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Sveicināti Salas novadā !

Pagājuši gandrīz divi mēneši, kopš darbu uzsākusi jaunā Salas
novada pašvaldība. Vēlēšanu laiks aiz muguras un klāt reālo darbu
laiks. Jaunās novada administrācijas un domes pirmie darbi saistījās
ar dažādu dokumentu sakārtošanu, kontu atvēršanu un pakalpojumu
sniegšanu iedzīvotājiem. Deputātiem bieži nācās sanākt arī uz ārkārtas sēdēm. Domes sēdes norit konstruktīvā gaisotnē. Deputāti jautājumus uzdot, lai noskaidrotu lietas būtību un varētu pieņemt pareizus
lēmumus. Pārsvarā lēmumi pieņemti vienbalsīgi, bet lēmumu par
Sēlpils pamatskolas likvidēšanu neatbalstīja četri deputāti. Tas bija
smags lēmums, bet iespēju skolai pastāvēt arī nebija.To apliecina pēdējo dienu notikumi citos novados. Pašvaldību savienības kongresā
izglītības ministre T. Koķe skaidroja, ka skolēnu skaits kopš 1998.
gada samazinājies par 30%, bet skolu skaits tikai par 10%, bet skolotāju skaits nav samazinājies nemaz. Tātad Valsts reāli nevar atļauties
algot līdzšinējos skolotājus.
Kopīgais novads prasa arī kopīgus darbus. Arī turpmāk, kā novada teritoriālās vienības, saglabāsies pagasti. Lielākā daļa iedzīvotāju
zina, ka adresē jānorāda mājas nosaukums vai iela ar mājas numuru,
pagasta nosaukums, novada nosaukums un pasta nodaļas indekss.
Latvijas kartēs pazūd rajoni, bet ne pagasti. Tātad, Salas un Sēlpils
pagasta nosaukums arī turpmāk saglabāsies.
Sēlpiliešu zvaigžņu stunda bija 800 gadus atpakaļ. Bijušā Biržu
pagasta teritorija vislielāko uzplaukumu piedzīvoja Hercoga Jēkaba
laikā, bet Salas izaugsme notika padomju gados. Īsi Salas pagastu var
raksturot, ka tas ir attīstītākais Jēkabpils rajona pagasts, kur reģistrēti
ap 232 dažādi uzņēmumi. Pagasts nekad nav bijis īpaši atbalstāmā
teritorija. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji ar saviem nodokļiem gandrīz
spēj uzturēt pašvaldību. Ir bijuši gadi, kad pagasts nav saņēmis dotācijas no pašvaldību izlīdzināšanas fonda. Salā, kā novada centrā, ir
pieejami pakalpojumi, kuri saskaņā ar MK noteikumiem jānodrošina
iedzīvotājiem: vidusskola, bērnudārzs, kultūras nams, bibliotēka, ģimenes ārsta prakse, aptieka, pasts, veikali, frizētava u.c., bet šie visi
pakalpojumi nav pieejami Sēlijā. Sēlpils pagastam attīstības centra
trūkums bija par šķērsli iecerētajam projektam ar Aizkraukles rajona
kaimiņu pagastiem.
Salas pagasts pastāvēja līdz 1925. gadam, tad to pārdēvēja par
Ābeļu pagastu, bet 1944. gadā pagastus kā administratīvās vienības likvidē un izveido mazākas administratīvas teritorijas – ciemus.
Ābeļu pagastu sadala divos ciemos – Ābeļu un Salas. Toties Biržu
pagasts, kas bija lielākais Jēkabpils apriņķa pagasts, ir sadalīts vairākās daļās. Vislielākā teritorija pievienota Salas pagastam, bet pārējā
teritorija – Kalna un Leimaņu pagastiem. Gadu gaitā mainījusies arī
Sēlpils pagasta teritorija. Aptuveni trešā daļa no tagadējās Sēlpils pagasta teritorijas piederēja Salas pagastam, vēlāk Ābeļu pagastam, par
ko liecina bērnunama Līkumi iepriekšējais nosaukums „Ābeļu bērnu
nams.” Daļa no Staburaga pagasta ir bijusī Sēlpils pagasta teritorija. Ap 700 ha no Salas pagasta teritorijas nonākusi Jēkabpils pilsētas
apsaimniekošanā, bet tagadēja Ābeļu pagasta teritorija līdz Lašiem
kādreiz piederēja Salas pagastam. Tagadējo bērnu un jauniešu centru
Jēkabpilī cēluši Salas pagasta iedzīvotāji.
Laika ratu pagriezt atpakaļ nav iespējams ne par 800 gadiem, pat
ne par minūti. Vienlīdz nozīmīgs ir cilvēku veikums dažādos laikos.
Tikai cilvēki ir tie, kas ar savu prātu un rokām attīsta teritoriju, kurā
viņi dzīvo. Vezums ir jāvelk vienā virzienā, lai tas kustētos uz priekšu.
Esmu pārliecināta, ka mums pietiks zināšanu un prasmes, lai attīstītu
kā Salas, tā Sēlpils pagastus. Paldies vēlētājiem par dāvāto uzticību
šajā pārmaiņu laikā.
Domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe

APSTIPRINĀTI
Salas novada domes
2009. gada 16. jūlija sēdē
(protokols Nr. 4, 8.1)

SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
2009. GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2

„PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS
PABALSTIEM”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1. punktu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto daļu

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
1.1. ārkārtas situācija – stihiska nelaime vai iepriekš neparedzami
apstākļi, kuru rezultātā persona (ģimene) nespēj apmierināt pamatvajadzības;
1.2. ģimenes locekļi – laulātie, bērni un personas, kurām ir kopēji
izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī;
1.3. ienākumus un materiālo stāvokli apliecinoši dokumenti – dokumenti, kas apliecina personas ienākumus, īpašumus un uzkrājumus,
likumīgo apgādnieku esamību, noslēgtos uztura līgumus, izsniegtos
aizdevumus un parādsaistības;
1.4. izdevumus apliecinoši dokumenti – kases čeks, stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķins oriģināls, kurā norādīts sociālās palīdzības pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un
samaksas summa;
1.5. pamatvajadzības – ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība;
1.6. sociālais dienests – pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz
sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem;
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1.7. trūcīga ģimene/persona – kurai noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas)
statusam atbilstoši Ministru kabineta 2009.
gada 3.marta noteikumiem Nr. 214 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu”;
1.8. klients – šo saistošo noteikumu izpratnē ir persona un viņa ģimenes locekļi,
kuri tieši vai ar pārstāvja palīdzību vēršas sociālajā dienestā un lūdz sociālo pabalstu;
2. Saistošie noteikumi nosaka sociālās
palīdzības pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsts) veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību personām (ģimenēm), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus,
kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas
un pārsūdzēšanas kārtību.
3. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt
pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu, kas
nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgām
personām (ģimenēm), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu viņu līdzdarbību
savas situācijas uzlabošanā.
4. Pabalstus piešķir personai (ģimenei),
kura deklarējusi savu pamatdzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā.
5. Pašvaldība izmaksā citus pabalstus pēc
tam, kad apmierināts pamatots pašvaldības
trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta.
6. Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu
veidi:
6.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;
6.2. dzīvokļa pabalsts;
6.3. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
6.4. pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai;
6.5. pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai;
6.6. pabalsts bāreņiem;
6.7. brīvpusdienas skolēniem;
6.8. sociālās aprūpes pabalsts.

