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Pamatinformācija par Salas novada pašvaldību
Pašvaldības nosaukums:

Salas novada pašvaldība

Pašvaldības juridiskā adrese:

Susējas iela 9
Sala, Salas pagasts
Salas novads
LV-5230

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:

90000045372

PVN maksātāja reģistrācijas numurs:

90000045372

Finanšu gads:

no 2012.gada 01.janvāra līdz 31.decembrim

Domes priekšsēdētāja:

Irēna Sproģe (no 21.03.2005.)

Galvenā grāmatvede:

Silvija Zabludovska (no 14.02.2000.)

Zvērinātā revidente:

Nellija Pagrabniece (licence - 8, sertifikāta Nr.87)

Teritorija : 317,12 km2
Iedzīvotāju skaits (2012.g.) : 4268
Iedzīvotāju blīvums : 13,5 iedz./km2
Novada teritoriālais dalījums : Salas novads Salas pagasts un Salas novads Sēlpils pagasts
Administratīvais centrs: Sala (Salas pagasts)
Pagasta pārvalde: Sēlija (Sēlpils pagasts)

Salas novads atrodas Zemgales reģionā, ko veido Salas un Sēlpils pagasti ar kopējo
platību 317,12 km2. Novads ir īpašs ar to, ka 2,8% jeb 8,9km2 no novada teritorijas atrodas
uz salas pie Jēkabpils. Abi novada pagasti ir ļoti atšķirīgi. Sēlpils pagasts ir bagāts ar
kultūrvēsturisko mantojumu un skaistām ainavām, savukārt Salas pagastā ir attīstīta
uzņēmējdarbība un sociālā infrastruktūra. Salas novads robežojas ar pieciem novadiem –
Pļaviņu, Krustpils, Jēkabpils, Viesītes un Jaunjelgavas novadiem, kā arī Jēkabpils pilsētu.
Iedzīvotāju skaits novadā 2012. gada bija 4268 ar iedzīvotāju blīvumu uz iedzīvotāju
13,5km2.
Novada administratīvais centrs atrodas Salas pagasta Salas ciemā. Gar novada
ziemeļu robežu tek Daugava, kas nosaka dabas apstākļus un ir ietekmējusi novada
vēsturisko attīstību. Novadu šķērso trīs Valsts reģionālie autoceļi P76 (Aizkraukle –
Jēkabpils), P75 (Viesīte – Jēkabpils), P72 (Birži – Ilūkste) kā arī tranzīta dzelzceļa līnija
(Jelgava – Jēkabpils). Attālums no novada centra – Salas ciema līdz galvaspilsētai ir
125km, bet līdz blakus esošajai Jēkabpils pilsētai – 8km.

Galvenie notikumi,
kas ietekmējuši pašvaldības darbību 2012 gadā.
2009. gadā apvienojās Salas un Sēlpils pagasti, izveidojot Salas novadu. Četru gadu
laikā iedzīvotāji pamazām sāka apzināties piederību Salas novadam. Salas pagastam ir
raksturīga attīstīta uzņēmējdarbība, bet Sēlpils pagastā ir attīstītas zemnieku saimniecības,
cilvēki pārsvarā dzīvo viensētās. Salas, Biržu un Sēlijas ciemos iedzīvotājiem ir pieejami
nepieciešamie pakalpojumi un kvalitatīva dzīves vide.
Gada rezultāti parāda, ka novads ir attīstīties spējīgs, jo tiek realizēti dažādi projekti,
sniegti nepieciešamie pakalpojumi iedzīvotājiem. Plānojot budžeta izdevumus, tiek
ievērotas katras iestādes prioritātes un vienmērīgs visas novada teritorijas attīstības
princips.
Darbojas 4 komitejas: Finanšu komiteja 7 deputātu sastāvā, Sociālā, izglītības,
kultūras un sporta komiteja 5 deputātu sastāvā, Attīstības komiteja 5 deputātu sastāvā un
Komunālā komiteja 5 deputātu sastāvā. Darbojās arī dažādas komisijas noteiktu uzdevumu
veikšanai : Vēlēšanu komisija, 7 cilvēku sastāvā, Administratīvā komisija 5 cilvēku
sastāvā, Privatizācijas un pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisija 3 cilvēku sastāvā, bet
likvidēta Civilās aizsardzības komisija un pieņemts lēmums kopā ar citām kaimiņu
pašvaldībām izveidot Apvienoto civilās aizsardzības komisiju.
Novada administrācija strādā atjaunotās, darbiniekiem un apmeklētājiem,
piemērotās telpās.
Novadā notiek veiksmīga sadarbība starp pašvaldības iestādēm. PA bāreņu nams
„Līkumi”, sadarbojoties ar Biržu internātpamatskolu, spēj piedāvāt konkurētspējīgu
pakalpojumu kaimiņu pašvaldībām gadījumos, kad bērni tiek izņemti no ģimenēm u.c.
gadījumos. Iestādē bērnu skaits ir palielinājies, tas izskaidrojams ar pakalpojuma kvalitāti
un cenu.
Biržu internātpamatskolas darbību nodrošina valsts budžeta mērķdotācijas un pašu
ieņēmumi, kas kopā sastāda Ls 540039,- . Iestādei ir atvērts konts SEB bankā.
Salas novada konsolidētā pamatbudžeta izpilde pēc naudas plūsmas principa
pārskata gadā ir Ls 2881200,-, speciālā budžeta izpilde Ls 69673,-,

ziedojumu un

dāvinājumu izpilde Ls868,-.
Pašvaldībai pieder SIA „Vidusdaugavas SPAAO” 557 kapitāldaļas un SIA
„Jēkabpils autobusu parks” 99005 kapitāldaļas.

Deleģētas funkcijas Jēkabpils novada pašvaldības izglītības un kultūras pārvaldei un
Krustpils novada būvvaldei. Noslēgts līgums ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par galvenās
bibliotēkas funkciju veikšanu. Novada pašvaldība maksā savstarpējos norēķinus ne vien par
vispārizglītojošām skolām, bet arī par mākslas, mūzikas un sporta skolām Jēkabpils
pilsētai. Pašvaldība ir mainījusi banku. Pēc Hipotēku un zemes bankas darbības izmaiņām,
konti atvērti Swedbankā, kas apņēmusies arī bankomāta uzstādīšanu Salā.
Jaunākā informācija pieejama novada mājas lapā un informatīvajā izdevumā
„Novada vēstis”. Darbā pieņemts sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciālists.
LR proklamēšanas gadadienā tika pasniegts pašvaldības apbalvojums „Atzinības
raksts” un naudas balvas. Apstiprināts novada ģerbonis un izvietots uz novada galvenajiem
ceļiem.

Būtiskas pārmaiņas pašvaldības darbībā un ietekme uz finanšu rezultātiem.
Novada

iedzīvotāju uzņēmējdarbības vidi uzlabo ceļa Aizkraukle- Jēkabpils

izbūve.
Ņemot vērā reālu ieņēmumu un izdevumu plānošanu, nebija kavētu maksājumu uz
pārskata gada noslēguma datumu 31.12.2012. Realizēts projekts „Dalīto atkritumu
savākšanas laukumu izveidošana Salas novadā” . Tas būtiski maina iedzīvotāju līdzdalību
atkritumu apsaimniekošanā, veicot to šķirošanu ikvienā mājsaimniecībā. Notika iedzīvotāju
izglītojoši pasākumi. Atkritumu šķirošana palīdz samazināt apglabājamo atkritumu
daudzumu nākotnē, radot iespēju samazināt maksu par atkritumu savākšanu.
Būtisku ietekmi uz dzīves vides kvalitātes uzlabošanu atstāja realizētie projekti
„Sēlpils kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija” un „Saietu nama vienkāršotā
rekonstrukcija Salas novadā” ( Salas kultūras nams).

Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt pašvaldības darbību
nākotnē.
Pašvaldība ir iesaistījusies projektā „ Salas pagasta aizsargdambja rekonstrukcija”,
kurā kopīgās izmaksas ir Ls 293230,- ar 85% ERAF līdzfinansējumu. Projekts uzlabos
Salas ciema drošību, pasargājot no plūdu draudiem.

Ņemot vērā to, ka novada pašvaldība ir izsolījusi cirsmu, deputāti ir vienojušies, ka
2013.gada budžetā iestrādās daļu finansējuma, kas nepieciešams Biržu internātpamatskolas
jumta remontam. Pēc iepirkuma veikšanas pārējo summu skola plāno segt no
saimnieciskajiem izdevumiem paredzētiem līdzekļiem.

Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar
kuriem pašvaldība saskaras.
2012.gadā speciālajā budžetā valsts piešķirtā nauda novada ceļiem ir nepietiekoša
un nav iespējams veikt remontdarbus. Par šo naudu var veikt daļēju ceļu greiderēšanu un
sniega tīrīšanu. Pašvaldība spiesta piemaksāt no sava budžeta līdzekļiem, lai nodrošinātu
kaut cik drošu pārvietošanos pa novada ceļiem. Ceļu tīkla bojāeja ir arī viens no iemesliem,
kas apgrūtina iedzīvotāju vēlmi dzīvot laukos un nodarboties ar uzņēmējdarbību.
Joprojām neskaidra ir zaudējumu segšana pasažieru pārvadātājiem par 2012.gadu.
Pilnīgi atšķirīga ir valsts attieksme pret Latvijas Valsts ceļi pārraudzībā esošajiem
starppilsētu maršrutiem, kur tiek segti visi zaudējumi. Valdības vēlme centralizēti organizēt
pasažieru pārvadājumus valstī, var novest pie maršrutu slēgšanas laukos, iedzīvotāju skaita
samazināšanās un vietējo pašvaldību iznīcināšanas.
Joprojām turpinās dažādas izmaiņas atskaišu iesniegšanā, kas darbiniekiem rada
nevajadzīgu stresu. Piemēram, VID jāsniedz iepriekš paziņojums par darbā pieņemt
paredzēto darbinieku.
Valdība nepilda likumu par valsts budžeta savlaicīgu sagatavošanu un novada
domei nav iespējams plānot pašvaldības darbību pat nākošajā gadā, nerunājot par
ilgtermiņa pasākumiem.
PA bāreņu nama „Līkumi” darbība ir atkarīga no ievietoto bērnu skaita, kas nav
prognozējama, bet bērni kļūst arvien grūtāk audzināmi un jāveic izmaiņas uzņemšanas
kārtībā, izvērtējot iestādes spēju nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu.
Biržu internātpamatskolas bērnu skaits ir saistīts arī ar ģimeņu ienākumiem,
atbildību par bērnu audzināšanu. Arī 2012.-2013. mācību gadā tas turpināja palielināties.

Pētniecības darbi un attīstības pasākumi.
2012.gada nogalē tika uzsākta Biržu Tautas nama apkures sistēmas nomaiņa,
lai novērstu radušos ārkārtas situāciju apkures periodā.
Uzsākts Salas vidusskolas sporta zāles energoaudits, lai sagatavotu dokumentāciju
KPFI projekta pieteikumam.
Iesniegts projekts „Tērpu iegāde jauktajam korim „Sēlpils””, kur kopējās izmaksas
paredzētas Ls 4298,-. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā iesniegti
projektu pieteikumi atkritumu izgāztuvju „Ielejas” un „Gustiņu- Rāceņi” rekultivācijai.

Pašvaldības iestādes.
Salas novada pašvaldība un Biržu internātpamatskola VID ir reģistrētas kā iestādes
ar

atsevišķu

grāmatvedību

un

lietvedību.

Pārējām

pašvaldības

iestādēm

un

struktūrvienībām ir centralizēta grāmatvedība, ir kopēji bankas konti, bet iestādēm ir
atsevišķa lietvedība. Saskaņā ar Salas novada domes apstiprināto Nolikumu pašvaldības
pakļautībā ir sekojošas iestādes:
PA bāreņu nams „Līkumi”, Salas vidusskola, PII „Ābelīte”, Biržu pamatskola,
Biržu internātpamatskola, Sociālais dienests, Bāriņtiesa un struktūrvienības:
Sēlpils pagasta pārvalde, Salas pagasta Salas bibliotēka, Biržu bibliotēka, Sēlpils
1.bibliotēka, Sēlpils 2.bibliotēka, Salas kultūras nams, Biržu tautas nams, Sēlpils kultūras
nams, Raiņa klubs-muzejs un dzimtsarakstu nodaļa.

Novada iestādes un struktūrvienības.
Salas novada pakļautībā ir 5 iestādes – bāreņu nams ,,Līkumi", Salas vidusskola, PII
,,Ābelīte", Biržu pamatskola, Biržu internātpamatskola, , kā arī divpadsmit struktūrvienības –
Sociālais dienests un Bāriņtiesa, Sēlpils pagasta pārvalde, Salas bibliotēka, Biržu bibliotēka,
Sēlpils 1.bibliotēka, Sēlpils 2.bibliotēka, Salas kultūras nams, Biržu tautas nams, Sēlpils
kultūras nams, Raiņa klubs-muzejs un dzimtsarakstu nodaļa. Salas novada pašvaldībā ir
nodarbināts 28 cilvēks, novada iestādēs un struktūrvienībās ir nodarbināti 291 cilvēki.

: Nodarbināto skaits novada iestādes un struktūrvienībās
NOSAUKUMS

NODARBINĀTO SKAITS

Bāreņu nams ,,Līkumi"

33

Salas vidusskola

54

PII ,,Ābelīte

30

Biržu pamatskola

31

Biržu internātpamatskola

72

NOVADA

Salas pagasta pašvaldība

28

STRUKTŪRVIENĪBAS

Sēlpils pagasta pārvalde

5

Salas bibliotēka

2

Biržu bibliotēka

1

Sēlpils 1.bibliotēka

1

Sēlpils 2.bibliotēka

1

Salas kultūras nams

10

Biržu tautas nams

6

Sēlpils kultūras nams

3

Raiņa klubs-muzejs

1

Dzimtsarakstu nodaļa

2

Sociālais dienests

3

Lauksaimniecība

2

Bāriņtiesa

1

NOVADA IESTĀDES

Dzimtsarakstu nodaļā
Dzimšana:
2012. gadā reģistrētas 35 dzimšanas, t.sk. 18 zēni, 17 meitenes
Laulība:
reģistrētas 4 laulības (t.sk. 1 baznīcā)

Miršana:
Reģistrēti 46 miršanas gadījumi, t.sk. 22 vīrieši, 24 sievietes
Gadi

Vīrieši

91 – 100

Sievietes
2

81 – 90

1

12

71 – 80

8

5

61 – 70

7

4

51 – 60

3

1

41 – 50

2

31 – 40
21 – 30

1

Bāriņtiesa
Salas novada bāriņtiesa ir Salas novada pašvaldības izveidota aizbildnības un
aizgādnības iestāde, kura darbojas Salas novada administratīvajā teritorijā kopš 2009.gada
1.septembra. Bāriņtiesas sastāvā ar Salas novada domes 2009.gada 26.augusta lēmumu uz 5
gadiem ievēlēta bāriņtiesas priekšēdētāja Ārija Lokmane un bāriņtiesas locekļi – Ruta
Šķipare, Inta Kozlāne un Inga Galdiņa, bet ar 2009.gada 28.oktobra lēmumu – bāriņtiesas
locekle Dace Jēkabsone. Bāriņtiesas sastāvam ir normatīvajos aktos noteiktajām prasībām
atbilstoša izglītība. Bāriņtiesas darbības noteikumus nosaka Ministru kabinets.
Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un
tiesisko interešu aizsardzību. Bāriņtiesa aktīvi strādā ar 75 lietām (bez arhīva lietām).
2012.gadā bāriņtiesas lietu reģistros ierakstītas šajā gadā uzsāktās jaunas lietas: Aprūpes un
aizgādības tiesību atņemšanas un aprūpes un aizgādības tiesību atjaunošanas lietu reģistrā –
2 lietas, Aizbildnības lietu reģistrā – 1 lieta, Aizgādnības lietu reģistrā – 2 lietas, Adopcijas
lietu reģistrā 2 lietas (2011.gadā arī 2 lietas, kurās tiesa adopciju ir apstiprinājusi). Pēc
tiesas pieprasījuma uzsāktas 3 lietas. Pārskata gada beigās ārpusģimenes aprūpē atradās 16
bērni, no kuriem 11 dzīvo aizbildņu ģimenē, bet 5 bērni uzturās ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas institūcijā (Salas novada pašvaldības aģentūrā Bāreņu namā
„Līkumi”). Bāriņtiesa pārskata gadā informējusi pašvaldības sociālo dienestu par 2

ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana. Uzraudzītas 6
rīcībnespējīgās personas un to manta, kurām iecelti aizgādņi. Tāpat bāriņtiesas lietvedībā ir
5 lietas par bērna mantas pārvaldīšanu, kurās ar lēmumiem vecākiem atļauts iegūt un
rīkoties ar bērna mantu līdz pilngadības sasniegšanai.
2012. gadā bāriņtiesa pieņēmusi 13 lēmumus dažādās lietās, t.sk. par bērna aprūpes
un aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem, aizbildnības izbeigšanu un aizbildņu atlaišanu
no pienākumu pilīšanas, personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai, aizgādņu
iecelšanu rīcībnespējīgām personām vai mantojumam, par atļauju bērniem šķērsot valsts
robežu un uzturēties ģimenē ārvalstī, pēc tiesas pieprasījuma par saskarsmes tiesībām vai
bērna aizgādību, u.c. Pārskata gadā 1 personai ar bāriņtiesas lēmumu atņemtas bērna
aprūpes tiesības. Viens aizbildnībā esošs bērns sasniedzis pilngadību, savukārt viena jaunā
māmiņa kļuvusi pilngadīga,

tāpēc bāriņtiesa ir atlaidusi 2 aizbildņus no pienākumu

pildīšanas. Divās lietās tiesa uzdevusi bāriņtiesai iecelt aizgādņus - vienai rīcībnespējīgai
personai un vienam mantojumam, kas arī izdarīts. Vienam aizgādnim dota atļauja rīkoties
ar rīcībnespējīgas personas mantu. Pēc tiesas pieprasījuma bāriņtiesa devusi 3 atzinumus
par bērna interesēm atbilstošu dzīvesvietas noteikšanu un aizgādības tiesībām (1) un
saskarsmes tiesības izmantošanas kārtību (2). Pārskata gadā neviens bāriņtiesas lēmums
nav pārsūdzēts.
Dokumentu apriti bāriņtiesā raksturo saņemto un nosūtīto dokumentu skaits saskaņā
ar reģistrācijas žurnāliem. 2012.gadā saņemtās korespondences un iesniegumu reģistrācijas
žurnālos reģistrēti 126 ieraksti (2011.gadā – 229 ieraksti). Nosūtītās korespondences
reģistrācijas žurnālā reģistrēti 103 ieraksti (2011.gadā – 169 ieraksti).
Bāriņtiesa, Latvijas Civillikumā paredzētajos gadījumos, sniedz palīdzību
mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus
un pilda citus Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus. Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā
spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam. Salas novada iedzīvotāji vērsušies
bāriņtiesā, lai sastādītu un apliecinātu darījuma aktus, pilnvaras, parakstus, u.c., par ko
2012.gada bāriņtiesas Apliecinājumu reģistrā izdarīti 278 ieraksti (2011.gadā – 267 ieraksti,
2010.gadā – 244 ieraksti) un iekasētā valsts nodeva iemaksāta pašvaldības budžetā Ls
1677,00 apmērā (2011.gadā – Ls 1471,30, 2010.gadā – Ls 1520,20).
Bāriņtiesas darbs saistīts ar biroja tehnikas (datora, tālruņa, kopētāja) izmantošanu,
pasta pakalpojumiem, kā arī pašvaldības transporta pakalpojumu izmantošanu. Finanšu
līdzekļus bāriņtiesas darbībai piešķir Salas novada pašvaldība. Bāriņtiesas grāmatvedību
kārto centralizēti Salas novada pašvaldība.

