Novada vēstis
SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS

Novada domē
30. septembra sēdē
tika izskatīti un
pieņemti lēmumi šādos
jautājumos:
• par paveikto septembra mēnesī (uzrakstīta vēstule Satiksmes ministrijai par
ceļa Aizkraukle – Jēkabpils asfalta seguma nepieciešamību; noslēgts līgums ar
SIA „Ošukalns celtniecība” par objekta
„Sēlpils pašvaldības nekustamā īpašuma
„Zvejnieklīcis” estrādes un atpūtas zonas
vienkāršotā rekonstrukcija” izbūvi; veikts
iepirkums objektam „ Salas kultūras nama
rekonstrukcija” (1. daļa), uzvarēja SIA Būtība, līguma summa – Ls 12070,31; Jēkabpils rajona padomē iesniegtas izmaiņas autobusu satiksmes maršrutos Sēlpils pagasta
teritorijā; veikta sarunu procedūra projektam „Darba praktizēšanai nepieciešamā
inventāra iegāde 2009. gadā izveidojamām
darba praktizēšanas vietām uz periodu līdz
2009. gada beigām”, uzvarēja SIA „Sarmīši”, līguma summa – Ls 1933,10; veikta
ceļu greiderēšana Salas un Sēlpils pagastu
teritorijā; sakārtota kanalizācija Zaļā iela
2, Salā; notika Miķeļdienas pasākums Sēlpils pagastā)
• par SIA „Vīgants” pamatkapitāla palielināšanu un statūtu apstiprināšanu jaunā

