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Pamatinformācija par Salas novada pašvaldību
Pašvaldības nosaukums:

Salas novada pašvaldība

Pašvaldības juridiskā adrese:

Susējas iela 9
Sala, Salas pagasts
Salas novads
LV-5230

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:

90000045372

PVN maksātāja reģistrācijas numurs:

90000045372

Finanšu gads:

no 2013.gada 01.janvāra līdz 31.decembrim

Domes priekšsēdētāja:

Irēna Sproģe (no 21.03.2005.)

Galvenā grāmatvede:

Silvija Zabludovska (no 14.02.2000.)

Zvērinātā revidente:

Nellija Pagrabniece (licence - 8, sertifikāta Nr.87)

Teritorija : 317,12 km2
Iedzīvotāju skaits (2013.g.) : 4127
Iedzīvotāju blīvums : 13,0 iedz./km2
Novada teritoriālais dalījums : Salas novads Salas pagasts un Salas novads Sēlpils pagasts
Administratīvais centrs: Sala (Salas pagasts)
Pagasta pārvalde: Sēlija (Sēlpils pagasts)
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Salas novads atrodas Zemgales reģionā, ko veido Salas un Sēlpils pagasti ar kopējo
platību 317,12 km2. Novads ir īpašs ar to, ka 2,8% jeb 8,9km2 no novada teritorijas atrodas uz
salas pie Jēkabpils. Abi novada pagasti ir ļoti atšķirīgi. Sēlpils pagasts ir bagāts ar
kultūrvēsturisko mantojumu un skaistām ainavām, savukārt Salas pagastā ir attīstīta
uzľēmējdarbība un sociālā infrastruktūra. Salas novads robežojas ar pieciem novadiem –
Pļaviľu, Krustpils, Jēkabpils, Viesītes un Jaunjelgavas novadiem, kā arī Jēkabpils pilsētu.
Iedzīvotāju skaits novadā 2013. gadā bija 4127 ar iedzīvotāju blīvumu uz iedzīvotāju 13,0
iedzīvotāju uz kvadrātkilometru.
Novada administratīvais centrs atrodas Salas pagasta Salas ciemā. Gar novada ziemeļu
robežu tek Daugava, kas nosaka dabas apstākļus un ir ietekmējusi novada vēsturisko attīstību.
Novadu šķērso trīs Valsts reģionālie autoceļi P76 (Aizkraukle – Jēkabpils), P75 (Viesīte –
Jēkabpils), P72 (Birži – Ilūkste) kā arī tranzīta dzelzceļa līnija (Jelgava – Jēkabpils). Attālums
no novada centra – Salas ciema līdz Rīgai ir 125km, bet līdz blakus esošajai Jēkabpils pilsētai
– 8km.
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Galvenie notikumi,
kas ietekmējuši pašvaldības darbību 2013. gadā
Salas novada pamatbudžeta izpilde pārskata gadā 3268198,-Ls , speciālā budžeta
izpilde 84293,- Ls, ziedojumu un dāvinājumu izpilde 3052,-Ls.
Biržu internātpamatskolas darbību nodrošina valsts budžeta mērķdotācijas un pašu
ieľēmumi, kas kopā sastāda LS 647 665. 2013.gadā Salas novada pašvaldība piešķīra Ls 45
000 skolas ēku jumtu kapitālajam remontam un Ls 4160,- balvām Valsts svētkos. Novadā
notiek veiksmīga sadarbība starp pašvaldības iestādēm. PA bāreľu nams “Līkumi”
sadarbojoties ar Biržu internātpamatskolu, spēj piedāvāt konkurētspējīgu pakalpojumu
kaimiľu pašvaldībām gadījumos, kad bērni tiek izľemti no ģimenēm u.c. gadījumos. Iestādē
bērnu skaits ir noturīgs, bet tajā pašā laikā notiek adopcijas, bērni sasniedz pilngadību kā arī
iestādē tiek ievietoti jauni iemītnieki.
Pašvaldībai pieder SIA “Vidusdaugavas SPAAO” 557 kapitāldaļas un SIA “ Jēkabpils
autobusu parks” 99005 kapitāldaļas. Pašvaldība ir 100% SIA “Vīgants” īpašniece. Deleģētas
funkcijas Jēkabpils novada pašvaldības izglītības un kultūras pārvaldei un Krustpils novada
būvvaldei. Noslēgts līgums ar Jēkabpils pašvaldību par galvenās bibliotēkas funkciju
veikšanu. Novada pašvaldība maksā savstarpējos norēķinus ne vien par vispārizglītojošām
skolām, bet arī par mākslas, mūzikas un sporta skolām Jēkabpils pilsētai.
Pie pašvaldības ēkas Salā ir uzstādīts Swedbank bankomāts un arī pašvaldības konti ir atvērti
minētajā bankā. 2013. gadā lielākais realizētais projekts ir “Salas pagasta aizsargdambja
rekonstrukcija” un projekta kopējais budžets Ls 278996,-. Uzsākta projekta “Kompleksie
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Salas vidusskolas sporta zālei”
realizācija , kur kopējais budžets paredzēts Ls 354934,-t.sk. 82% attiecināmajām izmaksām
nepārsniedzot Ls 193629,-. Novada dome pieľēma lēmumu projektu realizēt par pašvaldības
budžeta līdzekļiem.
Reizi mēnesī iznāk informatīvais izdevums “Novada Vēstis” un jaunākā informācija
pieejama novada mājas lapā.
Būtiskas pārmaiņas pašvaldības darbībā un ietekme uz finanšu rezultātiem
2013.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, būtiskas pārmaiľas iestādes darbībā nav
notikušas.
Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt pašvaldības darbību nākotnē
Ľemot vērā to, ka 2014.gadā pirmajā pusgadā tiks realizēts projekts “ Kompleksie
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Salas vidusskolas sporta zālei”
neizmantojot aizľēmumu, pašvaldības iestādēm būs ļoti strikti jāievēro risinājumi
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siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Salas vidusskolas sporta plānotā budžeta
disciplīna. Tāpēc iestādēm netiek paredzēti pamatlīdzekļu iegāde un remontdarbi, atliekot tos
pārsvarā uz nākošo gadu. Taču iestāžu darbība tiks nodrošināta.
Realizētais projekts nodrošinās bērniem labus apstākļus, sporta stundās, dažādiem
sporta pulciľiem, sacensībām un novada iedzīvotājiem sporta aktivitātēm.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā atkārtoti iesniegti projektu
pieteikumi atkritumu izgāztuvju “Ielejas” un “Gustiľu-Rāceľi” rekultivācijai, kas uzlabos
vides sakoptību novadā un tiks izpildītas normatīvo aktu prasības par atkritumu izgāztuvju
rekultivāciju, pašlaik un turpmāk atkritumus nogādās SPAAO “Dziļā vāda” SIA “Vīgants”.
Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem pašvaldība
saskaras
Pašvaldībai nav iespējams plānot savu darbību uz priekšu, jo valstī joprojām netiek
apstiprināts budžets vismaz uz 2 vai 3 gadiem.
Joprojām speciālā budžeta piešķirtā nauda ceļiem ir nepietiekoša un nav iespējams
veikt remontdarbus. Tās pietiek vienīgi ikdienas uzturēšanai. Nav saprotama AS Latvijas
pasta rīcība slēdzot pasta nodaļas pašvaldības teritorijā (atstājot Salas pagastā vienu pasta
nodaļu) Biržu ciemā, kur dzīvo 650 iedzīvotāji. Tas apgrūtina pašvaldības iestāžu darbību un
uzľēmējdarbību. PA bāreľu nams “Līkumi” darbība ir atkarīga no ievietoto bērnu skaita, kas
nav prognozējams.
Pētniecības darbi
Pārskata gadā uzsākta grāmatas rakstīšana par Salas novada vēsturi. Tās autore Salā
dzīvojoša rakstniece, vairāku dzejoļu grāmatu, lugu un prozas grāmatu autore Ligita
Ābolniece.
Finanšu instrumenti un finanšu riska vadības mērķus un politiku, ja tas ir būtiski, lai
novērstu iestādes aktīvus, saistības un finansiālo stāvokli, pieņemto riska vadības
politiku attiecībā uz katru nozīmīgu prognozēto nākotnes darījumu veidu, kuram
piemēro riska ierobežošanas uzskaiti
Pašvaldības aizľēmumu, galvojumu un citu ilgtermiľa saistību portfeļa vadība ir
orientēta uz finanšu risku ierobežošanu un novēršanu, kā arī nepieļaujot nekontrolējamu
finanšu resursu izmaksu palielināšanos. Pašvaldība pēc nepieciešamības pārskata aizľēmumu,
galvojumu un citu ilgtermiľa saistību stratēģiju un aizľēmumu portfeļa struktūras rādītāju
atbilstību makroekonomiskajai un finanšu tirgus situācijai un prognozēm.

7

Īstenojot Pašvaldības aizľēmumu, galvojumu un citu ilgtermiľa saistību vadības
stratēģiju, pašvaldība pielieto valūtas risku, procentu likmju risku, likviditātes risku, aktīvu un
sadarbības partneru risku vadības instrumentus.
Pašvaldības kopējās parādsaistības gada beigās nepārsniedza pašvaldības budžeta
ieľēmumus, nodrošinot stratēģijā ietvertā parāda vadības kritērija izpildi.
Pašvaldība, tās struktūrvienības, konsolidācijā iesaistītā iestāde un padotībā esošās
iestādes

pārskata gadā turpināja īstenot finanšu politiku, kas bija vērsta uz budžeta

stabilizāciju, nodrošinot nepieciešamo finansējumu pašvaldības pamatfunkciju izpildei un
pietiekošus finanšu resursus pašvaldības parādsaistību segšanai.
Iestādes struktūrvienības, konsolidācijā iesaistītās iestādes un padotībā esošās iestādes
Salas novads izveidojies 2009.gadā apvienojoties Salas un Sēlpils pagastiem. Salas
novada pašvaldība un Biržu internātpamatskola VID ir reģistrētas kā iestādes ar atsevišķu
grāmatvedību.

