Novada Vēstis
SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS

Š. g. 28. jūlija novada domes
sēdē izskatīti un pieņemti lēmumi
šādos jautājumos:
• par paveikto jūlija mēnesī (apmaksāti visi rēķini, kurus pārņēmām kā parādsaistības no Sēlpils pagasta, veidojot novadu; Salas
novadā notika Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes sēde,
kurā piedalījās pašvaldību vadītāji un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēji, dalībnieki iepazinās ar Jēkabpils autobusu parku, SIA
„Dona”, SIA „Rītausma”, Sēlpils pagasta „Zvejnieklīci” un pašvaldības darbu; tiek gatavota dokumentācija objekta „Nedzīvojamās ēkas
rekonstrukcija funkcijas maiņa – pašvaldības administratīvā ēka” pieņemšanai 28.07.2010. projekta klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
finansēto projektu atklāta konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” ietvaros; notiek asfalta betona bedrīšu remonts
novada ciemos; SIA „Vīgants” ir iesniedzis dokumentus Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijai licences saņemšanai siltumenerģijas ražošanai; ir saņemta ūdens lietošanas atļauja Sēlpils ciemā; bāreņu namā „Līkumi” notika sporta spēļu maratona pasākums, kuru
organizēja biedrība „Ielu sports”);
• par grozījumiem 2010. gada saistošajos noteikumos Nr. 1 „Salas
novada pašvaldības 2010. gada budžets”;
• par atvaļinājumu piešķiršanu (piešķirt domes priekšsēdētājai
Irēnai Sproģei daļu – 2 kalendārās nedēļas ikgadējā atvaļinājuma no
š. g. 23. augusta līdz 5. septembrim; Piešķirt SIA „Vīgants” valdes
loceklei Ritai Audriņai daļu – 2 kalendārās nedēļas ikgadējā atvaļinājuma no š. g. 2. augusta līdz 15. augustam);
• par braukšanas izdevumu kompensāciju (piekrist segt ceļa izdevumus 50% apmērā skolēniem, kuri dzīvo ārpus Salas novada, bet
apmeklē Salas vidusskolu un Biržu pamatskolu; Sociālajam dienestam sagatavot 16.07.2009. saistošo noteikumu Nr. 4 „Par braukšanas
izdevumu kompensāciju izglītojamiem” grozījumu projektu izskatīšanai nākošajā domes sēdē);
• par adreses maiņu (ar 2010. gada 1. augustu noteikt Salas novada pašvaldības juridisko adresi: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts,
Salas novads, LV 5230);
• par līguma slēgšanu (domes priekšsēdētājai I. Sproģei slēgt līgumu ar SIA „Paeglīši un partneri” par rotaļu laukuma izbūvi Sēlpils

