Novada Vēstis
SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS

APSTIPRINĀTS
Salas novada domes
2009. gada 30. decembra sēdē
(protokols Nr. 16, 5. punkts)

SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
2009. GADA SAISTOŠIE
NOTEIKUMI NR. 13

„Par Salas novada
pašvaldības nodevām”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas
1., 2., 4., 5. punktu
likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Saistošie noteikumi attiecas uz visu
Salas novada administratīvo teritoriju un pašvaldības nodevu maksātāji ir visas fiziskās un
juridiskās personas, uz kurām attiecināmi šie
noteikumi.
1.2. Pašvaldības nodevas, kas noteiktas
ar šiem noteikumiem, tiek ieskaitītas Salas
novada pašvaldības budžetā.
1.3. Pašvaldības nodevas iekasē skaidrā
naudā pašvaldības kasē vai veicot bezskaidras naudas norēķinu, pirms pakalpojuma saņemšanas vai ar nodevu apliekamo darbību
veikšanas.
1.4. Dokumentus, izziņas un atļaujas izsniedz uzrādot kvīti par nodevas nomaksu.
1.5. Salas novada pašvaldība nosaka un
iekasē pašvaldības nodevas par:
1.5.1. pašvaldības izsniegtajiem doku-
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mentiem un to apliecinātām kopijām;
1.5.2. izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās;
1.5.3. tirdzniecību publiskās vietās;
1.5.4. dzīvnieku turēšanu;
1.5.5. reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās.
2. Par pašvaldības izsniegto dokumentu saņemšanu pēc personu pieprasījuma
2.1. Pašvaldība nosaka nodevu par pašvaldības izsniegtajiem dokumentiem un to
apliecinātām kopijām:
2.1.1. Par atkārtotu domes sēžu protokolu izrakstiem un lēmumiem fiziskām personām Ls 0,50
juridiskām personām Ls 2,00
2.1.2. Domes sēžu protokolu izraksti
un lēmumi, ja dokuments meklējams arhīvā
Ls 2,00
2.1.3. Izziņa no civilstāvokļa aktu reģistra (no arhīva) Ls 1,00
2.1.4. Izziņa par ģimenes sastāvu vai dzīvesvietu Ls 0,10
2.1.5. Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu Ls 0,50
2.1.6. Izziņa par zemes piederību
Ls 0,50
2.1.7. Iziņa par būvniecību līdz 1993. gadam Ls 0,50
2.1.8. Raksturojumi, rekomendācijas un citas izziņas fiziskām personām
Ls 0,50
2.1.9. Citas izziņas un rekomendācijas
juridiskām personām Ls 2,00
2.2. No nodevas par Salas novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu, izziņu
un apliecinātu kopiju saņemšanu samaksas ir
atbrīvotas valsts pārvaldes institūcijas, politiski represētie, I un II grupas invalīdi un personas, kuras atzītas par trūcīgām.
3. Par izklaidējoša rakstura pasākumu
sarīkošanu publiskās vietās.
3.1. Pašvaldības nodeva par izklaidējoša
rakstura komerciālu pasākumu sarīkošanu
publiskās vietās Salas novadā – Ls 10,00.
3.2. No pašvaldības par izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu tiek atbrīvoti organizētāji, kas pilda pašvaldības pasūtījumu.
4. Par tirdzniecību publiskās vietās.
4.1. Ielu tirdzniecība:
4.1.1. fiziskas personas Ls 1,00 (par vienu dienu);
4.1.2. juridiskas personas Ls 5,00 (par
vienu dienu);
4.2. Izbraukuma tirdzniecība:
4.2.1 fiziskas personas Ls 2,00 (par
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vienu dienu);
4.2.2. juridiskas personas Ls 5,00 (par
vienu dienu);
4.3. Tirdzniecība gadatirgos:
4.3.1. fiziskas personas Ls 2,00 (par vienu dienu);
4.3.2. juridiskas personas Ls 10,00 (par
vienu dienu);
4.4. Tirdzniecība publiskās vietās pašvaldības teritorijā notiek tikai ar pašvaldības izsniegtu atļauju un tam norādītajās vietās un laikos.
4.5. No nodevas par tirdzniecību publiskās vietās tiek atbrīvoti Salas novadā dzīvojošie pensionāri, I un II grupas invalīdi, kuri
tirgo pašu ražotas lauksaimniecības un (vai)
mājamatniecības preces.
5. Par dzīvnieku turēšanu
5.1. Pašvaldības nodeva par suņu turēšanu novadā tiek noteikta suņu īpašniekiem par
katru suni Ls 1,00 gadā.
5.2. No nodevas par dzīvnieku turēšanu
atbrīvoti redzes invalīdi, I grupas invalīdi un
personas, kuras atzītas par trūcīgām.
6. Par reklāmas, afišu un sludinājumu
izvietošanu publiskās vietās.
6.1. Par reklāmas, afišu un sludinājumu
izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas
vērstas pret publisku vietu:
6.1.1. fiziskām personām līdz 10 dienām
līdz A5 formātam Ls 0,20
6.1.2. juridiskām personām līdz 10 dienām līdz A5 formātam Ls 0,50
6.1.3. fiziskām un juridiskām personām uz vienu gadu līdz A4 formātam
Ls 10,00
6.2. Ar pašvaldības nodevu par reklāmas,
afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās
vietās nav apliekama Salas novada pašvaldības iestāžu reklāma, afišas un sludinājumi, un
juridisko personu izvietotā vizuālā informācija, kas informē par to veikto uzņēmējdarbību, ja minētā informācija izvietota tieši pie
attiecīgās juridiskās personas uzņēmējdarbības veikšanas vietas.
6.3. Pašvaldības nodeva par reklāmas,
afišu un sludinājumu izvietošanu jānomaksā
līdz to izvietošanas dienai, izvietošanas vietu
saskaņojot ar pašvaldību. Pretējā gadījumā šī
reklāmas izvietošana uzskatāma par nelikumīgu.
6.4. No pašvaldības nodevas samaksas
par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu tiek atbrīvotas personas par labdarības
pasākumu reklamēšanu, kas nav saistīti ar
komercdarbību.
Domes priekšsēdētāja I. Sproģe
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NOVADA DOMĒ
APSTIPRINĀTI
Salas novada domes
2009. gada 30. decembra sēdē
(protokols Nr.16, 16. punkts)

SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
2009. GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 14

„Par sabiedrisko kārtību
Salas novadā”

Izdoti pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām’’ 21. panta pirmās daļas
16. punktu,
43. panta pirmās daļas 4. punktu