Sociālais dienests
Salas novada Sociālais dienests savā darbā vadās pēc Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma, un pašvaldības saistošajiem noteikumiem sociālajā palīdzībā .
2012.gadā obligātie pabalsti pašvaldībā ir garanēta minimālā ienākuma (GMI) pabalsts,
kurš valstī bija noteikts Ls 40.00 pieaugušajām personām un Ls 45,00 lati bērniem.
2012.gadā sociālajā dienestā griezušies ar lūgumu pēc palīdzības 243 ģimenes.
Izmaksātie pabalsti 2012.gadā
Kopā izlietots: Ls 32403
Ģimeņu skaits: 243
Personu skaits: 703
GMI (garantētais minimālā ienākuma) pabalsts: Ls 10191
Dzīvokļa pabalsts: Ls 9045
Pusdienu apmaksa skolā: Ls 1017
Bērnu izglītošana: Ls 4514
Medicīnas pabalsti: Ls 2663
Bērniem bāreņiem: Ls 3691
Uzturēšanās aprūpes iestādē: Ls 14235
Vienreizējie pabalsti ārkārtas situācijā: Ls 1018
Sociālais dienests sadarbojas ar:
Salas novada bāriņtiesu,
Valsts probācijas dienestu,
Valsts policiju,
Veselības aprūpes iestādēm,
Izglītības iestādēm,
Valsts Nodarbinātības dienesta Jēkabpils nodaļu;
Biedrība „Daudzbērnu ģimeņu apvienība „Dzīpariņš”” - tika organizēta pārtikas
paku sadale trūcīgām ģimenēm – 530(ģimenes).
AS ”Latvenergo” un „Latvijas Pašvaldību savienību” - 52 novada ģimenes saņēma
dāvinājumu ”Elektrības norēķinu kartes - 500 kWh.
Aprūpe mājās tiek nodrošināta tiem iedzīvotājiem, kuri saviem spēkiem nespēj sevi
aprūpēt un kuriem nav likumīgu apgādnieku. Salas novadā tā ir materiāla palīdzība
Ls 10 vai Ls 20 apmērā.

Izglītība
Salas novadā ir piecas izglītības iestādes. Salas ciemā atrodas Salas vidusskola un
pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte”, Biržu ciemā atrodas Biržu pamatskola un Biržu
intenātpamatskola. Novada ziemeļu daļā Līkumu ciemā atrodas PA bāreņu nams „Līkumi”.
Skolēni uz skolu var nokļūt ar sabiedrisko transportu, kas tiek atmaksāts no pašvaldības.
Neliela daļa novada bērnu un jauniešu brauc mācīties arī uz Jēkabpils izglītības iestādēm.

SKOLĒNU UN NODARBĪNĀTO SKAITS IZGLĪBAS IESTĀDĒS
BĒRNI SKOLOTĀJI

TEHNISKIE DARBINIEKI

Salas vidusskola

247

37

17

Biržu intenātpamatskola

203

35

37

PII „Ābelīte”

126

17

13

Biržu pamatskola

131

21

10

PA bāreņu nams „Līkumi”

59

7

26

Salas vidusskola
Salas vidusskola akreditēta līdz 2016. gada 2. jūnijam. Skola
īsteno pamatizglītības programmu, vispārizglītojošā virziena
vidējās izglītības programmu un speciālās pamatizglītības
programma izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem. Skolas
kopējais 2012. g. budžets – Ls 384565, bibliotēkas fonds –
18158 grāmatas. Skolā mācās 247 skolēni, ir 13 klašu
komplekti, strādā 37 skolotāji un 17 tehniskie darbinieki.
Svarīgākie notikumi
-

Apstiprināta speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem, kods 21015611, 18.06.2012. licence V-5173.

-

Turpinās ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos”, kurā līdz 2012. gada beigām jau bija iesaistījes 21
skolotājs.

-

2012. gadā Salas vidusskola

turpina realizēt Comenius skolu daudzpusējās

partnerības projektu kopā ar 7 citu Eiropas valstu skolēniem no Turcijas, Itālijas,
Grieķijas, Ungārijas, Polijas, Rumānijas un Čehijas. Paldies projekta līdzautorei un
tagad arī vadītājai Inesei Sauskai. 2012. gada februārī skolas delegācija viesojās
Čehijā, aprīlī viesojās Itālijā, novembrī – Polijā. Laikā no 8.-12. oktobrim visu
projekta dalībvalstu delegācijas tika laipni uzņemtas Salas vidusskolā.
-

Ata Kronvalda fonda konkursā Ceļojošā balva „Lielā Pūce” 2011./2012. mācību
gadā Salas vidusskola ir ieguvusi 5. vietu Mazo skolu grupā. Ceļojošo balvu „Lielā
Pūce” piešķir skolu kolektīviem par talantīgo skolēnu sasniegumiem mācību
priekšmetu valsts olimpiādēs, atklātajās un starptautiskajās olimpiādēs, zinātnisko
darbu konferencēs u.c. zinātniski pētnieciskajos konkursos.

-

28. augustā Salas kultūras namā notika starpnovadu pedagogu konference.

-

25.aprīlī Salas vidusskolā viesojās Jēkabpils novadu/pilsētas matemātikas skolotāji.

-

Laikā no 15.- 26. martam skolēnu apmaiņas programmas projekta ietvaros mūsu
skolas skolēnu grupiņa viesojās Vestervaldes vidusskolā (Vācija), savukārt vācu
skolēnu grupa apmeklēja mūsu skolu laikā no 18. – 25. aprīlim.

-

5. decembrī Vecās skolas zālītē notika Salas novada skolu kopīgā pedagoģiskās
padomes sēde ar devīzi „21.gadsimta kompetences dzīves kvalitātei”.

-

14. februārī pieredzes apmaiņā mūsu skolā viesojās Zemgales reģiona izglītības
speciālisti.

-

Pilnībā atjaunots un bruģēts lievenis pie ieejas Vecajā skolā.

-

Veikts Vecās skolas 23. kabineta kosmētiskais remonts.

-

Veikta mūzikas kabineta starpsienas skaņas izolācijas montāža un kabineta
kosmētiskais remonts.

-

Skolēni ļoti aktīvi iesaistījušies interešu izglītības un fakultatīvajās nodarbībās:
-

kultūrizglītības programmas (dejas mākslas – 28 skolēni; mūzikas – 112;
vizuālās un lietišķās mākslas – 28);

-

sporta izglītības programmas (komandas sporta spēles – 27; individuālie
sporta veidi – 94); vides izglītības programmas – 18;

-

Eiropas klubs – 38; padziļināta mācību priekšmetu apguve – 236 skolēni.

Titula „Gada skolēns” ieguvēji:
Klašu grupa

Uzvārds

Vārds

Klase

4.-6. kl.

Rēķe

Elīza

5.

7.-9. kl.

Paslauska

Egija

7.

10.-12. kl.

Krūmiņa

Liene

12.

Salas vidusskolas skolēnu panākumi mācību priekšmetu
olimpiādēs, konkursos 2011./2012. māc. gadā
VALSTĪ

UN REĢIONOS

Skolēna
Mācību olimpiāde/konkurss

vārds,

Klase Rezultāti

Skolotājs

uzvārds
6. LU ĶĪMIJAS FAK. "JAUNO
ĶĪMIĶU KONKURSS"
LATVIJAS 53. VALSTS
ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE

LATVIJAS 34. VALSTS
BIOLOĢIJAS OLIMPIĀDE

DU A.VALTNERA LATVIJAS
SKOLĒNU BIOLOĢIJAS
KONKURSS „PAZĪSTI SAVU
ORGANISMU”

ZEMGALES REĢIONĀLĀ
SKOLĒNU ZPD KONFERENCEKONKURSS
ZEMGALES NOVADA
MATEMĀTIKAS 11.OLIMPIĀDE
ATKLĀTĀ 8.MĀJTURĪBAS
OLIMPIĀDE ZĒNIEM "UGUNS"

Edgars
Kakarāns
Edgars
Kakarāns
Melita
Rozentāle
Kristaps
Narels
Lāsma
Balode
Santa
Borisāne
Kristaps
Narels
Lāsma
Balode
Kārlis
Sondors
Egija
Paslauska
Mārtiņš
Feldmanis
Elvis
Lācītis

2.

