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Šis laikmets atmet cilvēkus, kuri tikai grib.
Tas pieprasa cilvēkus, kuri grib, var un zina, kā to izdarīt. /Pēteris Kļava/

Labdien, Jūsu mājās!

Ja iepriekšējā vasara mūs lutināja ar saulainām un skaistām dienām,
tad ziema cenšas iepriecināt ar sniega mirdzumu. Mērenais aukstums
ir piemērots dažādām aktivitātēm ārā, tāpēc ne vien slēpotāji, slidotāji tiek gandarīti, bet arī vienkārši pastaigu cienītāji var baudīt dabas
skaistumu un elpot spirgto ziemas gaisu. Protams, ka bērni izmanto
iespēju ar ragaviņām pavizināties no kalna, ja vien nav aizsēdējušies
pie datoriem.
Jaunais gads ātri steidzas un klāt jau februāris. Arī valdību beidzot
ar vairākiem piegājieniem ir izdevies izveidot. Taču, diemžēl viens otrs
no ministriem paspējis iepīties nesmukumos. Pavisam ātri ir aizmirsies galvenais vēstījums vēlētājiem par jaunas un godīgas politikas veidošanu, gādājot par tautu.
Viens no jaunās valdības pirmajiem uzdevumiem ir paredzētā administratīvi teritoriālā reforma. Taču līdzšinējās pašvaldību attīstības
tendences neapliecina, ka lielās pašvaldības attīstās labāk nekā mazās.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā dati
par attīstības līmeņa indeksiem lielajām pilsētām ir visai neglaimojoši.
Piemēram, Rēzeknei tas ir (-1.934), Daugavpilij (-1.719), bet Jēkabpilij (-1.209). Arī lielajam Daugavpils novadam (-1.100), bet Rēzeknes
novadam (-1.292). Tātad, ja domā, ka pievienojot lauku teritorijas lielajām pilsētām vai veidojot lielus novadus tiks panākta lauku teritoriju
attīstība, tad šie dati liecina pretējo. Ja vēl ņem vērā arī lielo pilsētu
izsmeltās iespējas ņemt aizdevumus un šī brīža kredītu nastu, tad vienīgais loģiskais risinājums, kas varētu tikt īstenots, ir tas, ka tie tiks
atdoti uz lauku novadu rēķina un attīstību tur neredzēt kā savas ausis. Ne velti jau pirms dažiem gadiem tika panākts, ka pašvaldību pamatbudžeti tiek apvienoti ar speciālajiem budžetiem, tā radot iespēju
“9+21” pašvaldībām aizņemties naudu, lai nodrošinātu līdzfinansējumu piešķirtajām ES naudām. Jāsecina, ka pamats pašvaldības sekmīgai attīstībai ir atrašanās vieta. Par to liecina Sējas novads, kas atrodas
pie Rīgas un tajā dzīvo tikai 2352 iedzīvotāji. Šim nelielajam novadam
attīstības indekss ir pozitīvs: 0.677. Mūsu novada attīstības līmeņa indekss ir (-0.333). Rēzeknes pilsētas aizņēmumi tuvojas maksimumam,
bet Rēzeknes novadam tas ir aptuveni 6% no budžeta. Diskusijā Jelgavas pilsētas pārstāvis atzina, ka arī viņu kredīta iespējas izsmeltas
un izteica atzinību apkārtējiem novadiem, kas ir spējīgi nodrošināt
pakalpojumus iedzīvotājiem, kuri strādā Jelgavā. Analizējot publiski
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Turpinot domu par aizņēmumu atmaksu, var teikt, ka Salas pagasts
ir piedzīvojis laikus, kad bija uzlikta finanšu stabilizācija un visām
mūsu darbībām līdzi sekoja Finanšu ministrijas algots uzraugs. Arī
kredītu nasta toreiz pagastā bija ievērojama, kas sasniedza aptuveni
16% no pamatbudžeta. Toreiz, kad vēlējāmies realizēt ES projektu,
mums aizdevumu Valsts kase nedeva. Pa šiem gadiem nomaksāti gandrīz visi Salas un Sēlpils pagasta parādi, tāpēc nebija nekādu problēmu
aizņemties, kad 2018. gadā aizņēmums bija nepieciešams lauku ceļu
izbūvei.
Pēc aptaujas datiem Saeimai un valdībai uzticība ir zema, bet pašvaldībām tā ir krietni augstāka. Savukārt, mazajām pašvaldībām uzticība
ir lielāka nekā lielajām pašvaldībām. Citi pētījumi liecina, ka pareizi
lēmumi tiek pieņemti, ja tos pieņem pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem.
Publiskajā telpā šie dati vispār netiek atainoti, vai arī tiek uzskatīti par
mazsvarīgiem. Taču, izskatot Nacionālā attīstības plāna rezultātus, uzticības zemais līmenis valsts iestādēm tiek vērtēts kā būtisks trūkums.
Ar piespiedu novadu apvienošanu šī uzticība noteikti netiks uzlabota.
Man šķiet, ka saprātīgāk valstī būtu izmantot lietderīgi to, kas jau ir izveidots. Piemēram, nostiprināt plānošanas reģionus. Tie varētu plānot
ceļu tīklus, skolas, slimnīcas, utt., un realizēt lielus projektus, kas svarīgi visam reģionam. Taču tiem novadiem, kuri nespēj sagatavot projektus, izstrādāt novada attīstības programmu, stratēģiju, utt., Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai būtu jāsniedz atbalsts
un kopīgi ar iedzīvotājiem jāpalīdz izvēlēties pareizākais novada attīstības ceļš. Tad arī attieksme mainītos. Tagad mums no Rīgas atbrauc
tikai pārbaudītāji un ļoti retos gadījumos – padomdevēji un palīgi.
Ļoti ceru, ka saprāts uzvarēs un novadu reformai par pamatu nebūs
mūsu vietējo ierēdņu arguments – Eiropa mums liek veidot lielas pašvaldības, pretējā gadījumā nedos naudu. Par pakalpīgi nolikvidētajām
cukurfabrikām un visādi citādi par stingru noteikumu izdošanu, droši
vien, Eiropa mūsu ierēdņus nebeidz slavēt, bet gribētos, lai vispirms
iegūst Latvijas iedzīvotāji. Ja grib veikt reformu, tad ir jābūt konkrētiem skaitļiem un faktiem, kas apliecinātu, ka pēc tās veikšanas Salas
novada iedzīvotāji dzīvos labāk. Pagaidām tādus neesmu dzirdējusi un
redzējusi. Taču cerību vieš premjera K.A. Kariņa sacītais, ka lēmumi
tiks pieņemti, balstoties uz argumentiem un faktiem.
Irēna Sproģe
Salas novada domes priekšsēdētāja
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2019.gada 31.janvārī novada domes sēdē izskatīti un pieņemti
lēmumi šādos jautājumos
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rēķināt Sēlpils evaņģēliski luteriskās draudzei
nekustamā īpašuma nodokli par 2019.gadu:
nekustamā īpašuma „Krīvi”, Sēlpils pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. 5690 002 0076, zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 5690 002
0076 platībā 0,94 ha; 5690 001 0214 platībā 2,08
ha un 5690 001 0215 platībā 0,88 ha; nekustamā
īpašuma „Krīvlauki”, Sēlpils pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. 5690 001 0261, zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 5690 001 0255 platībā
0,6014 ha; nekustamā īpašuma „Ieviņas”, Sēlpils
pagastā, Salas novadā, kadastra Nr.5690 001
0020, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
5690 001 0210 platībā 0,4880 ha un īpašuma sastāvā ietilpstošajām 2 ēkām – draudzes lūgšanas
nams un šķūnis);
 Par zemes nomas pakalpojumu maksas
cenrāža apstiprināšanu
Apstiprināt zemes nomas pakalpojumu
maksas cenrādi šādi:
Nr. p.k.

Izpilddirektora ziņojums par paveikto janvāra mēnesī (notika 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres pasākumi; notiek ceļu un ietvju
attīrīšana no sniega visā novada teritorijā; turpinās izglītojoši semināri projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā” ietvaros; esam
saņēmuši Latvijas Republikas Aizsardzības
ministrijas pateicību par atbalstu Zemessardzes
spēju stiprināšanā; Biržu pamatskolā viesojās
A.Havarda Tikumiskās Lietderības institūts,
sarunās par tikumisko lietderību, vērtību izglītību un rakstura audzināšanu piedalījās 25 bijušā
Jēkabpils rajona skolu vadītāji; Salas vidusskolas
skolēni piedalās ERASMUS+ programmā un
apmeklēja Kauhajoki vidusskolu (Somijā); Salas
kultūras namā notika Sēlijas novadu apvienības
sēde);
Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu (uzsākt “Ģimenes atbalsta centrs “Saulstari”” īpašumā esošās automašīnas VW Transporter, reģistrācijas numurs VR2644 atsavināšanu
un veikt automašīnas novērtēšanu, pieaicinot
sertificētu vērtētāju);
Par saistošo noteikumu Nr.2018/6 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtība
Salas novadā” precizēšanu (precizēt 2018.gada
27.septembra saistošos noteikumus Nr.2018/6
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
kārtība Salas novadā”)
 Par pašvaldības kustamās mantas norakstīšanu (atzīt par nenotikušu automašīnas
VOLVO S40, reģistrācijas numurs DT7425 atsavināšanu par brīvu cenu 198,35 EUR; nodot
apstrādes uzņēmumam automašīnu VOLVO
S40, reģistrācijas numurs DT7425 un norakstīt
to, iesniedzot Ceļu satiksmes drošības direkcijā
likvidācijas sertifikātu. Izvēloties apstrādes uzņēmumu, veikt cenu salīdzināšanu);
 Par pašvaldības kustamās mantas norakstīšanu (atzīt par nenotikušu automašīnas PEUGEOT BOXER, reģistrācijas numurs FJ3983
pārdošanu par brīvu cenu 214,88 EUR; nodot
apstrādes uzņēmumam automašīnu PEUGEOT
BOXER, reģistrācijas numurs FJ3983 un norakstīt to, iesniedzot Ceļu satiksmes drošības direkcijā likvidācijas sertifikātu. Izvēloties apstrādes
uzņēmumu, veikt cenu salīdzināšanu);
Par zemes vienības – starpgabala “Maziegani” Salas pagastā atsavināšanu (uzsākt Salas
novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 5686 004 0081, platība
1,1 ha, „Maziegani”, Salas pagastā, Salas novadā,
atsavināšanas procesu – veikt zemes robežu uzmērīšanu, vērtēšanu, un ierakstīt zemes vienību
Zemesgrāmatā uz Salas novada pašvaldības
vārda);
 Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi
politiski represētajai personai (samazināt 3 politiski represētajām personām nekustamā īpašuma nodokli par 2019.gadu par 50%);
 Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi
Sēlpils evaņģēliski luteriskai draudzei (neap-
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Piezīmes. *Zemesgabala minimālā nomas
maksa bez pievienotās vērtības nodokļa ir 28
euro gadā, ja saskaņā ar cenrādi aprēķinātā nomas maksa bez pievienotās vērtības nodokļa ir
mazāka nekā 28 euro gadā.
Cenrādis stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.
Par kustamās mantas – nekustamajā īpašumā „Gustiņu-Rāceņi”, Salas pagastā, 1. kvartāla
nogabalos atrodošās mežaudzes sagatavošanu
izstrādei (veikt nekustamā īpašuma “GustiņuRāceņi”, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra
Nr.5686 001 0142 1.kvartāla 1., 2., 3., 4., 5. nogabalu mežaudzes sagatavošanu izstrādei - dastošanu, koksnes apjoma vērtēšanu un izstrādi);
 Par grozījumiem pašvaldības administrācijas, tās struktūrvienību un Biržu pamatskolas
amatu, kuri tiek finansēti no pašvaldības budžeta, un mēnešalgu sarakstā (izdarīt Salas novada
pašvaldības un tās struktūrvienību amatu un
mēnešalgu sarakstā šādus grozījumus: ar 2019.
gada 1.janvāri noteikt Biržu tautas nama un Sēlpils kultūras nama direktoriem mēnešalgu 800
EUR; ar 2019.gada 1.februāri veterinārārstam
noteikt slodzi 0,5; izdarīt Biržu pamatskolas
amatu, kuri tiek finansēti no pašvaldības budžeta, un mēnešalgu sarakstā šādu grozījumu: ar
2019.gada 1.janvāri noteikt internāta audzinātājam mēnešalgu 710 EUR);
 Par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
līguma noslēgšanu (noslēgt Pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas līgumu ar SIA “Vīgants”);

