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Sāc no turienes, kur Tu esi. Izmanto to, kas Tev ir.
Un izdari to, ko vari izdarīt. /Arturs Aše/

Labdien, Jūsu mājās!

Grūti atcerēties tādu gadu, kad 1.janvārī visu dienu līst nepārejošs lietus. Jādomā,
ka lietus būs veiksmes, auglības, saskaņas un
panākumu vēstnesis. Jaunais gads cilvēkiem
vienmēr iesākas ar iecerēm un sapņiem, uz
kuriem mērķtiecīgi ir jātiecas. Tāpēc ceru, ka
ikvienam novada iedzīvotājam padomā ir plāni, ko īstenot Jaunajā gadā.
Novadā aizvadītais gads ir bijis darbīgs.
Nauda tika piesaistīta vairākiem projektiem,
bet arī pašvaldības līdzekļus ieguldījām novada infrastruktūras sakārtošanā. Kā lielākos
darbus varētu minēt Biržu Tautas nama kāpņu
telpas remontu, Salas vidusskolas mājturības
kabineta pārbūvi un aprīkošanu, ĢAC “Saulstari” grupiņas remontu, novērošanas kameru
uzstādīšanu pie Sēlpils kultūras nama un Biržu
pamatskolas, Sēlpils 2. bibliotēkas remontdarbu turpinājumu, PII “Ābelīte” vairāku grupiņu remontu, tualetes un ieejas remontu. Tika
uzstādīti deviņi informācijas stendi lielākajās
novada apdzīvotajās vietās, izbūvēts bērnu
atpūtas laukums pie Sēlpils kultūras nama,
saremontēts tilts pār Sakas upi, kur no valsts
saņēmām daļēju finansējumu darbu apmaksāšanai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Realizēts projekts “Droša vide Salas ciemā”, kura rezultātā sakārtots centrālā laukuma
sienu nostiprinājums. Īstenojās vairāku gadu
iecere un SIA “Vīgants” ar pašvaldības finansiālu atbalstu iegādājās greideri. Notika tehnisko projektu izstrāde pašvaldības lauku ceļiem
un tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums šo
ceļu sakārtošanai.
Kā veiksme jāmin Biržu internātpamatskolas uzturēšanai nepieciešamā daļēja finansējuma piešķiršana no valsts budžeta. Tas
panākts ar pašvaldību kopīgu rīcību un Zaļo
un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas un

tās vadītāja A.Brigmaņa un premjerministra
M.Kučinska atbalstu. Biržu internātpamatskola ir trešā skaitliski lielākā internātskola valstī.
Kā katru gadu arī šogad bērnu skaits šajā skolā
pēc pirmā septembra ir pieaudzis par 13 bērniem. Kāda cita skola saņem pedagogu algas
par šiem bērniem, bet mūsu skola ik mēnesi
skolas uzturēšanas vajadzībām zaudē gandrīz
3000 EUR.
Protams, ka līdzekļi katru gadu tiek paredzēti dažādu kultūras pasākumu organizēšanai, amatierkolektīvu vadītāju algām un arī
tērpu iegādei. Pagājušajā gadā tērpi iegādāti
Sēlpils kultūras nama bērnu kolektīvam “Sprigulītis”, sieviešu vokālajam ansamblim “Lira”
un Biržu Tautas nama sieviešu vokālajam ansamblim “Melodija”, kā arī šogad turpināsies
novada kultūras namu amatierkolektīvu tērpu
iegāde.
Budžets tiek apstiprināts katrai iestādei
vai struktūrvienībai atsevišķi un tās vadītājs
kopā ar grāmatvedības speciālistiem seko tā
izlietojumam. Pagājušā gada kopējais budžets
bija 4,4 miljoni eiro, no kuriem 49,5% iztērēti izglītībai, 9,6% kultūrai, 15,7% sociālai aizsardzībai, 9,1% pašvaldības teritoriju un ēku
apsaimniekošanai, 4,8% vides aizsardzībai,
10,5% vispārējiem vadības dienestiem, u.c.
Pašlaik notiek darbs pie 2018. gada novada budžeta plānošanas. Uz budžeta aizstāvēšanu domē tika aicināti visi novada iestāžu
un struktūrvienību vadītāji. Sarunās kopā ar
pašvaldības vadītāju, izpilddirektoru, galveno
grāmatvedi un finansisti tika izvērtēts naudas
pieprasījuma pamatojums un prioritātes.
Janvāra kārtējā domes sēdē paredzēta
2018. gada budžeta apstiprināšana. Algas un
štatu saraksts tika apstiprināts šī gada 4. janvāra ārkārtas sēdē. Minimālā alga valstī šogad