2.vieta

Daina Sondore

2.

atzinība

Daina Sondore

9dalība

Pārsla Stirna

atzinība

Daina Sondore

9atzinība

Pārsla Stirna

2.

1.vieta

Daina Sondore

2.

atzinība

Daina Sondore

9dalība

Pārsla Stirna

2.

2.

3.vieta un dalība
Latvijas
36.SZPD
Daina Sondore
konferencēkonkursā
7atzinība
7dalība
8dalība

Vineta Jakovele
Vitālijs
Lavrinovičs
Vitālijs
Lavrinovičs

Biržu pamatskola
2011./2012.m.g. 2.semestrī skolā mācās 85 skolēni:
no 1.-9.klasei un 5., 6.g. – 14 bērni,
4.g. – 13 bērni,
2.,3.g. – 19 bērni - kopā 131 izglītojamais.
2012./2013.m.g. 1.semestrī skolā mācās 85 skolēni:
no 1.-9.klasei un 5., 6.g.– 23 bērni,
4.g. – 9 bērni,
2.,3.g. – 10 bērni - kopā 127 izglītojamais.
Skolā strādā 21 skolotājs, 9 skolotājiem ir maģistra grāds.
Skolā strādā 10 tehniskie darbinieki.
Skolā ir 9 klašu komplekti un trīs pirmsskolas bērnu grupas.
Skolas direktore – Aija Grišule.
Darbojas atbalsta personāls - logopēds, psihologs, skolas medmāsa, bibliotekārs.
SKOLA REALIZĒ ŠĀDAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS:
1. Vispārējās pamatizglītības programmu (kods 21011111)
2. Pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111)
3. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem ( kods 21015811).
SKOLĀ DARBOJAS:
-

2 vokālie ansambļi (sk. Ija Grudule)

-

2 tautisko deju kolektīvi 1. – 6.klašu skolēniem (sk. Vika Vanaga)

-

deju kolektīvs 5-6-gadīgo grupai (sk. Vika Vanaga)

-

dramatiskais kolektīvs 1.-7.kl. (sk. Gaļina Leite)

-

2 sporta pulciņi (sk. Imants Beķers)

-

Rokdarbu pulciņš ( sk. Ineta Rautiņa)

-

Rotaļnieks (sk. Vija Pazuha)

-

Skolā darbojas skolēnu līdzpārvalde un skolas padome.

SASNIEGUMI MĀCĪBĀS UN ĀRPUSSTUNDU DARBĀ
Biržu pamatskolas skolēni 2012.gadā piedalījās 8 starpnovadu mācību priekšmetu
olimpiādēs un

13 konkursos. Šajā gadā bijām ‘’Mammadaba’’ vēstniecība. Iegūtas 9

godalgota vietas:
"Ieskaties dabā"

bioloģijas konkurss

Pateicība

Mācību priekšmetu olimpiāde

krievu valoda

1. vieta, 3.vieta M.Lejiņa

Mācību priekšmetu olimpiāde

bioloģija

3.vieta

A.Nagle

Mācību priekšmetu olimpiāde

mājturība zēniem 5.-7.kl.IKP

Atzinība

G.Klaucāns

Mācību priekšmetu olimpiāde

matemātika 4.kl.

1.vieta

I.Galdiņa

Mācību priekšmetu olimpiāde

latviešu valoda 4.kl.

2.vieta

A.Grišule

Mācību priekšmetu olimpiāde

mājturība meitenēm 5.-8.kl.

3.vieta

S.Līce

3.vieta

I. Zalaka

3.vieta

I.Galdiņa

Sociālo zinību konkurss 4.kl."Esi drošs"
Angļu valoda

konkurss 6.kl.

A. Nagle

Biržu internātpamatskola
Biržu internātpamatskola ir Salas novada pašvaldības vispārizglītojoša mācību
iestāde. Skola ir dibināta 1956.gada 1.jūnijā. Šobrīd skolā mācās 203 skolēni, no tiem 23
pirmsskolas grupā.
Bērni skolā uzturas visu darba nedēļu. Skolā ir nodrošināti visi apstākļi mācību
darbam, skolēnu atpūtai.
Skolā ir izveidoti mācību kabineti:
ķīmijas – bioloģijas,
matemātikas – fizikas,
informātikas,
vizuālās mākslas,
svešvalodas,
mājturības,
sākumskolas klase,
mūzikas.
Kabineti iekārtoti atbilstoši normatīvajiem aktiem un sanitārajām prasībām.
Skolā darbojas bibliotēka ar interneta pieslēgumu(2 datori). Skolā ir izveidots
datortīkls – 55 datori ar interneta pieslēgumu.
Lai nodrošinātu ārpusstundu darbu, skolā darbojas sporta pulciņi, informātikas
pulciņš, deju pulciņš, keramikas pulciņš, ansamblis, teātra pulciņš, koriģējošā vingrošana.

Skolā pēc kapitālā remonta darbojas sporta zāle, kur veiksmīgi notiek gan stundu,
gan ārpusstundu nodarbības.
Skolā strādā 35 pedagogi, no kuriem 34 ar augstāko pedagoģisko izglītību. Ar
maģistra grādu strādā četri pedagogi. Tehnisko darbinieku skaits skolā ir 37. Skolā strādā
psihologs - 0,5 likmes un logopēds – 1likme.
Pedagogi pēc nepieciešamības apmeklē kvalifikācijas celšanas kursus, par ko iegūst
atbilstošu sertifikātu, regulāri apmeklē izglītības pārvaldes un IZM rīkotos seminārus.
Kursus apmeklē arī tehniskie darbinieki, medmāsa, grāmatvede, kurinātāji, elektriķi,
virtuves darbinieki. Skolas darbinieki regulāri veic obligāto veselības pārbaudi.
Darbojas medicīniskais darbinieks, kurš regulāri kontrolē bērnu veselību, sadarbojas
ar ģimenes ārstiem, nosūta pie speciālistiem. Ir iekārtoti divi informātikas kabineti. Skolā ir
informātikas kabineta laborants, tas palielina iespējas bērniem strādāt ar datoriem
Skolā nodrošināti visi nepieciešamie sanitāri higiēniskie apstākļi bērniem. Internātā
– dušas telpas atrodas pagrabā, sanitārie mezgli neatbilst sanitārajām normām, visas
komunikācijas ir avārijas stāvoklī. Ir izstrādāti projekti, kuri iesniegti izglītības ministrijā
un vienīgais kavēklis ir finanses. Tuvākajā laikā papildfinansējums nav paredzēts šiem
mērķiem, tāpēc mēģinām labot situāciju paši: saviem spēkiem izremontējām no divām
dušas telpām vienu.
Vislielāko problēmu šobrīd sagādā skolas jumts.
Paveiktie darbi un pirkumi 2012. gadā
1.

Interaktīvā tāfele – 2407, – LVL

2.

Mēbeles (Bioloģijas kabinets un kanceleja) – 3680,- LVL

3.

Televizori 2.gb. – 784,- LVL

4.

Projektors – 439,- LVL

5.

Metāla skapis (medpunktam) – 206,- LVL

6.

Zāles pļāvējs – 180,- LVL

7.

Datori 5.gb. – 1839,- LVL

8.

Virtuves galds – 310,- LVL

9.

Pēc projekta:
1) Datori 15.gb. – Multimēdiju tehnikas komplekts.
2) Datu pārraides tīkls.
3) Skolotāja portatīvais dators.

Lielākie remontdarbi 2012.gadā
4.stāvs:
Mūzikas kabineta sienas siltināšana, sienu un grīdas krāsošana – 200,- LVL
Bibliotēkas kosmētiskais remonts – 200,- LVL
3.stāvs:
6. klases sienas siltināšana un kosmētiskais remonts – 400,LVL
Datorklases laboratorijas remonts – 200,- LVL
Vienā klases telpā ieklāts linolejs – 300,- LVL
1.stāvs:
Kosmētiskais remonts un kāpņu telpu krāsošana.
Koridoru krāsošana.
Dušas telpas remonts.

Pirmsskolas izglītības iestādē „ Ābelīte”.
Pirmsskolas izglītības iestādē „ Ābelīte” darbs tika organizēts saskaņā ar iestādes
darba plānu, gada uzdevumos izvirzītajiem mērķiem, balstoties uz bērnu zināšanu un
prasmju līmeni, kā arī ievērojot pēctecību pasākumu plānos.
Iestādi apmeklēja 126 bērni, no tiem 12, kas dzīvesvietu deklarējuši Jēkabpils
pilsētā, 1- Madonas novadā.5-6 gadīgo bērnu sagatavotību skolai nodrošina 3 grupas ( 6gadīgo bērnu skaits-34, 5-gadīgo bērnu skaits-31). 8 bērni apgūst speciālās pirmsskolas
izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas izrunas traucējumiem. Visas vecuma
grupas nodrošinātas ar kvalificētiem pirmsskolas izglītības pedagogiem un tehniskajiem
darbiniekiem.56 bērni apgūst angļu valodas apmācību skolotājas E. Bušas vadībā.
2012. gada ietvaros nozīmīgākie pasākumi bijuši- vecāku un bērnu kreatīvo darbu
izstāde „Pūķi un pūķīši” (janvārī), sportiskās aktivitātes „Meteņprieki”, „Veselības rīts”
,Atvērto durvju diena vecākiem un vecvecākiem, kas noslēdzās ar svētku koncertiem un
radošajām darbnīcām, piedalīšanās Mazo vokālistu konkursā Jēkabpilī ( martā), Lieldienu
pasākumi ( aprīlī), gada atskaites koncerti un izlaidums „Taurenīšu” grupas bērniem (
maijā), Zinību diena ( septembrī), Iestādes 40 gadu jubilejas koncerts (oktobrī )Svētku rīts
„Es savā Latvijā” ( novembrī), Ziemassvētku pasākumi (decembrī). Gada ietvaros,
piedalījāmies Zaļās jostas izsludinātajā makulatūras vākšanas konkursā, kas noslēdzās ar
kopīgo pasākumu Rīgā -„ Zaļās jostas lielā balva” čaklākajiem makulatūras vācējiem. Ceļa
izdevumus sedza Salas novada pašvaldība.