I Noteikumos minētie termini
1.1. Noteikumu pārkāpums – prettiesiska, vainojama (ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarīta) darbība vai bezdarbība, kas
apdraud sabiedrisko kārtību Salas novadā, un
par ko paredzēta šajos noteikumos noteiktā
administratīvā atbildība.
1.2. Noteikumu pārkāpējs – fiziska
vai juridiska persona, kura ar nodomu vai
aiz neuzmanības ir izdarījusi darbības, kādas
šie noteikumi aizliedz, vai persona, kura ar
nodomu vai aiz neuzmanības nav veikusi tai
uzliktos pienākumus.
1.3. Sabiedriska vieta – ceļi (jebkura
satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no
braucamās daļas, ietves, nomales, sadalošās
joslas, saliņas), tuneļi, laukumi, sabiedriskā
transporta pieturvietas, kā arī parki, skvēri,
dzīvojamo ēku koplietošanas telpas, daudzdzīvokļu namu pagalmi, stāvlaukumi un citas speciāli iekārtotas un publiski pieejamas
brīvdabas atpūtas vietas, kā arī neapbūvētas
vai citādi neiekārtotas valsts vai pašvaldības
zemes un ēkas.
1.4. Dzīvojamo ēku koplietošanas
telpas – daudzdzīvokļu māju kāpņu telpas,
gaiteņi, pagrabi un bēniņi.
1.5. Apstādījumi – koki, krūmi, dekoratīvi krūmi un puķes.
1.6. Zaļā zona – ciema teritorijā esošie
apstādījumi, zālieni.
II Vispārīgie noteikumi
2.1. Salas novada sabiedriskās kārtības
noteikumu mērķis un uzdevumi
2.1.1. Salas novada domes saistošie noteikumi „Par sabiedrisko kārtību Salas novadā” (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka
kārtību, kāda jāievēro Salas novada teritorijā
paredzot administratīvo atbildību par šo Noteikumu neievērošanu.
2.1.2.Noteikumu mērķis ir veicināt sabiedriskās kārtības ievērošanu un atturēt
pārkāpēju un citas personas neizdarīt jaunus
pārkāpumus.
2.1.3.Noteikumu uzdevums ir nodrošināt Salas novadā sabiedrisko kārtību, uzturēt
sanitāro tīrību, aizsargāt personu tiesības un
likumīgās intereses.
2.2. Atbildība par Noteikumu neievērošanu
2.2.1. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras dzīvo,
uzturas vai darbojas Salas novada administratīvajā teritorijā.
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2.2.2. Personas, kuras pārkāpj šos Noteikumus, ir saucamas pie šajos Noteikumos
paredzētās administratīvās atbildības, ja par
šādu pārkāpumu neiestājas kriminālatbildība
vai administratīvā atbildība, kas paredzēta
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.
2.3. Sodu veidi par Noteikumu neievērošanu
Par šo Noteikumu pārkāpšanu, personai,
kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu,
var piemērot šādus administratīvos sodus:
2.3.1 brīdinājums,
2.3.2. fiziskām personām naudas sods
līdz Ls 250,00 (divi simti piecdesmit lati);
2.3.3. juridiskām personām naudas sods
līdz Ls 1000,00 (viens tūkstotis lati).
2.4. Normatīvo aktu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība
Salas novada domes Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
III Atbildība
3.1. Transporta līdzekļu novietošana
zaļajā zonā
3.1.1. Par transporta līdzekļu novietošanu
zaļajā zonā, uzliek naudas sodu līdz Ls 25,00
3.1.2. Par transporta līdzekļu novietošanu
zaļajā zonā, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā
pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek
naudas sodu no Ls 25,00 līdz Ls50,00.
3.2. Sabiedrisko vietu piegružošana
3.2.1. Par ielu un citu sabiedrisko vietu,
kā arī daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpu
piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem
(izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem, pudelēm u.tml.), izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 15,00.
3.2.2. Par ielu un citu sabiedrisko vietu,
kā arī daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpu piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu
sēklām, papīriem, pudelēm u.tml.), ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā
soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls
10,00 līdz Ls 25,00.
3.3. Ubagošana, zīlēšana sabiedriskās
vietās
3.3.1. Par ubagošanu, zīlēšanu vai uzmākšanos apkārtējiem ar zīlēšanu un buršanu sabiedriskās vietās uzliek naudas sodu līdz Ls 20,00.
3.3.2. Par ubagošanu, zīlēšanu vai uzmākšanos apkārtējiem ar zīlēšanu un buršanu
sabiedriskās vietās, ja tas izdarīts atkārtoti
gada laikā, uzliek naudas sodu no Ls 15,00
līdz Ls 30,00.
3.4. Īpašuma neapsaimniekošana
3.4.1. Par ciemu teritorijā atrodošos ēku,
saimniecisko būvju un žogu neuzturēšanu
kārtībā ēku, būvju, žogu īpašniekiem, īrniekiem vai nomniekiem izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu līdz Ls 25,00;
3.4.2. Par ciemu teritorijā atrodošos ēku,
saimniecisko būvju un žogu neuzturēšanu
kārtībā, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā,
ēku, būvju, žogu īpašniekiem, īrniekiem vai
nomniekiem uzliek naudas sodu no Ls 25,00
līdz Ls 100,00
Domes priekšsēdētāja I. Sproģe

APSTIPRINĀTI
Salas novada domes
2009. gada 30. decembra sēdē
(protokols Nr. 16, 25. punkts)

SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
2009. GADA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 15

„Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Salas
novadā”

Izdoti saskaņā ar likumu ”Par pašvaldībām”
43. panta 3. daļu,
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
7. panta sesto daļu,
9. panta pirmās daļas 4. punktu, 14. panta pirmās
daļas 6. punktu,
15. pantu, 24. panta pirmo daļu,
“Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5. panta 4. daļu,
6. pantu un 10. panta 2. daļu.

1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk
tekstā – Noteikumi) nosaka personas, kuras ir
tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu (turpmāk tekstā arī dzīvoklis vai
sociālais dzīvolis) jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošas vai tās nomātās
dzīvojamās telpas un veicot īrētas dzīvojamās
telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo
telpu Salas novada administratīvajā teritorijā.
1.2. Personas tiesības saņemt palīdzību
dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā nosaka likumi ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā”, “Par dzīvojamo telpu īri”, „Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” un šie Noteikumi.
1.3. Šie noteikumi attiecas uz Salas novada administratīvajā teritorijā deklarētām fiziskām personām, kuras savu dzīves vietu novadā
ir deklarējušas vismaz 3 gadus un faktiski dzīvo deklarētā dzīvesvietā, izņemot šo noteikumu
3.1.8. punktā noteikto un likuma ”Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – Likums) 14. panta 1. daļas 3., 4. un 5. punktā, kā
arī šā panta otrajā daļā minēto gadījumu.
1.4. Personu reģistra dokumentāciju
kārto Salas novada domes Komunālā komiteja saskaņā ar domes lēmumu.
2. Palīdzības veidi
2.1. Ir šādi palīdzības veidi:
2.1.1. izīrē pašvaldībai piederošās vai tās
nomātās dzīvojamās telpas;
2.1.2. izīrē sociālo dzīvokli;
2.1.3. nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu;
2.1.4. sniedz palīdzību izīrētās dzīvojamās telpas apmaiņai pret citu īrējamu dzīvojamo telpu;
2.1.5. piešķir dzīvokļa pabalstus, sniedz
palīdzību, remontējot dzīvojamās telpas.
2.2. Dzīvokļa pabalsts un pabalsts telpu
remontam tiek piešķirts atbilstoši Salas novada pašvaldības 2009. gada saistošajiem
noteikumiem Nr. 2. „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Salas novadā”. Palīdzību pabalstu
veidā ārkārtas situācijā pašvaldības Sociālais
dienests sniedz atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta 2.
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daļas noteikumiem.
3. Personas, kurām ir tiesības saņemt
pašvaldības palīdzību
3.1. Papildus Likuma 13. un 14. pantā
minētajām personām pašvaldība saskaņā ar
Likuma 15. pantu reģistrē un izīrē dzīvojamo
telpu vispārējā kārtībā šādām personu kategorijām:
3.1.1. maznodrošinātām personām, kuru
ģimenē ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni;
3.1.2. maznodrošinātām ģimenēm, kuras
audzina bērnu invalīdu;
3.1.3. maznodrošinātām personām, kuru
ģimenēs visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir
pensionāri vai invalīdi;
3.1.4. maznodrošinātām nepilnām ģimenēm, kuras audzina un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns;
3.1.5. maznodrošinātiem, atsevišķi dzīvojošiem invalīdiem, kuriem nav apgādnieku;
3.1.6. maznodrošinātām personām, kuras
nav nodrošinātas ar atsevišķu istabu, kas pienākas saskaņā ar ārstu komisijas slēdzienu;
3.1.7. maznodrošinātām personām, kuru
apgādībā ir invalīds ar kustību traucējumiem;
3.1.8. novada pašvaldības administrācijas, pašvaldības iestāžu speciālistiem, kurus
uzaicinājusi vai piekritusi uzaicināt pašvaldība un kuri nepieciešami pašvaldības funkciju
veikšanai.
4. Palīdzības reģistrs
4.1. Palīdzības reģistrs iekārtojams atsevišķi atbilstoši Noteikumu 2.1. punktā noteiktajam pašvaldības palīdzības veidam:
4.1.1. pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu izīrēšana;
4.1.2. palīdzība izīrētās dzīvojamās telpas
apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu;
4.1.3. sociālo dzīvokļu izīrēšana.
4.2. Palīdzību sniedz tikai pašvaldības
reģistrā Likuma II. nodaļā noteiktajā kārtībā
iekļautām personām, izņemot, Likuma 13.
pantā noteiktajās personas (cietušas stihiskas
nelaimes vai avārijas rezultātā).
4.3. Katrā palīdzības reģistrā personas
reģistrējamas divās grupās Likuma 8. panta
trešajā daļā noteiktajā kārtībā.
5. Personu reģistrācijas kārtība
5.1. Personas, kuras vēlas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (turpmāk – palīdzība), papildus rakstveida iesniegumam Salas novada domes Komunālai
komitejai iesniedz:
5.1.1. dzīvesvietas deklarēšanas izziņu;
5.1.2. uzrāda personas apliecinošu dokumentu;
5.1.3. izziņu par maznodrošinātas personas statusa piešķiršanu (ja atbilstoši likuma
14. pantam vai saistošajiem noteikumiem
palīdzība sniedzama maznodrošinātai personai).
5.2. Papildus saistošo noteikumu 5.1.
punktā norādītajiem dokumentiem iesniedz:
5.2.1. likuma 14. panta pirmās daļas
1.punkta „a” un „b” apakšpunktos, kā arī
saistošo noteikumu 2.1.1. apakšpunktā norādītās personas:
a) tiesas sprieduma kopiju par izlikšanu
no dzīvojamās telpas likuma „Par dzīvojamo