Pārējām

pašvaldības

iestādēm

un

struktūrvienībām

ir

centralizētā

grāmatvedība, ir kopēji bankas konti, bet iestādēm atsevišķa lietvedība. Saskaľā ar Salas
novada domes apstiprināto Nolikumu pašvaldības pakļautībā ir sekojošas iestādes: PA bāreľu
nams ”Līkumi”, Salas vidusskola, PII “Ābelītē”, Biržu pamatskola, Biržu internātpamatskola,
Sociālais dienests, Bāriľtiesa un struktūrvienības : Sēlpils pagasta pārvalde, Salas bibliotēka,
Biržu bibliotēka, Sēlpils1.bibliotēka, Sēlpils 2.bibliotēka, Salas kultūras nams, Biržu tautas
nams, Sēlpils kultūras nams, personāla nodaļa, grāmatvedības nodaļa, attīstības nodaļa,
saimniecības nodaļa un dzimtsarakstu nodaļa.
Salas novada pašvaldībā ir nodarbināti 29 cilvēki, novada iestādēs un struktūrvienībās
ir nodarbināti 300 cilvēki.
Nodarbināto skaits novada iestādes un struktūrvienībās
Nosaukums
Novada iestādes

Novada struktūrvienības

Nodarbināto skaits

Bāreľu nams ,,Līkumi"

35

Salas vidusskola

54

PII ,,Ābelīte

30

Biržu pamatskola

31

Biržu internātpamatskola

75

Salas pagasta pašvaldība

29

Sēlpils pagasta pārvalde

5

Salas bibliotēka

2

8

Biržu bibliotēka

1

Sēlpils 1.bibliotēka

1

Sēlpils 2.bibliotēka

1

Salas kultūras nams

14

Biržu tautas nams

8

Sēlpils kultūras nams
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Raiľa klubs-muzejs

1

Dzimtsarakstu nodaļa

2

Sociālais dienests

3

Lauksaimniecība

2

Bāriľtiesa

1

Dzimtsarakstu nodaļā:
Dzimšana:
2013. gadā reģistrētas 31 dzimšanas, t.sk. 15 zēni, 16 meitenes
Laulība:
reģistrētas 10 laulības (2012.gadā – 4)
Miršana:
Reģistrēti 47 miršanas gadījumi (2012.gadā – 46), t.sk. 25 vīrieši, 22 sievietes

Gadi

Vīrieši

Sievietes

91 – 100

1

2

81 – 90

4

8

71 – 80

2

7

61 – 70

7

3

51 – 60

8

1

41 – 50
31 – 40

1
2

21 – 30
jaundzimušais

1
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Bāriņtiesa
Bāriľtiesa ir Salas novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde,
kura darbojas Salas novada administratīvajā teritorijā kopš 2009.gada 1.septembra.
Bāriľtiesas sastāvā ar Salas novada domes 2009.gada 26.augusta lēmumu uz 5 gadiem
ievēlēta bāriľtiesas priekšēdētāja Ārija Lokmane un 4 bāriľtiesas locekļi – Ruta Šķipare, Inta
Kozlāne, Inga Galdiľa, bet ar 2009.gada 28.oktobra lēmumu Dace Jēkabsone. Bāriľtiesas
darbības noteikumus nosaka Ministru kabinets.
Atbilstoši Bāriľtiesu likuma normām, bāriľtiesa savā darbā izmanto tai piešķirtās
tiesības un veic ar likumu uzliktos pienākumus, lai vislabākajā veidā aizstāvētu bērna vai
aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības, jo 1989.gada
20.novembra „Konvencijas par bērna tiesībām” 3.panta pirmajā daļā noteikts, ka visās
darbībās attiecībā uz bērniem neatkarīgi no tā, vai tās veic valsts iestādes vai privātiestādes,
kas nodarbojas ar sociālās nodrošināšanas jautājumiem, tiesas, administratīvie vai
likumdošanas orgāni, uzmanība pirmām kārtām tiek veltīta tam, lai vislabāk nodrošinātu
bērna intereses.
2013.gada beigās bāriľtiesas lietvedībā bija 81 aktīva lieta (bez arhīva lietām), t.sk.
pārskata gadā ierosinātas 6 jaunas lietas. Bāriľtiesa pieľēmusi 14 lēmumus, t.sk. par bērna
aizgādības tiesību ierobežošanu vecākiem, par prasības celšanu tiesā bērna aizgādības tiesību
atľemšanai vecākiem, par bērna ievietošanu ārpusģimenes aprūpes institūcijā, par aizbildnības
izbeigšanu un aizbildľu atlaišanu no pienākumu pildīšanas, par rīcību ar bērna vai aizgādnībā
esošas personas mantu, par vecāku aprūpē esoša bērna nodošanu citas personas aprūpē
Latvijā, u.c. Pārskata gadā neviens bāriľtiesas lēmums nav pārsūdzēts. Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcija katru gadu veic bāriľtiesas darbības pārbaudi.
Bāriľtiesa, bez jau minētajiem pienākumiem bērna vai aizgādnībā esošās personas
personisko un mantisko interešu un tiesību aizsardzībā, pilda arī notariālo funkciju savā
darbības teritorijā. Bāriľtiesas priekšsēdētāja izdara apliecinājumu un veic citus likumā
noteiktos uzdevumus. Bāriľtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziľā pielīdzināms
notariālajam apliecinājumam. Pārskata gadā novada iedzīvotāji vērsušies bāriľtiesā, lai
sastādītu un apliecinātu darījuma aktus, apliecinātu parakstus, pilnvaras, savu dokumentu
kopijas, sagatavotu dokumentus zemesgrāmatai, u.tml. Bāriľtiesas 2013.gada Apliecinājumu
reģistrā izdarīti 276 ieraksti (2012.gadā - 278 ieraksti, 2011.gadā – 267 ieraksti, 2010.gadā –
244 ieraksti) un iekasētā valsts nodeva par bāriľtiesas pakalpojumiem iemaksāta pašvaldības
budžetā Ls 1561,90 apmērā (2012.gadā – Ls 1677,00, 2011.gadā – Ls 1471,30, 2010.gadā –
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Ls 1520,20). Bāriľtiesa nav atteikusies izdarīt nevienu apliecinājumu vai pildīt citas tās
kompetencē esošas darbības.
Dokumentu apriti bāriľtiesā raksturo saľemto un nosūtīto dokumentu skaits saskaľā ar
reģistrācijas žurnāliem. 2013.gadā saľemtās korespondences un iesniegumu reģistrācijas
žurnālos reģistrēti 109 ieraksti (2012.gadā – 126 ieraksti, 2011.gadā – 229 ieraksti,
2010.gadā – 252 ieraksti). Nosūtītās korespondences reģistrācijas žurnālā reģistrēti 117
ieraksti (2012.gadā - 103 ieraksti, 2011.gadā – 169 ieraksti, 2010.gadā – 333 ieraksti).
Bāriľtiesa pārskata gadā, saskaľā ar 08.11.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.749
„Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā”,
sagatavoja un iesniedza arhīvā pastāvīgi glabājamos dokumentus likvidētajai Salas pagasta
bāriľtiesai (204 lietas) un Sēlpils pagasta bāriľtiesai (141 lieta) par laika periodu no
1996.gada līdz 2009.gada 31.augustam (līdz reformai).
Bāriľtiesas darbs saistīts ar biroja tehnikas (datora, tālruľa, kopētāja) izmantošanu, pasta
pakalpojumiem, kā arī pašvaldības transporta pakalpojumu izmantošanu. Finanšu līdzekļus
bāriľtiesas darbībai piešķir Salas novada pašvaldība. Bāriľtiesas grāmatvedību kārto
centralizēti Salas novada pašvaldība.
Pamatojoties uz izdarītajiem grozījumiem normatīvajos aktos, turpmāk bāriľtiesai
paredzēta ciešāka sadarbība ar pašvaldības sociālā darba speciālistiem, izglītības iestādēm,
policiju un probācijas dienestu, kā prioritāru bāriľtiesas darbības principu izvirzot vardarbības
novēršanu ģimenēs (izolējot vardarbīgo personu nevis bērnu), psiholoģiskās palīdzības
sniegšanu bērnam krīzes situācijā, kā arī izglītības nodrošināšanu (problēmu sakarā ar skolas
neapmeklēšanu risināšana), u.c. ar bērnu tiesību aizsardzību saistītu jautājumu risināšanu.
Sociālais dienests
Salas novada Sociālais dienests savā darbā vadās pēc Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības

likuma,

un

pašvaldības

saistošajiem

noteikumiem

sociālajā

palīdzībā.

2013.gadā obligātie pabalsti pašvaldībā ir garanēta minimālā ienākuma (GMI) pabalsts, kurš
valstī bija noteikts Ls 35.00 pieaugušajām personām un Ls 35.00 lati bērniem.2013.gadā
sociālajā dienestā griezušies ar lūgumu pēc palīdzības 195 ģimenes.
Izmaksātie pabalsti 2013.gadā


Kopā izlietots: Ls 38657



Ģimeľu skaits: 195;



Personu skaits: 553.



GMI (garantētais minimālā ienākuma) pabalsts: Ls 3910;
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Dzīvokļa pabalsts: Ls 8250;



Pusdienu apmaksa skolā: Ls 3333;



Bērnu izglītošana: Ls 15967;



Medicīnas pabalsti: Ls 2906;



Bērniem bāreľiem: Ls 2295;



Uzturēšanās aprūpes iestādē: Ls 15038;



Vienreizējie pabalsti ārkārtas situācijā: Ls 1730.