Mūzikas skolotāja R. Jakovļeva iesniedza VAS „ Latvijas Hipotēku un zemes
banka” Klientu kluba „ Mēs paši” izsludinātājam projektu konkursam pieteikumu

„

Ritma mūzikas instrumentu iegāde Salas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē
„ Ābelīte”. Projekts tika atbalstīts, saņemts finansējums Ls 304,96 apmērā. Visi iestādes
darbinieki ieguldīja darbu mūzikas instrumentu izgatavošanā. Projekta ietvaros saņemts
Salas novada pašvaldības līdzfinansējums Ls 249,00 aktīvās tumbas iegādei.
Gatavojoties jaunajam mācību gadam, veikti kārtējie remontdarbi. Izremontēts 1.
stāva koridors vecajā korpusā, veikts kosmētiskais remonts virtuves blokā. Gada garumā
gan pedagogi, gan arī tehniskie darbinieki izglītojušies kvalifikācijas celšanas kursos,
dalījušies pieredzē atklāto nodarbību plānošanā un vadīšanā.

Bāreņu mans „Līkumi”
Bāreņu namā „Līkumi” 2012.gadā vidējais bērnu skaits” 59
Uzņemti 33 bērni
Izstājušies – 29
No tiem:
- pilngadību sasnieguši – 2
- Adopcija uz ASV – 6
- Ievietoti audžuģimenē – 3
- Atjaunotas aprūpes tiesības – 14
- Atjaunotas aizgādības tiesības – 3
- Nodibināta aizbildniecība – 1

„Alternatīvās aprūpes un ģimeņu krīzes un atbalsta centrā”
Uzņemti – 5 bērni
Izstājušies – 5 bērni

Notikumi.
Bērni piedalījās nometnēs.
No 9.07. – 13.07.2012. bērni bija nometnē „Gančauskas”, kur piedalās katru gadu.
Pirmo reizi nometne tika rīkota „Līkumos” no 15.07. – 19.07.2012. Nometne
„Cerība”, kuras laikā tika uzņemti viesi gan no ASV, gan iesaistīti brīvprātīgie
jaunieši no Latvijas. Bērniem bija kopīgas lūgšanas, nodarbības visas dienas
garumā, vakarā pie ugunskura notika dažādi teātra uzvedumi, kopīgas tējas
dzeršanas.
Piedalījās Reactive nometnē.
Vasaras nometne bērniem ar īpašām vajadzībām „Dabas bērni”.
Bērni brauca ekskursijā uz Latvijas Televīziju, apmeklēja Rīgas cirku, Daugavpils
Ledus halli, brauca uz Jēkabpils basketbola kluba mājas spēlēm, apmeklēja kafejnīcu
„Hesburger”.
Bērnu namā tika uzņemti viesi no Ogres, kuri izvizināja bērnus ar kamanām sniega
suņu pajūgā.
Bāreņu namā „Līkumi” pie bērniem viesojās viesi no:
o
o
o
o
o
o
o
o

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas,
Jēkabpils 2.vidusskolas;
Jēkabpils 3.vidusskolas
Cēsu 2.vidusskolas
Jēkabpils senjoru centra
„Gefa „ Latvija
„Sarkanai Krusts” no Pļaviņām
Vasarssvētku draudze.

Bērni piedalījās konkursos:
piedalījās „Danssuker” rīkotajā piparkūku izstādē
Valsts bērnu tiesību aizsardzības rīkotājā konkursā „Iepazīsti mani”;
Jēkabpils bērnu un jauniešu centra rīkotajā konferencē „Mana veselība +
Tava veselība = Mūsu veselība”;
„Papardes zieda” rīkotajā seminārā.

Kultūra
Salas novadā kultūras dzīvi nodrošina Salas un Sēlpils kultūras nami, Biržu tautas
nams un Raiņa klubs-muzejs. Novadā darbojas arī četras bibliotēkas– Salas, Biržu, Sēlpils
pagasta I un II bibliotēka. Projekta „III tēva dēls” ietvaros visās bibliotēkās ir nodrošināta
bezmaksas interneta pieeja.
Novada kultūras namos notiek dažādas kultūras aktivitātes, kur var iesaistīties visas
vecumu grupas.
2012. gads Salas kultūras namā iesākās ar Salas novada pašvaldības uzsākto
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas
Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma „Pakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem” projekta „Saieta namu vienkāršotā rekonstrukcija Salas novadā” projekta
realizēšanu, lai sasniegtu izvirzīto mērķi- veicināt publiskās infrastruktūras kvalitātes
uzlabošanos Salas novadā apdzīvotības saglabāšanai, tika veikta Salas kultūras nama
skatītāju zāles vienkāršotā rekonstrukcija, mainot zāles interjeru, inventāru un uzlabojot
akustisko zāles skaņu.

Pēc Salas Kultūras nama rekonstrukcijas darbiem 2012. gada 1. jūnijā notika
pirmais pasākums jaunajās telpās, svinīgi atklājot tās un vienlaicīgi atzīmējot Starptautisko
bērnu aizsardzības dienu, apmeklētājiem radot īstu koncertu – pasaku, kur mijas labais ar
ļaunu, bet 23. jūnijā pēc gada pārtraukuma Salas novada iedzīvotāju un viesu priekam tika
atsāktas Līgo balles lustes, sadarbojoties ar mūziķi, Salas vidusskolas absolventu Artūru
Daņiļeviču. Apmeklēt Līgo balli Salā bija ieradušies pāri simts iedzīvotāju, to skaitā gan
jaunieši, gan vidējās paaudzes iedzīvotāji.
2012. gada 14. jūlijā ar vērienīgu pasākumu dienas garumā noritēja Salas novada
dienas, kas šoreiz tika rīkotas Salas centrā. Visas dienas garumā viena aktivitāte nomainīja
otru, tai skaitā ietilpa florbola turnīrs jauniešiem, jautrās stafetes bērniem, piepūšamās
atrakcijas, velokarti, velodisciplīnas, teātra izrādes un radošās darbnīcas. Salas novada
dienu atklāšanas laikā tika apbalvoti labākie jaunā Salas novada ģērboņa autori, bet dienas
otrajā pusē īpaša uzmanība tika veltīta Salas novada dziedātājiem, pārejot uz dižkoncertu,
kurā tika apvienoti visi Salas novada kolektīvi, kā arī viesi no kaimiņ novadiem un
Jēkabpils pilsētas.
2012. gadā Salas kultūras namā paradās un atdzimst jauni pasākumi, kā piemēram:
Dzejas dienas, Senioru balle, folkloras pasakumi sadarbojoties ar Vitu Tallu un svētku
balles aicinot uz neformālu atpūtu gan jauniešus, gan pieaugušos. Šī gada laikā Salas
kultūras namā viesojās arī Latvijas mēroga mākslinieki kā – Jānis Buķēlis, Kristīne
Šomase, Artūrs Uškāns, Ēriks Gruzniņš, Kazanovas orķestris, Niks Matvejevs un Mārtiņš
Brauns. Salas kultūras nama bijusī kinoteātra telpa tiek izmantota jaunām kino īsfilmām
veidojot sadarbību ar apvienību „KINOPUNKTS”.
2012. gada 2. decembrī pirmo reizi pirmās Adventas svētdienā tiek iedegta Svētku
egle pie Salas pašvaldības ēkas, radot pozitīvas emocijas Salas novada iedzīvotājiem.
Salas kultūras nama izremontētajā izstāžu zālē bija vērojamas izstādes: Latgales
mākslas un amatniecības centra lietišķās mākslas studijas „Dubna” darbi, Rutas
Štelmaheres izstāde „Dievnami gleznās”, Andas Svarānes izstāde „Zirņa bērni”.
2012. gadā Salas kultūras namā tiek saglabātas iepriekšējo gadu tradīcijas un
ieviesti jauni pasākmi un plāni, kas veicinās turpmāko attīstību,
kultūras namu un Salas novadu Latvijā.