mā pabalstu piešķir uz laika posmu, uz kuru
ģimenei (personai) piešķirts trūcīgas ģimenes
(personas) statuss, bet ne ilgāk kā uz trim mēnešiem.
10. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju,
pabalstu var izmaksāt naudā vai apmaksāt
pakalpojumus vai preces, kas nepieciešami
personas vai tās ģimenes locekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

II Pabalsts garantētā minimālā ienākuma
līmeņa nodrošināšanai
7. Pašvaldībā noteiktais garantētais minimālā ienākumu līmenis vienai personai ir Ls
37,00 mēnesī.
8. Pabalstu piešķir trūcīgai ģimenei (personai), kas pamatdzīvesvietu deklarējusi Salas novada pašvaldībā un faktiski dzīvo deklarētajā adresē. Pabalstu aprēķina un izmaksā
atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 17.
jūnija noteikumiem Nr. 550 „Kārtība, kādā
aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par
līdzdarbību”.
9. Ja ģimene (persona) pabalstu pieprasa pēc trūcīgas ģimenes (personas) statusa
piešķiršanas, pabalstu aprēķina, pamatojoties uz ziņām, kas sniegtas trūcīgas ģimenes
(personas) statusa piešķiršanai. Šajā gadīju-

IV Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
14. Pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas
nelaimes vai iepriekš neparedzami apstākļi,
kuru rezultātā personai (ģimenei) ir grūtības
apmierināt pamatvajadzības) piešķir līdz Ls
200 vienai personai (ģimenei), neizvērtējot
personas (ģimenes) ienākumus, bet ņemot
vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto
zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos,
ja nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts
vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu
segšanai.
15. Pabalstu piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā 15 dienu laikā no
ārkārtas situācijas rašanās.
16. Pabalstu ārkārtas situācijā personas,
kurai pamata dzīvesvieta deklarēta Salas novadā, nāves gadījumā piešķir mirušā ģimenes
loceklim (apgādniekam) vai personai, kura
uzņēmusies apbedīšanu.
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III Dzīvokļa pabalsts
11. Tiesības pieprasīt dzīvokļa pabalstu ir
Salas novada iedzīvotājiem:
11.1. kuri savu pamata dzīvesvietu ir deklarējuši Salas novadā ne mazāk kā pēdējos 12
mēnešus, un dzīvo atbilstoši deklarētajai adresei;
11.2. kuriem piešķirts trūcīgas ģimenes
(personas) statuss;
12. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts tikai
par dzīvokli, kurš tiek izmantots ģimenes/
personas pamatvajadzību nodrošināšanai
(netiek izīrēts, gūstot ienākumus).
13. Dzīvokļa pabalstu aprēķina:
13.1. Vienistabas dzīvoklim līdz Ls 10.00
mēnesī uz sešiem mēnešiem apkures sezonas
laikā neatkarīgi no dzīvoklī dzīvojošo personu skaita, to iemaksājot attiecīgā pakalpojuma sniedzēja kontā.
13.2. Divistabu dzīvoklim līdz Ls 12.00
mēnesī uz sešiem mēnešiem apkures sezonas
laikā neatkarīgi no dzīvoklī dzīvojošo personu skaita, to iemaksājot attiecīgā pakalpojuma sniedzēja kontā.
13.3. Trīsistabu dzīvoklim līdz Ls 15.00
mēnesī uz sešiem mēnešiem apkures sezonas
laikā neatkarīgi no dzīvoklī dzīvojošo personu skaita, to iemaksājot attiecīgā pakalpojuma sniedzēja kontā.
13.4. Dzīvoklim vai mājai, kur apkure
nav pieslēgta centrālās siltuma apgādes sistēmai, bet ir malkas apkure, piešķir pabalstu
kurināmā iegādei līdz Ls 70.00 vienu reizi
kalendārā gada laikā.