Sociālais dienests sadarbojas ar:


Salas novada bāriľtiesu;



Valsts probācijas dienestu;



Valsts policiju;



Veselības aprūpes iestādēm;



Izglītības iestādēm;



Valsts Nodarbinātības dienesta Jēkabpils nodaļu;



Biedrība „Daudzbērnu ģimeľu apvienība „Dzīpariľš”” - tika organizēta pārtikas paku
sadale trūcīgām ģimenēm – 530(ģimenes);



AS ”Latvenergo” un „Latvijas Pašvaldību savienību” - 72 novada ģimenes saľēma
dāvinājumu ”Elektrības norēķinu kartes - 500 kWh;



Aprūpe mājās tiek nodrošināta tiem iedzīvotājiem, kuri saviem spēkiem nespēj sevi
aprūpēt un kuriem nav likumīgu apgādnieku. Salas novadā tā ir materiāla palīdzība Ls
10 vai Ls 20 apmērā.
Izglītība
Salas novadā ir piecas izglītības iestādes. Salas ciemā atrodas Salas vidusskola un

pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte”, Biržu ciemā atrodas Biržu pamatskola un Biržu
internātpamatskola. Novada ziemeļu daļā Līkumu ciemā atrodas PA bāreľu nams „Līkumi”.
Skolēni uz skolu var nokļūt ar sabiedrisko transportu, kuru tiek atmaksā pašvaldība.
Nokļūšanai uz izglītības iestādēm izmanto arī personīgo transportu, kura izmaksas kompensē
pašvaldība saskaľā ar Saistošiem noteikumiem. Neliela daļa novada bērnu un jauniešu brauc
mācīties arī uz Jēkabpils izglītības iestādēm.
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Skolēnu un nodarbināto skaits izglītības iestādēs
BĒRNI SKOLOTĀJI

TEHNISKIE DARBINIEKI

Salas vidusskola

234

37

17

Biržu internātpamatskola

179

36

39

PII „Ābelīte”

125

16

14

Biržu pamatskola

125

21

10

PA bāreņu nams „Līkumi”

65

25

10

Salas vidusskola
Salas vidusskolas direktore Janīna Riška. Salas vidusskola akreditēta līdz 2016. gada
2. jūnijam. Skola īsteno pamatizglītības programmu, vispārizglītojošā virziena vidējās
izglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar dzirdes
traucējumiem un speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem. Skolas kopējais 2013. g. budžets – Ls 449171, bibliotēkas fonds – 18537
grāmatas. Skolā mācās 234 skolēni, ir 14 klašu komplekti, strādā 37 skolotāji un 17 tehniskie
darbinieki.
Svarīgākie notikumi:


Apstiprināta speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas
traucējumiem, kods 2101 5511, 06.09.2013. licence V-6762;



Eiropas kluba „ES Sveiks” pārstāvjiem bija iespēja atkal satikt savus Comenius
projekta partnerus un draugus partnerskolā Krakovā, Polijā;



Cēsu Draudzīgā aicinājuma ģimnāzija un fonds aicināja pie sevis aktīvākos mēdiju
pārstāvjus, skolotājus un skolēnus, kuru vārds izskanējis starptautiskajās olimpiādēs.
Starp ciemiľiem bija mūsu skolotāja Daina Sondore. Viľa ir novērtēta ar pateicības
rakstu un Draudzīgā Aicinājuma fonda medaļu;



Laikā no 5.-6. maijam 5.-9. kl. koris kopā ar skolotājām devās koncertbraucienā uz
Lietuvu;



5. decembrī Vecās skolas zālītē notika Salas novada skolu kopīgā pedagoģiskās
padomes sēde ar devīzi „21.gadsimta kompetences dzīves kvalitātei”;



2013. gadā Salas vidusskola

turpina realizēt Comenius skolu daudzpusējās

partnerības projektu kopā ar 7 citu Eiropas valstu skolēniem no Turcijas, Itālijas,
Grieķijas, Ungārijas, Polijas, Rumānijas un Čehijas. Paldies projekta līdzautorei un
vadītājai Inesei Sauskai. 2013. gada martā skolas delegācija viesojās Grieķijā, aprīlī
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viesojās Turcijā. Laikā no 8.-12. oktobrim visu projekta dalībvalstu delegācijas tika
laipni uzľemtas Salas vidusskolā;


Skolēni, skolotājas Ingas Ozoliľas vadībā aktīvi piedalījušies Junior Achievement –
Young Enterprise Latvija programmā „Skolēnu mācību uzľēmumi”;



2013.gada 6. septembrī skola uzsāk realizēt ES Mūžizglītības programmas
COMENIUS apakšprogrammas aktivitāti „Skolēnu individuālā mobilitāte”, kuras
ietvaros 12. klases skolnieki Madara Pinte un Intars Cipruss devās apmaiľas braucienā
uz Vyšši odborna škola zdravotnicka a Stredni zdravotnicka škola, Hradec Kralove,
Čehijā, kurā 3 mēnešus mācījās un iepazina valsts kultūru un izglītības sistēmu;



Jūnijā skolā norisinājās skolēnu dienas atpūtas-izglītojošā nometne „Krāsu virpulis”;



Veikts Vecās skolas zālītes kosmētiskais remonts un grīdas nomaiľa;
Skolēni ļoti aktīvi iesaistījušies interešu izglītības un fakultatīvajās nodarbībās:

kultūrizglītības programmas (dejas mākslas – 6 skolēni; mūzikas – 90; vizuālās un lietišķās
mākslas – 30); sporta izglītības programmas (komandas sporta spēles – 10; individuālie sporta
veidi – 99); vides izglītības programmas – 10; Eiropas klubs – 37; padziļināta mācību
priekšmetu apguve – 208 skolēni.
Titula „Gada skolēns” ieguvēji 2012./2013. māc. gadā:
Klašu grupa

Uzvārds

Vārds

Klase

4.-6. kl.

Bartkeviča

Monta

6.

7.-9. kl.

Briška

Madara

9.

10.-12. kl.

Grandāns

Jurģis

12.

Salas vidusskolas skolēnu panākumi
mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos 2012./2013. māc. gadā
Valstī un reģionos
Mācību olimpiāde/konkurss
LATVIJAS

34.

VALSTS

BIOLOĢIJAS OLIMPIĀDE

Skolēna

vārds,

uzvārds
Sindija Streľģe
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Klase Rezultāti Skolotājs

9.

dalība

Pārsla Stirna

Starpnovadu olimpiādēs, konkursos un konferencēs
(bij. Jēkabpils rajonā)
Mācību

Skolēna

olimpiāde/konkurss

uzvārds

vārds,

Klase

Rezultāti

Skolotājs

Olimpiādes
LATVIEŠU VALODA

Tabita Tīna Lūka

4.

1.vieta

Irēna Driviniece

SOCIĀLĀS ZINĪBAS

Leonards Prudāns

4.

1.vieta

Irēna Driviniece

BIOLOĢIJA

Lāsma Balode

10.

2.vieta

Daina Sondore

BIOLOĢIJA

Sindija Streľģe

9.

2.vieta

Pārsla Stirna

LATVIEŠU VALODA

S. Martuženoka

8.

2.vieta

Valda Dubkeviča

MATEMĀTIKA

Elgars Kiļčevskis

6.

2.vieta

Vineta Jakovele

VĀCU VALODA

Sintija Brūvere

12.

3.vieta

Dace Jēkabsone

VĀCU VALODA

Jurģis Grandāns

12.

3.vieta

Dace Jēkabsone

MATEMĀTIKA

Samanta Veļķile

5.b

3.vieta

Vineta Jakovele

LATVIEŠU VALODA

Una Gruzniľa

5.a

3.vieta

Inta Kozlāne

KĪMIJA

Emīls Feldmanis

10.

atzinība

Daina Sondore

BIOLOĢIJA

Liene Laizāne

9.

atzinība

Pārsla Stirna

BIOLOĢIJA

Madara Briška

9.

atzinība

Pārsla Stirna

Elvis Lācītis

9.

atzinība

LATVIEŠU VALODA

Egija Paslavska

8.

atzinība

Valda Dubkeviča

VĀCU VALODA

S. Martuženoka

8.

atzinība

Dace Jēkabsone

Rdgars Berģis

7.

atzinība

Monta Bartkeviča

6.

atzinība

Vineta Jakovele

Kitija Grigorjeva

4.

atzinība

Irēna Driviniece

Pārsla Stirna

Mājturība un kokapstrādes
tehn.

Mājturība un kokapstrādes
tehn.
Matemātika
(JVĢ Zemgales novada)
MATEMĀTIKA

Vitālijs
Lavrinovičs

Vitālijs
Lavrinovičs

Konkursi
''IESKATIES DABĀ"

S. Martuženoka

8.

1.vieta

ANGĻU VALODA

Elīza Rēķe

6.

1.vieta
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Valentīna
Bandere

Mācību

Skolēna

olimpiāde/konkurss

uzvārds

vārds,

Klase

Rezultāti

Skolotājs

Ieva Jēgermane

5.a

1.vieta

Edīte Kakarāne

Una Gruzniľa

5.a

1.vieta

Edīte Kakarāne

Liene Laizāne

9.

2.vieta

Pārsla Stirna

''IESKATIES DABĀ"

Egija Paslavska

8.

3.vieta

Pārsla Stirna

KRIEVU VALODA

Diāna Grjaznova

7.

3.vieta

Ingrīda Maurāne

ANGĻU VALODA

Monta Bartkeviča

6.

3.vieta

''PAZĪŠTI SAVU

Lāsma Balode

10.

atzinība

Daina Sondore

ORGANISMU''

Sindija Streľģe

9.

atzinība

Pārsla Stirna

''LASĪTPRIEKS''
''PAZĪŠTI SAVU
ORGANISMU''

Valentīna
Bandere

Valentīna
ANGĻU VALODA

Madara Briška

9.

atzinība

Bandere

KRIEVU VALODA

A. Muraško

8.

atzinība

Ingrīda Maurāne

Konferences
Zemgales reģinālajā skolēnu Rūta Balaša
ZPD 4.konference

Ilva Jurgeviča

12.

3.vieta

Daina Sondore

12.

atzinība

Inga Ozoliľa

SALAS VIDUSSKOLAS SKOLĒNU SASNIEGUMI MĀKSLINIECISKĀS PAŠDARBĪBAS
KOLEKTĪVU SKATĒS, KONKURSOS, AKTIVITĀTĒS ĀRPUS SKOLAS
Nr.

Konkursa,
aktivitātes
nosaukums

Vadītājs

Dalībnieki
(kolektīvs, skolēni)

K
lase

Starpnovadu
aktivitātē

Vēsturiskajā
novadā /
reģionā

6.,9.
10.,11.

1.pakāpe

2.pakāpe

6.

1.pakāpe

1.pakāpe

1.

Vokālās mūzikas
konkurss“Balsis”

Ruta Jakovļeva

2.

Skatuves runas
konkurss

Anita Zvirgzda

Jauniešu
jauktais
ansamblis
Ralfs Liberts

Anita Zvirgzda

Sintija Drozdova

12.

1.pakāpe

Valda Dubkeviča

Egija Paslavska

8.

1.pakāpe

Liene Petrovska

1.

1.pakāpe

Anita Zvirgzda

Daniela
Krasovska
Jurģis Grandāns

12.

2.pakāpe

Valda Dubkeviča

Madara Briška

9.

2.pakāpe

Konsultants
Agris
Grāmatnieks
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3.

4.
5.

Vokālās mūzikas
konkurss“Balsis”
5.-9.klašukoru
skate
Zēnu vokālistu
konkurss

Liene Petrovska

Undīne Voino

1.

2.pakāpe

Ilze Gaidele

ansamblis

5.-6.

1.pakāpe

Ruta
Jakovļeva
Ilze Gaidele

Duets:
E.Rēķe, M.Briška
Koris

6.,
9.
5. - 9.

1.pakāpe

1.pakāpe

1.pakāpe

1.pakāpe

Ruta
Jakovļeva

Normunds Braslis
Oto Emīls Ģipters

1.
3.