2010. gada 25. augusts
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pagasta „Zvejnieklīcī”, līguma summa Ls 2600,77 ar PVN);
• par savstarpējiem norēķiniem interešu izglītībai (slēgt līgumu
ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem interešu izglītībai; neapmaksāt savstarpējos norēķinus par audzēkņiem, kuri faktiski nedzīvo Salas novada teritorijā un kuru vecāki
nav deklarējuši dzīvesvietu Salas novada teritorijā);
• par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām (atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „D/s Dolomīts Nr. 5/3-67”,
Salas pagastā, uz nekustamo īpašumu „Buciņi”, Salas pagastā);
• par finansiālu atbalstu Salas vidusskolas futbola komandai (atbalstīt Salas vidusskolas futbola komandas dalību Jēkabpils pilsētas
atklātajā čempionātā minifutbolā, apmaksājot komandas dalības maksu Ls 70,00 apmērā);
• par finansiālu atbalstu sporta deju pārim (atbalstīt sporta deju
pāra Ilvas Vāveres un Matīsa Auzāna dalību treniņnometnē Jūrmalā
piešķirot Ls 50,00)
• par pašvaldībai piederošās automašīnas VOLVO pārdošanu
(piekrist pārdot vieglo automašīnu VOLVO 850 par brīvu cenu ne
zemāku kā Ls 380,00);
• par projekta pieteikumu (iesniegt Valsts reģionālās attīstības
aģentūrā projekta „Speciālistu piesaiste Salas novada pašvaldībai”
iesniegumu Eiropas Sociālā fonda (ESF) darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5. prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana”, 1.5.3. pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo
pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.1.aktivitātes Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem, konkursam; projekta ietvaros izveidot
sekojošas jaunas štata vietas: teritorijas plānotājs (profesijas kods
2164 01) 1 slodze, algas likme Ls 500,00, uz 18 mēnešiem; finansists
(profesijas kods 2412 01) 0,5 slodzes, algas likme Ls 275,00, uz 18
mēnešiem);
• par saistošo noteikumu Nr. 14 „Par Jēkabpils rajona Salas pagasta padomes 2006. gada 30. marta saistošo noteikumu Nr. 5 „Suņu
turēšanas noteikumi Salas pagastā” atzīšanu par spēku zaudējušiem”
apstiprināšanu;
• par pašvaldības pabalstu piešķiršanu (piešķirti pabalsti – 8 personām medicīnas pakalpojumu apmaksai, 3 personām – bērna izglītībai un audzināšanai uzsākot mācības 1. klasē; 27 personām – bērna
izglītībai un audzināšanai kancelejas preču iegādei);
• par sociālo garantiju piešķiršanu pilngadību sasniegušajam
bērnam bārenim patstāvīgas dzīves uzsākšanai (piešķirts pabalsts 1
personai);
• par pabalsta piešķiršanu brīvpusdienām izglītības iestādēs (piešķirts pabalsts 6 personām septembra mēnesim);
• par Salas novada domes lēmuma atcelšanu (atcelt 2010. gada
28. aprīļa Salas novada domes lēmumu „Par adreses, zemes gabala
nosaukuma apstiprināšanu, zemes lietošanas mērķa un apgrūtinājumu
apstiprināšanu”, protokols Nr. 8.,16. punkts);
• par adreses, zemes gabala nosaukuma apstiprināšanu, zemes
lietošanas mērķa un apgrūtinājumu apstiprināšanu (mainīt P.Paeglim
piederošai nedzīvojamai ēkai „Vecaudzes”, kas atrodas uz zemes vienības „Vīķes” Sēlpils pagastā, Salas novadā, nosaukumu un adresi uz
jaunu – „Vīķes”, Sēlpils pagasts, Salas novads, LV 5232; apstiprināt
valstij piekritīgajam zemesgabalam „Jāņkalni” Sēlpils pagastā, Salas
novadā (zemes lietošanas mērķi – 1,0 ha individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme (kods 0601) un 3,4 ha lauksaimniecības zeme
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(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101); mainīt
nekustamajam īpašumam „Aivariņi” Salas
pagastā, Salas novadā, nosaukumu uz jaunu
– „Laiviņas”, Salas pagasts, Salas novads);
• par zemes ierīcības projekta izstrādi
(uzdot A. Serjožko izstrādāt zemes ierīcības
projektu zemes vienības sadalīšanai, atbilstoši šim lēmumam pievienotajiem nosacījumiem zemes ierīcības projekta izstrādei un
grafiskajam pielikumam, kurā attēlota projektā aptvertās teritorijas robeža);
• par zemes nomas līgumu slēgšanu (noSALAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
2010. GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI
NR. 10

„Par grozījumiem 2009. gada
saistošajos noteikumos
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

Izdarīt grozījumus Salas novada pašvaldības 2009. gada saistošajos noteikumos Nr.
2 „Par sociālās palīdzības pabalstiem” sekojoši:
1. Svītrot VII. nodaļu.
Domes priekšsēdētāja I. Sproģe
APSTIPRINĀTI
Salas novada domes
2010. gada 28. jūlija sēdē
(protokols Nr. 12, 13. p.)

SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
2010. GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI
NR. 14

„Par Jēkabpils rajona Salas
pagasta padomes 2006.
gada 30. marta saistošo
noteikumu Nr. 5 „Suņu
turēšanas noteikumi Salas
pagastā” atzīšanu par spēku
zaudējušiem”
Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”
43. panta pirmās daļas 13. punktu, pārejas
noteikumu 26. punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils
rajona Salas pagasta padomes 2006. gada
30. marta saistošos noteikumus Nr. 5 „Suņu
turēšanas noteikumi Salas pagastā”.
Domes priekšsēdētāja I. Sproģe
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lemts noslēgt zemes nomas līgums ar 3 personām);
• par zemes nomas līgumu slēgšanu
personisko palīgsaimniecību vajadzībām
(nolemts noslēgt zemes nomas līgums ar 3
personām personisko palīgsaimniecību vajadzībām);
• par zemes nomas līguma izbeigšanu
(izbeigt lauku apvidus zemes nomas līgumu
par zemes vienības „D/s Indrāni Nr. 5/2-13iznomāšanu V. Abaronei);
• par mazēku būvniecību (atļauts būvēt
mazēku M. Eņģevīram un N. Girļanu);

• par dzīvokļa piešķiršanu un īres līguma
noslēgšanu (piešķirts dzīvoklis 1 personai);
• par īres līguma izbeigšanu (izbeigts īres
līgums 1 personai);
• par finansiālu atbalstu dalībai Eiropas 12. jauniešu čempionātā 100 lauciņu
dambretē (atbalstīt Salas vidusskolas skolnieču Rūtas Balašas un Melitas Rozentāles
dalību Eiropas 12. jauniešu čempionātā
100 lauciņu dambretē, piešķirot Ls 50,00
katrai).
Personāla nod. vadītāja I. Rēķe

