Novada Vēstis
SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS 2010. gada 22. septembris

APSTIPRINĀTI
Salas novada domes
2010. gada 25. augusta sēdē
(protokols Nr. 13, 4. p.)

SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
2010. GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 15
Par braukšanas izdevumu
kompensāciju izglītojamiem
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43. panta trešo daļu un Ministru Kabineta
2009. gada 4. augusta noteikumu Nr. 872
„Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas
maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos”
12. punktu

I Vispārīgie jautājumi
1. Salas novada pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus, 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 vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamiem, kuri Salas
novada pašvaldības teritorijā ir deklarējuši savu pamatdzīvesvietu un
faktiski dzīvo deklarētajā adresē:
1.1. 1. - 9. klases skolēniem – 100% apmērā;
1.2. 10. - 12. klases skolēniem – 50% apmērā.
2. Salas novada pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus, 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, izglītojamiem, kuriem dzīvesvieta deklarēta ārpus Salas novada, un kuri mācās Salas vidusskolā vai Biržu pamatskolā:
3.1. 1. - 9. klases skolēniem - 50% apmērā;
3.2. 10. - 12. klases skolēniem - 50% apmērā.
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3. Pašvaldība sedz braukšanas izdevumus šo saistošo noteikumu
1. punktā noteiktajā apmērā vai nodrošina vietu apmeklējamās mācību iestādes internātā atbilstoši 13.07.1999. Ministru kabineta 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 iesniegums un
izglītības iestādes izziņa par to, kurā izglītības iestādē un klasē izglītojamais mācās.
5. Mācību gada laikā līdz katra mēneša 12. datumam sociālajā
dienestā jāiesniedz izmantotās braukšanas biļetes un izglītības iestādes izziņa par izglītojamā skolas apmeklējumu iepriekšējā mēnesī.
6. Sociālais dienests izvērtē, saskaņo iesniegtos dokumentus, pieņem lēmumu par kompensācijas izmaksu un nodod dokumentus pašvaldības grāmatvedībā, kur tiek izmaksāta kompensācija.
III Braukšanas izdevumu kompensācija trūcīgo ģimeņu bērniem
7. Izglītojamiem, kuru ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumiem
Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu” ir tiesības saņemt bezmaksas braukšanas karti
mācību gadam braucieniem no deklarētās dzīves vietas Salas novadā
līdz mācību iestādei un atpakaļ.
8. Lai saņemtu bezmaksas braukšanas karti izglītojamā vecākiem
vai likumiskajam pārstāvim sociālajā dienestā jāiesniedz dokumenti:
8.1. izziņa, kurā izglītības iestādē un klasē izglītojamais mācās;
8.2. iesniegums;
8.3. jāsniedz ziņas par vēlamo braukšanas laiku un braucienu
skaitu dienā vai nedēļā.
9. Sociālais dienests nodrošina braukšanas karšu pasūtīšanu, izdevumus par braukšanas kartēm sedz pašvaldība.
10. 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
11. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Salas novada
domē.
12. Salas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
V Saistošo noteikumu publicēšana
13. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma
„Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.
VI Noslēguma jautājumi
14. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē 2009. gada 16.
jūlija Salas novada domes saistošie noteikumi Nr. 4 „Par braukšanas
izdevumu kompensāciju izglītojamiem”.
Domes priekšsēdētājas vietnieks A. Bārzdiņš
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NOVADA DOMĒ
APSTIPRINĀTI
Salas novada domes
2010. gada 24. februāra sēdē
(protokols Nr. 5, 3. punkts)

SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
2010.GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 6
„Nodeva par būvatļaujas saņemšanu”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14. panta pirmās daļas 3. punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12. panta pirmās daļas 10. punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka ar nodevu par būvatļaujas saņemšanu
(turpmāk - nodeva) apliekamos objektus, nodevas apmēru, nodevas
maksāšanas kārtību un atvieglojumus Salas novada administratīvajā
teritorijā.
2. Nodevu maksā fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot
būvniecību, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņem no Krustpils
novada pašvaldības Būvvaldes (turpmāk - Būvvalde) būvatļauju.
3. Nodevas objekts un likme par būvatļaujas saņemšanu ir:
3.1.Fiziskajām personām:
3.1.1. Individuālo dzīvojamo māju un dārza māju
Ls 10,jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija
3.1.2. Individuālo dzīvojamo māju un dārza māju
Ls 5,palīgēku jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija
3.1.3. Esošo telpu pārplānošana uzņēmējdarbības
Ls 20,veikšanai
3.1.4. Esošo telpu pārplānošana
Ls 10,3.1.5. Inženierkomunikāciju būvniecība, rekonstrukcija Ls 10,3.1.6. Divu un vairāk dzīvokļu māja
Ls 20,3.1.7. Viesnīcu ēka
Ls 20,3.1.8. Īslaicīgas apmešanās ēkas
Ls 10,3.1.9. Biroju ēka
Ls 30,3.1.10. Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēka Ls 30,3.1.11. Satiksmes un sakaru ēka
Ls 20,3.1.12. Garāžu ēka
Ls 30,3.1.13. Rūpnieciskās ražošanas ēka
Ls 30,3.1.14. Noliktavas
Ls 20,3.1.15. Sporta ēka
Ls 20,3.1.16. Lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas
Ls 30,3.1.17. Citas, iepriekš neklasificētas ēkas
Ls 20,3.1.18. Maģistrālie autoceļi
Ls 30,3.1.19. Ielas un ceļi
Ls 20,3.1.20. Tilti un estakādes
Ls 20,3.1.21. Upju, kanālu, ezeru hidrobūves
Ls 15,3.1.22. Dambji
Ls 15,3.1.23. Maģistrālie naftas, gāzes, ūdens cauruļvadi,
Ls 50,sakaru un elektropārvades līnijas
3.1.24. Vietējie cauruļvadi un kabeļi
Ls 20,3.1.25. Elektrostaciju un rūpniecības būves
Ls 50,3.1.26. Sporta laukumi, sporta un atpūtas būves
Ls 20,3.1.27. Citas, iepriekš neklasificētas būves
Ls 30,3.2. Juridiskajām personām:
3.2.1. Individuālo dzīvojamo māju un dārza māju
jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija
3.2.2. Individuālo dzīvojamo māju un dārza māju
palīgēku jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija
3.2.3. Esošo telpu pārplānošana uzņēmējdarbības
veikšanai
3.2.4. Esošo telpu pārplānošana
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Ls 20,Ls 10,Ls 50,Ls 10,-

3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
3.2.10.
3.2.11.
3.2.12.
3.2.13.
3.2.14.
3.2.15.
3.2.16.
3.2.17.
3.2.18.
3.2.19.
3.2.20.
3.2.21.
3.2.22.
3.2.23.
3.2.24.
3.2.25.
3.2.26.
3.2.27.

Inženierkomunikāciju būvniecība, rekonstrukcija
Divu un vairāk dzīvokļu māja
Viesnīcu ēka
Īslaicīgas apmešanās ēkas
Biroju ēka
Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēka
Satiksmes un sakaru ēka
Garāžu ēka
Rūpnieciskās ražošanas ēka
Noliktavas
Sporta ēka
Lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas
Citas, iepriekš neklasificētas ēkas
Maģistrālie autoceļi
Ielas un ceļi
Tilti un estakādes
Upju, kanālu, ezeru hidrobūves, piestātnes
Dambji
Maģistrālie naftas, gāzes, ūdens cauruļvadi,
sakaru un elektropārvades līnijas
Vietējie cauruļvadi un kabeļi
Elektrostaciju un rūpniecības būves
Sporta laukumi, sporta un atpūtas būves
Citas, iepriekš neklasificētas būves

Ls 10,Ls 30,Ls 50,Ls 20,Ls 50,Ls 60,Ls 40,Ls 40,Ls 70,Ls 20,Ls 40,Ls 50,Ls 40,Ls 50,Ls 30,Ls 30,Ls 30,Ls 30,Ls 80,Ls 30,Ls 50,Ls 40,Ls 30,-

4. Pamatojoties uz noslēgto deleģēšanas līgumu, Nodeva iemaksājama Krustpils novada pašvaldības pamatbudžetā.
5. Nodevu maksā divās daļās - 40% no nodevas maksā pēc pozitīva Būvvaldes atzinuma - plānošanas un arhitektūras uzdevuma,
būves nojaukšanas uzdevuma saņemšanas būvprojektēšanai, bet atlikušos 60% - saņemot būvatļauju. Nodevas maksājuma termiņu nosaka Būvvalde maksāšanas paziņojumā. Ja būvniecības saskaņošana
netiek pabeigta un būvatļauju neizsniedz, iekasētā nodevas daļa netiek atmaksāta.
6. No nodevas samaksas tiek atbrīvoti pirmās un otrās grupas invalīdi, maznodrošinātas personas un represētās personas, ja tās veic
būvprojektēšanu un būvniecību savām vajadzībām.
7. Saņemtā nodeva par būvatļaujas izsniegšanu galvenokārt tiek
izlietota būvniecības dokumentācijas izstrādei un Būvprojektu saskaņošanas, būvniecības uzraudzības un Būvvaldes tehniskā darba nodrošināšanai.
8. Nodevu aprēķina un kontroli par nodevas samaksu pilnā apmērā veic Būvvalde. Nodevas uzskaiti veic Krustpils novada pašvaldības
grāmatvedība.
9. Savlaicīgi nesamaksāto nodevu piedzen likumā „Par nodokļiem un nodevām” paredzētajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja I. Sproģe