1.pakāpe
1.pakāpe

Biržu pamatskola
2013./2014.m.g. skolā mācās 84 skolēni no 1.-9.klasei un 5., 6.g. – 20 bērni, 4.g. – 8
bērni, 2.,3.g. – 13 bērni - kopā 125 izglītojamais. Skolā strādā 21 skolotājs, 9 skolotājiem ir
maģistra grāds. Skolā strādā 10 tehniskie darbinieki. Skolā ir 9 klašu komplekti un trīs
pirmsskolas bērnu grupas. Skolas direktore – Aija Grišule. Darbojas atbalsta personāls logopēds, psihologs, skolas medmāsa, bibliotekārs.
Skola realizē šādas izglītības programmas:
1. Vispārējās pamatizglītības programmu (kods 21011111).
2. Pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111).
3.Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
( kods 21015811).
4.Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem
(kods 21015611).
Skolā darbojas:


2 vokālie ansambļi (sk. Ija Grudule)



2 tautisko deju kolektīvi 1. – 6.klašu skolēniem (sk. Vika Vanaga)



deju kolektīvs 5-6-gadīgo grupai (sk. Vika Vanaga)
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dramatiskais kolektīvs 1.-7.kl. (sk. Gaļina Leite)



2 sporta pulciľi (sk. Imants Beķers)



2 rokdarbu pulciľi ( sk. Ineta Rautiľa)



Skolā darbojas skolēnu līdz pārvalde un skolas padome.

Sasniegumi mācībās un ārpusstundu darbā:
Biržu pamatskolas skolēni 2013./2014. Mācību gadā piedalījās 14 starp novadu
mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Iegūtas 7 godalgota vietas:
Mācību priekšmetu olimpiāde
Mācību priekšmetu olimpiāde
Dabaszinību konkurss 6.klasei

matemātikā
fizika

1.vieta
atzinība
atzinība

S.Līce
L.Blumbeka
A. Nagle

I. Grudule
L.Tabunova

Citas aktivitātes:

Balsis
Skatuves runa

Vokālais mūzikas
konkurss
konkurss

BJC
IKP

3. pakāpes diploms
Pateicība

Konkurss

CSDD

atzinība

I. Galdiľa

2.vieta

V. Nagle

’’Esi mobils’’
Mans mazais
pārgājiens

konkurss
Biržu internātpamatskola

Biržu internātpamatskola direktore Svetlana Andrušķeviča. Biržu internātpamatskola
ir Salas novada pašvaldības vispārizglītojoša mācību iestāde. Skola ir dibināta 1956.gada
1.jūnijā. Šobrīd skolā mācās 179 skolēni, no tiem 25 pirmsskolas grupā.
Bērni skolā uzturas visu darba nedēļu. Skolā ir nodrošināti visi apstākļi mācību
darbam, skolēnu atpūtai.
Skolā ir izveidoti mācību kabineti:


ķīmijas – bioloģijas;



matemātikas – fizikas;



informātikas;



vizuālās mākslas;



svešvalodas;



mājturības;



sākumskolas klase;



mūzikas.
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Kabineti iekārtoti atbilstoši normatīvajiem aktiem un sanitārajām prasībām. Skolā
darbojas bibliotēka ar interneta pieslēgumu (2 datori). Skolā ir izveidots datortīkls – 62 datori
ar interneta pieslēgumu. Lai nodrošinātu ārpusstundu darbu, skolā darbojas sporta pulciľi,
informātikas pulciľš, deju pulciľš, keramikas pulciľš, ansamblis, teātra pulciľš, koriģējošā
vingrošana.
Skolā pēc kapitālā remonta darbojas sporta zāle, kur veiksmīgi notiek gan stundu, gan
ārpusstundu nodarbības.
Skolā strādā 36 pedagogi, no kuriem 34 ar augstāko pedagoģisko izglītību. Ar
maģistra grādu strādā četri pedagogi. Tehnisko darbinieku skaits skolā ir 39. Skolā strādā
psihologs - 0,5 likmes un logopēds – 1likme.
Pedagogi pēc nepieciešamības apmeklē kvalifikācijas celšanas kursus, par ko iegūst
atbilstošu sertifikātu, regulāri apmeklē izglītības pārvaldes un IZM rīkotos seminārus. Kursus
apmeklē arī tehniskie darbinieki, medmāsa, grāmatvede, kurinātāji, elektriķi, virtuves
darbinieki. Skolas darbinieki regulāri veic obligāto veselības pārbaudi.
Darbojas medicīniskais darbinieks, kurš regulāri kontrolē bērnu veselību, sadarbojas ar
ģimenes ārstiem, nosūta pie speciālistiem. Ir iekārtoti divi informātikas kabineti. Skolā ir
informātikas kabineta laborants, tas palielina iespējas bērniem strādāt ar datoriem
Skolā nodrošināti visi nepieciešamie sanitāri higiēniskie apstākļi bērniem. Kapitāli
izremontētas dušas telpas internātā.
Nopietnu remontu prasa sanitārie mezgli internātā, jo visas komunikācijas ir avārijas
stāvoklī. Izstrādāts tehniskais projekts, kurš iesniegts Izglītības ministrijā, vienīgais kavēklis
ir finanses.
Pirkumi 2013. gadā
1. Mēbeles: bērnu gultiľas 26.gb.– 1887,80- LVL, skapis ar atvilktnēm – 166,- LVL,
dīvāns – 470,-LVL;
2. Televizori 3.gb. – 1003,- LVL;
3. Projektori 4.gb. – 1569,70- LVL;
4. Dokumentu kameras 2.gb. – 544,50 LVL;
5. Ledusskapis - 279,- LVL;
6. Zāles pļāvējs 2.gb. – 322,20- LVL;
7. Akustiskā sistēma 2.gb. – 1465,50 LVL;
8. Datori 7.gb. – 3091,- LVL;
9. Mūzikas centrs – 173,10 LVL;
10. Automātiskā ugunsdrošības signalizācija – 1294,51 LVL.
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Lielākie remontdarbi 2013.gadā
1. Ar Salas novada palīdzību nomainīts skolas jumts, siltināti bēniľi un centrālapkures
caurules bēniľos: pilna izmaksa – 35905,77 LVL, skola finansēja – 8426,- LVL;
2. Veikts kapitālremonts meiteľu dušās un tualetē – 1800,- LVL;
3. Skolas 4.stāvā kapitāli izremontēts koridors (pie bibliotēkas) un veikts kosmētiskais
remonts muzejā – 1400,73 LVL;
4. Veikts kosmētiskais remonts sagatavošanas klases spēļu istabā un vienā guļamistabā.
5. Internāta 3.stāvā veikts kosmētiskais remonts nakts aukļu istabā un vienā guļamistabā.
6. Ierīkota automātiskā ugunsdrošības signalizācija skolas 4. stāvā – 901,53 LVL. Līdz ar
to visā skolā darbojas ugunsdrošības signalizācija.
7. Ikgadēji kosmētiskie remonti kāpľu telpās un koridoros skolā un internātā.
Bāreņu namā „Līkumi”
Bāreľu nama „Līkumi” direktors Juris Boķis.
2013.gadā uzľemti – 47 bērni, izstājušies – 46
No tiem:


pilngadību sasnieguši – 9;



Adopcija uz ASV – 4;



Pārvietots uz citu bērnu namu - 1;



Atjaunotas aprūpes tiesības – 27;



Nodibināta aizbildniecība – 5.

Notikumi
1. Bērni piedalījušies nometnēs. No 15.07. – 19.07.2013. bērni bija nometnē
„Gančauskas”, kur piedalās katru gadu.
2. Otro gadu pēc kārtas nometne tika rīkota „Līkumos” no 08.07. – 12.07.2013. Nometne
„Cerība”, kuras laikā tika uzľemti viesi gan no ASV, gan iesaistīti brīvprātīgie
jaunieši no Latvijas. Bērniem bija kopīgas lūgšanas, nodarbības visas dienas garumā,
vakarā pie ugunskura notika dažādi teātra uzvedumi, kopīgas tējas dzeršanas.
3. Piedalījās Reactive nometnē.
4. Vasaras nometne bērniem ar īpašām vajadzībām „Dabas bērni”, kā arī no 20.07.2013.
līdz 28.07.2013. 3 bērnu nama bērni piedalījās nometnē Norvēģija.
5. Bērni braukuši ekskursijā uz „Tērvetes dabas parku”, uz pasākumu Ķīpsalā, uz Maizes
muzeju Latgalē,

uz Jēkabpils basketbola kluba mājas spēlēm, Rīgas cirku, Siguldā

uz atrakciju parku „Kaķīškalns”.
20

6. Piedalījās MTG futbola turnīrā.
Bāreľu namā „Līkumi” pie bērniem viesojušies viesi no:


Jēkabpils Agrobiznesa koledžas;



Cēsu 2.vidusskolas;



„Gefa „ Latvija;



„Sarkanai Krusts” no Pļaviľām;



Vasarssvētku draudze;



Ļahs no Pļaviľām.

