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Dzīves vērtību nosaka nevis ieelpu un izelpu skaits, bet gan brīži, kad elpa aizraujas.

Cien. lasītāj!
Ir pagājis janvāris – pirmais mēnesis jaunajā 2011. gadā. Un nu
jau arī pēc Austrumu kalendāra 3. februārī ir sācies Metāliskā Zaķa
– Kaķa gads.
Janvāris bija bargs ar lielajām sniega kupenām un puteņiem, kas
radīja daudzas grūtības, no kurām visvairāk mūs skāra elektrības trūkums. Tomēr šī situācija parādīja, ka pašvaldības, dienestu un iedzīvotāju kopīgiem spēkiem, mēs varam paveikt daudz. Šajā „Novada
Vēstis” izdevumā mēs atskatīsimies ne tikai uz dabas stihijas radītajām
problēmām, bet arī uz to, kā kopīgi sanācām uz Barikāžu 20. gadadienas atceres ugunskuru iedegšanu un ieklausījāmies barikāžu dalībnieku atmiņās. Šajā izdevumā Jums, lasītāji, ir iespēja izlasīt vēl kādu
atmiņu stāstu par šiem notikumiem, kas norisinājās pirms 20 gadiem.
Un, kā pretstats janvārim, ir atnācis februāris – ar pilošiem jumtiem un kūstošu sniegu. Turklāt, pavisam drīz jau būs Valentīna diena.
Un Jūs esat mīļi gaidīti uz Valentīna dienas pasākumiem mūsu novada
kultūras namos.
Referente A. Volante

Valentīna diena

Diena, ap kuru savijas daudzi nostāsti un leģendas. Svētā Valentīna diena izvērtusies par mīlētāju, saderināto, laulāto un draugu apdāvināšanas dienu. Šī diena bieži aizvieto cilvēcīgo aizmirstību un
izlīdzina nepateicību, kļūst par novēlota „paldies” izteikšanas dienu.
Diena, kuras simbols ir sirds, kurā mīt mīlestība. Un, kaut arī neviens nezina, kura no visām daudzajām leģendām ir īstā, neviens nešaubās, ka tā noteikti vēsta par divu cilvēku abpusēju mīlestību.
Viena no leģendām vēsta, ka cietumā ieslodzītajam priesterim Valentīnam esot ļauts satikties ar kādu jaunu meiteni, iespējams, cietuma
uzrauga meitu, kurā Valentīns iemīlējies. Pirms nāves Valentīns atstājis
viņai vēstuli, ko parakstījis ar vārdiem: „Tavs Valentīns” – frāzi, kas tiek
lietota kā paraksts Valentīna dienas apsveikumos līdz pat mūsu dienām.
Katrā valstī pastāv dažādas tradīcijas, piemēram, Anglijā kopš
1476. gada svin „Valentīna pāru dienu”, kad uz lapiņām saraksta visu
jauniešu vārdus un liek bļodā lozēšanai. Kuru vārdu izvelk, ar to cilvēku kopā ir visu nākamo gadu.
Bet, lai kādas arī būtu tradīcijas, šajā dienā mēs atklājam savu
sirdi – ar dāvaniņām, ziediem, izteiktiem vārdiem, tādā veidā parādot, cik svarīgs un
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Veltījums

Š. g. 26. janvāra novada domes
sēdē izskatīti un pieņemti lēmumi
šādos jautājumos:
• par paveikto janvāra mēnesī (2011. gada 6. janvārī izdots Ministru prezidenta Rīkojums Nr. 4 „Par ārkārtas situācijas izsludināšanu”;
iegādāts ģenerators PA bāreņu nams „Līkumi” elektroenerģijas piegādes traucējumu gadījumiem , lai novērstu ārkārtas situāciju iestādē;
Salas novada iedzīvotāji regulāri tika informēti par elektroenerģijas
piegādes atjaunošanas darbiem, ievietojot informāciju novada mājas
lapā, sniedzot telefonisku informāciju, kā arī daļēji apsekojot lauku
mājas; Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā iesniegti
aprēķini par zaudējumiem Ls 42859,47 apmērā, kuri nodarīti pašvaldības objektiem un veikti budžetā neparedzēti darbi ārkārtas situācijas
novēršanai; notiek regulāra novada ceļu tīrīšana no sniega; tika iedegti 1991. gada barikāžu atceres ugunskuri Biržos, Salā, Sēlijā; iegādāts
krūmgriezis par Ls 554,- , traktors Partner par Ls 1632,- PA bāreņu
nams „Līkumi” vajadzībām , un kopētājs par Ls 804,- Salas vidusskolas vajadzībām);
• par saistošo noteikumu Nr. 1 „Salas novada pašvaldības 2011.
gada pamatbudžets” apstiprināšanu;
ŠAJĀ NUMURĀ:
• domes sēdē izskatītie un pieņemtie lēmumi;
• būtiskākie grozījumi ES struktūrfondos lauksaimniekiem;
• tautas skaitīšana 2011;
• Salas novada Attīstības programmas ietvaros organizēta
3. darba grupa;
• prezentācija Biržu pamatskolā;
• interneta ierīkošanas iespējas laukos;
• kopīgi uzveiktas sniega kupenas;
• intervija ar jaunsargiem;
• konkurss „Labs darbs mežā”;
• „Mēs bijām kā dzirksteles naktī” – V. Rudačenko
atmiņu stāsts;
• pieminot policijas kapteini A. Znotiņu.
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• par saistošo noteikumu Nr. 2 „Salas
novada pašvaldības 2011. gada speciālais budžets” apstiprināšanu;
• par nolikuma „Par atlīdzību Salas novada pašvaldībā” apstiprināšanu;
• par nolikuma „Par Salas novada pašvaldības darbinieku kvalifikācijas un mēnešalgas noteikšanu” apstiprināšanu;
• par direktores un pedagogu darba algas
likmes noteikšanu Biržu internātpamatskolā
(no 2011. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31.
augustam noteikta darba algas likme Biržu
internātpamatskolā sekojoši: direktorei – Ls
518,00; direktora vietniekiem – Ls 377,00;
pedagogiem, kuru darba stāžs ir mazāks par 5
gadiem – Ls 255,00; pedagogiem, kuru darba
stāžs ir no 5 – 10 gadiem – Ls 260,00; pedagogiem, kuru darba stāžs ir lielāks par 10
– Ls 265,00);
• par jaunas štata vietas izveidošanu
PII „Ābelīte” (nolemts ar 01.09.2011. izveidot PII „Ābelīte” jaunu štata vietu logopēds
(kods pēc klasifikatora 2266 03), 0,25 slodzes, mēnešalga Ls 103,00);
• par izglītības iestāžu un PA „Bāreņu
nams „Līkumi”” izdevumu tāmju apstiprināšanu (saskaņā ar izdevumu tāmēm 2011.
gadam apstiprināti izdevumi 1 skolēnam mēnesī sekojoši: Salas vidusskola – Ls 50,68;
Biržu pamatskola – Ls 52,51; PII „Ābelīte”
– Ls 96,53; PA „Bāreņu nams „Līkumi”” – Ls
279,77);
• par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi
politiski represētām personām (nolemts samazināt nekustamā īpašuma nodokli par 50%
5 represētām personām);
• par nekustamā īpašuma pirkuma līguma laušanu (nolemts lauzt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar S. K.);
• par pašvaldības mantas atsavināšanu
(nolemts atsavināt pašvaldībai piederošo
mantu - dzīvokli Nr. 17 Viesturu ielā 4, Salā,
Salas pagastā, dzīvokli Nr. 4 un 295/2677
domājamās daļas no funkcionāli saistītās
būves – kūts Podvāzes ielā 9, Biržos, Salas
pagastā);
• par Biržu internātpamatskolas un PA
„Bāreņu nams „Līkumi”” maksas pakalpojumu izcenojumiem (apstiprināti Biržu internātpamatskolas maksas pakalpojumu izcenojumus sekojoši: 1.1. īres maksa labiekārtotajās mājās Podvāzes ielā 3, Podvāzes ielā 4,
Biržos, neprivatizētajos dzīvokļos 0,14 Ls/m²
mēnesī; 1.2. apsaimniekošanas maksa labiekārtotajās mājās Podvāzes ielā 3, Podvāzes