ir noteikta 430 EUR mēnesī par pilnu slodzi,
tāpēc tā palielinās par 50 EUR. Arī pārējiem
darbiniekiem, kuri strādā uz pilnu slodzi ir
noteikts 50 EUR algas pielikums. Taču tiem,
kuri nestrādā uz pilnu slodzi, pielikums ir
paredzēts proporcionāli slodzei. Lūdzu visus
strādājošos darba vietās painteresēties par
jaunās nodokļu ieturēšanas kārtības ietekmi
uz saņemamo algu un samaksātajiem nodokļiem. Lai nebūtu jāpiedzīvo nepatīkami
pārsteigumi gada beigās, savlaicīgi konsultējieties ar algu grāmatvežiem. Ņemot vērā
pieaugušo darba apjomu dažādu projektu
dokumentācijas kārtošanā, atskaišu sagatavošanā, kā arī lai labāk varētu izmantot dažādu
projektu iespējas novada attīstībai, projektu
speciāliste turpmāk strādās uz pilnu slodzi.
Tāpēc L.Kadžule turpmāk vairs nepildīs
lauksaimniecības konsultanta pienākumus.
Par Latvijas konsultācijas biroja izvēlēto speciālistu, darba laikiem un pieņemšanas vietām sniegsim informāciju, kad tā būs mūsu
rīcībā.
Par K/S “Toma” autobusu reisu pārtraukšanu novadā no uzņēmuma nebija saņemta
nekāda informācija. K/S “Toma” veiktie reisi
bija iekļauti kopējā Jēkabpils autobusu parka
iepirkumā un viņi tur bija kā apakšuzņēmēji. Saņemot no iedzīvotājiem jautājumus par
turpmāko K/S “Toma” veikto reisu likteni,
atkārtoti no Jēkabpils autobusu parka vadības
saņēmām apliecinājumu un informējām cilvēkus, kuri interesējās par šo jautājumu, ka reisus
turpmāk veiks Jēkabpils autobusu parks.
Lai 2017. gadā paveiktais ir labs pamats
2018. gada panākumiem! Lai piepildās Jūsu
ieceres!
Irēna Sproģe
Salas novada domes priekšsēdētāja
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2017.gada 28.decembra novada domes sēdē izskatīti un
pieņemti lēmumi šādos jautājumos:
• Izpilddirektora ziņojums par paveikto
decembra mēnesī (svinīgā svētku pasākumā
pie novada pašvaldības ēkas tika iedegta svētku
egle un iedziedāta Tautas saimes grāmata; Salā,
Sēlijā un Biržos notika Ziemassvētkiem veltīti
pasākumi; tika veikta Salas pašvaldībai piederošā autotransporta degvielas atlikuma inventarizācija; demontēts gājēju ceļš pār Sakas upi;
veikti labiekārtošanas darbi pie Sēlpils kultūras
nama – atjaunots bērnu rotaļu laukums, izveidots volejbola un futbola laukums; Valsts akciju
sabiedrība “Latvijas Valsts Ceļi” Jēkabpils nodaļa veica ikgadējo autoceļu uzturēšanas darbu
pārbaudi Salas novada pašvaldības autoceļiem,
neatbilstības normatīvo aktu un obligāto standartu prasībām netika konstatētas; tika saņemts
viens pieteikums Salas novada pašvaldības rīkotajam uzņēmējdarbības attīstības ideju konkursam “Jaunais atnācis uz laukiem”; pašvaldības pārstāvis piedalījās Zemgales plānošanas
reģiona rīkotā pieredzes apmaiņas braucienā
uz Poliju un Vāciju, tika apskatīti atjaunojamie
energoresursi);
• Par grozījumiem 2017.gada 26.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.2017/1 “Salas novada pašvaldības 2017.gada budžets”
• Par grozījumiem Salas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu,
kuri tiek finansēti no pašvaldības budžeta,
un mēnešalgu sarakstā (ar 2018.gada 1.janvāri izdarīt Salas novada pašvaldības iestāžu un
struktūrvienību amatu, kuri tiek finansēti no
pašvaldības budžeta, un mēnešalgu sarakstā
šādus grozījumus: 1.1. izslēgt no saraksta amatu – lauksaimniecības konsultants (kods pēc klasifikatora (2132 11)) 0,5 slodzes, mēnešalga 560
EUR; 1.2. amatam – projektu vadītājs (kods pēc
klasifikatora (2422 01)) palielināt slodzi no 0,5
uz 1, mēnešalga 1170 EUR);
• Par mežaudzes uzņemšanu grāmatvedības bilancē (uzņemt Salas novada pašvaldības
grāmatvedības bilancē mežaudzi (kadastra apzīmējums 56900050424), kas atrodas nekustamajā īpašumā “Birztalas”, Sēlpils pagastā, Salas
novadā, mežaudzes vērtība 162 EUR)
• Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils novada pašvaldību (Salas novada pašvaldībai deleģēto funkciju izpildi likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4.punktā
un 5. punktā, Izglītības likuma 17. panta trešajā
daļā un Dziesmu un deju svētku likumā noteikto funkciju ietvaros esošus un Jēkabpils novada
Izglītības un kultūras pārvaldes nolikumā noteiktos pārvaldes uzdevumus, nodot Jēkabpils
novada pašvaldības Izglītības un kultūras pārvaldei. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils
novada pašvaldību uz 1 gadu);
• Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA
“Vīgants” (Deleģēt SIA „Vīgants” veikt pašvaldības autonomajā kompetencē esošas funkcijas
– organizēt iedzīvotājiem siltumapgādes pakalpojumus – izrietošu pārvaldes uzdevumu iedzīvotājiem, neatkarīgi no tā kā īpašumā atrodas
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dzīvojamais fonds. Noslēgt deleģēšanas līgumu
ar SIA „VĪGANTS” par minētā pārvaldes uzdevuma veikšanu uz 1 gadu);
• Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA
“Vīgants” (Uzdod SIA „VĪGANTS” veikt ielu
un ceļu ikdienas uzturēšanas darbus 2018.gadā.
Noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „VĪGANTS”
par ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem
uz 1 gadu);
• Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA
“Vīgants” (Deleģēt SIA „Vīgants” veikt pašvaldības autonomajā kompetencē esošas funkcijas
– organizēt teritorijas labiekārtošanu un sanitārās tīrības nodrošināšanu – izrietošu pārvaldes
uzdevumu. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA
„VĪGANTS” par ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem uz 1 gadu);
• Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA
“Vīgants” (Deleģēt SIA „Vīgants” veikt pašvaldības autonomajā kompetencē esošas funkcijas
– organizēt komunālos pakalpojumus – izrietošu pārvaldes uzdevumu: sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas organizēšanu novadā. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „VĪGANTS” par
ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem uz 1
gadu);
• Par nekustamā īpašuma “Birztalas” Sēlpils pagastā, atsavināšanu un nosacītās cenas
apstiprināšanu (nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Birztalas”,
Sēlpils pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. 5690
005 0424, kura sastāvā ir 1 (viena) zemes vienība 0,9015 ha platībā, par brīvu cenu; apstiprināt
nekustamā īpašuma “Birztalas”, Sēlpils pagastā,
Salas novadā, kadastra Nr. 5690 005 0424, nosacīto cenu EUR 3052,87);
• Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa
Viesturu ielā 7 –13 atsavināšanu (atļaut L.K.
atsavināt Salas novada pašvaldībai piekritīgo
nekustamo īpašumu – dzīvokli Viesturu ielā
7–13, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, kas
sastāv no 727/11801 domājamās daļas daudzdzīvokļu mājas un zemes, par nosacīto cenu
3881,98 EUR uz nomaksu 36 mēnešiem);
• Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa
Viesturu ielā 6 –13 atsavināšanu (atļaut I.B. atsavināt Salas novada pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu – dzīvokli Viesturu ielā 6–13,
Salā, Salas pagastā, Salas novadā, kas sastāv no
744/11913 domājamās daļas daudzdzīvokļu
mājas un zemes, par nosacīto cenu 3881,98
EUR uz nomaksu 36 mēnešiem);
• Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai (samazināt
nekustamā īpašuma nodokli 50 % apmērā 4
politiski represētajām personām par zemi un
ēkām, kuras netiek izmantotas saimnieciskajā
darbībā);
• Par Salas novada teritorijas plānojuma
izstrādi (uzsākt jauna Salas novada Teritorijas
plānojuma izstrādi; apstiprināt Salas novada
Teritorijas plānojuma izstrādes darba uzdevumu; apstiprināt Salas novada Teritorijas plā-

nojuma vadības grupu: Salas novada domes
priekšsēdētāja I.Sproģe; Salas novada domes
priekšsēdētājas vietnieks J.Balodītis; Salas novada pašvaldības izpilddirektors A.Baumeisters;
sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
J.Grandāne; projektu vadītāja L.Kadžule; nekustamo īpašumu speciāliste I.Gādmane; par Salas
novada Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju
apstiprināt nekustamo īpašumu speciālisti Ingrīdu Gādmani);
• Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar
SIA “GEO Mērniecība” (deleģēt SIA „GEO
Mērniecība” izveidot un uzturēt Salas novada
administratīvās teritorijas augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas datubāzi; noslēgt deleģējuma līgumu ar SIA „GEO Mērniecība” uz
1 gadu);
• Par nekustamā īpašuma „Avenītes”
Salas pagastā, sadalīšanu (atļaut V.S. sadalīt,
neizstrādājot zemes ierīcības projektu vai detālplānojumu, nekustamo īpašumu „Avenītes”,
Salas pagastā, Salas novadā; piešķirt atdalāmajai
zemes vienībai, platība 2,1 ha, jaunu nosaukumu „Cielaviņas”, Salas pagasts, Salas novads, un
mainīt zemes lietošanas mērķi no lauksaimniecība uz jaunu – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība; piešķirt
atdalāmajai zemes vienībai, platība 3,9 ha, jaunu nosaukumu „Dižkārkli”, Salas pagasts, Salas
novads, zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība);
• Par adreses piešķiršanu Sēlpils pagastā
(piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5690 002 0076 un būvei ar kadastra apzīmējumu 5690 002 0076 001 (baznīca, sienas), kas
atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5690 002 0076, adresi – “Sēlpils baznīca”,
Sēlpils pagasts, Salas novads, LV–5232);
• Par nekustamā īpašuma „Lauka Bulduri” Salas pagastā, sadalīšanu (atļaut I.K. sadalīt, neizstrādājot zemes ierīcības projektu vai
detālplānojumu, nekustamo īpašumu „Lauka
Bulduri”, Salas pagastā, Salas novadā; piešķirt
atdalāmajai zemes vienībai, platība 5,4 ha, jaunu nosaukumu „Kaktiņi”, Salas pagasts, Salas
novads, zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība);
• Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Priednieki”, Sēlpils pagastā,
Salas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu sadalīšanai);
• Par īres līguma izbeigšanu (izbeigt īres
līgumus ar 2 personām);
• Par īres līguma pagarināšanu (pagarināt
īres līgumu ar 11 personām)
Nākošā kārtējā domes sēde 2018.gada
25.janvārī plkst.14.00.
* Salas novada domes sēdes protokoli publicēti mājas lapā www.salasnovads.lv sadaļas
„Novada dome” apakšsadaļā „Domes sēžu protokoli”.
Ingūna Rēķe, Personāla nodaļas vadītāja
www.salasnovads.lv
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Saistošie noteikumi Nr.2017/8 „Par kustamā un nekustamā īpašuma
novērtēšanas kritērijiem, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes
(personas) un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam”
APSTIPRINĀTI Salas novada domes
2017.gada 30.novembra sēdē (protokols
Nr.15., 24.punkts). Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 33.panta otro daļu.
1. Saistošie noteikumi nosaka ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas (turpmāk
tekstā – ģimene (persona) īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošā kustamā īpašuma
un nekustamā īpašuma (turpmāk tekstā –
īpašums) līdzekļu novērtēšanas kritērijus,
nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusam.
2. Nosakot atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam,
par īpašumu netiek uzskatīts:
2.1. zeme un /vai mežs, kas tiek izmantots ienākumu gūšanai pamatvajadzību apmierināšanai atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta
otrajai daļai:
2.1.1. ģimenei ar bērniem, nekustamais
īpašums platībā līdz 15 ha;
2.1.2. zemes īpašums, kopā ar nekustamā īpašuma vai tā daļas sastāvā esošo zemi,
kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju nepārsniedz
5 ha ģimenei (personai), kā arī šim nekustamajam īpašumam funkcionāli piederīgas
saimniecības ēkas (piemēram, garāža, kūts,
klēts, šķūnis, pagrabs, pirts, dārza māja) vai

ne vairāk kā divas saimniecības ēkas uz nomātas zemes;
2.2. viens automobilis, kurš ģimenei
(personai) ir īpašumā ilgāk par sešiem mēnešiem pirms iesnieguma iesniegšanas brīža
un kurš ir vecāks par 10 gadiem.
3. Trūcīgas un vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nepiešķir, ja persona vai kāds no ģimenes locekļiem sešu mēnešu periodā pirms iesnieguma iesniegšanas
ir uzdāvinājis savu nekustamo īpašumu citai
personai.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.
gada 1.janvārī.
5. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Salas novada pašvadības
2012.gada 4.oktobra saistošie noteikumi
Nr.10 „Par kustamā un nekustamā īpašuma
novērtēšanas kritērijiem, nosakot atbilstību
trūcīgas ģimenes (personas) un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam”.

