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Pagājušā gada vasarā uzsākās vērienīgi remontdarbi Salaspils 
stadionā, kuru ietvaros paredzēja veikt stadiona pārbūvi, 
sākotnēji realizējot projekta pirmo kārtu. Pirmajā kārtā ietilpa 
drenāžas un lietus kanalizācijas izbūve sporta laukumam, 
futbola laukuma un skrejceļu apgaismojuma balstu pamatu 
izbūve un futbola laukuma pamatnes sagatavošana. 

Stadiona futbola laukumam ieklāts jaunais segums

Pēc šo darbu pabeigšanas stafeti 
pārņēma Latvijas Futbola federācija, 
kura par saviem līdzekļiem ieklāja 
modernu mākslīgo segumu, nodro-
šinot iespēju pašvaldības teritori-
jā iedzīvotājiem realizēt sportiskās 
aktivitātes kvalitatīvā, mūsdienīgā 
un drošā vidē.  “Mēs esam ieinte-

resēti futbolam piesaistīt iespējami 
vairāk bērnu. Ja būs daudz jauniešu, 
to papildinās plānveidīgs un zinā-
šanām bagāts klubu, treneru, skolu 
un LFF darbs, uzlabosies arī spēles 
kvalitāte un Latvijas futbolam būs 
nākotne,” pārliecināts ir LFF ģenerāl-
sekretārs Edgars Pukinsks.

Jaunajā futbola laukumā jau treniņus ir uzsākušas Salaspils biedrības.                      
Foto: Vācijas uzņēmums “Polytan”

Pēc 1. kārtas darbu noslēgša-
nās un pieņemšanas ekspluatā-
cijā pašvaldības speciālisti uzsā-
ka  2. kārtas iepirkuma procedūras 
iesniegto piedāvājumu izvērtēša-
nu. Būvprojektā paredzēts pārbū-
vēt stadionu ar vieglatlētikas sek-
toriem. Paredzēts saglabāt esošo 
skrejceliņu skaitu, nodrošinot 100m 
un 110m skriešanu taisnē. Pa vidu 
skrejceļu ovālam atrodas jaunais 
futbola laukums. Lai novērstu bum-
bas izsišanu ārpus laukuma, aiz 

11. jūnijā dome apstiprināja 
Salaspils novada Attīstības 
programmas 2019.-
2025. gadam īstenošanas 
uzraudzības pārskatu.

Novads turpina īstenot savu Attīstības 
programmu

Salaspils novada Attīstības prog-
ramma 2019.-2025. gadam tika 
apstiprināta 2019. gada 31.  janvā-
rī. Tas ir dokuments, kurā definē-
ta Salaspils novada attīstības vīzija, 
sasniedzamie mērķi un prioritātes, 
rīcības virzieni un uzdevumi 7 gadu 
periodam. Programma ir pamats 
Salaspils novada domes rīcību un 
investīciju mērķtiecīgai plānošanai. 

Salaspils novada ilgtermiņa 
mērķu sasniegšanu paredzēts veikt, 
īstenojot 40 uzdevumus atbilstoši 4 
izvirzītājām vidēja termiņa attīstī-
bas prioritātēm un 12 rīcības virzie-
niem. Atbilstoši definētajiem mēr-
ķiem un prioritātēm ir izstrādāts 
Attīstības programmas Rīcības plāns 
un Investīciju plāns, kas tiek aktu-
alizēts ne retāk kā reizi gadā, ievē-
rojot pašvaldības budžetu kārtējam 
gadam. 

Lai nodrošinātu Salaspils novada 
attīstības novērtēšanas iespējas un 
identificētu, vai attīstības plānoša-
nas dokumenta rādītāju sasnieg-
šana norit kā plānots, ir sagatavots 
pārskats par Attīstības programmas 
2019.-2025.gadam īstenošanu.

Šis pārskats sniedz iespēju: 

• novērtēt pašvaldības attīstību 
kopumā;

• novērtēt vidēja termiņa prio-
ritāšu un uzdevumu sasniegšanas 
progresu 2019.gadā;

• demonstrēt pašvaldības dar-
bības progresu un sasniegumus un 
informēt par to sabiedrību, politi-
ķus un citas ieinteresētās puses;

• identificēt jaunas problēmas 
un iespējas, kas saistītas ar paš-
valdības attīstību un kurām nepie-
ciešams veltīt tālāku izpēti un 
attiecīgu lēmumu pieņemšanu to 
risināšanai;

• pamatot attīstības program-

mas aktualizācijas nepieciešamību. 
Pārskats ietver Salaspils novada 

attīstības vispārēju raksturojumu, 
uzrāda Salaspils novada Attīstības 
programmas 2019.-2025.gadam 
īstenošanas progresu. Tajā iekļauti 
arī secinājumi un priekšlikumi turp-
mākajai darbībai. 

Vispārējā raksturojumā analizēti 
tādi rādītāji kā TAI (Teritorijas attīs-
tības indekss) rangs, iedzīvotāju 
skaits, demogrāfiskā slodze, bez-
darba līmenis, ekonomiski aktīvās 
statistiskas vienības, vidējā apdro-
šināšanas iemaksu alga jeb bruto 
alga (bez privātā sektora komer-
santiem ar nodarbināto skaitu 
<50), iedzīvotāju ilgtermiņa migrā-

cijas saldo.
Izvērtējot Rīcības 

plāna un Investīciju plāna 
īstenošanas progresu, ir seci-
nāms, ka praktiski visi 2019. gadā, 
gan arī visu periodu (2019.-2025. 
gads) veicamie uzdevumi ir izpildīti 
vai ir izpildes procesā. 

Secinājumi: kopumā Salaspils 
novada ekonomiskā situācija 
2019.  gadā ir uzlabojusies. Par to 
liecina bezdarba līmeņa samazi-
nāšanās, strādājošo mēneša vidē-
jā bruto darba samaksas pieau-
gums, iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa ieņēmumu pieaugums. 

Turklāt viens no jeb-
kuras pašvaldības svarīgākajiem 
attīstības un dzīvesvides kvalitā-
tes rādītājiem – iedzīvotāju skaita 
palielināšanās. 