popularizējot Salas

Biržu tautas nama misija:
veicināt un pilnveidot kultūras procesu , kultūrvides tālāku attīstību,
veicināt iedzīvotāju brīvā laika racionālas izmantošanas iespējas
Kultūras nama funkcijas:
organizēt atpūtas, izklaides, kultūras un veselīga brīvā laika pasākumus visām
vecuma grupām
sniegt publiskos pakalpojumus kultūras un citās sabiedrisko attiecību jomās,
nodrošināt tautas mākslas un kultūras vērtību saglabāšanu, izkopšanu, jaunrades
procesu attīstīšanu u.c. funkcijas savas kompetences ietvaros
2012 gadā Biržu TN darbojas:
Līnijdeju grupa
Mūsdienu deju grupa 3 - 5 gadi ; 7-13 gadi
Interešu pulciņš ,,Rotaļnieks” - saturīga brīvā laika pavadīšana visiem vecumiem
Tautas tradīciju interešu grupa
Tautas namā aktīvi darbojas Biržu rokdarbnieču grupa
Pasākumi Biržu TN 2012 gadā
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Pasākumi bērniem :,,Karnevāls PŪĶA alā”, ,Popiela ,
Tradicionāli ir Danču vakari, vienreiz mēnesī, kopā ar folkloras kopu ,,Raksti”.
Lieldienu jampadracis 2012.
Jau ceturto gadu notika pasākums ģimenēm ,,Nesēdi mājās nāc piedalies”
Katru gadu notiek Ziemassvētku eglītes pirmsskolēniem
Pasākums J.Akuratera ,,Degošai salai-100” kopā ar Ābeļu muzeju.
Tikšanās ar dzejnieci Ligitu Ābolnieci
Vakartirgus Biržos ,,Nāc ar izaudzēto , saražoto,dalīsimies ar receptēm un zināšanām.
Lāpu gājiens un Latvijas Republikas Zemessardzes 56 . kājnieku bataljona
prezentācija.
Gaismas laiks Biržos ,,Gaismas lukturīšu aizdegšana”
Rūķu laiks- mēneša garumā gatavojām dāvanas, rotājumus Ziemassvētkiem.
Konkurss Biržu iedzīvotājiem ,,Ziemassvētki tavā logā” (skaistāk noformētais logs)
Biedrības ,,Esparsete” Ziemassvētku pasākums.
,,Ziemas saulgriežus gaidot” apguvām prasmi svinēt svētkus latviskā garā ar senajiem
rituāliem.
Ziemassvētku balle.

Izstādes
,,Čības, čībiņas”
,,Ziedu brīnumainās pārvērtības „
,,Mana sapņu cepure”
,,Svētku torte Latvijai”

Sēlpils pagasta kultūras nams
Aizvadītajā gadā Sēlpils kultūras namā darbojās pieci amatierkolektīvi:
-

Jauktais koris „Sēlpils”, diriģente Agnese Grudinska.

Kolektīvs apgūst Dziesmu svētku repertuāru, veiksmīgi piedalījies koru skatē.
Piedalījās novada un pagasta organizētajos pasākumos un koncertos, Preiļos Latgales
Sadziedāšanas svētkos un Ilūkstes novada svētkos. Ieguvis jaunus draugus – Madonas
pilsētas jauktais koris „Madona”.
-

Sieviešu vokālais ansamblis „Lira”, vadītāja Agnese Levinska.

Kolektīvs ar spēcīgām dziedāšanas tradīcijām, apliecinot sevī gan skatēs, gan piedaloties
koncertos un sadzīves tradīcijās. 2012. gadā ansamblis tika izvirzīts uz kultūrvēsturisko
novadu skati Siguldā, iegūta 9. vieta, un uz vokālo ansambļu skati-finālu Engures novada
Smārdes pagastā, iegūta 8. vieta.
-

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sēļu zeme”, vadītāja Vika Vanaga.

Vidējās paaudzes dejotāji apgūst Deju svētku repertuāru, piedalās skatēs.
Kolektīvam ir sadraudzības deju kolektīvi – Baldonē, Skrīveros.
Kolektīvs dejo koncertos un pasākumos gan novadā, gan pie saviem draugiem.
-

Dāmu deju kopa „Omes un Voldemārs”, vadītāja Vika Vanaga.

Kolektīvs ar izteiktu dejas dzirksti, plašu repertuāru, košiem tērpiem.
Ļoti plašs draugu loks – Jaunjelgava, Mārciena, Rubene, Jēkabpils, Dignāja, Kalsnava,
Baldone. Līdz ar to daudz izbraukumu koncertu.
-

Amatierteātris „Ore”, režisore Anita Gerasimova.

2012. gadā kolektīvs iestudēja P. Putniņa „Muldēšanas svētkus”. Oktobra mēnesī kolektīvs
atzīmēja 15 gadu jubileju.
Aizvadītājā gadā kultūras namā un brīvdabas estrādē Zvejnieklīcī notikuši skaisti,
apmeklēti pasākumi – deju putenis „Priecājies Sēlija! Sievas dejo!”, atmiņu vakars „Toreiz
un tagad”, piemiņas brīdis Daugavas stacijā, deju koncerts „Reiz ievziedu laikā”, Līgo
pasākums „No Jāņiem līdz Pēteriem!”, Daugavas svētki, kapu svētki, tradīciju pasākums
‘Miķeļdienas jampadracis”, Svecīšu vakars, Valsts svētkiem veltīts koncerts un
Ziemassvētku pasākumi.
-

Raiņa klubs-muzejs

Raiņa klubs-muzejs savu darbību Sēlpils pagastā uzsāka 1982. gadā, tas atrodas bijušās
Vecsēlpils muižas klētī, jo šī ir vienīgā muižas ēka, kas saglabājusies līdz mūsdienām.
Raiņa vārds tam dots tāpēc, ka šādas biedrības jau bija dibinātas citviet Latvijā. Muzejā

apskatāmi dažādi seni dokumenti, fotogrāfijas un citi materiāli. Muzejs piedāvā telpas
dažādiem kultūras pasākumiem un semināriem.
Salas novadā lielākā daļa iedzīvotāju pēc reliģijas ir luterāņi un novadā darbojas
divas draudzes – Biržu evaņģēliski luteriskā draudze un Sēlpils evaņģēliski luteriskā
draudze. Savukārt katoļticīgie dievkalpojumus notur domes ēkā un lūgšanu kapellā Sēlpils
pagastā. Ar novada domes atbalstu tiek rīkoti kapu svētki kapsētās šo abu konfesiju
ticīgajiem.

Salas bibliotēkas galvenie darba rādītāji 2012.gadā:
Lietotāju skaits: 634
Bērni un jaunieši: 236
Apmeklējums: 9547
Izsniegums 11281
Salas pagasta bibliotēka dibināta 1946. gadā. Pirmā pastāvēšanas gada beigās
bibliotēkas fonds ir 4648 grāmatas, lasītāju skaits – 302.
Bibliotēka atrodas novada centrā pašvaldības ēkas 1 stāvā. Apmeklētāji ir Salas,
Jēkabpils un citu novadu iedzīvotāji 2012.gada 6. jūnijā bibliotēka ir akreditēta uz 5 gadiem
un tai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss. Bibliotēkas sadarbības partneri ir Salas
novada kultūrizglītības iestādes, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Jēkabpils galvenā
bibliotēka. 2012. gadā bibliotēkā notika 10 pasākumi, kurus apmeklēja bērni, jaunieši un
pieaugušie. Bibliotēkā bija skatāmas 43 izstādes. Salas bibliotēkas krājums papildināts ar
grāmatām un preses izdevumiem par pašvaldības līdzekļiem un Kultūrkapitāla fonda
dāvinājumiem, kā arī akcijas „’Atbalsts lauku bibliotēkām” dāvinājumiem. Paldies novada
iedzīvotājiem par grāmatu un preses izdevumu dāvinājumiem.
Bibliotēka piedāvā:
o Grāmatas, žurnālus (11367 eksemplārus).
o 20 nosaukumu preses izdevumus,
o informācijas meklēšanu datu bāzes www.letonika.lv, www.lursoft.lv bibliotēkā,
o bibliogrāfiskas uzziņas par dažādiem jautājumiem, konsultācijas par datora un
interneta
o lietošanu, informācijas meklēšanu,

o literatūras izvēlē izmantot reģionālo elektronisko kopkatalogu, Latvijas Nacionālās
o bibliotēkas elektronisko katalogu
o izmantot novadpētniecības materiālus, informatīvo izdevumu ‘’Novada vēstis’’
o bez maksas pieejami seši datori ar interneta pieslēgumu, bezvadu internets,
o iespēju izmantot Starpbibliotēku abonementu- pasūtīt nepieciešamās grāmatas,
kuras nav krājumā,
o piedāvā grāmatu un tematiskās izstādes .tikšanās ,jaunieguvumu sarakstus,
pasākumus bērniem un jauniešiem
Bibliotēka

krājumu

papildina

par

Salas

novada

pašvaldības

līdzekļiem,

izdevniecību, iedzīvotāju dāvinājumiem. Regulāri piedalāmies Grāmatu svētkos

Sēlpils 1. bibliotēkas izmantošana 2012.gadā:
Bibliotēkas krājums: 6145 (grāmatas un periodiskie izdevumi)
Reģistrētie lietotāji|: 142 - no tiem bērni un jaunieši 38
Apmeklējumi: 2001 - no tiem bērni un jaunieši 308
Izsniegums: 4054 – no tiem bērniem un jauniešiem 215
Datorapmeklējums: 1062 - no tiem bērniem un jauniešiem 166
Bibliotēkā ir plašs daiļliteratūras, bērnu literatūras, nozaru un uzziņu literatūras
klāsts. Bibliotēkā izveidots novadpētniecības materiālu stūrītis. Apmeklētāju rīcībā 5 datori
ar bezmaksas interneta pieslēgumu, printeris skeneris, kopētājs. Iespējams literatūru pasūtīt
no citām bibliotēkām. Plašs periodisko materiālu klāsts. Ar apmeklētājiem pārsvarā tiek
strādāts individuāli. Bibliotēka sadarbojas ar pagasta pārvaldi, kultūras namu, pagastā
esošajiem uzņēmumiem.
Vislielākais ieguvums bibliotēkai – jaunās telpas pēc remonta. Apmeklētājus gaida
atsevišķa telpa ar datoriem, novadpētniecības stūrīti un atsevišķu stūrīti bērnu grāmatu
fondam. Bibliotēka piedāvā: plašu grāmatu klāstu - 6214 eks.; žurnālus; bezmaksas pieeju
datoriem

ar

interneta

pieslēgumu,

bezvadu

internetu;

informatīvo

izdevumu

„NovadaVēstis” ;novadpētniecības materiālus; iespēju meklēt un iegūt informāciju datu
bāzēs www.letonika.lv un www.lursoft.lv laikrakstu bibliotēkā.
Bērniem pieejamas rotaļlietas un spēles. Bibliotēkā iespēja rīkot ne tikai literatūras
izstādes, bet arī rokdarbu, zīmējumu un citas izstādes.