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Ar 2018.gada 1.janvāri stājas spēkā Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumi
Nr.356 “Grozījumi Ministru kabineta 2010.
gada 30. marta noteikumos Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu". Pamatojoties uz
iepriekš minētajiem Ministru kabineta noteikumiem, jāveic būtiski grozījumi kustamas

un nekustamas mantas novērtēšanas kritērijos 2012.gada saistošajos noteikumos Nr.10
„Par kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritērijiem, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) un maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusam”. Tāpēc tiek veidots jauns saistošo noteikumu projekts.
2. Īss projekta satura izklāsts
Ar saistošiem noteikumiem tiek papildināts kustamās un nekustamās mantas
uzskaitījums, kas nav par šķērsli trūcīgas
personas (ģimenes) vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa iegūšanai.
3.Informācija par plānoto ietekmi uz
pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu projekts būtiski neietekmē pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Nav attiecināms
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
Saistošo noteikumu rezultātā tiks papildināts no Salas novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem finansētais pabalstu saņēmēju
loks.
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar sociālā darba speciālistiem un Salas novada domes deputātiem.
Domes priekšsēdētāja /personiskais
paraksts/ I.Sproģe

Saistošie noteikumi Nr.2017/7
Grozījumi Salas novada pašvaldības 2014.gada 31.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.6 „Citi pašvaldības pabalsti”
APSTIPRINĀTI Salas novada domes
2017.gada 30.novembra sēdē (protokols
Nr.15, 23.punkts). Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”43.panta trešo
daļu.
1. Izdarīt Salas novada pašvaldības
2014.gada 31.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.6 „Citi pašvaldības pabalsti” šādus grozījumus:
1.1. Papildināt 7.3. punktu aiz vārda
“skolēnam” ar vārdiem “no 2.–12. klasei”.
1.2. Aizstāt 13.punktā skaitli “22” ar
skaitli “24”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc
to publicēšanās Salas novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Salas Novada
Vēstis”.
www.salasnovads.lv

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Grozījumus nepieciešams veikt, lai precizētu, kuru klašu skolēni var saņemt talonus
kancelejas preču iegādei, un noteikt lielāku
vecumu pilngadīgiem bērniem, kuri mācās.
2. Īss projekta satura izklāsts
Tiks precizētas skolēnu klašu grupas, kuras varēs saņemt pašvaldības izsniegtu talonu kancelejas preču iegādei. Tiks palielināts
vecums pilngadīgiem bērniem, kuri mācās
vispārizglītojošās skolās, arodvidusskolās,
koledžās, vakarskolās un augstākajās mācību
iestādēs pilna laika studijās līdz 24 gadu vecumam.
3.Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošie noteikumu projekta īstenošana

ietekmē pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
Nav attiecināms
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
Administratīvās procedūras netiek mainītas, lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana
noteikta atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajai kārtībai.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar sociālā darba speciālistiem.
Domes priekšsēdētāja /personiskais
paraksts/ I.Sproģe
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Saistošie noteikumi Nr.2017/9 „Grozījumi
Salas novada pašvaldības 2014.gada 31.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.5
„Par sociālās palīdzības pabalstiem”
APSTIPRINĀTI Salas novada domes
2017.gada 30.novembra sēdē (protokols Nr.15,
25.punkts). Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu, likuma “Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu.
1. Izdarīt Salas novada pašvaldības 2014.
gada 31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.5 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 1.1.punktu šādā redakcijā: “1.1.
krīzes situācija – situācija, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas)
gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības
un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla
palīdzība”.
1.2. Aizstāt 6.3. punktā vārdus “vienreizējs
pabalsts ārkārtas situācijā;” uz vārdiem “pabalsts krīzes situācijā”.
1.3. Aizstāt VI nodaļas virsrakstu “Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā” un virsrakstu
“Pabalsts krīzes situācijā”.
1.4. Aizstāt 16., 17. un 18.punktā vārdu “ārkārtas” ar vārdu “krīzes”.
1.5. Papildināt IV nodaļu ar 16.¹ un 16.²
punktiem šādā redakcijā:
“16.¹ Pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts, ja ģimenei (personai) nav apmierinātas pamatvajadzības veicot apsekošanu vai
saņemta informācija no policijas, izglītības
iestādes vai bāriņtiesas, ka bērna dzīvībai vai
veselībai draud briesmas, vai citos neparedzētos gadījumos – pabalsta apmērs līdz 100
euro.”
“16.² Vienreizējs pabalsts atsevišķu dzīves
situāciju risināšanai (piemēram, personas apliecinošu dokumentu kārtošanai), piešķir individuāli izvērtējot situāciju, uzrādot uzdevumu
apliecinošus dokumentus – pabalsta apmērs līdz
40,00 euro.”
1.6. Aizstāt 22.punktā pieturzīmi “,” ar vārdu “un”.
1.7. Aizstāt 22.punktā skaitli “171,00” ar
skaitli “200,00”.
1.8. Aizstāt 22.2.punktā vārdus “recepšu
medikamentu iegādes izdevumu kompensāci-

jai” ar vārdiem “medikamentu iegādes un speciālistu apmeklējumu izdevumu kompensācijai
līdz”.
1.9. Izteikt 22.3.punktu šādā redakcijā:
“zobu ārstēšanas un protezēšanas izdevumu segšanai vienu reizi kalendāra gadā ne vairāk kā
30,00 euro vienai personai, izmaksājot naudā”.
1.10. Papildināt 25.3. punktu aiz vārda “skolēnam” ar vārdiem “no 2. – 12. klasei”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to
publicēšanās Salas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Salas Novada Vēstis”.

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Ir radusies nepieciešamība Salas novada
pašvaldības 2014.gada 31.jūlija saistošos noteikumus Nr.5 „Par sociālās palīdzības pabalstiem” precizēt pabalstu apmērus.
2017. gada 9. februārī stājās spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likumā. Šī likuma pārejas noteikumu 32. punkts
nosaka, ka līdzšinējā vienreizējā pabalsta ārkārtas situācijā vietā pašvaldībām ir jānosaka
pabalsta krīzes situācijā apmērs un piešķiršanas
kārtība.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka pabalstu Saistošie noteikumi nosaka pabalsta apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu izpilde tiek nodrošināta ikgadējā pašvaldības budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
Saistošo noteikumu piemērošanā persona
var vērsties Salas novada Sociālajā dienestā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav attiecināms.
Domes priekšsēdētāja /personiskais
paraksts/ I.Sproģe

2017.gads Salas novada
dzimtsarakstu nodaļā
Dzimšana:
reģistrētas 25 dzimšanas (2016.gadā – 31), t.sk.
17 zēni, 8 meitenes,
Vecāki izvēlējušies šādus vārdus:
zēniem – Andžejs, Adrians, Ņikita, Krists,
Ralfs, Reinis, Toms, Gustavs, Rihards, Daniīls,
Marks, Mārtiņš, Kārlis, Valters, Dairis, Rolands
meitenēm – Sofija, Adrija, Marta, Viktorija,
Rebeka, Annija, Estere,
2 bērniem vecāki izvēlējušies 2 vārdus –
Jānis Samuels, Anna Agate
Bez ziņām par bērna tēvu reģistrēta 1 dzimšana, paternitāte atzīta (vecāki nesastāv laulībā)
13 gadījumos.
6 gadījumos piedzimis pirmais bērns, 8 –
otrais, 3 – trešais, 3 – ceturtais, 4 – piektais, 1
– sestais