Vairāk informācijas par Attīstības 
programmas īstenošanas rezultā-
tiem (tostarp Investīciju plānu) var 
atrast Salaspils novada interneta 
vietnē www.salaspils.lv > Attīstība 
> Attīstības plānošanas dokumen-
ti > Attīstības programma 2019. – 
2025. gadam.
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Salaspils novads saskaņā ar Saeimas 
lēmumu bija, ir un būs! Mūsu novada 
robežas pēc Administratīvi teritoriālās 

reformas paliek nemainīgas.
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28. maija kārtējā domes sēde
Izdarīti grozījumi Salaspils pašval-

dības nolikumā, precizējot gadījumus, 
kad deputāts var piedalīties domes un/
vai komitejas sēdē attālināti.

Izskatot jautājumus par grozījumiem 
budžetā, piešķir:

• 3660 eiro- Skolas ielas 13/2 labie-
kārtošanai (papildu finansējums);

• 351 eiro- PII “Ritenītis” nojumīšu 
remontam;

• 9430 eiro- Gaismas ielas šķirotā 
atkritumu laukuma projektēšanai un 
izbūvei;

• 2826 eiro- Salaspils 1.vidussko-
las un baseina jumta parapeta daļas 
pārbūvei.

Izsludināti šādi iepirkumi:
• “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

Daugavmalas iela 36 Saulkalnē, 
Salaspils novadā kopīpašuma zemes 
teritorijas labiekārtošana”;

• “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
Skolas iela 11 k-2 Salaspilī kopīpašuma 
zemes teritorijas labiekārtošana”;

• “Šķiroto atkritumu laukuma izbūve 
Enerģētiķu ielā 2, Salaspilī” (atkārtots).

Pamatojoties uz saistošajiem notei-

kumiem “Par atbalsta sniegšanu 
Salaspils novada sporta organizācijām 
un individuālajiem sportistiem”, pie-
šķir 3000 eiro biedrībai “BK Salaspils”.

Pieņem dāvinājumā no biedrības 
“For Better” velotrases “BTA Velozinis 
pilsēta B” komplektu 8 550,00 eiro 
vērtībā, kurā ietilpst arī trases uzstādī-
šana un piegāde no ražošanas telpām 
uz Salaspili.

Nolemj pieņemt no SIA 
„Augstceltne” dāvinājumā zemes vie-
nību un normatīvajos aktos noteiktā 
kārtībā saskaņoto būvprojektu “Mazās 
Zviedru ielas būvprojekts Zemes vienī-
bās Nr. 80110060008; 80110060013;  
80110060010” ar mērķi veikt Mazās 
Zviedru ielas izbūvi.

Pamatojoties uz likumu “Par zemes 
privatizāciju lauku apvidos”, atļauj 
nepilsonim iegādāties nekustamo īpa-
šumu- zemes gabalu “Cekule 230”.

Nodod publiskajai apspriešanai 
detālplānojuma projekta nekusta-
mā īpašuma Apogu iela 15 teritorijā 
Salaspilī precizēto redakciju.  

Nodod nomā uz 30 gadiem paš-
valdības īpašumā esošā zemesgaba-

la Celtnieku ielā 6B domājamās daļas 
samērīgi uz zemesgabala esošās būves 
platībai.   

Atļauj apvienot divus zemes gaba-
lus, kam piešķir adresi Stārķu iela 7 
un nosaka nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķi- individuālo dzīvojamo 
māju apbūve.

Anulētas vairākas privātperso-
nu ziņas par deklarēto dzīvesvietu 
Salaspils novadā.

Atļauj militāro mācību “Namejs” 
ietvaros plānotā apmācību posma 
“Zobens II” rīkošanu Salaspils novadā 
esošajā apdzīvotajā teritorijā “Rūķīši”  
laika posmā no 19. līdz 27.septembrim.

11. jūnija kārtējā domes sēde
Izskatot jautājumus par grozījumiem 

budžetā, piešķir:
• 23974 eiro- šķiroto atkritumu lau-

kuma izbūves Rīgas 115 neparedzēto 
darbu izpildei – neizmantojamās grunts 
izvešanai un aizstāšanai;

• 2907 eiro- šķiroto atkritumu lauku-
mu izbūves Rīgas 115 būvuzraudzībai;

• 3000 eiro-  dāvinātās velotra-
ses “Velozinis” ierīkošanai (pamatnes 

sagatavošanai) blakus Salaspils spor-
ta hallei.

Apstiprina Salaspils novada Attīstības 
programmas 2019.-2025.gadam īste-
nošanas uzraudzības pārskatu.

Apstiprina Daugavas muzeja noliku-
mu jaunā redakcijā.

Apstiprina konkursa „Gada skolo-
tājs” izvērtēšanas komisijas atzinu-
mu par balvas piešķiršanu izglītībā 
šādiem pedagogiem- 1.vidusskolas 
skolotājai Dacei Kontrimienei, spor-
ta skolas trenerim Aigaram Feterim 
un PII “Ritenītis” skolotājai Jūlijai 
Ivanovai.

Pamatojoties uz saistošajiem notei-
kumiem “Par atbalsta sniegšanu 
Salaspils novada sporta organizācijām 
un individuālajiem sportistiem”, pie-
šķir pašvaldības atbalstu 1400 eiro 
apmērā “BFK “Salaspils””.

Nolemj uzstādīt ceļa zīmes 
“Maksimālā ātruma ierobežojums” 
(70 km/h)  pašvaldības ceļa C-7 
„Apvedceļš-Lakstīgalas” posmā no 
Valsts autoceļa A4  līdz krustojumam 
ar Papardes ielu.

Nolemj rīkot pašvaldības īpašumā 

esošā dzīvokļa īpašuma Budeskalnu 
iela 17 k-2 – 5 izsoli.

Rīko pašvaldības īpašumā esošā 
zemesgabala Meldru iela 73  atkārto-
tu izsoli.

Nolemj uzsākt detālplānojuma 
izstrādāšanu nekustamā īpašuma 
Krasta iela 7 teritorijā.   

