušajam 
bērnam bārenim profesionālās izglītības iegūšanai (piešķirts pabalsts 
6 personām);

• par adreses, zemes gabala nosaukuma apstiprināšanu, zemes 
lietošanas mērķa un apgrūtinājumu apstiprināšanu (apstiprinātas 7 
adreses AS „Latvenergo” piederošajām transformatoru punktu ēkām, 
mainīti nosaukumi 54 Salas novada pašvaldībai piekritīgajām zemes 
vienībām, uz kurām atrodas koplietošanas ceļi, mainīti nosaukumi 14 
Salas novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām, uz kurām at-
rodas koplietošanas ielas);     

• par Salas novada pašvaldības ceļu un ielu reģistra apstiprināša-
nu (apstiprināts Salas novada pašvaldības ceļu un ielu reģistrs); 

• par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (apstiprināts zemes ierī-
cības projekts nekustamā īpašuma „Kalēji”, Sēlpils pagastā, sadalīšanai);

• par zemes ierīcības projekta izstrādi (uzdots izstrādāt zemes 
ierīcības projektu nekustamo īpašumu „Narces”, Sēlpils pagastā, un 
„Vilki”, Salas pagastā, sadalīšanai);                                                                                                              

• par zemes izpirkšanas maksas samazinājumu (samazināta ze-
mes izpirkšanas maksa par Salas novada Salas pagasta „Meža iela 23” 
zemi 50% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un par Salas nova-
da Sēlpils pagasta „Vārpas” zemi 50% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības);

• par lauku apvidus zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā (no-
lemts ieskaitīt zemes vienību 5,00 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
5690 004 0174 rezerves zemes fondā);

• par projektēšanas atļauju (nolemts atļaut zemnieku saimniecībai 
„Salas Stariņi” veikt saimniecības ēkas būvprojektēšanu uz nekusta-
mā īpašuma „Stariņi” Salas pagastā Salas novadā);

• par zemes nomas līgumu slēgšanu personisko palīgsaimniecību 
vajadzībām (nolemts slēgt līgumus ar 2 personām);

• par zemes nomas līgumu slēgšanu (nolemts slēgt līgumus ar 1 
personu);

• par mazēku būvniecību (1 personai atļauts būvēt mazēku – mal-
kas šķūnīti);

• par I. Ārmaņa iesnieguma izskatīšanu (nolemts zemesgabalu 
„Jaundīķi” ierakstīt zemesgrāmatā uz Salas novada pašvaldības vārda); 

• par dzīvokļa piešķiršanu un īres līguma noslēgšanu (1 personai 
piešķirta dzīvojamā platība dzīvoklī Nr. 2, „Līkumi – 4”, Sēlpils pa-
gastā, 1 persona reģistrēta pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzī-
vojamo telpu izīrēšanas reģistrā);

• par īres līgumu izbeigšanu (pamatojoties uz personu iesniegu-
miem, 3 personām izbeigti īres līgumi);

• par ģimenes izvirzīšanu Rīgas pils Ziemassvētku egles iedegša-
nas pasākumam (nolemts izvirzīt Ločmeļu ģimeni Rīgas pils Ziemas-
svētku egles iedegšanas pasākumam);

• par izglītības iestāžu direktoru amatalgu apstiprināšanu (apstiprinātas 
algas izglītības iestāžu direktoriem sekojoši: Salas vidusskolā – Ls 585,00, 
Biržu pamatskolā – Ls 447,00, Biržu internātpamatskolā – 508,00)

Personāla nodaļas vadītāja I. Rēķe
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AktUāLI

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) 
aicina darba devējus visā Latvijā izmantot 
iespēju apmācīt bezdarbniekus savam uzņē-
mumam nepieciešamajās profesijās. Tātad, 
ja kādam uzņēmumam vajadzīgs konkrēts 
speciālists, NVA šādu speciālistu pēc darba 
devēja pieprasījuma var sagatavot.

Lai darba devējs gūtu pārliecību par iz-
vēlētā bezdarbnieka atbilstību uzņēmuma 
vajadzībām, darba devējam pirms apmācību 
sākuma jāpiedalās tam nepieciešamā speciā-
lista atlasē un apmācību periodā jānodrošina 
prakses vieta, tādējādi aktīvi iesaistoties savu 
nākamo darbinieku sagatavošanā atbilstoši 
konkrētā uzņēmuma specifikai. Pēc apmācā-
mo bezdarbnieku atlases, NVA slēdz ar darba 
devēju līgumu, kurā tiek noteikti pušu pienā-
kumi, tiesības, atbildība un līguma izpildes 
kārtība.