Aicinām kļūt par audžuģimeni
Ja vēlaties palīdzēt un sniegt atbalstu bērnam, kuram liegta iespēja augt savā ģimenē,
kļūstiet par audžuģimeni.
Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim
vai bez vecāku gādības palikušam bērnam
nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns
var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts vai viņam nodibināta
aizbildnība.
Lai pretendētu uz audžuģimenes statusu
jābūt vecumā no 25 līdz 60 gadiem. Izņēmuma kārtā, ja tas ir bērna interesēs, uz audžuģimenes statusa piešķiršanu var pretendēt
laulātie (persona), kas neatbilst minētajam
vecumam. Šādā gadījumā ir obligāti nepieciešams psihologa atzinums par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
Bāriņtiesa var nodot bērnu audžuģimenei, ja:
• bērna vecāki ir miruši;
• bērns ir atrasts;
• bērna vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības;
• bērna vecākiem atņemtas bērna aprūpes
tiesības;
• bērns atrodas viņa veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos;
• izveidojusies konfliktsituācija starp
bērnu un vecākiem;
• vecāki ilgstoši slimo.
Kā kļūt par audžuģimeni?
• Jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, jāiesniedz iesniegumu noteiktā formā par audžuģimenes statusa piešķiršanu, kā arī ārsta
izziņu par veselības stāvokli.
• Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta laulāto (personas) dzīves apstākļus, kā arī motivāciju un spējas audzināt
bērnu.
• Bāriņtiesa sniedz atzinumu par laulāto
(personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

• Audžuģimene bez maksas noklausās
mācību kursu.
• Bāriņtiesa mēneša laikā pēc mācību
kursa beigām veic pārrunas ar laulātajiem
(personu) un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu.
• Kad piešķirts audžuģimenes statuss,
informācija par audžuģimeni tiek iekļauta
audžuģimeņu reģistrā un informācija par audžuģimenēm, kas var uzņemt bērnus (norādot bāriņtiesas kontakttālruni), ik mēnesi tiek
publicēta Valsts bērnu tiesību aizsardzības
inspekcijas mājas lapā.
• Ievietojot bērnu audžuģimenē, tiek noslēgts līgums starp audžuģimeni un pašvaldību.
Audžuģimene saņem:
• atlīdzību 80 lati mēnesī neatkarīgi no
audzināšanā nodoto bērnu skaita;
• pabalstu bērna uzturam (ne mazāku
par 27 latiem mēnesī) un pabalstu apģērba
un mīkstā inventāra iegādei pašvaldības
noteiktā apmērā. Pabalsta vietā var izsniegt
apģērbu, apavus un citas bērnam nepieciešamas lietas;
• pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību problēmu risināšanā.
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija nodrošina psiholoģiskās palīdzības, informatīvā un metodiskā atbalsta sniegšanu
audžuģimenēm, kā arī audžuģimeņu apmācību.
Salas novada bāriņtiesa apmeklētājus
pieņem:
pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.30
līdz plkst. 17.00,
ar pusdienas pārtraukumu no plkst. 12.00
līdz 13.00,
Susējas ielā 9 (228. kab.), Salā, Salas pagastā, Salas novadā, LV 5230, tālrunis uzziņām: 65237704.
Salas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
Ārija Lokmane
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Par atbalstu augļu un dārzeņu piegādei
vispārējo izglītības iestāžu 1. – 6. klases
skolēniem
2010. gada 14. augustā stājās spēkā
MK noteikumi Nr. 737 „Kārtība, kādā
piešķir, administrē un uzrauga valsts un
Eiropas Savienības atbalstu augļu un
dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās
izglītības iestādēs”.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei vispārējo izglītības iestāžu
1. – 6. klases skolēniem.
Atbalsta administrēšanu un uzraudzību īsteno Lauku atbalsta dienests
(LAD).
Par ko atbalstu piešķir?
Atbalstu piešķir:
• par skolēniem sadalītiem svaigiem
augļiem – āboliem, bumbieriem, lielogu
dzērvenēm – un dārzeņiem – kāpostiem,
kolrābjiem, burkāniem un kāļiem – vai
šo produktu asorti, kas:
- ir audzēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasībām un kontroles kārtību;
- transportēti no to ražošanas un iesaiņošanas vietas līdz attiecīgajai mācību
iestādei ne tālāk par 300 kilometriem;
- tiek piegādāti vispārējās izglītības
iestādēm atbalsta periodā;
- ir sadalīti skolēniem;
• izmaksu segšanai par informatīviem plakātiem, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Komisijas 2009. gada 7. aprīļa Regulas (EK) Nr. 288/2009, ar kuru
paredz sīki izstrādātus noteikumus par
Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007
piemērošanu attiecībā uz Kopienas atbalstu augļu un dārzeņu, pārstrādātu
augļu un dārzeņu un banānu produktu
piegādei bērniem mācību iestādēs saskaņā ar programmu „Augļi skolai”, III
pielikuma prasībām.
Kas ir atbalsta pretendents?
Atbalsta pretendents ir:
• integrēto augļu un dārzeņu ražotājs,
kas reģistrējies Pārtikas un veterinārajā
dienestā, kā arī produktu ražotāju kooperatīvā sabiedrība;