telpu īri” 28.2 panta pirmajā daļā, 28.3 panta
pirmajā daļā vai 28.4 panta otrajā daļā paredzētajos gadījumos;
b) pensionāra vai invalīda apliecības kopiju;
c) bērnu dzimšanas apliecību kopijas vai
tiesas sprieduma par aizbildnības apstiprināšanu kopiju vai
d) tiesas sprieduma par aizgādnības nodibināšanu kopiju.
5.2.2. likuma 14. panta pirmās daļas 1.1
punktā norādītās personas iesniedz:
a) politiski represētas personas apliecības
kopiju;
b) tiesas sprieduma kopiju par izlikšanu
no dzīvojamās telpas likuma “Par dzīvojamo
telpu īri” 28.2 panta pirmajā daļā, 28.3 panta
pirmajā daļā vai 28.4 panta otrajā daļā paredzētajā gadījumā;
c) rakstveida apliecinājumu, ka personas
lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās
telpas.
5.2.3. likuma 14. panta pirmās daļas 2.
punktā norādītās personas iesniedz:
a) tiesas sprieduma kopiju par izlikšanu no dzīvojamās telpas gadījumos, ja uz
dzīvokļa īpašumu ir vērsta piedziņa sakarā
ar maksājumiem par pakalpojumiem, kas
saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, mājas
uzturēšanu, ekspluatāciju vai remonta izdevumiem;
b) pensionāra vai invalīda apliecības kopiju vai
c) bērnu dzimšanas apliecību kopijas vai
tiesas sprieduma par aizbildnības apstiprināšanu kopiju vai
d) tiesas sprieduma par aizgādnības nodibināšanu kopiju vai
e) politiski represētas personas apliecības
kopiju un rakstveida apliecinājumu, ka personas lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas.
5.2.4. likuma 14. panta pirmās daļas 4.
punktā norādītās personas iesniedz:
a) repatrianta statusu apliecinošu dokumentu;
b) arhīva izziņu par repatrianta, viņa vecāku vai vecvecāku pēdējo pastāvīgo dzīvesvietu pirms izceļošanas no Latvijas.
5.2.5. likuma 14. panta pirmās daļas 41.
punktā norādītās personas iesniedz politiski
represētas personas apliecības kopiju;
5.2.6. likuma 14. panta pirmās daļas 5.
punktā norādītās personas komisijai iesniedz
brīvības atņemšanas vietas izdotu noteikta
parauga izziņu, kurā norādīts atbrīvošanas
pamats un faktiski izciestais brīvības atņemšanas soda laiks;
5.2.7. saistošo noteikumu 7.1. punktā norādītās personas iesniedz:
a) dzīvojamās telpas īres līguma kopiju;
b) vēlamās dzīvojamās telpas raksturojumu (telpas platību, labiekārtojuma līmeni,
stāvu);
c) ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli;
d) izziņu par maznodrošinātā statusu.
5.3. Pašvaldības dome papildus Likuma
7. panta nosacījumiem, pamatojoties uz Komunālās komitejas ieteikumu, var pieņemt

lēmumu par atteikumu atzīt personu par
tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ja:
5.3.1 persona pirms palīdzības lūgšanas
apzināti pasliktinājusi savus dzīves apstākļus;
persona apmainījusi tās īrēto dzīvojamo platību pret mazāku, iemitinājusi tajā personas,
un šo darbību rezultātā ir radusies iespēja lūgt
pašvaldības palīdzību;
5.3.2. personas īrētās dzīvojamās telpas
īres līgums ir izbeigts sakarā ar dzīvojamās
telpas vai mājas bojāšanu vai citu dzīvojamās
telpas lietošanas noteikumu pārkāpšanu.
5.4. Iesniegtos dokumentus reģistrācijas
secībā 30 kalendāro dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža izskata un lēmumu par
personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un iekļaušanu tā veida palīdzības reģistrā,
kāds norādīts personas iesniegumā, lēmumu
par palīdzības sniegšanu, kā arī lēmumu par
personu izslēgšanu no dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības pieņem Salas
novada dome, pamatojoties uz Komunālās
komitejas ieteikumu. Par lēmuma pieņemšanu pašvaldība iesniedzējam uz tā norādīto
adresi nosūta rakstveida paziņojumu.
6. Kārtība, kādā pašvaldība sniedz palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā
pret citu īrējamu dzīvojamo telpu
6.1. Dzīvojamās telpas apmaiņai reģistrē personas, kuras īrē pašvaldībai piederošu
vai uz likumīga pamata lietojumā esošu dzīvojamo telpu un vēlas to apmainīt pret citu
īrējamu dzīvojamo telpu sakarā ar ģimenes
locekļu skaita samazināšanos, nespēju norēķināties par īri, komunālo pakalpojumu maksu vai īrnieka, viņa ģimenes locekļu veselības
problēmu dēļ mainīt uz zemāku stāvu. Personai jāiesniedz rakstisks iesniegums, kuru ir
parakstījuši visi pilngadīgie ģimenes locekļi,
dzīvojamās telpas īres līgums, izziņas – apliecinājumi, ka nav īres un komunālo maksājumu parādu par īrēto pašvaldības telpu.
7. Sociālo dzīvokļu izīrēšana
7.1. Papildus likuma “Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5. panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem sociāli maznodrošināta, trūcīga vai
sociāli mazaizsargāta persona (ģimene) atzīstama par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, ja uz to
ir attiecināms viens no šādiem atvieglotiem
nosacījumiem:
7.1.1. tā dzīvo pašvaldības īpašumā esošajā dzīvoklī un stājies likumīgā spēkā tiesas
spriedums par personas izlikšanu no dzīvojamās platības saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.² panta pirmo daļu, 28.³ panta
pirmo daļu un 28.4. panta otro daļu un īrnieks
atbilst minētā likuma 36 1 nosacījumiem;
7.1.2. bez apgādniekiem atsevišķi dzīvojoši pensionāri,
7.1.3. persona, kurā visi ģimenes locekļi
ir pensionāri, pensionāri un invalīdi .
7.1.4 atsevišķi dzīvojošs invalīds, kuram
nav palīdzētspējīgu likumīgu apgādnieku,
7.1.5. nepilnās ģimenes, kuras audzina
un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns;
7.1.6. ģimene, kura audzina trīs un vairāk
līdz 18 gadu vecumam vai pilngadīgus, kuri
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turpina mācības vispārējās izglītības mācību
iestādē vai pilna laika studiju programmā,
bet ne ilgāk par 24 gadu vecumam vai bērnu
invalīdu;
7.1.8. persona dažādu iemeslu dēļ ir palikusi bez dzīvojamās telpas.
7.2. Persona, kura vēlas īrēt sociālo
dzīvokli, Salas novada domē iesniedz 1998.
gada 30. jūnija Ministru kabineta noteikumu
Nr. 233 “Noteikumi par dokumentiem, kas
apliecina personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli, un dzīvokļa kopējās platības
normām” 2. punktā norādītos dokumentus.
7.3. Salas novada dome pēc Komunālās
komitejas un Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta komitejas ieteikuma 30 dienu laikā
sēdē izskata personas iesniegumu un tam
pievienotos dokumentus, un pieņem lēmumu
par sociālā dzīvokļa izīrēšanu vai atteikumu
izīrēt sociālo dzīvokli.
7.4. Sociālie dzīvokļi tiek apsaimniekoti
un pārvaldīti saskaņā ar Salas novada domes
pieņemto lēmumu un noslēgto dzīvojamo
māju apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu.
8. Citi noteikumi
8.1. Komunālās komitejas lēmumu var
apstrīdēt Salas novada domē, bet Salas novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā.
8.2. Saistošie noteikumi publicējami
informatīvajā izdevumā „Novada Vēstis” un
stājas spēkā nākošajā dienā pēc publicēšanas
likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.
Salas novada domes priekšsēdētāja
Irēna Sproģe
APSTIPRINĀTI
Salas novada domes
2010. gada 27. janvāra sēdē
(protokolam Nr. 3, 14. punkts)
SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
2010. GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2