NVA ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
atbalstu projekta „Bezdarbnieku un darba 

meklētāju apmācība Latvijā 2” ietvaros īste-
no profesionālo apmācību, pārkvalifikāciju 
vai kvalifikācijas paaugstināšanu pēc darba 
devēja pieprasījuma, piemēram, divpadsmit 
Rīgas reģionālajā filiālē reģistrētie bezdarb-
nieki apguva izglītības programmu “Ķīmisko 
procesu tehniķis” un tika nodrošināti ar darbu 
farmācijas kompānijā “Grindeks”, savukārt 
pieci NVA Tukuma filiālē reģistrētie bez-
darbnieki pēc SIA “Komforts” pieprasījuma 
apguva izglītības programmu “Lokmetinātājs 
metināšanā ar volframa elektrodu” un strādā 
uzņēmumā.

Ja bezdarbnieks bez attaisnojoša iemesla 
pēc apmācības pabeigšanas netiek pieņemts 
darbā, darba devējam jāatmaksā NVA finanšu 
līdzekļus, kas izlietoti apmācības organizēša-
nai.

Lai organizētu bezdarbnieku apmācī-
bu pēc darba devēja pieprasījuma viņam 
aktuālajā specialitātē, NVA filiālē ir jāie-

DARBA DEVĒJI TIEK AICINĀTI AR NVA ATBALSTU 
APMĀCĪT SEV VAJADZĪGOS SPECIĀLISTUS

sniedz rakstisks pieprasījums.
Pieprasījumā jānorāda:
• fiziskās personas (vārds uzvārds) vai 

juridiskās personas nosaukums;
• kontaktinformācija;
• apmācības programma;
• iespējamais apmācības realizētājs (ja 

darba devējs vēlas, ka apmācība tiek orga-
nizēta konkrētā mācību iestādē);

• apmācāmo bezdarbnieku skaits;
• plānotā alga mēnesī vienam bezdarb-

niekam pēc apmācības pabeigšanas.
Plašāka informācija par darba devēju 

iespēju pieteikties bezdarbnieku apmā-
cībai un pieprasījuma veidlapa pieejama 
NVA mājas lapas sadaļā “Darba devējiem 
--> NVA piedāvātie pakalpojumi darba 
devējiem --> Bezdarbnieku apmācība pēc 
darba devēja pieprasījuma” un 28 NVA fi-
liālēs visā Latvijā.

Informācijas avots: Zemgales plānošanas 
reģions ES struktūrfondu informāciju centrs.

Salas novada lauku attīstības speciāliste 
I. Kadžule

Aizbildņu
tikšAnās

2010. gada 8. oktobrī Salas kultūras 
nama mazajā zālē notika informatīva tikša-
nās ar aizbildņiem Salas novadā. Uz infor-
matīvo pasākumu aicināja Bērnu Tiesību 
aizsardzības inspekcijas Bāriņtiesu un au-
džuģimeņu departamenta referente no Rē-
zeknes Inese Upe.

Informatīvajā pasākumā piedalījās do-
mes priekšsēdētāja Irēna Sproģe, bāriņtiesas 
priekšsēdētāja Ārija Lokmane un sociālā die-
nesta vadītāja Inita Gādmane. Uzzināt jau-
nāko informāciju un izmaiņas normatīvajos 
aktos ieradās 7 aizbildņi.

Tikšanās laikā aizbildņi tika iepazīstinā-
ti gan ar izmaiņām normatīvajos aktos, gan 
arī ar iespējamām problēmām un to risinā-
jumiem. Tika pārrunātas bērnu aprūpes, au-
dzināšanas un izglītošanas problēmas, kuras 
jārisina katram aizbildnim.

Aizbildņiem svarīgi būtu zināt, ka no 
šā gada 15. februāra visā Latvijas teritorijā 
bez maksas tiek nodrošināta psiholoģiskās 
palīdzības sniegšana adoptētājiem, audžu-
ģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, bēr-
niem un ģimenēm krīzes situācijā, kas ir 
viens no veidiem, kā risināt radušās prob-
lēmas.