Laulība:
reģistrētas 18 laulības (2016.gadā – 28)
pirmā laulība – 14 sievietēm, 14 vīriešiem; otrā
laulība – 4 sievietēm, 3 vīriešiem, trešā laulība
–1 vīrietim

Miršana:
Reģistrēti 35 miršanas gadījumi (2016.gadā –
30), t.sk. 20 vīrieši, 15 sievietes

Gadi
91 – 100
81 – 90
71 – 80
61 – 70
51 – 60
41 – 50
31 – 40
21 – 30
11 – 20
Līdz 10

Vīrieši
1
7
5
4
1
1

Sievietes
4
8
2
1

1

Nāves cēloņi:
1. Sirds, asinsvadu slimības, t.sk. infarkti
2. Vēzis, audzēji
3. Mehāniskā asfiksija (noslīkšana, pakāršanās)
4. Traumas (orgānu bojājumi, kaulu lūzumi)
Ingūna Rēķe
Salas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Turpinās pieteikšanās bezmaksas latviešu valodas kursiem
Jēkabpils Tālākizglītības un
informācijas tehnoloģiju centrs
(TITC) sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu projekta “Latviešu
valodas kursi Jēkabpils pilsētas un apkārtējo novadu: Krustpils, Jēkabpils, Salas, Aknīstes, Viesītes un Pļaviņu pilsētas iedzīvotājiem” ietvaros
uzsāk dalībnieku reģistrāciju latviešu valodas
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kursos.
Aicinām kursos apgūt vai pilnveidot latviešu valodas prasmes iedzīvotājus, kuru dzimtā
valoda nav latviešu valoda, kuri nav bezdarbnieki, darba meklētāji vai skolēni. Priekšroka
– jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem. Mācības
notiek grupās, ņemot vēra zināšanu līmeņus –
A1, A2, B1, B2, C1.

Kursi ir BEZ MAKSAS, noslēgumā kursanti kārto (arī bez maksas) pārbaudījumu Valsts
izglītības satura centrā.
Kursu dalībnieku reģistrācija un testēšana
no 11. 12. 2017. –26.01.2018.
Pieteikšanās: pa tālr. 65221333, e-pasts:
titc@titc.lv
Inga Grīnberga, Jēkabpils TITC
www.salasnovads.lv
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Paziņojumi par izsolēm
• “Salas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma „Dzīlītes” Salas pagastā,
Salas novadā, kadastra Nr.5686 009 0213,
kura sastāvā ir 1 (viena) zemes vienība 1.66
ha platībā mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena ir EUR 3753,59,
izsoles solis – EUR 50,00. Izsoles nodrošinājums – 10% no sākumcenas. Dalības
maksa – EUR 30. (Iemaksa jāveic AS „Swedbank”, kods HABALV22, konts LV40HABA0551027661272, saņēmējs: Salas novada
pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000045372.)
Izsole notiks 2018.gada 22.janvārī plkst.
11.00 Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā (222.kabinetā).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
www.salasnovads.lv, sadaļā Izsoles; Salas
novada pašvaldības administrācijas ēkā (Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads,
101.kab.). Izsolāmo objektu var apskatīt iepriekš piesakoties pa tālr. 65237700.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek

Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā
106.kabinetā, darba dienās: pirmdiena – ceturtdiena no plkst. 8.30 –12.00 un no 13.00–
17.00., piektdienās no plkst. 8.30 –12.00 un
no 13.00–16.00. Reģistrēties izsolei var līdz
19.01.2018. plkst.16.00. Nosolītā pirkuma
summa jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles protokola parakstīšanas dienas.”
• “Salas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma „Dzīļulauki” Salas pagastā,
Salas novadā, kadastra Nr.5686 009 0365,
kura sastāvā ir 1 (viena) zemes vienība 2,3
ha platībā mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena ir EUR 4324,49,
izsoles solis – EUR 50,00. Izsoles nodrošinājums – 10% no sākumcenas. Dalības
maksa – EUR 30. (Iemaksa jāveic AS „Swedbank”, kods HABALV22, konts LV40HABA0551027661272, saņēmējs: Salas novada
pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000045372.)
Izsole notiks 2018.gada 22.janvārī plkst.
11.00 Salas novada pašvaldības administrā-

cijas ēkā (222.kabinetā).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
www.salasnovads.lv, sadaļā Izsoles; Salas
novada pašvaldības administrācijas ēkā (Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads,
101.kab.). Izsolāmo objektu var apskatīt iepriekš piesakoties pa tālr. 65237700.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek
Salas novada pašvaldības administrācijas
ēkā 106.kabinetā, darba dienās: pirmdiena – ceturtdiena no plkst. 8.30 –12.00 un
no 13.00–17.00., piektdienās no plkst. 8.30
–12.00 un no 13.00–16.00. Reģistrēties izsolei var līdz 19.01.2018. (ieskaitot), plkst.16.00.
Nosolītā pirkuma summa jāsamaksā divu
nedēļu laikā pēc izsoles protokola parakstīšanas dienas.”
Izsoles noteikumi skatāmi novada
mājaslapā: http://www.salasnovads.lv/aktualit2.php?aktID=1756
Agnese Karaseva
Juriste

Simtgadi sagaidot, Salas novadā iecerēta piemiņas
plāksne – stēla novada Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem
Šogad Biržos, netālu no Brīvības cīņu vietām, iecerēts atklāt piemiņas plāksni – stēlu
vienpadsmit Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem,
kas dzimuši Salas novadā. Viņu vārdi un dzimšanas dati tiks iegravēti piemiņas zīmē.
Vienpadsmit pieminētie ir:
1. Akmeņkalns (Šteinbergs) Rūdolfs,
kapteinis, dzimis 05.08.1893. Sēlpils pag., miris
27.09.1966. Čikāgā, ASV, apbalvots par 1919.
g.3.novembra uzbrukumu, forsējot Spilves pļavas Jaunās muižas rajonā;
2. Bērziņš Mārtiņš, kareivis, dzimis
2.10.1892. Biržu pag., miris 26.05.1926. Biržu
pag., apbalvots par 1920.g.4.aprīļa izlūku gājienu Pustojes–Voskreseņijes ciema rajonā Latgalē;
3. Braucējs Jānis, seržants, dzimis
25.11.1896. Biržu pag., miris 1962., apbalvots
par 1919.g.14.novembra uzbrukumu Iecavas
muižai, kurā ielauzās pirmais;
4. Brālītis Otto, seržants, dzimis
30.01.1895. Biržu pag., miris 03.1971., apbalvots
par cīņu1919.g.19.decembrī, aizstāvot Berezku
ciemu pie Igaunijas robežas;
5. Buiķis Jānis, seržants, dzimis 06.09.1896.
Biržu pag., miris 1947., apbalvots par 1919.g.20.
novembra kauju pie Grāventāles pils;
6. Ģēģeris Jānis, virsseržants, dzimis
06.11.1894. Biržu pag., miris 1957. Biržu pag.,
apbalvots par 1920.g.4.februāra cīņu pie Bereznicas ciema Latgalē;
7. Kalnaraups Pēteris, virsseržants, dzimis
14.12.1894. Biržu pag., miris 09.11.1958. Mičigānā, ASV, apbalvots par cīņu 1919.g.8.novembrī
pie Kurzemes Beķera kroga Zemgalē;
8. Miezītis Kārlis, dižkareivis, dzimis
www.salasnovads.lv