Par SIA “VĪGANTS” pamatkapitāla palielināšanu (palielināt SIA “VĪGANTS”, reģ. Nr.
55403000931, juridiskā adrese: Susējas iela 9,
Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230, pamatkapitālu, par 34 100 EUR, izdarot mantisko
ieguldījumu - malku 1003,5 m3, palielinot kapitāla daļu skaitu; apstiprināt SIA “VĪGANTS”
pamatkapitāla palielināšanas noteikumus; izdarīt grozījumus SIA “VĪGANTS” statūtos šādi:
“Izteikt 4. punktu šādā redakcijā: „Sabiedrības
pamatkapitāls ir 457854 EUR.””; “Izteikt 5. punktu šādā redakcijā: „Sabiedrības pamatkapitāls
ir sadalīts 457854 daļās.””; apstiprināt SIA “VĪGANTS” statūtus jaunā redakcijā);
Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu (pagarināt ar A.G. 2017.gada 29.decembra telpu nomas līgumu Nr.5T līdz 2020.
gada 31.decembrim);
Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu (pagarināt ar Kalna pagasta Gaida
zemnieku saimniecības “KRASTI”, reģistrācijas
Nr. 45404006535 2017.gada 29.decembra telpu
nomas līgumu Nr.5T līdz 2024.gada 31.decembrim);
Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu (pagarināt ar SIA “LELDE”, reģistrācijas Nr. 45403003442 2015.gada 28.septembra
telpu nomas līgumu Nr.2015/10/T līdz 2024.
gada 31.decembrim);
 Par atvaļinājuma piešķiršanu domes
priekšsēdētājai Irēnai Sproģei (piešķirt domes
priekšsēdētājai Irēnai Sproģei daļu – 2 kalendārās nedēļas ikgadējā atvaļinājuma no 2019.
gada 4.februāra līdz 17.februārim (ieskaitot) par
darba laika periodu no 2017.gada 1.jūlija līdz
2018.gada 30.jūnijam; piešķirt atvaļinājuma
pabalstu 40% apmērā no mēnešalgas; Domes
priekšsēdētājas prombūtnes laikā priekšsēdētāja
pienākumus pilda domes priekšsēdētājas vietnieks Juris Balodītis; noteikt J.Balodītim darba
samaksu par pienākumu pildīšanu 80% apmērā
no priekšsēdētājas mēneša amatalgas);
 Par finansiālu atbalstu dalībai sacensībās
“Ziemas drifts Baldonē 2019” (atbalstīt K.V.
dalību sacensībās „Ziemas drifts Baldonē 2019”
piešķirot 95 EUR);
 Par grozījumu Ģimenes atbalsta centra
„Saulstari” nolikumā (apstiprināt nolikumu
Nr.2019/1 “Grozījums Ģimenes atbalsta centra
„Saulstari” nolikumā”);
Par Salas novada ģerboņa lietošanas atļauju (atļaut SIA “Tekstilfabrika”, reģistrācijas Nr.
40203138521 lietot Salas novada ģerboni suvenīru - auduma maisiņi – ražošanā);
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas nodošanu izsolei pašpatēriņa zvejai Daugavā un
Pļaviņu ūdenskrātuvē (noteikt iesnieguma par
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 2019.gadam
iesniegšanas termiņu: 2019.gada 28.februāris;
gadījumā, ja iesniegumu skaits pārsniedz pašvaldībai iedalīto zvejas tiesību nomas iespējas,
rīkot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli
2019.gada 12.martā; apstiprināt rūpnieciskās
www.salasnovads.lv
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zvejas pašpatēriņam tiesību nomas izsoles noteikumus);
 Par medību tiesību nomas piešķiršanu
(piešķirt Biedrībai „Mednieku makšķernieku
klubs „SALA””, reģistrācijas Nr. 40008065414,
juridiskā adrese „Rūcāni”, Salas pagasts, Salas
novads, medību tiesību nomu uz 5 gadiem 27
Salas novada pašvaldībai piekritīgajās zemes
vienībās; par medību tiesību nomu aprēķināt
nomas maksu 0,43 EUR apmērā gadā par vienu ha bez pievienotās vērtības nodokļa; nomas
maksa apliekas ar pievienotās vērtības nodokli
21 %);
Par precizētās Salas novada attīstības programmas, teritorijas plānojuma 2.redakcijas
projekta un plānošanas dokumentu precizētā
stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma nodošanu publiskajai apspriešanai (nodot
precizēto Salas novada attīstības programmu
2019.-2025.gadam publiskajai apspriešanai un
informēt Zemgales plānošanas reģionu; nodot
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Salas novada teritorijas plānojuma 2.redakciju; nodot publiskajai apspriešanai precizēto
Salas novada attīstības programmas 2019.-2025.
gadam un Salas novada teritorijas plānojuma
stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu; publiskās apspriešanas termiņu noteikt trīs nedēļas, sākot ar sesto darba dienu pēc
paziņojuma par publisko apspriešanu, kā arī
publiskās apspriešanas sanāksmes publicēšanas
teritorijas attīstības plānošanas informācijas sis-

tēmā (TAPIS), pašvaldības tīmekļa vietnē www.
salasnovads.lv un vietējā laikrakstā “Salas Novada vēstis”);
 Par nekustamā īpašuma „Ziedugravas”
Salas pagastā, sadalīšanu (atļaut Z.A.K. sadalīt,
neizstrādājot zemes ierīcības projektu vai detālplānojumu, nekustamo īpašumu „Ziedugravas”,
Salas pagastā, Salas novadā; piešķirt atdalāmajai
zemes platībā 12,0 ha jaunu nosaukumu “Lejaslauki”, Salas pagasts, Salas novads, zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība);
Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes
vienībai „Boķulauks” Salas pagastā, Salas novadā (noteikt, ka Salas novada pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
5686 002 0729 „Boķulauks” Salas pagastā, Salas
novadā, platībā 0,52 ha, zemes lietošanas mērķis
– lauksaimniecība, ir starpgabals; nekustamo
īpašumu „Boķulauks”, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr.5686 002 0729, ierakstīt zemesgrāmatā uz Salas novada pašvaldības vārda);
 Par zemes lietošanas mērķa piešķiršanu
zemes vienības daļai (piešķirt zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu dzēsts „Miķelāni”, Salas pagastā, Salas novadā, daļai 0,27 ha platībā
zemes lietošanas mērķi - lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, NĪLM kods 1003,
atbilstoši šim lēmumam pievienotajam zīmējumam);
 Par zemes lietošanas mērķa piešķiršanu
zemes vienības daļai (piešķirt zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu dzēsts „Aizupieši”,

Salas pagastā, Salas novadā, daļai 0,027 ha platībā zemes lietošanas mērķi - lauksaimnieciska
rakstura uzņēmumu apbūve, NĪLM kods 1003,
atbilstoši šim lēmumam pievienotajam zīmējumam);
 Par īres līguma pagarināšanu (pagarināt
īres līgumus ar 8 personām);
Par īres līguma noslēgšanu (noslēgt īres lūgumu ar 1 personu);
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu (anulēt deklarēto dzīvesvietu 2 personām);
Par dzīvesvietas deklarēšanu (atteikt 1 personai deklarēt dzīvesvietu)
 Par nekustamā īpašuma „Leicāni” Salas
pagastā, sadalīšanu (atļaut M.S. un V.P. sadalīt,
neizstrādājot zemes ierīcības projektu vai detālplānojumu, nekustamo īpašumu „Leicāni”,
Salas pagastā, Salas novadā; piešķirt atdalāmajai
zemes vienībai platībā 0,9 ha jaunu nosaukumu
“Briljanti”, Salas pagasts, Salas novads, un zemes
lietošanas mērķi - Neapgūta ražošanas objektu
apbūves zeme, NĪLM kods 1000; piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai adresi - “Briljanti”,
Salas pagasts, Salas novads, LV-5230
Nākošā kārtējā domes sēde 2019.gada 28.februārī plkst.14.00.
* Salas novada domes sēdes protokoli publicēti
mājas lapā www.salasnovads.lv sadaļas „Novada
dome” apakšsadaļā „Domes sēžu protokoli”.
Ingūna Rēķe
Personāla nodaļas vadītāja

2018. gada 27.septembrī Saistošie noteikumi Nr.2018/6
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtība Salas novadā
APSTIPRINĀTI Salas novada domes 2018.
gada 27.septembra sēdē (protokols Nr.13,
3.punkts).
PRECIZĒTI Salas novada domes 2018.
gada 27.decembra sēdē (protokols Nr.16,
2.punkts).
PRECIZĒTI Salas novada domes 2019.
gada 31.janvāra sēdē (protokols Nr.1,
3.punkts).
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturto un piekto daļu.

1. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai
kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā
prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla
izbūvei;
1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas
un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā,
ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības;
1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai
www.salasnovads.lv

skaitā līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;
1.4. administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.
2. Noteikumos ietvertie termini lietoti
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un
citu saistīto normatīvo aktu izpratnē.
3. Noteikumos ir lietoti šādi termini:
3.1. Pakalpojumu lietotājs - nekustamā
īpašuma īpašnieks vai valdītājs, kurš saņem
noteikta veida sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus;
3.2. Blakuslietotājs — persona, kura izmanto ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja
īpašumā vai valdījumā esošo ūdensapgādes
sistēmu ūdens saņemšanai vai kanalizācijas
sistēmu notekūdeņu novadīšanai;
3.3. Pakalpojuma sniedzējs - komersants,
ar kuru pašvaldība noslēgusi līgumu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanu Salas novadā;
3.4. Pakalpojuma līgums – līgums starp
Pakalpojuma lietotāju un Pakalpojuma sniedzēju par sabiedrisko ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, lietošanas, uzskaites un norēķinu kārtību, kā arī
abu pušu tiesībām, pienākumiem un atbildības robežām;
3.5. Tīklu piederības robežu akts - Pakalpojuma sniedzēja un Pakalpojuma lietotāja

vai daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājas Pārvaldnieka abpusēji parakstīts akts, kurā norādītas piederības robežas, kādās ūdensvada un
kanalizācijas tīklus pārvalda katra Pakalpojuma līguma puse (pusēm vienojoties, tās var
būt arī ārpus sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas piederības robežas). Tīklu piederības
robežu akts ir Pakalpojuma līguma neatņemama sastāvdaļa, un to izstrādā Pakalpojuma
sniedzējs.
4. Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu (turpmāk –
ūdenssaimniecības pakalpojumi) sniegšanas
un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu
Pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem
pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju Salas novadā un dabas resursu racionālu izmantošanu.
5. Noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu lietus kanalizācijas sistēmā.
6. Salas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nav brīvkrānu.
7. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai un uzskaites kārtībai tiks izstrādāti atsevišķi saistošie noteikumi.
8. Salas novada pašvaldībā pilnvarots
sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus ir SIA “Vīgants”, reģistrācijas Nr.
55403000931.
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2. Kārtība, kādā ūdensapgādes tīkli
vai kanalizācijas tīkli un būves tiek
pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai
9. Kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, saistītie Ministru kabineta noteikumi un šie noteikumi.
10. Pirms būvniecības ieceres iesnieguma
iesniegšanas būvvaldē nekustamā īpašuma
īpašnieks vai valdītājs iesniedz Pakalpojumu
sniedzējam aizpildītu iesniegumu (turpmāk –
Iesniegums) tehnisko noteikumu saņemšanai
un, ja nepieciešams noteikumu saņemšanai par
lietus ūdeņu novadīšanu centralizētajās kanalizācijas sistēmās, kā arī saņem no inženiertīklu
īpašniekiem pieslēgšanās (atslēgšanās) vai inženiertīklu šķērsošanas tehniskās prasības.
11. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš
ir 1 gads.
12. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes sistēmai un centralizētās
kanalizācijas sistēmai ir obligāta zemes gabalam
jaunbūves būvniecības gadījumā, ja piegulstošajā ielā atrodas centralizētās ūdensapgādes un
centralizētās kanalizācijas tīkli, un pašvaldības
teritorijas plānojumā attiecīgā teritorija ir noteikta kā apbūves teritorija, kur ir ierīkojamas
centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas.
13. Ja ūdens padeve īpašumā paredzēta no
divām neatkarīgām ārējās ūdensapgādes sistēmām (piemēram: no vietējās akas vai urbuma
un centralizētās ūdensapgādes sistēmas), uz
centralizētās ūdensapgādes sistēmas obligāti jābūt ierīkotam pretvārstam.
14. Ja nekustamā īpašumā pagraba telpās ir
ierīkotas sanitārās iekārtas, uz kanalizācijas izvada jābūt ierīkotam vienvirziena vārstam, lai
novērstu pagraba telpu applūšanu.
15. Pēc ūdensvada pievada un/vai kanalizācijas izvada izbūves pabeigšanas nekustamā
īpašuma īpašnieks vai valdītājs Pakalpojumu
sniedzējam iesniedz:
15.1. izbūvēto tīklu izpildmērījuma plānu
grafiskā un digitālā formā;
15.2. aktu par komercuzskaites mēraparāta
mezgla pieņemšanu;
15.3. kanalizācijas pašteces tīkliem, kuru
dn≥200mm, TV inspekcijas (cauruļvada vizuālā apskate no iekšpuses ar videokameru un tās
tehniskā stāvokļa novērtēšana) rezultātus;
15.4. segto darbu aktus.
16. Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves
līdz centralizētajam kanalizācijas tīklam un
objekta pieņemšanas ekspluatācijā, nekustamā
īpašnieks vai valdītājs likvidē īpašumā esošās
būves un sistēmas, kuras tika izmantotas nekustamajā īpašumā radīto notekūdeņu uzkrāšanai.
17. Ja ūdensvada ievadu vai kanalizācijas
izvadu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai
vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai nav
iespējams pievienot tīklu izvietojuma dēļ, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut nekustamā
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īpašuma īpašniekam kā blakuslietotājam pievadu pievienot pie cita Pakalpojumu lietotāja
ūdensapgādes (aiz komercuzskaites mēraparāta
mezgla) un kanalizācijas cauruļvadiem, tai skaitā šķērsojot cita īpašnieka nekustamo īpašumu,
ja šāda pievienošana ir rakstveidā saskaņota ar
zemes īpašnieku un Pakalpojumu lietotāju, un
šāda pievienošana nepasliktina ūdensapgādes
un kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu citiem Pakalpojumu lietotājiem. Šādā gadījumā ir
jābūt saskaņotam Tīklu piederības robežaktam
un noslēgtam līgumam starp blakuslietotāju un
Pakalpojumu lietotāju.
18. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvēt normatīvajos aktos noteiktajā vietā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
atļaut to izbūvēt Pakalpojumu sniedzēja noteiktajā vietā, ko nosaka tehniskajos noteikumos.
19. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla
izbūves, Pakalpojumu sniedzējs uzstāda verificētu komercuzskaites mēraparātu, kas ir Pakalpojumu sniedzēja īpašums.

3. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas
sistēmas, ugunsdzēsības ierīču ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības
prasības
3.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmu piederība un uzturēšana
20. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā, valdījumā un atbildības robežās ir un par Pakalpojumu
sniedzēja līdzekļiem tiek izbūvētas, ekspluatētas
un remontētas šādas ūdenssaimniecības būves:
20.1. centralizētā ūdensapgādes sistēma, tai
skaitā ūdensapgādes cauruļvadi, cauruļvadu
armatūra, komercuzskaites mēraparāti, ugunsdzēsības hidranti;
20.2. centralizētā kanalizācijas sistēma, tai
skaitā kanalizācijas cauruļvadi, skatakas un komercuzskaites mēraparāti, ja tos uzstādījis Pakalpojumu sniedzējs;
21. Pakalpojumu lietotāja atbildības robežās
ir un par Pakalpojumu lietotāja līdzekļiem tiek
izbūvētas, ekspluatētas un remontētas šādas
ūdensapgāde un kanalizācijas būves:
21.1. nekustamā īpašuma zemes robežās un
ārpus tām esošais ūdensapgādes pievads līdz
centralizētās ūdensapgādes sistēmas cauruļvadu pirmajam aizbīdnim;
21.2. nekustamā īpašuma zemes robežās un
ārpus tā esošais kanalizācijas izvads līdz centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadu pirmajai skatakai;
21.3. ja kanalizācijas izvads centralizētajai
kanalizācijas sistēmai izbūvēts bez akas, tad izvads līdz pieslēguma vietai centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadam;
21.4. līdz būves ievadkrānam.
22. Pakalpojumu sniedzējs sagatavo tīklu
piederības robežaktu, kurā norādītas robežas,
kādās ūdensvada un kanalizācijas tīklus apkalpos katra Pakalpojumu līguma puse un izsniedz
to Pakalpojuma lietotājam.
23. Pēc saskaņošanas ar Pakalpojumu lietotāju, Pakalpojumu sniedzējs savu sistēmu
uzturēšanai ir tiesīgs jebkurā laikā apsekot Pa-

kalpojumu lietotāja nekustamo īpašumu, lai
pārliecinātos par ūdensapgādes un kanalizācijas
inženierbūvju ekspluatācijas drošību un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem.
24. Gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējs
konstatē centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var nekavējoties
atslēgt Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmu no centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.
25. Ja Pakalpojumu sniedzējs Pakalpojumu
lietotāja īpašumā vai valdījumā konstatē avāriju ūdensapgādes sistēmā, kā rezultātā radusies
ūdens noplūde, ko nevar uzskaitīt ar komercuzskaites mēraparātu, ūdens zudumus aprēķina
atbilstoši 2. vai 3. pielikumam.

3.2. Prasības notekūdeņu novadīšanai
centralizētajā kanalizācijas sistēmā
26. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt notekūdeņus:
26.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas
sistēmas būvēm un neietekmē būvju funkcijas,
to ekspluatācijas mūžu;
26.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas būvju
apkalpojošā personāla veselībai;
26.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem
var attīrīt Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, ievērojot Pakalpojumu
sniedzējam izsniegtās piesārņojošās darbības
atļaujas prasības un izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos
parametrus;
26.4. kuru temperatūra nepārsniedz +40°C,
un vides pH ir robežās no 6,5 līdz 8,5;
26.5. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas cauruļvadus vai nogulsnējas uz kanalizācijas skataku sienām (piemēram – tauki);
26.6. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz 1. pielikumā noteiktās
maksimāli pieļaujamās koncentrācijas.
27. Ja Pakalpojumu lietotāja novadāmo notekūdeņu piesārņojums pārsniedz 1. pielikumā
maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, tad:
27.1. Pakalpojumu lietotāja notekūdeņiem,
pirms to novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā, jābūt attīrītiem vietējās attīrīšanas
iekārtās tādā pakāpē, ka netiek pārsniegtas piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, kas noteiktas 1. pielikumā;
27.2. atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos aktus, Pakalpojumu sniedzējs var atļaut
Pakalpojumu lietotājam novadīt centralizētā
kanalizācijas sistēmā notekūdeņus bez iepriekšējas attīrīšanas vai daļēji attīrītus notekūdeņus,
ja maksimāli pieļaujamā notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas un papildu maksa noteikta
Pakalpojuma līgumā, un ja piesārņojuma koncentrāciju pārsniegumu gadījumā netiek nodarīts kaitējums centralizētajai kanalizācijas sistēmai un/vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
28. Pakalpojumu lietotāja pienākums ir nekavējoties ziņot Pakalpojumu sniedzējam par
paaugstināta piesārņojuma rašanos novadāmajos notekūdeņos tehnoloģisku avāriju gadījumā,
www.salasnovads.lv

Salas Novada Vēstis

2019. gada 12. februārī

kā arī ziņot par atklātiem bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes vai centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
29. Gadījumos, ja centralizētajā kanalizācijas sistēmā iepludinātajos notekūdeņos tiek
konstatēts piesārņojums un Pakalpojuma līgumā ar Pakalpojumu sniedzēju to pieņemšanas
nosacījumi nav noteikti, un tas var izraisīt vai
izraisa avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības
traucējumus, tad Pakalpojumu sniedzējam ir
tiesības pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu bez
brīdinājuma.
30. Ja tiek konstatēts Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai
kanalizācijas tīklos paaugstināts notekūdeņu
piesārņojums, Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt paraugu noņemšanu un ūdensapgādes
un kanalizācijas tīklu apsekošanu Pakalpojumu
lietotāja nekustamajā īpašumā. Pakalpojumu
lietotājam nav tiesību aizliegt paraugu noņemšanu.
31. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur:
31.1. prioritārās vielas, kuras atzītas par
ūdens videi īpaši bīstamām un kuru emisiju un
noplūdi nepieciešams novērst līdz normatīvajos
aktos noteiktajam laikam;
31.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas
gāzveida vielas, kuras var veicināt uzliesmojošu
maisījumu rašanos centralizētajā kanalizācijas
sistēmā;
31.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās
virsmas aktīvās vielas;
31.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža
oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;
31.5. radioaktīvas vielas;
31.6. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, plastmasas izstrādājumus, stiklu, smiltis,
grunti, eļļas, taukus un citas vielas, kas var veicināt centralizētās kanalizācijas sistēmas (vai
cauruļvadu) aizsērēšanu;
31.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas
atkritumus, koncentrētus šķīdumus, atslāņa un
krāsvielu šķīdumus.

32.5. pirms komercuzskaites mēraparāta atstāt atvērtus iekšējās ūdensapgādes tīkla krānus,
lai novērstu ūdensapgādes cauruļvada aizsalšanu, izņemot, ja ir saskaņojums par tādu rīcību
ar Pakalpojumu sniedzēju;
32.6. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu
iekārtu informatīvās plāksnītes;
32.7. bez saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju noņemt plombas no komercuzskaites mēraparāta.
33. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst kavēt plāksnīšu ar hidrantu, armatūras un skataku izvietojuma norādi izvietošanu
uz ēku sienām vai žogiem.
34. Ja Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes
sistēmā trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas
sistēmā nav hermētiski aizvērtas revīzijas (ēkas
iekšējā kanalizācijas sistēmā ierīkota speciāla
lūka, iespējai tīrīt kanalizācijas tīklus), ir bojāti
Pakalpojumu lietotāja ēkas iekšējie ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli, vai netiek ievērotas
šo noteikumu un būvnormatīvu prasības, Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par iespējamām
sekām.
35. Pakalpojumu lietotājs atlīdzina Pakalpojumu sniedzējam izdevumus komercuzskaites
mēraparāta zādzības vai bojāšanas gadījumā,
pēc to faktiskiem apmēriem, kas saistīti ar jauna
komercuzskaites mēraparāta iegādi un uzstādīšanu, izņemot gadījumus, kad komercuzskaites
mēraparāta mezgla atrašanās vieta ir ārpus Pakalpojumu lietotāja atbildības robežas.
36. Jebkura fiziska vai juridiska persona, atklājot bojājumus centralizētas ūdensapgādes
un/vai kanalizācijas sistēmas infrastruktūrā, par
to nekavējoties ziņo Pakalpojumu sniedzējam.
37. Ja bojājums centralizētas ūdensapgādes
un/vai kanalizācijas sistēmā radies personas
darbības vai bezdarbības rezultātā, persona atlīdzina Pakalpojumu sniedzējam izdevumus par
centralizētās ūdensapgādes un /vai kanalizācijas
infrastruktūras atjaunošanu.
38. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus drīkst novadīt
centralizētajā kanalizācijas sistēmā tikai Pakalpojumu sniedzēja noteiktās, speciāli izveidotās
notekūdeņu pieņemšanas vietās, pamatojoties
uz noslēgtu līgumu par šiem pakalpojumiem.

3.3. Prasības centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijai un aizsardzībai

3.4. Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas un aizsardzības prasības

32. Jebkurai personai ir aizliegts:
32.1. novietot automašīnas un cita veida
transporta tehniku vai citus smagus priekšmetus uz atbilstoši apzīmētām hidrantu akām;
32.2. centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās
izliet asenizācijas un citus notekūdeņus, novadīt
nokrišņu un gruntsūdeņus, kā arī izmest cietos
atkritumus vai citus priekšmetus;
32.3. nepiederošām personām veikt jebkādas
darbības Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai
valdījumā esošajās centralizētās ūdensapgādes
un centralizētās kanalizācijas sistēmās;
32.4. bez Pakalpojuma sniedzēja pilnvarojuma atvērt un pārvietot centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīklu skataku
vākus;

39. Ja Pakalpojumu lietotāja komercuzskaites
mēraparāta mezglā ir apvadlīnija, kas nodrošina ugunsdzēsības iekšējā ūdensvada un/vai
Pakalpojumu lietotāja teritorijā esošo hidrantu
darbību, Pakalpojumu sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī un sastāda
plombēšanas aktu. Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un saglabāšanu.
40. Noņemt plombu no apvadlīnijas aizbīdņa
drīkst, tikai dzēšot ugunsgrēku vai ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzēsības sistēmas
pārbaudi. Pakalpojumu lietotājam 24 stundu
laikā jāpaziņo Pakalpojumu sniedzējam par
notikušo ugunsgrēku un jāizsauc Pakalpojumu
sniedzēja pārstāvis aizbīdņa noplombēšanai.
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41. Pakalpojumu sniedzējam vismaz 24
stundas iepriekš rakstiski jābrīdina Pakalpojumu lietotāju par ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi, laiku un vietu.
42. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai ugunsgrēka gadījumā un
Pakalpojumu sniedzēja vajadzībām.
43. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības
hidrantiem, ja par izlietoto ūdeni tiek samaksāts, atbilstoši komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, ja tāds ir uzstādīts, vai pamatojoties
uz Pakalpojuma sniedzēja veikto aprēķinu.