Informatīvajā pasākumā aizbildņi tika 
informēti arī par jauno pienākumu – sniegt 
tiesā prasību par uzturlīdzekļu piedziņu no 
bērnu vecākiem.

Sociālā dienesta vadītāja
I. Gādmane

2010./2011. gada
apkures sezona

SIA „Vīgants” oktobrī ir uzsācis apku-
res sezonu, tādēļ, lai to veiksmīgi turpinātu, 
lūdzam savlaicīgi norēķināties par saņemta-
jiem komunālajiem pakalpojumiem.

Pateicamies visiem iedzīvotājiem, kuri to 
ir izdarījuši. Diemžēl vēl ir tādi iedzīvotāji, 
kuri neuzskata par vajadzīgu norēķināties par 
auksto ūdeni, apkuri un atkritumu izvešanu. 
Apkures parāds uz šī gada 1. oktobri:

- par 2008./2009. g. sezonu sastāda Ls 
4304;

- par 2009./2010. g. sezonu sastāda Ls 
6508.

Kopējais iedzīvotāju parāds novadā par 

auksto ūdeni ir Ls 35 332, par atkritumiem 
– Ls 7896.

Lūgums visu māju iedzīvotājiem iztīrīt 
pagrabus, lai nepieciešamības gadījumā varē-
tu brīvi piekļūt pie apkures, kanalizācijas un 
ūdens caurulēm. Piegružoti pagrabi ir uguns-
nedroši. Lūdzu, rūpēsimies par savu drošību! 
Iestājoties aukstajam laikam, nepieciešams 
pārbaudīt pagraba logus, aizvērt tos un no-
siltināt, lai ziemā neaizsaltu aukstā ūdens pa-
deves un kanalizācijas caurules, saremontēt 
kāpņu telpu ieejas durvis un logus.

Komunālo pakalpojumu cenas 2010. ga-
dam apstiprināja sabiedrisko pakalpojumu 
regulators.

Cerot uz iedzīvotāju sapratni, atsaucību 
un turpmāko sadarbību, 

SIA „Vīgants” valdes locekle R. Audriņa

 9. oktobrī bāreņu namu „Līkumi” ap-
meklēja Averojas Rotari kluba pārstāvji no 
Norvēģijas, lai apskatītos, kā norit muižas 
ēkas remontdarbi, un vienotos par turpmā-
ko sadarbību. Rotari klubs apmaksā tikai 
remontu veikša-
nai nepieciešamo 
materiālu iegādi. 
Muižas ēkā jau 
veikti vairāki 
r e m o n t d a r b i : 
mācību klases, 
kāpņu un vesti-
bila kosmētiskais 
remonts un ie-
klāts linolejs, kā 
arī pašlaik tiek 
izbūvēta jauna 
mazgāšanās telpa 
ar trim dušas ka-
bīnēm.

Rotari kluba viesi bija priecīgi par pa-
veiktajiem darbiem un apsolīja sadarbību 
turpināt.

B/n „Līkumi” direktors J. Boķis
Ulda Urtāna foto.

BārEņU NAMā „LĪkUMI” VIESOjAS NOrVēģI
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SkOLU DZĪVE

Skolu SportS
FUtBOLIStI UZSāk SkOLU 

SPOrtA SAcENSĪBAS
Ar šo mācību gadu ir atjaunojušās skolu 

sporta spēļu sacensības, kurās spēkiem mē-
rojas Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, 
Krustpils, Salas un Viesītes novadu vispāriz-
glītojošo skolu komandas. Skolu sacensības 
notiek divās grupās – mazās skolas (Salas 
novadu pārstāv Biržu psk. un Biržu internāt-
psk.) un lielās skolas (no Salas novada - Salas 
vsk.). Septembrī jau notika sacensības futbo-
lā lielo skolu grupā 1999. g. dz. un jaunākiem 
zēniem un 1997. - 1998. g. dz. zēniem, kur 
piedalījās arī Salas vsk. komandas. 1999. 
g. dz. un jaunākiem zēniem spēkiem mēro-
jās sešas komandas. Salas zēni apakšgrupā 
ierindojās 2. vietā, uzvarot Krustpils psk. 
komandu ar rezultātu 3:0 un 1:1, spēlējot ar 
Viesītes komandu. Spēlējot tālāk, sīvā cīņā ar 
1:2 nācās piekāpties Jēkabpils psk. koman-
dai, tādēļ tika izcīnītas tiesības spēlēt par 3. 

vietu kopvērtējumā. Taču pretinieki, Viesītes 
vsk. pārstāvji, izrādījās spēcīgāki un uzvarēja 
ar rezultātu 3:1, ierindojot Salas komandu 4. 
vietā. 1. vietu izcīnīja Jēkabpils 2. vsk. ko-
manda, 2. vietu – Jēkabpils psk. komanda.