ielā 4, Biržos, privatizētajos dzīvokļos 0,14
Ls/m² mēnesī; 1.3. īres maksa nelabiekārtotajās mājās Podvāzes ielā 7, Podvāzes ielā 9,
Biržos, neprivatizētajos dzīvokļos 0,07 Ls/m²
mēnesī; 1.4. apsaimniekošanas maksa nelabiekārtotajās mājās Podvāzes ielā 7, Podvāzes
ielā 9, Biržos, privatizētajos dzīvokļos 0,07
Ls/m² mēnesī; 1.5. komunālo pakalpojumu
maksas tarifi: apkure 35,88 Ls/MWh; karstais ūdens 3,02 Ls/m³; aukstais ūdens 0,35
Ls/m³; kanalizācijas notekūdeņi 0,32 Ls/m³;
apstiprināti PA „Bāreņu nams „Līkumi””
maksas pakalpojumu izcenojumus sekojoši:
1.1. īres maksa 0,08 + 0,02 PVN (kopā Ls
0,10) Ls/m² mēnesī; 1.2. apkure 0,42 + 0,09
PVN (kopā Ls 0,51) Ls/m²; 1.3. aukstais
ūdens un kanalizācija Ls 1,96 + 0,43 PVN
(kopā Ls 2,39) mēnesī no viena cilvēka);
• par atvaļinājuma piešķiršanu domes
priekšsēdētājai I. Sproģei (nolemts piešķirt
domes priekšsēdētājai Irēnai Sproģei daļu – 2
kalendārās nedēļas ikgadējā atvaļinājuma no
š. g. 7. februāra līdz 20. februārim);
• par grozījumiem 2010. gada saistošajos
noteikumos Nr. 4 „Par maznodrošināta ģimenes (personas) statusa noteikšanu”;
• par grozījumiem 2009. gada saistošajos
noteikumos Nr. 2 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”;
• par pašvaldības pabalstu piešķiršanu
(piešķirti pabalsti 11 personām medicīnas pakalpojumu apmaksai);
• par dalību Latvijas Sporta veterānu (senioru) 48. sporta spēlēs 2011. gadā (nolemts
piedalīties LSVS 48. sporta spēlēs Jēkabpils
un novadu apvienotā komandā un piešķirt Ls
80,00 novadu apvienotās komandas dalībai
Latvijas sporta veterānu 48. sporta spēlēs
2011. gadā);
• par pastāvīgā lietošanā ar lietošanas tiesību pāreju citām personām piešķirtās zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu (izbeigtas pastāvīgā lietošanā ar lietošanas tiesību pāreju
citām personām piešķirtās zemes lietošanas
tiesības 19 personām);
• par adreses, zemes gabala nosaukuma
apstiprināšanu, zemes lietošanas mērķa un
apgrūtinājumu apstiprināšanu (atļauts SIA
„Sēļi” atdalīt, neizstrādājot detālplānojumu
vai zemes ierīcības projektu, no nekustamā
īpašuma „Mauriņi” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5690 001 0205), zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 5686 001 0207 –
0,1539 ha platībā, saglabājot Zemesgrāmatā
ierakstītos nekustamā īpašuma apgrūtināju-

VEIKTA LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMĀS
ZEMES VIENĪBU APSEKOŠANA DABĀ
Lauku atbalsta dienesta reģionālā lauksaimniecības pārvalde līdz 2010. gada 1. novembrim ir veikusi lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienību apsekošanu dabā, apkopojusi apsekošanas rezultātā iegūto informāciju un iesniegusi Salas novada pašvaldībai
nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes
aprēķināšanai par 2010. gadu.
LR likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta 1¹ daļā teikts: Ar nekustamā
īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5 procentu
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apmērā apliek neapstrādātu lauksaimniecībā
izmantojamo zemi, izņemot zemi, kuras platība nepārsniedz vienu hektāru vai kurai normatīvajos aktos ir noteikti lauksaimnieciskās
darbības ierobežojumi.
MK noteikumu Nr. 635 „Kārtība, kādā
apseko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz
informāciju par to” 8. punktā teikts: Pēc pašvaldību pieprasījuma Lauku atbalsta dienests
atkārtoti izvērtē šo noteikumu 7. punktā mi-

mus un apstiprināt zemes vienībai, pamatēkai – veikals un vienai palīgēkai, jaunu nosaukumu un adresi – Oskara Valdmaņa iela
1, Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads, LV
5233 un apstiprināt zemes lietošanas mērķi –
komercdarbības objektu apbūve, kods 0801);
• par zemes nomas līgumu slēgšanu
personisko palīgsaimniecību vajadzībām
(nolemts noslēgt zemes nomas līgumu personiskās palīgsaimniecības vajadzībām ar A.
Melderi);
• par projektēšanas atļauju (atļaut L.
Brikšei, I. Gritānei, M. Freimanim veikt alternatīvās apkures (gāzes apkures) būvprojektēšanu viņiem piederošajos dzīvokļos);
• par atzinuma sniegšanu dabas lieguma
„Rožu purvs” dabas aizsardzības plānam;
• par dzīvokļu piešķiršanu un īres līgumu
slēgšanu (piešķirt D.Vasjurinai dzīvokli Biržu ielā 8 dz. 33, Biržos, Salas pagastā, Salas
novadā, un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu);
• par īres līgumu pagarināšanu (pagarināt
īres līgumus ar A. Loču, B. Ugaini, K. Krūzu);
• par dzīvesvietas deklarēšanu (atļaut I.R.
deklarēt dzīvesvietu Ošānu ielā 14, dz.18,
Ošānos);
• par valsts nodevas atvieglojuma piemērošanu (noraidīt Nacionālās Apvienības
„Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK” Saeimas frakcijas deputāta Imanta
Parādnieka lūgumu par valsts nodevas atvieglojumu piemērošanu par paraksta īstuma
apstiprināšanu);
• par SIA „Vīgants” valdes locekļa ievēlēšanu (ievēlēt R. Audriņu par SIA „Vīgants”
valdes locekli);
• par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai īpašumā (piekrist, ka A. K. iegūst
īpašumā nekustamo īpašumu „D/s Dolomīts
Nr. 5/3-16” Salas pagastā, Salas novadā, kad.
Nr. 5686 005 0163 – 0,0671 ha platībā, ar zemes izmantošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme ( kods 0601));
• par PA „Bāreņu nams „Līkumi”” amatu
un amatalgu noteikšanu;
• par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu
(piešķirt apbedīšanas pabalstu Ls 200,00
apmērā traģiski bojā gājušā Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektora kapteiņa Andra Znotiņa bēru rīkošanai).
Nākamā kārtējā domes sēde 2011. gada
23. februārī.
Personāla nodaļas vadītāja I. Rēķe
nēto informāciju un, ja nepieciešams, vēlreiz
apseko neapstrādātās zemes vienības.
Ja, saņemot nekustamā īpašuma nodokļa
paziņojumu 2011. gadam, papildlikme ir aprēķināta faktiski apstrādātai lauksaimniecībā
izmantojamai zemei, lūdzam par to rakstiski
informēt Salas novada pašvaldību.
Pašvaldība apkopos saņemto informāciju
un iesniegs Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē lūgumu apsekot atkārtoti lauksaimniecībā izmantojamās
zemes platības.
Nekustamo īpašumu speciāliste
I. Gādmane

INFORMĀCIJA

BŪTISKĀKIE
GROZĪJUMI ES
STRUKTŪRFONDOS
LAUKSAIMNIEKIEM
2011. gada 29. janvārī stājās spēkā grozījumi MK noteikumos Nr. 783 „Kārtība,
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības
attīstībai”.
1. Pasākumos, kur var pieteikties fiziska
persona (kas plāno uzsākt saimniecisko darbību), projekta īstenošanu var uzsākt tikai
pēc komersanta statusa iegūšanas;
2. Iesniedzot Maksājuma pieprasījumu vairs nav obligāti jāiesniedz Maksājuma uzdevumi, varēs iesniegt konta
izdrukas. Par projektiem, kuriem maksājuma pieprasījumā iekļautā attiecināmo
izmaksu kopsumma ir līdz Ls 20 000, būs
jāiesniedz atbalsta pretendenta apliecinātu konta izdruku, bet par projektiem,
kuriem maksājuma pieprasījumā iekļautā attiecināmo izmaksu kopsumma pārsniedz Ls 20 000, iesniedz kredītiestādes
apliecinātu konta izdruku;
3. Publisko finansējumu varēs saņemt 5
etapos līdzšinējo 3 etapu vietā. Kā līdz šim
starpposma maksājumus pārskaita pēc atsevišķa projekta posma pabeigšanas, ja projekta posms ir īstenots un pēc tā īstenošanas ir
radusies auditējama vērtība (fiziski izmērāms
veiktās darbības rezultāts, kas pamatots ar
grāmatvedības dokumentiem). Publisko finansējumu par vispārējām izmaksām var
saņemt pēc vismaz viena atsevišķa projekta
īstenošanas posma pabeigšanas. Pēdējo maksājumu pārskaita tikai pēc visu projektā paredzēto darbību izpildes.;
4. Paredzēta jauna iespēja – priekšapmaksa, t.i., publisko finansējumu varēs saņemt, pirms veikts gala norēķins ar preces
piegādātāju. Nosacījums attieksies uz tehnikas un aprīkojuma iegādi ELFLA un EZF
pasākumos. Šinī gadījumā brīdī, kad prece
nonāks projekta realizācijas vietā, uz atbalsta pretendenta iesnieguma pamata priekšapmaksa tiks ieskaitīta darījumu kontā, no kura
5 dienu laikā nauda būs jāpārskaita tālāk preces piegādātājam;
5. Atļauts finanšu līzings – darbības līdzīgas kā priekšapmaksas gadījumā. Precei jākļūst par atbalsta pretendenta īpašumu 5 gadu
laikā pēc tā iegādes.
Sīkāk grozījumiem var iepazīties MK
noteikumos Nr. 783 (links: http://www.
likumi.lv/doc.php?id=195351&version_
date=29.01.2011)
Informācijas avots: SIA “Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrs”
VLT lauku attīstības speciāliste
L. Kadžule