Paziņojums
Ar 2010. gada 25. augusta Salas novada domes sēdes protokolu Nr. 13, lēmumu Nr. 9:
1. Apstiprināti Salas novada Salas pagasta teritorijas plānojuma
2007. – 2019. g. grozījumi.
2. Apstiprināti saistošie noteikumi „Grozījumi Salas novada pašvaldības 2009. gada saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par Salas novada
teritorijas plānojumiem””.
Paziņojums par Salas novada teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu publicēts 2010. gada 7.
septembra LR oficiālā laikraksta „Latvijas Vēstnesis” laidienā Nr. 141.
Ar apstiprināto Salas novada teritorijas plānojumu un saistošajiem
noteikumiem var iepazīties Salas novada pašvaldībā, Susējas ielā 9,
Salā, Salas pagastā, Salas novadā, darba dienās no pulksten 9 līdz 17.

AKTUĀLI
APSTIPRINĀTI
Salas novada domes
2010. gada 30. jūnija sēdē
(protokols Nr. 11, 12. p.)

SALAS NOVADA
PAŠVALDĪBAS
2010. GADA SAISTOŠIE
NOTEIKUMI NR. 11

„Par topogrāfiskās informācijas aprites
kārtību Salas novadā”
Izdoti saskaņā ar: likuma „Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 13. punktu,
Ģeotelpiskās informācijas likuma
13. panta sesto un septīto daļu,
02.05.2000. MK noteikumu Nr. 168 Būvnormatīva
LBN005-99 „Inženierizpētes noteikumi
būvniecībā” 27. punktu

I. Noteikumos lietotie termini
1. Topogrāfiskais plāns – grafisks, nelielas zemes virsmas daļas attēlojums (mērogs
1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, 1:250) uz
papīra vai elektroniskiem informācijas nesējiem, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kur
zemes virsmas izliekuma forma neietekmē
attēlojuma precizitāti.
2. Topogrāfiskās informācijas datu bāze
– strukturēts, pārbaudītas topogrāfiskās informācijas apkopojums, kas nodrošina iespēju izmantot informāciju ar programmatūras
palīdzību. Datu bāzes pamats ir digitāli topogrāfiskie plāni (mērogs 1:500) ar esošām
inženierkomunikācijām;
3. Datu bāzes uzturēšana – sistemātiska datu reģistrēšana, datu bāzes datorizēta
uzglabāšana, regulāra kopiju veidošana un
uzglabāšana uz cita digitālās informācijas nesēja, informācijas aktualizēšana un pakalpojumu sniegšana datu bāzes lietotājiem.
II. Vispārīgie jautājumi
4. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā
Salas novada administratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un informācijas par aizsargjoslām
pieņemšana, pārbaude, uzkrāšana, uzturēšana
un izsniegšana. Šie noteikumi attiecas arī uz
detālplānojumu un zemes ierīcības projektu
grafiskajām daļām.
5. Šie noteikumi saistoši visiem mērniecības darbu izpildītājiem – sertificētām un
licencētām personām, kas izpilda topogrāfiskās uzmērīšanas darbus Salas novada teritorijā, kā arī visām juridiskajām un fiziskajām
personām, kas Salas novadā veic inženierkomunikāciju, būvju un ceļu inženierbūvju
būvniecību vai ekspluatāciju, ģeodēziskos
un kadastrālos uzmērīšanas darbus, kā arī
detālplānojumu vai zemes ierīcības projektēšanu.
6. Salas novada administratīvās teritorijas
augstas detalizācijas topogrāfiskās datubāzes
izveidošanu un uzturēšanu atbilstoši Minis-