• pašvaldība vai izglītības iestāde;
• saimnieciskās darbības veicējs, kas
nodrošina ēdināšanu vispārējās izglītības
iestādē.
Atbalsta pretendentam ir jāreģistrējas LAD klientu reģistrā (par to sīkāk šajā adresē: http://www.lad.gov.
lv/lv/lad-klientu-registracija/). Viņam
ir jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā
iesniegums apstiprinājuma saņemšanai saskaņā ar MK noteikumu 1. pielikumu.
Kad jāpiesakās atbalstam?
Izglītības iestādei, ja tā vēlas pieteikt
savus skolēnus dalībai programmā kā
mērķauditoriju, katru gadu līdz 15. septembrim (tas jādara arī 2010. gadā, ja vēlas pieteikties) ir jāiesniedz iesniegums
(MK noteikumu 2. pielikums) LAD.
Lauku atbalsta dienests savā mājaslapā
internetā (www.lad.gov.lv) publicē to
vispārējās izglītības iestāžu sarakstu, kuras piedalās atbalsta programmā.
Kādas prasības atbalsta pretendentam jāievēro?
Atbalsta pretendents ir atbildīgs par
normatīvo aktu prasību ievērošanu pārtikas apritē, kā arī nodrošina, lai produkti
būtu tīri, nebojāti, bez kaitēkļiem vai to
izraisītiem bojājumiem, bez pārmērīga ārējā mitruma, ar raksturīgu smaržu,
garšu, izskatu, gatavi tūlītējai ēšanai un
sagatavoti porcijās atbilstoši šādām prasībām:
• porcijas svars nav mazāks par 100
gramiem;
• produkti ir sagriezti (izņemot dzērvenes), sagatavoti un iesaiņoti atbilstoši
normatīvo aktu prasībām par pārtikas
produktu higiēnu un materiāliem, kas
nonāk saskarē ar pārtiku;
• svaigus ābolus vai bumbierus var
piedāvāt nesagrieztus un neiesaiņotus;
• ja ražotājs realizē iesaiņotus produktus, nodrošina šo produktu marķējumu:
- produktiem pievieno informāciju
par to tirdzniecības nosaukumu, minimālo vai galīgo derīguma termiņu un neto
masu vai tilpumu;

- noteikto marķējuma informāciju var norādīt tikai produktu pavaddokumentos, ja attiecīgie dokumenti tiek
sūtīti kopā ar produktiem, ir nosūtīti iepriekš vai tiek nogādāti produktu piegādes laikā. Šādā gadījumā uz sekundārā
iepakojuma norāda produktu tirdzniecības nosaukumu, minimālo vai galīgo
derīguma termiņu, ražotāja nosaukumu,
adresi un, ja nepieciešams, uzglabāšanas režīmu;
• ja ražotājs produktus realizē nefasētus vai patērētāja norādītajā daudzumā, blakus produktam norāda produkta
tirdzniecības nosaukumu, minimālo
vai galīgo derīguma termiņu un papildu informāciju saskaņā ar Regulas Nr.
1580/2007 5. un 6. pantā minētajām prasībām.
Kad plānots uzsākt produktu izdali skolēniem?
Produktu izdale plānota sākot ar
2011. gada janvāra pirmo mācību nedēļu
aptuveni 2 mēnešus katru mācību dienu
ārpus pusdienām.
Kur meklēt sīkāku informāciju?
MK noteikumi Nr. 737 atrodami
šajā adresē: http://www.likumi.lv/doc.
php?id=214912
Iesnieguma veidlapas un atbalsta
administrēšanas shēmas atrodas LAD
mājaslapā sadaļā ES atbalsts \Tirgus
veicināšanas pasākumi \Valsts un ES
atbalsts augļu un dārzeņu piegādāšanai izglītojamiem vispārējās izglītības
iestādēs (“Skolas auglis”) (pēc šādas
adreses: http://www.lad.gov.lv/lv/esatbalsts/tirgus-veicinasanas-pasakumi/
valsts-un-es-atbalsts-auglu-un-darzenupiegadasanai-izglitojamiem-visparejas-izglitibas-iestades-%28-skolas-auglis-%29/).
Sagatavots LLKC Ekonomikas nodaļā pēc MK noteikumiem un LAD informācijas.
Informāciju ievietoja Salas novada
lauku attīstības speciāliste L. Kadžule
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SKOLAS DZĪVE

Izbira uz grīdas melni PIPARI,
Saskrēja no visām malām ĶIPARI…
/O. Vācietis/
Šādi, šo mācību gadu uzsākot, dungo
pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte”
skolotājas.
Ir pagājusi saulainā un neaizmirstami karstā vasara. Bērnu čalas, smiekli
un klaigas uz laiku bija mitējušās. Tomēr klusums kalna galā ir mānīgs. Visu
vasaru bērnudārzā turpinājās kārtējie,
kosmētiskie un ārkārtas remonti. Viss
tika darīts tā, lai augustā bērni varētu
atgriezties atsvaidzinātās, drošās telpās.
Iedvesmojoties jauniem darbiem skolotājas iekārto savu grupu telpas un gaida
mazos Salas novada „PIPARUS, ĶIPA-