LAUKU ATBALSTA DIENESTA PAZIŅOJUMS
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta
konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam
“Lauku saimniecību modernizācija” saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 14.
jūlija noteikumiem Nr. 783 “Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu
atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā
lauku un zivsaimniecības attīstībai” un Ministru kabineta 2010. gada 1. novembra noteikumiem Nr. 1026 “Kārtība, kādā piešķir
valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu
projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija””.
Devītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2011. gada 1. marta līdz
31. martam.
Devītās kārtas pieejamais publiskais finansējums lauku saimniecībām ir 41 146 203
LVL (četrdesmit viens miljons viens simts
četrdesmit seši tūkstoši divi simti trīs lati) un
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām (LPKS) ir 10 000 000 LVL
(desmit miljoni lati).
Atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības 10 000 000.
Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek veiktas investīcijas ražošanas
pamatlīdzekļu iegādei ir viens gads, ja tiek
veikta būvniecība un rekonstrukcija – divi
gadi no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Turpinās kompensāciju maksājumu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) aktivitātei “Mežsaimniecības
ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās” saskaņā ar Ministru kabineta
2008. gada 15. septembra noteikumiem Nr.
748 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta

piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības
kārtība pasākuma “Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu
pasākumu ieviešana” aktivitātes “Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana
ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās” īstenošanai”.
Aktivitātei “Mežsaimniecības ražošanas
potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas
katastrofu radīto postījumu vietās” 3. kārtā
pieejamais publiskais finansējums – LVL 1
000 000 (viens miljons latu).
Trešās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2010. gada 7. oktobra
līdz projektu īstenošanai apstiprinātais finansējums sasniedz 80 procentu no konkrētajā kārtā pieejamā finansējuma, tad Lauku
atbalsta dienests publicē laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis” informāciju par kārtas noslēgumu
un turpina pieņemt un apkopot projektu iesniegumus vēl vismaz 30 kalendārās dienas.
Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana. Iesniegumu pieņemšana notiek no 2010.
gada 4. janvāra. Pasākuma mērķis ir palielināt meža ekonomisko vērtību, nodrošinot
ilgspējīgu meža apsaimniekošanu. Pasākuma
ietvaros tiek atbalstīta jaunaudžu kopšana,
mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa, kā arī jaunu
instrumentu un aprīkojuma, kas paredzēts
jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai, iegāde. Projektu pieņemšana
turpināsies līdz brīdim, kad laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” tiks publicēts paziņojums
par kārtas noslēgumu.
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie
norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas
lapā: www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.
Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības
pārvaldēs (RLP) vai centrālā aparāta Klientu
apkalpošanas daļā (308. kabinets).
Informācijas avots: www.lad.gov.lv
VLT lauku attīstības speciāliste
L. Kadžule

LLKC Jēkabpils nodaļas rīkotais seminārs

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEICĒJI UN ZEMNIEKU
SAIMNIECĪBU ĪPAŠNIEKI!
LAIPNI AICINĀTI 10.02. plkst. 11:00
UZ SĒLPILS KULTŪRAS NAMU – SEMINĀRS –
2010. GADA DEKLARĀCIJAS SASTĀDĪŠANA!

Seminārs paredzēts pašnodarbinātām personām, ZS īpašniekiem. VID Nodokļu pārvaldes
Zemgales nodokļu administrēšanas daļas Jēkabpils nodaļas konsultāciju daļas speciālistes
informēs par aktualitātēm nodokļu likumdošanas jautājumos, Gada ienākumu deklarācijas

aizpildīšanu. Salas novada lauku attīstības speciāliste pastāstīs par plānoto atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai 2011. g., tā saņemšanas nosacījumiem un citām aktualitātēm.
Informācija pa tālruni 65237707,
926526895 vai e-pastu ligita@inbox.com

Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” noslēgto līgumu Nr. 020210/c-5 no 01.02.2010. Aktivitāte Semināru
organizēšana visos Latvijas rajonos.
VLT lauku attīstības speciāliste L. Kadžule

3

INFORMĀCIJA

PROJEKTU KONKURSI KOPĪGIEM VIDES PĒTNIECĪBAS, UZŅĒMĒJDARBĪBAS
VIDES VEICINOŠIEM UN KULTŪRAS SADARBĪBAS PROJEKTIEM AR LIETUVU
2011. g. 1. februārī uzsāks ceturto projektu konkursu Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam
ietvaros ar projektu iesniegšanas termiņu
2011. gada 3. maijā.
Šajā projektu konkursa laikā ir iespēja
iesniegt projektus šādām aktivitātēm:
1. Uzņēmējdarbības atbalsta institūciju/pakalpojumu izveide; sadarbības tīklu
izveide, stratēģiju un plānu izstrāde uzņēmējdarbības un pētniecības jomā; profesionālo izglītības iestāžu un uzņēmumu
sadarbība.
2. Kopīgu stratēģiju izstrāde pierobežas ceļu infrastruktūras, loģistikas un
transporta, pilsētu un/vai lauku plānošanas
attīstībai.
3. Kopīgu sociālo, publisko un transporta
pakalpojumu izveide; glābšanas darbu organizācija; vides aizsardzības un uzraudzības,
kā arī atkritumu saimniecību uzlabošanas aktivitāšu īstenošana.
4. Sadarbības projekti starp pierobežas
organizācijām.

Programma atbalsta pārrobežu sadarbības projektus starp Latvijas un Lietuvas
partneriem, kas var būt valsts iestādes, pašvaldības un to izveidotās iestādes, atvasinātas publiskās personas un nevalstiskās organizācijas.
Šī projektu konkursa ietvaros projektiem no Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) ir pieejams līdzfinansējums 17 miljonu eiro apmērā. Kopējais ERAF līdzfinansējums Programmas ietvaros laika periodam
2007. – 2013. gadam ir 60 miljoni eiro. Programma līdzfinansē līdz 85% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.
Programmas atbalstāmajā teritorijā ietilpst šādi reģioni:
1. Latvijā: Kurzeme, Zemgale, Latgale;
2. Lietuvā: Klaipēda, Telši, Šauļi, Paņeveža,
Utena un Kauņa (kā blakus esošais reģions).
Ceturtā projektu konkursa laikā aicinām
apmeklēt Programmas Apvienotā tehniskā
sekretariāta organizētos informatīvos seminārus Latvijas un Lietuvas reģionos. Detalizētāka informācija par ceturto projektu kon-

kursu ir pieejama pielikumā http://www.laukutikls.lv/vietejas_iniciativas/zinas/1739-,
savukārt informācija par pasākumiem, kā arī
ar projektu konkursu saistītā dokumentācija
ir pieejama Programmas mājas lapā www.
latlit.eu.
Tematiskās tikšanās / Partneru piesaiste
VIDES JOMA, 1. marts, VIESĪTE (Latvija)
PROFESIONĀLĀS SKOLAS, UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTS, 9. marts, JONIŠĶI (Lietuva)
Kontaktinformācijai:
Sabiedrisko attiecību speciāliste Laura
Melne
Latvijas – Lietuvas programma, Apvienotais tehniskais sekretariāts
Adrese: Ausekļa iela 14-8, 5. stāvs, LV
1010, Rīga
Tālr.: 371 6735 0610, 371 7635 0611
Fakss: 371 6735 0623           
Informācijas avots: http://www.laukutikls.lv/vietejas_iniciativas/zinas/1739VLT lauku attīstības speciāliste
L. Kadžule

TAUTAS SKAITĪŠANA 2011
Tautas skaitīšana ir desmitgades nozīmīgākais statistikas projekts, un tā tiek
īstenota visā pasaulē reizi desmit gados.
Tautas skaitīšanas mērķis ir iegūt detalizētu priekšstatu par iedzīvotāju skaitu, sastāvu, nodarbošanos, migrāciju, kā arī par
iedzīvotāju mājokļiem. Tautas skaitīšanā
iegūtie dati ir nozīmīgs informācijas avots
tautsaimniecības stratēģiskajai plānošanai,
ekonomiskās, sociālās un vides politikas
veidošanai, reģionālajai un infrastruktūras
plānošanai, zinātnisko pētījumu veikšanai,
kā arī sabiedrības informēšanai par demogrāfisko situāciju valstī, dzīves līmeņa,
mājokļu, izglītības un citiem jautājumiem,
tādēļ iedzīvotāji tiek aicināti aktīvi piedalīties tautas skaitīšanā.
Līdz šim tautas skaitīšanās tika izmantotas papīra anketas, bet 2011. gada tautas
skaitīšanā tiks izmantotas jaunās tehnoloģijas – iedzīvotājiem tiks nodrošināta iespēja
anketu aizpildīt internetā, savukārt tos, kas
šo iespēju nebūs izmantojuši, tautas skaitītāji apmeklēs dzīvesvietās un veiks iedzīvotāju aptauju, ievadot datus portatīvajos
datoros.
2011. gada tautas skaitīšana būs pirmā tautas skaitīšana pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā (ES) un darbaspēka brīvas kustības ES ierobežojumu
atcelšanas. 2011. gada tautas skaitīšana
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Latvijā notiks no 2011. gada 1. marta
līdz 31. maijam.
Iespēja tautas skaitīšanas anketas aizpildīt internetā tiks nodrošināta no 2011.
gada 1. marta līdz 10. martam. Mājas
lapā www.tautasskaitisana.lv būs atrodama
saite uz tautas skaitīšanas anketu. Piekļūt
tautas skaitīšanas anketai varēs trīs veidos, ievadot kādu no personas identifikatoriem:
• savu personas kodu un pases numuru;
• savu e-parakstu;
• savu internetbankas identifikatoru.
Pēc tam tiks apkopota informācija par
personām, kas aizpildījušas anketas internetā un ar 2011. gada 17. martu savu darbu
uzsāks tautas skaitītāji, kas tos iedzīvotājus,
kuri nebūs snieguši ziņas par sevi internetā,
apmeklēs dzīvesvietā.
Īpaši iedzīvotāji tiek aicināti izmantot iespēju tautas skaitīšanas anketas
aizpildīt internetā laikā no 1. marta līdz
10. martam pašiem gan par sevi, gan par
pārējiem ģimenes locekļiem. Tam būs nepieciešams zināt pārējo ģimenes locekļu
personas kodus. Anketas varēs aizpildīt
no jebkura datora ar interneta pieslēgumu
(mājās, bibliotēkās utt.). Sevišķi pagastos
iedzīvotāji tiek aicināti izmantot bibliotēkās pieejamos datorus ar interneta pieslēgumu. Lai patērētu mazāk laika anketu aiz-

pildīšanai, ieteicams iepriekš noskaidrot
nozares kodu (2 zīmes) un profesijas kodu
(4 zīmes). To var izdarīt pie sava darba
devēja vai Centrālās statistikas pārvaldes
mājas lapā www.csb.gov.lv .
Atbilstoši Tautas skaitīšanas likumā,
Valsts statistikas likumā un Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktajām
prasībām 2011. gada tautas skaitīšanas laikā iegūtajai informācijai tiks nodrošināta
individuālo statistisko datu konfidencialitāte par katru personu un mājsaimniecību.
Latvijas likumdošanā noteikto individuālās
informācijas konfidencialitātes prasību nodrošināšanai pieeja tautas skaitīšanas veidlapām internetā būs iespējama, izmantojot
personas pases datus un personas kodu,
e-parakstu vai arī internetbankas identifikatorus.
Rakstā izmantota informācija no www.
tautasskaitisana.lv. Šajā interneta adresē un pa bezmaksas tālruni 80000777 var
iegūt plašāku informāciju par jums interesējošiem jautājumiem saistībā ar Tautas
skaitīšanu.
Tautas skaitīšanas reģionālā vadītāja
A. Bērziņa
Tālr. 25619022
Tautas skaitīšanas projekta vadītāja
asistents A. Vītols
Tālr. 25496723