tru kabineta noteiktajai augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas specifikācijai,
iesniegtās informācijas pārbaudi, datubāzes
sadarbspēju ar centrālo datubāzi Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā un mērniecībai
nepieciešamo datu izsniegšanu Salas novada
dome deleģē Valsts zemes dienestam, slēdzot
deleģējuma līgumu Valsts pārvaldes iekārtas
likumā noteiktajā kārtībā.
7. Valsts zemes dienestam ir tiesības par
sniegtajiem pakalpojumiem saņemt samaksu,
kas ir noteikta ar 14.02.2006. MK noteikumiem nr. 147 „Noteikumi par Valsts zemes
dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”.
8. Mērniecībā licencētās un sertificētās
personas, kuras veic topogrāfisko uzmērīšanu Salas novada administratīvajā teritorijā, iesniedz VZD reģistrēšanai Salas
novada topogrāfiskās informācijas datu
bāzē topogrāfiskās uzmērīšanas un izpildmērījumu rezultātus (*dgn, *dwg vai *dxf
formātā, LKS 92 koordinātu un Baltijas
augstumu sistēmās).
9. Topogrāfiskais uzmērījums nav nepieciešams:
9.1. Avārijas darbu gadījumā;
9.2. Uzstādot pagaidu būves vai reklāmas
stabus (līdz 0.3 m dziļumam);
9.3. Veicot lokālus darbus laukumā, kura
platība nepārsniedz 4 m2 vai inženierkomunikācijas garums nav lielāks par 4 m;
9.4. Darba veikšanai, kuriem nav vajadzīgs būvprojekts;
9.5. Zemes ierīcības projektiem, ja darba
uzdevums to neparedz;
9.6. Ja esošais topogrāfiskais materiāls
nav vecāks par vienu gadu;
10. Ja, veicot būvdarbus, tiek atrastas
topogrāfiskajos plānos neuzrādītas vai plānam neatbilstoši izvietotas inženierkomunikācijas, tad to novietne dabā jāfiksē un
tās jāuzmēra un jāparāda izpildtopogrāfijā vai izpildshēmā. Izbūvētie inženiertīkli
jāuzmēra pirms tranšejas (būvbedres) aizbēršanas.
11. Informāciju, kas nepieciešama topogrāfisko darbu veikšanai, izsniedz Valsts
zemes dienests atbilstoši savā datubāzē uzkrātajam datu apjomam pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas.
12. Salas novada dome lēmumu par detālplānojuma un zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu pieņem tikai pēc saskaņojuma
saņemšanas no Valsts zemes dienesta.
13. Ja starp Valsts zemes dienestu un
mērniecības darbus veikušo sertificēto vai licencēto personu rodas strīds, tad veikto darbu
pārbaudei un strīdu atrisināšanai tiek pieaicināta cita mērniecībā sertificēta vai licencēta
persona. Kļūdas gadījumā darbus apmaksā
vainīgā puse. Par vainīgās puses pārkāpumu
tiek informēta mērniecības jomas sertificējošā institūcija.
Domes priekšsēdētāja I. Sproģe

Lauku atbalsta
dienests uzsāk
neapstrādātās
lauksaimniecībā
izmantojamās
zemes apsekošanu
Lauku atbalsta dienests (LAD) paziņo,
ka no 2010. gada 1. septembra tiek uzsākta
neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās
zemes (LIZ) apsekošana.
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta 7. un 8. daļu un 2010.
gada 13. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 635 “Kārtība, kādā apseko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju par
to” LAD vizuāli apsekos un noteiks neapstrādātās LIZ platības, kā arī sniegs informāciju
vietējām pašvaldībām nekustamā īpašuma
nodokļa papildlikmes aprēķināšanai.
Ar nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5% apmērā apliek neapstrādātu LIZ,
izņemot zemi, kuras platība nepārsniedz 1 ha
vai kurai normatīvajos aktos ir noteikti lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi.
Likuma izpratnē “neapstrādāta lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir visa lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība zemes
vienībā, ja vairāk nekā 70% no lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības attiecīgajā
zemes vienībā līdz kārtējā gada 1. septembrim
netiek izmantoti lauksaimniecības produktu ražošanai vai audzēšanai, ieskaitot
ražas novākšanu, dzīvnieku ganīšanu un
turēšanu lauksaimniecības nolūkiem, vai
minētā zemes platība netiek uzturēta labā
lauksaimniecības un vides stāvoklī”.
Savukārt par labā lauksaimniecības un
vides stāvoklī uzturētu LIZ platību tiek uzskatīta platība, kas līdz kārtējā gada 1. septembrim vismaz vienu reizi ir nopļauta, zāle
novākta vai sasmalcināta un izkliedēta.
Apsekošana tiks veikta bez zemes vienības īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai to pārstāvju klātbūtnes.
Platību kontroļu metodikas daļa
Tālrunis: 67027353
LAD Klientu apkalpošanas daļa
Tālrunis: 67027684
Informāciju ievietoja Salas novada lauku
attīstības speciāliste L. Kadžule
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Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena

26526895

Tālrunis
uzziņām
vēlēšanu
dienā

BIRŽU
TAUTAS
NAMS

BIRŽU TAUTAS 09:00-13:00 09:00-13:00 09:00-13:00 09:00-13:00 09:00-13:00 09:00-13:00 09:00-13:00 09:00-13:00 09:00-13:00 09:00-13:00 07:00-20:00 26473636 26473636
NAMS, BIRŽI,
SALAS PAGASTS,
SALAS NOVADS,
LV-5214
SĒLPILS SĒLPILS
13:00-17:00 08:00-12:00 08:00-12:00 08:00-12:00 08:00-12:00 08:00-12:00 08:00-12:00 13:00-17:00 08:00-12:00 08:00-12:00 07:00-20:00 29501544 29501544
KULTŪRAS KULTŪRAS
NAMS
NAMS RŪTAS,
SĒLIJA, SĒLPILS
PAGASTS, SALAS
NOVADS, LV-5232

SALAS
SALAS
KULTŪRAS KULTŪRAS
NAMS
NAMS, SKOLAS
IELĀ 2, SALA,
SALAS PAGASTS,
SALAS NOVADS,
LV-5230

Svētdiena

Salas novada vēlēšanu iecirkņi un darba laiki
Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena

Vēlēšanu      Tālrunis
diena
uzziņām
līdz
9/22/2010 9/23/2010 9/24/2010 9/25/2010 9/26/2010 9/27/2010 9/28/2010 9/29/2010 9/30/2010 10/1/2010 10/2/2010
vēlēšanu
dienai
10:00-14:00 10:00-14:00 09:00-13:00 09:00-13:00 09:00-13:00 10:00-14:00 10:00-14:00 16:00-20:00 09:00-13:00 10:00-14:00 07:00-20:00 26526895

Trešdiena

No 22.09.2010 - 01.10.2010 vēlēšanu iecirkņos varēs iepazīties ar 10. Saeimas kandidātu sarakstiem un programmām, pieņems iesniegumus balsošanai dzīvesvietā. 2010. gada 2. oktobrī, sestdienā, notiks 10.
Saeimas vēlēšanas. Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu. Vēlēšanu iecirkņu darba laiks vēlēšanu dienā būs no pulksten
7.00 līdz 20.00. Saeimas vēlēšanās vēlētāju reģistrs netiek lietots, un vēlētāji drīkst balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī pēc izvēles. Lai piedalītos Saeimas vēlēšanās, vēlētājam nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa
pase, kurā tiks izdarīta atzīme par dalību vēlēšanās.
Salas novada VK priekšsēdētājs A. Savickis
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Nr. Iecirkņa Iecirkņa
Adrese
p. numurs nosaukums
k.

AKTUĀLI

Lauku atbalsta
dienests aicina
atbalsta
pretendentus
pieteikties
kredītu fonda
līdzekļu
aizdevumiem

No š. g. 8. septembra atbalsta pretendenti var pieteikties kredītu fonda līdzekļu
aizdevumiem saskaņā ar 2010. gada 20. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 664
„Kārtība, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts
lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības
attīstībai, izveidojot kredītu fondu”.

Fonds izveidots ar mērķi veicināt kredītresursu pieejamību lauksaimniecības un lauku attīstības, kā arī zivsaimniecības investīciju projektiem. Šī mērķa īstenošanai atbalsta
pretendenti varēs saņemt aizdevumu Eiropas
Savienības fondu projektu īstenošanai.

Kredītu fonda aizdevumi tiek piešķirti
šādos Lauku attīstības programmas 2007.2013. gadam pasākumos: „Lauku saimniecību modernizācija”, „Lauksaimniecības
produktu pievienotās vērtības radīšana”,
„Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”
un „Tūrisma aktivitāšu veicināšana”. Kopējā pieejamā kredītu fonda līdzekļu summa ir
26 423 069 LVL.

Aizdevumi tiek piešķirti arī Rīcības
programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. - 2013.
gadam 2. prioritārā virziena „Akvakultūra,
zveja iekšējos ūdeņos, zivsaimniecības un
akvakultūras produktu apstrāde un mārketings” pasākumos: „Investīcijas akvakultūras
uzņēmumos” un „Zvejas un akvakultūras
produktu apstrāde un mārketings”. Kopējā
pieejamā kredītu fonda līdzekļu summa ir
5 000 000 LVL.

Pieteikšanās uz pirmo kārtu notiks no
2010. gada 8. septembra līdz 2010. gada 31.
decembrim.

Iesniegumus kredītu fonda līdzekļu saņemšanai atbalsta pretendentiem, kuru projektu iesniegumi ir apstiprināti Lauku atbalsta dienestā (LAD), jāiesniedz bankās vai
krājaizdevu sabiedrībās.