Bērni piedalījušies konkursos:


Zīmējumu konkursā;



Ziemassvētku apsveikumu kartiľu konkursā;



Valsts bērnu tiesību inspekcijas rīkotajā konkursā „Oranžs”.
Pirmsskolas izglītības iestādē „ Ābelīte”
Inga Pastare pirmskolas izglītības iestādes „Ābelīte” vadītāja. Pirmsskolas izglītības

iestādes „ Ābelīte” darbs tika organizēts, saskaľā ar iestādes darba plānu, ievērojot gada
uzdevumu izvirzītos mērķus, pamatojoties uz grupu kolektīvu pedagoģisko sēžu rezultātiem,
izzinot bērnu zināšanu un prasmju līmeni, ievērojot pēctecību pasākumu plānos, kā arī ľemot
vērā aktualitātes novadā.
Iestādi apmeklēja 126 bērni, no tiem 9, kas dzīvesvietu deklarējuši Jēkabpils pilsētā,
1- Jūrmalā, 1-Ozolnieku novadā, 2- Jēkabpils novadā, 1-Salaspilī. 5-6 gadīgo bērnu obligāto
sagatavotību skolai nodrošina 3 grupas ( 6-gadīgo bērnu skaits-35, 5-gadīgo bērnu skaits-25).
3 bērni izglītojas speciālās pirmsskolas izglītības programmā izglītojamajiem ar valodas
izrunas traucējumiem, 1- speciālās pirmsskolas izglītības programmā izglītojamajiem ar
garīgās attīstības traucējumiem, ar 20 bērniem strādā logopēds. Visas vecuma grupas
nodrošinātas

ar

kvalificētiem

pirmsskolas

izglītības

pedagogiem

un

tehniskajiem

darbiniekiem.
2013. gadā 7 pirmsskolas skolotājas ieguvušas 3. pedagogu profesionālās darbības
kvalitātes pakāpi.
Ar 2013. gada 01. septembri iestādē tiek īstenota speciālā pirmsskolas izglītības
programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
2013. gada 09.oktobrī noslēdzās Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku
arodbiedrības rīkotais konkurss „ Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2013”, kur PII „

21

Ābelīte” pārstāvji saľēma Atzinības rakstu par darba devēja cienīgu darbu apstākļu
nodrošināšanu pedagogiem un veicināšanas balvu.
Ar bērnu vecāku un pašvaldības atbalstu Nīderlandes fonda KNHM finansētā projekta
„Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros realizēts projekts „ Rotaļu namiľa celtniecība pirmsskolas
izglītības iestādē „ Ābelīte” Ls 492,-.Šis projekts ir apbalvoto skaitā, kas saľēma papildus
finansējumu Ls 351,- citu ieceru realizācijai PII„ Ābelīte”.
Saľemts dāvinājums- 25 bērnu krēsliľi (Ls 200 vērtībā) 6 gadīgo bērnu grupai „
Cālēni” no SIA „ Ventīls”.
Gatavojoties 2013./2014. mācību gadam, veikti kārtējie remontdarbi. Izremontēts
medmāsas kabinets, 2. jaunākās grupas „ Mārītes” guļamtelpa, garderobe, ieejas koridors,6
gadīgo bērnu grupai „ Cālēni” ieklāts lamināta grīdas segums, iegādāti 65 bērnu gultas veļas
komplekti, 20 palagi, 100 frotē dvieļi, nopirkts portatīvais dators metodiskajam kabinetam,
vadītājas kabinetā jaunas mēbeles, mūzikas zālei- 30 lielie krēsli, 30 bērnu krēsliľi.

Kultūra
Salas novadā kultūras dzīvi nodrošina Salas un Sēlpils kultūras nami, Biržu tautas
nams un Raiľa klubs-muzejs. Novadā darbojas arī četras bibliotēkas– Salas, Biržu, Sēlpils
pagasta I un II bibliotēka. Projekta „III tēva dēls” ietvaros visās bibliotēkās ir nodrošināta
bezmaksas interneta pieeja.
Novada kultūras namos notiek dažādas kultūras aktivitātes, kur var iesaistīties visas
vecumu grupas.
22

Salas kultūras nams
Salas kultūras nama vadītāja Maija Bataraga. Salas kultūras nams ir Salas novada
pašvaldības struktūrvienība, kura īsteno pašvaldības funkciju rūpēties par kultūru, sekmēt
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību savā novadā.
Salas kultūras nama izvirzītais mērķis ir, sadarbojoties ar Latvijas novadu kultūras un
izglītības iestādēm, Salas novada iestādēm un pašvaldības administrācijas sociālo, izglītības,
kultūras un sporta komiteju, kā arī ar nevalstiskām organizācijām un atsevišķām personām,
īstenot valsts kultūrpolitiku novadā saskaľā ar nacionālās programmas „Kultūra”
apakšprogrammā „Tradicionālā kultūra un amatiermāksla” noteiktajiem mērķiem un
virzieniem atbilstoši visu paaudžu, tautību un sociālo grupu iedzīvotāju interesēm un
vajadzībām.
Salas kultūras nams sava mērķa īstenošanai izpilda sekojošas funkcijas: organizē,
koordinē un nodrošina tautas un amatiermākslas kolektīvu darbību, iesaistot tos vietējās,
reģionālās, valsts un starptautiskās kultūras norisēs, rūpējas par kolektīvu māksliniecisko
izaugsmi. Organizē izglītojošus pasākumus interesentiem dažādās zinību nozarēs. Ar
praktisku darbību veicina garīgās kultūrvides uzturēšanu savā novadā, attīsta procesus, kas
vērsti uz nacionālās identitātes saglabāšanu, sekmē iekļaušanos laikmetīgo kultūrprocesu
apritē, kultūrvērtību apmaiľā starp citiem novadiem. Organizē valsts svētkus, kultūrvēsturisko
un tradicionālo svētku norises, nodrošina profesionālās mākslas pieejamību novada
iedzīvotājiem. Dokumentē kultūras nama radošo un saimniecisko darbību, izstrādā
perspektīvas attīstības programmas, kā arī starptautiskas sadarbības projektus kultūras jomā.
Sniedz pakalpojumus, t.sk. maksas pakalpojumus, valsts un citām pašvaldības iestādēm,
nevalstiskām organizācijām, uzľēmumiem un citām juridiskām un fiziskām personām.
Salas kultūras namā uz 2013. gadu darbojās šādi kolektīvi:
1. Bērnu vokālais ansamblis „Mazulīši” vecuma grupa no 4 līdz 6 gadiem. (vad. R.
Jakovļeva);
2. Bērnu vokālais ansamblis „Buča” vecuma grupā no 7 līdz 8 gadiem (vad. R.
Jakovļeva);
3. Bērnu vokālais ansamblis „Stīgas” vecuma grupā no 9 līdz 11 gadiem (vad R.
Jakovļeva);
4. Bērnu deju kolektīvs „Pumpuriľi” vecuma grupā no 4 līdz 6 gadiem (vad.
M.Bataraga);
5. Bērnu deju kolektīvs „Viens un Divi” vecuma grupā no 7 līdz 8 gadiem (vad. V.
Vanaga);
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6. Bērnu deju kolektīvs „Rakari” vecuma grupā no 9 līdz 11 gadiem (vad. V. Vanaga);
7. Bērnu un jauniešu teātra iprovizācijas grupa (vad. M. Bataraga)
8. Klavierspēles pulciľš (vad. G.Davidovska)
9. Intrešu grupa – Fitnesa vingrošana pieaugušajiem. (vad. O. Kuľankina)
10. Jauniešu deju kolektīvs „Dūmiľš” (vad. I.Felmane, I. Lavrinoviča)
11. Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Letkiss” (vad. I. Gādmane, I.Lavrinoviča)
12. Sieviešu vokālais ansamblis „Belcanto” (vad. Ruta Jakovļeva)
2013. gada lielākie pasākumi Salas kultūras namā: Kinopunkts "Multenītes sniegā",
Sadarbības novada jaunāko klašu deju kolektīvu sadancošanas koncerts "Sniega taku cikucakas", Nanijas Melderes un Elgas Dāziľas rokdarbu izstāde, "Metens brauca pār kalniľu...",
Valentīndienas koncerts "Rozes kaislības", Valentīndienas balle, Skrīveru kultūras centra
gleznošanas studijas "Dīva" darbu izstādes atklāšana, Starptautiskajai sieviešu dienai veltīts
Māsu Vīgupu koncerts, Starptautiskajai sieviešu dienai veltīta Svētku balle, Izrāde bērniem
"Par ko kļūt?", Komunistiskā genocīda upuru piemiľas brīdis, Lieldienu pasākums "Nāc,
nākdama, Liela diena, visi bērni tevi gada", Lieldienu balle, Liliputu cirks, Prāta Vētras
koncertfilma "Vēl viena klusā daba", Iepazīstam novada kultūras mantojumu, Latvijas Leļļu
Teātra Klubs Leļļu izrāde "Pūces piens", Salas novada svētku ieskaľā Muzeju nakts:
Sēplils amatierteātra izrāde A.Upītis "Dzimumdienas rītā", Salas Novada Svētki, Teātra mīļu
kopas PATAPA izrāde "Savedēji", Līgo Zaļumballe, Aktivitātes bērniem "Ātrāk! Skaļāk!
Jautrāk!", Zinību dienas disenīte bērniem, Dzejas lasījumi, Senioru balle "Kāds tevī krāšľums,
rudentiľ", Sēlijas novadu apvienības kultūras iestāžu darbinieku un sporta organizatoru
kopsapulce, Bērnu pasākums "Vārda došanas svētki", Kalvja Kalniľa zīmējumu izstāde,
Dokumentālā filma "Atmodas antoloģija", Sēlijas gaisma Latvijai, Ziedoľa Bārbala gleznu
izstāde "Ainavas.Ziedi.Portreti, Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienas svētku
koncerts "Nākotne ir tik liela, cik lieli ir mūsu sapľi", Svētku balle, Ukraiľu cirks, Multfilma
"Mammu, es tevi mīlu", Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas" Danskovītes izrāde
"Ontans i Anne" 8.daļa "Ontans i sābri", Pirmās adventes koncerts "Ziemassvētku brīnumu
gaidot", Ziemassvētku tirdziľš, Svētku egles iedegšana, Amatierteātru izrāžu parāde, 7
animācijas filmu programma "Multenītes sniegā 2013", Ziemassvētku eglīte bērniem "Svētku
nakts virtuvē", Ziemassvētku balle.
2013. gadā Salas kultūras namā tiek saglabātas iepriekšējo gadu tradīcijas un ieviesti
jauni pasākumi un plāni, kas veicinās turpmāko attīstību, popularizējot Salas kultūras namu
un Salas novadu Latvijā.
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Biržu tautas nams
Vija Pazuha Biržu kultūras nama vadītāja. Biržu TN darbības centrā ir cilvēks ar
savām interesēm, attīstības vajadzībām, prasmēm.
Tautas namā tiek organizēti atpūtas, izklaides, kultūras un veselīga brīvā laika
pasākumi visām vecuma grupām.
Tiek nodrošināta tautas mākslas un kultūras vērtību saglabāšana, izkopšana, jaunrades
jaunrades procesu attīstīšana.
2013.gadā Biržu TN veikti lieli darbi. Nomainīta apkures sistēma.
Izremontētas 1 stāva telpas (lielā un mazā zāle, aktiertelpa, garderobe , foajē un
tualetes telpas).
Tautas namā uzstādīts skatuves aprīkojums, skatuves kulises un priekškars, iegādāti
logu aizkari, žalūzijas.
2013 gadā Biržu TN darbojas:


Mūsdienu deju grupas ,,Dancītis,, (4-6 g.);



Mūsdienu deju grupas ,,Mango,, (8-13g.);



Sieviešu vokālais ansamblis ,,Melodija”;



Vīru vokālais ansamblis ,,Birži;



Bērnu ansamblis ,,Pērlītes,,(4-6g.);



Ansamlis ,,Magiko,, (8-13g.);