NOTIKUMI

SALAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
IETVAROS TIEK ORGANIZĒTA DARBA GRUPAS
SANĀKSME „EKONOMIKA UN INFRASTRUKTŪRA”
S a l a s
novada
kultūras
namā
17. janvārī Eiropas Sociālā fonda projekta
Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/113  „SPECIĀLISTU PIESAISTE SALAS NOVADA
PAŠVALDĪBAI” ietvaros tika organizēta noslēdzošā Salas novada Attīstības programmas
2011. – 2017. gadam darba grupas sanāksme
„Ekonomika un infrastruktūra”. Uz darba
grupas sanāksmi bija ieradušies pārstāvji no
Salas novada pašvaldības, biedrības “Esparsete”, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības
kameras Jēkabpils nodaļas, SIA „Paeglīši un
Partneri”, ZS Pureni, kā arī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 2. kursa uzņēmējdarbības
studenti un JAK Ekonomikas nodaļas vadītāja, lektore Solvita Kozlovska. Darba grupas
sanāksmes tēma bija saistīta ar ekonomikas
un infrastruktūras nozīmi novadā. Dalībnieki
sniedza atbildes uz trīs jautājumiem: kas ir
vērtības?; kas ir jāmaina?; kas ir jārada?.
Atbildot uz jautājumu „kas ir vērtības?”,
darba grupas dalībnieki par tādām atzina novada labo novietojumu, novada iedzīvotājus,
derīgo izrakteņu (dolomīts, kūdra) atradnes,
auglīgās lauksaimniecības zemes, labo sadarbību ar blakus esošajiem novadiem un
ārvalstīm, kā arī lielākos novada uzņēmumus
SIA „Rītausma”, SIA „Dona”, SIA „Gargrode”, SIA „Rītausma” un AS Jēkabpils Labī-

Biržu pamatskolas 12 - 16 gadīgie jaunieši piedalās projektā „Maini tradicionālās dzimumu lomas – novērs cilvēku
tirdzniecību!
Meiteņu grupā ir 5 dalībnieces, puišu
grupā – 8 dalībnieki, kas regulāri vienu reizi
nedēļā satiekas ar saviem grupu vadītājiem.
Meiteņu un puišu grupu metode ir
iespēja palīdzēt jauniešiem ieiet pieaugušu cilvēku dzīvē, paust un prast aizstāvēt
savu viedokli, uzklausīt citus.
Grupu dalībniekiem ir iespēja runāt
par to, kas viņus interesē, aizrauj un saista, kā arī piedalīties dažādās aktivitātēs.
Uz tikšanās reizēm tiek aicināti vieslektori
un citas interesantas personas. Regulāri no
Resursu centra „Marta” brauc speciāliste, kas
veic pētījumu, lai novērtētu zēnu un meiteņu
grupu metodes ietekmi uz sociālo identitāti,
pašcieņu, dzimumu stereotipiem, toleranci
un iekļaušanos sabiedrībā.
Projekta ilgums: 2009. gada oktobris –

ba cūku kompleksu „Miķelāni”, kas nodrošina iedzīvotājus ar darbu. Vēl darba grupas
dalībnieki atzina, ka svarīgs infrastruktūras
objekts ir bankomāts Salas ciemā. Svarīga
ir Salas Kooperatīvā Krājaizdevu sabiedrība
novadā.
Darba grupas dalībnieki jautājumam „kas
ir jāmaina?” minēja slikto grants ceļu kvalitāti, novecojušos sporta laukumus, slikto interneta pieeju ārpus ciemiem un neapdzīvotās
daudzdzīvokļu ēkas.
Atbildēs uz jautājumu „kas ir jārada?” ekonomikas jomā tika
minēta Salas novada tēla radīšana un
atpazīstamības veicināšana, neizmantoto derīgo izrakteņu iegūšana, alternatīvās enerģijas
izmantošana (vēja
un saules enerģija), sadarbība starp
uzņēmējiem un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas, kā arī
citu augstskolu studentiem, lai radītu
jaunas konkurētspējīgas biznesa idejas.
Pie infrastruktūras

2011. gada decembris.
Projekta īstenotāji: vadošais partneris –
Ālandu salās, Ālandu salu miera institūts;
partneris Latvijā – biedrība Resursu centrs
sievietēm „Marta”.
Projekts tiek finansēts Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG IV A
programmas 2007.
- 2013. gadam ietvaros.
Projekta mērķi:
1) attīstīt ilgtspējīgu sadarbību
starp partneriem
Latvijā un Ālandu
salās un izveidot
kopīgu stratēģiju
dzimumu līdztiesības veicināšanai un
cilvēku tirdzniecības novēršanai;

tika ierosināts izveidot informatīvo stendu novietošanu pie iebraukšanas novadā, gājēju un
velosipēdistu celiņa Sala – Jēkabpils izveidi,
vienotu stilu sabiedriskā transporta pieturvietām
un peldvietu labiekārtošanu pie Daugavas.
Attīstības programmas izstrādes ietvaros tika aptaujāti arī Salas vidusskolēni, kas
ierosināja Salas ciemā izveidot sporta spēļu
laukumus, skeitparku, slidotavu, deju un foto
studijas, kā arī plūdu dambjus pārveidot par
pastaigu promenādi. Sēlpils pagastā pie Zvejnieklīča izveidot pastaigas takas un laivu nomu
ar dažādām ūdens atrakcijām. Tā kā novadā ir
vairākas tukšas vai neizmantotas daudzdzīvokļu ēkas, jauniešu ierosinājums bija kādu
no tām atvēlēt veco ļaužu izmitināšanai.
Teritorijas plānotājs P. Grants

2) izveidot no Latvijas un Ālandu salām
meiteņu un zēnu grupu līderiem sadarbības
tīklu un attīstīt jauniešu kompetenci dzimumu līdztiesības jomā;
3) novērst esošos dzimumu stereotipus,
iesaistot jauniešus Latvijā un Ālandu salās
meiteņu un zēnu grupu aktivitātēs;
5) veicināt jauniešu izpratni un virzīt
problēmjautājumus par dzimumu lomām un
varas struktūrām.
Grupu vadītājas:
Biržu psk. bibliotekāre V. Pazuha
un Biržu TN vadītāja I. Gasiņa
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NOTIKUMI

SVARĪGA IR IEDZĪVOTĀJU UN PAŠVALDĪBAS
KOMUNIKĀCIJA
Janvāra sākums atmiņā paliks kā laiks,
kad dabas stihija pārsteidza gan ar lielu sniega daudzumu, gan ar ikdienu bez elektrības.
Arī šobrīd daba mūs nelutina, bet elektrības
esamība atkal kļuvusi par ikdienu. Šī dabas
katastrofa mums pierādīja, cik svarīga ir
pašvaldības, iedzīvotāju un dienestu sadarbība. Iedzīvotāji atzīst, ka palīdzējusi ne tikai
pacietība, bet arī Salas novada pašvaldība.
Dažādi izpaužas iedzīvotāju pacietības mērs
un situācijas izpratne. Ja kāds Salas ciemā
dusmas izgāza jau pirmajās stundās, tad citi
elektrību pacietīgi gaidīja divas nedēļas. Vēl
citi griezās avīzē un izteica viedokli, ka ir
aizmirsti, neviens neko nedara, kā arī to, ka
pašvaldības vadība sniedz nepatiesu informāciju. Tas, protams, ir katra cilvēka godaprāta
jautājums, tomēr jāapzinās, ka apgalvot ko
tādu, kam nav pamatojuma, nozīmē apmelot.
Lai veicinātu sadarbību ar Salas novada
iedzīvotājiem un uzklausītu viņu vēlmes un
ieteikumus, tika aptaujāti iedzīvotāji lauku
sētās Taborkalna apkaimē, Sēlpilī, Sēlijas
Ošānos, Sēlijā, kuri izteica savu viedokli par
Salas novada pašvaldības un dienestu spējām
risināt dabas apstākļu radītās problēmas.
Kooperatīvās Sabiedrības „Taborkalns”
valdes priekšsēdētāja, uzņēmēja Ināra Rūrāne stāsta, ka Taborkalna apkaimē elektrības
neesot bijis apmēram nedēļu. – Radusies situācija bija grūta, jo jārūpējas par lopiem fermā, kuri nebija dzēruši, jo līdz ar elektrību,
nebija arī ūdens. Kad ar lūgumu vērsos Salas
novada pašvaldībā, nekavējoties tika sniegta palīdzība, un Salas novada Brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrības valdes priekšsēdētājs