2009. gada oktobris

redakcijā (Lai Salas novadā tiktu īstenots
projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Salas pagasta Salas ciemā”, nepieciešams
nodot SIA „Vīgants” īpašumā pašvaldībai
piederošos objektus: ūdensvada ielu tīklus
Salas ciemā; attīrīšanas iekārtu kompleksu „Ciemupes”, ūdensapgādes sistēmu
Zaļā ielā 8. Nolemts palielināt SIA „Vīgants” pamatkapitālu, izdarot mantisku
ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā Ls
81 470,00, palielinot kapitāla daļu skaitu,
apstiprināti SIA „Vīgants” pamatkapitāla
palielināšanas noteikumus un SIA „Vīgants” statūti jaunā redakcijā;
• par SIA „Vīgants” sniegto pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu (Ar
01.10.2009. astiprināti izcenojumi SIA
„Vīgants” sniegtajiem pakalpojumiem:
ekskavatora pakalpojumi – 1 h Ls 16,00
(bez PVN); buldozera pakalpojumi – 1h
Ls 14,00 (bez PVN); ceļu planēšana ar
autogreideri – 1 h Ls 6,00 (bez PVN);
sniega tīrīšana – 1 h Ls 4,00 (bez PVN);
siltumapgādes tīklu un iekārtu apkope un
remonts, dabas gāzes patērētāja saimniecības objektu ekspluatācijas nodrošināšana – 1h Ls 2,90 (bez PVN); ūdensapgādes
tīklu apkope un remonts – 1 h Ls 2,10 (bez
PVN); kanalizācijas tīklu un attīrīšanas iekārtu apkope un remonts – 1 h Ls 2,10 (bez
PVN); elektromontāžas un elektroapkalpes
darbi – 1 h Ls 2,40 (bez PVN); teritorijas
labiekārtošanas darbi (sabiedrisko apstādījumu stādīšana, kopšana, formēšana; zālā-
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ju pļaušana; gājēju celiņu un ietvju sniega
tīrīšana; kapsētu kopšana) – 1 h Ls 1,90
(bez PVN));
• par deleģēšanas līguma slēgšanu (nolemts slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „Vīgants” par komunālo pakalpojumu sniegšanu un novada administratīvās teritorijas
labiekārtošanu);
• par saistošo noteikumu „Par Salas
novada pašvaldības nodevām” apstiprināšanu;
• par telpu nomas un muzeja, sporta zāles apmeklējumu maksas noteikšanu;
• par pašvaldības galvojumu studiju
kredītam (atteikts galvot studiju kredītu);
• par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām (nolemts atteikties no pirmpirkuma
tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem Salas pagastā „Indrāni 21”, „Irbītes” , Sēlpils
pagastā - „Tērcītes”);
• par jaunas štata vietas izveidošanu
Sēlpils pagasta pārvaldē (izveidota jauna
štata vieta ēkas un teritorijas uzraugs, 1
slodze, amatalga – Ls 180,00);
• par nolikumu apstiprināšanu (apstiprināti arhīva, ekspertu komisijas un Salas
novada pašvaldības bāriņtiesas nolikumi);
• par pašvaldības pabalstiem (piešķirti sociālās palīdzības pabalsti sekojošos
gadījumos: daļējai ārstēšanās izdevumu
segšanai – 9; bēru gadījumā – 2, ārkārtas
situācijā – 1, dzīvokļa pabalsts – 5, bērna
izglītībai un audzināšanai uzsākot mācības
1. klasē – 12; bērna izglītībai un audzināšanai kancelejas preču iegādei – 58; atteikti
pabalsti – 10);
• par pabalsta piešķiršanu brīvpusdienām izglītības iestādēs (piešķirtas brīvpusdienas 26 skolēniem);
• par ikmēneša pabalsta piešķiršanu
pilngadību sasniegušajam bērnam bārenim
profesionālās izglītības iegūšanai (piešķirti
pabalsti 5 personām);
• par arodvidusskolas brīvpusdienu
piešķiršanu bērnam bārenim (piešķirtas
brīvpusdienas 1 personai);
• par Salas novada teritoriālo vienību
teritorijas plānojumu apstiprināšanu (nolemts izdot saistošos noteikumus Nr. 9 „Par
Salas novada teritorijas plānojumiem”);
• par Salas novada teritoriālo vienību
detālplānojumu apstiprināšanu (nolemts
izdot saistošos noteikumus Nr. 10 „Par Sa-
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NOVADA DOMĒ
las pagasta padomes 2007. gada 26. jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr. 6 „Īpašuma „Salasciems” teritorijas (kadastra Nr.
56860020166) grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”);
• par adreses, zemes gabala nosaukuma
apstiprināšanu, zemes lietošanas mērķa un
apgrūtinājumu apstiprināšanu (piešķirtas
48 adreses, anulētas 4 adreses);
• par projektēšanas atļauju (atļauts
SIA „KONTEKSS DGE” veikt dabas
gāzes koģenerācijas stacijas būvprojektēšanu uz zemes vienības kadastra nr.
56860030171 „Kaļķēni” Salas pagastā,
Salas novadā);
• par zemes ierīcības projekta izstrādi
(uzdots izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „Lejas Plāteri” sadalīšanai);
• par meža zemes transformāciju (veikt
meža zemes transformāciju nekustamajā
īpašumā „Zvejnieklīcis” meža 1. kvartālā
0,73 ha platībā, kultūras objektu ierīkošanai un teritorijas labiekārtošanai Sēlpils
pagastā Salas novadā);
• par zemes nomas līgumu slēgšanu
(slēgt zemes nomas līgumu ar 1 personu);
• par mazēku būvniecību (atļauts būvēt
2 mazēkas – šķūnīšus);
• par dalību Eiropas reģionālā attīstības
biedrībā (nolemts iestāties biedrībā „Eiropas reģionālā attīstības biedrība”);
• par piekrišanu nekustamā īpašuma
iegūšanai īpašumā (nolemts piekrist, ka
LR nepilsonis iegūst īpašumā nekustamo
īpašumu Salas novadā);
• par deklarētās dzīves vietas anulēšanu (anulēta deklarētā dzīvesvieta 2 personām);
• par īres līgumu slēgšanu un izbeigšanu (izbeigts īres līgums 1 personai, pārslēgts īres līgums ar 1 personu);
• par līguma slēgšanu (slēgt līgumu ar SIA „Būtība”, par Salas kultūras
nama rekonstrukciju, līguma summa Ls
12070,31);
• par mežaudzes uzņemšanu pašvaldības bilancē (uzņemt Salas novada
pašvaldības bilancē mežaudzi sekojošiem nekustamiem īpašumiem: „Karjers
Mārāni”, Sēlpils pagastā, mežaudzes
vērtība Ls 512,88, meža platība 2,10 ha
un „Zvejnieklīcis”, Sēlpils pagastā, mežaudzes vērtība Ls 175,86, meža platība
1,60 ha;
• par Salas novada pašvaldības apbalvojuma nodibināšanu un nolikuma
apstiprināšanu (nolemts nodibināt Salas
novada pašvaldības apbalvojumu „Atzinības raksts” un apstiprināt nolikumu
„Par Salas novada pašvaldības Atzinības
rakstu”).
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IZRAKSTS