Līnijdeju grupa,, Kopā jautrāk,,;



Līnijdeju grupa ,,Domubiedri,,;



Interešu pulciľš ,,Rotaļnieks” - saturīga brīvā laika pavadīšana visiem vecumiem;



Tautas tradīciju interešu grupa;



HIP-HOP deju grupa (13-16g);



Tautas namā aktīvi darbojas Biržu rokdarbnieču grupa.
Pasākumi Biržu TN 2013gadā: Ziemas vidus spēles un danči, 1991.gada Barikāžu

aizstāvju atceres ugunskurs, Pavasara modināšana ar dejām un rotaļām, Viss par un ap
kukaiľiem- izzinoša un radoša nodarbība, Lieldienu jampadracis, Danču vakars, Putnu
dienām veltīta nodarbība ,,Mazi putni, lieli putni” jauna informācija par putniem , klausāmies
putnu dziesmas, zīmējam , spēlējam spēles, Pasākums ,,Nesēdi mājās , nāc piedalies!”,
Liliputu cirka izrāde, ,, Pirmsjāľu skola ,,, Zasas amatiertēātra izrāde Birkena kriminālversija
,,Sapľu pludmale”, Jāľu dienas ieskandināšana, Bērnu vasaras nometne, Bērnības svētki
Biržos, Kā pasakā ...... tikšanās ar dzejnieci, mūziķi Gitu Muižnieci, Trejāda pasaule 25

Latviskās tradīcijas, Ābeļu pagasta amatierteātra izrāde Niedzviedzis,, Trīs ar pus atraines”,
Dievaines- Veļu vakars, Danču un rotaļu vakars , Svecīšu vakari Salas pagasta kapos, Sēlpils
pagasta amatierteātra izrāde A.Upīts

,,DZIMUDIENAS RĪTĀ” , Vakartirgus Biržos,

Brīvdienu štābiľš skolas bērniem, Ceļā uz Mārtiľiem, Lāčplēša dienas pasākumi. Lāpu
gājiens, Svētku balle, Radošā darbnīca- Adventes vainagu gatavošana, Kokurss ,, Mans logs
svētku gaidās.”, Piparkūku cepšanas darbnīca., Radošā darbnīca ,,Čaklās rokas, Pirmsskolas
egle ,,Ziemassvētku brīnums”, Ziemassvētku izskaľas koncerts, Ziemassvētku balle, Izrāde
Edvards Vulfs „Līnis murdā”.
Izstādes



Izstāde „Sveces un svečturi”;



Izstāde -fotokonkurss ,, Tādi esam!”;



Rudens zied Biržos,, ziedu izstāde pie TN;



Induļa Bukas Karikatūru izstāde;



Biržu internātskolas keramikas pulciľa darbu izstāde.
Sēlpils kultūras nams
Sēlpils Kultūras namu vada Anita Gerasimova. Sēlpils KN darbojas vairāki

pašdarbības kolektīvi.
Jauktais koris „Sēlpils” un tā kora pastāvēšana un darbība vijas cauri laiku lokiem, ar
paisumiem un bēgumiem, ar dalībnieku un diriģentu maiľu. 2014. gada 12. aprīlī koris ar
jubilejas koncertu atzīmēs kora darbības Sēlpilī 95. gadadienu. Šajos gados koris sevi ir
pierādījis kā radošu, aktīvu kolektīvu. Jauktais koris „Sēlpils” piedalās lielajos Dziesmu un
Deju svētkos Mežaparkā Piedalījās 1. Starptautiskajā koru festivālā Secē, ar savu līdzdalību
atbalsta dažādu novadu koru svētkus. Korim ir dziesmu draugi – Skrīveru jauktais koris
„Dīvaja”, Lašu koris Šederes pagastā Ilūkstes novadā, jauktais koris „Madona”. Katra
tikšanās reize ir prieks gan pašam kolektīvam, gan skatītājiem.
Koris saglabā un liek dzīvot sava novadnieka komponista un diriģenta Pētera Barisona
dziesmotajam garam.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sēļu zeme” un kolektīvam raksturīgs Sēlijas cilvēka
apdomīgums un pamatīgums. Deju kolektīvs „Sēļu zeme” uz skatuves ir jau 30 gadus. Deju
soli ritina teju vai visā Latvijā. Izturot pārbaudes un skates, vienmēr ir piedalījies Lielajos
Dziesmu un deju svētkos Rīgā. Kolektīvā ir savas tradīcijas, savi deju draugi Baldonē,
Skrīveros.
26

Sieviešu vokālais ansamblis „Lira”, kurš Vokālais ansamblis ir viens no vecākajiem
kolektīviem kultūras namā. Sākotnēji veidots kā sadzīves tradīciju ansamblis, kolektīvs 2015.
gadā atzīmēs savas radošās darbības 55 gadus. Ar nopietnu attieksmi pret dziesmu, pret
mēģinājumiem. Vairākkārt ir bijis izvirzīts uz reģionālajām vokālo ansambļu skatēm.
Dramatiska kolektīva teātra spēlēšanai Sēlpilī ir senas saknes, jau no 20.gs. sākumiem.
Vienkāršais lauku cilvēks uzdrīkstas kāpt uz skatuves un izdzīvot visdažādākās dzīves
situācijas. Kultūras namā kolektīvs darbojas no 1997. gada. Katru sezonu tiek iestudēta kāda
luga. Kolektīva repertuārā ierakstītas M.Rītupes „Es pazinu tēva sētu”, L. Auzānes
„Gleznotājs Otiľš”, Lindmanis „Dzīve ir skaista”, R. Blaumanis „Trīnes grēki”, E. Zālītes
„Mildu Maldas sapľojums”, J. Palevičs „Preilenīte” u.c. 2013./2014.g. sezonā kolektīvs
strādā pie E. Zālītes „Bīstamais vecums”.
Dāmu deju kopa „Omes” ir viens no jaunākajiem kultūras nama kolektīviem, 2014.
gada janvārī atzīmēs savu 10 gadu jubileju. Ļoti uzľēmīgs, azartisks, krāsains kolektīvs, kurš
daudz koncertē ārpus sava pagasta. Pozitīvs piemērs pārējiem pašdarbniekiem.
Katrs Sēlpils kultūras nama kolektīvs ar savu darbību pierāda, ka ir neatľemama
sastāvdaļa gan novada un pagasta, gan visas Latvijas kultūrvidē.
Raiņa klubs-muzejs
Raiľa kluba vadītāja Vika Vanaga. Raiľa klubs-muzejs savu darbību Sēlpils pagastā
uzsāka 1982. gadā, tas atrodas bijušās Vecsēlpils muižas klētī, jo šī ir vienīgā muižas ēka, kas
saglabājusies līdz mūsdienām. Raiľa vārds tam dots tāpēc, ka šādas biedrības jau bija
dibinātas citviet Latvijā. Muzejā apskatāmi dažādi seni dokumenti, fotogrāfijas un citi
materiāli. Muzejs piedāvā telpas dažādiem kultūras pasākumiem un semināriem.
Salas novadā lielākā daļa iedzīvotāju pēc reliģijas ir luterāľi un novadā darbojas divas
draudzes – Biržu evaľģēliski luteriskā draudze un Sēlpils evaľģēliski luteriskā draudze.
Savukārt katoļticīgie dievkalpojumus notur domes ēkā un lūgšanu kapellā Sēlpils pagastā. Ar
novada domes atbalstu tiek rīkoti kapu svētki kapsētās šo abu konfesiju ticīgajiem.
Salas bibliotēkas galvenie darba rādītāji 2013.gadā
Lietotāju skaits -625
Bērni un jaunieši-214
Apmeklējums- 9830
Izsniegums- 11499
Salas bibliotēkas vadītāja Silvija Lazdiľa. Salas bibliotēka atrodas novada centrā
Susējās ielā-9. Bibliotēkas mērķis ir uzkrāt, sistematizēt un saglabāt dažādu informāciju,
kultūras vērtības, nodrošināt to pieejamību un izmantošanu.
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Bibliotēka piedāvā iespieddarbu izsniegšanu, izstāžu un tematisku pasākumu
apmeklējumu,

bezmaksas

interneta

pieejamību,

kopēšanu,

printēšanu

,skenēšanu,

iespieddarbu pasūtīšanu no SBA. Mūsu lietotāji informāciju var meklēt datu bāzēs
www.lursoft.lv , www.letonika.lv, www.niid.lv.