Veic grozījumus domes lēmumā 
“Par detālplānojuma projekta nekus-
tamā īpašuma Migļu iela 24 teritorijā, 
Salaspilī publisko apspriešanu”, nosa-
kot detālplānojuma projekta publiskās 
apspriešanas termiņu 25 kalendārās 
dienas pēc ārkārtas situācijas beigām.

Izsniedz nosacījumus zemes ierīcī-
bas projekta izstrādāšanai nekustamā 
īpašuma Dienvidu iela 16  sadalīšanai 
trīs jaunās zemes vienībās.

Atsavina nekustamo īpašumu 
“Salenieki 180A” Salaspils pagastā un 
nosaka, ka atsavināmā zemes starpga-
bala cena ir  680 eiro.

Noraksta zaudējumos SIA “Salvija” 
parādu  498,01 eiro apmērā.

Atļauj nepilsonim iegādāties 
nekustamo īpašumu – zemes gabalu 
“Enerģētiķis 46” Salaspils pagastā.

Salaspils  novada dzimtsarakstu  
nodaļā no 1.05.-31.05.2020.:
Reģistrēti 25 jaundzimušie (12 zēni un 13 meitenes): Milana, Mia, 
Adrians, Ambera, Kristiāns, Nikija, Dmitrijs, Melisa, Maksims, Dāvids, 
Damirs, Mārtiņš, Radu, Marta, Eva, Šarlote, Marta, Jeļena, Sintija, Jēkabs, 
Artjoms, Māris, Deniss, Darja, Sāra.
Noslēgtas 10 laulības.
Mūžībā aizgājuši: 

Švarnoviča Valentīna   21.05.1935. – 30.04.2020.
Kuzņecova Maisa   27.05.1934. – 02.05.2020.
Ostapko Natālija   06.08.1989. – 05.05.2020.
Rudakovs Valerijs   28.04.1950. – 06.05.2020.
Lamberts Aivars   01.02.1959. – 06.05.2020.
Nemirovska Aina   11.03.1942. – 07.05.2020.
Čuranovs Viktors   14.04.1948. – 07.05.2020.
Greidāns Viktors   12.06.1951. – 08.05.2020.
Golubeva Ludmila   05.07.1953. – 12.05.2020.
Šmaukstele Valentīna   16.06.1939. – 12.05.2020.
Dauģe Skaidrīte   28.02.1937. – 16.05.2020.
Saviniha Margarita   24.10.1949. – 19.05.2020.
Tonuškina Nadežda   12.11.1946. – 19.05.2020.
Bončuka Valentīna   08.10.1956. – 20.05.2020.
Landrāte Stefānija   25.12.1926. – 19.05.2020.
Pinne Gaida    29.04.1947. – 25.05.2020.
Petrovska Andra   29.11.1951. – 26.05.2020.
Macijevskis Dzintars   24.02.1959. – 23.05.2020.

DOMES SĒDES

Paziņojums par detālplānojuma Migļu 
ielā 24, Salaspilī publisko apspriešanu

Detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma Migļu iela 24 teritorijā, 
Salaspilī, Salaspils novadā 2020.gada 9.martā uzsāktā publiskā apsprie-
šana notiks līdz 2020.gada 13.jūlijam. Detālplānojuma projekta publiskās 
apspriešanas  sanāksme tika organizēta 2020.gada 25. jūnijā plkst. 17.00 
Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8.

Ar detālplānojuma projektu Migļu iela 24 teritorijā var iepazīties ģeopor-
tālā Geolatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā.

Paziņojums par izmaiņām 
lokālplānojuma publiskās 
apspriešanas termiņos

Paziņojums par izmaiņām  detālplānojuma 
Gaismas ielā 12  publiskās apspriešanas termiņos

Izsola zemesgabalu un dzīvokļa īpašumu 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustamā īpašuma Krasta iela 7 teritorijā, darba 
uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu

Salaspils novada dome 2020.gada 11.jūnijā ir 
pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamā īpašuma Krasta iela 7 teritori-
jā, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprinā-
šanu” (prot. Nr.14, 9.§). Detālplānojuma izstrāde ir 
uzsākta ar mērķi – detalizēt Salaspils novada teritori-
jas plānojumā atļauto šīs teritorijas izmantošanu un, 
izstrādājot detālplānojumu, paredzēt zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 8011 003 0661 sadalīšanu 
jaunās zemes vienībās svrupmāju apbūvei un atse-
višķās zemes vienībās – satiksmes infrastruktūras un 

inženierkomunikāciju izbūvei.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstip-

rināta Salaspils novada pašvaldības administrāci-
jas Attīstības daļas teritorijas plānotāja Dace Griķe. 
Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti 
var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, 
Salaspilī, sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadī-
tāju (tālrunis 67981068), kā arī sekojot informāci-
jai pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv un ģeo-
portālā Geolatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas 
sadaļā.

Salaspils novada dome pārdod izsolē zemesgabalu 
Meldru iela 73 Salaspilī, Salaspils novadā ar kadastra 
Nr.80110010214. Zemesgabala platība – 0.2532 ha.

Izsoles objekta sākumcena ir 22 950.00 EUR (divdes-
mit divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro, 00 centi).

Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās 
mantas nosacītās cenas – 2295.00 EUR (divi tūkstoši 
divi simti deviņdesmit pieci euro, 00 centi).

Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 
00 centi).

Izsole notiks 2020.gada 20.jūlijā plkst. 12.00 Salaspils 
novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2020.gada 
17.jūlijā plkst. 12.00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var www.salaspils.
lv.

Papildu informāciju var saņemt, zvanot pa tālruni 
67981014.

Salaspils novada dome pārdod izsolē dzīvokļa īpašu-
mu Budeskalnu iela 17 k-2 – 5 Salaspilī, Salaspils nova-
dā ar kadastra Nr.80119005240, platība – 12.7 m2.

Izsoles objekta sākumcena ir 1 820.00 EUR (viens 
tūkstotis astoņi simti divdesmit euro, 00 centi).

Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās 
mantas nosacītās cenas – 182.00 EUR (viens simts 
astoņdesmit divi euro, 00 centi).

Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 
00 centi).