Salas NOVADA domeS
SĒDES PROTOKOLS
Salas novadā
2009. gada 30. septembrī
Nr. 10

15.
Par Salas novada teritoriālo vienību
teritorijas plānojumu apstiprināšanu
(A. Bārzdiņš)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 3., 16. punktu,
41. panta pirmās daļas 1.punktu, 45.¹ pantu, Teritorijas plānošanas likuma 6.panta
sesto daļu, Pārejas noteikumu 13. punktu,
ņemot vērā attīstības komitejas lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (R. Audriņa,
G. Balodis, J. Balodītis, A. Bārzdiņš, J.
Bite, R. Jakovļeva, P. Krastiņš, V. Pelčere,
I. Rēķe, E. Skuja, I. Sproģe, V. Vanaga);
PRET – nav; ATTURAS – nav, G. Paeglis balsošanā nepiedalās, Salas novada
dome NOLEMJ:
1. Izdot saistošos noteikumus Nr. 9
„Par Salas novada teritorijas plānojumiem” (pielikumā uz 1. lpp.)
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc
to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
3. Lēmumu par saistošo noteikumu izdošanu publicēt laikrakstos „Novada vēstis” un „Latvijas Vēstnesis”.
4. Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.
16.
Par Salas novada teritoriālo vienību
detālplānojumu apstiprināšanu
(A. Bārzdiņš)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu,
41. panta pirmās daļas 1. punktu, Teritorijas plānošanas likuma 6. panta sesto daļu
un Pārejas noteikumu 13. punktu, ņemot
vērā attīstības komitejas lēmumu, atklāti
balsojot: atklāti balsojot PAR – 13 (R.
Audriņa, G. Balodis, J. Balodītis, A. Bārzdiņš, J. Bite, R. Jakovļeva, P. Krastiņš,
G. Paeglis, V. Pelčere, I. Rēķe, E. Skuja,
I. Sproģe, V. Vanaga); PRET – nav; ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Izdot saistošos noteikumus Nr. 10
„Par Salas pagasta padomes 2007. gada
26. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 6
„Īpašuma „Salasciems” teritorijas (kadas-

tra Nr. 56860020166) grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
(pielikumā uz 1 lpp.).
2. Lēmumu par saistošo noteikumu izdošanu publicēt laikrakstos „Novada vēstis” un „Latvijas Vēstnesis”.
3. Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.
Sēdes vadītāja I. Sproģe
Sēdes protokolētāja I. Purviņa

SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
2009. GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI
NR. 9

„Par Salas novada
teritorijas plānojumiem”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 16. punktu
Teritorijas plānošanas likuma
6. panta sesto daļu un Pārejas noteikumu 13. punktu

Apstiprināt Salas novada teritorijas
plānojumu, kas sastāv no:
1. Salas pagasta teritorijas plānojuma,
kas apstiprināts ar Salas pagasta padomes
2007. gada 25. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 9 „Salas pagasta teritorijas
plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,
2. Sēlpils pagasta teritorijas plānojuma,
kas apstiprināts ar Sēlpils pagasta padomes
2008. gada 11. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 9 “Jēkabpils rajona Sēlpils
pagasta teritorijas plānojuma grafiskās daļas un Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi”.
Domes priekšsēdētāja I. Sproģe
SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
2009. GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI
NR. 10