30.09.1894. Sēlpils pag., miris 1987. Sēlpils pag.,
apbalvots par cīņām 1919.g.3.novembrī Bolderājas kāpās;
9. Sīpolnieks Jānis, seržants, dzimis
12.05.1893. Biržu pag., miris 21.11.1919.
pie Slampes, apbalvots par cīņu pie Slampes
1919.g.21.novembrī;
10. Strēlnieks Paulis, virsleitnants, dzimis
16.06.1896. Sēlpils pag., miris 21.10.1929. Rīgā,
apbalvots par cīņām 1919.g. no 17.līdz 19.novembrim pie Staļģenes muižas;
11. Ziediņš Jānis, kaprālis, 08.05.1894.
Sēlpils pag., miris 18.11.1973. Seces pag., apbalvots par izlūku gājieniem 1919.g.3.decembrī un
1920.g.6.janvārī ienaidnieka aizmugurē Latgalē.
Granīta stēla taps Latvijas valsts simtgadei
veltītā projekta “Atceries Lāčplēšus” ietvaros.
Godinot Latvijas Brīvības cīņās kritušos karavīrus, visā Latvijā tiek uzstādītas vienota parauga
piemiņas stēlas pēc Aizsardzības ministrijas iniciatīvas ar Jaunsardzes un informācijas centra
atbalstu. Stēlas mākslinieciskais autors ir mākslinieks Jānis Strupulis.
Sagaidot mūsu valsts dibināšanas simtgadi, Salas novada pašvaldība ar pienācīgo cieņu
vēlas atdot godu novadā dzimušajiem Brīvības
cīņu varoņiem, kā mūžīgai viņu piemiņai uzstādot stēlu netālu no Brīvības cīņu vietām Biržos,
kur katru gadu pulcējas lāpu gājiena dalībnieki
Lāčplēša dienā 11.novembrī.
Lai piepildītu ieceri, Salas novada pašvaldība aicina ik katru iedzīvotāju tapt par līdzdalībnieku šai cēlajā darbā, ziedojot. Tā būs vienreizēja iespēja par tautas saziedotajiem līdzekļiem
uzstādīt piemiņas stēlu mūsu Brīvības cīņu varoņiem un apzaļumot iecerēto vietu.

Visdrīzākajā laikā katrā Salas novada bibliotēkā parādīsies ziedojumu kastītes. Ziedojumus varēs veikt arī ar pārskaitījumu, kur:
Saņēmējs: Salas novada pašvaldība, reģ. Nr.
90000045372, Susējas iela 9, Sala, salas pag., Salas nov., LV–5230;
Konts: LV20HABA0551034460071
Mērķis: Ziedojums stēlas uzstādīšanai Salas
novada LKO kavalieriem.
Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu
speciāliste
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Novada iedzīvotāji aicināti veikt ierakstus Tautas
Saimes grāmatā
Pēc Rīgas Aktīvo senioru alianses iniciatīvas ir izveidota Latvijas valsts simtgadei veltīta
“Tautas Saimes grāmata”, kas ceļo pa Latviju un
kurā katram iedzīvotājam ir unikāla iespēja ļoti
personiski uzrunāt valsti.
Svinīgā brīdī, vakarā, kad tika iedegta Salas
novada galvenā egle Tautas Saimes grāmata tika
nodota Salas novada pašvaldības rīcībā.
Latgales Reģionālās televīzijas veidoto sižetu par šo pasākumu var skatīt: https://www.
youtube.com/watch?v=yrBhlqVzLm8
Latgales Reģionālās televīzijas raidījumu
“Pieci novadi Latvijā” translē Rīga TV 24 ēterā
darbadienās pulksten 6.00 un 7.30 un brīvdienās pulksten 8.30 raidījumu “Nedēļa novados”.

Ikviens, kas vēlas ierakstīt individuālo vai kolektīvo ierakstu Tautas Saimes
grāmatā, to var paveikt, ņemot vērā grāmatas ceļošanas vietas un laikus pa Salas
novadu.
Tautas Saimes grāmatas atrašanās laika un
vietu grafiks:
• 8.–14.01., PII Ābelīte
• 15.–21.01., Sēlpils 1. bibliotēka
• 22.–27.01., Sēlpils kultūras nams
• 28.01.–3.02., Sēlpils 2.bibliotēka
• 4.–10.02., Salas vidusskola
• 11.–17.02., Biržu pamatskola
• 18.–24.02., Biržu internātpamatskola
• 25.02.–03.03., NVO, uzņēmumi

Salas novada Jauniešu dome prezentē
sevi projekta “Spīk!” ietvaros

8.decembrī, Salas novada bērnu un jauniešu centrā norisinājās
projekta „Spīk!” otrā aktivitāte – Salas novada Jauniešu domes prezentācijas vakars „Iepazīsimies!”.
Prezentācijas vakarā jaunieši iepazīstināja ar sevi un to, kāda ir
viņu motivācija darboties Jauniešu domē, labprāt dalījās ar šajā gadā
piedzīvoto (gan kā organizatoriem, gan kā dalībniekiem), kā arī pastāstīja par nākamā gada plāniem. Tāpat jaunieši ieskicēja to, kādu
viņi tuvākajā nākotnē vēlētos redzēt Salas novadu. Būtiska jauniešiem

šķiet sporta infrastruktūras sakārtošana, daudzi vēlētos, lai Salā tiktu atjaunots peldbaseins. Arī labi apmaksāta darba iespējas ir būtisks
faktors, lai pēc studijām viņi atgrieztos savā novadā un te veidotu savu
ģimeni.
Lai nedaudz atraisītu pasākuma dalībniekus, Jauniešu domes
biedri piedāvāja izspēlēt dažas spēles. Spēlē „Turpinājums sekos..” dalībnieku uzdevums bija pabeigt iesākto teikumu. Šī spēle veicina sevis
izzināšanu un pilnveidošanu un dod iespēju uzzināt par citu cilvēku
uzskatiem un vērtībām. Savukārt spēlē „Kas es esmu?” svarīgi ir pareizi formulēt jautājumu, lai uz to varētu atbildēt ar „Jā!” vai „Nē!”.
Spēle rosina fantāziju, ir lielisks veids, kā jautri pavadīt laiku.
Pasākuma izskaņā pasākuma dalībnieki piepildīja kasti ar vēlējumiem un ieteikumiem Salas novada Jauniešu domei, lai iedrošinātu
un mudinātu jauniešus darboties vēl aktīvāk!
„Lai gan bijām satraukušies, tomēr pasākums, manuprāt, izdevās!
Šī prezentācija bija tāds kā kopsavilkums par 2017.gadu ar nelielu ieskatu nākamajā gadā plānotajās aktivitātēs!” tā pēc pasākumu teica
Salas novada Jauniešu domes priekšsēdētāja vietnieks Krišjānis Ivbulis.
Pasākumā piedalījās 18 dalībnieki. Paldies visiem dalībniekiem
par atsaucību un kopā būšanu!
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam valsts budžeta finansējuma
ietvaros.
Vita Tropa, Jaunatnes lietu speciāliste

Salas vidusskolas 2.klases skolēni apmeklē
interešu un izglītības centru Lielvārdē
6. decembrī Eiropas Savienības fonda projekta Nr.8.3.5./16/I/011
‘’Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs’’ ietvaros Salas vidusskolas 2.klases skolēni apmeklēja Interešu un izglītības
centru Lielvārdi, lai iepazītos ar inženiera profesiju. Nodarbības laikā
skolēni tika iepazīstināti ar vienkāršajiem mehānismiem. Skolēniem bija iespēja pašiem iejusties inženiera profesijā un uzbūvēt lapu pūtēju no Lego. Skolēni nonāca pie secinājuma, ka inženiera profesija prasa lielu pacietību
un uzmanību, arī daudzas praktiskas zināšanas. Nodarbība bija vērtīga, skolēni nodarbināti un patiesi iepriecināti
par rezultātu. Varbūt kādu dienu kāds no viņiem kļūs par labu inženieri.
Liene Petrovska, 2. klases audzinātāja un Dace Tropa,
Salas vidusskolas pedagogs karjeras konsultants
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Izziņas un radošo tehnoloģiju dienas pasākums
Biržu internātpamatskolā
20. decembrī Biržu internātpamatskolā,
realizējot projektu „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,
notika Izziņas un radošo tehnoloģiju dienas
pasākums, uz kuru bija aicināti gan šīs skolas
1.–5. klases audzēkņi, gan Biržu pamatskolas
pirmklasnieki. Darboties gan ar rokām, gan
prātu un iepazīt dažādas profesijas bērniem
palīdzēja viens no „Mazās Brīnumzemes”
idejas autoriem Edmunds Sprūdžs.
Nodarbību laikā bērni ne tikai iepazinās
ar „pilsētvides” modeli, bet arī uzzināja, cik
gan daudz dažādu profesiju darbinieki piedalījušies tā radīšanā, un tas bija pamats runāt
par profesijas izvēli. Kā uzsvēra E. Sprūdžs,
profesijas izvēle bērniem un jauniešiem bieži
vien sagādā problēmas, jo pietrūkst tīri praktisku iespēju iepazīties ar šo profesiju darba
rezultātu un pašiem padarboties. Turklāt
šādas nodarbības veicina dalībnieku interesi
par eksaktajām zinātnēm, elektroniku, mehāniku, kā arī ar mākslas pasauli saistītajām
profesijām. Pašiem veidojot savus modeļus,
bērni attīsta arī radošumu un telpisko domāšanu, prasmi darboties komandā, menedžēt

darbu, jo mūsdienās faktiski neviens projekts
nav iedomājams bez dažādu profesiju pārstāvju sadarbības.
Nodarbību laikā izveidotos pilsētvides 3D
modelīšus bērni drīkstēja vest mājup vai, savienojot lielākā modelī, mācību vietā izveidot
uzskates līdzekli, ar kura palīdzību iespējams
turpināt sarunas par profesijām vai, piemēram, par cilvēku savstarpējo sadarbību, ceļu
satiksmes noteikumiem utt. Šis bija patiešām
iedvesmojošs, radošumu un katra bērna spē-