„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. Noteikumu 7.punktu izteikt šādā redakcijā: Pašvaldībā noteiktais garantētais minimālā ienākuma līmenis ir vienāds ar valstī noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni.
2. Noteikumu 11.punktu papildināt ar
11.3. apakšpunktu šādā redakcijā: „vientuļiem, atsevišķi dzīvojošiem, nestrādājošiem
pensionāriem, kuru pensija ir mazāka par Ls
120,00 un, kuriem nav Civillikumā noteikto
likumīgo apgādnieku.”
Domes priekšsēdētāja I. Sproģe
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APSTIPRINĀTI
Salas novada domes
2010. gada 27. janvāra sēdē
(protokols Nr. 3, 16. punkts)

SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
2010. GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 3

„Par aizliegumu ģenētiski
modificēto kultūraugu
audzēšanai Salas novadā”

Izdoti saskaņā ar
Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma
22. panta otro daļu

1. Salas novada administratīvajā teritorijā,
kurā ietilpst Salas pagasts un Sēlpils pagasts,
ir aizliegts audzēt jebkādus ģenētiski
modificētos kultūraugus.
2. Aizliegums Salas novada administratīvajā teritorijā audzēt ģenētiski modificētos
kultūraugus ir 5 (pieci) gadi.
3. Saistošie noteikumi publicējami un tie
stājas spēkā LR likuma „Par pašvaldībām”
45. pantā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja I. Sproģe

APSTIPRINĀTI
Salas novada domes
2010. gada 4. februāra ārkārtas sēdē
(protokols Nr. 4)

SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 4

„Par maznodrošināta
ģimenes (personas) statusa
noteikšanu”

Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu

I. Vispārīgie noteikumi
1. Noteikumi nosaka:
1.1. ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot, ģimene vai atsevišķi
dzīvojoša persona (turpmāk tekstā – ģimene
(persona)) atzīstama par maznodrošinātu;
1.2. kārtību, kādā novērtējami ģimenes
(personas) ienākumi un materiālais stāvoklis.
II. Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru nepārsniedzot, ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu
2. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja:
2.1. tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls
150 (simtu piecdesmit latus);
2.2. tai nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai;
2.3. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi;
2.4. tā nav izsniegusi aizdevumu;
2.5. tā nav noslēgusi uztura līgumu;
2.6. tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā, izņemot gadījumus, kad personai, kura atrodas ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas iestādē, nepieciešama izziņa, lai reģistrētos palīdzības reģistrā
pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā.
III. Ienākumu un materiālā stāvokļa
novērtēšana

3. Persona, kura pieprasa maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, iesniedz
Salas novada pašvaldības sociālajā dienestā
(turpmāk tekstā – sociālais dienests) iesniegumu, iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk
tekstā – deklarācija), dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādīto ziņu patiesumu, par
visām personām, kurām ir kopēji izdevumi
par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, kā
arī par atsevišķi dzīvojošu ģimenes locekli.
4. Sociālais dienests pārbauda deklarācijā sniegtās ziņas, izmantojot valsts un pašvaldību institūciju informāciju, novērtē dzīves
apstākļus.
5. Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša
laikā pēc 3. punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusam.
IV. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršana
6. Maznodrošinātas ģimenes (personas)
statuss tiek piešķirts:
6.1.uz trīs mēnešiem – ja kaut viens no
pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējīgs;
6.2.uz sešiem mēnešiem – ja neviens no
pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav darbspējīgs.
7. Sociālais dienests izsniedz izziņu par
atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.
V. Sociālā dienesta lēmuma pārsūdzēšanas kārtība
8. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt
Salas novada domē.
9. Salas novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
VI. Pārejas noteikumi
10. Šie noteikumi stājas spēkā pēc publicēšanas Salas novada domes informatīvajā
izdevumā.
Domes priekšsēdētāja I. Sproģe

Par Eiropas sociālā
fonda projektu
bezdarbniekiem
Jau piekto mēnesi arī Salas novada pašvaldībā tiek īstenots ESF projekts „Darba
praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” jeb tautā saukts „simtlatnieku projekts”.
Šobrīd darba praktizēšanā Salas novadā pavisam ir iesaistīti 80 bezdarbnieki – 78 no tiem
strādā teritorijas labiekārtošanas darbos, pa
vienam bezdarbniekam strādā Salas un Sēlpils kultūras namos.
Lai persona varētu piedalīties šajā projektā, tai jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā un jāizsaka vēlme piedalīties šajā projektā. Norīkojumi tiek izsniegti rindas kārtībā
pēc vēlmes izteikšanas datuma. Bezdarbnieks
projektā var piedalīties 6 mēnešus, saņemot
stipendiju 100 latu apmērā mēnesī. Diemžēl
par bezdarbnieku netiek maksāti nodokļi un
netiek apmaksātas darba nespējas lapas.
Jāatzīmē, ka uz šo brīdi jau ir izveidojusies apmēram 60 cilvēku gara rinda, kuri

INFORMĀCIJA
vēlas iesaistīties projektā Salas novadā. It
sevišķi daudz strādātgribētāju ir no Biržiem.
Vietu skaits ir ierobežots, no jauna 30 bezdarbniekus pašvaldībā pēc projekta plānots
iesaistīt jūnijā. Cerams, ka šim projektam
tiks atrasts papildus finansējums, un varēsim
palielināt vietu skaitu.
Varbūt sākotnēji iedzīvotāju vidū šis projekts tika uzņemts ar zināmu skepsi, šur tur
izskanēja runas, ka desmit bezdarbnieki dzenā
piecas lapas, ka tiek izšķiesta nauda, utt. Tomēr
pašvaldībai tas ir ļoti liels atbalsts un arī bezdarbniekiem, kaut neliels, bet ienākumu avots.
Domāju, ka visi mēs varam būt priecīgi
par šo cilvēku paveikto darbu. Mums nav
jābrien pa sniega kupenām kā Sūnu ciemā,
bet varam staigāt pa iztīrītām un nokaisītām
taciņām, sakoptas kapsētas, izzāģēti vecie
un pāraugušie koki un krūmi, Salas kultūras namā glīti un skaisti izremontētas telpas,
Sēlpils kultūras namā izveidoti brīnišķīgi noformējumi dažādiem pasākumiem. Tā ir tikai
neliela daļa no paveiktajiem darbiem.
Paldies visiem projektā iesaistītajiem
bezdarbniekiem par paveiktajiem darbiem,
kā arī darba vadītājiem Gaļinai Laviginai,
Valentīnai Stolerei, Irēnai Jagelovičai, Anitai
Bārzdiņai un Ritai Audriņai par darba organizēšanu.
Darba prakses vietu organizētāja I. Rēķe

Biržu bibliotēka

Ienākušās grāmatas (janvāris).
Andahazi Federiko. Anatoms. 2007.
Blobela Brigite. Es tevi nevaru ciest.
2009.
Cilgena Gerlisa. Es mīlu tevi. 2009.
400 idejas sētai un mājai Latvijā. 2009.
Meiere Stefānija. Krēsla. 2008.
De Spirito Doroteja. Divatā ar Tokio
Hotel. 2009.
Zīle Monika. Trīs košas dāmas. 2009.