„Par Salas pagasta padomes
2007. gada 26. jūlija
saistošajiem noteikumiem
Nr. 6 „Īpašuma „Salasciems”
teritorijas (kadastra Nr.
56860020166) grafiskā daļa,
teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 16. punktu
Teritorijas plānošanas likuma
6. panta sesto daļu un Pārejas noteikumu 13. punktu

Ar šiem saistošajiem noteikumiem ir
apstiprināti Salas pagasta padomes 2007.
gada 26. jūlija saistošie noteikumi Nr. 6

NOVADA DOMĒ
„Īpašuma „Salasciems” teritorijas (kadastra Nr. 56860020166) grafiskā daļa,
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Domes priekšsēdētāja I. Sproģe

Salas novada pašvaldība aicina
līdz š. g. 23. oktobrim pieteikt kandidātus apbalvošanai ar Salas novada
pašvaldības Atzinības rakstu, saskaņā
ar NOLIKUMU. Pieteikumus iesniegt
Salas novada pašvaldībā, 105. kabinetā, Susējas ielā 11, Salā, Salas pagastā
vai Sēlpils pagasta pārvaldē, „Rūtas”,
Sēlpils pagastā.
APSTIPRINĀTS
Salas novada domes
2009. gada 30. septembra sēdē
(protokols Nr. 10)

NOLIKUMS
par Salas novada
pašvaldības
Atzinības rakstu
1. Ar Salas novada pašvaldības Atzinības rakstu apbalvo:
1.1. fiziskas un juridiskas personas par
ieguldījumu novada labiekārtošanā,
1.2. fiziskas un juridiskas personas
par ieguldījumu novada infrastruktūras
attīstībā,
1.3. fiziskas un juridiskas personas par
ieguldījumu sabiedrības labā;
1.4. fiziskas un juridiskas personas par
novada vārda nešanu pasaulē,
1.5. nozīmīgās fiziskas personas dzīves
un darba jubilejās,
1.6. pašvaldības sadraudzības partnerus.
1. Apbalvošanu ar Atzinības rakstu
var ierosināt Salas novada domes priekšsēdētājs, deputāti, pašvaldības iestāžu un
uzņēmumu vadītāji, kolektīvi un fiziskas
personas (10 cilvēki).
2. Lēmumu par apbalvošanu ar Atzinības rakstu pieņem Salas novada dome.
4. Apbalvojot ar Atzinības rakstu var
tikt piešķirta naudas balva, par kuras apmēru un piešķiršanu lēmumu pieņem Salas
novada dome.
5. Atzinības rakstu pasniedz Salas
novada domes priekšsēdētājs, domes deputāti.
6. Atzinības rakstu pasniegšanai sagatavo Salas novada pašvaldības administrācija.
Domes priekšsēdētāja I. Sproģe

Ugunsdrošība
Klāt rudens un tam sekos ziema. Kāda
tā būs? Varbūt tikpat silta kā pagājušā, bet
varbūt arī auksta. Kā apsildīsim savus mājokļus? Protams, lielākā daļa iedzīvotāju
ziemai sagatavojušies pilnīgi: nosiltināti
dzīvokļi, nomainīti logi, kuriem malkas
apkure – sagatavota sausa malka, iztīrīti
dūmvadi, tas pats arī dzīvojamām mājām.
Bet diemžēl ir daļa iedzīvotāju, kurus ziema pārsteigs nesagatavotus, jo jau novada
pašvaldībai tiek iesniegtas sūdzības par
kaimiņiem, ka tie uzsāk apkures sezonu
ar neatremontētām vai nepareizi ierīkotām
apkures ierīcēm. Daudzi iedzīvotāji nepārbauda skursteņus – tie nepareizi uzstādīti,
izgatavoti no materiāla, kurus nevar iztīrīt
un pēc pāris gadiem tie būtu jānomaina, bet
to nedara. Sevišķi daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem. Padomājiet taču, ja notiks nelaime, cietīs arī pilnīgi nevainīgi kaimiņi.