Izsole notiks 2020.gada 20.jūlijā plkst. 10.00 Salaspils 
novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2020.gada 
17.jūlijā plkst. 12.00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var www.salaspils.
lv.

Papildu informāciju var saņemt, zvanot pa tālruni 
67981014.

Sākotnēji detālplānojuma projekta publiskās apsprie-
šanas laiks tika izsludināts līdz 22.06.2020.

Ņemot vērā, ka līdz 10.06.2020. bija spēkā likums  
“Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas 
laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” un, lai  klātienē 
nodrošinātu kopējo publiskās apspriešanas laiku atbil-
stošu normatīvajiem aktiem par teritorijas plānoša-
nas dokumentu izstrādi, nekustamā īpašuma Gaismas 
ielā 12,  Salaspilī teritorijas detālplānojuma   publis-
kās apspriešanas termiņš ir pagarināts līdz 2020.gada 

3.jūlijam.
Detālplānojuma materiāli pieejami www.salaspils.lv
Rakstisko priekšlikumu un ieteikumu iesniegšanas 

termiņš pagarināts līdz 2020.gada 3.jūlijam. Tos iespē-
jams iesniegt Salaspils novada domes Klientu apkalpo-
šanas centrā, Līvzemes ielā 8 katru darba dienu domes 
darba laikā.

Kontaktinformācija – detālplānojuma izstrādes vadī-
tāja Līga Villere-Madzule (tālr. 67981068),  e-pasts: 
liga.villere@salaspils.lv).

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā  noteikta-
jām prasībām lokālplānojuma Salaspils novada teritorijas plānojuma gro-
zījumiem nekustamā īpašuma „Saulstari” teritorijā un vides pārskata  pub-
liskās apspriešanas termiņš pagarināts līdz 2020.gada 30.jūnijam.

Rakstisko priekšlikumu un ieteikumu iesniegšanas termiņš pagarināts 
līdz 30.jūnijam. Tos iespējams iesniegt Salaspils novada domes Klientu 
apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī  katru darba dienu domes 
darba laikā līdz 2020.gada 30.jūnijam.

Lūdzam sekot aktuālajai informācijai ģeoportālā Geolatvija.lv.
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turpinājums no 1. lpp.

futbola vārtiem uzstādīts norobe-
žojošais tīkls. Stadiona vienā pusē 
būs kārtslēkšanas, tāllēkšanas un 
trīssoļlēkšanas sektori un šķēršļu 
skrējiena ūdens bedre, savukārt 
otrā pusē plānots lodes grūšanas 
sektors un brīvā vieta, ko varēs 
izmantot augstlēkšanai. Abos sta-
diona galos būs gumijas segums. 
Diska, vesera un šķēpmešanas sek-
tori atradīsies ierastajā vietā.

Pārmaiņas skars arī volejbola lau-
kumu, ap kuru izveidos betona bruģa 
segumu Salaspils sporta nama rīcībā 
esošu tribīņu izvietošanai. Esošo lau-
kumu norobežojumu plānots demon-

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, 
Salaspils novada Valsts un pašvaldī-
bas vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā ir ieviesta jauna iedzīvotāju 
apkalpošanas kārtība.

Lūdzam iesniegt iesniegumus:
1)parakstot tos ar drošu elektro-

nisko parakstu un nosūtot uz e-pas-
tu dome@salaspils.lv;

2)izmantojot portālu Latvija.lv, 
izvēloties “Iesniegums iestādei” un 
izmantojot internetbankas vai citus 
autorizācijas rīkus;

3)atstājot iesnieguma oriģinālu 
vējtverī (priekštelpā) tam īpaši pare-

Stadiona futbola laukumam 
ieklāts jaunais segums

tēt un tā vietā uzstādīt jaunu metā-
la žogu, norobežojot laukumu galus 
bumbas mešanas virzienā. Laukumā 
ierīkos arī jaunu apgaismojumu.

2. kārtas projekta ietvaros pare-
dzēts pārbūvēt ieejas daļu stadionā 
ar informācijas stendiem un atpū-
tas vietām.

Tā kā jaunais futbola laukuma 
segums jau ir ieklāts un šobrīd būv-
darbi nenotiek, stadionā ir atsāku-
šies treniņi, par ko ļoti priecīgi ir 
jaunie futbolisti. Taču, kad sāksies 
otrās kārtas darbi, būvdarbu zona 
tiks strikti nodalīta no sportistiem 
pieejamās zonas. Visi tiks instruēti 
par drošību darbu laikā.

dzētā kastē.
Ja apmek-

lētājam nav 
iespējas iesniegt iesniegumu kādā 
no iepriekš minētajiem veidiem, tad, 
piezvanot uz Klientu apkalpošanas 
centru, tā darbinieks noteiks tikšanos 
klātienē, ja jautājuma risināšana būs 
neatliekama vai neiespējama attā-
lināti, izmantojot iepriekš norādītos 
iesniegumu iesniegšanas veidus.

Klientu apkalpošanas centra 
tālr.: 67981011, e-pasts:  dome@
salaspils.lv;  salaspils@pakalpoju-
mucentri.lv.

Kā šobrīd saņemt pašvaldības 
pakalpojumus?

Tas ir viegli, ātri un izdevīgi. “Maxima” kā licen-
cētas maksājumu iestādes SIA „SOLLO LV” pārstāve 
piedāvā apmaksāt rēķinus ar svītrkodiem, tai skaitā 
rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem, apsaim-
niekošanu, telekomunikācijām u.c.

Rēķinus ar svītrkodiem skaidrā vai bezskaidrā 
naudā visās veikalu kasēs var apmaksāt par šādu 
pašvaldības iestāžu pakalpojumiem:

· Salaspils PII “Saulīte”;
· Salaspils PII “Atvasīte”;
· Salaspils PII “Jāņtārpiņš”;
· Salaspils PII “Daugaviņa”;

· Salaspils PII “Saime”;
· Salaspils PII “Ritenītis”;
· Salaspils Mūzikas un mākslas skola;
· Salaspils Kultūras nams;
· Salaspils pašvaldības Dzīvokļu fonds;
· Salaspils bērnu sporta skola;
· Valgums-S;
· Salaspils novada dome (nekustamā īpašuma 

nodoklis, maksa par mazdārziņu nomu), kā arī atse-
višķu namu apsaimniekotāju izsniegtos rēķinus. 