RUS”. Uz šo brīdi PII „Ābelīte” ir uzticēti 141 bērni. Skaits nepārtraukti mainās,
jo katrs vecāks meklē sev izdevīgākos
variantus, kur un kā izglītot savu atvasi.
Mēs esam priecīgi par katru mums uzticētu bērnu. Gada uzdevumi ir izplānoti,
svētku, pasākumu karuselis var sākties!
Pirmais pasākums jau notika 11. augustā. Latvijas Pašvaldību mācību centrs
prezentēja savu programmu „Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu personiskā drošība”. Mūsu iestāde ieguva
savā īpašumā uzskates materiālus, kurus
izmantot runājot par drošību ar bērniem.
1.septembrī svinīgi uzņemsim sešgadīgos bērnus grupā „CĀLĒNI”. Tiem tiks
pasniegta ceļojošā Buratino „Gudrības
atslēga”. Bērni tiksies ar cienījamo Gudriķi no Gudrās Ābeču zemes. Par turpmākajiem pasākumiem rakstīsim jums
nākošajās „Novada vēstīs”.
GRIBAM SVEIKT visus, visus mūsu
novada skolotājus, skolēnus un viņu vecākus ar jaunā mācību gada sākumu! Vēlam to sajūtu, kāda ir 1. septembra rītā pie
spoguļa sevi uzlūkojot jaunā tērpā, izjust
ik rītu!
Īpašs sveiciens „ZĪĻUKIEM”, kuri
kļūst par Salas vidusskolas pirmklasniekiem. Turieties, mīliet savu skolotāju I.
Martinsoni, kā mīlējāt mūs!
Lielu paldies gribam pateikt V. Stolerei

un daiļdārznieku brigādei, kuri karstumā
un lietū gādāja par bērnudārza zaļās zonas
sakoptību vasarā.
PII „Ābelīte” pirmsskolas izglītības
metodiķe V. Šatohina
„SAULĪŠU” grupas kolektīvs izsaka pateicību: gada laikā ir paveikts liels
darbs, iekārtojot un uzlabojot „Saulīšu”
grupu. Ieklāts grupas telpā jauns linolejs,
uzstādītas košas, sauli slēpjošas žalūzijas,
sagādātas dažādas krāsas, ar kurām atjaunot metāla kalumus un koka instalācijas
grupas laukumā. Izgatavots ilglaicīgi lietojams smilšukastes vāks.
Īpašas uzslavas ir pelnījuši: Viestura
tētis un Opis – par skaistās koka mašīnas
pagatavošanu laukumā, Raivja māmiņa par
rotājumu regulāru gatavošanu un garšīgajām kūkām grupas svētkos. Katrīnas tētim
paldies par jaudīgā traktora izmantošanas
iespējām pavasara talkā. Patrīcijas tētim
par smilšukastes vāku.
Tikai kopā ar vecākiem mēs varam paveikt šāda mēroga darbus. Jūtot jūsu atbalstu darbs sokas labāk un ir lielāka griba
darboties vēl labāk. Paldies!
Skolotājas DAIGA Jablonska,
DACE Jablonska, un skolotāju palīgs
AUSMA Stagiša