Antons Sproģis noorganizēja ugunsdzēšamo
mašīnu, kas divas reizes fermai piegādāja
ūdeni. Salas novada pašvaldībā tika rasts risinājums, un nepieciešamības gadījumā pastāvēja iespēja uz laiku saņemt rezerves ģeneratoru govju slaukšanai un ūdens piegādei
fermai. Labi, ka kāds rūpējas un interesējas,
kad cilvēki nonāk tādās sprukās.
ZS „Ligzdas” īpašnieks Jānis Pļaviņš un ZS
„Druvenieki” īpašnieks Dzintars Druvenieks
atzīst, ka ceļi tika tīrīti regulāri. Tā kā ir grūti
uzglabāt pienu lielā daudzumā, tad zemnieku
saimniecību īpašniekiem svarīgākais ir vienmēr
iztīrītie ceļi, īpaši tad, ja dzīvo tālu no pagasta
centra un paši nav spējīgi šos ceļus iztīrīt.
Taborkalna apkaimes iedzīvotāji Alfrēds
un Lilija Elkšņi un Sēlijas Ošānu apkaimes
iedzīvotāji Anita Frolova, Ilga un Ēvalds
Mežanci izteica viedokli, ka patīkama bijusi Sēlpils pagasta pārvaldes vadītājas Anitas
Bārzdiņas un Salas novada domes priekšsēdētājas vietnieka Andra Bārzdiņa attieksme,
kuri gan zvanīja, gan brauca uz lauku sētām,
lai pārliecinātos, ka ceļi ir tīrīti un palīdzība
nav nepieciešama.
SIA „Vīgants” valdes locekle, pašvaldības ceļu un ielu speciāliste Rita Audriņa kā
pamatu spējai veiksmīgi risināt radušos situāciju min labo sadarbību ar AS „Sadales tīkls”
Ziemeļaustrumu reģiona Jēkabpils nodaļas
vadītāju Andri Dilbeku. – 1. janvārī elektrības
nebija visā Salas ciemā. Mēs sazinājāmies ar
Andri Dilbeku, izstāstījām, ka šādā situācijā
viss Salas ciems paliek bez siltuma un ūdens
apgādes, kā arī ilgstoši atrasties bez elektrības
katlu māja nevar, jo tādā gadījumā pastāv ie-

SĀĻO ĒDIENU SALDIE KNIFI

spēja siltuma padeves sistēmai aizsalt. Ar AS
„Sadales tīkli” palīdzību 3 - 4 stundu laikā
šī problēma tika novērsta. Ar Andri Dilbeku
bija laba sadarbība arī par notiekošo novadā,
jo viņš mūs regulāri informēja par situācijas
izmaiņām - kur un kāpēc nav elektrības, kad
elektrības traucējumi tiks novērsti. Lai ātrāk
tiktu pieslēgta elektrība, sūtījām strādniekus
ar traktoriem tīrīt gan valsts ceļus, gan pašvaldības ceļus, lai AS „Sadales tīkli” darbinieki
varētu veikt savu darbu. Bāreņu namā „Līkumi” iegādājāmies ģeneratoru, lai šo situāciju
būtu vieglāk pārciest. Turklāt regulāri informējām iedzīvotājus par elektroapgādes traucējumiem, ievietojot informāciju mājas lapā,
kā arī telefoniski atbildot uz jautājumiem.
Arī pats AS „Sadales tīkli” Ziemeļaustrumu reģiona Jēkabpils nodaļas vadītājs Andris
Dilbeks sadarbību ar Salas novada pašvaldību
raksturo kā veiksmīgu. – Daudzviet piekļūšanu
pie elektrolīnijām apgrūtināja sniega daudzums
un lauztie un bīstami noliekušies koki, kas atkārtoti bojāja salabotās elektrolīnijas. Zvanot
uz Salas novada pašvaldību, tika organizēta
ceļu tīrīšana, kas atviegloja piekļūšanu bojātajām elektrolīnijām un ļāva ātrāk veikt mūsu
darbu. Jāpiebilst, ka Andris Bārzdiņš kopā ar
dēlu Jāni ar personīgo traktoru iebrauca sliedes, lai atvieglotu piekļuvi elektrolīnijām.
Šī situācija liek aizdomāties, cik liela loma
mūsdienu cilvēka ikdienā ir elektroenerģijai
un kādus nepatīkamus pārdzīvojumus sagādā
tās trūkums, kā arī to, kādā līmenī patreiz ir šo
pakalpojumu nodrošināšana, tomēr iedzīvotājus gaida vēl kādas izmaiņas – elektroenerģijas pakalpojumu tarifu pieaugums. Bet varbūt
ir vērts par to paust savu viedokli, nevis tikai
noskatīties apkārt notiekošajā.
Referente A. Volante

Ēdienu meistarklase Jēkabpils nodaļas aktīvajām dāmām

daudz cukura nepieciešams – to apgūsim Ilzes
Salnas paraugstundā skolas mācību virtuvē.
Plašākais cukura zīmols „Dansukker”
rīko „Cukura akadēmijas” mācības arī citās
valstīs, vēloties izglītot čaklākās saimnieces,
pavārus un gardēžus izmantot šo saldo vielu
pareizi un radoši. Arī Latvijas Lauku Sieviešu
apvienības grupas ir pieņēmušas „Dansukker”
iniciatīvu ar lielu atsaucību. „Cukura Akadēmijas” nodarbības notiks arī Liepājas, Kandavas, Jelgavas un citu pilsētu dāmu klubiņos.
LLSA Jēkabpils nodaļas koordinatore
L. Kadžule

INTERNETA IERĪKOŠANAS IESPĒJAS LAUKOS

stacionāru radio pieslēgumu (piemēram,
ZEDNET). Salīdzinoši lielāka ierīkošanas
maksa (150 Ls), taču pēc tam nav ierobežots datu pārraides apjoms – var lietot internetu 24h /diennaktī ar ātrumu līdz 2 Mbps.
Pastāv vēl dažas citas iespējas, taču to izmaksas ir krietni lielākas. Katrā konkrētā gadījumā jāskatās pēc mājas atrašanās vietas un plānotā interneta lietošanas
daudzuma. Ja tikai EDS atskaitēm, tad
pietiks arī ar 1. punktā minēto iespēju.
Ja ir interese vai kādi jautājumi par to, kā tikt
pie interneta laukos un cik tas izmaksā, Gatis
vairāk var pastāstīt klātienē katram interesentam atsevišķi vai vairākiem uzreiz.
Referente A. Volante

8. februārī plkst. 15.00 Biržu pamatskolā, Salas novadā mācību virtuvē notiks īpaša
prezentācija. LLSA Jēkabpils nodaļas dāmas
kopā ar Ilzi Salnu, mājas beķerejas „Ilzes Caramellini” īpašnieci, gatavos dažādus saldos
un sāļos ēdienu. „Garšīga ēdiena īpašais noslēpums ir sabalansēta garša”, saka Ilze. „Tā
ir skāba, rūgta, sāļa un salda vienlaikus”. Un
šoreiz – īpaši par saldo garšu un tās „zelta
standartu” – cukuru. Lielākā cukura zīmola

Bieži no Salas novada iedzīvotājiem ir saņemti jautājumi par interneta ierīkošanu laukos.
Šobrīd internets ir kļuvis par neatņemamu sastāvdaļu cilvēka ikdienā. Tieši tādēļ ir vērojams
satraukums to cilvēku starpā, kas dzīvo laukos,
jo daudzi no viņiem ir neizpratnē par to, kā ierīkot internetu. Lai risinātu radušos situāciju,
padomu sniedza SIA „Zednet” elektronikas un
telesakaru speciālists GATIS BALODIS.
Laukos interneta ierīkošanas iespēju izvēle ir diezgan maza, tomēr ir vairāki varianti.
Viens no variantiem ir kāds no GSM mobilajiem operatoriem (Tele2, LMT, Bite).
Pie plusiem var minēt lētu un vienkāršu ierīkošanu. Liels mīnuss ir interneta ātrums
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„Dansukker” rīkotajā prezentācijā Ilze kopā
ar cukura zīmola „Dansukker” pārstāvi stāstīs par cukura funkcijām, dažādiem veidiem
un pielietojumu, kā arī praksē rādīs dažādu
ēdienu tapšanu. „Šoreiz izmantosim dabīgo
cukurniedru cukuru Muscovado, aromātisko
Farīna cukuru, un želejas cukuru „Multi”, Ilze
mazliet paver prezentācijas priekškaru. Cukurs tiks izmantos ne tikai saldajam ēdieniem,
bet arī gaļai, zupām un mērcēm. Kāpēc un cik

ārpus 3G pārklājuma, t.i., tieši laukos. Tāpat arī ir ierobežots datu apjoms par noteiktu samaksu. Pie zemā ātruma gan apjoma
limitus sasniegt nav nemaz tik vienkārši.
Otrs variants ir TRIATEL internets – arī
mobilais, bet izmanto citas tehnoloģijas,
kas nodrošina labu ātrumu (ap 1Mbps) arī
ārpus pilsētām. Optimālas ierīkošanas cenas (1-100 Ls). Tomēr, tā kā tas ir mobilais internets, pastāv saņemtā datu apjoma
ierobežojumi. Pieslēgumu iespējams ierīkot praktiski jebkurā Latvijas vietā (vajadzības gadījumā uzstāda papildus antenu).
Ir arī trešais variants. Ja ir tehniska iespēja (tiešā redzamība, attālums), var ierīkot