Katra rēķina apmaksas cena ir tikai 50 eirocenti.

Salaspilieši var ērti apmaksāt rēķinus veikalos “Maxima”

11. jūnijā biedrība „Korporatīvās ilgtspējas un 
atbildības institūts” godināja Latvijas drosmīgākās 
un atbildīgākās organizācijas, kuras Ilgtspējas 
indeksā ir uzrādījušas augstu sniegumu. 

Salaspils pašvaldības darbs novērtēts ar Sudraba balvu

Ilgtspējas indekss ir stratēģisks 
vadības instruments, kas balstīts 
uz starptautiski atzītas metodo-
loģijas, palīdzot Latvijas uzņēmu-
miem diagnosticēt savas darbības 
ilgtspēju un korporatīvās atbildības 
līmeni. Vienlaikus tas sabiedrībai, 
valsts un nevalstiskajām organizā-
cijām sniedz objektīvus kritērijus, 
lai uzslavētu un atbalstītu tādus 

uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt 
Latvijas ekonomiku ilgtermiņā.

Šogad arī Salaspils novada paš-
valdība sagatavoja  un iesnie-
dza savu pieteikumu izvērtējuma 
saņemšanai. To, kuri novērtējuma 
dalībnieki kvalificējās Platīna, Zelta, 
Sudraba, Bronzas un Dimanta kate-
gorijai, noskaidroja Atbildīga biz-
nesa nedēļas ietvaros 11. jūnijā. 

Ņemot vērā valstī noteiktos ierobe-
žojumus un rūpējoties par novēr-
tējuma dalībnieku drošību, šogad 
“Ilgtspējas indeksa” apbalvošanas 
ceremonija norisinājās tiešsais-
tē. Skatē starp daudziem dažādu 
nozaru uzņēmumiem šogad pieda-
lījās arī četras pašvaldības. Salaspils 
novada pašvaldība ieguva Sudraba 
godalgu, aiz sevis atstājot Saldu 
un Ķekavu, kas saņēma Bronzas 
novērtējumu. Ceturtā pašvaldība 
balvām nekvalificējās, tāpēc neti-
ka nosaukta.

“Nav svarīgi, cik uzņēmums ir 
liels. Svarīgi, ka tas ir atbildīgs un 
godīgs,” tā, paziņojot Sudraba bal-
vas ieguvējus, uzsvēra VID ģenerāl-
direktore Ieva Jaunzeme.

Sudraba balva par ilgtspējas 
indeksa novērtējumu ir augsts paš-
valdības administrācijas darbības un 
procesu novērtējums. No vērtējuma 
veicējiem saņemsim arī atgriezenis-
ko saiti ar ieteikumiem, kas vēl būtu 
uzlabojams pašvaldības darbā. 

Mūsu mērķis ir būt arvien 
labākiem!

Suņu reģistrēšana pašvaldībā notiek saskaņā ar saistošo noteikumu Nr. 36/2011”Par pašvaldības 
nodevu par suņu turēšanu Salaspils novadā un suņu uzskaites kārtību” prasībām.

Kas jādara, lai saņemtu žetonu sunim?

Īpašniekiem suņu turēšanas nodeva 
ir 9 eiro gadā par katru suni, kas sasnie-
dzis 3 mēnešu vecumu, un tā jāmaksā 
ik gadu visa suņa mūža garumā.

Suņu turēšanas nodeva ir samazi-
nāta par 50%:

• pensionāriem;
• sterilizēto dzīvnieku īpašniekiem;
• maza izmēra dekoratīvo suņu 

(skausta augstums nepārsniedz 35 
cm) īpašniekiem.

No nodevas samaksas ir atbrīvoti:

• vientuļie nestrādājošie pensionāri;
• personas ar 1. un 2. grupas 

invaliditāti;
• valsts iestādes, kurās tiek audzēti 

dienesta suņi;
• personas ar redzes un dzirdes trau-

cējumiem (redzes un dzirdes invalīdi);
• zemnieku saimniecību īpašnieki;
• suņu īpašnieki, ja viņu suņi 

pastāvīgi, ievērojot mājas dzīvnieku 
labturības prasības, tiek turēti iežo-
gotās teritorijās.

Šobrīd Salaspils novada domes 
kase ir slēgta, tādēļ, lai saņemtu suņu 
žetonu, vispirms ir jāsamaksā suņu 
turēšanas nodeva ar pārskaitījumu, 
maksājuma mērķī norādot "Nodeva 
par suņu turēšanu Salaspils novadā”.

Kad esat veicis pārskaitījumu, 
Salaspils valsts un pašvaldības vie-
notajā klientu apkalpošanas centrā 
varat saņemt jaunu attiecīgā gada 
žetonu, uzrādot maksājuma uzdevu-
mu par nodevas samaksu (izdrukā 

vai viedierīcē) un suņa vakcinācijas 
apliecību, kurā ir atzīme par ikgadējo 
vakcināciju pret trakumsērgu.

Informējam, ka pēc 25. jūnija suņu 
turēšanas nodevu bezskaidras nau-
das norēķinu formā var samaksāt arī 
Salaspils valsts un pašvaldības vieno-
tajā klientu apkalpošanas centrā.

Līdzekļi, kas iegūti no suņu turēša-
nas nodevas, tiek izlietoti klejojošo 
bezsaimnieka suņu izolācijas pasāku-
mu veikšanai, vienota parauga žeto-
nu iegādei, kā arī atkritumu urnu 
uzstādīšanai, apkalpošanai un spe-
ciālo maisiņu iegādei.

Kontroli par šo noteikumu ievēro-
šanu nodrošina Salaspils novada paš-
valdības policija.

Katru gadu Salaspils domes ēkā veidojas garas rindas pie pašvaldības kases, kad daudzi iedzīvotāji 
vienlaikus vēlas samaksāt nekustamā īpašuma nodokli un sēž rindā pat vairāk nekā stundu. 

Aicinām izmantot e-pakalpojumu sniegtās iespējas!