2012. gadā bibliotēka akreditēta uz 5

gadiem.
Krājums papildināts ar 590 iespieddarbiem. Grāmatas iegādātas par pašvaldības
līdzekļiem, saľemti dāvinājumi, grāmatas atvestas no Rīgas Centrālās bibliotēkas repozitārija
.Kā katru gadu arī 2013.gadā piedalījāmies Grāmatu svētkos un tika saľemts grāmatu
dāvinājums. Tika atbalstīts projekts, ko atbalstīja LNB un finansēja VKKF ”Latviešu
oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās” un iegūtas vērtīgas latviešu autoru grāmatas kopskaitā
99 eksemplāri, kuras izmantoja arī citas Salas novada bibliotēkas. Bibliotēkā pieejami 20
nosaukumu preses izdevumi.
2013. gadā uzmanība tika pievērsta bērnu lasīšanas veicināšanas pilnveidošanai.
Sadarbībā ar PII Ābelīte un Salas vidusskolu notika dažādi pasākumi, literatūras izstādes.
Bibliotēku nedēļā notika pasākumi bērniem „Lasīt tas ir jauki”, „Esmu bibliotekārs”.
Interesanta izvērtās jauniešu saruna par uzľēmējdarbību ar SIA „Dona” valdes priekšsēdētāju
Kārli Zemešu.
Septembrī notika dzejas dienas „Dzejas karuselī”, kurās piedalījās mazie un lielie
bibliotēkas lietotāji.
Sadarbība ar Dabas aizsardzības pārvaldi bibliotēkā bija skatāma izstāde „Dabas
aizsardzībai-100”. Mūsu bibliotēkas apmeklētāji ar interesi apskatīja Viesītes mūzikas un
mākslas skolēnu radošo darbu izstādi.
2013.gadā bibliotēkā notika 15 pasākumi un bija skatāmas 25 izstādes.
Ievērojama bibliotēkas darba sastāvdaļa ir novadpētniecības darbs, jo notikumi notiek
šodien , bet rīt tā jau ir vēsture. Bibliotēkā ir pieejams pašvaldības izdevums „Apkārtraksts”
no 2000. gada, kā arī „Novada vēstis”.Par aktuālo, kas notiek bibliotēkā informācija tiek
ievietota novada mājas lapā www.salasnovads.lv un informatīvajā izdevumā „Novada vēstis.”
Sēlpils 1. bibliotēkas izmantošana 2013.gadā
Bibliotēkas krājums: 7383 (grāmatas un periodiskie izdevumi)
Reģistrētie lietotāji|: 140 - no tiem bērni un jaunieši 38
Apmeklējumi: 2426 - no tiem bērni un jaunieši 614
Izsniegums: 4750– no tiem bērniem un jauniešiem 319
Datorapmeklējums: 1207- no tiem bērniem un jauniešiem 397
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Sēlpils 1. bibliotēkas vadītāja Maija Čakstiľa. Bibliotēkā ir plašs daiļliteratūras, bērnu
literatūras, nozaru un uzziľu literatūras klāsts. Bibliotēkā izveidots novadpētniecības
materiālu stūrītis. Apmeklētāju rīcībā 5 datori ar bezmaksas interneta pieslēgumu, printeris
skeneris, kopētājs. Iespējams literatūru pasūtīt no citām bibliotēkām. Plašs periodisko
materiālu klāsts. Ar apmeklētājiem pārsvarā tiek strādāts individuāli. Bibliotēka sadarbojas ar
pagasta pārvaldi, kultūras namu, pagastā esošajiem uzľēmumiem.
Vislielākais ieguvums bibliotēkai – jaunās telpas pēc remonta. Apmeklētājus gaida
atsevišķa telpa ar datoriem, novadpētniecības stūrīti un atsevišķu stūrīti bērnu grāmatu
fondam. Bibliotēka piedāvā: plašu grāmatu klāstu - 6214 eks.; žurnālus; bezmaksas pieeju
datoriem ar interneta pieslēgumu, bezvadu internetu; informatīvo izdevumu „NovadaVēstis”
;novadpētniecības materiālus; iespēju meklēt un iegūt informāciju datu bāzēs www.letonika.lv
un www.lursoft.lv laikrakstu bibliotēkā.
Bērniem pieejamas rotaļlietas un spēles. Bibliotēkā iespēja rīkot ne tikai literatūras
izstādes, bet arī rokdarbu, zīmējumu un citas izstādes.
Sēlpils 2. bibliotēkas izmantošana 2013.gadā
Bibliotēkas krājums: 4994
Reģistrētie lietotāji: 100
Apmeklējumi: 1640
Izsniegums: 3062
Sēlpils 2. bibliotēkas vadītāja Dace Janušķeviča. Bibliotēka ir pašvaldības pakļautībā
un atrodas Sēlpils pagasta Jaunsēlpils ciemā – 5 km no Sēlpils pagasta centra. Šis ciems
atrodas dzelzceļa malā pie Sēlpils stacijas.
Bibliotēka ir akreditēta un tai ir piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss.
Bibliotēka izvietota divās telpās (65m2). Priekšnams(12m2) - izveidots kā izstāžu un
pasākumu zāle bibliotēkas vajadzībām vasaras mēnešos, jo nav apkurināms. Telpas plašas un
gaišas.
Lietotāju rīcībā ir 4 datori un multifunkcionālā iekārta. Plašs laikrakstu un žurnālu
klāsts.
Bibliotēka piedāvā:


bibliotekārā un informacionālā apkalpošana;



datortīkla, interneta izmantošana;



kopēšana, printēšana, skenēšana;



grāmatu un tematiskās izstādes;
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bezmaksas datu bāzes www.letonika.lv un www.news.lv;



konsultācijas par datora un interneta lietošanu.
Biržu bibliotēka
Reģistrētie lietotāji: 150
Apmeklējums: 2574
Izsniegums: 4285
Biržu bibliotēkas vadītāja Ļubova Kutkevičjus. Bibliotēkas misija: Salas novada

pašvaldība Biržu bibliotēka ir informācijas centrs visiem pagasta iedzīvotājiem. Tā piedāvā
brīvu un vienlīdzīgu iespēju piekļūt vispusīgai informācijai Bibliotēkas sniegtie pakalpojumi
ir vienādi pieejami visiem iedzīvotājiem.
Bibliotēkas mērķis: Iekļauties tālākā sabiedrības informatizācijas procesā, rūpēties par
kultūras mantojuma saglabāšanu un nodrošināt mūžizglītības iespējas visiem sabiedrības
locekļiem, neatkarīgi no viľu finansiālām iespējam, atšķirībām fiziskajā un izglītības jomā.
Birži jau kopš hercoga Jēkaba laikiem bijis viens no apdzīvotākajiem un ekonomiski
attīstītākajiem centriem. Sunākstes draudzes mācītājs Vecais Stenders, kā zināms, bija
pirmais, kas pievērsās latviešu tautas izglītošanai. Viľa ietekmē tam pievērsās arī Biržu
draudzes mācītājs Lundbergs un īpaši viľa ķesteris un ērģelnieks latvietis Ansis Līventāls.
Līventāls rakstīja un pārtulkoja grāmatas latviešu valodā, brauca uz Jelgavas grāmatu
izdevniecībām un veda no turienes grāmatas un deva tās lasīt apkārtējiem zemniekiem. Tāpēc
var teikt, ka pirmie bibliotēkas aizsākumi Biržos meklējami Anša Līventāla laikā. 20. gs. 30.
gados Biržos pastāvējušas vairākas bibliotēkas, kas piederējušas dažādām biedrībām un
savienībām: Biržu izglītības biedrībai „Darbs”, Latviešu jaunatnes savienības Biržu nodaļai
un Biržu Lauksaimniecības biedrībai, kurai 1909. gadā bija 140 grāmatas.
Jēkabpils apriľķa kultūras un izglītības nodaļas reģistrācijas lapā ir ziľas, ka Jēkabpils
apriľķa Biržu pagasta bibliotēka reģistrēta 1946. gada 1. jūlijā. Saskaľa ar Jēkabpils valsts
arhīvu.
2013. gadā bibliotēka notikušas 29 izstādes un 4 pasākumi.
Akreditācijas apliecība izsniegta 2008.gada 20. jūnijā.
Bibliotēka piedāvā:
Šodien bibliotēkā ir plašs daiļliteratūras, bērnu literatūras, nozaru un uzziľu literatūras klāsts.


Izmantot novadpētniecības materiālus, informatīvo izdevumu „Novada vēstis”.



Bezmaksas pieeja datoriem ar bezvadu interneta pieslēgumu, printeris skeneris, kopētājs.



Informācijas meklēšanu datu bāzes www.letonika.lv, www.lursoft.lv.
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Autoceļi
Salas novadā atrodas 9 valsts vietējie autoceļi, kas ir ar grants segumu, novadu šķērso
3 valsts reģionālie autoceļi, no kuriem P75 Jēkabpils – Lietuvas robeža un P72 Ilūkste –
Bebrene – Birži ir ar asfalta segumu. Valsts reģionālais autoceļš P76 Aizkraukle – Jēkabpils
novada teritorijā ar asfalta segumu ir tikai posmā Jēkabpils – Daugavas stacijas tilts un pie
Sēlijas ciema 450 metru garumā. Tuvākā gada laikā ir plānots noasfaltēt atlikušos grants ceļa
posmus. Darbi uzsākti un asfalta seguma pirmā kārta uzklāta gandrīz visam neasfaltētajam
posmam.
Salas novadā visi pašvaldības autoceļi ir ar grants vai grunts segumu, kas regulāri tiek
atjaunoti, veicot ceļu greiderēšanu. Pašvaldības autoceļu un ielu kopgarums ir aptuveni 183
kilometri. Pašvaldības autoceļi šķērso 13 tiltus, kas ir daudz un tiltiem ir nepieciešami
ievērojami līdzekļi to uzturēšanai.
Sabiedriskais transports
Sabiedriskā transporta satiksmi Salas novadā piedāvā SIA „Jēkabpils autobusu parks”
un KS „Toms”. SIA „Jēkabpils autobusu parks” nodrošina iedzīvotāju nokļūšanu uz
apkārtējiem novadu centriem kā Jaunjelgavu, Aizkraukli, Viesīti un u.c., savukārt KS „Toms”
nodrošina iedzīvotāju nokļūšanu no lielākajiem Salas novada ciemiem uz Jēkabpili. Liela
nozīmē ir Jēkabpils autoostai un Krustpils dzelzceļa stacijai, jo tās ir starppunkts nokļūšanai
tālāk uz Rīgu, Daugavpili, Rēzekni vai citām lielām pilsētām.
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Tūrisms un kultūrvēsturiskās vērtības
Novads atrodas sena un nozīmīga ūdensceļa tiešā tuvumā, kas teritorijas attīstību
veicinājis jau pirms daudziem gadsimtiem, radot lielu kultūrvēsturisko mantojumu. Pašlaik
novadā nav atsevišķa informācijas centra, kas sniegtu informāciju par novada tūrisma un
kultūrvēsturiskajiem objektiem. Pēc Salas un Sēlpils pagastu apkopotās informācijas novadā
ir 17 valsts nozīmes kultūras pieminekļi, septiľi vietējas nozīmes kultūras pieminekļi, pieci
vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi un trīs vietējas nozīmes industriālie pieminekļi.
Bez kultūras pieminekļiem novadā ir daudzi citi kultūrvēsturiski apskates objekti un
vietas – Raiľa klubs-muzejs, brīvdabas komplekss „Zvejnieklīcis”, Taborkalns (augstākā
novada virsotne), Strūves meridiāna loka triangulācijas tīkla punkti, senu sadzīves priekšmetu
kolekcija, dižakmens pie Biržiem, Boķu dzirnavas, bijušās Sankaļu ūdensdzirnavas – tagad
hidroelektrostacija un citas vietas. Kā nozīmīgu var minēt arī skaisto Daugavas senleju un
Sēlijas ainavu.
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Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti
Pārskata par budžeta izpildi skaidrojumi
Budžeta
izpilde
pārskata
gadā

Budžeta
izpilde
iepriekšējā
gadā

Izmaiľas
(+,-)