Salas novadā notikušas divas bērnu un jauniešu
vasaras nometnes
Laikā, kad mūs tik reti sasniedz ziņas
par patīkamiem notikumiem, Salas novadā
bērniem un jauniešiem jūlijā un augustā tika
sagādāta iespēja piedalīties divās atpūtas,
dzirkstošu smieklu un prieka pilnās dienas
nometnēs, ko organizēja Salas novada pašvaldība.
Salas ciemā no 26. – 30. jūlijam notika
bērnu/jauniešu vasaras darba, atpūtas un izglītojoša dienas nometne “Zaļā sala II”, kuras
darbība jau trešo gadu tiek balstīta uz dabas
procesu izzināšanu, atjaunošanu, vides sakopšanu Salas pagastā. Nometnē piedalījās
20 visjaukākie un čaklākie Salas bērni un
jaunieši, kuri 3,5 stundas dienā uzkopa gājēju
celiņus, vāca pārziedējušos augus un ravēja,
tādējādi priecējot Salas ciema iedzīvotājus ar
sava darba rezultātu, bet pēcpusdienā piedalījās jautros sporta pasākumos, pilnveidoja savas radošās spējas. Nometnes darbu organizēt palīdzēja apzaļumošanas darbu brigādes
vadītājs Jānis Meikstums un Salas vidusskolas skolotāja Ilze Kuzmova, bet interesantas
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VASARAS NOMETNES
sporta aktivitātes bērniem un jauniešiem
vadīja sporta skolotājs Pēteris Krastiņš, kurš
kopā ar visiem devās pārgājienā uz Daugavas
Stūra galu un Sakas upi. Pārgājieni nometnes
dalībniekiem patika ar spēku izmēģināšanu,
šķērsojot upi, bet pacietību mērīja svelmaini
karstā saule un asie kazenāji taciņu brikšņos.
Nometnes pēdējās dienas ekskursijā bērni
iepazinās ar Viesītes bānīša muzeju, Trušu
pilsētiņas iedzīvotājiem Vecumniekos, izpētīja Baldones observatorijas apkārtni, izmēģināja spēkus dažādās šķēršļu trasēs Jūrmalas
atrakciju parkā un atpūtās pie jūras Dzintaru
pludmalē.
Savukārt, Salas pagasta Biržu ciemā no 9.
– 13. augustam 20 bērni vecumā no 8 līdz 12
gadiem tika iesaistīti vasaras nometnē ”Rotaļnieks”, kur populārās bērnu grāmatas tēla
– Pepijas vadībā piedalījās saturīgos jaunrades, atpūtas, kultūras, sporta un izglītojošos
pasākumos, kas nodrošina bērnu personības
vispusīgu attīstīšanos, ļauj attīstīt spējas,
paaugstināt pašvērtējumu. Pepija pati gan
neieradās uz nometnes nodarbībām, taču ar
vēstulēm un dažādiem citiem norādījumiem
bija klāt visos pasākumos un ekskursijā. Šajā
vasarā bērnu nometnes vadītājiem izveidojusies laba sadarbība ar Evaņģēliski Luteriskās baznīcas Biržu draudzi un mācītāju Andi
Lenšu, kas nometnes laikā kopā ar saviem
palīgiem vadīja vienas dienas nodarbību ciklu, kur bērni iesaistījās grupu darbā, rotaļās
un dziedāja. Visas „baltās dienas” aktivitātes
bija cieši saistītas ar 2009./2010. gada ziemā
Biržu draudzē organizētajā Svētdienas skolā
jau iegūtajām zināšanām un prasmēm. Biržu
tautas nama lielās zāles ostā augusta sākumā
bija noenkurojies Pepijas tēva kuģis „Melnā
Pērle”, kas tālāk uzņēma kursu uz Āfriku, bet
ceturtajā nometnes dienā negaidīti ieradās
kāds noslēpumains pirāts, kas ar saviem palīgiem visu Pepijas draugu komandu saņēma
gūstā. Jāsaka, tas gan nebija uz ilgu laiku, jo
pirāta prasības bērni teicami izpildīja un ieguva tiesības ekskursijā kuģot uz Baltijas jūras
piekrasti. Ekskursijā Pepijas draugu komanda
ciemojās Gaiļu meža takās Jumpravā, jautri
brīži visus sagaidīja Jūrmalas pilsētas Dzintaru atpūtas parkā un pludmalē, kur bērni baudīja jūras viļņu rotaļas un cēla smilšu pilis.
Šāda nometne Biržu ciemā notika jau trešo gadu pēc kārtas. Liels gandarījums, ka ir
izveidojusies pedagogu komanda, kurā radoši strādāja Biržu Tautas nama vadītāja Ilona
Gasiņa un Biržu pamatskolas skolotājas Anita Ozoliņa un Vija Pazuha. Materiālu atbalstu
nometnei sniedza Biržu draudze un draudzes
vecākā Anna Piļicka.
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
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SKOLAS DZĪVE

Pārmaiņas Salas vidusskolā
No 2010. gada 1. janvāra Salas novada pašvaldība Salas vidusskolā ir uzsākusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda
projekta īstenošanu Nr. 2009 /0090 /3DP
/3.1.3.1.0 /08/IPIA /VIAA/111, „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšanai
Salas vidusskolā”.
Projekta
identifikācijas
Nr.
3DP/3.1.3.1.0/08/IPAI/VIAA/111.
Projekta mērķis –
Kvalitatīvai vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes modernizēšana Salas novada Salas vidusskolā.
Plānotās projekta aktivitātes:
1. Telpu renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrāde.
2. Telpu renovācija (matemātikas,
bioloģijas, fizikas un ķīmijas kabineti)
(iepirkuma uzvarētājs SIA LC Būve).
3. Iekārtu, piederumu, aprīkojuma,
tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana augšminētajos mācību priekšmetos:
- 25 darbavietu darbam ar datoru
prioritārajos priekšmetos izveidošana;
- Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana Salas vidusskolai pēc IZM izveidotā saraksta (centralizētais iepirkums);
- Mēbeļu iegāde 4 kabinetiem. Projekta ietvaros tiks iegādātas jaunas mēbeles dabaszinātņu un matemātikas kabinetiem, kuras ir piemērotas mūsdienu
prasībām, atbilstošas visiem normatīviem un nodrošinās mācību procesam
labvēlīgus apstākļus (iepirkuma uzvarē-
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tājs SIA Tīna Mēbeles).
4. Projekta administrēšana un informācijas pasākumi.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda LVL 98392,00,un tās
tiek finansētas no:
- Eiropas Reģionālās attīstības fonda
finansējuma – LVL83633,00, kas sastāda
85% no projekta kopējām attiecināmām
izmaksām;
- Valsts budžeta dotācija pašvaldībām – LVL2952,00, kas sastāda 3% no
projekta kopējām attiecināmām izmaksām;
- pašvaldības budžeta finansējumsLVL 11807,00, kas sastāda 12% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām.
Projekta īstenošanas termiņš līdz
2010. gada 31. decembrim.
No 2010. gada 1.
janvāra Salas novada pašvaldība Salas
vidusskolā ir uzsākusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda
projekta īstenošanu
Nr. 2009 /0117 /3DP
/3.1.3.3.2 /09/IPIA /
VIAA /013 „Salas vidusskolas infrastruktūras pielāgošana izglītojamiem
ar kustību traucējumiem”.
Projekta
identifikācijas
Nr.