PATEICĪBA

Salas novadā janvārī maznodrošinātajiem iedzīvotājiem tika dota iespēja
saņemt bezmaksas friziera pakalpojumus. Jaunās frizieres no mācību centra
„Austrumvidzeme” Anželikas Umbraško
– Gramanes vadībā savus pakalpojumus
sniedza Biržu ciema frizētavas telpās,
Ošānu ciemā un Salas kultūras namā.
Apmeklētājus patīkami pārsteidza jauno frizieru pozitīvā attieksme pret katru
klientu un darba augstā kvalitāte.
Iedzīvotāji izsaka sirsnīgu pateicību
Anželikai Umbraško-Gramanei un viņas
kolēģēm par viņu ierosinājumu iedzīvotājiem sniegt frizētavas pakalpojumus un
ieguldījumu maznodrošināto iedzīvotāju
dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Informācija par atvieglojumiem un to
piešķiršanas kārtību veselības aprūpes
saņemšanai ar 100% vai 50% atlaidi, ja
ienākumi ir zem 120 vai 150 latiem mēnesī
No 30. janvāra, spēkā stājas grozījumi
Ministru kabineta veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas noteikumos, kas
paredz paplašināt iedzīvotāju loku, kuri ir atbrīvoti no pacientu iemaksām un citiem līdzmaksājumiem, saņemot ārstēšanu.
No pacientu iemaksām pilnā apmērā tiks
atbrīvoti iedzīvotāji un viņu ģimenes locekļi,
kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 120 latus
mēnesī. Savukārt iedzīvotājiem, kuru ienākumi ir līdz 150 latiem mēnesī, tiks segtas
pacienta iemaksas 50% apmērā un līdzmaksājums par vienā stacionēšanās reizē veiktu
ķirurģisku operāciju nepārsniegs 15 latus.
Iedzīvotāji, kuru ienākumu līmenis pēdējo 3
mēnešu laikā nepārsniedz 120 latus mēnesī,
kā arī jau esošie trūcīgie pacienti ar februāri
varēs saņemt valsts apmaksātus kompensējamos medikamentus ar 100% atlaidi vairs nekrājot čekus par jau veiktajiem maksājumiem
par zālēm, kā tas bija līdz šim.
Lai saņemtu valsts apmaksātu veselības
aprūpi, iedzīvotājiem, dodoties pie ārsta vai
ārstējoties slimnīcā, būs jāuzrāda pašvaldības,
kuras teritorijā ģimene (persona) deklarējusi
savu dzīvesvietu sociālo dienestu izsniegta
izziņa, kas apliecina attiecīgo personu tiesī-

bas saņemt veselības aprūpes pakalpojumus
vai kompensējamās zāles.
Pašvaldības sociālais dienests izsniedz
izziņu darbspējīgām personām uz trijiem
mēnešiem un darbnespējīgām personām uz
sešiem mēnešiem.
Lēmumu par ģimenes (personas) ienākumu atbilstību noteiktajam ienākumu līmenim
(120 vai 150 latu) atvieglojumu saņemšanai
veselības aprūpē, sociālais dienests pieņem,
ņemot vērā normatīvajos aktos jau noteikto
kārtību par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu.
Salas novada pašvaldības Sociālajā dienestā izziņas par maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusu iedzīvotāji varēs saņemt
no 2010. gada 1. marta, kad dome būs apstiprinājusi izmaiņas Salas novada pašvaldības
saistošajos noteikumos, kas nosaka maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanas kārtību.
LR VESELĪBAS MINISTRIJAS
Komunikācijas nodaļas vadītāja Egita Pole
Tālrunis: 67876008; 29401480
E-pasts: prese@vm.gov.lv
Salas novada pašvaldības Sociālais
dienests, tālrunis: 65237705

Informācija suņu turētājiem
Pēdējā laikā arvien biežāk tiek saņemtas
sūdzības no Salas novada iedzīvotājiem par
to, ka cilvēku drošību bieži apdraud suņi. Šajā
gadījumā nav runa par klaiņojošiem bezsaimnieka suņiem, bet tieši par saimniekiem piederošiem suņiem. Saprotams, ka šogad ziema
ir auksta, un saimnieki labu gribēdami, savus
mājas sargus palaiž vaļā no ķēdes, lai tie izskrienoties nedaudz sasildās. Tieši tādi suņi
sargājot savu teritoriju, var apdraudēt cilvēkus. Viss ir labi, ja viss labi beidzās…
Suņu turētāju pienākumus nosaka MK
noteikumi Nr: 266 “Labturības prasības
mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai
publiskās izstādēs” un Dzīvnieku aizsardzības likums. Par iepriekš minēto noteikumu
un likuma neievērošanu suņu īpašniekiem
draud administratīvā atbildība saskaņā ar administratīvo pārkāpumu kodeksa 106. pantu
– brīdinājums vai naudas sods fiziskajām personām no pieciem līdz divsimt piecdesmit
latiem, bet juridiskām personām – no desmit
latiem līdz piecsimt, konfiscējot dzīvniekus
vai bez konfiskācijas.

Vēl gribu atgādināt, ka dzīvnieku īpašnieki ir atbildīgi par tiem piederošo suņu
(arī kaķu un istabas sesku) vakcināciju pret
trakumsērgu no 3 mēnešu vecuma vai nepieciešamības gadījumā ātrāk. Tas ir jādara vienu reizi gadā, ko nosaka Veterinārmedicīnas
likuma 59. panta 14. punkts. Te nevar būt
atrunas, ka “…man teica, ka tik bieži nevajag vakcinēt, …man ir īpašā vakcīna, …pie
manis dakteris neatnāca utt.” Arī par suņu
un kaķu nevakcinēšanu pret trakumsērgu
draud administratīvā atbildība saskaņā ar
administratīvo pārkāpumu kodeksa 108.
pantu – naudas sods fiziskajām personām
no pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem,
bet juridiskajām personām no desmit līdz
piecsimt latiem.
Beigās gribu atgādināt, ka likuma nezināšana neatbrīvo no atbildības. Centīsimies
nesagādāt paši sev nepatīkamus mirkļus, jo
drūmo nokrāsu dzīvē tā jau diezgan pilns.
Būsim atbildīgi par saviem četrkājainajiem
draugiem.
Salas novada veterinārārsts
Ēvalds Stalidzāns
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SKOLAS DZĪVE

Mācāmies ne tikai
skolas solā
Mācību process skolā tradicionāli tiek
saistīts ar stundu, skolas solu un grāmatu,
taču ne vienmēr tas tā ir.
Viena no darba formām, ko izmanto Salas vidusskolas skolotāji ir ekskursijas gan
neklātienē, gan no skolas dodoties ceļā mācību ekskursijās.
Tā ir ļoti aizraujoša izglītības piedāvātā
iespēja izvest jauniešus ārpus klases telpām,
lai apmeklētu dabas objektus, kultūras pieminekļus un muzejus savā novadā, savā valstī
vai ārpus tās.
Mācību ekskursija var kļūt par neaizmirstamu piedzīvojumu skolēniem un skolotājiem, lai iepazītos, izzinātu, teoriju saistītu
ar praksi.
Šī mācību gada pirmajā semestrī tādas
bija vairākas – gan literatūras stunda Sunākstes baznīcā, gan Atvērto durvju diena
Saeimas namā, gan iepazīšanās ar žurnālistu
un tipogrāfijas darbu tepat Jēkabpilī. Tās ir
tikai dažas, ko organizēja skolotājas Anita
Zvirgzda un Ingrīda Maurāne. Un tas nebūtu
iespējams, ja atbalstu nesniegtu Salas novada
padome. Paldies!
Bet kādas gan šīs ekskursijas palikušas
skolēnu atmiņās? Ielūkosimies tajās!