N0TIKUMI

KOPĪGI TIEK UZVEIKTAS SNIEGA KUPENAS

aplauztajiem kokiem, kas ceļus darīja neizbraucamus. Tas palīdzēja novada iedzīvotājiem veikt ikdienas darbus un pienākumus.
Priecēja arī tie iedzīvotāji, kas atrada
laiku savā ikdienā, lai paši parūpētos par savas mājas apkārtni un iztīrītu to no sniega:
Susējas 10 iedz., Susējas 12 iedz. (Jānis Ormanis, Biruta Narele), Susējas 13 iedz., Susējas 14 2.ieejas iedz. (Solvita Birkule, Zenta Tuča), Susējas 18 2.ieejas iedz., Susējas
21 iedz. (Ludmila Vēze), Zaļā 2 iedz., Zaļā
4 iedz. (Dzintars Raģis u.c.), Zaļā 6 iedz.
(Jānis Sproģis u.c.), Viesturu 2 iedz. (Velta
Suhodinceva, Benedikts Švarcs), Viesturu 3
iedz. (Anatolijs Sergejenkovs, Valdis Škutelis, Valdis Konstantinovs), Viesturu 5 iedz.
(Alfons Tukišs), Viesturu 10 iedz. (Sergejs
Mazurovs), Viesturu 11 iedz. Šie iedzīvotāji
ar savu apņēmību un centību parādīja, ka arī
viņu spēkiem un darbiem ir liela nozīme, jo
viņu veikums ne tikai atviegloja viņu pašu
ikdienu, bet arī priecēja apkārtējo iedzīvotāju acis.
Paldies arī visiem iedzīvotājiem, kuri
dzīvo uz Biržu lidlauka, par pacietību un atsaucību sniega puteņu laikā.
Referente A.Volante

BŪT JAUNSARGAM IR INTERESANTI

skolēnus no Jēkabpils, kuri bija atbraukuši uz
pasākumu ar savām klasēm.
- Vai esat nolēmuši vēl piedalīties kādā
barikāžu atceres pasākumā?
Mārtiņš Pujāts un Jānis Dambrāns: Jā. Jaunsargi piedalīsies pasākumos Salā un
Jēkabpilī. Un pasākumos, kuros atceras kādu
svarīgu Latvijai notikumu, mēs, jaunsargi, ierodamies mūsu jaunsargu formās!
- Kādēļ nolēmāt kļūt par jaunsargiem?
- Mārtiņš un Jānis: - Vērojām vecākos
skolasbiedrus un nolēmām, ka vēlamies arī
pamēģināt, kā ir būt jaunsargam. Arī brīvo

Decembra beigas un janvāra sākums mūs
pārsteidza ar neticami lielām sniega kupenām, kas nu jau vairs ne tikai priecēja mūsu
acis, bet arī sagādāja grūtības. Tomēr starp
novada iedzīvotājiem bija daudzi, kas aktīvi
iesaistījās gan sniega tīrīšanā, gan lauzto zaru
un koku savākšanā.
Salā par ceļu tīrīšanu rūpējās un iedzīvotājiem palīdzību neatteica Vilnis Jaunītis, Nikolajs Sevastjanovs, Aleksandrs Griņevskis.
Par ceļu stāvokli Biržos rūpējās Normunds
Liģeris, kā arī aktīvi iesaistījās Ainis Botarevskis, Džeralds Kalniņš, Mareks Pazuha,
Andris Kauranens, Gundars Orlovs.
Sēlpils pagastā par centra ceļiem rūpējās Igors Ivanovs. Par iespēju izbraukt pa
Taborkalna apkaimes ceļiem gādāja Kaspars
Kalvāns, kurš nekad neatteica iztīrīt ceļus
arī uz mājām, kuras atradās tālāk no lielajiem ceļiem. Par ceļu posmu Bisenieki –
Veldres gādāja Vitālijs Uzoliņš ar dēlu Jāni
Uzoliņu, tīrot ceļus no sniega segas un zāģējot nogāzušos kokus. Lielu iniciatīvu izrādīja Roberts Zaķēns, kurš vienmēr laicīgi
iztīrīja ceļus, lai piena mašīnas šoferis varē-

Salas vidusskolā jau vairākus gadus darbojas jaunsargi. Skolēni no 5. līdz 12. klasei var
daudz iemācīties, uzzināt, izdarīt un sevi apliecināt. Kā ir – būt jaunsargam, pastāsta mūsu
skolas jaunsargi Jānis Dambrāns un Mārtiņš
Pujāts (9.b klase), Zanda Strode (10. klase), Artūrs Pastars un Kārlis Sondors (11. klase).
- Janvārī atcerējāmies un atzīmējām
svarīgu notikumu Latvijas vēsturē – 20
gadi barikādēm. Zinu, ka jaunsargi vienmēr ir ņēmuši aktīvu dalību barikāžu laika atceres pasākumos. Pastāstiet vairāk!
Zanda Strode: - Katru gadu 13. janvārī
Jēkabpils jaunsargi kopā ar novadu jaunsardzi, tajā skaitā no Salas vidusskolas, dodas uz
Rīgu, Zaķusalu atcerēties un pieminēt 1991.
gada barikāžu notikumus. Šogad mēs, 8 jaunsargi no skolas, arī devāmies turp. Barikāžu
dienu piemiņas vietu Rīgā ir diezgan daudz.
Kādēļ tieši uz Zaķusalu?
Mūsuprāt, tā bija viena no nozīmīgākajām un aizsargātākajām vietām 1991. gada
barikāžu laikā. Cilvēki sabrauca no visas Latvijas ar savu tehniku un sacēla barikādes ap
Latvijas televīziju. Televīzija tajā laikā bija
galvenais ziņu avots, caur kuru varēja visātrāk paziņot visai Latvijai par notiekošo.
Tagad Zaķusalā ir piemineklis par godu
barikāžu laikam, un pie tā tiek arī rīkoti atceres pasākumi.
Šogad ceļā devās 70 jaunsargi no Jēkabpils, Viļāniem, Varakļāniem, Viesītes, tajā
skaitā, kā jau minēju, 8 jaunsargi no Salas.
Personīgi es šajā pasākumā piedalījos
pirmo reizi. Man un maniem skolasbiedriem

tu piebraukt arī pie tām mājām, kas atradās
tālu no lielākajiem ceļiem, kā arī vajadzības
gadījumā neatteica iedzīvotājiem palīdzību
arī nakts laikā.. Ceļus regulāri tīrīja arī Agris Rūrāns. Savu palīdzību neatteica un par
ceļu kārtību gādāja arī Vilis Kalniņš, Egils
Rušiņš, Raimonds Rūtmanis, kā arī atsaucīgs bija Normunds Uzoliņš. Ar ceļu tīrīšanu kaimiņiem palīdzēja Ritvars Bekmanis.
Par ceļa posma Zaķēni – Spodras tīrīšanu no
lūzušajiem kokiem parūpējās Atis Aizpurvs.
No lauztajiem kokiem ceļus Rāceņi – Gretes – Ceļmalnieki, Kalnzemji – Līdumnieki,
Daugavas stacijas ceļš, Ilgas – Bardauski –
Pļavnieki, Meldernieki – Atvari – Grāvlejas,
Zaķēni – Spodras, Krīvu kalna ceļš, Ošāni
– Ķīlāni iztīrīt palīdzēja Jānis Kravalis, Mihails Panass, Atis Tērauds.
Puļpānkroga apkaimē paši pēc savas iniciatīvas ceļus no sniega un nolūzušajiem zariem iztīrīja Māris Aldiņš un Valda Krūmiņa,
lai Puļpānkroga apkaimē būtu iespējams salabot elektrības vadus un pieslēgt elektrību.
Paldies šiem iedzīvotājiem, kuri palīdzēja cīnīties ar lielo sniega segu un daudzajiem

bija tas gods turēt Latvijas valsts karogu! Visus klātesošos uzrunāja ministru prezidents
Valdis Dombrovskis, aizsardzības ministrs
Artis Pabriks un Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors Raimonds Graube.
Uzrunu klātesošajiem vēl arī teica Latvijas
Tautas frontes priekšsēdētājs barikāžu laikā
Romualds Ražuks un Latviešu Virsnieku apvienības priekšsēdētājs Aleksejs Ozoliņš. Varēja noskatīties, kā tiek aizdedzināts ugunskurs un ieklausīties orķestrī no Ādažiem. Bija
liels prieks redzēt ne tikai jaunsargus, bet arī
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ka jaunsargam noteikti jāprot latviešu valodu
un jāzina Latvijas vēsturi. Jaunsargu apmācībās jāpielieto matemātiskās (koordināšu noteikšanā) un loģiskās (orientēšanā) zināšanas.
Līdz ar to jaunsardze audzina ne tikai raksturu
un norūda fiziski, bet arī sniedz daudz zināšanu par vēsturi un sabiedriskām norisēm.
- Bez piedalīšanās svinīgos atceres pasākumos, ar ko vēl jaunsargi nodarbojas?
Kārlis: - Ir ļoti daudz praktisku nodarbību, kurās apgūstam izdzīvošanas pamatus
un ierindas mācību, mācāmies un pielietojam
Morzes ābeci, šaujam ar pneimatiskajiem
ieročiem. Arī piedalāmies vides uzkopšanā
– talkās.
Jānis: - Mācāmies siet mezglus un nostiprināt virvi, kāpšanai pa vertikālu sienu.
Tas noder ne tikai jaunsargu nodarbībās, bet
arī ikdienā.
Zanda: - Mums visiem ļoti patīk dažādās
militāri sportiskās sacensības. Un kur vēl interesantie pārgājieni!
Artūrs: - Tajos ejam visos gadalaikos
uz divām dienām un nakšņojam teltīs vai
zem klajas debess guļammaisos. Arī ziemā.
Līdz ar to iemācāmies ne tikai telti uzsliet un
ugunskuru iedegt, bet arī nenosalt, nebaidīties, būt modriem.