Samērā normāli ugunsdrošībā turas
mūsu novada dažādu profilu uzņēmumi.
Novadā to ir jau daudz – pāri simtam. Man
tikai ar nožēlu jāatzīst, ka sadarbība ar vietējiem ugunsdzēsējiem šogad ir tikai 24
uzņēmumiem ar kuriem ir noslēgti līgumi.
Vai tad pārējie ir tik pārliecināti, ka ar viņiem nekas nekad nenotiks ?
Varu atklāt arī tādu sakritību, ka aizdegšanās ir notikušas tieši tajos uzņēmumos, ar kuriem nav noslēgti līgumi.
Zināmu iemeslu pēc tos nepieminēšu.
Tāpēc cienījamie novada iedzīvotāji cieniet savus ugunsdzēsējus un nāciet pie
mums.
Noslēgsim līgumu un vienosimies par
turpmāko sadarbību, jo ugunsdzēsēji ir
jūsu, nevis otrādi.
A. Sproģis
Salas BUB valdes priekšsēdētājs

Salas novada bāriņtiesa
Bāriņtiesa ir Salas novada pašvaldības
izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kuras sastāvā ar Salas novada domes
2009.gada 26.augusta lēmumu uz 5 gadiem
ievēlēta bāriņtiesas priekšēdētāja Ārija
Lokmane un bāriņtiesas locekļi – Ruta Šķipare, Inta Kozlāne un Inga Galdiņa.
Bāriņtiesas darbības teritorija ir novada
administratīvā teritorija, kurā ietilpst Salas
pagasts un Sēlpils pagasts.
Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna
vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību
un tiesisko interešu aizsardzību.
Bāriņtiesa lemj par bērna aprūpes un
aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem,
par personu atbilstību aizbildņa amatam,
aizbildnības nodibināšanu, dod atzinumu
par adopciju, ne retāk kā reizi gadā pārbauda aizbildnībā, aizgādnībā vai ārpusģimenes aprūpes iestādē esošas personas
dzīves apstākļus un veic citus pasākumus
bērnu tiesību aizsardzībā.
Civillikumā paredzētajos gadījumos
bāriņtiesa Salas novada iedzīvotājiem
sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā
arī izdara apliecinājumus un pilda citus
Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus.
Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka
ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.
Par pakalpojumiem bāriņtiesa iekasē
šādas valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldības budžetā:
1) par darījuma akta projekta sagatavošanu – 8 latus;
2) par darījuma apliecināšanu – 5 latus;

3) par testamenta sastādīšanu vai
atsaukšanu – 13 latus;
4) par testamenta pieņemšanu glabāšanā – 24 latus;
5) par pilnvaras sagatavošanu – 3 latus;
6) par pilnvaras apliecināšanu – 2 latus;
7) par paraksta apliecināšanu – 2 latus;
8) par apliecinājumu un citu darbību
reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu – 1 latu (par katru lappusi);
9) par noraksta vai izraksta sastādīšanu
– 1 latu (par katru lappusi);
10) par noraksta, izraksta vai kopijas
apliecināšanu – 0,30 latus (par katru lappusi);
11) par paziņojuma izsniegšanu – 3 latus;
12) par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu – 3 latus;
13) par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu – 5 latus;
14) par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma – 3 latus;
15) par mantojuma saraksta sastādīšanu – 34 latus;
16) par cita veida dokumentu sastādīšanu – 3 latus (par katru lappusi).
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 11 (210. kab.), Salā, Salas
pagastā, Salas novadā, LV 5230, tālrunis
uzziņām: 65237704.
Salas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
Ārija Lokmane
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APSVEIKUMI, SLUDINĀJUMI, LĪDZJŪTĪBAS