17. Pabalsts personas nāves gadījumā
tiek piešķirts tikai gadījumos, ja netiek saņemts apbedīšanas pabalsts no valsts budžeta
līdzekļiem.
18. Vienreizējā pabalsta apmērs personas
nāves gadījumā ir Ls 70,00.
19. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras
dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu,
pašvaldība vai tās deleģēta institūcija slēdz
līgumu ar fizisku (juridisku) personu par šī
pakalpojuma organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus.
V Pabalsts medicīnas pakalpojumu
apmaksai
20. Pabalstu piešķir trūcīgai ģimenei (personai), pirmās, otrās, trešās grupas invalīdiem
un vientuļiem, nestrādājošiem pensionāriem,
kuru pensija ir mazāka par Ls 120,00:
20.1. veselības apdrošināšanas polises iegādei līdz Ls 50,00 gadā;
20.2. stacionārās ārstēšanas izdevumu
kompensācijai līdz Ls 50,00 gadā;
20.3. medikamentu, kuri nav iekļauti
valsts kompensējamo medikamentu sarakstā, iegādes izdevumu kompensācijai līdz Ls
35,00 gadā;
20.4. zobu ārstēšanas un protezēšanas
izdevumu segšanai vienu reizi 3 gados līdz
Ls 30,00;
20.5. okulista sniegto pakalpojumu un
briļļu apmaksai vienu reizi 3 gados līdz Ls
30,00;
20.6. endoprotezēšanas izdevumu kompensācijai līdz Ls150,00 gadā
21. Kopējā pabalsta summa vienai ģimenei/personai ir līdz Ls 80,00 gadā, izņemot
gadījumus, kad tiek piešķirts pabalsts endoprotezēšanas izdevumu kompensācijai.
22. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājam jāiesniedz tekošā gada maksājumu
dokumenti - rēķini, čeki par saņemto pakalpojumu vai preci, kuros norādīts personas kods.
VI Pabalsts bērna izglītībai un
audzināšanai
23. Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgām
ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni:
23.1. devītās un divpadsmitās klases
skolēniem skolas beigšanas izlaidumam Ls
20,00 apmērā;
23.2. skolēniem uzsākot mācības pirmajā
klasē Ls 15,00 apmērā;
23.3. skolas piederumu un mācību grāmatu iegādei vispārizglītojošās skolas skolēnam tiek piešķirts talons Ls 8,00 vērtībā.
Talona derīguma termiņš ir līdz tekošā gada
beigām;
VII Pabalsts brīvpusdienām izglītības
iestādēs
24. Pabalstu piešķir līdz pamatskolas
beigšanai vispārizglītojošo iestāžu audzēk-
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ņiem, kuri ir trūcīgu ģimeņu bērni un kuru
vecāki veic līdzdarbības pienākumus.
25. Līdzdarbības pienākumi nav jāveic
ģimenēm, kurās tiek audzināts kopjams
bērns-invalīds.
26. Pabalstu piešķir arī bērniem-invalīdiem, bez līdzdarbības pienākumu veikšanas.
27. Pirms jaunā mācību gada ģimenes
atkārtoti iesniedz dokumentus, lai izvērtētu
tiesības saņemt pabalstu brīvpusdienām izglītības iestādēs.
VIII Pabalsts bāreņiem
28. Pabalstu piešķir Ministru kabineta
2005. gada 15. novembra noteikumos Nr.
857 „Noteikumi par sociālajām garantijām
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” noteiktajā kārtībā.
IX Sociālās aprūpes pabalsts
29. Sociālās aprūpes pabalstu pēc materiālā stāvokļa izvērtēšanas piešķir personām,
kuras vecuma vai fiziska rakstura traucējumu
dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu
personisko aprūpi un kurām nav Civillikumā
noteikto likumīgo apgādnieku.
30. Personām, kuras nav noslēgušas
testamentārus vienošanās līgumus, mantas
atsavinājuma līgumus, tai skaitā pirkuma,
dāvinājuma un uztura līgumus ar trešajām
personām.
31. Gadījumā, ja aprūpējamā persona ir
pieļāvusi savas mantas atsavinājumu par labu
kādai fiziskai vai juridiskai personai, aprūpējamā mantas ieguvējam ir pienākums noslēgt
vienošanās līgumu ar pašvaldību, lai nodrošinātu aprūpējamam nepieciešamos aprūpes
mājās pakalpojumus vai segtu ar to saistītos
izdevumus.
32. Pabalstu izmaksā katru mēnesi līdz
lēmuma pieņemšanai par sociālās aprūpes
pabalsta izmaksas pārtraukšanu.
33. Sociālās aprūpes pabalsta saņemšanai
nepieciešams: personas iesniegums, ģimenes
ārsta atzinums par aprūpes mājās nepieciešamību. Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, tiek veikta personas dzīves apstākļu apsekošana.
34. Sociālās aprūpes pabalsta apmērs ir
līdz Ls 20,00 mēnesī.
X Pabalstu piešķiršanas kārtība
35. Pabalsta pieprasītājs vēršas Salas
novada pašvaldības Sociālajā dienestā, iesniegumā norādot vēlamo sociālās palīdzības
pabalsta veidu.
36. Vēršoties Sociālajā dienestā, persona
uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā
arī invalīda vai pensionāra apliecību, ja persona ir invalīds vai pensionārs, un šīs ziņas
pašvaldībā nav pieejamas.
37. Sociālais dienests pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma saņemšanas 10 darba

dienu laikā novērtē personas vajadzību pēc
pabalsta.
38. Šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3. un 6.5.
punktā nosaukto pabalstu piešķiršanai Sociālais dienests pieņem lēmumu atbilstoši Administratīvā procesa likuma nosacījumiem.
39. Iesniegumus par šo noteikumu 6.4.,
6.6., 6.7. un 6.8. punktā nosaukto pabalstu
piešķiršanu izskata sociālā, izglītības, kultūras un sporta komiteja, lēmumprojektu iesniedz apstiprināšanai Salas novada domes
sēdē.
40. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto
lēmumu. Ja lēmums negatīvs – pabalsta
piešķiršana atteikta – rakstiski informācijā
pabalsta saņēmējam norādāms atteikuma pamatojums, kā arī lēmuma apstrīdēšanas vai
pārsūdzības kārtība.
XI Lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība
41. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu
var apstrīdēt Salas novada domē.
42. Salas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
XII Saistošo noteikumu publicēšana
43. Saistošie noteikumi publicējami un
tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.
pantā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja I. Sproģe

SALAS NOVADA
PAŠVALDĪBAS
2009. GADA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 3

„PAR SOCIĀLO
PAKALPOJUMU
SNIEGŠANU
SALAS NOVADA
PAŠVALDĪBĀ”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41. panta pirmās daļas 1. punktu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3. panta otro un trešo daļu

I. Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Salas novada domes (turpmāk – Dome) sociālo pakalpojumu (turpmāk – pakalpojumi) saņemšanas
nosacījumus, pakalpojumu atmaksas kārtību,
kā arī lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
2. Pašvaldība sniedz pakalpojumus vai
organizē to sniegšanu ģimenēm ar bērniem,
kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi,
audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām

ar garīga rakstura traucējumiem un citām
personu grupām, kurām tas nepieciešams.
3. Pašvaldība sniedz pakalpojumus vai
organizē to sniegšanu dzīvesvietā, ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
vai sociālās rehabilitācijas institūcijās.
4. Tiesības saņemt pakalpojumus ir personai, kura deklarējusi savu dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā un faktiski
dzīvo deklarētajā dzīvesvietā.
5. Ja persona nav deklarējusi dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā,
bet tajā dzīvo, domē, Sociālajā dienestā, pie
sociālā darbinieka vai domes deleģētā institūcijā (turpmāk – sociālais dienests) viņa var
saņemt nepieciešamo informāciju un konsultācijas par pakalpojumiem.
6. Ja personas dzīvesvieta nav konstatējama, nepieciešamības gadījumos Sociālais dienests nodrošina minēto personu ar
naktspatversmi vai patversmi, sniedz šai personai attiecīgu informāciju un konsultācijas
par iespējām un kārtību, kādā var saņemt viņai nepieciešamos pakalpojumus.
7. Salas novada pašvaldība sniedz vai organizē šādu pakalpojumu sniegšanu:
7.1. aprūpe ilgstošas sociālās aprūpes
institūcijā;
7.2. aprūpe mājās;
7.3. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi;
7.4. sociālā dārza ierīkošanas pakalpojumi;
7.5. bezmaksas transporta pakalpojumi;
7.6. kultūras sarīkojumi;
7.7. tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana;
7.8. uzturēšanās krīzes centros;
7.9. mazlietotu apģērbu un apavu saņemšanas pakalpojumi;
II Aprūpe ilgstošas sociālās aprūpes
institūcijā;
8. Sociālās aprūpes pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā par pašvaldības līdzekļiem ir tiesības saņemt:
8.1. bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušiem bērniem uz Bāriņtiesas lēmuma
pamata;
8.2. personām, kuras vecuma, garīga vai
fiziska rakstura traucējumu dēļ (1. un 2. grupas invalīdi) nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi un kuras dzīvo
vienas, vai ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai
nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt minētajām personām nepieciešamo aprūpi, un tiem
noteikts trūcīgas personas statuss;
8.3. 8.1. punktā minētajām personām, kuras nav noslēgušas testamentārus vienošanās
līgumus, mantas atsavinājuma līgumus, tai
skaitā pirkuma, dāvinājuma un uztura līgumus ar trešajām personām.
9. Gadījumā, kad aprūpējamā persona ir
pieļāvusi savas mantas atsavinājumu par labu
kādai fiziskai vai juridiskai personai, aprūpējamā mantas ieguvējam ir pienākums noslēgt
vienošanos ar pašvaldību, lai nodrošinātu da-
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ļēju izdevumu par personas uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā segšanu
III Aprūpe mājās
10. Aprūpe mājās ir pakalpojumi mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras
objektīvu apstākļu dēļ nespēj sevi aprūpēt.
11. Tiesības saņemt aprūpes mājās pakalpojumus par pašvaldības līdzekļiem ir:
11.1. Personām, kuras vecuma, garīga vai
fiziska rakstura traucējumu dēļ (1. un 2. grupas invalīdi) nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi un kuras dzīvo
vienas, vai ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai
nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt minētajām personām nepieciešamo aprūpi, un tiem
noteikts trūcīgas personas statuss;
11.2. Personām, kuras nav noslēgušas
testamentārus vienošanās līgumus, mantas
atsavinājuma līgumus, tai skaitā pirkuma,
dāvinājuma un uztura līgumus ar trešajām
personām. Gadījumā, kad aprūpējamā persona ir pieļāvusi savas mantas atsavinājumu
par labu kādai fiziskai vai juridiskai personai,
aprūpējamā mantas ieguvējam ir pienākums
noslēgt vienošanos ar pašvaldību, lai nodrošinātu aprūpējamam nepieciešamos aprūpes
mājās pakalpojumus vai segtu ar to saistītos
izdevumus.
12. Aprūpe mājās var būt pastāvīga vai
pagaidu:
12.1. Tiesības uz pastāvīgu aprūpi mājās
ir personām, kuras vecuma, garīga vai fiziska rakstura traucējumu dēļ (1.un 2. grupas
invalīdi) nevar veikt ikdienas mājas darbus
un savu personisko aprūpi un kuras dzīvo
vienas, vai ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai
nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt minētajām personām nepieciešamo aprūpi;
12.2. Tiesības uz pagaidu aprūpi mājās ir
personām, slimošanas gadījumā vai atveseļošanās periodā.
13. Lai persona saņemtu viņas individuālajam vajadzībām atbilstošus aprūpes mājās
pakalpojumus, tiek izdalīti trīs aprūpes mājās
pakalpojumu līmeņi:
13.1. Pirmā līmeņa aprūpe ietver šādus
pakalpojumus:
13.1.1. Pārrunas par nepieciešamo aprūpi, sabiedrībā notiekošiem procesiem;
13.1.2. Ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšana;
13.1.3. Dzīvojamo telpu uzkopšana reizi
nedēļā, logu mazgāšana 1 reizi gadā;
13.1.4. Produktu, medikamentu un saimniecības preču iegāde;
13.1.5. Veļas mazgāšana, apģērba labošana;
13.1.6. Komunālo u.c. maksājumu kārtošana pēc vajadzības;
13.1.7. Pavadoņa pakalpojumi ne biežāk
kā 1 reizi mēnesī;
13.1.8. Palīdzība dokumentu kārtošanā;
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13.1.9. Apmeklējumi slimnīcā
13.2. Otrā līmeņa aprūpe ietver pirmā
līmeņa un vēl pēc vajadzības šādus pakalpojumus:
13.2.1. Palīdzība ēdiena gatavošanā, trauku mazgāšana;
13.2.2. Telpu kurināšana, kurināmā ienešana telpā;
13.2.3. Personiskā aprūpe: mazgāšanās,
skūšanās, nagu griešana.
13.3. Trešā līmeņa aprūpe ietver pirmā
un otrā līmeņa un vēl pēc vajadzības šādus
pakalpojumus:
13.3.1. Ēdienreižu nodrošināšana, ieteiktās diētas ievērošana, klienta barošana;
13.3.2. Visa veida uzraudzība, t.sk. iekļūšana un izkļūšana no gultas, tualetes apmeklēšana, apģērbšana.
14. Aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanas nepieciešamību un aprūpējamās personas
atbilstību tā saņemšanai sociālais dienests
pārskata:
14.1. pastāvīgas aprūpes mājās pakalpojumam vienu reizi gadā;
14.2. pagaidu aprūpes mājās pakalpojumam vienu reizi mēnesī.
15. Salas novada pašvaldība slēdz trīspusēju līgumu ar aprūpējamo personu un aprūpētāju par pakalpojumu sniegšanu un darba
samaksu.
IV Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi
16. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus piešķir atbilstoši ģimenes/personas vajadzībām, pamatojoties uz sastādīto rehabilitācijas plānu. Rehabilitācijas pakalpojumi
tiek apmaksāti pilnībā vai daļēji, saskaņā
ar noslēgto vienošanos par klienta līdzdarbību.
17. Tiesības saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem, kas cietuši no
vardarbības, par pašvaldības līdzekļiem ir
gadījumos:
17.1. Ja saņemtie pakalpojumi par valsta
budžeta līdzekļiem ir nepietiekami,
17.2. Uz pakalpojuma saņemšanu par
valsts budžeta līdzekļiem ir jāgaida rindā, bet
pakalpojums ir nepieciešams nekavējoties.
V Sociālā dārza ierīkošanas pakalpojums
18. Tiesības saņemt pakalpojumu ir trūcīgām ģimenēm ar bērniem, kuras vēlas uzlabot nodrošinājumu ar pārtiku, izaudzējot
dārzeņus ģimenes vajadzībām.
19. Pašvaldība piešķir ģimenei sociālo
dārzu, noslēdzot par to zemes nomas un sadarbības līgumu uz vienu gadu, un atbrīvojot
no zemes nomas un nekustamā īpašuma nodokļa maksas.
20. Pašvaldība veic samaksu par zemes
apstrādi, uzsākot dārza darbu sezonu pavasarī, slēdzot līgumu ar zemes apstrādātāju.
21. Nepieciešamības gadījumā sociālie
darbinieki sniedz ģimenei konsultācijas par
dārza ierīkošanu un kopšanu.