Ģimenes atbalsta centrā “Saulstari”
viesojās kinologs Valdis Mucinieks
4. janvārī Ģimenes atbalsta centrā „Saulstari” viesojās MAIGAIS
SUNS – kinologs Valdis Mucinieks
un 3 suņu meitenes – Bārbija, Aurora un Gesija. Kinologs Valdis
visā Latvijā piedāvā bērniem, pieaugušajiem, vecāka gada gājuma
cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām piedalīties KANISTERAPIJĀ, kuras galvenie
ieguvumi ir atgūta uzticēšanās
sajūta, attīstīta neatkarība, iecietība un paškontrole, paaugstināta
pašapziņa un iniciatīva, attīstīta
empātija u.c.
Kanisterapijā piedalīties iespēja bija arī Centra
bērniem, audzinātājiem un darbiniekiem. Sākotnēji bērni bija izbrīnīti par suņu lielumu un dažiem bērniem pārņēma bailes no saskarsmes ar dzīvnieku, jo bērnībā bijusi negatīva pieredze. Vēlāk suņu miers, labestība, pozitīvā atmosfēra un kinologa uzmundrinājumi
palīdzēja bērniem justies droši un atvērties. Bērni mīluļus varēja paijāt, ķemmēt, pabarot,
runāties ar viņiem, pieglausties un gulēt uz viņiem. Bērni bija ļoti priecīgi par šo iespēju!
Paldies kinologam Valdim Muciniekam par pozitīvajām emocijām!
Santa Bormane, Sociālā pedagoģe
Izsakām vissiltākos pateicības vārdus Biržu pamatskolai un Anglijā dzīvojošajiem latviešiem
par Ziemassvētku dāvanu sarūpēšanu dažādām iedzīvotāju grupām Salas novadā.
Salas novada Sociālais dienests
www.salasnovads.lv

jas atraisošs pasākums. „Mazajā Brīnumzemē” un daudzveidīgajā profesiju pasaulē
todien ielūkojās 67 audzēkņi no abām Biržos
esošajām skolām. Jāteic, bērniem šīs nodarbības patika tik ļoti, ka viņu savstarpējās sarunas par profesijām un modeļu veidošana
turpinājās arī brīvajā laikā pēc mācību dienas
beigām.
Dace Kalniņa–Aleksandrova
karjeras konsultante pedagoģe
Foto autors D.Kalniņa–Aleksandrova

Šajā naktī zvaigznes / Lejup laižas
Un kā sudrabs / Egļu zaros krīt.
Sveču staros visas / Domas gaišas, –
Lai tās būtu /T ādas mums arvien,
Un lai jaunā gada / Dienu rakstā
Laimes māte / Dzīpariņu sien!
Pirms Ziemassvētkiem saņēmām
grāmatu dāvinājumu no Amerikas,
paldies Paulim Lazdam. Pateicamies
visiem atbalstītājiem un sadarbības
partneriem.
Salas bibliotēka

Dažreiz tā dzīvē notiek, ka pēkšņi ir jāatvadās
no ļoti tuva un mīļa cilvēka... Ir tikai viens liels
“Kāpēc tik ātri”, ...atbildes nav. Mēs neviens
nezinām kad un kā var beigties mūsu dzīves
stāsts un ir vieglāk, ja tādā brīdī blakus ir tik
labi cilvēki. Ļoti lielu PALDIES sakām visiem
kuri bija kopā ar mums šajā grūtajā laikā un
atbalstīja gan ar labiem vārdiem, gan darbiem. PALDIES par to, ka bijāt kopā ar mums,
atvadoties no mūsu mazdēla, dēla, brāļa,
vīra un tēva, drauga, ... vienkārši ļoti laba un
sirsnīga cilvēka Eināra Ūberga.
Piederīgie
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Ziemassvētki Biržu pamatskolā
Gada nogalē nu jau tradicionāli mūsu skolā
tiek atvērta rūķu darbnīca, kur dāvanu veidošanā aicināts ikviens Biržu pamatskolas audzēknis
un skolotājs. Dāvanas pirms Ziemassvētkiem
kopā ar novada sociālā dienesta darbiniekiem
nogādājam vientuļajiem pensionāriem Biržos.
Pēdējā mācību dienā visi pulcējāmies klašu
eglītēs, kur apkopojām mācību darba rezultātus, saņemot liecības. Pirmo trīs klašu skolēnus
apciemoja arī Ziemassvētku vecītis. Dienas no-

slēgumā devāmies uz Biržu Tautas
namu, lai skolas eglītē teiktu paldies
visiem, kas čakli mācījušies un noskatītos svētku koncertu, kuru kā
parasti skolēni bija gatavojuši kopā
ar skolotājām Mārīte Pori, Anitu
Cinkmani un Kristīni Pazuhu.
L. Lāčplēse
Biržu pamatskolas skolotāja

Ziemassvētku brīnumi Biržu skoliņā

Ziemassvētku gaidīšanas laiks Biržu pamatskolas pirmsskolas grupiņā “Putnēni” bija
sevišķi rosīgs. Jau decembra sākumā svētku noskaņu radīja bērni kopā ar audzinātājām, izrotājot savu grupiņu telpas, gatavoja apsveikumus
vecākiem, mācījās dzejoļus, dziesmas un vingrināja raitu dejas soli.
21. decembrī notika, jau par tradīciju kļuvusī, piparkūku cepšana kopā ar vecākiem. Bija

ieradies arī Rūķis ar dāvanu maisu. Lai atvērtu
dāvanas, vajadzēja noskaitīt dzejolīti, ko skaitīs
Ziemassvētku vecītim, tas bija kā ģenerālmēģinājums.
Nu jau par tradīciju mums ir kļuvusi, ka
grupas eglīti vada vecāki, bet skolotājas tikai
piepalīdz. Šo pasākumu vadīja enerģiskie un
atraktīvie bērnu vecāki– Marina, Meldra un
Dzintis. Par ko mēs sakām lielu, lielu Paldies!

Tas, ka Ziemassvētkos notiek visneticamākās lietas, varēja pārliecināties 22. decembrī
ierodoties Biržu Tautas namā, kur visi Biržu
pamatskolas pirmsskolas bērni bija sagatavojuši
koncertu–uzvedumu “Rūķīša cimdiņš”. Bērni
iejutās dažādu dzīvnieku lomās. Viņi runāja
tekstus, dziedāja, dejoja un skaitīja dzejoļus.
Koncerta noslēgumā, kad bērni dejoja “Ziemassvētku vilcieniņu”, skolas direktore A. Grišule
tika aicināta pievienoties “vilcieniņam”, un būt
par lokomotīves vadītāju.
Ar lielu sajūsmu tika sagaidīts sportiskais
Ziemassvētku vecītis, kurš bija ieradies ar skrituļslēpēm un lielu dāvanu maisu. Bērni skaitīja
dzejolīšus un saņēma saldumu paciņas.
Viegli un nemanot ir pagājis vēl viens rosīgs un labiem darbiem piepildīts gads. Janvāris
ir vēlējumu laiks. Mēs gribam pateikt sirsnīgu
paldies mūsu audzināmo bērnu vecākiem par
sadarbību, atbalstu, labajiem vārdiem un atsaucību. Vēlam Jums visiem labu veselību un, lai
mums kopā izdotos iecerētais!
Dace Štāle, skolotāja
Anita Ozoliņa, skolotāja