Zanda: - Upi esam forsējuši ne tikai
vasarā, kad ūdens ir silts, bet arī rudenī, kad
brišana pa auksto ūdeni nemaz nav tik patīkama...
- Vai ir kaut kas jautrs palicis prātā?
Kārlis: - Jautrība ir pārgājienos. Pirmajā
pārgājienā jauniņos „iesvēta”, kad pārbauda
viņu attapību. Mani piesēja pie koka.
- Bet, ja nopietni, kas palicis visvairāk
atmiņā?
Artūrs: - Esmu piedalījies jaunsardzes
salidojumā Ādažu poligonā, kur 4 dienas varēju vērot un izjust armijai pietuvinātu ikdienu. Savukārt pagājušajā gadā man vienīgajam no skolas bija gods piedalīties jaunsargu
konferencē Aizsardzības akadēmijā. Iespaidi
ļoti spilgti un paliekoši.
Kārlis: - Man ļoti patika Latgales jaunsargu 3 dienu apmācībās Preiļos. Pirmo reizi
bija izdevība šaut arī ar īstu ieroci – AK4.
- Un, visbeidzot, vai būt jaunsargam
neapnīk?
Visi: - Protams, nē! Šeit ir gan disciplīna
un patriotisms, gan piedzīvojumi un jautrība,
gan daudz jauna katru reizi. Būt jaunsargam
ir ļoti interesanti!
Jaunsargos ieklausījās
Salas vsk. bibliotekāre E. Kakarāne

RADOŠO DARBU KONKURSS „LABS DARBS MEŽĀ”

nometnē Tērvetes dabas parkā! Atzinībām
tiks Cūkmena grāmatas ar Cūkmena autogrāfu un bezmaksas ieejas kartes Tērvetes dabas
parkā. Rezultātu paziņošana notiks 10. martā
AS „Latvijas valsts meži” mājas lapā www.
lvm.lv sadaļā Jaunumi. Konkursu organizē AS „Latvijas valsts meži” Meža karjeras
dienu un vides izglītības programmas „Izzini
mežu” ietvaros. Kontaktpersona Līga ZuteAbizāre, l.zute@lvm.lv.
Informācijas avots: www.lvm.lv
Referente A.Volante

laiku gribējām aizpildīt.
Zanda: - Mani vecākie brāļi Oskars un
Mārtiņš arī ir jaunsargi. Tā es ļoti ātri sapratu,
kas man patīk un padodas. Tagad arī manas
māsas Baiba un Ieva ir jaunsargi!
Artūrs Pastars: - Mans klasesbiedrs Kirils Atlahovičs jau no pamatskolas klasēm ir
jaunsardzē. Viņš tad arī daudz stāstīja. Gribējās piedzīvojumus. Domāju, aiziešu un
paskatīšos. Un jau pēc pirmajām nodarbībām
sapratu – tas viss ir domāts tieši man!
Kārlis Sondors: - Mani, savukārt, jaunsargos „ievilka” Artūrs!
- Kā var kļūt par jaunsargu?
Artūrs: - Mūsu skolā jāatnāk uz jaunsargu
nodarbību, jāiesniedz instruktoram (Normundam Pastaram) iesniegumu un 3 mēnešus jābūt
jaunsarga kandidātam. Ja šos mēnešus esi bijis
aktīvs un piedalījies pasākumos, tiek pieņemts
lēmums par jaunsarga zvēresta nodošanu. Parasti zvērestu jaunie jaunsargi nodod svinīgā
pasākumā 11.novembrī pēc lāpu gājiena pie
Brīvības cīnītāju pieminekļa Jēkabpilī.
- Kādam jābūt jaunsargam? Vai jābūt
kādām noteiktām rakstura īpašībām?
Artūrs: - Jaunsargam jābūt nosvērtam,
mierīgam, jāprot paredzēt situācijas. Arī veiklam un fiziski izturīgam. Reglamentā ir teikts,

Gaidot pavasari un Meža dienas, AS
“Latvijas valsts meži” aicina 1. – 9. klašu
skolēnus piedalīties radošo darbu konkursā “Labs darbs mežā”. Apdomā, kas ir labs
darbs mežā vai ko pats pēdējo gadu laikā esi
paveicis vai redzējis, labi strādājam mežā.
Radi savu vizuālās mākslas darbu – zīmējumu, kolāžu, komiksu, video u.tml. – visu,
ko vari atsūtīt elektroniski vizuālā formātā
(max. 5 MB) uz e-pastu tavsmezs@gmail.

com līdz 2011. gada 1. martam! Piedalīties
konkursā vari individuāli. Sūtījumam pievieno kontaktinformāciju ar savu vārdu, uzvārdu, vecumu un skolas adresi. Novērtēsim
darbu radošo izpildījumu, oriģinalitāti un
ideju divās vecuma grupās: 1. – 4. klases un
5. – 9. klases! Labākos darbus publicēsim
AS „Latvijas valsts meži” un Mammadaba
mājas lapā martā.
Galvenā balva – dalība aizraujošā vasaras

„MĒS BIJĀM KĀ DZIRKSTELES NAKTĪ...”
20. janvārī Sēlpils centrā tika iedegts
1991. gada barikāžu 20. gadadienas atceres
ugunskurs, pie kura pulcējās arī tie, kas paši
bija piedalījušies barikādēs. Tika dziedātas
dziesmas, stāstītas atmiņas par barikādēm un
kopā iedzerta tēja. Par tā laika notikumiem

un pārdzīvojumiem klātesošajiem pastāstīja
Andris Bārzdiņš, Vilhelms Rudačenko, Austris Puriņš un Ieva Elksne.
Savās atmiņās par šiem notikumiem ar
Jums, lasītāji, padalījās Sēlpils pagasta iedzīvotājs VILHELMS RUDAČENKO.
Atmiņā ir palikusi arī 13. janvāra
lielā tautas manifestācija. Sākumā nebiju domājis braukt.
12. janvārī bijām
svinēt
draugam
dzimšanas
dienu
pirtī „Smilšatvaros”.
No rīta ap 5.00 mūs
atveda mājās. Todien vēl bija ieplānots cūku kaut. Man
tad no rīta pabļāva:
„Ieslēdz televizoru!”
Un tad redzējām, kā
ar tankiem brauca
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pa Viļņu, ar stobriem klīdināja pūli. Bet pūlis
kliedza: „Lietuva! Lietuva!” Toreiz 13 cilvēki aizgāja bojā, bet vairāk kā 100 cilvēkus
ievainoja. Tad gan es sadusmojos un nolēmu
braukt uz Rīgu uz lielo tautas manifestāciju.
Sieva tik teica: „Sameklē, kas cūku kauj, un
tad vari braukt!” Es sazvanīju paziņu, sarunāju, kas viņu atved un aizved, lai var nokaut
cūku, un taisījos braukt uz Rīgu. Bet autobuss
jau bija aizbraucis. Kā tikt? Toreiz bija tāda
sakritība, ka pie kaimiņa bija atbraukuši vecāki no Rīgas, kuri tieši 13. janvārī taisījās
braukt atpakaļ uz Rīgu. Sarunājām, ka viņi
mūs aizved. Tur bijām jau ap 12.00. Un tur
jau uz vietas atradām Sēlpils autobusu. Cilvēku tur bija ļoti daudz, līdz pat dzelzceļa
tiltam. Visapkārt bija Latvijas karogi. Vēl
virs pūļa lidoja krievu armijas helihopters un
meta skrejlapas. Es gan pats neredzēju, kas
tur bija rakstīts, bet stāstīja, ka tur bijuši uzraksti „Sadarbojieties!” u.tml. Viens no pūļa
uz helihopteru izšāva signālraķeti, tad gan
pūlī bija ovācijas, visiem sajūsma. Ap 15.00
viss jau beidzās. Iespējams, jau tad sāka runāt
par barikādēm.
Uz barikādēm biju 16. janvārī. Tieši tad

PIEMINOT
brālim bija dzimšanas diena, nebijām kontaktējušies jau desmit gadus. Tā kā barikādēs
bija brīvais telefons, no kura katrs dalībnieks
varēja zvanīt, pazvanīju brālim, lai apsveiktu
viņu dzimšanas dienā. Viņš man jautāja, kur
esmu. Es atbildēju: „Tur, kur visi latvieši, pie televīzijas studijas!”. Toreiz brālis atbrauca, atveda cepumus, konfektes un cigarešu
bloku, kuru padalīju arī citiem.
Uz barikādēm mūs veda kolhoza mikroautobuss. Bijām ap 15 – 20 cilvēki, pilns autobuss. Bija pat tādi, kuriem nepietika vietas,
tad viņi meklēja kādu, kas varētu aizvest. Ap
10.00 jau bijām pie televīzijas studijas Zaķusalā. Tur bija sakurti ugunskuri, izvietoti betona bloki, sadzīti traktori. Ja omonieši nāktu,
būtu grūti izgrozīties starp daudzajiem betona
blokiem. Tikmēr jau cilvēki paspētu dot ziņu.
Viena grupa staigāja arī gar krastmalu, jo tur

varēja piebraukt ar kuteriem.
Cilvēku bija ļoti daudz – gan jauni, gan
veci, bet sievietes gan varēja redzēt reti, bērnu
tur vispār nebija. Starp mums bija arī krievu
tautības cilvēki, un tas jau bija kas ievērības
cienīgs. Tā mēs dežūrējām pie autobusiem.
No kafejnīcām atbrauca meitenes, kas dalīja
tēju un bulciņas.
Organizatoriem bija arī rācijas, lai sazinātos ar citiem, bet mums tādas iespējas nebija,
tādēļ nevarējām uzturēt sakarus ar barikāžu
dalībniekiem citur.
Bija vērojamas arī aizdomas uz spiegiem,
kas klīst un noklausās. Bija arī gadījumi, kad
kāds no pūļa sauca: „Skat, tur tas pēc špiona izskatās!” nevar jau zināt, kā tur patiesībā
bija – bija tie spiegi vai nebija.
Barikādēs Rīgā gadījās būt tieši tad, kad
pie Augusta Deglava tilta Daugavas stadio-

nā bija Interfrontes mītiņš. Bija paredzēts,
ka mēs barikādēs būsim diennakti, tad mūs
nomainītu cits autobuss, bet, tā kā bija Interfrontes mītiņš, mūs palūdza palikt ilgāk.
Bijām tur līdz nākamās dienas 22.00, jo pastāvēja iespēja, ka interfrontieši tur varētu iet
garām.
Mums pie televīzijas studijas viss bija
mierīgi, bet uz Vecmīlgrāvja tilta gan notika
apšaude, bija arī nošautie. Uz Brasas tilta sašāva mikroautobusam priekšējo stiklu, labi,
ka šoferis tobrīd gulēja uz sēdekļiem. Lai gan
tas bija nejauši, jo policists kaut ko ķēra un
šāva, bet lode trāpīja mikroautobusā.
Vēlāk mūs nomainīja cits autobuss, un
mūs veda mājās. Protams, mums nebija nekādu sadursmju, bet, ja būtu, mēs tam bijām
gatavi.
Referente A. Volante