Ņemot vērā apstākli, ka jaunais vīruss 
īpaši ātri izplatās slēgtās telpās, kur cilvē-
ki atrodas tuvu viens otram, pandēmijas 
laikā daudzviet tika slēgti klientu apkal-
pošanas centri, lai nepieļautu rindas un 
tiešu cilvēku kontaktu. 

Arī pašvaldības kase vīrusa pandēmi-
jas laikā tika slēgta, un tā paliks slēgta 
vēl kādu laiku, tāpēc aicinām iedzīvotā-
jus apgūt portāla e-pakalpojumi.lv snieg-
tās iespējas! 

Kase strādāja darba dienās, tai bija 
noteikts pusdienas pārtraukums, savu-
kārt šajā portālā maksājumus varat 
veikt jebkurā laikā, tostarp sestdienās, 
svētdienās.

Vecāka gadagājuma cilvēkiem ir grū-
tāk pašiem apgūt interneta piedāvātās 
iespējas. Lai pasargātu seniorus no vīru-
sa, aicinām palīdzēt saviem vecākiem, 
citiem tuviniekiem un kaimiņiem apgūt 
iespēju veikt maksājumus interneta vidē 
– interneta bankā vai portālā e-pakalpo-
jumi. Atgādinām, ka internetā ir iespēja 
apmaksāt arī citas personas rēķinu.

Šobrīd reģistrēties un autorizēties viet-
nē www.e-pakalpojumi.lv ir ļoti vienkār-
ši – to var izdarīt ar savas internetban-
kas lietotājvārdu, tieši tāpat kā veicot 
savus maksājumus. Šādu iespēju piedā-
vā sešas Latvijas bankas: Swedbank, SEB 
Banka, Luminor (iepriekš DNB un Nordea 

banka), Citadele, Industra Bank. Portālā 
e-pakalpojumi.lv ir arī iespēja autorizē-
ties ar e-ID un ar e-parakstu.

Reģistrējoties vietnē “e-pakalpojumi”, 
jums būs iespēja apskatīt visus savus 
rēķinus, sākot no 2014.  gada. Varēsiet 
vienuviet apmaksāt ne tikai nekusta-
mā īpašuma nodokli, bet arī rēķinus 
par bērnudārza, Mūzikas un mākslas 
skolas, Sporta skolas pakalpojumiem, 
nometnēm un veikt citus maksājumus 
pašvaldībai. 

Portāls “e-pakalpojumi” 
piedāvā vairākas papildu ērtības
• Vairs nebūs jāsatraucas par “noklī-

dušajiem” rēķiniem, kurus nesamaksājot 
tiek aprēķināta soda nauda vai pakalpo-
jums tiek apturēts.

• Nebūs jāmeklē rēķins un jāpārraksta 
rēķina informācija – to visu jūsu vietā 
izdarīs portāls www.epakalpojumi.lv. 
Rēķinu apmaksa pieejama sadaļā “Rēķini 
un skaitītāji”. Jums ir tikai jāapstiprina 
maksājums internetbankā. 

• Apmaksājot rēķinu portālā, tas tiks 
savienots ar pašvaldības grāmatvedības 
programmu, ienākošie maksājumi tiks 
iegrāmatoti atbilstošajā sadaļā, tādejā-
di tiks novērstas kļūdas, kas var rasties, 
pārrakstot rēķina informāciju, vai mak-
sājumu pazušana, ja tas netiek pareizi 
identificēts.

• Jebkurā laikā varēsiet apskatīties 
informāciju par kārtējā gadā maksājamā 
nodokļa apmēru, par jau veikto maksāju-
mu summām un datumiem, par atlikuša-
jiem maksājumiem.

• Varēsiet apskatīt un izdrukāt mak-
sāšanas paziņojumus par saviem īpašu-
miem par jebkuru gadu.

• Jebkurā laikā varēsiet nomainīt e-pa-
sta adresi, uz kuru vēlaties saņemt NĪN 
paziņojumu.

Sadaļā “Biežāk uzdotie jautājumi” ir 
sniegta noderīga papildinformācija dar-
bībai portālā.

Papildu pašvaldības rēķinu apmaksai 
portālā “e-pakalpojumi” jūs varat izman-
tot citus elektroniskos pakalpojumus:

• iepazīties ar nekustamā īpašuma 
nodokli, veikt tā apmaksu;

• pieteikties e-pasta vai SMS paziņo-
jumam par nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas termiņa tuvošanos;

• iepazīties ar saviem datiem kadastrā;
• iepazīties ar datiem no civilstāvokļa 

aktu reģistriem, pieprasīt atkārtotu civil-
stāvokļa akta apliecību;

• iegādāties makšķerēšanas licences;
• pieteikties pašvaldības nekustamā 

īpašuma nomas pakalpojumiem.
Aicinām izmantot piedāvātās ērtības 

un veikt visus maksājumus portālā www.
epakalpojumi.lv!
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Pašvaldības policijas ziņas

Deputāta viedoklis

23. maijā plkst. 2.08 Rīgas ielā 
transportlīdzekļa SAAB vadītājs 
izraisīja ceļu satiksmes negadīju-
mu, sabojājot trīs ceļazīmes, ceļa 
drošības konstrukciju un zālienu. 
Pats šoferis negadījumā necieta. 
Kā noskaidrots, viņš pie stūres bija 
iemidzis. Ziņots Ceļu policijai.

23. maijā plkst. 12.11 Valsts poli-
cijas kolēģi ziņoja par ceļu satik-
smes negadījumu uz autoceļa A-6, 
pie DUS “Circle K”. Notikuma vietā 
noskaidrots, ka sadursmē iesaistī-
ti transportlīdzekļi no Lietuvas un 
Igaunijas. Cilvēki negadījumā necie-
ta, bet tika sabojāta ceļa norobežo-
jušā konstrukcija un abi transport-
līdzekļi, par ko ziņots Ceļu policijai. 
Nodrošināta sabiedriskā kārtība.