VI Bezmaksas transporta pakalpojumi
22. Bezmaksas transporta pakalpojumus
ir tiesīgi saņemt invalīdi, trūcīgo ģimeņu bērni un vientuļi, trūcīgi pensionāri krīzes situācijās. Šo pakalpojumi nepieciešamību izvērtē
sociālais dienests.
23. Bezmaksas transporta pakalpojumi
tiek piešķirti nogādāšanai ārstniecības vai citās specializētās iestādēs, ja persona pamatotu apstākļu dēļ nespēj pārvietoties ar sabiedrisko transportu.
VII Kultūras sarīkojumu pakalpojumi
24. Iespēju robežās sociālais dienests organizē sarīkojumus un kultūras braucienus
pensijas vecuma iedzīvotājiem, invalīdiem,
daudzbērnu ģimenēm, trūcīgām ģimenēm,
bērniem.
25. Par katru sarīkojuma pakalpojumu
lēmumu pieņem Salas novada pašvaldības
dome.
VIII Tehnisko palīglīdzekļu
nodrošināšana
26. Sociālais dienests klientiem sniedz
palīdzību tehnisko palīglīdzekļu saņemšanā
atbilstoši normatīvajiem aktiem. Pakalpojuma saņēmējs parakstās uzskaites grāmatā.
IX Uzturēšanās krīzes centros
27. Pakalpojumus diennakts patvērumam krīzes centros citās pašvaldībās Salas
novada pašvaldība apmaksā ģimenes krīzes
gadījumos.
X Mazlietotu apģērbu un apavu
saņemšanas pakalpojumi
28. Sociālais dienests nodrošina bezmaksas mazlietotu apģērbu un apavu saņemšanu visiem pašvaldības iedzīvotājiem,
kuriem šāds pakalpojums ir nepieciešams.
Pakalpojuma saņēmējs parakstās uzskaites
grāmatā.
XI Pakalpojuma saņemšanas kārtība
29. Pieprasot pakalpojumus, persona
vai viņas likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:
29.1. rakstisku iesniegumu, norādot
problēmu un tās risināšanai vēlamo pakalpojuma veidu;
29.2. personas ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus un/vai
personas likumīgo apgādnieku ienākumus un
materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus,
ja personai vai ģimenei nav noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam;
29.3. citus dokumentus, kas saskaņā ar
normatīvajiem aktiem papildus nepieciešami
lēmuma pieņemšanai atbilstoši pieprasītā pakalpojuma veidam.
30. Sociālais dienests 10 darbdienu laikā
no klienta iesnieguma saņemšanas:
30.1. novērtē personas vajadzības pēc
pieprasītā pakalpojuma, aizpildot novērtēša-
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nas karti, kurā izvērtē pašaprūpes un līdzdarbības iespējas;
30.2. nepieciešamības gadījumos apseko
personu mājās un sastāda personas apsekošanas aktu, ko paraksta abas puses.
30.3. nepieciešamības gadījumā izvērtē
personas sociālo situāciju un vienojas ar viņu
par turpmāk sniedzamajiem sociālajiem pakalpojumiem, ja tie būtu vajadzīgi.
30.4. sadarbībā ar personu sastāda individuālu sociālās rehabilitācijas plānu, vienojoties
par pakalpojuma veidiem un samaksas kārtību;
30.5. šo noteikumu 7.1., 7.5., 7.7. un 7.9.
punktos nosaukto pakalpojumu saņemšanai
pieņem lēmumu par pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu tos saņemt.
31. Šo noteikumu 7.2., 7.3., 7.4. un 7.6.
punktā nosaukto pakalpojumu saņemšanai
klienta iesniegumu un sociālā dienesta sagatavotos dokumentus izskata sociālo, izglītības, kultūras un sporta komiteja, kas lēmuma
projektu iesniedz apstiprināšanai Salas novada pašvaldības domei.
32. Sociālais dienests par lēmumu piešķirt vai nepiešķirt pakalpojumu informē
klientu. Ja pieņemts lēmums par atteikumu
piešķirt pakalpojumu, rakstiski norāda tā pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.
33. Personas (ģimenes) ienākumus un
materiālo stāvokli izvērtējot, pašvaldības
Sociālais dienests nosaka atbilstību trūcīgās
personas (ģimenes) statusam, ievērojot kārtību, kāda noteikta Ministru kabineta 2009.
gada 03.marta noteikumos Nr. 214 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu”.
34. Sociālais dienests krīzes situācijā
nonākušām personām (ģimenēm) sniedz
psihosociālu vai materiālu vai psihosociālu
un materiālu palīdzību, lai sekmētu krīzes
situācijas pārvarēšanu un veicinātu personas
iekļaušanos sabiedrībā.
35. Ja pašvaldības administratīvajā teritorijā nav attiecīgo institūciju pieprasīto pakalpojumu sniegšanai, sociālais dienests slēdz
līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem citu
pašvaldību administratīvajā teritorijā. Ja pakalpojumi pilnībā vai daļēji tiek finansēti no
pašvaldības budžeta, tad pakalpojuma cena,
kopējā līguma summa, norādot pašvaldības
daļu un klienta daļu, tiek noteikta līgumā.
36. Ja klients vēlas saņemt pakalpojumus
naktspatversmē, krīzes centrā, persona vēršas
tieši pie šo pakalpojuma sniedzēja.
XI Lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība
37. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu
var apstrīdēt Salas novada domē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
38. Salas novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
XII Noslēguma jautājumi
18. Saistošie noteikumi publicējami un

tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.
panta noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja I. Sproģe

SALAS NOVADA
PAŠVALDĪBAS 2009. GADA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 4

„PAR braukšanas
izdevumu
kompensāciju
izglītojamiem”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
41. panta pirmās daļas 1. punktu un Ministru Kabineta
2009. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 700
„Noteikumi par pasažieru kategorijām, kam ir tiesības
izmantot braukšanas maksas atvieglojumus
maršrutu tīkla maršrutos”

I Vispārīgie jautājumi
1. Tiesības saņemt braukšanas izdevumu
kompensāciju ir tiem vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamiem, kuri Salas novada pašvaldības teritorijā ir deklarējuši savu
pamatdzīvesvietu un faktiski dzīvo deklarētajā adresē.
2. Salas novada pašvaldība kompensē
braukšanas izdevumus vispārējās izglītības
iestādēs izglītojamiem 1. – 9. klasē – 100 %
un 10. – 12. klasē – 50 % apmērā, kas saistīti
ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz vispārizglītojošai skolai Salas novadā un atpakaļ, ja izmanto autobusu satiksmi
reģionālajā vietējās nozīmes vai reģionālajā
starppilsētu nozīmes maršrutā.
3. Pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vai nodrošina vietu apmeklējamās
mācību iestādes internātā, atbilstoši MK
13.07.1999. noteikumiem Nr. 250 „Kārtībā, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu un sociālās
aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 7. punktam, tiem izglītojamiem,
kuriem pašvaldība nevar nodrošināt iespēju iegūt vispārējo pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību savā administratīvajā
teritorijā:
3.1. krievvalodīgo ģimeņu bērniem, kuri
mācās Jēkabpils 2.vidusskolā;
3.2. izglītojamiem, kuriem mācības citas
pašvaldības mācību iestādē rekomendē ārsts
psihiatrs,
3.3. ja Salas novada skolās attiecīgajā
klasē ir vietu trūkums, ko apliecina iesniegtie
dokumenti (mācību iestādes rakstisks atteikums),
II Braukšanas izdevumu kompensācijas
kārtība un termiņi
4. Mācību gada sākumā izglītojamā vecākiem vai likumiskajam pārstāvim pašvaldības Sociālajā dienestā jāiesniedz izglītības
iestādes izziņa par to, kurā izglītības iestādē