Jēkabpils apriņķa bērnu deju kolektīvu sadancis

2017. gada 7. decembrī, Salas kultūras
namā tikai aicināti visi Jēkabpils apriņķa 5.–9.
kl. bērnu deju kolektīvi uz sadanci „Man kājiņas
dancot grib – lecu citiem līdzi!”
Sadancī piedalījās un kopīgi izdejoja dejas Salas jauniešu deju kolektīvs
„Karlets”(vad.I.Vībāne), Sunākstes pamatskolas TDK (vad. A,Kivlenieks), Zasas vidusskolas
6.–8.kl. deju kolektīvs "Dzirnupīte" (vad. D.
Ģeidāne) Viesītes vidusskolas 7.–9.klašu tautas
deju kolektīvs "Augšzemīte” (vad. A. Kivlenieks)
Biržu pamatskolas 5.–9.klašu (vad. K.Pazuha)
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Viesītes Mūzikas un mākslas skolas 4.–6.klašu
deju kolektīvu "Danceri" (vad. Austra Niķe).
Sadanča laikā gan dejotājiem, gan skatītājiem bija iespēja izbaudīt 9 dažādas latviešu tautas dejas, kā, piemēram, “Paskatpolka” (Sandras
Jonaites horeogrāfija, tautas mūzika), “Vilciņš
zaķi aicināja” (Ilutas Mistres horeogrāfija, Modras Krūmiņa mūzika), “Man košas lentas, man
košas bantes” (Ilutas Mistres horeogrāfija, tautas
mūzika Jura Vaivoda apdarē), “Ar vērsīti art(i)
gāju” " (Ilutas Mistres horeogrāfija, tautas mūzika Jura Vaivoda apdarē), “Ganu polka”,“Induļa
Žigliņš” (G.Trukšānes horeogrāfija, tautas mūzika M.Muktupāvela apdarē), „Sanāciet lieli,
mazi” (Daces Adviljones horeogrāfija, Vitas Siliņas mūzika) „Visi ciema suņi rēja” (A.Donas horeogrāfija t.dz. A.Beila apdarē).
Visus viesus sirsnīgi uzņēma Salas kultūras nama darbinieki un Jauniešu deju kolektīvs
„Karlets” Ingas Vībānes vadībā. Viņas prieks par
citu kolektīvu veikumu un vislielākais prieks par
saviem jauniešiem un viņu izaugsmi: „Šajā kolek-

tīvā ir enerģiski jaunieši, kas atraduši sevī vēlmi
dejot, lai arī lielai daļai no mums nezinot iepriekš,
ko deja spēj sagādāt un kā to dejot– vēlme bija
mēģināt, sarosīties visiem kopā, veidot kolektīvu
un te nu mēs esam! Kolektīvs ir raibi kā dzeķa
vēders savā dažādībā it visā– prasmēs, talantos,
raksturā vecumā un dzīves pieredzē! Tā nu deja
ir savedusi mūs kopā– es un pulks lielisku, atraktīvu jauniešu, lai mēs patiku pret deju spētu izprast un pārvērst laimē. Kopā iepazīstam deju un
kopā tiecamies uz šo laimi. Strādājam un mazu
ceļa gabaliņu no darbpilnā ceļa esam jau nogājuši, lieliski pavadījuši pirmos gadus– daži šķēršļi
pārvarēti, daži rūgtumi pārdzīvoti, daudz prieka
dāvāts un saņemts, kaudze smieklu izsmieta un
kāre dejot vilina un vilina mūs vienu pie otra! Tik
daudz vēl mums priekšā– nezināmais aizrauj!”
Pavisam drīz, jau februāra nogalē, varēsim
priecāties kopā ar VPDK „Letkiss” jubilejas
koncertā.
Maija Bataraga – Vilka
Salas KN direktore
www.salasnovads.lv
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Senas latviešu Ziemassvētku tradīcijas
Salas ciema Birzītē
Salas ciema Birzītē 17.decembrī notika biedrības HOLISTA organizētais pasākums: Bluķa
vilkšana ‘’Aizslaucīt veco, sagaidām jauno’’!
Bluķa vilkšana ir ļoti sena un būtiska tradīcija, kura līdz mūsdienām ir saglabājusi savu
nozīmību un aktualitāti – sadedzinot veco, atbrīvojam ceļu jaunajam. Ar Bluķa vakaru beidzas iepriekšējais un sākas jaunais Saules gads.
Biedrība Holista pateicas lieliskajām sievām
– pasākuma režisorei Sandrai Kaņepai un pasākuma vadītājai Andrai Bitei. Pirmo reizi Salas Birzītē atskanēja akordeona skaņas, kas šajā
maigajā ziemas rītā lieliski ieskandināja un izdancināja atnākušos ķekatniekus. Akordeoniste, Salas KN ziņģu ansambļa ‘’Rota’’ vadītāja Ilze
Gaidele apmācīja visus ķekatniekus deju soļiem
un dziesmu pantiem.
Mūsu tautasdziesmās tiek dziedāts – ja vilksi bluķi, tad mošķi sētā nenāks.
Pasākums sākās no Salas KN gar pagastmāju uz Salas Birzīti. Salānieši un jēkabpilieši bija

sanākuši kuplā skaitā ar ģimenēm un bērniem,
mājas mīluļiem, un naski piedalījās pasākumā.
Dalībniekus pie lieliskā ugunskura cienāja ar
tēju un piparkūkām. Paldies mūsu ikgadējiem
kliņģeru cepējiem SIA Dona.

Mums visiem izdevās, jo piedalījāmies Mēs
– lieliski, atsaucīgi cilvēki! Paldies visiem kas
pielika roku un sirdi pasākuma veiksmei!
Lai sāk atdzimt senās latviešu tradīcijas!
Biedrība “Holista”

Gada nogale Biržu Tautas namā
2017 gads ir pagājis. Tas bija darbīgs
– koncerti, izrādes, izstādes, lekcijas, apmācības, filmu seansi, koncertizbraukumi,
piedalīšanās skatēs. Biržu Tautas namā uzņēmām dalībniekus novadu pirmsskolas
bērnu deju pasākumā “Vinnija Pūka dzimšanas dienas svinības” un novadu mūsdienu deju skatē.
Gada nogalē – darbojās Ziemassvētku radošās darbnīcas. Izskanēja pašdarbnieku sarūpētais koncerts “Notici brīnumam”, Ziemassvētku balle un pirmsskolas bērni satikās pie eglītes
ar Ziemassvētku vecīti.
Decembrī noslēdzās galda spēļu turnīrs,
kur katrs varēja atrast sev piemērotāko. Turnī-

rā piedalījās 30 dalībnieki. Kopvērtējumā
pirmā vieta Dzintaram Šmuidriņam, 2
vieta Indulim Bukam, 3.vieta Arvīdam
Gilučam.
Joprojām esat aicināti pievienoties
vidējās paaudzes deju kolektīvam “Kastanis”, sieviešu ansamblim “Melodija”, vīru
ansamblim, teātra grupai “Birzīte”.
Esmu no sirds pateicīga visiem, kuri
piedalās Biržu Tautas nama pašdarbībā!
Paldies katram, kurš šī gada laikā apmeklēja Biržu TN rīkotos pasākumus. Visiem
novēlu krāsu emocijām bagātu, enerģijas
un oriģinālu ideju pilnu 2018.gadu!
Vija Pazuha, Biržu TN direktore

Burvestības un rotaļas Salas kultūras namā

17.decembrī Salas kultūras namā notika amatierkolektīvu Ziemassvētku ieskaņas koncerts, „Labo raganiņu Ziemassvētku stāsts”, kurā savu
Pasauli par brīnumiem, burvestībām un Ziemassvētku svinēšanu atklāja
raganiņas.
Šajā brīnumu pilnajā pasakā piedalījās Salas kultūras nama paši svarīwww.salasnovads.lv