4. Sabiedriskā ūdenssaimniecības
pakalpojuma līgumā ietveramie noteikumi, līguma slēgšanas, grozīšanas
un izbeigšanas kārtība
4.1. Pakalpojumu līguma slēgšana un
tajā ietveramie noteikumi
44. Pakalpojuma līgumu ar Pakalpojumu
sniedzēju slēdz nekustamā īpašuma īpašnieks,
valdītājs vai to pilnvarotā persona.
45. Pakalpojuma līguma slēdzējs iesniedz Pakalpojumu sniedzējam:
45.1. dokumenta kopiju, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību, uzrādot oriģinālu;
45.2. informāciju par nekustamā īpašuma
lietošanas veidu;
45.3. pilnvaras kopiju, ja Pakalpojuma līgumu paraksta pilnvarota persona, uzrādot oriģinālu;
45.4. tehnisko informāciju (izpildmērījumu
vai shēmu) par vietējo ūdens ieguves vietu un/
vai notekūdeņu decentralizēto savākšanas sistēmu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējam tādas ir.
46. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas
nepieciešams Pakalpojuma līguma noslēgšanai, apsekot Pakalpojumu lietotāja iekšējos un
ārējos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lai
pārliecinātos, ka iesniegtā informācija ir patiesa,
atbilstoša faktiskai situācijai un tā ir pietiekama
Pakalpojuma līguma noslēgšanai.
47. Pakalpojumu lietotājs pirms Pakalpojuma līguma noslēgšanas informē Pakalpojumu
sniedzēju, ja tas tehnoloģiskajos procesos izmanto vai ja ražošanas tehnoloģiskajā procesā
rodas normatīvajos aktos definētās prioritārās
vai bīstamās vielas vai to grupas, par kurām
sniegta detalizēta informācija iesniegumā, lai
saņemtu atļauju piesārņojošās darbības veikšanai, un kuras var tikt novadītas centralizētajā
kanalizācijas sistēmā.
48. Ja Pakalpojuma līguma slēdzējs, pārņemot nekustamo īpašumu, nav pieaicinājis
Pakalpojuma sniedzēju komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanai vai nevar uzrādīt
komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanas dokumentu (piemēram, rādījumu nodošanas-pieņemšanas aktu), Pakalpojuma līguma
slēdzējam norēķini par ūdenssaimniecības
pakalpojumiem jāsāk ar Pakalpojumu sniedzēja pēdējo konkrētajā īpašumā uzskaitīto komercuzskaites mēraparāta rādījumu.
49. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūru, nosūtot Pakalpojuma līguma slēdzējam
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rakstveida paziņojumu, ja Pakalpojuma līguma
slēdzējs:
49.1. viena mēneša laikā no Pakalpojumu
sniedzēja pieprasījuma nav iesniedzis pieprasītos dokumentus un informāciju atbilstoši
prasībām;
49.2. nav veicis vai nav vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi;
49.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes
ievada un/vai kanalizācijas izvada tehniskais
stāvoklis atbilst ekspluatācijas prasībām.
50. Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pārtraukšanas gadījumā, Pakalpojumu sniedzējs nosūtītajā rakstveida paziņojumā norāda datumu un laiku, kādā tiks
pārtraukta ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšana Pakalpojuma līguma slēdzēja nekustamajam īpašumam un pievieno aprēķinu
par Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras laikā sniegtajiem ūdenssaimniecības
pakalpojumiem, kas viena mēneša laikā jāapmaksā Pakalpojuma līguma slēdzējam uz Pakalpojumu sniedzēja rakstveida paziņojumā
norādīto bankas kontu.
51. Pakalpojuma līgums tiek sagatavots
viena mēneša laikā no visu dokumentu iesniegšanas. Minētais termiņš tiek skaitīts no
dienas, kad Pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis
no Pakalpojuma līguma slēdzēja visus nepieciešamos dokumentus Pakalpojuma līguma
noslēgšanas procedūras pabeigšanai.
52. Pakalpojuma līgumā papildu citos normatīvajos aktos noteiktajam iekļaujamas vismaz šādas ziņas un nosacījumi:
52.1. informācija par līdzējiem;
52.2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un izmantošanas mērķis;
52.3. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts;
52.4. Pakalpojuma līgumam pievienojams
Pakalpojuma sniedzēja sagatavots Tīklu piederības robežu akts, kas ir neatņemama Pakalpojuma līguma sastāvdaļa;
52.5. Pakalpojuma līguma un pakalpojuma
sniegšanas sākuma datums (ja tie nesakrīt);
52.6. maksa par sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu/-iem;
52.7. pakalpojumu uzskaites kārtība;
52.8. līgumsods vai samaksas nokavējuma
procenti.
53. Pakalpojumu lietotāja kopējā novadīto
notekūdeņu daudzumā, kas nonāk centralizētajā sadzīves kanalizācijas sistēmā, tiek
ietverts lietus notekūdeņu daudzums no Pakalpojumu lietotāja teritorijas, kura apjomu
(kubikmetri gadā) nosaka aprēķinu ceļā saskaņā ar būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem, pēc datiem par teritorijas platību
un segumu, aprēķinot kopējo gada apjomu.
54. Iebildumi par Pakalpojumu sniedzēja
izrakstīto rēķinu Pakalpojumu lietotājam jāiesniedz rakstiskā veidā 10 darba dienu laikā
no rēķina saņemšanas dienas. Iesniegtie iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā
apmērā Pakalpojuma līgumā noteiktajā termiņā. Pamatotu iebildumu gadījumā Pakalpojumu sniedzējs veic korekcijas, izrakstot
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rēķinu par nākamo norēķinu periodu.
55. Pakalpojuma līguma noteikumu izpildes
kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt Pakalpojumu lietotāja īpašumā esošās
iekšējās un ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas un to darbību. Pakalpojumu sniedzējs
par to paziņo Pakalpojumu lietotājam, kurš nav
tiesīgs aizliegt Pakalpojumu sniedzējam veikt
inženierkomunikāciju pārbaudi. Pakalpojumu
lietotājam jānodrošina piekļuve Pakalpojumu
lietotāja īpašumā esošajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai septiņu darba dienu laikā
no Pakalpojumu sniedzēja paziņojuma saņemšanas, bet avārijas situācijā pēc iespējas ātrāk.
Ja veiktās pārbaudes rezultātā tiek konstatēti
pārkāpumi Pakalpojuma līguma noteikumos,
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz brīdim, kad Pakalpojumu lietotājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus vai vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par
pārkāpumu novēršanas kārtību un termiņiem.
56. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt
Pakalpojumu lietotāja iesniegto datu atbilstības pārbaudi, nolasot faktiskos komercuzskaites mēraparāta rādījumus par Pakalpojumu lietotājam sniegto ūdenssaimniecības
pakalpojumu daudzumu un, ja tiek konstatēta neatbilstība Pakalpojumu lietotāja iesniegtajiem datiem, Pakalpojumu sniedzējs
veic pārrēķinu, un Pakalpojumu lietotājs veic
samaksu atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.
57. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei Pakalpojumu sniedzējs
ir tiesīgs uzstādīt kontrolmēraparātus, rakstiski paziņojot par to Pakalpojumu lietotājam, vai, ja kontrolmēraparāts tiek uzstādīts
Pakalpojuma lietotāja atbildības robežās, saskaņojot ar Pakalpojumu lietotāju. Pakalpojumu lietotājs nav tiesīgs traucēt Pakalpojumu sniedzējam veikt kontrolmērījumus.
58. Pakalpojumu sniedzējs nosaka kontroles mērījumu periodu. Ja starpība starp patērētā ūdens daudzumu pēc komercuzskaites
mēraparāta rādījumiem un kontroles mēraparāta rādījumiem ir lielāka par 20%, turpmākos
norēķinus, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus, veic
pēc kontroles mēraparāta. Minētajā laika periodā Pakalpojumu sniedzējs un Pakalpojumu
lietotājs vienojas par patērētā ūdens daudzuma
uzskaites turpmāko kārtību un izdara grozījumus Pakalpojuma līgumā, ja tas nepieciešams.
59. Ja komercuzskaites mēraparāts nav uzstādīts:
59.1. piegādātā ūdens daudzumu, ko nekustamajā īpašumā – dzīvojamā mājā – patērē Pakalpojuma lietotājs, nosaka 4. pielikumā.
Pakalpojuma sniedzējs veic aprēķinus par
pakalpojumu vienam iedzīvotājam diennaktī piegādāto daudzumu reizina ar personu
skaitu, kuras lieto pakalpojumu konkrētajā
nekustamajā īpašumā. Personu skaitu, kuras
lieto ūdenssaimniecības pakalpojumu, nosaka, ņemot vērā nekustamajā īpašumā deklarēto personu skaitu vai Pakalpojuma lietotāja
sniegtās ziņas, ja faktisko lietotāju skaits ir
lielāks par deklarēto personu skaitu;
59.2. piegādātā ūdens daudzumu, ko ne-

kustamajā īpašumā – nedzīvojamā būvē (telpā) – patērē Pakalpojuma lietotājs, nosaka,
ņemot vērā nominālo ūdens caurplūdumu
caur ūdensvada ievadu 24 stundu režīmā,
kas koriģēts ar pakalpojuma līgumā noteikto
ūdens plūsmas ātruma koeficientu, un dienu
skaitu norēķinu periodā.
60. Ja Pakalpojuma lietotājs nav noslēdzis
līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju vai tas nav
spēkā, bet saņem pakalpojumus, tad Pakalpojumu lietotājam ir pienākums norēķināties ar
Pakalpojuma sniedzēju par faktiski saņemto
pakalpojumu.

4.2. Pakalpojuma līguma grozīšanas
kārtība
61. Pakalpojuma līgumu var grozīt:
61.1. abām pusēm par to rakstiski vienojoties;
61.2. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji
grozīt Pakalpojuma līguma maksu, saskaņā
ar apstiprinātajiem tarifiem, brīdinot par to
Pakalpojumu lietotāju vienu mēnesi iepriekš.
62. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā,
kas būtiski groza Pakalpojuma līguma noteikumus, Pakalpojuma līguma noteikumi
tiek piemēroti un izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav
pretrunā ar normatīvā akta regulējumu.
63. Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, Pakalpojumu sniedzējs sagatavo aktuālo Tīklu
piederības robežu aktu un tā oriģināleksemplāru nosūta Pakalpojumu lietotājam. Aktuālais Tīklu piederības robežu akts stājas spēkā
viena mēneša laikā, skaitot no tā nosūtīšanas
dienas Pakalpojumu lietotājam.

4.3. Pakalpojuma līguma izbeigšanas kārtība
64. Pakalpojuma līgums ir spēkā līdz brīdim, kad:
64.1. puses Pakalpojuma līgumu izbeidz
savstarpēji vienojoties;
64.2. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt Pakalpojuma līgumu, 1 (vienu)
mēnesi iepriekš par to brīdinot Pakalpojuma
lietotāju;
64.3. beidzas Pakalpojuma līguma termiņš;
64.4. Pakalpojuma līgums, 30 dienu iepriekš rakstiski brīdinot, tiek izbeigts pēc Pakalpojumu lietotāja pieprasījuma.
65. Ja ir mainījies nekustamā īpašuma
īpašnieks vai valdītājs, tas iepriekšējam Pakalpojuma saņēmējam viena mēneša laikā ir
jāpaziņo Pakalpojuma sniedzējam.
66. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji
izbeigt Pakalpojuma līgumu 1 (vienu) mēnesi
brīdinot par to Pakalpojuma lietotāju:
66.1. ja Pakalpojumu lietotājs ir mainījis
Pakalpojuma līgumā noteikto ūdensapgādes
izmantošanas mērķi;
66.2. ja Pakalpojuma lietotājs nav norēķinājies ar Pakalpojuma sniedzēju 3 (trīs) mēnešus;
66.3. ja Pakalpojumu lietotājs vairāk nekā
sešus mēnešus Pakalpojumu sniedzējam nav
iesniedzis informāciju par lietoto pakalpojumu apjomu, nav informējis par ūdenssaimwww.salasnovads.lv
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1. pielikums

3. pielikums

Maksimāli pieļaujamās
koncentrācijas

Ūdens caurplūdes aprēķina tabula

2.
3.
4.
5.

Kopējās suspendētās
vielas
Ķīmiskais skābekļa
patēriņš (ĶSP)
Bioloģiskais skābekļa
patēriņš (BSP5)
Kopējais fosfors
Kopējais slāpeklis

500
250
10
75

2. pielikums

Ūdens caurplūdes aprēķina tabula

Nr. p.k.

Aprēķināta ūdensvada vai tā armatūras
bojājumu (noplūdes) gadījumā.
Ūdens caurplūdes ātrums 3 m/s
Pilns caurplūdes diametrs 24 stundas diennaktī pie ūdens spiediena tīklā 3 bar
Ūdens
Cauru- Ūdens Ūdens
caurles dia- caurplūde
caurmetrs
plūde
plūde
(m3/
(mm)
(l/s)
(m3/h)
diennaktī)
1. 15
0.5
1.9
45.6
2. 20
0.9
3.4
81.4
3. 25
1.5
5.3
127.2
4. 32
2.4
8.7
208.4
5. 40
3.8
13.6
325.6
6. 50
5.9
21.2
508.7
7. 60
8.5
30.5
732.5
8. 70
11.5
41.5
997.0
9. 80
15.1
54.3
1302.2
10. 100
23.6
84.8
2034.7
11. 150
52.9
190.8
4578.1
niecības pakalpojumu nelietošanu un nav
atbildējis uz Pakalpojumu sniedzēja rakstisko
brīdinājumu par Pakalpojuma līguma izbeigšanu;
66.4. ir mainījies nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs.
67. Izbeidzot Pakalpojuma līgumu, Pakalpojumu sniedzējs nekustamajam īpašumam
pārtrauc sniegt ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus.
68. Ja Pakalpojuma līgums tiek izbeigts,
Pakalpojumu lietotājs līgumā norādītajā termiņā veic pilnu norēķinu par tiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tas ir saņēmis līdz Pakalpojuma līguma izbeigšanai.

5. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu
69. Par noteikumu 16., 22., 29., 30., 31.,
35., 37., un 41., 54., 64.punktā minēto prasību
pārkāpumiem fiziskās personas var tikt administratīvi sodītas ar naudas sodu līdz 150
euro, bet juridiskās personas – līdz 500 euro.
70. Noteikumu izpildi kontrolēt un sastāwww.salasnovads.lv

Aprēķināta ūdensvada vai tā armatūras
bojājumu (noplūdes) gadījumā.
Ūdens caurplūdes ātrums 1.5 m/s
Pilns caurplūdes diametrs 24 stundas diennaktī pie ūdens spiediena tīklā 2 bar
Ūdens
Cauru- Ūdens Ūdens
caurles dia- caurcaurplūde
metrs
plūde
plūde
(m3/
(mm)
(l/s)
(m3/h) diennaktī)
1. 15
0.3
1.0
22.9
2. 20
0.5
1.7
40.7
3. 25
0.7
2.6
63.6
4. 32
1.2
4.3
104.2
5. 40
1.9
6.8
162.8
6. 50
2.9
10.6
254.3
7. 60
4.2
15.3
366.2
8. 70
5.8
20.8
498.5
9. 80
7.5
27.2
651.1
10. 100
11.8
42.4
1017.4
11. 150
26.5
95.4
2289.1
Nr. p.k.

1.

Piesārņojošā viela

Maksimāli
pieļaujamā
koncentrācija (mg/l)
350

4. pielikums

Ūdens patēriņa norma
komercuzskaitei
Nr. p.k.

Nr.
p.k.

Labiekārtotības
pakāpe

Viena
iedzīvotāja ūdens
patēriņš
Litri/
diennaktī
100

Dzīvojamās mājas/
dzīvokļi labiekārtoti
1
ar ūdensvadu un
kanalizāciju
Dzīvojamās mājas/ dzīvokļi
100
2 labiekārtoti ar ūdensvadu
un izsmeļamo aku
dīt administratīvā pārkāpuma protokolus ir
tiesīgas policijas amatpersonas. Sastādītos
administratīvā pārkāpuma protokolus izskata Salas novada pašvaldības Administratīvā
komisija.
71. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu pildīšanas.