3DP/3.1.3.1.2/09/IPAI/VIAA/013.
Projekta mērķis –
Vispārējās izglītības iestāžu pieejamības nodrošināšana izglītojamiem un
citām personām ar funkcionāliem traucējumiem Salas novada Salas vidusskolā.
Plānotās projekta aktivitātes: (iepirkuma uzvarētājs SIA Ošukalns celtniecība)
1. Būvdarbu tehniskās dokumentācijas izstrāde.
2. Ieejas mezgla rekonstrukcija un
invalīdu uzbrauktuves izbūve.
3. Iekšējo kāpņu pārbūve 1. stāvā lai nokļūtu no ieejas skolā līdz liftam,
tiks pārbūvētas iekšējās kāpnes, izveidojot tajās invalīdu uzbrauktuvi ar margām.
4. Sanitārā mezgla izbūve 1. stāvā –
esošā zēnu tualete 1. stāvā tiks pielāgota
personu ar kustību traucējumiem prasībām, paplašinot ieejas durvis, norobežojot telpu, uzstādot klozetpodu un izlietni

INFORMĀCIJA
un nepieciešamo aprīkojumu.
5. Durvju bloku nomaiņa – lai praktiski nodrošinātu visiem indivīdiem vienādas iespējas, visā skolā tiks nomainītas
esošās kabinetu un palīgtelpu durvis atbilstoši personu ar kustību traucējumiem
vajadzībām.
6. Lifta konstrukcijas izbūve – lai
personām ar kustību traucējumiem būtu
nodrošināta iespēja nokļūt visās skolas
telpās, tiks izbūvēts lifts no pagrabstāva,

kurā atrodas garderobe, līdz 3. stāvam.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda LVL 98392,00,un tās
tiek finansētas no:
- Eiropas Reģionālās attīstības fonda
finansējuma – LVL83633,00, kas sastāda
85% no projekta kopējām attiecināmām
izmaksām,
- Valsts budžeta dotācija pašvaldībām – LVL2952,00, kas sastāda 3%

no projekta kopējām attiecināmām izmaksām,
- pašvaldības budžeta finansējums –
LVL 11807,00, kas sastāda 12% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām.
Projekta īstenošanas termiņš līdz
2010. gada 31. oktobrim.
Projekta vadītāja
Vēsma Poriete

Latvijas Lauku Sieviešu apvienības Jēkabpils nodaļas
pozitīvās pieredzes vasaras skola

„ŠODIENAS SIEVIETE STARP SAVĀM LOMĀM
UN PIENĀKUMIEM”
Piektdien, 2010. gada 27. augustā Salas kultūras namā (Skolas ielā 2, Salā, Salas novadā)
Darba kārtībā:
9.00 līdz 10.00 – reģistrēšanās, rīta kafija;
10.00 – vasaras skolas atklāšana, uzrunas, apbalvošana – Salas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe,
LLU profesore, LLSA konsultante Baiba Rivža;
10.20 līdz 10.30 – iepazīšanās;
10.30 – 11.00 – Studijas „Stella” vasaras tērpu kolekcijas demonstrācija Mairas Vīķes vadībā;
11.00 – 11.30 – Emocionālais marketings – saruna ar profesori Baibu Rivžu;
11.30 – 12.00 – „Kopā jautrāk” – Elitas Kalniešas vadībā;
12.00 – 13.30 – saruna ar psiholoģi Dainu Reinfeldi;
Pusdienas 13.35 – 14.20;
14.25 – 15.00 – „Gaisma sevī un apkārt” – saruna ar ādas plastikas mākslinieci Sandru Strēli;
15.00 – 16.00 – dalība vienā no meistarklasēm:
Lakatu aušana uz kartona – Modra Reizniece (līdzi ņemt kartona kvadrātu mācībām apmēram 40 cm x 40 cm.
Kartonam jābūt stingram ar iegriezumiem divās pretējās malās ik pa 1 cm. Līstīti 2 – 2,5 cm plata kartona garumā, var
būt arī lineāls, maisu lāpāmo adatu vai mazu saiviņu, paresnu dziju, labāk lai nepūkojas, šķēres);
Viesmīlības meistarklase – Santa Graikste un Ruta Žvals.
Dalības maksa Ls 5.00 (pie reģistrācijas, kafijas pauzēm, pusdienām).
Dalību pieteikt līdz 25. augustam pie Ligitas Kadžules elektroniski, sūtot e-pasts:
ligita@inbox.com, vai tālruņiEM 65237707, 26526895
Laipni gaidīti Salas novadā!
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APSVEIKUMI, SLUDINĀJUMI, LĪDZJŪTĪBAS