gākie un tuvākie – bērnu un pieaugušo amatierkolektīvi. Bērnu deju kolektīvs „Pumpuriņi” (vad. V.Vanaga), bērnu deju kolektīvs „Viens un Divi”
(vad. V.Vanaga), bērnu vokālais ansamblis „Mazulīši”(vad. R.Jakovļeva),
bērnu vokālais ansamblis „Buča” (vad. R.Jakovļeva), bērnu vokālais ansamblis „Stīga” (vad. R.Jakovļeva), Bērnu deju kolektīvs „Rakari” (vad.
I.Vībāne), jauniešu deju kolektīvs „Karlets” (vad. I.Vībāne), ziņģu ansamblis „Rota” (vad. I.Gaidele), sieviešu vokālais ansamblis „Belcanto”
(vad. R.Jakovļeva) un VPDK „Letkiss” (vad. I.Vībāne). Labo raganiņu
lomā iejutās Salas vidusskolas skolniece Marika Taškāne un Salas kultūras
nama direktore Maija Bataraga – Vilka.
20.decembrī visi Salas novada pirmskolas bērni, kuri neapmeklē bērnudārzu, kā arī citi viesi, tika aicināti uz Ziemassvētku eglītes pasākumu,
kur ciemos bija ieradušies īpašie viesi – Kašera sapņu fabrika – iejūtoties
sniegpārsliņu lomā, kuras mēģina atrisināt jautājumu, kāpēc Latvijā ar
katru gadu sniega kļūst mazāk ar dziesmām, dejām un rotaļām. Bet pats
lielākais prieks, kad Ziemassvētku vecītis ieradās ar dāvanu maisu.
Paldies visiem, kuri palīdz un rada šos skaistos un sirsnīgos pasākumus!
Maija Bataraga – Vilka, Salas KN direktore
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Kultūras afiša
BIRŽU TAUTAS NAMĀ
08–19 I Izstāde “2018 – Suņa gads”. Atnes sunīti (rotaļlietu, svecīti u.tml.) un veidosim izstādi kopā.
17 I – 17 XI ŠALLE LATVIJAI 10 mēnešos 100 metri. Ienāc Biržu TN un ieadi rindiņas kopīgajā dāvanā Latvijai.
20 I 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres ugunskurs pie Biržu TN visas dienas
garumā.
02 II – plkst. 15.30 Sveču liešana sveču
laikā ar dančiem un dziesmām kopā ar Vitu
Tallu. Gaidāma gardas putras baudīšana.
SALAS KULTŪRAS NAMĀ
26 I – plkst. 17.00 Mazajā zālē Aloiza
Savicka fotoizstādes LATVIJAS GAISMAS
GLEZNĀS atklāšana. Apskatāma līdz 26 II.
06 II – plkst. 09.30 Daugavpils teātra
izrāde SARKANGALVĪTE UN PASAKU
MEŽS. Ieeja 3 EUR.
09 II – plkst. 19.00 Muzikālās apvienības
SUS DUNGO koncerts. Ieeja 3 EUR.
16 II – plkst. 22.00–03.00 Valentīndienas balle. Aicina populāra un iemīļota grupa
GINC un ES. Biļešu cena iepriekš pārdošanā
5 EUR, pasākuma laikā 6 EUR. Vietu rezervācija pie galdiņiem no 18.01. līdz 14.02 zvanot
pa tālruni 20233947; 65237870 vai personīgi
Salas KN. Ieeja no 18 gadu vecuma! Dreskods: neformāli svinīgs tērps.
SĒLPILS KULTŪRAS NAMĀ
20 I – plkst. 15.00 Pie Sēlpils KN 1991.
gada barikāžu aizstāvju atceres diena ATMIŅU DZIRKSTELES. Aicināti barikāžu
dienu dalībnieki, tuvinieki, atbalstītāji.
27 I – plkst. 13.00 Rubenes KN amatierteātra KUMODE izrāde pēc Danskovītes
TĒVA MEITAS. Rež. Ilona Kantāne. Ieeja par
ziedojumiem (amatierteātrim KUMODE)
03 II – plkst. 17.00 Kūku pagasta teātra
draugu kopas PATAPA izrāde, Arta Dzīle
AR SAPNI PAR BRĒMENI. Rež. Aija Rancova, mūz.aut. Skaidrīte Pugača. Ieeja par
ziedojumiem (teātra draugu kopai PATAPA)

Apsveicam vecākus!

Salas novada dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēti
3 jaundzimušie –
viena meitenīte un divi puisīši.

2018. gada 11. janvāris

Daugavpils teātra izrāde
Salas KN SARKANGALVĪTE UN
PASAKU MEŽS. Ieeja 3 EUR.
6.februārī plkst. 09.30
Izrāde atklās skatītājiem vēl nedzirdētu
stāstu par Sarkangalvīti. Arī šoreiz viņa dosies
caur mežu pie savas vecmāmiņas, sastopot neganto vilku. Bēgot no vilka, Sarkangalvīte nomaldīsies un ceļā satiks citu pasaku varoņus:
Sniegbaltīti un rūķīti, princi, Ansīti un Grietiņu,
pat Tarzānu! Lai arī ceļā jāizvairās no negantā
vilka, Sarkangalvītei priekšā gaidāms neticams
piedzīvojums!
„Jebkurš dzīvē paveiktais labais darbs agri
vai vēlu atgriežas. Nesavtīga palīdzība un labsirdība – par to arī ir šī izrāde,” pārdomās par savu
iestudējumu dalās režisors Māris Korsiets.
Režisors Māris Korsiets; dramatizējuma
autori Māris Korsiets un Egils Viļumovs;
scenogrāfs un kostīmu mākslinieks Egils
Viļumovs; gaismu mākslinieks Sergejs Vasiļjevs; komponists Staņislavs Šimanskis;
dziesmu tekstu autore Līga Ivanova; horeogrāfe Anna Blakunova; Lomās: Inese Ivulā-

Muzikālās apvienības SUS
DUNGO koncerts Salas KN. Ieeja
3 EUR. 9.februārī plkst. 19.00
Sus Dungo ir neatkārtojams dārgums latviešu neatkarīgajā mūzikā, sauktas par "indie popa
fejām" un "dūdiņroka pārstāvēm", 6 jaunās dāmas ar plašu instrumentu klāstu, ieskaitot akordeonu un arfu, meitenīgi dzidrām balsīm atstāj
neizdzēšamu iespaidu un jūtīgu skatuves tēlu.
Sus Dungo ir svaiga elpa mūzikā, jaunības,

Pamatojoties uz Fizisko personu
datu aizsardzības likuma tiesisko
regulējumu, turpmāk sabiedrība
tiks informēta par jaundzimušajiem
Salas novadā, neidentificējot
konkrētas personas.
Proti, turpmāk tiks
sniegta informācija
tikai par jaundzimušo
skaitu.
Par jubilāriem turpmāk
informācija vairs
netiks sniegta.

ne-Mežale, Ritvars Gailums, Maija Korkliša,
Kristīne Veinšteina, Māris Korsiets, Egils Viļumovs, Zanda Mankopa, Alberts Vecmanis,
Raimonds Paegle.
patiesas brīvības un improvizācijas pildīta. Nemainīgi siltā atmosfēra mijas ar patiesu uzstāšanos un oriģinālu mūziku. Tiek sauktas par
pēdējo gadu interesantākajām un krāšņākajām
parādībām pašmāju neatkarīgajā popmūzikā.
2012.g. 7.jūnijā izdod pirmo albumu latviešu
valodā "Rasā pēdas", kas tiek atzinīgi novērtēts
no mūzikas kritiķiem un saņem Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvu nominācijā 2012. gada
"Labākā debija".
Grupas sastāvā kopš 2010. gada ir Diāna
Čepurnaja (vokāls, ģitāra, bandžo), Anneli Arro
(perkusijas, bungas, vokāls), Marika Arro (basģitāra, vokāls), Marta Trofimova (ģitāra, ukulele), Elizabete Balčus (vokāls, flauta, metalofons),
Liene Dravniece (vokāls, akordeons, taustiņinstrumenti), Elizabeta Angelika Lāce (arfa, taustiņinstrumenti). Kopš grupas dibināšanas dueta
līdz 2012. gada septembrim grupā aktīvi muzicējusi Kate Pāvula (vokāls, vijole, ukulele).

Aizsaulē aizgājuši
Ceļi tik īsi, bezgala īsi,
Garas, tik garas uz turieni kāpnes.
Viena klusuma tagad būs vairāk.
/Arvīds Skalbe/

Jānis Rozentāls
(12.10.1948. – 02.12.2017.)

Olga Bivka
(30.05.1947. – 20.12.2017.)

Alnis Avens
(13.11.1931. – 20.12.2017.)

Izdevējs: Salas novada pašvaldība. Tirāža: 1150. Izdevums pieejams arī elektroniskā versijā www.salasnovads.lv
Iespiests: SIA „Erante”, Jēkabpilī, tālr. 65230116
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild rakstu autori. Informāciju apkopoja Salas novada Sabiedrisko attiecību un Tūrisma lietu speciāliste Jolanta Grandāne.
Ar atsauksmēm un ierosinājumiem lūdzam vērsties Salas novada pašvaldībā, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagastā. Tālrunis: 65237748, 29156210 E- pasts: referente@salas.lv