Sēlpils 2. bibliotēkas izmantošana 2012.gadā:
Bibliotēkas krājums: 5161
Reģistrētie lietotāji: 101
Apmeklējumi: 1558
Izsniegums: 2873
Bibliotēka ir pašvaldības pakļautībā un atrodas Sēlpils pagasta Jaunsēlpils ciemā – 5
km no Sēlpils pagasta centra. Šis ciems atrodas dzelzceļa malā pie Sēlpils stacijas.
Bibliotēka ir akreditēta un tai ir piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss. Akreditācijas
apliecība izsniegta 2008.gada 20.jūnijā. Telpas plašas un gaišas-kosmētiskais remonts
veikts 2008.gadā. 2012 gadā bibliotēkai nomainīti logi un abonenta telpā ieklāts jauns
grīdas

segums.

Bibliotēka izvietota divās telpās (65m2). Priekšnams(12m2) - izveidots kā izstāžu un
pasākumu zāle bibliotēkas vajadzībām vasaras mēnešos, jo nav apkurināms.
Lietotāju Bibliotēka piedāvā
bibliotekārā un informacionālā apkalpošana;
datortīkla, interneta izmantošana;
kopēšana, printēšana, skenēšana;
grāmatu un tematiskās izstādes;
bezmaksas datu bāzes www.letonika.lv un www.lursoft.lv;
konsultācijas par datora un interneta lietošanu.

Biržu bibliotēka
Bibliotēkas krājums: 8402
Reģistrētie lietotāji: 151
Apmeklējumi: 2619
Izsniegums: 4779
Birži jau kopš hercoga Jēkaba laikiem bijis viens no apdzīvotākajiem un
ekonomiski attīstītākajiem centriem. Sunākstes draudzes mācītājs Vecais Stenders,
kā zināms, bija pirmais, kas pievērsās latviešu tautas izglītošanai. Viņa ietekmē tam
pievērsās arī Biržu draudzes mācītājs Lundbergs un īpaši viņa ķesteris un ērģelnieks
latvietis Ansis Līventāls. Līventāls rakstīja un pārtulkoja grāmatas latviešu valodā, brauca
uz Jelgavas grāmatu izdevniecībām un veda no turienes grāmatas un deva tās lasīt
apkārtējiem zemniekiem. Tāpēc var teikt, ka pirmie bibliotēkas aizsākumi Biržos

meklējami Anša Līventāla laikā. 20. gs. 30. gados Biržos pastāvējušas vairākas bibliotēkas,
kas piederējušas dažādām biedrībām un savienībām: Biržu izglītības biedrībai „Darbs”,
Latviešu jaunatnes savienības Biržu nodaļai un Biržu Lauksaimniecības biedrībai, kurai
1909. gadā bija 140 grāmatas.
Jēkabpils apriņķa kultūras un izglītības nodaļas reģistrācijas lapā ir ziņas, ka
Jēkabpils apriņķa Biržu pagasta bibliotēka reģistrēta 1946. gada 1. jūlijā. Saskaņa ar
Jēkabpils valsts arhīvu.
Akreditācijas apliecība izsniegta 2008.gada 20. jūnijā.
Bibliotēka piedāvā:
Šodien bibliotēkā ir plašs daiļliteratūras, bērnu literatūras, nozaru un uzziņu literatūras
klāsts.
Izmantot novadpētniecības materiālus, informatīvo izdevumu „Novada vēstis”.
Bezmaksas pieeja datoriem ar bezvadu interneta pieslēgumu, printeris skeneris,
kopētājs
rīcībā ir 4 datori un multifunkcionālā ierīce
Informācijas meklēšanu datu bāzes www.letonika.lv, www.lursoft.lv

Autoceļi
Salas novadā atrodas 9 valsts vietējie autoceļi, kas ir ar grants segumu, novadu
šķērso 3 valsts reģionālie autoceļi, no kuriem P75 Jēkabpils – Lietuvas robeža un P72
Ilūkste – Bebrene – Birži ir ar asfalta segumu. Valsts reģionālais autoceļš P76 Aizkraukle –
Jēkabpils novada teritorijā ar asfalta segumu ir tikai posmā Jēkabpils – Daugavas stacijas
tilts un pie Sēlijas ciema 450 metru garumā. Tuvākā gada laikā ir plānots noasfaltēt
atlikušos grants ceļa posmus. Darbi uzsākti un asfalta seguma pirmā kārta uzklāta gandrīz
visam neasfaltētajam posmam.
Salas novadā visi pašvaldības autoceļi ir ar grants vai grunts segumu, kas regulāri
tiek atjaunoti, veicot ceļu greiderēšanu. Pašvaldības autoceļu un ielu kopgarums ir aptuveni
183 kilometri. (Skatīt attēlu 15) Pašvaldības autoceļi šķērso 13 tiltus, kas ir daudz un tiltiem
ir nepieciešami ievērojami līdzekļi to uzturēšanai.

Sabiedriskais transports
Sabiedriskā transporta satiksmi Salas novadā piedāvā SIA „Jēkabpils autobusu
parks” un KS „Toms”. SIA „Jēkabpils autobusu parks” nodrošina iedzīvotāju nokļūšanu uz
apkārtējiem novadu centriem kā Jaunjelgavu, Aizkraukli, Viesīti un u.c., savukārt KS

„Toms” nodrošina iedzīvotāju nokļūšanu no lielākajiem Salas novada ciemiem uz
Jēkabpili. Liela nozīmē ir Jēkabpils autoostai un Krustpils dzelzceļa stacijai, jo tās ir
starppunkts nokļūšanai tālāk uz Rīgu, Daugavpili, Rēzekni vai citām lielām pilsētām.

Tūrisms un kultūrvēsturiskās vērtības
Novads atrodas sena un nozīmīga ūdensceļa tiešā tuvumā, kas teritorijas attīstību
veicinājis jau pirms daudziem gadsimtiem, radot lielu kultūrvēsturisko mantojumu. Pašlaik
novadā nav atsevišķa informācijas centra, kas sniegtu informāciju par novada tūrisma un
kultūrvēsturiskajiem objektiem. Pēc Salas un Sēlpils pagastu apkopotās informācijas
novadā ir 17 valsts nozīmes kultūras pieminekļi, septiņi vietējas nozīmes kultūras

pieminekļi, pieci vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi un trīs vietējas nozīmes
industriālie pieminekļi.
Bez kultūras pieminekļiem novadā ir daudzi citi kultūrvēsturiski apskates objekti un
vietas – Raiņa klubs-muzejs, brīvdabas komplekss „Zvejnieklīcis”, Taborkalns (augstākā
novada virsotne), Strūves meridiāna loka triangulācijas tīkla punkts, senu sadzīves
priekšmetu kolekcija, dižakmens pie Biržiem, Boķu dzirnavas, bijušās Sankaļu
ūdensdzirnavas – tagad hidroelektrostacija un citas vietas. Kā nozīmīgu var minēt arī
skaisto Daugavas senleju un Sēlijas ainavu.

Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti
Pārskata par budžeta izpildi skaidrojumi.
Budžeta
izpilde
pārskata
gadā

Budžeta
izpilde
iepriekšējā
gadā

Izmaiņas
(+,-)

2881200
1047847
12503
120740

2705231
920312
8647
54371

+175969
+127535
+3856
+66369

515

0

+515

1447142
252453
2886743
304669
1182
87635
132039
593304
1339665
428249

1484993
236908
2596702
316452
1052
74599
120944
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Pamatbudžets
Ieņēmumi kopā
t.sk. nodokļu ieņēmumi
nenodokļu ieņēmumi
maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
no valsts budžeta daļēji finansēto publisko personu
un budžeta nefinansēto iestāžu transferti
valsts budžeta transferti
pašvaldību budžetu transferti
Izdevumi kopā
t.sk. vispārējie valdības dienesti
sabiedriskā kārtība
vides aizsardzība
teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
kultūra
izglītība
sociālā aizsardzība

Speciālais budžets
Ieņēmumi kopā
t.sk. nodokļu ieņēmumi
nenodokļu ieņēmumi
valsts budžeta transferti
Izdevumi kopā
t.sk. vides aizsardzība
teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Ziedojumi un dāvinājumi
Ieņēmumi kopā
t.sk. ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no
juridiskām personām
ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskām
personām
% ieņēmumi par ziedojumu un dāvinājumu konta
atlikumu
Izdevumi kopā
t.sk. kultūra
izglītība
sociālā aizsardzība

Pamatbudžets.
Pārskata gadu salīdzinot ar iepriekšējo gadu pamatbudžeta ieņēmumi pieauguši par
Ls 175969,-. Galvenos pašvaldības ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi Ls 1047847,- un
valsts budžeta transferti Ls 1447142,-. Galvenos pašvaldības izdevumus veido izdevumi
izglītībai Ls 1339665,-.
Ieņēmumi.
Nodokļu ieņēmumos uzrādīts iedzīvotāju ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma
nodoklis. Pārskata periodā nodokļu ieņēmumi palielinājušies par Ls 127535,- Ir
palielinājies gan iedzīvotāju ienākuma nodoklis, gan nekustamā īpašuma nodoklis.
Nenodokļu ieņēmumos uzrādīti % ieņēmumi par kontu atlikumiem kredītiestādēs,
valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas
un kustamā īpašuma mantas realizācijas. Pārskata periodā nenodokļu ieņēmumi
palielinājušies par Ls 3856,-. Palielinājums saistīts ar to, ka palielinājušies ieņēmumi no
ēku un būvju īpašuma pārdošanas un soda naudas ieņēmumi.
Maksas pakalpojumos un citos pašu ieņēmumos uzrādīti ieņēmumi par nomu un īri,
ieņēmumi par biļešu realizāciju, ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem, PVN
atmaksa no valsts budžeta. Pārskata periodā maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
palielinājušies par Ls 66369,-. Palielinājums saistīts ar to, ka saņemta PVN atmaksa no
valsts budžeta, kas iepriekšējā pārskata periodā nebija.
Pārskata periodā saņemti transferti no valsts budžeta daļēji finansēto publisko
personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti Ls 515,-. Transferts saņemts no Zemgales
plānošanas reģiona.
Valsts budžeta transferti pārskata periodā samazinājušies par Ls 37851,-. Valsts
budžeta transfertu samazinājums saistīts ar to, ka iepriekšējā pārskata periodā projektu
realizācijai bija saņemti vairāk līdzekļi kā pārskata periodā.
Pašvaldību budžetu transferti pārskata periodā palielinājušies par Ls 15545,-.
Transfertu palielinājums, saistīts ar to, ka palielinājušies ieņēmumi par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem un par bāreņu nama „Līkumi” sniegtajiem pakalpojumiem.

Izdevumi.
Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi samazinājušies par Ls 11783,-.
Izdevumu samazinājums saistīts ar to, ka pārskata periodā mazāk izlietoti līdzekļi
pamatlīdzekļu iegādei un pakalpojumu apmaksai.
Vides aizsardzībai izdevumi palielinājušies par Ls 13036,-. Izdevumu palielinājums
saistīts ar to, ka pārskata periodā vairāk līdzekļi izlietoti pakalpojumu apmaksai.
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi palielinājušies par Ls 11095,-.
Palielinājums saistīts ar to, ka pārskata periodā vairāk līdzekļi izlietoti pakalpojumu
apmaksai.
Kultūrai izdevumi palielinājušies par Ls 373692,-. Izdevumu palielinājums saistīts
ar to, ka projekta ietvaros veikti rekonstrukcijas darbi Salas un Sēlpils kultūras namos.
Izglītībai izdevumi samazinājušies par Ls 39281,-. Izdevumu samazinājums saistīts
ar skolēnu skaita samazināšanos Salas vidusskolā, jo samazinājās darba alga pedagogiem.
Sociālai aizsardzībai izdevumi samazinājušies par Ls 56848,-. Izdevumu
samazinājums saistīts ar to, ka iepriekšējā pārskata periodā vairāk tika izmaksātas
bezdarbnieku stipendijas.

Speciālais budžets.
Speciālajā budžetā tiek uzrādīts dabas resursu nodoklis, kurš tiek izlietots vides
sakopšanai un ceļu fonda līdzekļi, kuri tiek izlietoti ceļu ikdienas darbu un periodisko darbu
veikšanai. 2012.gadā speciālā budžeta ieņēmumi samazinājušies par Ls 17182,-. Mazāk
ieskaitīts dabas resursu nodoklis par Ls 8225,- un transferti ( ceļu fonda līdzekļi ) Ls 8955,Līdz ar to arī izdevumi salīdzinot ar iepriekšējo periodu ir mazāki par Ls 14823,-

Ziedojumi un dāvinājumi.
Ziedojumos un dāvinājumos uzrādīti ziedojumi un dāvinājumi ar noteiktu mērķi.
Ziedojumi un dāvinājumi pārskata periodā izlietoti saskaņā ar dāvinājuma mērķi
pašvaldības aģentūrai „Līkumi” Sēlpils kultūras namam un Salas vidusskolai. 2012.gadā
ziedojumi saņemti Ls 868,-, kas ir par Ls 6669,- mazāk kā 2011.gadā.
Nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par ārvalstu finanšu
palīdzības un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem projektiem
(Ls252442,00).

Uzrādīts līgums, kurš noslēgts ar Vides ministriju par projekta realizāciju: „Salas pagasta
aizsargdambja rekonstrukcija” par Ls 249245,- un līgums, kurš noslēgts ar LAD par
projekta realizāciju „Tērpu iegāde jauktajam korim – Sēlpils” par Ls 3197,-.
Nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem par ilgtermiņa ieguldījumu iegādi un
izveidošanu, izņemot tos, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politikas instrumentu finansētajiem projektiem (259646,-).
Uzrādīti līgumi, kuri noslēgti par ilgtermiņa ieguldījumu iegādi un izveidošanu par Ls
259646,-.

Izsniegtie galvojumi (4802,-).
Uzrādīts galvojums Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Vidusdaugavas SPAAO”
Kohēzijas

fonda

līdzfinansētā

projekta

Nr.3DP/3.5.1.2.2/09/IPIA/VIDM/003

„Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts SA poligona „Dziļā
vāda” Mežāres pagastā” īstenošanai.
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” Salas pagasta padomē veikta revīzija par laika
periodu no 2012. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim. Revīziju veica SIA
„Pagrabnieces Auditoru Birojs” zvērināta revidente N.Pagrabniece.
Apstiprinātais pārskats iesniegts Valsts kasē.

Komunikācija ar sabiedrību.
2012. gadā novada dome ir veikusi būtisku darbu, lai nodrošinātu novada
iedzīvotāju
informēšanu par domes pieņemtajiem lēmumiem, realizētajiem projektiem, stāstītu par
tuvāko gadu iecerēm novada attīstībā. Komunikācijas nodrošināšanai tiek izmantoti
plašsaziņas līdzekļi, sapulces un tikšanās ar iedzīvotājiem.
2012. gadā Salas novada dome turpināja izdot un nogādāt iedzīvotājiem bezmaksas
ikmēneša informatīvo izdevumu „Novada Vēstis”. Informatīvajā izdevumā regulāri tiek
ievietoti arī domē pieņemtie saistošie noteikumi, lai nodrošinātu informācijas nonākšanu
ikvienam iedzīvotājam.
Salas novada pašvaldības interneta vietnē www.salasnovads.lv regulāri tiek
ievietota un atjaunota iedzīvotājiem aktuāla informācija gan par notiekošo novadā, gan arī

par dažādām aktualitātēm Latvijā. Mājas lapā joprojām darbojas „Forums”, kur ikviens
mājas lapas apmeklētājs var paust savu viedokli dažādās aptaujās.
Informācija par jaunākajiem notikumiem novadā izskan arī „Radio 1” ēterā.
Lai nodrošinātu iedzīvotāju informēšanu par pašvaldības aktualitātēm un iesaistītu
iedzīvotājus pašvaldības lēmumu pieņemšanā un lai veicinātu iedzīvotāju sadarbību ar
novada domi, Salas novada dome īsteno šādus pasākumus:
-

Tikšanās ar atsevišķām interešu grupām un NVO (bērnu vecāki, pakalpojumu sfēras
darbinieki, pensionāri, uzņēmēji), kuras ieinteresētas vienu vai otru speciālu
jautājumu risinājumā. Interešu grupu pārstāvjus uzaicinot uz komiteju un domes
sēdēm.

-

Ik mēnesi tiek izdota novada avīze „Novada vēstis”, kurā iedzīvotājus informē par
pašvaldības aktualitātēm.

-

Ik mēnesi izskan jaunākā informācija „Radio 1” ēterā.

-

Informācija tiek ievietota novada mājas lapā.

-

Tiek apkopota informācijas par esošiem un plānotiem pašvaldības projektiem, kā arī
par finansējuma avotiem to īstenošanai.

-

Sniedz konsultācijas projektu pieteikumu sagatavošanai .

-

koordinē novada attīstības programmas izstrādi un savas kompetences ietvaros
nodrošina tajā iekļauto aktivitāšu ieviešanu un uzraudzību.

-

Sniedz konsultācijas savas kompetences ietvaros.

-

Sagatavo iepirkuma dokumentāciju.

Visās darbībās novads ievēro visas teritorijas līdzsvarotu attīstības principu un pret ikvienu
iedzīvotāju ievērojam vienlīdzīgu attieksmi visās iestādēs un struktūrās.