SKOLAS DZĪVE
Atbalsta mērķis ir nodrošināt atbalsta
pretendentiem pieejamību aizdevumiem ar
samazinātu procenta likmi. Aizdevumu var
izsniegt gan latos, gan eiro, maksimālais aizdevuma termiņš 15 gadi.
Aizdevumu var saņemt par pasākumos
noteiktajām attiecināmām izmaksām būvniecībai (tostarp būvprojektā paredzēto ražo-

šanas pamatlīdzekļu – stacionāro iekārtu un
aprīkojuma – iegādei), būvmateriālu iegādei
un tehniskā projekta izstrādei.
Sīkāka informācija par kredītu fonda nosacījumiem un pieteikšanās kārtību pieejama
LAD mājas lapā www.lad.gov.lv ES atbalsta
sadaļā Kredītu fonds.

LAD Pasākumu ieviešanas un metodikas
daļa
Tālrunis: 67027234
LAD Klientu apkalpošanas daļa
Tālrunis: 67027693, 67027684
Informāciju sagatavoja L. Kadžule

Un ir atkal klāt tas brīdis,
kad uz skolu doties laiks…

Kaut kur tālumā uz lauka
Dzestrs rīts tiek miglā tīts
Kaut kur pļavā rīta rasā
Kājas mazgā septembris...
1. septembrī Biržu pamatskolā piestāja ZINĪBU KUĢIS – 2010. Uz kuģa
klāja tika uzņemti jauni braucēji – 10
pirmās klases skolēni un audzinātāja.
Jaunie braucēji saņēma dāvanas un ziedus. Ieradās arī Pepija, kura izteica vēlēšanos kļūt par skolnieci un mācīties 1.
klasē.
Pēc Pepijas sauciena ,,Lai ir salūts
par godu pirmajam septembrim! HEISĀ,
URRĀ!!!” gaisā uzvirmo krāsains salūts
un Biržu pamatskolas ZINĪBU KUĢIS
– 2010 var doties izzinošajā ceļojumā
gada garumā.
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SKOLAS DZĪVE

Jauno mācību gadu uzsākot
Rudens piedāvā savu dāsnumu dabas
veltēs, bet skolas gaiteņos un klasēs septembrī atkal atskan skolēnu soļi... Sveika, mana skola!
Salas vidusskolā šajā mācību gadā 1.
klasē mācības uzsākuši 29 skolēni, viņu
audzinātāja ir I. Martinsone. 10. klasē ir
16 vidusskolēni. Skolā šogad mācās 293
bērni. Protams, žēl, ka skolēni kopā ar
vecākiem dodas uz ārzemēm. Darbu Salas vidusskolā uzsākuši divi jauni skolotāji. Sportu 1. – 4. klasei māca skolotāja
Jolanta Grugule, vizuālo mākslu – skolotāja Dace Tropa.

Skolā ir realizēti divi ERAF atbalstītie projekti – „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās
bāzes nodrošināšana” un „Vispārējās
izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem”. Mūsdienīgi ir
kļuvuši dabaszinību kabineti – izremontētas un ar jaunām mēbelēm iekārtotas telpas, tiks uzstādītas 2 interaktīvās tāfeles, 2 multimēdiju komplekti,
sagādāti moderni mācību līdzekļi.
Skolēni fizikas, ķīmijas, bioloģijas un
matemātikas praktisko un laboratorijas