Septembra un oktobra jubilāri
Mums visiem ilgi jāzied –
Tik ilgi, cik vien var;
Un, protams, augļi jānes –
Tik ilgi, cik vien var;
Kad augļu nav, ne ziedu,
Kad salna tevi skar –
Vēl uzsvilpo un dziedi –
Tik ilgi, cik vien var!
(I. Auziņš)
60 gadi
Terēzija VECUMNIECE
Povils ZAUKA
Pēteris LEJNIEKS
Dainis KADŽULIS
Juris PĀVELĀNS
Emīlija SURGUNTE
Ludmilla KATRIČA
65 gadi
Voldemārs KANCĀNS
Baiba KAKTIŅA
Kristaps KALNIŅŠ
Jānis KOĻCOVS
Dūda LINDE
Renāte MASKAVA
Dace KALNIŅA
Jana DEPOLTE
Juzefa JAKUBENOKA
70 gadi
Jānis DARBOTS
Daina DREIMANE
Ināra EGLĪTE
Veronika GRINŠPONE
Radislava KOMAROVA
Vija MULAKA
Astrīda EIDUKA
Maija VILCĀNE
75 gadi
Irēna RUDZĪTE
Veronika ZĀLĪTE
Regīna OĻEŠKEVIČA

Novadā dzimuši:
Tik katram laimes bija,
Cik ielika šūpulī,
Cik kuram māmuliņa
Maziņam iedziedāja.
(K. Štrāls)

POLICIJAS
INSPEKTORU
PIEŅEMŠANAS LAIKI
SALĀ, Susējas iela 9
Vecākais inspektors kapteinis
Andris Znotiņš
Virsleitnants Raitis Ciprus
Otrdienās no 10.00 – 12.00
Tel. 652-63841, 652-20950,
mob. 29424903

Kristers NENIŠĶIS
(23.08.2009.)
Renārs MEĻKO
(25.08.2009.)
Patrīcija LEJIŅA
(15.09.2009.)
Alise GRĀVIŅA
(16.09.2009.)
Edvards GEIŽĀNS
(04.10.2009.)

BIRŽOS, Biržu tautas namā
Vecākais inspektors kapteinis
Andris Znotiņš
Mēneša 1 un 3 otrdiena
no 13.00 – 14.00
Tel. 652-20950
SĒLIJĀ, „Rūtas”
Virsleitnants Raitis Ciprus
Mēneša 1 un 3 pirmdiena
no 10.00 – 12.00
Tel. 652-20923,
mob. 29424903

KINOBUSIŅŠ SALĀ
24. OKTOBRĪ 18.00
SALAS KULTŪRAS NAMĀ
Kinobusiņš ir ceļojoša apvienība,
kas dodas cauri visai Latvijai, lai iepriecinātu mazos un lielos skatītājus
ar sirsnīgām un jaukām latviešu animācijas filmām. Tā mērķis ir dot iespēju bērniem piedzīvot savā pilsētā,
savā pagastā īstu kino brīnumu, kā
arī popularizēt Latvijas animācijas
filmas kā vērtīgu, estētisku izklaidi
un mudināt vietējās pašvaldības un
skolas uzņemties iniciatīvu bērnu un
ģimeņu kinoseansu organizēšanā.

Novadā miruši:
Lai sapnis balts viņu dvēseles aijā
Un klusais miers ar saviem
spārniem sedz...

IEEJA 1 SANTĪMS

Jana BERĢE
(11.02.2008. – 28.08.2009.)
Zinaida POLIKARPOVA
(03.08.1930. – 06.09.2009.)
Arnolds VOLONTS
(14.03.1950. – 21.09.2009.)

85 gadi
Osvalds DĀBOLS
Leonarija PRIEDĪTE
Eduards KLAUCĀNS
Helēna OZOLA
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Astra VĀSULE
(27.02.1926.– 23.08.2009.)

Aleksandra MARKOVA
(29.09.1929. – 30.09.2009.)
Jānis ĻEVĀNS
(22.06.1934. – 07.10.2009.)

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