1997. - 1998. g. dz.zēniem sacensībās 
piedalījās piecas komandas, no kurām Sa-
las vsk. komanda izcīnīja 4.vietu, pārspējot 
Krustpils komandu ar rezultātu 2:0. 1. vietu 
sacensībās izcīnīja Jēkabpils 3. vsk., 2. vietu 
– Jēkabpils 2. vsk., 3. vietu – JVĢ komanda.

Salas jaunos futbolistus sagatavoja sko-
lotāji Pēteris Krastiņš un Jolanta Grugule. 
Lai šajās sacensībās gūtā pieredze palīdz gan 
skolotājiem tālākajā darbā, gan skolēniem 
turpmākajos treniņos!

 
SkrējējU SVētkI

30. septembrī Jēkabpils „Veselības takā” 
norisinājās rudens kross, kurā piedalījās da-
lībnieki no 19 skolām. Laika apstākļi skrējē-
jiem nelika vilties, bija skaists, saulains laiks, 
kā radīts sacensībām! No Salas novada bija 

pārstāvētas Biržu psk. un Biržu internātpsk. 
Kā jau katrās vieglatlētikas sacensībās, arī 
šoreiz abu skolu skolēni uzrādīja labus re-
zultātus. Malači ir visi krosa dalībnieki, bet 
īpaši gribētos atzīmēt Līgu Bokišu no Biržu 
psk., kas izcīnīja 1. vietu 1995. - 1996. g. 
dz. meiteņu grupā un jau sen ir pazīstama 
kā laba skrējēja, Helēnu Meļihovu no Biržu 
internātpsk., kas izcīnīja šajā grupā 2. vietu 
un Kristiānu Birni no Biržu internātpsk., kas 
izcīnīja 4. vietu. Prieks, ka Salas novadā ir 
tik labas sportistes! Kopvērtējumā Biržu in-
ternātpsk. skrējēji izcīnīja 4. vietu, bet Biržu 
psk. – 5. vietu no 10 mazo skolu komandām. 
Par dalībnieku sagatavošanu jāpateicas Biržu 
internātpsk. skolotājiem Kornēlijai Borodov-
skai, Jurim Puķītim un Jurim Ratniekam, kā 
arī Biržu psk. skolotājam Imantam Beķeram. 

Paldies visiem Salas novada sporta sko-
lotājiem, kuri ar savu neizsīkstošo enerģiju 
turpina sagatavot skolēnus sacensībām, jo 
tieši skolu sports ir kā pirmais pakāpiens ceļā 
uz lielajiem sportiskajiem sasniegumiem!

Skolu sporta metodiķe T. Donāne

Ir sācies jauns mācību gads. Pagājusi kar-
sta un saulaina vasara. Skola visus sagaida ar 
kārtējām, bet patīkamām pārmaiņām – vasarā 
skolā noticis remonts. Un tas nekas, ka tas vēl 
turpinās. Skola būs ieguvusi jaunas durvis vi-
siem kabinetiem, kā arī liftu.

1. septembris skolēniem, vecākiem un 
skolotājiem ir īpašs. Ar domām un pārdo-
mām, cerībām un vēlmēm, apņemšanos un 
solījumiem tiek vērtas klašu durvis un sā-
kas jauns gads. Šogad, tāpat kā citus gadus, 
visa skola pulcējās uz laukuma pie skolas un 
kultūras nama. Salas novada priekšsēdētāja 
Irēna Sproģe sveica visu skolas saimi, bet jo 
īpaši – pirmklasniekus. Laba vēlējumus teica 
arī skolas direktore un katrai klasei atsevišķi 
– klašu audzinātāji klašu stundās.