6. Noslēguma jautājumi
72. Nekustamajos īpašumos, kuros nodarbojas ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vai pārtikas produktu
ražošanu, un, kuru kanalizācijas tīklā līdz
noteikumu spēkā stāšanās dienai nav ierīkoti
tauku uztvērēji, tie ir ierīkojami sešu mēnešu
laikā no noteikumu spēkā stāšanās dienas.
73. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās
dienai noslēgto Pakalpojuma līgumu noteikumi ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā
ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
regulējumu, tā saistīto normatīvo aktu regulējumu un šiem noteikumiem. Pretrunu konstatēšanas gadījumā, Pakalpojumu lietotājam
un Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums

nodrošināt Pakalpojuma līguma pārslēgšanu
jaunā redakcijā. Līdz Pakalpojuma līguma
pārslēgšanas jaunā redakcijā, pretrunu gadījumos ir piemērojami Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likumā minētie sabiedriskā
ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma noteikumi un šie noteikumi.

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
2016.gada 1.janvārī stājās spēkā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums.
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6.panta ceturtā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus, kuros
paredz: kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai
kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai; centralizētās
ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas
un aizsardzības prasības; sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos
noteikumos, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un
izbeigšanas noteikumus, kā arī brīvkrānu izmantošanas kārtību.
Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas organizēšana savā administratīvajā
teritorijā. Saistošie noteikumi nepieciešami, lai
noteiktu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību, lai
veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību
un nepārtrauktību, uzlabotu vides kvalitāti un
dabas resursu racionālu izmantošanu.
2. Īss projekta satura izklāsts
Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu (turpmāk –
ūdenssaimniecības pakalpojumi) sniegšanas un
lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu Pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju Salas novadā
un dabas resursu racionālu izmantošanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskām
un juridiskām personām, kas ir Salas novada
ūdensapgādes un kanalizācijas Pakalpojumu
saņēmēji, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas
Pakalpojumu sniedzējiem Salas novadā.
4. Informācija par administratīvajām procedūrām Fiziskām un juridiskām personām,
kuras vēlas pieslēgt savus objektus ūdensvada
un kanalizācijas tīkliem, jāiesniedz pieteikums Pakalpojumu sniedzējam, lai saņemtu
tehniskos noteikumus.
Pašvaldības būvvalde veic Ūdensvada un
kanalizācijas tīklu un būvju gatavības vērtēšanu
un nodošanu ekspluatācijā.
Pakalpojumu lietotājs slēdz līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju.
5. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Ar SIA “Vīgants”
Domes priekšsēdētāja /personiskais
paraksts/ I. Sproģe
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Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
nodošanu izsolei pašpatēriņa zvejai
Daugavā un Pļaviņu ūdenskrātuvē

Paziņojums par plānošanas dokumentu
nodošanu atkārtotai publiskai
apspriešanai

2019.gada 31.janvāra Salas novada domes sēdē tika pieņemts
lēmums Nr. 22 “Par rūpnieciskās
zvejas tiesību nomas nodošanu
izsolei pašpatēriņa zvejai Daugavā un Pļaviņu ūdenskrātuvē”
(protokols Nr.1, 23.punkts).
2010.gada 30.marta vienošanās
starp Aizkraukles novada pašvaldību, Krustpils novada pašvaldību, Salas novada pašvaldību, Pļaviņu novada pašvaldību,
Kokneses novada pašvaldību un
Jaunjelgavas novada pašvaldību
paredz Salas novadam 19 murdu
limitu Daugavā un 4 murdu limitu Pļaviņu ūdenskrātuvē.
Saskaņā ar lēmumu, iesnie-

Salas novada dome 2019.gada
31. janvāra sēdē pieņēma lēmumu
Nr.24 (protokols Nr.1, 25.punkts)
nodot publiskajai apspriešanai Salas novada teritorijas plānojuma 2.
redakciju, precizēto Salas novada
attīstības programmu 2019. - 2025.
gadam un plānošanas dokumentu
precizēto stratēģiskās ietekmes uz
vidi novērtējuma ziņojumu.
Publiskā apspriešanas laiks noteikts no 2019.gada 11.februāra līdz
4. martam (ieskaitot). Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks Salas
kultūras namā 2019. gada 20.februārī plkst. 18.00.
Priekšlikumi iesniedzami līdz
2019.gada 4. martam (ieskaitot)
Salas novada domē, adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas
novads, LV-5230 un Sēlpils pagasta
pārvaldē, adrese: Pētera Barisona

gumu par rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu 2019.gadam iesniegšanas termiņš ir 2019.gada
28.februāris. Gadījumā, ja iesniegumu skaits pārsniegs pašvaldībai iedalīto zvejas tiesību nomas
iespējas, 2019.gada 12.martā
plkst. 10.00 tiks rīkota rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsole.
Ar pilnu 2019.gada 31.janvāra Salas novada domes sēdes
lēmuma tekstu un izsoles noteikumiem Jūs varat iepazīties Salas novada pašvaldības interneta
vietnē: www.salasnovads.lv vai
klātienē Salas novada pašvaldībā
104.kabinetā, Susējas ielā 9, Salā,
Salas pagastā, Salas novadā.

Aizsardzības nozares vadība
apbalvo Salas novada pašvaldību
kā Zemessardzes atbalstītāju

17. janvārī Salas novada domes
priekšsēdētāja Irēna Sproģe bija
aicināta piedalīties Aizsardzības
ministrijas rīkotajā svinīgajā pasākumā, kas tika veltīts Zemessardzes atbalstītājiem un stiprinātājiem. Aicināto vidū biia Latvijas
darba devēji – uzņēmumu, biedrību, pašvaldību un izglītības iestāžu pārstāvji.
Svinīgajā apbalvošanas ceremonijā piedalījās aizsardzības
ministrs Raimonds Bergmanis,
Aizsardzības ministrijas valsts
sekretārs Jānis Garisons, Nacionālo bruņoto spēku komandieris
ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš,
Zemessardzes bataljonu pārstāvji
un Latvijas darba devēji, kas atbalstījuši Zemessardzi.
“Šodien vienkopus esam pul-
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cējuši uzņēmējus, pašvaldības,
mācību iestādes, kā arī biedrības,
kurām vēlamies teikt vislielāko
paldies par atbalstu Zemessardzei
un sniegto ieguldījumu valsts drošībā. Ceru, ka sabiedrībā vairosies
izpratne par iespējām, kā mēs
kopīgi varam stiprinām Latvijas
drošību – arī šādi – atbalstot zemessargus un viņu aktīvo apmācību procesu!” savā uzrunā uzsvēra
aizsardzības ministrs R. Bergmanis.
Latvijas uzņēmumi un iestādes
apbalvošanai izvēlētas, izvērtējot
zemessargu sniegtās atbildes aptaujas anketās, kā arī Zemessardzes bataljonu komandieru ieteikumus.
Jolanta Grandāne
SA un tūrisma lietu speciāliste

iela 6, Sēlija, Sēlpils
pagasts, Salas novads, LV-5232, vai arī sūtot elektroniski: salaspag@salas.lv.
Ar Salas novada teritorijas plānojuma 2. redakciju, precizēto Salas novada attīstības programmu
2019.-2025.gadam un plānošanas
dokumentu stratēģiskās ietekmes
uz vidi novērtējuma ziņojumu var
iepazīties Salas novada domē, un
Sēlpils pagasta pārvaldē, to darba
laikos: pirmdienās, otrdienās, trešdienās ceturtdienās no plkst. 8.00
– 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 16:00 (kontaktpersonas I.Gādmane
223.kabinetā, L.Kadžule 207. kabinetā), vai interneta vietnē www.
salasnovads.lv sadaļā attīstības plānošana un ģeoportālā geolatvija.lv.
Ingrīda Gādmane
Salas novada Teritorijas pl

2018.gads Salas novada dzimtsarakstu nodaļā
Dzimšana: reģistrētas 28
dzimšanas (2017.gadā - 25), t.sk.
9 zēni, 19 meitenes.
Vecāki izvēlējušies šādus vārdus: zēniem – Emīls, Valters,
Tomass, Markuss, Eduards, Raivo, Maksims, Kristens, Gustavs;
meitenēm – Dārta, Maija, Alise, Mia, Elīza, Melānija, Santa,
Amanda, Estere (2), Enija, Beāte,
Karlīne, Katrīna, Adelīna, Alise,
Marta, Ramona, Teona
Paternitāte atzīta (vecāki nesastāv laulībā) 14 gadījumos.
11 gadījumos mātei piedzimis pirmais bērns, 10 – otrais,
3 - trešais, 2 – ceturtais, 1 – piektais, 1 - sestais
Laulība: reģistrētas 17 laulības
(2018.gadā – 18) (t.sk. 2 baznīcā); pirmā laulība – 13 sievietēm,
13 vīriešiem; otrā laulība – 3 sievietēm, 4 vīriešiem, trešā laulība

–1 sievietei
Miršana: reģistrēti 42 miršanas gadījumi (2017.gadā – 35),
t.sk. 22 vīrieši, 20 sievietes
Gadi
Vīrieši Sievietes
91 – 100
3
81 – 90
4
7
71 – 80
6
7
61 – 70
9
51 – 60
2
2
41 – 50
1
11 - 20
1
Nāves cēloņi:
1. Sirds, asinsvadu slimības,
t.sk. infarkti
2. Vēzis, audzēji
3. Traumas (orgānu bojājumi,
kaulu lūzumi)
Ingūna Rēķe
Salas novada dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja

Zemessardze plāno izvest dažāda veida
mācības Salas novadā
LR Zemessardzes 3. Latgales
brigādes Zemessardzes 56. kājnieku
bataljona komandieris pulkvežleitnants V. Kodors ir informējis Salas
novad pašvaldību, ka saskaņā ar
Zemessardzes 56. kājnieku bataljona 2019. gada apmācību plānu,
Salas novada Ošānu karjerā un tā
apkārtnē: 16. februārī; 9., 13. un 29.
martā; 6., 7., 13. un 14. aprīlī; 17.

augustā; 21. septembrī; 5., 6., 12.
un 13. oktobrī bataljona zemessargiem ir plānots izvest dažāda veida
mācības, kurās tiks veikta praktiskā
šaušana ar strēlnieku ieročiem un
izmantoti imitācijas līdzekļi.
Kontakttālr.: +371 22010554,
atbildīgais par mācību norisi ir
kapteinis L. Osis, tālrunis: +371
29255810.
www.salasnovads.lv
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Pasākums izglītības iestādēs “Dzīvo veselīgi Salas novadā"

Eiropas Sociālā fonda projekta „Vietējās sabiedrības veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā” Nr.
9.2.4.2/16/I/048 ietvaros, četras
dienas janvārī novada izglītības
iestādēs notika nodarbības „No
grauda līdz putrai”. Pasākumu
vadīja SIA “Foodtastic!” uztura
speciālistes.
Pirmsskolas izglītības iestādes
“Ābelīte” Kamenītes, Zīļuku un
Taurenīšu grupu bērniem, Biržu
pamatskolas 5 -6 g.v. bērniem notika rotaļnodarbības. Darbojoties
grupiņās tika krāsoti plakāti, lai
bērni iepazītu pārtikas produktu
grupas: dārzeņu, augļu, piena,
gaļas, zivju un graudaugu. Uztura
speciālistes Lāsma un Jevgēnija
bērniem skaidroja, ka augļi un
dārzeņi satur vitamīnus jeb labos
dakterus, kas ārstē organismu,
piena produkti satur kalciju, kas
ir kaulu celtniecības materiāls,
gaļa dod spēku, zivis satur labos
taukus, kas vajadzīgi gudrībai utt.
Tika skaidrots, ka graudaugi ir
“supervaroņi”, kas sniedz ilgstošu
enerģiju. Tika izvērsta diskusija, kādas putras bērni zina, ar ko
kopā var ēst putras, kādā dienas
daļā vislabāk ēst putru utt. Ar
priecīgā un bēdīgā smaidiņa attēliem tika izspēlēta spēle par

veselīgajiem un neveselīgajiem
produktiem.
Savukārt Salas vidusskolā un
Biržu pamatskolā ar 1. klases
skolēniem nodarbībās diskusijas
veidā, tika izrunāts par veselīga
dzīvesveida pamatprincipiem: veselīgu uzturu; pietiekamu ūdens
lietošanu; fiziskajām aktivitātēm,
kam bērniem būtu jāvelta vismaz
60 minūtes dienā; pietiekamu
miegu, kas būtiski ietekmē augšanas procesus; mieru; prieku; atrašanos svaigā gaisā utt. Izspēlējot
spēles tika atkārtotas un nostiprinātas jauniegūtās zināšanas par
veselīga dzīvesveida pamatprincipiem. Par pārtikas produktu
grupām tika minētas mīklas. Ar
lielu interesi pirmklasnieki iesaistījās uzturvielu spēlē un cukura
daudzuma izvērtēšanā dažādos
produktos.
Bērni aktīvi piedaloties visās
rotaļnodarbībās, radīja priekšstatu, ka nodarbību saturs ir paticis,
turklāt jau nodarbības laikā varēja
novērot to, ka dzirdētais palicis
prātā.
Salas vidusskolas 2.- 4.klases
un Biržu pamatskolas 2.- 6.klases skolēniem, pirms veselīgo
našķu gatavošanas, tika skaidrots kāpēc veselīgs uzturs ir tik
būtisks, ka veselīgam uzturam ir

jābūt daudzveidīgam, garšīgam,
pietiekamam un mērenam. Tika
skaidroti ēdienkartes veidošanas
pamati un kas ir uzkodas. Pēc uztura speciālistu īpašām receptēm
tika pagatavoti veselīgie našķi.
Gatavošanas nodarbība noritēja
izcili, ņemot vērā, ka vienā nodarbībā Salas vidusskolā piedalījās
29 dalībnieki. Skolēni tika iesaistīti gatavošanas daļā- nodarbojās
ar griešanu, smalcināšanu utt.,
palīdzēja mazgāt traukus un bija
ļoti pateicīgi par maizītēm. Garšoja visiem. Interesanti, ka Biržos
bērni bija izvēlīgāki pret ēdienu,
salīdzinot ar Salas vidusskolu.
Divas dienas Salas vidusskolas
5.- 12.klases un Biržu pamatskolas 7.-9.klases skolēniem risinājās
“Veselīga un sabalansēta uztura”
olimpiādes. Olimpiādēs ar aizrautību piedalījās visi skolēni. Vispirms speciālistes diskusijas veidā
izskaidroja kā: fiziskās aktivitātes;
kārtīga izgulēšanās; pastaigas
dabā; draudzīga kopā būšana ir
tik ļoti būtiska; kāpēc pozitīvas
emocijas uzlabo veselību un garastāvokli; kāpēc veselīgs uzturs
ir tik ļoti svarīgs. Olimpiādēs pacietība un uzmanība katrai klasei
bija nedaudz atšķirīga, tomēr kopumā lektores visas klases vērtē kā
disciplinētas. Interesanti, ka Salas