PIEMINOT POLICIJAS KAPTEINI

ANDRI ZNOTIŅU

25. janvāra traģiskie notikumi Jēkabpilī pārsteidza ne tikai jēkabpiliešus, bet arī
sabiedrību valsts mērogā. Frāze „Policisti
šauj uz policistiem” vēl ilgi paliks atmiņā,
raksturojot bruņoto laupīšanu spēļu zālē
„Fēnikss”, pakaļdzīšanos un apšaudi, kurā
bojā gāja LR Iekšlietu ministrijas Valsts
policijas Zemgales reģionālās pārvaldes
Jēkabpils iecirkņa kārtības policijas nodaļas inspektors, kapteinis ANDRIS ZNOTIŅŠ.
Todien Andris jau brauca uz darbu
Salas pagastā, taču pa ceļam uzzināja
par bruņoto laupīšanu – un devās kolēģiem palīgā gūstīt laupītājus. Pie Daugavas, Bebru ielas strupceļā, viņi apturēja
uzbrucēju automašīnu, taču viens no viņiem Andri nogalināja.
Salas pagastā, kur bija Andra darba
lauks pēdējos divus gadus, teic, ka Andris bija patiešām atsaucīgs un nereti darbiem veltīja arī savus vakarus. Kolēģi
policijā teic, ka viņš bijis ar labu sirdi un
lādzīgs. Andrim dzīvē nebija gājis viegli, viņš agri zaudēja vecākus, un viņu
audzināja krustmāte, taču viņš pabeidza
Jēkabpils ģimnāziju un pirms diviem gadiem arī Policijas akadēmiju. Un jau bija
paspējis saņemt divus apbalvojumus par
darbu policijā.
„Vārda vislabākajā nozīmē Andris
bija stingrs policists, cilvēks savā vietā,
bet vienlaikus – ļoti cilvēcīgs,” stāsta
Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe. „Viņam bija tikai mazliet
pāri trīsdesmit, pavisam jauns, un mums
pašvaldībā nav saprotams, kāpēc tāds
liktenis. Visi viņu kā inspektoru ļoti

cienījām. Ja nu par kādu to var
teikt, tad Andris tiešām bija neuzpērkams.”
„Es Andri Znotiņu atcerēšos
kā kolēģi, kurš savu darbu veica
ar atbildību, bija godīgs. Viņš nesavtīgi palīdzēja cilvēkiem – pat
vadāja uz bāriņtiesas sēdēm sievieti ar bērnu, kuru drošību un
pat dzīvību apdraudēja varmāka.
Andris nebaidījās iesaistīties sarežģītu lietu risināšanā, vienmēr
bija atsaucīgs, laipns un smaidīgs,” stāsta Salas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Ārija Lokmane.
Salas novada sociālā dienesta vadītāja Inita Gādmane, atskatoties uz kopā paveikto, teic: „Andris
Znotiņš Salas novadā strādāja tikai dažus gadus, tomēr iedzīvotāju un pašvaldības darbinieku atmiņās paliks kā vienmēr atsaucīgs, pozitīvi noskaņots, smaidīgs un enerģisks cilvēks, kurš spēj citus
motivēt pārmaiņām un aktīvai darbībai.
Nevar zināt, vai policista un cilvēka devumu sabiedrībai var izmērīt ar nodoto
statistikas atskaišu ailēm un skaitļiem
vai atrisināto lietu dokumentu mapēm,
tomēr Andris bija savā vietā un laikā, lai
vienmēr palīdzētu un aktīvi iesaistītos
starpprofesionāļu komandā, sadarbojoties ar sociālajiem darbiniekiem, skolu
pedagogiem, bāriņtiesu un citiem pašvaldības darbiniekiem, vienmēr atbildot
uz pirmo telefona zvanu, ierodoties uz
tikšanos un sarunām, esot līdzās, kad
kādam nepieciešams atbalsts un drošība.

Iespējams, zvaigznēs bija ierakstīts, lai
tāda pozitīva enerģija no Andra Znotiņa
starotu pret visiem – gan kolēģiem, gan
policijas iecirkņa inspektora ikdienas
darba klientiem.
Vēl, risinot sarežģītākus darba jautājumus, roka sniedzas pēc adrešu grāmatiņas, lai tajā pie burta Z sameklētu kāda
vienmēr sadarboties gatava policista vārdu, lai piezvanītu, lai pārrunātu darba jautājumus un vienlaikus saņemtu atbalstu
kādām idejām...”
Pēc nāves Andrim Znotiņam par varonību un drosmi piešķirts Viestura ordenis,
kuru glabāšanā saņems viņa tuvākie radinieki.
Raksta veidošanā daļēji izmantota informācija no žurnāla „Ieva” Nr. 5 (5.02.2011.)
un laikraksta „Diena” (28.01.2011.)
Referente A. Volante
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APSVEIKUMI, SLUDINĀJUMI, LĪDZJŪTĪBAS

PASĀKUMI FEBRUĀRĪ
11.02.2011
Plkst. 22.00

Salas KN

12.02.2011.
Plkst. 19.00

Sēlpils KN

19.02.2011.
Plkst. 17.00
22.02.2011.
Plkst. 09.30

Salas KN

28.02.2011.
Plkst. 18.00

Biržu TN

Salas KN

„Mīlestības balle”
Spēlē grupa „Liepavots”
• deju grupas „Kendi ” priekšnesumi;
• no 22.00-01.00 darbosies „Amora fotostudija”;
• darbosies kafejnīca „Oāze”.
Biļešu cena: Ls 2,50, iepriekšpārdošanā: Ls 2,50
Biļetes pie galdiņiem var rezervēt Salas KN vai pa tālr.
26012310, 65237870
Koncerts „Mīlestība – tie nav joki!”
Piedalās Salas pagasta VPDK „Letkiss” un Sēlpils pagasta
amatierkolektīvi.
Ieeja par ziedojumiem.
Tautas deju kolektīvu sadejošana „Deju putenis”
Didža Rijnieka koncertprogramma „Manas mājas”
Aicināti visi pirmsskolas vecuma bērni un jaunāko klašu
skolēni!
Sadancošanās vakars
„Nākam kopā draugu lokā!”

Novadā dzimuši:

Februāra jubilāri
Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt
kā melodijai, kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs
mirdzēt,
Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc!
/A. Āre/

Ar vārdu šūpulī, kas likts,
Mums lemts ir mūžu nostaigāt.
Par viņu nebūs jādzird slikts,
Ja pratīsim ap sevi krāt
Mēs mīlestības siltos starus;
Un darbu krietni padarīt;
Tad mūsu vārds kā ozols zaros
Sev vienmēr varēs sauli vīt.
Priecājamies kopā ar:
Ingūnu Zariņu un Jāni Blūmentālu
par dēliņa Rainera
piedzimšanu 5. janvārī.

60 gadi
Sarma AUMEISTERE
Marija VIDŽE
Alla KOVAĻOVA
Rasma PĀVELĀNE

Aicinu pieteikties uz Elektroniskās
deklarēšanas sistēmas (EDS) prasmju
apgūšanu!
Pieteikties pa tālruni: 65237707,
mob. t. 26526895
E-pasts: ligita@inbox.com
VLT lauku attīstības speciāliste
L. Kadžule
Novadā miruši:
Tas visskumjākais brīdis,
Kad mīļa sirds
Uz mūžu pārtrūkst un stājas.
Tad zvaigznes pie debesīm
Asarās mirkst,
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.
Žanis VALPĒTERS
(28.01.1965. – 04.01.2011.)

65 gadi
Velta ROMĀNE

Jūlijs RUSIŅŠ
(25.05.1947. – 10.01.2011.)

70 gadi
Mihails ĻEBEDEVS
Daina LESKOVIČA
Gaļina TIŠEVSKA
Nikolajs HODANS
Ludmila JURUŠA

Lidija PAVLOVA
(01.10.1922. – 12.01.2011.)

75 gadi
Pāvels KUVŠINOVS
Valentīna ĀRIŅA
80 gadi
Ingrīda VIRSNĪTE
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Saimnieciskās darbības veicēji
un ZS īpašnieki!

Salas novada
dzimtsarakstu nodaļas
informācija
2010. gadā Salas novada dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēts:
Dzimšana – 35
(t. sk. 17 zēni, 18 meitenes)
Miršana – 47
(t. sk. 20 vīrieši, 27 sievietes)
Laulības – 8 pāri
Izdevumu veidoja referente Airita Volante
ar ESF projekta „Speciālistu piesaiste
Salas novada pašvaldībai” atbalstu.

Aleksejs DIMITRIJEVS-KAĻIŅINS
(13.05.1958. – 16.01.2011.)
Rasma BRIEŽKALNE
(09.01.1942. – 26.01.2011.)
Valija LAPIŅA
(07.02.1921. – 27.01.2011.)
Aigars ČORNAIS
(21.11.1966. – 28.01.2011.)
Viktorija PAEGLE
(15.09.1916. – 29.01.2011.)

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