Katru mācību gadu uzsākot, valstī skolās 

notiek Drošības dienas. Stundās tiek īpaši 
runāts par katra skolēna personisko drošību, 
viņa tiesībām, pienākumiem un atbildību. Pie 
mūsu skolas 1. - 4. klašu skolēniem ieradās 
viesi no Jēkabpils Nepilngadīgo lietu inspek-
cijas. Ar lielu aizrautību tika aplūkota polici-
jas mašīna. Varēja pat iekāpt tajā un ieslēgt 
skaļo sirēnu! Bet 8. - 9. klasēm bija nopiet-
na saruna ar Nepilngadīgo lietu inspektoru 
Sergeju Ostrovski par skolēnu tiesisko atbil-
dību. 24. septembrī pie vidusskolēniem bija 
atbraukuši pārstāvji no militārās tuvcīņas un 
vēstures apvienības „Tēvijas sargi”. Tikšanās 
bija lekcija par personīgo drošību, kuras laikā 
notika arī paraugdemonstrējumi.

Septembris ir arī ražas mēnesis. Raža 
tiek svērta, mērīta, aplūkota, rodas kompozī-
cijas. Sākumskolas skolēni savu veikumu de-

Raibais mācību gada sākums Salas vidusskolā monstrēja, kārtojot izstādi zālājā pie skolas. 
Rudens rūķi un vīriņi, ziedu kuģi un laivas, 
pajūgi un dažādi zvēri sveicināja visus, kuri 
nāca uz skolu. Vecāko klašu veidotās kompo-
zīcijas varēja aplūkot skolas 1. stāva gaitenī. 
Tās vērtēja žūrija – skolotāji.

17. septembrī 9. - 12. klašu skolēni un lat-
viešu valodas un literatūras skolotājas apmek-
lēja Jēkabpils un novadu 9. Grāmatu svētkus 
Sūnu pamatskolā. Svētku dalībnieki varēja 
piedalīties sarunās gan ar 9. Saeimas depu-
tātiem un 10. Saeimas deputātu kandidātiem, 
gan ar rakstniekiem un sabiedrībā zināmiem 
cilvēkiem, gan darboties radošajās darbnīcās, 
gan aplūkot Latvijas armijas formastērpus un 
ieročus, gan vērot zirgu jāšanas paraugde-
monstrējumus. Par siltumu un labsajūtu gādā-
ja Rudens rūķa gardā zupa. Protams, arī šajos 
Grāmatu svētkos neiztika bez grāmatu galda 
un loterijas „Veiksmīgais pircējs”.

Ciemos ir atbraucis mazo skolēnu veidotais Rudens vīriņš.Skolotāji ekskursijā Vecumnieku “Jūrās”.

4. lpp.
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29. septembis – Skolotāju dienas ekskur-
sija. Salas novada autobuss skolotājus aizvi-
zināja uz Ormaņkalnu, Jāņa Jaunsudrabiņa 
„Riekstiņiem”, Skaistkalni, Vecumniekiem, 
Ērberģi. Tika uzzināts, kas ir „kafeja Alīda”, 
kādas izskatās Skaistkalnes karsta kritenes un 
vienkārši baudīta rudens saule. Ērberģē Ma-
zzalves pamatskolā (skola atrodas Ērbeģes 
muižas ēkā) skolotāji līdz pat vēlam vakaram 
klausījās daudzos nostāstos un leģendās par 
šo pusi. Paldies skolotājām Ingai Ozoliņai 
un Solvitai Varkalei par ekskursijas orga-
nizēšanu! Bet jo īpaši paldies Salas novada 
pašvaldībai, kura finansēja visus transporta 
izdevumus!

Skolotāju dienas svinības skolā. Šie svēt-
ki vienmēr tiek gaidīti ar satraukumu un ziņ-
kāri – kādu pārsteigumu 12. klase būs saga-
tavojusi? Arī šogad notika dažādi minējumi, 
jo skolotāji jau vairākas nedēļas iepriekš tika 
intervēti un fotografēti.

1. oktobrī, 12. klases zēnu pavadīti, skolo-
tāji devās uz Salas kultūras namu. Kad visi bija 
sasēdušies pie galdiņiem, sākās Skolotāju die-
nai veltīts koncerts. Konferansjē lomā iejutās 
Lauris un Elita, bet pie prezentāciju demons-
trāciju pults – Raivis. Aplausiem, smiekliem 
un pārsteiguma izsaucieniem skanot, skolotāji 
beidzot uzzināja savu vārdu skaidrojumu un 
atklāja arī citiem, par ko vēlējušies kļūt bērnī-
bā. Skolotāji saņēma ziedus un apliecinājumu 
– kolāžu par sapņu profesijas piepildījumu.