Salas KKS sasauc kopsapulci
Salas Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrības reģistrācijas Nr.
55403009911 valde paziņo, ka
2019.gada 6.martā plkst. 14:00
Salas kultūras namā, Skolas ielā
2, Salā, Salas novadā tiek sasaukta
biedru kopsapulce.
Darba kārtība:
1. Valdes, revīzijas komisijas,
www.salasnovads.lv

kredītkomisijas ziņojumi par KKS
darbību 2018.gadā.
2. 2018.gada pārskata apstiprināšana.
3. Valdes lēmumu apstiprināšana.
4. Dažādi jautājumi.
Gadījumā, ja biedru kopsapulce nevarēs notikt kvoruma

trūkuma dēļ atkārtota kopsapulce
notiks 2019.gada 21. martā plkst.
14:00 Salas kultūras namā, Skolas
ielā 2, Salā, Salas novadā.
Aicināti piedalīties visi KKS
biedri. Vairāk informācijas pa tālr.
65237707, mob. tālr. 26526895
vai e-pasts salaskks@inbox.lv
Salas KKS valde

vidusskolā 5. klases skolēni izrādīja labāku zināšanu līmeni par
citiem, ieskaitot vecāko klašu skolēnus. Biržu pamatskolas olimpiādēs, liela daļa bērnu izrādīja
apsveicamas zināšanas (izcēlās tie
skolēni, kam par uzturu ir lielāka
interese), kā arī bija daži skolēni,
kam šī tēma interesē krietni mazāk.
Ceru, ka piedaloties projekta
pasākuma ciklā “Dzīvo veselīgi
Salas novadā”, palielināsies to bērnu un jauniešu skaits, kas uzturā
vairāk lietos dārzeņus un augļus;
bērni putras.
Vietējās sabiedrības veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā turpinās visu 2019.gadu. Jau tuvākajā
laikā plānoti bezmaksas pasākumi iedzīvotājiem Salas un Biržu
ciemā par veselīgu dzīves veidu.
Aicina iedzīvotājus sekot līdzi
aktualitātēm, kas tiks publicētas
pašvaldības mājaslapā www.salasnovads.lv un izdevumā „Salas
Novada Vēstis”. Projekta kopējās
izmaksas ir 49116,00 EUR, no kurām Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 41748.60 EUR, jeb 85
% un valsts budžeta finansējums
7367.40 EUR, jeb 15 %.
Ligita Kadžule
projektu vadītāja

VALSTS UN PAŠVALDĪBU
VIENOTAIS KLIENTU
APKALPOŠANAS CENTRS
P: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
O: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
T: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
C: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
P: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00
T. 669 54845;
sala@pakalpojumucentri.lv
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JAUNIETI no 15 līdz 29 gadiem, piedalies un izmanto
iespējas projektā „PROTI un DARI!”
Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), bet šobrīd nemācies, nestrādā algotu darbu, neapgūsti arodu pie amata
meistara un neesi reģistrējies Nodarbinātības
valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam Eiropas Sociālā fonda finansētā
projektā “PROTI un DARI”!
Salas novada pašvaldība 2016.gadā ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Eiropas
Sociālā fonda projekta Nr.8.3.3.0./15/I/001
„PROTI un DARI” īstenošanu Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas
perioda darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa
„Attīstīt Nodarbinātības valsts aģentūrā nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, Nodarbinātības valsts
aģentūras īstenotajos pasākumos „Jauniešu
garantija” ietvaros un nevalstisko organizāciju
vai jauniešu centru darbībā”.
Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas
jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti
izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata
meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai
Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos
vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos
bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī

nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru
darbībā
Projekta īstenošanas laiks- līdz 2020.gada
decembrim.
Ko projekts sniedz jaunietim?
 Dalību individuālajā pasākumu programmā, kas var ilgt no viena līdz četriem mēnešiem (atsevišķos gadījumos- līdz deviņiem
mēnešiem). Katrā programmas mēnesī jaunietim tiek nodrošinātas vismaz 24 stundas
aktivitāšu, kā arī mentora un programmas vadītāja atbalsts. Un tas viss- bez maksas!
Aktivitātes, kas var būt iekļautas individuālajā pasākumu programmā jaunietim
 Formālās un neformālās mācīšanās
aktivitātes (apmācību semināri, kursi, radošās
nodarbības, prasmju attīstības treniņi u.c.);
 Dalība pasākumos (sporta aktivitātes,
ekskursijas un pārgājieni, kultūras pasākumi,
nometnes, āra dzīves un aktīvās atpūtas aktivitātes; iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs
u.c.);
 Brīvprātīgā darba aktivitātes (īstermiņa brīvprātīgā darba veikšana nevalstiskajās
organizācijās un pasākumos, Tavu prasmju un
pieredzes pilnveidošanai);
Iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos (nevalstisko organizāciju un jauniešu
centru iepazīšanas vizītes, pasākumu apmek-

lēšana, līdzdalība projektu organizēšanā u.c.);
Profesijas specifikas iepazīšana (vizītes
uzņēmumos, īstermiņa prakse u.c.);
 Speciālistu konsultācijas (psihologs,
karjeras konsultants, jaunatnes lietu speciālists u. c., izņemot ārstniecības personālu);
 Mentora un programmas vadītāja atbalsts, palīdzot individuālās pasākumu programmas īstenošanā, Tavu prasmju un interešu
attīstīšanā;
specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu).;
Projekts dod iespēju apgūt jaunas zināšanas un prasmes, kuras var veicināt Tavu iespēju atrast darbu, apgūstot dažādas prasmes un
zināšanas kursos un apmācībās!
Jaunieši aicināti pieteikties! Saziņai: programmas vadītāji Ligita Kadžule, tālrunis
25460441, e- pasts ligita.kadzule@gmail.com
un Daina Sondore tālrunis 28369691, e- pasts
dainasondore@inbox.lv vai personīgi Salas
novada pašvaldībā 207.kabinets, Susējas iela
9, Sala. Vairāk informācijas par projektu www.
jaunatne.gov.lv
Ligita Kadžule
projektu vadītāja

Krāšņā ceļvedī un kartē - par tūrisma maršrutu
“Baltu ceļš”, kurā ietilpst arī Sēlpils pilskalns
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam projekta LLI-187
“Starptautiskais kultūras maršruts “Baltu ceļš”
(“Balts Road”) ieviesēji Kurzemē, Zemgalē un
Ziemeļlietuvā, nākamo tūrisma sezonu gaidot, latviešu un lietuviešu valodā klajā laiduši
krāšņu tūrisma ceļvedi un karti ar maršrutam
atbilstīgu nosaukumu - “Baltu ceļš”.
Abus jaunos iespieddarbus kā pirmie jau
varēja novērtēt nesen notikušās starptautiskās izstādes “Balttour - 2019” apmeklētāji, bet
tagad elektroniskā formātā tie aplūkojami arī
Zemgales plānošanas reģiona interneta vietnes www.zemgale.lv sadaļā Lejuplādes.
No kopējā maršrutā, kura kopgarums
Latvijas un Lietuvas teritorijā ir 2 145 kilometri, ietvertajiem vairāk nekā 110 tūrisma
objektiem, aptuveni 30 meklējami Zemgalē
un Sēlijā. Maršruts “Baltu ceļš” veidots trīs
lokos – kuršu, zemgaļu un sēļu, kas ceļotājiem ļauj iepazīties ar baltu savulaik apdzīvotajām zemēm, to ainaviskajām vērtībām
– pilskalniem, pilsdrupām, upēm un ezeriem, senajām kulta vietām – akmeņiem,
avotiem un dižkokiem, amata rīkiem un
rotām, apģērbu un sadzīves priekšmetiem,
kas atrasti arheoloģisko izrakumu laikā, bet
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tagad glabājas vietējos muzejos un izstāžu
zālēs.
Sēlijas loka maršrutā ir iekļauts arī Sēlpils
pilskalns Salas novadā, kurš atrodas nu jau kā
saliņa Daugavā iepretim brīvdabas atpūtas
kompleksam "Zvejneklīcis" Sēlpils pagastā.
Savulaik, arheoloģiskie izrakumi ir apliecinājuši, ka sen senajos laikos Sēlpils pilskalnā uz
dzīvi bija apmetušies mūsu priekšteči - baltu
ciltis.
Mūsdienās zemgaļu varenība, sēļu dzīves
gudrība un kuršu drošsirdība lielā mērā izpaužas kaimiņtautu materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, paaudžu paaudzēs
krātajās un pārmantotajās zināšanās, tradīcijās un amata prasmēs. Līdztekus minētajiem
trim lielajiem maršruta lokiem, kartē iekļauti
arī astoņi tematiskie maršruti, tostarp “Varenā un bagātā Zemgale – izzini zemgaļus!” un
“Ceļojums caur seno sēļu zemi”.
Lai to visu izzinātu, noskaidrotu un precizētu, jaunā maršruta izveides procesā, sadarbības partneri ieguldījuši lielu darbu, kas
ietver senvēstures avotu izpēti, ievērības vērto
apskates objektu izvēli un apsekošanu, fotofiksāciju, video filmas izgatavošanu, aprakstu
rediģēšanu un tulkošanu, tūrisma gidu vai-

rākkārtēju mācību organizēšanu un vēl citas
aktivitātes. Taču iesāktais darbs vēl turpināsies ar tūrisma speciālistu mācību un žurnālistu vizīšu, kā arī ar projekta noslēguma konferences organizēšanu, ar minētā ceļveža un
kartes izdošanu arī angļu valodā.
Projekta ieviešana ilgs līdz 2019. gada
rudenim un tā kopējais finansējums ir 763
402,34 eiro, tostarp ERAF finansējums – 648
891,96 eiro.
www.salasnovads.lv
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Aktualitātes lauksaimniekiem
Lauku atbalsta dienests (LAD), izmantojot
Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS) uzsāk lauku bloku/ainavas elementu precizēšanu 2019.gada Vienotā iesnieguma sezonai, ja
vēlaties:
- iekļaut lauku blokā sakoptu platību vai no
lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību;
- pievienot jaunus ainavas elementus (koku
vai krūmu pudurus vai akmeņu kaudzes un
dīķus);
- izveidot lauksaimnieka lauku bloku (nošķirt savu apsaimniekoto platību no kaimiņu
apsaimniekotajām platībām).
Precizēšanu varēs veikt līdz 01.04.2019.

Vienotā iesnieguma iesniegšanas laikā ārpus
lauku bloka varēs pieteikt tikai tādu sakoptu
platību, kas ir vismaz 0.30ha.
- LAD informē, ka no 4. februāra līdz 4.
martam iespējams pieteikties atbalsta saņemšanai pasākuma “Sadarbība” apakšpasākumā
“Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai”. Tā mērķis ir veicināt sadarbību starp
mazajiem ekonomikas dalībniekiem ar lauku
tūrismu saistītu pakalpojumu un mārketinga
darbību īstenošanā - lauku tūrisma pakalpojumu virzība un attīstīšana tirgū, mārketings
un mārketinga kampaņas popularizēšana un
jaunu tirgu sasniedzamības paplašināšana.