Salas kultūras nams 2010./2011. gada sezonā
aicina pieteikties mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos
• Vokālais ansamblis „Mazulīši” (3 – 5 g. v. bērni ) – vadītāja Ruta Jakovļeva
pirmā tikšanās13. septembrī plkst. 16.30
• Vokālais ansamblis „Bučas” (6 – 8 g. v. bērni) – vadītāja Ruta Jakovļeva
pirmā tikšanās 13. septembrī plkst. 16.00
• Bērnu tautisko deju kolektīvs (5 – 6 g. v. bērni un 1. – 3. klašu skolēni tiek aicināti
pieteikties kultūras namā līdz 24. septembrim) – vadītāja Ilona Gasiņa
pirmā tikšanās 27. septembrī plkst. 15.30
• Bērnu vokālais ansamblis „Stīga” – vadītāja Ruta Jakovļeva
pirmā tikšanās 14. septembrī plkst. 16.00
Šī diena lai tev
skaistāka par citām
Šī diena tikai reizi gadā aust.
Lai pietiek spēka katram
dzīves rītam,
lai katrs rīts kā skaisti
ziedi plaukst.

Jūlija jubilāri
60 gadi
Jānis LUKAŠOVS
65 gadi
Ruta GROSA
Maiga ROZĪTE
75 gadi
Uldis DRAUDAVIETIS
Emiljans BARKĀNS

Augusta jubilāri
60 gadi
Valentīna LUCIVA
Viktors MIHAILOVS
Skaidrīte ORBIDĀNE
65 gadi
Natālija ĻEBEDEVA
70 gadi
Rita GRIŠKENA
Anna GUTĀNE
75 gadi
Irma DAUGULE
Valdis MĪDERIS
Vladimirs SKRINDA
85 gadi
Olga BITE
Genovefa TĪRELE
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• Dramatiskais pulciņš (3. – 7. klašu skolniekiem) – vadītāja Zane Ozola
pirmā tikšanās 15. septembrī plkst. 15.00
• Jauniešu deju kolektīvs – vadītāja Ingrīda Kauranena
pirmā tikšanās 3. septembrī plkst. 16.00 lielajā zālē
• Mūsdienu deju grupa (10. – 12. klašu skolniekiem) – vadītāja Kristīne Negruca
pirmā tikšanās 6. septembrī plkst. 16.00 lielajā zālē
• Deju grupa „Kendi” – vadītāja Kristīne Negruca
pirmā tikšanās 3. septembrī plkst. 18.00
• Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Letkis” – vadītāja Ilona Gasiņa
pirmā tikšanās 4. oktobrī plkst. 20.00
• Sieviešu vokālais ansamblis „Belcanto” – vadītāja Ruta Jakovļeva
pirmā tikšanās 15. septembrī plkst. 17.00
• Klavierspēles pulciņš – skolotāja Gunta Davidovska (individuālās nodarbības,
tālrunis informācijai 26454912)
Tālrunis informācijai: 65237870

Novadā dzimuši:
Neliec mani, māmulīte,
Bez ziediņa šūpulī;
Liec maizīti, liec naudiņu,
Liec gudro padomiņu.
(Latv. t. dz.)
Ieva VOROBJOVA
(06.07.2010.)
Aleksandra MARTINOVA
(12.07.2010.)
Rainers ŠKAGALS
(17.07.2010.)
Jānis SOROKA
(13.07.2010.)

6. septembrī plkst. 9.30
Salas kultūras namā

Rīgas Leļļu teātris
Dzintra Duka-Maisaka
„Sprīdītis”
Ieeja: Ls 0.70

Novadā miruši:
Viss satīts nu kamolā ciešā,
Kur katrai dienai mezgls siets.
Tā pavediens tinies no dienas dienā,
Līdz mūžības slieksnis sniegts.
Inta ROBEŽNIECE
(18.10.1925. – 12.07.2010.)

Artūrs MŪRNIEKS
(28.07.2010.)

Jānis Elmārs OZOLS
(16.08.1944. – 22.07.2010.)

Kārlis Roberts BUĶIS
(30.07.2010.)

Valentīna ŠATOHINA
(15.07.1945. – 07.08.2010.)

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