Koncertā iepriecināja un pārsteidza gan 
dziesmas un dejas, gan meiteņu sagatavotā 
tērpu kolekcija „Nākotnes skolotājs”. Pasā-
kums beidzās ar dziesmu 12. klases apvieno-
tā kora izpildījumā. Skanēja vareni. Paldies 
divpadsmitajiem par sagādāto pārsteigumu 
un svētku sajūtas radīšanu!

Jaunajā mācību gadā ir aizvadīts tikai 
viens mēnesis un viena diena. Viens otru ir 
nomainījuši ikdienas darbi un svētki. Bet 
droši varu teikt – mācību gada sākums Salas 
vidusskolā ir bijis raibs!

 Salas vidusskolas bibliotekāre
E. Kakarāne

SkOLU DZĪVE

Septembris ir sēņu laiks. Biržu pamat-
skolā tika sarīkota sēņu izstāde. 

Skolēni varēja atnest arī savu sēni, tādē-
jādi bagātinot un dažādojot izstādi. Paldies 
par atnestajām sēnēm sagat. gr. bērniem - 
Aivim Brālītim, Tīnai Rusiņai, Tomasam 
Krēgeram. Elīnai Kurnosenko (1. kl.), Leldei 
Pļaveniecei (2. kl.), Jānim Bitem (3. kl.), Il-
varam Daumanim (3. kl.), Lienai Gasiņai (5. 
kl.). Liels paldies par atsaucību sēņu izstādes 
veidošanā skolas pavārītei Natālijai Stankai, 
kura atnesa bagātīgu sēņu grozu.

 Visi 1. - 9. klašu skolēni zīmēja sēnes. 
Darbi bija izpildīti dažādās tehnikās. Nedēļu 
izstāde bija skatāma skolas zālē.

Radoši darbiņi bija 2. klases skolēniem - 
papīra mušmires ar sarkanām cepurītēm, da-
žādas plastilīna sēnes. Sagatavošanas grupiņā 
bērni bija izveidojuši no plastilīna baravikas 
un citas sēnes .

Paldies skolotājām un skolēniem par ie-
guldīto darbu!

 27. - 29. septembrim Biržu pamatskolā 
bija Miķeļu salidojums. 44 skolēni no da-
žādiem dārzeņiem bija izveidojuši Miķeļus 
- kāds uz salidojumu bija atbraucis ar limu-
zīnu, ieradies Miķelis - mūziķis, Miķelis - 
džungļu karalis, pēc pēdējās modes ģērbies 

Miķelis, garais Miķelis, apaļais Miķelis, Mi-
ķelis ar skaistākajiem matiem. Bija ieradies 

no 3. lpp.

Sēņu laikS un Miķeļu SalidojuMS
Biržu paMatSkolā

Miķelis ar māju u.c. Paldies par ieguldīto 
darbiņu sagat. gr. audzēkņiem: Nikolajam 
Kovaļovam, Janai un Iļjam Girļanu, Līvai 
Mačekai, Tomasam Rusiņam, Tomasam 
Nikam Krēgeram, Tīnai Rusiņai, Megijai 
un Tomam Pļavinskiem, Aleksim Mitrofa-
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kULtŪrA

Rudenim no rokām iz-
sprucis krāsu spainis, un 
krāsu šļakatas aizlidojušas 
tālu projām, iekrāsojot zāli, 
ziedus, kokus visdažādākajos 
toņos un niansēs. Dabā iestā-
jies rudens. 

„Lieldieniņa, liela sieva, 
Tā atnāca tukšu roku;
Miķelīts, mazs vīriņš, 
Tas atnāca pilnu roku.” 
25. septembrī jau trešo 

reizi novada un pagasta iedzī-
votāji tika aicināti uz Miķeļ-
dienas jampadraci Sēlpilī. To 
bagātu darīja vietējo amatnie-
ku tirdziņš ar dažādiem meis-
tardarbiem – adītām zeķēm un 
zeķītēm, tamborētiem grīdas 
celiņiem, tapotām krāsainām 
šallēm, veselīgiem ķiplokiem 
un sīpolu virtenēm. Pircēju 
grozos gozējās zeltainie mari-
nētie ķirbji, speciāli veidotās 
biezpienu bumbiņas un cido-
nijas. Veselību solīja medus 
podi. Interesanta bija meža 
kažokzvēru ādiņu kolekcija. 
Visu priekam un jautrībai ro-
taļās aicināja pagasta kultūras 
nama dejotāji, un dziesmas par 
rudeni izdziedāja dziedātāji. 
Pasākuma izskaņā visi tika ai-
cināti baudīt Sēlijas smeķi, kas 
īpaši garšo brīvā dabā un lielā 
pulkā.