Atbalsta pretendenti var būt sadarbības grupas: mazie ekonomikas dalībnieki – lauku tūrisma pakalpojuma sniedzēji, kā arī biedrības
vai nodibinājumi.
LAD mājaslapā ir publicētas šā gada provizoriskās Lauku attīstības programmas pasākumu kārtas.
Lauku attīstības konsultanta pieņemšanas
laiks Salas novadā: 25. februārī plkst. 9:0012:00 Salā, Susējas ielā 9, 222.kabinetā un
plkst 13:00-16:00 Sēlpils pagasta pārvaldē, Sēlijā, Pētera Barisona ielā 6, T.26511269
Anita Putka
LLKC Jēkabpils KB konsultante

Lepojies un balso par Dižprojektu 2018!
Dižprojekta 2018 kandidāts ir arī Sēlpils evaņģēliski luteriskās
draudzes īstenotais projekts "Sēlpils baznīcas glābšanas darbi"

Dižprojekts 2018 skatītāju balsošana ir sākusies un tā ilgs līdz pat 19. februārim!
VRG balsojuma anketa būs pieejama šīs nedēļas laikā, bet jau tagad varat sākt iepazīties ar 2018.
gada dižprojektiem šeit - http://llf.partneribas.lv/

archives/5333. 2018. gada dižprojetu kandidāts ir
arī Sēlpils evaņģēliski luteriskās draudzes īstenotais projekts “Sēlpils baznīcas glābšanas darbi”, ko
izvirzīja biedrība “Lauku partnerība “Sēlija””.
Šis nav stāsts par kristietību vai Baznīcu kā in-

stitūciju. Šis ir stāsts par cilvēku, tā mīlestību pret
vietu, kurā viņš dzīvo, iekšējo gaismu, kultūru
un gara spēku, jo nav nekā stiprāka par to. Tur,
kur 2016.gadā bija tikai Sēlpils baznīcas mūri,
šobrīd tiešām ir Baznīca …
Nebūsim kūtri un atbalstīsim centienus darīt
pasauli labāku un labestīgāku, caur cilvēka dvēseles tempļa atjaunošanu! Vairāk par projektu
novada mājaslapā sadaļā Projekti.
Arī šogad "Dižprojekts" titulu iegūs projekts,
kas tiks izvirzīts VRG balsojumā, tomēr arī sociālo tīklu populārākais projekta īstenotājs saņems
īpašo pārsteigumu!
Dižprojekti ir publicēti LLF mājaslapā un sociālajos tīklos, kur varat aicināt savējos atbalstīt
projektu (spiežot "Patīk" sociālajā tīklā draugiem.lv vai "Like" facebook.com). Visi Dižprojekti LLF Facebook lapā https://w w w.faceb o ok.com/pg/laukuforums/photos/?tab=album&album_
id=2025910934129950 Visi Dižprojekti LLF
Draugiem.lv lapā - https://www.draugiem.lv/
llf/gallery/?aid=69360277
Visi Dižprojekti
LLF mājas lapā - http://llf.partneribas.lv/archives/5333
Latvijas Lauku forums

Salas vidusskolā un Biržu pamatskolā tiek īstenots projekts “PuMPuRS”
2018. gada 16. novembrī Salas
novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par Eiropas
Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā mērķa
“Samazināt priekšlaicīgu mācību
pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”
projekts
Nr.8.3.4.0./16/1/001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai”.
Projekta darbības laiks ir no 2017.
gada līdz 2022.gadam.
No 2019.gada janvāra projekts
www.salasnovads.lv

tiek īstenots Salas vidusskolā un
Biržu pamatskolā.
Projekta mērķis ir sniegt atbalstu un mazināt to bērnu un
jauniešu skaitu, kas priekšlaicīgi
pārtrauc mācības un neiegūst izglītību.
Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski- tie var būt gan
sociālās vides un veselības riski,
gan ar mācībām, gan ar skolas
vidi saistīti riski, gan ekonomiskie riski, gan ar ģimeni saistītie
riski.
Projekta atbalstu var saņemt
vispārējās izglītības iestāžu skolē-

ni no 5.klases līdz 12.klasei.
Ko iegūst projekta ietvaros
skolēns un ko skolotājs? Skolēns
– konsultācijas ar pedagogiem,
psihologiem, sociālajiem pedagogiem, ekonomisku atbalstu.
Pedagogi- iespēju un resursus
individuāli strādāt ar skolēniem,
kuriem tas ir nepieciešams.
Ja Jūsu bērnam ir grūtības mācībās, psiholoģiskas problēmas

vai kāds cits no riskiem nepabeigt
skolu, uzklausi un atbalsti, meklē
palīdzību. Neiegūta izglītība var
traucēt karjeras veidošanai nākotnē, negatīvi ietekmēt cilvēka
labklājību un pašvērtējumu.
Salas vidusskolā projektu koordinē skolotāja Ināra Beļauniece, Biržu pamatskololā – skolotāja
Sandra Līce.
Skolotāja I .Beļauniece
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Salas vidusskolā turpinās projekts
skolēnu nākotnes karjeras atbalstam
Aizsaulē aizgājuši
Radinieki un draugi paraudās
par mani; varbūt paraudās
rūgti; un pēc tam – aizmirsīs.
Tā ir no pirmsākumiem bijis
un mūžīgi paliks. Viņus ir
saskaitījis un atceras tikai
vispilnīgais Dievs.
/mūks Hieronims/

Mihails Ļebedevs
(02.02.1941. – 18.01.2019.)
Mans gaišais bērns, mana
kastaņa svece, –
Mana laime ir tevi laimīgu
redzēt!”
/Ārija Elksne/

Salas novada dzimtsarakstu
nodaļā decembrī reģistrēts
1 jaundzimušais.

Apsveicam
februāra
jubilārus!
Cilvēkam ir divas
dzīves. Otrā sākas
brīdī, kad cilvēks
saprot, ka viņam
ir tikai viena.
/Konfūcijs/

Skolā cilvēki pavada vismaz
deviņus savas dzīves gadus. Skolā apgūst pamatzināšanas dažādās zinātņu nozarēs, iemaņas un
prasmes, attieksmi un vērtības,
kas jāsaglabā visas dzīves gaitā.
Vecāku loma bērna izglītības un
karjeras virziena izvēlē ir ļoti nozīmīga, taču skola to papildina
un palīdz skolēniem attīstīt savus
dotumus, piepildīt personības izaugsmes un labklājības potenciālu. Skola sagatavo jauniešus dzīvei mūsdienu pasaulē un ievirza
mūžizglītības ceļā.
23. janvārī Salas vidusskolā ieradās Agnese Megne, lektore no
Rīgas, lai 10.-12. klases jauniešus
rosinātu domāt par to, kā sagatavot sevi darba tirgum jau šodien.
Kur iegūt pieredzi, zināšanas un
prasmes, kas būs noderīgas darba
attiecībās, lai veicinātu jauniešu
izpratni par to, kādas rakstura

īpašības darba tirgū šobrīd ir
vispieprasītākās, mudinātu jauniešus domāt par savu tēlu/personību – vizuālo tēlu, raksturu,
personības iezīmēm un sociālo
tīklu spēku un ietekmi. Jauniešus
lekcija uzrunāja, jo pasniedzēja
bija harizmātiska, laipna, atvērta un zinoša. Patika piemēri no
reālās dzīves, lika aizdomāties par
daudzām lietām, kas jauniešus
saistīs karjeras izglītībā ne tikai
rīt, bet saista jau šodien. Liels
paldies pasniedzējai, ka lika jauniešiem paskatīties uz sevi no cita
skatupunkta.
Janvārī Salas vidusskolā notika
vēl divi ar karjeras izglītību saistīti pasākumi. 11. un 14. janvārī
Salas vidusskolas 11. un 12. klasei notika informatīvās stundas
"Eiropas Savienības programmu
un projektu iespējas", kuru laikā
Salas novada jaunatnes lietu spe-

ciāliste Elīna Kušiņičeva jauniešiem pastāstīja par programmām
"Erasmus+ Jaunatne darbībā" un
"Eiropas Solidaritātes korpuss",
kā arī iespēju jauniešiem iesaistīties Salas novada īstenotajā Solidaritātes projektā "Jaunieši VAR".
Liels paldies Elīnai par sadarbību
ar Salas vidusskolu!
Otrs pasākums, kas bija saistīts
ar karjeras izglītību, norisinājās
14. janvārī skolas telpās. Salas vidusskolas absolvente, finansiste,
uzņēmēja un māksliniece atklāja
savu gleznu izstādi, kuras laikā 9.11. klases skolēniem bija unikāla
iespēja tuvāk iepazīties ar mākslinieka profesiju. Par mākslinieka
ikdienu, darba specifiku, rakstura
īpašībām un izglītības iespējām
runāja ne tikai pati izstādes autore Inga Āriņa, bet arī viņas mākslas skolotāji - Jēkabpils Mākslas
skolas direktors Ziedonis Bārbals
un profesionāla māksliniece Jolanta Ābele. Pasākums bija izcils,
tas raisīja patīkamas sajūtas. Paldies māksliniekiem, ka dalījās ar
savām sajūtām, zināšanām un
dzīves pieredzi ar jauniešiem.
Pasākumi tiek organizēti darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā
atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju
karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs" projekta Nr.
8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” ietvaros.
Dace Ķiploka
Pedagoģe un karjeras
konsultante Salas vidusskolā

Projekta “Biržu jaunieši var un dara!” atklāšanas
mēnesis – marts
Projekta “Biržu jaunieši var
un dara!” aktivitātes jauniešiem
sāksies martā. Lai jauniešiem
dotu iespēju iepazīt neformālo
izglītību un gūt pirmo pieredzi
darbojoties projektā, uz pirmajām aktivitātēm esam uzaicinājuši
Latvijā zināmus cilvēkus gan jauniešu projektu un aktivitāšu vadīšanā, gan veselīga dzīvesveida un
sporta jomās.
6. martā no plkst. 16:3019:30 Biržu pamatskolas, sporta zālē, notiks projekta “Biržu
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jaunieši var un dara!” atklāšanas
pasākums! Atklāšanas pasākuma
īpašie viesi būs šova komanda
“Street warriors”, ar kuriem kopā
jauniešiem būs iespēja gan parunāties, gan apgūt jaunus iesildīšanās vingrinājumus un kādus šovu
trikus, kā arī vairāk uzzināt par
projektu.
13. martā no plkst. 16:30 –
19:30 Biržu pamatskolas telpās
jauniešiem notiks tikšanās ar personības pilnveides treneri Reini
Kristiānu Širokovu, tikšanās laikā

jauniešiem būs iespēja iesaistīties
dažādās aktivitātēs.
20. martā no plkst. 16:30 –
19:30 Biržu pamatskolas telpās
notiks iedvesmojoša tikšanās ar
izaugsmes treneri Ievu Garjāni.
Visas tikšanās notiks neformālā atmosfērā, paredzētas arī gardas
tējas pauzes un laiks sarunām.
Uz visām tikšanās reizēm aicinām jauniešus vecumā no 13-16
gadiem, kuri dzīvo un/vai mācās
Biržos. Iepriekšēja pieteikšanās
nav nepieciešama, ja rodas kādi

jautājumi, vairāk informācijas pa
tālr. 25712909 vai rakstot uz jaunatne@salas.lv . Projekta ietvaros
vienu reizi nedēļā aktivitātes plānotas līdz pat oktobra sākumam.
Projekts tiek īstenots Izglītības
un zinātnes ministrijas Jaunatnes
politikas valsts programmas 2018.
gadam valsts budžeta finansējuma
ietvaros.
Elīna Kušiņičeva
Jaunatnes lietu speciāliste
www.salasnovads.lv
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Klusais un piepildītais bērnības sapnis.
Ingas Āriņas 4. personālizstāde notiek Salas vidusskolā
14. janvāra rīts Salas vidusskolas zālē bija neparasts. Te viesojās
šīs skolas 11. izlaiduma absolvente
Inga Āriņa, kurai atklāja personālizstādi.
Ceremonijas ievadā ar skaņdarbu klātesošos iepriecināja Salas
vidusskola audzēkne, pianiste Linda Poplova. Skolas muzeja vadītāja, skolotāja Pārsla Stirna sacīja:
„Šodien mums ir trīs notikumi.
Pirmais. Tikšanās ar vidusskolas
absolventi. Otrais. Viņas gleznu
izstādes atklāšana. Un trešais – šī
ir arī karjeras stunda, kurā varēs
uzzināt par mākslinieka profesiju.
Ingai zīmēšanas talants jau atklājās skolas laikā. Tolaik bija tradīcija, ka klase, kas skolā dežūrēja
nedēļu, izdeva periodisko izdevumu „Dadzītis”. Inga tajā vienmēr
zīmēja. Tas bija sākums. Līdz šai
dienai bija ļoti tāls ceļš ejams. Kāds
viedais ir teicis: „Atliek tikai noticēt, ka aiz nākamā pagrieziena gaida prieks, un tā notiek. Viskošākās
krāsas rokās ieliek nejaušība. Atliek
tikai noticēt, un saules zaķīši galotnēs lēkās, un nedienas aizbēgs,
dzirdot tavus smieklus.” Paraugoties ziedu pasaulē, varu sacīt, ka
skaistumam piemīt arī smarža, un
smarža piemīt arī katrai dvēselei.”
Vizuālās mākslas skolotāja un
karjeras konsultante Dace Ķiploka
teica: „Šodien jums būs iespēja iepazīties ar cilvēku, kas pastāstīs par
mākslu, kādas prasmes un iemaņas
ir nepieciešamas māksliniekam.
Jāņem vērā, ka tas ir smags darbs.
Es Ingai vēlos dāvināt hiacinti,
kura ne tikai jauki smaržo, bet arī
ātri aug, lai viņas izaugsme būtu
strauja un darbi tiktu rādīti vēl plašākā lokā! Lai blakus būtu cilvēki,
kas iedvesmo!”
Vārds tika dots pašai Ingai. Viņa
atzina, ka šorīt ir nedaudz uztraukusies, jo izstādes atklāšana nenotiek ikdienā. „Šī ir īpaša diena.
Pirms 30 gadiem esmu absolvējusi
šo vidusskolu. Profesija – mākslinieks bija mans bērnības sapnis.
Tas bija mans klusais sapnis, par ko
es skaļi nerunāju. Kad skolas direktore mums vaicāja, par ko vēlamies
kļūt, mēs ar draudzeni izdomājām,
ka sacīsim – par medmāsām. Direktore sadusmojās, ka mēs potēsim cilvēkus un izdzina mūs no
kabineta. Nākamreiz sacījām, ka
vēlamies kļūt par pavārēm, tad –
par dārzniecēm.
www.salasnovads.lv

Vienu reizi, kad es skolā biju
dežurante un slaucīju tāfeli, nejauši noklausījos savas mammas un
skolotājas sarunu par sevi. Viņas
runāja par ko es varētu kļūt. Tad
skolotāja sacīja: „Pavaicāsim viņai
pašai.” Es izgriezu lupatu, atmetu
matus atpakaļ un lepni sacīju: „Par
aktrisi!” Gan mātes, gan skolotājas
sejā bija milzīgs izbrīns.
Es netiku tur, kur vēlējos, pa
mākslas līniju, bet ieguvu grāmatvedes- finansistes diplomu. Pateicoties, labiem skolotājiem savu
bērnības sapni esmu piepildījusi.”