3268198
1116279
119115
57657

2881200
1047847
12503
120740

+386998
+68432
+106612
-63083

0

515

-515

1661360
313787
3162255
332106
1169
380634
193222
241972
1517447
495705

1447142
252453
2886743
304669
1182
87635
132039
593304
1339665
428249

+214218
+61334
+275512
+27437
-13
+292999
+61183
-351332
+177782
+67456

84293
23306
0
60987
85400
24413
60987

69673
16538
15
53120
68870
15744
53126

+14620
+6768
+15
+7867
+16530
+8669
+7861

3052

868

+2184

2874

555

+2319

178

301

-123

0

12

-12

2982
1270
150
1562

6995
238
167
6590

-4013
+1032
-17
-5028

Pamatbudžets
Ieņēmumi kopā
t.sk. nodokļu ieľēmumi
nenodokļu ieľēmumi
maksas pakalpojumi un citi pašu ieľēmumi
no valsts budžeta daļēji finansēto publisko personu
un budžeta nefinansēto iestāžu transferti
valsts budžeta transferti
pašvaldību budžetu transferti
Izdevumi kopā
t.sk. vispārējie valdības dienesti
sabiedriskā kārtība
vides aizsardzība
teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
kultūra
izglītība
sociālā aizsardzība

Speciālais budžets
Ieņēmumi kopā
t.sk. nodokļu ieľēmumi
nenodokļu ieľēmumi
valsts budžeta transferti
Izdevumi kopā
t.sk. vides aizsardzība
teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Ziedojumi un dāvinājumi
Ieņēmumi kopā
t.sk. ziedojumi un dāvinājumi, kas saľemti no
juridiskām personām
ziedojumi un dāvinājumi, kas saľemti no fiziskām
personām
% ieľēmumi par ziedojumu un dāvinājumu konta
atlikumu
Izdevumi kopā
t.sk. kultūra
izglītība
sociālā aizsardzība
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Pamatbudžets
Pārskata gadu salīdzinot ar iepriekšējo gadu pamatbudžeta ieľēmumi pieauguši par Ls
386998,-. Galvenos pašvaldības ieľēmumus veido nodokļu ieľēmumi Ls 1116279,- un valsts
budžeta transferti Ls 1661360,-. Galvenos pašvaldības izdevumus veido izdevumi izglītībai
Ls 1517447,-.
Ieľēmumi
Nodokļu ieľēmumos uzrādīts iedzīvotāju ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma
nodoklis. Pārskata periodā nodokļu ieľēmumi palielinājušies par Ls 68432,- Ir palielinājies
gan iedzīvotāju ienākuma nodoklis, gan nekustamā īpašuma nodoklis.
Nenodokļu ieľēmumos uzrādītas valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi, ieľēmumi
no ēku un būvju īpašuma pārdošanas un kustamā īpašuma mantas realizācijas. Pārskata
periodā nenodokļu ieľēmumi palielinājušies par Ls 106612, jo palielinājušies ieľēmumi no
ēku un būvju īpašuma pārdošanas, meža īpašuma pārdošanas un soda naudas ieľēmumi.
Maksas pakalpojumos un citos pašu ieľēmumos uzrādīti ieľēmumi par nomu un īri,
ieľēmumi par biļešu realizāciju, ieľēmumi par komunālajiem pakalpojumiem, PVN atmaksa
no valsts budžeta. Pārskata periodā maksas pakalpojumi un citi pašu ieľēmumi
samazinājušies par Ls 63083,-. Iepriekšējā pārskata periodā pašvaldība saľēma PVN atmaksu
no valsts budžeta, bet šajā gadā PVN atmaksa nav saľemta.
Valsts budžeta transferti pārskata periodā palielinājušies par Ls 214218,-.
Palielinājušies ieľēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda par Ls 75921,-, transferti
noteiktiem mērķiem Ls 122188,- dotācija saskaľā ar MK noteikumiem, kura saľemta 2013.
gadā, kura iepriekšējos gados nebija Ls 29714, - 2013. gadā mazāk saľemti transferti projektu
īstenošanai Ls 13605,-.
Pašvaldību budžetu transferti pārskata periodā palielinājušies par Ls 61334,-.
Transfertu palielinājums, saistīts ar to, ka palielinājušies ieľēmumi par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem un par bāreľu nama „Līkumi” sniegtajiem pakalpojumiem.
Izdevumi
Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi palielinājušies par Ls 292999,- pārskata
periodā realizēts projekts „Salas pagasta aizsargdambja rekonstrukcija” par summu Ls
270491,-.
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi palielinājušies par Ls 61183,-.
Pārskata periodā vairāk līdzekļi izlietoti pakalpojumu apmaksai.
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Kultūrai izdevumi samazinājušies par Ls 351332,-. Iepriekšējā gadā tika realizēti
projekti par rekonstrukcijas darbu veikšanu Salas un Sēlpils kultūras namos, tāpēc izdevumi
bija ievērojami lielāki.
Izglītībai izdevumi palielinājušies par Ls177782,-, jo palielināti izdevumi izglītības
iestādēm.
Sociālai aizsardzībai izdevumi palielinājušies par Ls 67456,-. Izdevumu palielinājums
saistīts ar to, ka iepriekšējā pārskata periodā palielinājās minimālā ienākuma pabalsts
izmaksa, ēdināšanas pabalstu izmaksa un bezdarbnieku stipendiju izmaksa.
Speciālais budžets
Speciālajā budžetā tiek uzrādīts dabas resursu nodoklis, kurš tiek izlietots vides
sakopšanai un ceļu fonda līdzekļi, kuri tiek izlietoti ceļu ikdienas darbu un periodisko darbu
veikšanai. 2013.gadā speciālā budžeta ieľēmumi palielinājušies par Ls 14620,-. Vairāk
ieskaitīts dabas resursu nodoklis par Ls 6768,- un transferti ( ceļu fonda līdzekļi ) Ls 7867,Līdz ar to arī izdevumi salīdzinot ar iepriekšējo periodu ir lielāki par Ls 16530,Ziedojumi un dāvinājumi
Ziedojumos un dāvinājumos uzrādīti ziedojumi un dāvinājumi ar noteiktu mērķi.
Ziedojumi un dāvinājumi pārskata periodā izlietoti saskaľā ar dāvinājuma mērķi pašvaldības
aģentūrai „Līkumi” Sēlpils kultūras namam un Salas vidusskolai. 2013.gadā ziedojumi
saľemti Ls 3052,-, kas ir par Ls 2184,- vairāk kā 2012.gadā.
Nākotnes maksājumi saskaľā ar līgumiem, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības
un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem projektiem (Ls 352744,-).
Uzrādīts līgums par Salas vidusskolas sporta zāles rekonstrukciju.
Nākotnes saistības un maksājumi saskaľā ar līgumiem un vadības lēmumiem par
preču un pakalpojumu iegādi, izľemot tos, kas noslēgti ar ārvalsts finanšu palīdzības un
Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem projektiem un nomu ( Ls 38464,-).
Uzrādīti līgumi, kuri noslēgti par preču un pakalpojumu iegādi.
Nākotnes nomas maksājumi (4350,-).
Uzrādīti līgumi, kuri noslēgti par paklāju nomu, ūdens piegādes iekārtu „Venden”
nomu un tehniskā aprīkojuma – video novērošanas nomu.
Izsniegtie galvojumi (21469,-).
Uzrādīts galvojums Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Vidusdaugavas SPAAO”
Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 3DP/3.5.2.2/09/IPIA/VIDM/003 „Vidusdaugavs
reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts SA poligona „”Dziļā vāda” Mežāres
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pagastā” īstenošanai Ls 4802,- un galvojums SIA „Vīgants” daudzdzīvokļu māju jumtu
remontdarbiem Ls 16667,-.
Citas zembilances saistības (20955,-).
Uzrādīti līgumi par produktu piegādi, kuri noslēgti līdz 2014. gada augustam.
Saskaľā ar likumu „Par pašvaldībām” Salas novada pašvaldībā veikta revīzija par
laika periodu no 2013. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim. Revīziju veica SIA
„Pagrabnieces Auditoru Birojs” zvērināta revidente N.Pagrabniece. Apstiprinātais pārskats
iesniegts Valsts kasē.
Komunikācija ar sabiedrību
2013. gadā novada dome ir veikusi būtisku darbu, lai nodrošinātu novada iedzīvotāju
informēšanu par domes pieľemtajiem lēmumiem, realizētajiem projektiem, stāstītu par tuvāko
gadu iecerēm novada attīstībā. Komunikācijas nodrošināšanai tiek izmantoti plašsaziľas
līdzekļi, sapulces un tikšanās ar iedzīvotājiem.
2013. gadā Salas novada dome turpināja izdot un nogādāt iedzīvotājiem bezmaksas
ikmēneša informatīvo izdevumu „Novada Vēstis”. Informatīvajā izdevumā regulāri tiek
ievietoti arī domē pieľemtie saistošie noteikumi, lai nodrošinātu informācijas nonākšanu
ikvienam iedzīvotājam.
Salas novada pašvaldības interneta vietnē www.salasnovads.lv regulāri tiek ievietota
un atjaunota iedzīvotājiem aktuāla informācija gan par notiekošo novadā, gan arī par dažādām
aktualitātēm Latvijā. Mājas lapā joprojām darbojas „Forums”, kur ikviens mājas lapas
apmeklētājs var paust savu viedokli dažādās aptaujās. Informācija par jaunākajiem
notikumiem novadā izskan arī „Radio 1” ēterā.
Lai nodrošinātu iedzīvotāju informēšanu par pašvaldības aktualitātēm un iesaistītu
iedzīvotājus pašvaldības lēmumu pieľemšanā un lai veicinātu iedzīvotāju sadarbību ar novada
domi, Salas novada dome īsteno šādus pasākumus:


Tikšanās ar atsevišķām interešu grupām un NVO (bērnu vecāki, pakalpojumu sfēras
darbinieki, pensionāri, uzľēmēji), kuras ieinteresētas vienu vai otru speciālu jautājumu
risinājumā. Interešu grupu pārstāvjus uzaicinot uz komiteju un domes sēdēm.



Ik mēnesi tiek izdota novada avīze „Novada vēstis”, kurā iedzīvotājus informē par
pašvaldības aktualitātēm., divas reizes izskan jaunākā informācija „Radio 1” ēterā.



Informācija tiek ievietota novada mājas lapā.



Tiek apkopota informācijas par esošiem un plānotiem pašvaldības projektiem, kā arī
par finansējuma avotiem to īstenošanai.
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Sniedz konsultācijas projektu pieteikumu sagatavošanai .



Koordinē novada attīstības programmas izstrādi un savas kompetences ietvaros
nodrošina tajā iekļauto aktivitāšu ieviešanu un uzraudzību.



Sniedz konsultācijas savas kompetences ietvaros, sagatavo iepirkuma dokumentāciju.
Visās darbībās novads ievēro visas teritorijas līdzsvarotu attīstības principu un pret

ikvienu iedzīvotāju ievērojam vienlīdzīgu attieksmi visās iestādēs un struktūrās.

37