24. maijā plkst. 12.52 saņemta 
informācija, ka uz ceļa V-33, pretī 
pagriezienam uz Zeltiņiem ava-
rējusi un grāvī atrodas automašī-
na. Notikuma vietā noskaidrots, ka 
transportlīdzekļa BMW vadītāja nav 
tikusi galā ar spēkrata vadīšanu līku-
mā, kā rezultātā nobraukusi no ceļa, 
bojājot ceļa zīmi. Cietušo nav, ziņots 
Ceļu policijai.

25. maijā plkst. 22.31 videocen-
tra darbinieks Rīgas ielā pamanī-

Satiksmes negadījumos cietuši cilvēki un sabojātas ceļa zīmes
ja trīs jauniešus ar velosipēdu un 
mopēdu. Tā kā jauniešu uzvedība 
likās aizdomīga, ziņots patruļgru-
pai. Veicot pārbaudi, noskaidrots, ka 
velosipēds ir zagts un atrodas mek-
lēšanā. Personas kopā ar zagto velo-
sipēdu nodotas Valsts policijai.

29. maijā plkst. 01.10 Miera ielā 
pārbaudei apturēts transportlīdzek-
lis VOLVO, kurš acīmredzami pār-
kāpa braukšanas ātrumu un novir-
zījās no taisnvirziena trajektorijas. 
Vadītājs nepakļāvās policijas darbi-
nieku vairākkārtīgām likumīgajām 
prasībām uzrādīt dokumentus pār-
baudei un nosaukt savus perso-
nas datus. Par notikušo ziņots Ceļu 
policijai un Valsts policijai. Kā vēlāk 
tika noskaidrots, persona pie stūres 
bija sēdusies bez derīgas vadītāja 
apliecības.

30. maijā plkst. 15.19 Valsts poli-
cijas kolēģi lūdza aizbraukt uz Doles 
ielu, kur kāds ciemiņš palicis agre-
sīvs un sācis draudēt ar mačeti. 
Ierodoties notikuma vietā, noskaid-
rots, ka persona devusies projām un 
atrodas dzelzceļa stacijā “Salaspils”. 
Tur policijas darbinieki viņu sastapa 
un, rūpējoties par apkārtējo drošību, 
mačeti atņēma. Par notikumu infor-

mēta Valsts policija.
1. jūnijā plkst. 21.05 saņemta 

informācija, ka Enerģētiķu ielā no 
daudzdzīvokļa nama devītā stāva 
pa logu tiek mestas ārā rotaļlietas. 
Notikuma vietā noskaidrots, ka per-
sona, kurai uzticēta bērnu pieskatī-
šana, bija nedaudz novērsusi uzma-
nību no bērniem, kuri atvēra logu un 
pa to ārā meta rotaļlietas. Persona 
solījās, ka turpmāk bērnus pieska-
tīs rūpīgāk.

2. jūnijā plkst. 00.20 patrulēša-
nas laikā degvielas uzpildes staci-
jā “Circle K” pamanīts transportlī-
dzeklis BMW bez derīgas tehniskās 
apskates. Pārbaudot minēto trans-
portlīdzekli datu bāzē, noskaidrots, 
ka valsts reģistrācijas numura zīmes 
pieder citam transportlīdzeklim. 
Ziņots Valsts policijai.

4. jūnijā plkst. 12.13 saņemta infor-
mācija, ka Inženieru ielā noticis Ceļu 
satiksmes negadījums, kura rezul-
tātā automašīnas Renault vadītājs, 
veicot manevru, izraisīja sadursmi ar 
citu transportlīdzekli, kā arī uzbrauca 
gājējam uz kājas. Veicot pārbaudi, 
noskaidrots, ka automašīnas Renault 
vadītājam nebija derīga vadītā-
ja apliecība. Informēta Ceļu policija, 

kura pārņēma notikuma vietu.
5. jūnijā plkst. 15.35 patrulēša-

nas laikā konstatēts, ka Skolas ielas 
un Inženieru ielas krustojumā noti-
cis Ceļu satiksmes negadījums, kurā 
iesaistīts transportlīdzeklis un moto-
cikls. Ņemot vērā, ka motocikla vadī-
tājs negadījumā bija cietis, izsaukts 
Neatliekamās medicīniskās palīdzī-
bas dienests, kā arī ziņots Ceļu poli-
cijai. Līdz Ceļu policijas ierašanās brī-
dim veikta satiksmes regulēšana un 
nodrošināta sabiedriskā kārtība.

6. jūnijā plkst. 11.24 patrulēša-
nas laikā Dienvidu ielā tika pama-
nīts transportlīdzeklis Citroen, kura 
vadītājs, ieraugot policijas dienes-
ta auto, apturēja savu transportlī-
dzekli  un izkāpa no tā ārā. Veicot 
personas pārbaudi, noskaidrots, ka 
persona atradās alkohola reibumā, 
kā arī personai ir atņemta transport-
līdzekļa vadīšanas apliecība. Ziņots 
Ceļu policijai, kura pārņēma notiku-
ma vietu.

6. jūnijā plkst. 14.01 saņemta 
informācija, ka rūpnieciskajā terito-
rijā deg atkritumi 2000m2 platībā. 
Nodrošināta notikuma vietas iero-
bežošana un satiksmes regulēšana.

7. jūnijā plkst. 22.33 kolēģi no 

Valsts policijas lūdza izbraukt uz 
Enerģētiķu ielu, kur kādā no dzī-
vokļiem notika konflikts. Notikuma 
vietā vairākas personas mēģināja 
savaldīt kādu vīrieti, kura uzvedība 
bija neadekvāta. Uz notikuma vietu 
izsaukta Neatliekamā medicīniskā 
palīdzība, kura, izmeklējot perso-
nu, nolēma to nogādāt uz Rīgas 
psihiatrijas un narkoloģijas centru. 
Noskaidrots, ka persona ir izsludinā-
ta policijas meklēšanā, par ko ziņots 
Valsts policijai.

8. jūnijā plkst. 00.23 no Ceļu poli-
cijas saņemta informācija, ka kāda 
transportlīdzekļa pasažieris, atrodo-
ties alkohola  reibumā, traucē pildīt 
dienesta pienākumus. Ņemot vērā, 
ka persona patstāvīgi nespēja pār-
vietoties un dzīvoja citā novada teri-
torijā, tā tika nogādāta uz Sociālo 
centru “Gaiziņš”.