darbu veikšanai varēs izmantot mobilo datorklasi – 20 portatīvos datorus,
šo kabinetu skolotāji arī saņems jaunus portatīvos datorus un dokumentu
kameras. Skola pielāgota skolēniem
ar funkcionāliem traucējumiem (lifts,
nobrauktuves, nomainītas durvis).
Precīzi un akurāti darbu veica darbu
SIA „LC Būve”, SIA „Ošukalns-celtniecība”, SIA „Tīna Mēbeles”. Paldies
skolas tehniskajiem darbiniekiem par
tīrības uzturēšanā skolā, sadarbojoties
ar remontstrādniekiem.
Šajā mācību gadā elektronisko žurnālu „E-klase” izmanto jau visi 1. – 12.
klašu skolēni un vecāki, kam pieejams
internets.
Esam gandarīti, ka 5. – 9. klašu skolēnu koris izcīnīja tiesības un vasarā
piedalījās skolēnu Dziesmu svētkos, lielu darbu repertuāra apgūšanā ieguldīja
skolotāja I. Gaidele, paldies par atsaucību skolotājām S. Varkalei, E. Briškai, I.
Maurānei.
Esam lepni, ka mūsu vidusskolēns Jānis Briška šovasar, piedaloties
pasaules ķīmijas olimpiādē, Salas vidusskolas vārdam lika skanēt tālajā Japānā. Viņa ķīmijas skolotāja ir Daina
Sondore.
Veiksmēm bagātu jauno mācību gadu
skolotājiem, veicot ikdienas darbu un
popularizējot skolas tēlu valstī.
Salas vidusskolas direktore
Janīna Riška
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JAUNIEŠU FORUMS
Šajā 2010. gada vasarā man izdevās
apmeklēt starptautisko European Youth
Parlament (Eiropas Jauniešu Parlamenta)
sesiju Jūrmalā, kas risinājās Bulduru Dārzkopības vidusskolā. Rodas jautājums, kas
tad īsti ir šis pasākums? Eiropas Jauniešu
Parlaments ir unikāls starptautisks jauniešu forums un viena no lielākajām debašu
platformām Eiropas jauniešiem. Projekta
ideja tika radīta 1987. gadā Francijā kā
Fontenblo (Fontainebleau) pilsētiņas skolēnu projekts, un kopš tā izveidošanas jau
desmitiem tūkstošu jauniešu ir piedalījušies starptautiskās, reģionālās un nacionālās sesijās, atraduši draugus un nodibinājuši kontaktus visas Eiropas mērogā. Šobrīd
Eiropas Jauniešu Parlaments sastāv no 32
nacionālajām organizācijām, kas apvieno
tūkstošiem jaunu, aktīvu cilvēku. No 12.
līdz 15. augustam jauniešiem tika sniegta
iespēja izbaudīt starptautisku atmosfēru,
komandas gara veidošanu pludmalē un
pārbaudīt savas spējas un zināšanas rezolūcijas izstrādē. Mūsu skolu šajā pasākumā
pārstāvēja: Armīns Dauģis, Santa Borisāne, Kristaps Narels, Ligita Jablonska (11.
klase), Ilva Jurgeviča (10. klase) un es –
Agnese Grandāne (12. klase). Bet tas viss
nebūtu izdevies, ja sava veida starta šāvienu mums nebūtu devusi angļu valodas skolotāja un eirokluba „ES SVeiks!” vadītāja
Inese Sauska.
Lai gan sesija notika augustā, tomēr
laiks bija gana versmains, lai liktu pasvīst
pat viesiem no karstās Spānijas. No šīs un
no citām valstīm bija ieradušies gan komiteju dalībnieki, gan to vadītāji. Man izdevās nokļūt Vides un Publiskās Veselības
komitejā, un mums rezolūcijai izvirzītā
tēma bija pietiekoši komplicēta: Ģenētiski
modificētā pārtika. Pirms rezolūcijas izstrādes vairākas dienas strādājām pie t.s.
teambuilding jeb komandas būvēšanas.
Šajā laikā komitejas tika saliedētas ar vairāku atraktīvu spēļu un rotaļu palīdzību,
un mums izdevās saprasties par spīti valodas lietošanas nosacījumiem, jo visa sesija noritēja angliski. Arī organizatori un
delegāti (no kuriem vairums bija latvieši),
runāja angliski. Ja komandas būvēšana
likās diezgan grūta, tad rezolūcijas izstrādāšana pierādīja, ka esam kļūdījušies.
Visgrūtākā izrādījās komunicēšana un
uzklausīšana. Mūsdienu cilvēkam ir grūti apstāties un ieklausīties. Mums arī bija
jāiekļaujas noteiktā laika limitā, un laika
acīmredzami nepietika. Rezolūcijas printētā formātā atveda nakts vidū (nākamajā
dienā jau bija ģenerālā asambleja), vēl
pavisam siltas. Līdz ar to “kojās” vēl ilgi
nebija klusuma, lai gan grūti teikt, ka ta-

jās vispār kādreiz
bija pilnīgi kluss.
Ja nu vienīgi īsi
pirms celšanās.
Atklājums
bija
tas,
cik
daudz talantīgu
delegātu un viesu
bija atbraukuši
uz sesiju, ko pierādīja koncerts,
kurā savu talantu
varēja parādīt ikviens. No nopietnas etīdes līdz
atjautīgai satīrai
par mūziku, tas
viss tur bija. Bija arī modes skate, kas
atbilda visas sesijas tematikai par “zaļo
dzīvošanu”. Te visvienkāršākie materiāli
no garāžas vai bēniņiem pārtapa atjautīgos tērpos.
Ģenerālajā asamblejā tika nolasītas un
apspriestas visas izstrādātās rezolūcijas.
Lai gan asambleju bija paredzēts noturēt
LR Saeimā, objektīvu iemeslu dēļ to nācās pārcelt uz Rīgas Domes ēku. Man tas
nešķita liels zaudējums, jo Saeimā biju
bijusi, savukārt
Domē vēl nebija
gadījies.
Iespējams, mēs
pat ļoti ceram,
ka jums būs
gadījies mūs redzēt TV3 ziņās.
Mēs kopā
bijām vairāk kā
100 delegāti, un
neviens netika
aizmirsts. Mājās devāmies
ar
piemiņas
lietām, krūzīti
ar savu vārdu,
visu komiteju
rezolūcijām un,
protams, jauniem draugiem.
Pēc šī pasākuma
delegātu
“facebook” un
“draugiem.lv”
sākās
vesels
paisums.
Kā
izrādās,
ikviens
var vērot Eiroparlamenta un
komiteju darbu
tiešraidē un ie-