un klasē izglītojamais mācās.
5. Mācību gada laikā līdz katra mēneša
15. datumam sociālajā dienestā jāiesniedz
noteiktas formas iesniegums, izmantotās
braukšanas biļetes un izglītības iestādes izziņa par izglītojamā skolas apmeklējumu iepriekšējā mēnesī.
6. Sociālais dienests pēc pieprasītāja
iesnieguma saņemšanas par braukšanas izdevumu kompensāciju 10 darba dienu laikā
izvērtē iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu atbilstoši Administratīvā procesa likuma nosacījumiem.
7. Sociālais dienests informē personu
par pieņemto lēmumu. Ja lēmums negatīvs kompensācijas piešķiršana atteikta – rakstiski
informācijā iesniedzējam norādāms atteikuma pamatojums, kā arī lēmuma apstrīdēšanas
vai pārsūdzības kārtība.
III Braukšanas izdevumu kompensācija
trūcīgo ģimeņu bērniem
8. Izglītojamiem, kuru ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss atbilstoši MK
Ministru kabineta 2009. gada 3. marta noteikumiem Nr. 214 „Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu” ir tiesības saņemt bezmaksas braukšanas karti mācību gadam braucieniem no
deklarētās dzīves vietas līdz mācību iestādei
un atpakaļ.
9. Lai saņemtu bezmaksas braukšanas
karti izglītojamā vecākiem vai likumiskajam
pārstāvim Sociālajā dienestā jāiesniedz dokumenti:
9.1. izziņa, kurā izglītības iestādē un klasē izglītojamais mācās;
9.2. noteiktas formas iesniegums;
9.3. jāsniedz ziņas par vēlamo braukšanas laiku un braucienu skaitu dienā vai
nedēļā.
10. Sociālais dienests nodrošina braukšanas karšu pasūtīšanu, izdevumus par braukšanas kartēm sedz pašvaldība.
11. Braukšanas kartes nozaudēšanas
gadījumā mācību gada ietvaros tā var tikt
izsniegta atkārtoti ne vairāk kā divas reizes, pamatojoties uz izglītojamā vecāku
vai likumiskā pārstāvja rakstisku iesniegumu.
IV Lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība
12. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu
var apstrīdēt Salas novada domē.
13. Salas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
V Saistošo noteikumu publicēšana
14. Saistošie noteikumi publicējami un
tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.
pantā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja I. Sproģe
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NOMETNES

Salas novadā notikušas divas bērnu un jauniešu vasaras nometnes
Laikā, kad mūs tik reti sasniedz ziņas
par patīkamiem notikumiem, Salas novadā
bērniem un jauniešiem vasaras pēdējā mēnesī tika sagādāta iespēja piedalīties divās
atpūtas, dzirkstošu smieklu un prieka pilnās
dienas nometnēs.
Salas pagasta Biržu ciemā no 10. līdz 14.
augustam 20 bērni vecumā no 8 līdz 12 gadiem
tika iesaistīti vasaras nometnē “Rotaļnieks”,
kur piedalījās saturīgos jaunrades, atpūtas,
kultūras, sporta un izglītojošos pasākumos,
kas nodrošina bērnu personības vispusīgu attīstīšanos, ļauj attīstīt spējas, paaugstināt pašvērtējumu. Nometni „Rotaļnieks” organizēja
biedrība „ESPARSETE”, bet finansiālo atbalstu šim projektam sniedza Jēkabpils rajona padome un Salas novada pašvaldība.
Nometnes dalībnieki ekskursijā pa Zemgali guva pieredzi apceļot Latviju, iepazīstot tās skaistākās vietas un apzinoties sevi
kā pilntiesīgu sabiedrības locekli, kurš prot
novērtēt un cienīt savas un citu radītās vērtības. Ekskursijā bērni ciemojās trušu pilsētiņā
Vecumniekos un poniju audzētavā Birzgales
pagastā. Jautri brīži ekskursijas dalībniekus
sagaidīja Jūrmalas pilsētas Dzintaru atpūtas
parkā un pludmalē, kur, neskatoties uz lietaino laiku, bērni baudīja jūras viļņu rotaļas.

Šāda nometne ir iesākums, lai Biržu
ciemā regulāri tiktu organizētas
bērnu un jauniešu nometnes, jo
ir izveidota pedagogu komanda,
kurā radoši darbojās biedrības
„ESPARSETE” valdes priekšsēdētāja Ilona Gasiņa un Biržu
pamatskolas skolotāja Agita
Rinča.
Savukārt, Salas ciemā no 3.
līdz 7. augustam notika bērnu/
jauniešu vasaras darba, atpūtas
un izglītojoša dienas nometne
“Zaļā sala I”, kuras darbība jau
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otro gadu tiek balstīta uz dabas procesu
izzināšanu, atjaunošanu, vides sakopšanu
Salas pagastā. Nometnē piedalījās 20 pusaudži 12-16 gadu vecumā, kuri 3,5 stundas
dienā uzkopa gājēju celiņus, vāca nopļauto
zāli Salas ciemā, bet pēcpusdienā piedalījās jautros sporta pasākumos, pilnveidoja savas radošās spējas. Nometnes darbu
organizēt palīdzēja Salas pagasta apzaļumošanas speciāliste Valentīna Stolere, un
interesantas sporta aktivitātes jauniešiem
organizēja JRPP nepilngadīgo lietu inspektors Pēteris Krastiņš un Kirils Atlahovičs,
Salas vidusskolas 10. klases skolēns. Ekskursijā nometnes dalībnieki iepazinās ar
Gaiziņkalna apkārtni, izmēģināja spēkus
dažādās šķēršļu trasēs un atpūtās pie jūras
Saulkrastos.
Par iespēju piedalīties nometnē
„Zaļā Sala I” jaunieši ir izteikuši
pateicību Salas novada pašvaldībai
un domes priekšsēdētajai Irēnai
Sproģei, kura sniedza atbalstu nometnes organizēšanā.
Nometņu dalībnieki ir priecīgi
par iespēju kopā interesanti pavadīt
brīvo laiku, un gaida nākamo vasaru, kad cer atkal satikties vēl kuplākā skaitā, lai īstenotu atkal jaunas
un aizraujošas idejas!
Inita Gādmane,
nometņu vadītāja.