Sēlpils KN direktore
A. Gerasimova

novam, Gintam Berķim, Egijai Galdiņai, 
Laurai Pazuhai; 1. klases skolēniem: Jānim 
Brālītim, Ritvaram Geižānam, Rinaldam 
Tunķelim, Kasparam Rinčam, Beātei Jau-
dzemai, Elīnai Kurnosenko; 2. klases skolē-
niem: Sonorai Raciņai, Megijai Dambrānei, 
Leldei Pļaveniecei, Betijai Strodei, Evelīnai 
Strodei, Jūlijai Novikovai, Paulai Anetei Ma-

curei, Jānim Ašakam, Dagnijai Pļavinskai; 3. 
klases skolēniem: Ilvai Ozolai, Lindai Pļa-
vinskai, Ilvaram Daumanim, Iļjam Kuzņeco-
vam, Kalvim Kusiņam. 4. klases skolēniem: 
Laumai Liģerei, Naurim Žagaram; 5. klases 
kolektīvam; 6. klases skolēniem: Dāvim Pļa-
vinskim, Jurģim Žagaram; 8. klases skolē-
niem: Ilzei Štākai, Dmitrijam Lisjonokam, 

Albertam Razumovskim, Dzintaram Vēve-
ram, Mārtiņam Vēveram.

Liels paldies arī vecākiem par palīdzību 
dārzeņu Miķeļu veidošanā!

Biržu TN direktore I. Gasiņa,
Biržu pamatskolas bibliotēkas

vadītāja V. Pazuha

MIķELDIENAS jAMPADrAcIS SēLPILĪ



6

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

Novembra sākumā
Susējas ielā 11, Salas pagastā,
darbību sāks jauns veikals –

„Elvi”
(bijušā veikala „Devona” telpās).

NOVADĀ DZIMUšI:

Tā kā saule ābeļziedam 
Esiet savam bērnam klāt, 
Lai no jūsu mīlestības 
Viņš var mūžu darināt!

Marta KAROLE
(24.09.2010.)

Andris BRUTĀNS
(24.09.2010.)

Lauma VALESKALNE
(01.10.2010.)

Rainers BORODUĻINS
(04.10.2010.)

NOVADĀ MIRUšI:

Vēl nebija galā darbs,
Vēl nebeidzās dziesma,
Bet iejaucās liktenis skarbs,
Un nodzisa dzīvības liesma.

Guntis SPUNDE
(02.03.1966. – 28.09.2010.)

Paulīna GILUČA
(18.04.1918. – 03.10.2010.)

Vitalists VIZULIS
(10.03.1935. – 03.10.2010.)

Veneranda LIEPIŅA
(14.07.1923. – 04.10.2010.)

Mihails šMATOVS
(01.01.1931. – 06.10.2010.)

Anna PIĻICKA
(10.05.1937. – 09.10.2010.)

Oktobra jubilāri

Šī diena lai tev skaistāka par citām, 
Šī diena tikai viena gadā aust, 
Lai spēka pietiek katram dienas
                                              rītam, 
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi
                                    plaukst.

60 gadi

Lilija LUKAšOVA
Jānis NEKRAšS
Uldis OZOLIŅš
Jūlijs SKOLNIEKS

65 gadi

Ruta ARIELA
Ņina MAKAROVA
Anna REINHOLDE
Anastasija TURLAJA

70 gadi

Atis AIZPURVS
Vaira BALODE
Valentīna BAUFELE
Jānis KĀRKLIŅš

75 gadi

Elmārs KALNIŅš
Valērijs LEITĀNS
Aina PATMALNIECE
Ilga STOLERE

80 gadi

Janīna GRIšULE

Biedrība „BIRŽI 2009”
aicina 17. oktobrī plkst. 11.30 
Biržu baznīcā uz kopsapulci.

Darba kārtībā: 
1. jaunu biedru uzņemšana;
2. valdes vēlēšanas;
3. pasākumu plāna apspriešana.

Biedrības valde.

Otrdien, 19. oktobrī  plkst. 17.00 
Salas kultūras namā

notiks biedrības
“ESPARSETE”

kopsapulce