Iepazīstamies ar
savām nākamajām
darba vietām
2009. gada 23. septembrī Saeima organizēja atvērto durvju dienu, kuras ietvaros
Latvijas iedzīvotājiem un mūsu valsts viesiem bija iespēja klātienē aplūkot Saeimas
namu, iepazīt tā arhitektūru un vēsturi, kā arī
uzzināt vairāk par deputātu ikdienas darbu.
Apmeklēt Saeimu īpaši aicināti bija skolēni.
Šo iespēju izmantojām arī mēs, Salas vidusskolas 12. un 11. klases skolēni.
Pirms ekskursijas visi skolēni tika informēti par noteikto kārtību, lai iekļūtu Saeimas namā. Apmeklējot Saeimu, līdzi jāņem
personu apliecinošs dokuments, kas, ieejot
Saeimas namā, jāuzrāda Saeimas apsardzes
darbiniekam, kā arī jāiziet drošības pārbaude. Saeimas nama apmeklētājiem jābūt atbilstoši ģērbtiem, netiek ielaisti apmeklētāji
īsbiksēs, sporta un pludmales tērpā. Aizliegts
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ienest šaujamieročus, sprāgstošas un viegli
uzliesmojošas vielas, kā arī asus priekšmetus. Ekskursijas laikā jāievēro pieklājības
normas, nedrīkst trokšņot, lietot mobilos telefonus, kā arī ēst. Ekskursijas dalībniekiem
ir jāpakļaujas Saeimas drošības dienesta un
Saeimas Kancelejas Protokola nodaļas darbinieku norādījumiem.
Taču ekskursija sākās ar pārpratumu –
vēlreiz pārbaudot pases, atklājās, ka viena no
skolniecēm to aizmirsusi mājās. Tomēr viss
beidzās labi.
Dodoties ekskursijā pa Saeimas namu,
interesenti varēja apmeklēt Saeimas sēžu zāli,
kurā katru ceturtdienu deputāti sanāk uz sēdēm
un Sarkano zāli, kurā notiek Saeimas Prezidija sēdes un konferences. Tāpat apmeklētāji
varēja ielūkoties Saeimas priekšsēdētāja un darbinieku darba telpās, kā arī aplūkot Dāvanu zālē
izvietotās ārvalstu delegāciju dāvanas Latvijas parlamentam.
Saeimai īpaši svarīga ir sadarbība ar citu
valstu parlamentiem, un nozīmīga Saeimas
amatpersonu darba sastāvdaļa ir diplomātisko
attiecību veidošana. Arī šogad atvērto durvju
dienas apmeklētājiem bija reta iespēja apskatīt
telpas, kurās tiek uzņemti citu valstu parlamentu vadītāji, ministri, vēstnieki un citas augstas
amatpersonas.
Apmeklētāju uzmanībai tika piedāvāta
arī informatīva prezentācija par Saeimu, kā
arī izstāde par parlamentārisma vēsturi.
Elīna Pusbarniece,
Salas vidusskolas 12. klases skolniece.

Par savām rudenīgajām izjūtām
literatūras stundā Sunākstes baznīcā atceras 11. klases skolniece Elīna
Kozlovska:

No rīta, ceļoties un pošoties mācību ekskursijai, likās, ka laiks, ko vajadzēs pavadīt
šajā ekskursijā, būs gaužām garlaicīgs. Bet
viss pavērsās gluži pretēji, kad klases kolektīvs un es, protams, iebraucām Sunākstē. Lai
gan dzīvoju no šīs vietas pavisam netālu, taču
nekad agrāk tur nebiju bijusi, un tas jau vien
likās saistoši. Apskates objekti nebija pasaules slaveni, kā arī neizcēlās ar neko grandiozu un eksotisku. Bet tik un tā pārdomas un
izjustās emocijas tajās pāris stundās bija ļoti
dažādas, pat dīvaini patīkamas...
Rudens diena mums, protams, atsūtīja
savu tipisko dabas parādību – lietu. Mani
tas nepārsteidza, ka līst, bet garastāvokli tas
nedaudz paķircināja gan. Garastāvoklis aši
vien slīdēja lejup kā temperatūras skala termometra stabiņā, bet līdz noteiktam brīdim.
Šis noteiktais brīdis bija ieiešana Sunākstes
Baltajā baznīcā, kas lepna stāvēja pakalnā.
Baznīcā tā brīža patīkamo sajūtu piešķīra pavisam mazās svecītes, kuras auksto baznīcu
spēja mājīgi iesildīt. Protams, nevis burtiskā
nozīmē. Atmosfēra mani nepārprotami uzrunāja. Klasesbiedru runas ik pa brīdim pilnībā
nedzirdēju, jo biju iegrimusi savās pārdomās.
Es pētīju baznīcas dārgumu – vērtīgo altārgleznu, kas rotāja baznīcas altāri. Baznīcā es
visnotaļ sajutu tās seno elpu un visu, ko tai
ir nācies pārciest. Uz brīdi mēģināju iejusties

tajā laikā dzīvojoša cilvēka ādā, iedomājoties, ka sēžu dievkalpojumā. Tajā brīdī manu
ķermeni un prātu pāršalca senlaicīgas sajūtas.
Agrāk šī baznīca bija pārpildīta ar ļaudīm, un
baznīcas sirds pilna ar Vecā Stendera runām,
sprediķiem, taču tagad tā ir klusa un mierīga,
sevī glabājot tik daudz noslēpumu.
Atvadoties no staltās baznīcas, mūs sagaidīja kas cits. Soļoju pa Sunākstes pielijušajām un krāsaino lapu nokaisītajām takām
uz Vecā Stendera dzimtas kapa vietu. Vecā
Stendera kaps bija mēms un kluss kā visi pārējie kapi, taču daba šo klusumu pārtrauca.
Smagās lietus lāses no koku zariem smagnēji
krīta man uz pleciem un uz salijušajām lapām, radot čaukstoņu, graboņu, kas pat gaišā
dienas laikā uzdzen neomulīgu zosādu, ka pat
tirpas pārskrien pār visu manu ķermeni. Vērojot kapakmeni, nodomāju: ''Cik gan daudz
nerealizētu sapņu šeit palikuši!''

Savukārt, Intai Ciprusai, šī diena
rosinājusi citas atmiņas un pārdomas:

Vējš. Lietus. Vējš. Lietus. Aukstums, vējš
un lietus. Pavisam drēgns un nejauks rīts, kas
neļauj man atvērt acis. Būtu tik jauki, ja varētu pagulēt kaut vai tikai pusstundiņu ilgāk…
Bet nevar. Piespiežu sevi piecelties un izlīst
no siltās un mājīgās guļvietas. Visapkārt ir
tik drūms... Tik drūms, ka sapratu – ir sācies
rudens. Beigas vasarai, kas nozīmēja gandrīz
katru rītu tādu kā šo. Tomēr ir arī kāds prieciņš. Šodien nav parasta mācību diena, kad
līdz vēlai pēcpusdienai jāsēž skolas solā un
jāpilda skolotāja uzdotie darbi. Šodien ir tā
diena, kad ar klasi dodamies apciemot Veco
Stenderu uz Sunāksti, uz vietu, kur šis neparastais cilvēks ir bijis mācītājs, cīnījies par
savām domām un uzskatiem. Apbrīnojami,
ar kādu degsmi Vecais Stenders mācījis mūs
– latviešus – lasīt, izprast līdz šim nezināmas
un šķietami neiespējamās lietas.
Iepriekš šķita, ka ceļš līdz Sunākstei būs
daudz īsāks, taču tā nebija. Kalnā augšā, tad
lejā. Līkums pa labi un tad uzreiz pa kreisi.
Un tā visu ceļu līdz pat pēdējam pagriezienam
pie ceļa rādītāja “UZ SUNĀKSTES BAZNĪCU”. Tas brīdis, kam gatavojāmies, bija klāt.
Tik daudz iepriekš tika dzirdēts par šo vietu,
ka ļoti gribējās tur nokļūt. …un te nu mēs stāvējām pie baltas, mazas, taču skaistas lauku
baznīcas, pēc kuras ārienes tomēr grūti spriest
par tās pagātni un satraucošajiem notikumiem.
Jutos tā, it kā kāds jau mani te gaidītu.
Atvērās baznīcas durvis, un skolotāja aicināja mūs visus iekšā. Mani pārņēma dīvainas sajūtas, kas reizē gan sildīja, gan arī saldēja. Apsēdos 4. rindā. Šķita, ka tieši tur bija
mana vieta. Es spēju pārredzēt visu baznīcas
iekšieni. Kamēr skolotāja stāstīja par Stendere dzīvi un darbiem, es centos iztēloties, kā
šeit izskatījās un kāda atmosfēra valdīja starp
ļaudīm pirms pāris gadu simteņiem. Domāju, cik gan daudz cilvēku šeit ir bijis. Kādi
bijuši viņu likteņi. Prātoju, vai te ir nonācis
kāds, pēc kura dzīves principa šobrīd dzīvoju es pati? Atbilžu nav. Tās vienkārši vēl nav
izdomātas...
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Pēkšņi neparasti maiga vēja brāzma lika
pacelt acis uz augšu. Tur ieraudzīju kādu, kas
manī vērās ar neparasti dziļu skatienu. Kāds,
ko es redzēju pirmo reizi, taču likās, ka viņš
mani jau pazīst. Visu manu ķermeni pārņēma
vieglas trīsas. Es nespēju novērst ne acu, no
tā, kas, šķiet, raudzījās manā dvēselē. Šis tēls
izskatījās tik dzīvs, tik īsts. Nē. Īstenībā neizskatījās. Tas bija eņģelis, dzīvs eņģelis, kas
tajā brīdī lūkojās tikai uz mani. It kā saprastu manas domas un izjūtas. Jutos tik brīvi kā
putns debesīs. Šis neticamais brīnums mani
uzlādēja, un visas sliktās un nomācošās domas tika izkliedētas.
Vēl tagad, kad ir pagājusi jau nedēļa, laiks
aiz loga ir kļuvis vēl drūmāks, es atceros eņģeļa acis. Sapņos joprojām redzu, kā tas mani
uzrunā un mierina. Iespējams tādēļ, es noteikti vēl atgriezīšos Sunākstes baltajā baznīcā pie
neparastā eņģeļa, pie mana eņģeļa.