Sēlpils pagasta
kultūras nama
amatierkolektīvi
uzsāk jauno sezonu
Aicinām visus gan esošos dalībniekus,
gan tos, kuri vēlas darboties kādā no
kolektīviem uz pirmo mēģinājumu:
Jauktais koris “Sēlpils”
02.09.09. plkst.19.00 (Trešdien)
Sieviešu vokālais ansamblis “Lira”
02.09.09 plkst.14.00 (Trešdien)
Vidējās paaudzes deju kolektīvs
“Sēļu zeme” 03.09.09. plkst. 20.00
(Ceturtdien)
Dāmu deju kopa “Omes” 03.09.09.
plkst. 19.00(Ceturtdiena)
Dramatiskais kolektīvs
01.09.09 plkst. 19.00 (Otrdiena)
Laipni lūdzam!
tel. 65220926

KULTŪRA

Labi padarītie darbi, kas iedvesmo
jaunajai sezonai Salas kultūras namā
Ir pagājusi saulainā vasara un Salas kultūras namā sākas jauna darba sezona. Lai iedvesmotos jauniem darbiem, atskatāmies uz
2008./2009. gada lielākajiem pasākumiem.
„Iededzies par Latviju” bija moto vairākiem pasākumiem, kas bija veltīti Latvijas
Republikas proklamēšanas 90. gadadienai
– akcija „Gaismas tilti”, Salas pagasta radošo cilvēku darbības atspulgi izstādē „Atstāt
sudraba pēdas”, un svētku koncerts, kurā piedalījās Salas kultūras nama mākslinieciskās
pašdarbības kolektīvi, skolēnu vokāli instrumentālais ansamblis, sieviešu koris „Unda”
un tika pasniegti Salas pagasta padomes apbalvojumi.
Pirmajā adventē Ziemassvētku noskaņas
radīja grupas „Putnu balle” koncerts, kurš
bija 2008.gada apmeklētākais pasākums. Tā
kā kultūras nama darbinieki ir radoši, izdomas bagāti un vienmēr ļaujas pārvērtībām,
tika iestudēta Ziemassvētku pasaka bērniem
„Vecīša cimdiņš”, kurā darbinieku veidotās
maskās pie bērniem nāca lācis, peles, zaķis,
vilks, muša.

Kultūras nama darbinieki iejutušies tēlos
Lieldienu pasākumā.

TICĪBA VIENO PĀRI ROBEŽĀM
Biržos viesojas partneri no Vācijas draudzēm

Jūnija sākumā Biržu luterāņu draudzi apmeklēja mīļi gaidīti viesi no Vācijas – mācītājs Daniels Bilcs ar ģimeni un 13 Četru viņa
pārziņā esošo draudžu locekLi. Pateicoties
vācu draugu atbalstam, Biržu dievnama tornī
atkal skan zvans. 2008. gada februārī atjaunotā Biržu draudze dāvinājumā no Vācijas
saņēma divus zvanus – viens ieņēmis vietu
tornī, otrs gaida savu kārtu baznīcā. Biržu
draudzes vecākā Anna PIĻICKA stāsta, ka
pirmajā ciemošanās dienā viesi iepazīstināti
ar Gārsenes puses skaisto apkārtni – Gārsenes pili, baznīcu, kapliču un pils parku. Atceļā visi piestāja arī pie Aknīstes baznīcas, bet
vēlāk iepazina Salas pagasta centru un maizes ceptuves «Dona» darbu, iespēja izbaudīt
maizītes tapšanas procesu viesos izraisījusi
lielu sajūsmu. Vakarpusē sadraudzības pa
sākumā Biržu dāmas vācu draugus izklaidēja
ar līnijdejām un aicināja arī viņus apgūt populāru latviešu tautas deju soļus. Nākamajā
dienā notikusi ekskursija uz Krustpils pili,
kuras izzināšanā lieti noderēja modernās tehnikas – audiogida pakalpojumi. Pēcpusdienā
pulksten 18.00 Biržu baznīcā sākās svinīgs
dievkalpojums ar Daugavpils diecēzes bīs
kapa Einara Alpes, Sēlpils iecirkņa prāvesta
Aināra Springa un Biržu draudzes mācītāja
Anda Lenša, ka arī D. Bilca piedalīšanos.
Dievkalpojumā amatā ievadīja Biržu draudzes pērminderi Mārtiņu Vilciņu un iesvētīja
10 jaunus draudzes locekļus. Baznīcu, seko-

jot agrāko gadu tradīcijai, dievkalpojumam
esot saposuši iesvētāmie, jo tā ir viņu diena.
Ciemiņi pasniedza vēl vienu dāvanu – sudraba Sakramenta traukus un iepriecināja draudzi ar nelielu koncertu D. Bilca ģitārspēles
pavadījumā. A. Piļīcka teic, ka D. Bilcs, viņa
kundze Klaudija un četri bērni esot lieliski
muzikanti, un no viņiem nav atpalikuši arī
pārējie vācu viesi. Vēlāk kopīgās vakariņās
D. Bilcs rādījis videomateriālus par savu
draudžu darbu. Tā kā tikai D. Bilcs bija apmeklējis Rīgu, Biržu draudze trešajā viesošanās dienā bija sarūpējusi ciemiņiem iespēju
apmeklēt mūsu galvaspilsētu. Programmā
ietilpa ekskursija pa Vecrīgu gida pavadībā
un Rīgas Doma baznīcas apmeklējums, kur
nelielu 20 minūšu ērģeļmūzikas koncertu
sniedza Aivars Kalējs. Tad vēl daži mirkļi,
apskatot Rīgas skaistākās vietas, mielasts
«Lido» kompleksā, un jau jāpošas atpakaļceļam uz Vāciju. Transportu braucienam uz
Rīgu bija sarūpējusi Salas pagasta pašvaldība. Tās vadītāja Irēna Sproģe piedalījās svinīgajā dievkalpojumā un vakariņās.
A. Piļicka stāsta, ka šī tikšanās stiprinājusi draudžu kontaktus un veicinājusi per
sonisko saišu attīstību, kas ir labs pamats
turpmākajai sadarbībai.
– Mēs vēlreiz sirsnīgi pateicamies par
tikšanos pie jums. Mēs ļoti daudz redzējām
un uzzinājām. Mani sevišķi iepriecināja, ka
varējām kopīgi nosvinēt dievkalpojumu ar