“Teambuilding”
rakstos šajā mājaslapā: http://www.europarltv.europa.eu/, kas piedāvā informāciju arī latviešu valodā. Ja iepriekš Eiropas
himna man šķita kaut kas tīri formāls, tad
tagad tai manās acīs ir cita vērtība. Ceru,
ka arī latvietim kādreiz izdosies just sevi
kā ES pilsoni. Tomēr pirmais solis ceļā uz
to būtu sevis kā Latvijas pilsoņa apzināšanās.
Agnese Grandāne
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APSVEIKUMI, SLUDINĀJUMI, LĪDZJŪTĪBAS

Novadā dzimuši:
Lai prieks un laime,
Šai dienā nozīmīgajā.
Lai bērniņš top mīlēts un gaidīts
Šai dienā!
/L. Krūmiņa/

Biržu tautas nams aicina
jaunus dalībniekus iesaistīties
šādās aktivitātēs:

Markuss EGLĪTIS
(06.08.2010.)
Alīna ŽUKA
(17.08.2010.)
Elza ĀRGULE
(23.08.2010.)

Septembra jubilāri

Ksenija SAIKOVSKA
(10.09.2010.)

Gadi bijušie kā ziedu klēpis,
Krāsu dažādāko daudz kur stīdz,
Cits ir sevī baltu prieku slēpis,
Citam ēna staigājusi līdz...
Lai vēl ilgi vari saules dziju
Sava mūža kamolītī tīt!

- Līnijdejas (vadītāja Elita Kalnieša)
- „Rotaļnieks” (vadītāja Vija Pazuha)
- Florbols (vadītājs Mārtiņš Stanka)
Pieteikties pa tālruni 26473636
Būsiet mīļi gaidīti!

No 27. septembra līdz 3. oktobrim
Biržu tautas namā
būs skatāma izstāde

„BIRŽI VAKAR
UN ŠODIEN”

60 gadi
Vēsma BRUŅENIECE
Sergejs JERMOLAJEVS
Ivars STRODS
Valentīna VASIĻJEVA
65 gadi
Andris PAEGLIS
75 gadi
Marta ALNE
Regīna UMULE
Gatis VĪKSNA
80 gadi
Minadora JEFREMOVA
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Salas novada pašvaldība aicina
līdz š. g. 19. oktobrim pieteikt fiziskas un juridiskas personas apbalvošanai ar Salas novada pašvaldības
Atzinības rakstu. Pieteikumus var
iesniegt Salas novada pašvaldībā 106.
kabinetā, Susējas ielā 9, Salā, Salas
pagastā, vai Sēlpils pagasta pārvaldē,
„Rūtas”, Sēlijā, Sēlpils pagastā.
Ar Salas novada pašvaldības Atzinības rakstu apbalvo fiziskas un juridiskas personas par ieguldījumu novada
labiekārtošanā, fiziskas un juridiskas
personas par ieguldījumu novada infrastruktūras attīstībā, fiziskas un juridiskas
personas par ieguldījumu sabiedrības
labā, fiziskas un juridiskas personas par
novada vārda nešanu pasaulē, nozīmīgās
fiziskas personas dzīves un darba jubilejās, pašvaldības sadraudzības partnerus.
Apbalvošanu ar Atzinības rakstu var
ierosināt Salas novada domes priekšsēdētājs, deputāti, pašvaldības iestāžu un
uzņēmumu vadītāji, kolektīvi un fiziskas
personas (10 cilvēki).

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

Novadā miruši:
Tā es nācu, tā es gāju,
Tā ar bēdām mijās prieks.
Mīļie mani, dzimtās mājas,
Jums bez manis jāpaliek.
Boriss VASIĻJEVS
(15.09.1930. – 12.08.2010.)
Tamāra MASKOVSKA
(02.01.1926. – 25.08.2010.)
Domicela MEIKSTUMA
(11.07.1925. – 31.08.2010.)
Gaļina MEŠČAŅINOVA
(17.12.1926. – 08.09.2010.)
Angelina LABUTA
(02.04.1932. – 08.09.2010.)
Pēteris ALDIŅŠ
(04.02.1944. – 09.08.2010.)
Leonīds VERŠINS
(01.02.1942. – 14.09.2010.)