Bet Sunākstes baznīca nebija vienīgais pieturas punkts, kas palicis Elīnas atmiņās:

Kad prāts jau bija pārpildīts domām par
pagātni, kas bijusi, tad to pēkšņi izkliedēja
paziņojums, ka turpinām ekskursiju. Sēžoties
autobusā, uzmetu pēdējo skatienu baznīcai.
Lietus nerimās, lāses sāpīgi sitās pret logiem, tās vērojot, nemanot bijām otrajā apskates punktā. Ražīgajās vīnogu plantācijās
es biju pilnīgā eiforijā, jo tobrīd pat lietus
man bija vienaldzīgs. Re, kādas brīnumainas
lietas rada domas, ka varēšu panašķoties. Ejot
pa neskaitāmi daudzajām vīnogu audzēm un
baudot sulīgās vīnogas, jau jutu, ka mans
vēders ir pārpildīts, un tas kliedz, lai apstājos. Taču prāts mudina nogaršot vēl kādu no
saldajām ogām. Es arī biju viena no klases
karavānas ierindniecēm, kas nespēja turēties
pretim šim kārdinājumam un ļāvās tam.
Bez šaubām, diena galu galā, pat par
spīti drēgnajām un vējainajam laikam, izdevās. Nebiju gaidījusi tādu iznākumu, ka
vienā mazā ciematā, proti, Sunākstē, gūšu tik
daudzveidīgu emociju virpuli...

Savs stāsts par Sunākstes baznīcu
ir Leldei Stirnai.

Sunākstes Baltā baznīca stāsta…
Ikvienai vietai, tāpat kā ikvienam cilvēkam, ir savs stāsts. Tas, ko mēs esam piedzīvojuši, redzējuši un izjutuši, veido mūsu
būtību. Manuprāt, vietas veidolu rada tās
vēsture. Šoreiz vēlos pastāstīt par Sunākstes
Balto baznīcu.
Sunākste un tās apkārtne pazīstama ar to,
ka šeit savus sprediķus lasījis pirmās latviešu ābeces autors Gothards Fridrihs Stenders.
Šis autors sarakstījis arī pirmo enciklopēdiju
latviešu valodā „Augstas gudrības grāmatu”, kas tika izdota 1774. gadā. Šis vācu izcelsmes mācītājs uzskatījis sevi par latvieti.
Lielu ieguldījumu Stenders devis latviešu valodas gramatikā un mēģinājis ieviest jaunus
vārdus, kurus pats tulkojis no vācu valodas.
Baznīcas ēka, kas šobrīd redzama, nebūt
nav tā pati, kuras kancelē kāpis Vecais Sten-

ders. Tā bija koka baznīca, kura nodega no
zibens spēriena. Jaunā baznīca, kas šobrīd paceļas uz pakalna, netālu no Sunākstes ezera,
celta laika posmā no 1827. līdz 1829. gadam.
Mani ceļi ar šo baznīcu pirmo reizi krustojās pirms pāris gadiem. Kādam man tuvam
cilvēkam šī vieta ir ārkārtīgi dārga, tādēļ arī
nolēmām, ka dosimies tieši uz turieni. Jāatzīst,
ka, pirmo reizi redzot šo baznīcu, nebiju vīlusies. Nelielajai, baltajai mūra ēkai bija savs
šarms. Nespēju noturēties un veicu vairākus
fotouzņēmumus, lai iemūžinātu šo brīdi uz
ilgāku laiku, jo, kas zina, vai vēl gadīsies tur
nokļūt, tomēr gadījās, un ne vienu reizi vien.
Pirmajā reizē gan nebija iespējas ielūkoties baznīcas iekšienē, kad beidzot tas notika,
mani nesagaidīja vilšanās, gluži pretēji – tā
bija apburoša. Mani saistīja arī stāsts par barona meitu, kas nelaimīgas mīlestības dēļ padarīja sev galu. Reizēm šķiet, ka vairāk mani
saistīja stāsts par eņģeli, kas tika uzstādīts
uz postamenta pie šī kapa, par tēvu, kas šo
eņģeli, uzejot uz savas muižas terases, vēroja
un skuma par savas meitas neprātīgo mīlu.
Staigājot pa baznīcas apkārtni, aizgājām arī
līdz Vecā Stendera kapu kalniņam, tad es arī
pirmo reizi uzzināju par šo gudro un neizsakāmi talantīgo cilvēku. Skumjas sagādāja cilvēku nenovīdība un aprobežotība. Jā, arī šo
mierpilno vietu viņi bija paspējuši sagandēt.
Baltais eņģelis, kuram vajadzēja pacelties pie
barona meitas kapa, bija iznīcināts. Arī kapenes bija uzlauztas un izārdītas. Mūsdienās
vieglas naudas tīkotājiem it nekas nav svēts,
cerībā atrast senas dārglietas viņi spējīgi izpostīt visu.
Turpmākajos gados šajā baznīcā esmu
bijusi vairākkārt. Tā kā šeit tiek rīkoti dievkalpojumi uz Ziemassvētkiem un augusta
pēdējā svētdienā īpašs dievkalpojums veltīts Vecajam Stenderam, ja vien ir laiks un
iespējas, mans ceļš ved uz Sunākstes Balto
baznīcu. Arī visās pārējās reizēs aizgāju līdz
vecā Stendera kapu kalniņam, līdz barona
meitas kapam un izbaudīju mieru, ko sniedz
šī vieta. Atceroties kādu dievkalpojumu, prātā nāk Rīgas Doma kora meiteņu balsis, kas
vairāk līdzinājās eņģeļiem. Varbūt šo ilūziju
radīja baznīcas labā akustika, varbūt īpašo
skanējumu piešķīra baznīcas aura, kas zina.
Manuprāt, šīs vietas, šīs baznīcas vēsture ir
spilgtiem notikumiem bagāta, tas rada šo īpašo auru, kas jūtama ne tikai baznīcā, bet arī
tās tuvumā.
Šoruden, dodoties uz Sunākstes Balto
baznīcu, zināju skaidri – šī nebūs pēdējā reize, kad mans ceļš ved uz turieni.