Pavasara vēsmas kultūras namā ienesa
jauktā vokālā ansambļa koncerts „Mazliet no
vēja”, kurā tika izdziedātas 16 gadu laikā krātas mīļākās un tuvākās dziesmas.
Lauku sētas gaisotni radīja Salas kultūras
nama mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu
koncerts-karnevāls „Kas skanēja, kas žvadzēja manā sētas pagalmā”. Šis bija nopietnākais notikums pašiem mazākajiem kultūras
nama pašdarbniekiem, kuriem bija jāiejūtas
mazu cālēnu lomā.
30.maijā visas dienas garumā Salu pieskandināja gada lielākais brīvdabas pasākums, kurš tika veltīts vidējās paaudzes deju
kolektīva „Letkis” 5 gadu jubilejai. Mājražotāji, amatnieki un lauksaimnieki andelējās
tirgū, viesojās „Eiropas deju” dāmu kolektīvs, dziedošais aktieris Harijs Spanovskis un
vidējās paaudzes deju kolektīvi no Jēkabpils
un Jelgavas.
Ir patīkami atskatīties uz labi paveiktiem
darbiem un smelties spēku oriģinālām idejām
un pasākumiem jaunajā sezonā Salas kultūras
namā.
Zane Ozola,
kultūras nama direktore.

jums visiem, ar bīskapu, prāvestu un mācītāju Andi. Mēs izjutām mīlestību un siltumu,
un tas mūs ir darījis bagātus. Mēs piedzī
vojām, ka Svētais Gars mūs savienoja. Mēs
patiešām esam brāļi un māsas, neskatoties uz
lielo attālumu un dažādām valodām. Mūsu
ticība pārvar visas robežas, un mūsu Kungs
ir visu tautu Kungs. Mēs vēlam jums daudz
svētības un spēka darbam draudzē. Mēs gri
bam arī turpmāk uzturēt sakarus un ceram jūs
redzēt pie mums. Daudz sveicienu visiem,
visiem. Dieva vārdā vienoti – jūsu Daniels,
– šīs rindas pēc atgriešanās Vācijā D. Bilcs
sūtīja Biržu draudzei.»
Inese Zone
“Brīvā Daugava” 2009. gada 18. jūnijs.

Aicinājums
Lūdzam pieteikties uz Iesvētes
mācībām, tās vadīs Andis Lenšs.
Nodarbības notiks bijušajā Biržu pasta
telpā sestdienās plkst. 18.00.
Telefons informācijai 28762023.
Biedrībā „BIRŽI 2009” kopā ar Biržu
evaņģēliski luterisko draudzi tiek
rakstīts projekts „Glabā un sargi šo
senatnību; savas sentautas zvaigznes”,
lai saglābtu baznīcas torni.
Aicinām atsaukties un ziedot.
Bankas konts
LV21LHZB5200171635001
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APSVEIKUMI, SLUDINĀJUMI, LĪDZJŪTĪBAS

Gadi ir dīvaini dārgumi,
Birst tie kā ziedi no ābeles salnā.
Un šķiet, Tev sētuvē viņu tik daudz,
Ka vari tos kaisīt bez skaita.
Jūnija jubilāri
60 gadi
Laima OZOLA
Dzidra ŠTĀKA
Jurijs SUBOTINS
65 gadi
Jānis KAĻVA
Astrīda RĒĶE
Roberts ZAĶĒNS
70 gadi
Brigita ALKSNE
Marta GRAUZE
Ausma MIHAILOVA
Anita PAVLOVA
Gaļina JEFREMOVA
75 gadi
Jānis ĻEVĀNS
80 gadi
Lidija VĪTOLA
Egons KRŪMIŅŠ
85 gadi
Otto KRUSTIŅŠ
Jūlija jubilāri
60 gadi
Romans BOJARUNS
Juris ŠTĀKS
Rita ANDIŅA
Juris KLEINBERGS
65 gadi
Jānis LAZDIŅŠ
Narcizijs ŠILINSKIS
75 gadi
Zenta EDIŅA
Modris GRĀMATNIEKS
Gunārs KĻAVIŅŠ
Inta KOKINA
Alīna MAČEKA
80 gadi
Vitauts Harijs PUPELIS
Biruta EZERA
85 gadi
Inta RUŽA
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Augusta jubilāri
60 gadi
Tālis KAZUBERNS
Jānis TĪRELIS
Valdis ZAMBRĀNS
Jānis BREMZE
65 gadi
Daina BĒRZIŅA
Andrejs VOLFS
Jānis Elmārs OZOLS
70 gadi
Jānis GRĪNBERGS
80 gadi
Ēvalds KRAKTS
95 gadi
Alma RODE

Novadā dzimuši:
Bērni ir puķes pasaules dārzā, kas
uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai
un kopšanai, bet kas attīstās un
aug pēc viņu pašu vien zināmiem
un nesatricināmiem likumiem.
(Z. Mauriņa)
Sabīne LISECKA
(22.04.2009)
Ģirts BERĶIS
(05.05.2009)
Niks BERĶIS
(05.05.2009)
Kristers MŪRNIEKS
(06.06.2009)
Sabīne SOROKA
(08.06.2009)
Adriana KOVAĻOVA
(11.06.2009)
Deniss KONDRAŠOVS
(20.06.2009)
Adriāns ĀRGULIS
(22.06.2009)
Nikola Līga KAZUBERNA
(15.07.2009)
Eduards KRASTIŅŠ
(26.07.2009)
Kaspars GEIDĀNS
(27.07.2009)

Izdevējs: Salas novada dome.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild rakstu autori.
Iespiests: SIA “Erante”, Jēkabpilī, Brīvības ielā 212, tālr. 65230116.

Novadā miruši:
Vēja pūsmas nebaidīdamās,
Raudādama deg balta svece.
Deg atmiņai.
Mūžam tev –
aizejot – neaiziet...
Allaž tu mūsos būsi.
Irēna LAGUNA
(03.01.1938 – 16.05.2009)
Ludis SKOSTA
(30.08.1936 – 24.05.2009)
Daila GASPAROVIČA
(28.02.1919 – 05.06.2009)
Zoja ŅIKUĻINA
(28.03.1949 – 08.06.2009)
Jānis DEKSNIS
(22.10.1962 – 27.06.2009)
Lonija APINE
(17.10.1926 – 06.07.2009)
Jānis OZOLS
(19.11.1921 – 15.07.2009)
Gunārs KRĒSLIŅŠ
(24.12.1948 – 20.07.2009)
Anatolijs TIHOMIROVS
(08.01.1951 – 23.07.2009)
Dmitrijs KUZMINS
(10.05.1930 – 28.07.2009)
Herta ŠMUIDRE
(16.02.1924 – 30.07.2009)
Māris MEŽINSKIS
(08.11.1958 – 31.07.2009)
Vasilijs JEFREMOVS
(09.01.1965 – 01.08.2009)
Ārija ŠKUTELE
(06.10.1930 – 06.08.2009)
Gaida VEINBERGA
(08.02.1925 – 10.08.2009)
Lūcija REINHOLDE
(04.04.1915 – 11.08.2009)
Alfreds ORMANIS
(13.06.1942 – 15.08.2009)