Iniciē raidījumu
„100 grami mākslas”
Ingai kā jau māksliniecei izdomas netrūkst. Viņa zāles priekšā
aicina savus skolotājus, profesionālus māksliniekus Jolantu Ābeli
un Jēkabpils mākslas skolas direktoru Ziedoni Bārbalu. Viņi atbild
uz jauniešus interesējošiem vaicājumiem par mākslinieka profesiju.
Kādi ir darba pienākumi un
mākslas uzdevums? Jolanta:
„Mākslas uzdevums ir radīt skaisto
un vēl skaistāk, nekā tas ir dzīvē.”
Ziedonis: „Mākslas ir tas, ko rada,
atrodot to, kas ir neparasts mūsos
un pārējos. Ir jādarbojas regulāri.
Galvenais, lai pašam tas, ko dari,
būtu interesētu.”
Kādi ir galvenie mākslas instrumenti? Jolanta: „Galvenais mākslinieka instruments ir acis. Mākslinieks visu redz vairāk un savādāk
– no matu galiņiem līdz kurpju
šņorēm. Māksliniekam ir jāpārzina
visas profesijas un zinātņu nozares:
anatomija, ķīmija, dabas zinātnes.
Ja viņš kādu no tām nepārvaldīs,
viņš to nevarēs attēlot. Māksliniekam ir jābūt arī ļoti labam psihologam. Tā ir grūta un sarežģīta
profesija. Es nepārtraukti mācos
un studēju.” Ziedonis: „Ir daudz
jāstrādā. Mākslas darbi jāvēro savas valsts un par pasaules prizmā,
jāsalīdzina. Labs darbs ir tāds, kas
pārnes sajūtas no mākslas darba uz
skatītāju.”
Kādām rakstura īpašībām jāpiemīt māksliniekam? Ziedonis:
„Jātic mākslai. Jāredz tas, ko tu
gribi. Jābūt meklējumiem. Dažreiz
pati dzīve nosaka to, par ko tev jākļūst. Piemēram, es vēlējos kļūt par
izmeklētāju. Kā māte aizveda uz
mākslas skolu, tā tur paliku…”
Kāda izglītība nepieciešama?

Jolanta: „Izglītība ir vajadzīga. Tāpat kā mācās par ārstu, tā mācās
par mākslinieku. Pati profesija prasa nepārtraukti izglītoties. Patiesībā jau bērnībā cilvēks zina, par ko
viņš kļūs. Ja tas tā ir, tad viņš savu
sapni piepildīs.” Ziedonis: „Nevar
iztikt bez paškritikas, bet tā nedrīkst nomākt optimismu.”
Kādi ir būtiskākie plusi un mīnusi šajā profesijā? Jolanta: „Tu esi
brīvs. Vari darīt, ko vēlies. Tev nav
problēmu iziet dabā un cilvēkos. Ja
kļūsti pārāk populārs, tad gan brīvība samazinās. Viss jau ir atkarīgs
no katra cilvēka rakstura īpašībām.
Vienīgais mīnuss ir materiālā bāze.
Tās nodrošināšana nav lēta. Tādēļ
ir teiciens, ka mākslinieks kļūst slavens pēc savas nāves. Svarīgi ir arī
tas, kā jūs paši sevi esat novērtējuši.
Ja sevi novērtējiet uz 50 eiro, tad tā
arī būs. Jāstrādā pie sevis un savu
darbu pašvērtības celšanas.” Ziedonis: „Radīt – tas ir kaut kas brīnišķīgs! Mīnuss ir finansiālie jautājumi. Manuprāt, kaut kur ir jāatrod
šīs zelta vidusceļš, kas patīk tautai,
bet nedrīkst pazaudēt savu stilu. Ir
jāiet savs ceļš.”
Noskaidrojās, ka mākslinieks
var strādāt daudzās jomās: skolā,
veidot interjerus, būt dizainers,
darināt apģērbu, veikt pasūtījuma
darbus u.c. Māksla ir bagāta ar profesijām, jāatrod tikai savējā.

„Skolā mācīja izpatikt,
nevis patikt”
Pēc „raidījuma” Inga Āriņa
pateicās saviem skolotājiem.
Ziedonis bija tas, kurš viņai palīdzēja ar otu novilkt pirmo līniju,
kad roka vēl drebēja. Mākslinieks
Ingu iedrošināja nebaidīties un
lika viņai noticēt, ka sasniegt
savu kluso bērnības sapni vēl var
paspēt. Jolanta Ābele vada studiju „Mākslas dārzs”, kur nodarbības notiek divas reizes nedēļā. Ingai, kaut arī viņa ir piedalījusies
vairākos plenēros, vislabāk patīk
gleznot tieši studijā, kur blakus ir
skolotāja, kas roku pavirza pareizā virzienā, ja nu kaut kur rodas
šaubas. Jolanta Ābele Ingu raksturoja kā paklausīgu un čaklu
skolnieci. „Mākslinieka profesija
ir dzīvesveids. Visu jāpakārto
mākslai: ģimeni, sadzīvi, zupas
katlu, veļu un pat ģērbšanās stilu.
Lielākā māksla ir dzīves māksla.
Tā ir māksla mīlēt, cienīt, piedot,

būt labestīgam un iecietīgam,”
sacīja māksliniece. Inga skolotājiem un skolas pārstāvjiem dāvāja
ne tikai ziedus, bet arī pašas gatavotas ziepes, kas ir otra viņas
aizraušanās brīvajā laikā.
Neformālā sarunā ar skolēniem
un māksliniekiem Inga secināja:
„Ir svarīgi, vai man pašai patīk
mani darbi. Man ļoti būtisks ir vīra
vērtējums, vienmēr ieklausos, ko
viņš saka par katru gleznu. Skolā
mūs mācīja izpatikt, nevis patikt.
Es to nebūtu darījusi, ja par gleznām liktu atzīmes. Ja darbi patīk
tev, tad tie patiks arī citiem. Dievs
man ir devis pašus labākos skolotājus. Gleznas vērtējums ir subjektīvs. Mana „atzīme” ir padalīties
ar pieredzi, nevis ar cipariem. Pie
katra darba ir arī sviedru plūdums
un dažkārt pat asaras… Pieaugušo dzīvē neliek atzīmes. Meklējiet
savu stilu! Savus skolotājus! Esiet
jūs paši! Ja tu negaidi rezultātu, tad
tas atnāk pats. Dariet to, kas pašiem vislabāk patīk un sanāk!”
Vērojot Ingas gleznas, man gribas pasmaržot ceriņus, viegli pieskarties rozei, lai neiedzeltu ērkšķis, noplūkt sulīgu bumbieri no
zara, iebrist upē un saplūkt ūdensrozes, iziet dzestrajā ziemas rītā
un sastapt mežā stirniņas. Viņas
gleznas ir kā bildes, skaidras krāsas, tikpat skaidra autores doma,
kas neprasa komentārus kā tas ir
abstraktajā mākslā. Attēlotais saplūst un rada jaunu realitāti. Inga,
lai Tev veicas!
Izstāde būs apskatāma līdz 14.
februārim.
Paldies par izstādi!
Ligita Ābolniece,
autores foto
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KULTŪRAS AFIŠA
DATUMS
1./28.02.
13.02.
15.02.

15.02.

16.02
16.02.
16.02.
22.02.
23.02.
23.02.

24.02.

28.02.
01.03.
02.03.

03.03.

03.03.
04.03.

05.03.

06.03.

08.03.
09.03.

LAIKS

VIETA

PASĀKUMS
Literatūras izstādes: "Kā balti sniegi snieg" /Margaritai Stārastei -105/; "Mans aktiera mūžs tika
9.00Salas bibliotēkā jums dots" /Kārlim Sebrim - 105/; "Punktiņas piedzīvojumi" /Ērikam Kestneram - 120/; "Šķirstot
18.00
iepriekšējo gadu žurnālu "Dārza Pasaule"
Salas kultūras
“7 miljardi gadu pirms pasaules gala”, spēlfilma, režisors Jānis Ābele. Ieeja 3 EUR.
19.00
namā
Biržu Tautas
Radošā darbnīca “Rotaslietas”. Dalība bez maksas.
16.30
namā
Valentīndienas balle, spēlē grupa “Netīšām blice”. Biļešu cena: iepriekšpārdošanā 5 EUR;
pasākuma dienā 6 EUR.
22.00Salas kultūras
Vietu rezervēšana pie galdiņiem no 21. janvāra līdz 14. februārim, zvanot pa tālruni 20233947
03.00
namā
vai personīgi Salas kultūras namā.
Pārsteigumi garantēti!
Sēlpils kultūras “Meteņdienas virpulis”, ar priekšnesumiem pikosies Biržu Tautas nama kā arī Salas un Sēlpils
14.00
kultūras namu bērnu amatierkolektīvi un pa vidu puteni taisīs deju kopa “Omes un kungs”.
namā
Danskovītes luga “Ontans i plāšnīki” /ekstrasensi/; Baltinavas teātra “Palādas” izrāde. Ieejas
Biržu Tautas
16.00
maksa: 4 un 5 EUR. Biļetes nopērkamas arī iepriekšpārdošanā.
namā
Mīlestības balle kopā ar grupu “Tev” no Madonas. Vietas pie galdiņiem ieteicams rezervēt līdz
Biržu Tautas
14.februārim pa tālruni 20271641. Ieejas biļete: 4 Eur
21.00
namā
Vēlams dreskods: sarkana krāsa apģērbā vai aksesuāros
16.00 Salas bibliotēkā Pirmā tikšanās lasītāju klubā "Lasāmprieks"
A. Niedzviedzis “Viņa ir īstā, muterīt”, Ābeļu pagasta amatierteātra izrāde, režisors Pēteris
Biržu Tautas
17.00
Draņevičs.
namā
Salas kultūras
“Izdejosim Saules ceļu 2019”. Ikgadējais sadancis, aicina Salas KN VPDK “Letkiss”.
18.00
namā
Deju meistarklases ar Pasaules čempionāta “IDO Hip Hop, Break Dance, Electric Boogie Kielce
2018” finālistu Vitāliju Filipski . Organizē biedrība “Career and hobby education”.Programma:
Salas kultūras
12.00-13.00 HIP HOP + spēks; 13.00-14.00 Break dance + spēks. Dalības masa: katras
12.00
namā
meistarklases cena: 2,50 EUR; apmeklējot abas meistarklases - 4 EUR. Papildu informācija pa
tālruni 22433043
Salas kultūras “Laika tilti”, dokumentālā filma. Bezmaksas kino seanss. Režisori Kristīne Briede un Audrjus
19.00
Stonis.
namā
Biržu Tautas
Radošā darbnīca “Sapņu ķērāji”. Dalība bez maksas.
16.30
namā
Salas kultūras
“Humors pa latviski”, Stand-Up Maksima Trivaškeviča komēdijas izrāde. Ieeja 2 EUR
18.00
namā
“Zolīte 2019”, Biržu kausa izcīņa. urnīra spēles notiks kārtās. Kopējā ieskaitē labākie rezultāti.
Sacensību uzvarētājam - kauss. Datumi un laiki var mainīties. Lūgums sekot informācijai Salas
Biržu Tautas
10.00
novada mājaslapas pasākumu kalendārā, informatīvajā izdevumā “Salas Novada Vēstis” vai,
namā
zvanot pa tālruni 20271641.
Sēlpils kultūras Aiva Birbele “Kapusvētku PR”. Ķeipenes amatierteātra “Pūce” izrāde. Režisore Alda Račika. Ieeja:
13.00
par ziedojumiem
namā
Dailes teātra aktieru ansambļa “ILGA” koncerts; Gundars Silakaktiņš, Aldis Siliņš un Lauris
Salas kultūras
Subatnieks. Biļetes cena: iepriekšpārdošanā 4, 5 un 6 EUR;
19.00
namā
koncerta dienā 6 EUR.
Koncertprogramma “Šreks un Ēzelītis dejā lec...”. Piedāvā teātris “Tims”. Koncertprogramma
Biržu Tautas
piemērota pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem.
12.00
namā
Ilgums: 40 min. Ieeja maksa: 1 EUR.
“Biržu jaunieši var un dara!”. Projekta atklāšanas pasākums. Ciemos būs Street Warriors
komanda, + gardas tējas pauze. Aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 13 līdz 16 gadiem, kuri
16.30 Biržu pamatskolā
dzīvo un/vai mācās Biržos. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. Papildu informācija pa
tālruni 25712909 vai, rakstot uz e-pastu: jaunatne@salas.lv.
Uz koncertu ielūdz Rikardions (Rihards Millers) un Kristīne Šomase. Starptautiskajai sieviešu
Biržu Tautas
19.00
dienai veltīts koncerts. Ieejas maksa: 3, 4 un 5 EUR.
namā
Balle ar grupu “Zelta Kniede”. Vietu rezervēšana pie galdiņiem no 11. februāra līdz 6. martam,
Salas kultūras
zvanot pa tālruni 20233947 vai personīgi Salas kultūras namā. Biļetes cena: iepriekšpārdošanā 5
22.00
namā
EUR; pasākuma dienā 6 EUR

Izdevējs: Salas novada pašvaldība. Tirāža: 1150. Izdevums pieejams arī elektroniskā versijā www.salasnovads.lv
Iespiests: SIA „Erante”, Jēkabpilī, tālr. 65230116
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild rakstu autori. Informāciju apkopoja Salas novada Sabiedrisko attiecību un Tūrisma lietu speciāliste Jolanta Grandāne.
Ar atsauksmēm un ierosinājumiem lūdzam vērsties Salas novada pašvaldībā, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagastā. Tālrunis: 65237748, 29156210 E- pasts: referente@salas.lv