Tiekamies ar tipogrāfijas
un laikrakstu redakciju
darbiniekiem
23. novembrī Salas vidusskolas skolēni,
literārā žurnāla „Aka” un pulciņa “Jaunie
korespondenti” dalībnieki, devās mācību
ekskursijā uz laikrakstu “Jaunais ‘Vēstnesis”
un “Brīvā Daugava” redakcijām, tikās ar šo
laikrakstu redaktoriem un darbiniekiem. Skolēniem bija iespēja iepazīties arī ar tipogrāfi-

jas “Erante” darbu, tās darbiniekiem.
Vispirms mūsu ceļš veda uz “Jauno Vēstnesi”. Mūs laipni sagaidīja skolas absolvente,
žurnāliste Iveta Skolniece. Laikraksta redaktore Sandra Mikanovska iepazīstināja ar

žurnālista darba specifiku, prasībām, kādas
izvirza mūsdienu žurnālistika un ko no preses
izdevumiem gaida lasītāji.” Jaunā Vēstneša”
lappusēs mēs varam lasīt par notikumiem un
aktualitātēm, kas atspoguļo dzīvi novados
bijušā Jēkabpils rajona robežās. Redaktore
mums ļoti plaši izstāstīja par to, kā top laikraksti, kas ar ko nodarbojas, kāda izglītība
nepieciešama, lai kļūtu par žurnālistu.
”Brīvās Daugavas” redaktora Jāņa Apīņa
stāstījumā uzzinājām, ka laikraksts “Brīvā
Daugava” ir vecākais laikraksts valstī, kurš
savu darbu turpina vēl šodien par spīti ekonomiskajai situācijai! Lai arī laika ritumā tas
mainījis savu nosaukumu no “Brīvās Daugavas” uz “Padomju Daugavu”, tad atkal - “Brīvā Daugava”, nākamgad tas svinēs savu 70.
dzimšanas dienu. Laikraksta arhīvā saglabāti
gandrīz visi iznākušie numuri. Redaktors izteica interesantu domu, ka laikraksts varētu
būt labs avots skolēnu zinātniski pētnieciskajam darbam. Par to derētu padomāt!
Tomēr visinteresantāk bija tipogrāfijā
SIA “Erante”. Lielākā daļa skolēnu tipogrāfijā bija pirmoreiz. Iepazīstoties ar tipogrāfijas
darbu uzzinājām, ka šeit iespiež kalendārus,
avīzes, grāmatas, vākus kursa un diplomdarbiem. Redzējām, kā top grāmatas. Izrādās,

ka grāmatu iesiešana ir roku darbs! Žēl, ka
nedaudz nokavējām procesu, kā tiek iespiesta
avīze. Arī mūsu skolas dienasgrāmatas tapušas šajā tipogrāfijā. Domāju, ka visiem radās
priekšstats par tipogrāfijas darbu.
Ja būtu tādas iespējas, noteikti šāda veida
ekskursijas vēlētos vairāk! Paldies Salas novada padomei par atbalstu!
Kristīne Ciša,
Salas vidusskolas 10. klases skolniece
Materiālus apkopoja Salas
vidusskolas skolotāja Ingrīda Maurāne
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APSVEIKUMI, SLUDINĀJUMI, LĪDZJŪTĪBAS
PASĀKUMI Salas kultūras namā MARTĀ, 2010
Janvāra un februāra jubilāri
Lai dzīvesprieka, laimes daudz,
Lai darba smagums tīrais nieks,
Lai gados nākamos iet garām bēdas
Un atmiņā lai tikai skaistas pēdas.
60 gadi
Pāvels PAVLOVS
Katrīna JAGELOVIČA
Vladislavs STAĢIŠS
Alfrēds PĻAVINSKIS
Ņina ČĻENOVA
Ziedonis BRIEDIS
Pāvils KOĻCOVS
Jānis KONDRATJEVS
65 gadi
Rita LĪVZENIECE
Emīlija STELPE
Valdis Juris ĢIPTERS
Zaiga RIHTERE
Valija UPMALE
70 gadi
Jurijs TIMČEKO
Viktors ZAMAĻIAUSKIS
Marjans TIŠEVSKIS
Aina PRENKO
Marfa SAVEĻJEVA
Rihards BALAIS
Raimonds RŪTMANIS
Olga SPŪLE
75 gadi
Antonijs PRIŽEVOITS
Veronika VAŠĶE
Austra MIHALOVSKA
Uldis JAPIŅŠ
Antoņina TANANA
Janīna PETROVA
80 gadi
Aloizs JURCIKS
Skaidrīte RUSIŅA
Maiga GRIEĶERE
Oto JACINA
Tamāra SUVOROVA
85 gadi
Anna VAŠKEVIČA
Ausma BEBRE
Ida DAŅIĻEVIČA
Monika KĀRKLIŅA
90 gadi
Milda ZEMBERGA
95 gadi
Elvīra JABLINSKA
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Datums
09.03.10.
Plkst.11.00
20.03.10.
Plkst.18.00

Pasākums
Leļļu teātris „Pasaka par Pīlēnu”

Ieeja: Ls 0.70

Salas kultūras nama deju grupas„Kendi”
3 gadu dzimšanas dienas koncerts

„Mums patīk dejot!” – saka „Kendī” meitenes.
Pirms trim gadiem februāra puteņos Salas kultūras namā
sanāca kopā enerģiskas meitenes, kuras atsaucās Kristīnes
aicinājumam veidot mūsdienu deju grupu. Gandrīz visām
meitenēm bija dejot prieks jau no bērnības darbojoties deju
kolektīvos, tā radās grupa „Kendī”. Pirmā uzstāšanās bija pirmajos Salas pagasta svētkos. Atbilstoši Salas kultūras nama
pašdarbības koncertu tematikai meitenes ir apguvušas interesantas raksturdejas, pārtapušas par putniem, lauku sievām,
kovbojiem un pelēm taču viss labāk viņām padodas dejas,
kurās viņas vienkārši ir pašas – jaunas, enerģiskas, šarmantas. Meitenes labprāt atsaucas aicinājumam uzstāties arī citur.

Novadā dzimuši:
Dziedi, māmiņ, “Aijā žūžū”,
Visu mūžu Tavs es būšu!
Lāča bērns, kam ogas lasīs,
Lāča bērns, kas medu prasīs!
Kristiāns KUPCOVS
(03.12.2009.)
Melinda Patrīcija GROMA
(30.12.2009.)

Ieeja: brīva

Ir priecējušas skatītājus Sēlpils Raiņa klubā, Zvejnieklīcī un
kultūras namā, Biržu tautas namā, Jēkabpils pilsētas svētkos,
klubā „Oāze”, Jēkabpils tautas namā.
Šogad janvārī pirmo reizi kolektīvs piedalījās X
Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētku mūsdienu deju konkursā pirmajā kārtā, kas norisinājās Līvānu
novada kultūras centrā. Veiksmīgi startējot pirmajā kārtā
kolektīvs tika izvirzīts uz otro kārtu.
Nemanot ir paskrējuši trīs gadi un deju grupa „Kendī” savu dzimšanas dienu atzīmēs ar nelielu koncertu. Visi
draugi, apsveicēji un skatītāji tiek gaidīti 20. martā pulksten 18. 00 Salas kultūras namā.

Tūrisma attīstība nav viegls un lēts
process. Tas ir saistīts ar apkārtējās vides kvalitātes, infrastruktūras, tūristu
plūsmas, vietas prestiža un popularitātes
attīstību, tūrisma attīstības tendencēm
Salas novadā.
Biedrība “Birži 2009”, reģistrācijas Nr. 40008144396, lūdz ziedot Biržu baznīcas skatu torņa rekonstrukcijai, SWIFT kods: LHZBLV22, konts:
LV21LHZB520017635001

Kristers GATIŅŠ
(07.01.2010.)

Vai tu zini kā es piedzimu?
Tā kā puķuzirnis uzziedēju māmiņai,
tā kā puķuzirnis apvijos ap tētiņu.
J. Peters
Mīļi sveicam savu vadītāju Agnesi
Grudinsku ar dēliņa piedzimšanu.
Jauktā kora “Sēlpils”dziedātāji.

SALAS bibliotēka izsaka pateicību
pagasta iedzīvotājiem, kuri dāvinājuši
žurnālus, grāmatas savai bibliotēkai.
Īpašs paldies Inesei Nenišķei par
lielo jauno daiļliteratūras grāmatu dāvinājumu.
Salas vidusskola
lūdz piedāvāt

izīrējamu dzīvojamo
platību Salā
vidusskolēniem
2010./2011. mācību gadam.
Zvanīt: 65237780

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

Novadā miruši:
Lai sapnis balts,
Viņu dvēseles aijā,
Un klusais miers
Ar saviem spārniem sedz.
Andris LINDE
(16.03.1971. – 17.12.2009.)
Olga KRĒSLIŅA
(11.02.1968. – 18.12.2009.)
Česlavs VOITEHOVIČS
(04.01.1938. – 19.12.2009.)
Velta NIKITINA
(18.01.1927. – 25.12.2009.)
Franuse KOZULIŅA
(15.05.1930. – 25.12.2009.)
Aivars VĀRGULIS
(25.04.1935. – 26.12.2009.)
Ādolfs Kravalis
(17.06.1927. – 06.12.2009.)
Osvalds VĪTOLS
(25.07.1922. – 08.01.2010.)
Jaņa KAURANENA
(03.09.1940. – 11.01.2010.)
Jānis BOĻMANIS
(30.06.1955. – 22.01.2010.)