Laika posmā no 20.05.2020. līdz 
15.06.2020. pašvaldības policijas 
darbinieki veica 115 reidus saistībā 
ar COVID-19 noteikto ierobežojumu 
kontroli, kuru laikā tika brīdinātas 
544 personas. Par COVID-19 noteikto 
ierobežojumu pārkāpumiem sastā-
dīti 6 administratīvā pārkāpuma 
protokoli.

Ir pagājuši 3 gadi, kopš 2017.gada 16.jūnijā uz 
savu pirmo sēdi sanāca šī sasaukuma Salaspils 
novada domes deputāti. Līdz nākamajām pašvaldību 
vēlēšanām atlikuši vien 11 mēneši. Mazāk kā gads.

JĀNIS NEBARS: Solīts makā nekrīt jeb 
bērnudārzu var solīt trīs vēlēšanas pēc kārtas!

Salaspils novada budžeta ieņē-
mumi ir aptuveni 25 miljoni eiro 
gadā. Tas nozīmē, ka 4 gadu laikā 
pašvaldības rīcībā ir vairāk kā 100 
miljoni eiro. Tā ir pietiekami liela 
summa, lai, ar to prātīgi, bet ener-
ģiski rīkojoties, varētu gan uztu-
rēt novadu sakoptu, gan arī čet-
ros gados panāktu acīmredza-
mu Salaspils izaugsmi – uzceltu 
sen solīto bērnudārzu, pansionātu 
un ledushalli, atjaunotu kultūras 
namu, izveidotu pilsētas centrālo 
laukumu, „park and ride” stāvvie-
tas un atkritumu šķirošanas lauku-
mus, asfaltētu ielas un ceļus, un 
paveiktu vēl citus darbus, kas tika 
ierakstīti arī valdošās varas priekš-
vēlēšanu programmā.

Realitāte gan ir cita. Pieci mēne-
ši (gandrīz puse no gada) bija 
nepieciešami, lai Salaspils novada 
domes vadība un atbildīgās amat-
personas vienkāršā excel tabulā 
apkopotu informāciju un sagatavo-
tu 6 lappuses biezu dokumentu – 
pārskatu par 2019.gadā paveikta-
jiem darbiem un aktivitātēm nova-
da attīstībai. 

11.jūnija Salaspils novada domes 
sēdē šis dokuments tika iesniegts 
apstiprināšanai, un tajā ir lasāms: 

„Izvērtējot Attīstības program-
mas Rīcības plāna un Investīciju 
plāna īstenošanas progresu, ir seci-
nāms, ka praktiski visi 2019.gadā, 
gan arī visu periodu (2019.-2025.
gads) veicamie uzdevumi ir izpil-
dīti vai ir izpildes procesā. 2019.
gadā nav uzsākta atsevišķu uzde-
vumu izpilde”.

Tālāk gan tiek uzskaitīti arī tie, 
„atsevišķie” darbi un uzdevumi, 
kas nav uzsākti, nav izpildīti vai 
ir „procesā”. Domāju, ka pietik-
tu pieminēt tikai bērnudārza būv-
niecību, lai apgalvojums „praktiski 
visi veicamie uzdevumi ir izpildīti” 
būtu stipri pārspīlēts. Taču seko vēl 
virkne citu uzdevumu un darbu: 
„Park and ride” stāvlaukuma izbū-
ve, Rīgas ielas seguma atjaunoša-
na, starptautiska mūzikas festivā-
la organizēšana, tematisku pasā-
kumu organizācija nedēļas noga-
lēs, informatīvā bukleta izdošana 
par investīciju iespējām Salaspilī 
utt. Šķiet, ka dokumenta sastādī-
tāji dzīvo kādā paralēlajā realitā-
tē, šo dēvējot par „praktiski viss ir 
izpildīts”. 

Skumjākais gan ir lasāms pār-
skata 5.lappusē:

„Informācija par atsevišķu uzde-

vumu izpildei izlietoto pašvaldības 
finansējumu netika iesniegta vai 
arī nav pieejama attiecīgajai struk-
tūrvienībai vai iestādei, jo netiek 
sistemātiski uzkrāta.”

Nezinu, vai pēc šāda teikuma ir 
vērts vēl kaut ko komentēt. Kopš 
esmu ievēlēts par Salaspils nova-
da domes deputātu, es, protams, 
esmu pamanījis, ka pašvaldības 
vadība regulāri izvairās no analī-
zei noderīgu datu publiskošanas. 
Jebkuru jautājumu par konkrētiem 
cipariem tā cenšas noslāpēt ar pār-
spīlēti emocionāliem runas plū-
diem. Tomēr, man bija pārliecī-
ba, ka domes vadība zina patie-
so situāciju, vienkārši negrib dalī-
ties, grib būt informācijas mono-
polists. Augstāk minētais teikums 
no 2019.gada pārskata liecina, ka 
esmu maldījies – ir vēl sliktāk. Tad 
par kādu labu pārvaldību mēs te 
varam runāt?! 

Labā ziņa ir tā, ka pārskata par 
2019.gadu sadaļā „Priekšlikumi” 
tiek uzsvērts:

1) Plānojot nākamo gadu budže-
tus un atbalstāmos pasākumus, 
svarīgi ir ņemt vērā Attīstības 
programmā noteiktos mērķus un 
uzdevumus;

2) Pašvaldības struktūrvienībām, 
iestādēm un uzņēmumiem ar rīko-
jumu jādod uzdevums regulāri 
apkopot informāciju par tiem uzde-

vumu rezultatīvajiem rādī-
tājiem, kuru izpilde pare-
dzēta attiecīgajā pārskata 
gadā. Attiecīgajai struktūr-
vienībai, iestādei un uzņē-
mumam ir jāveic pašvaldī-
bas vadības informēšana 1 
reizi ceturksnī.

Beidzot! Vēl nesen, 
gatavojot 2020.gada 
budžetu, Nacionālās 
apvienības Salaspils nova-
da domes deputāti snie-
dza budžeta priekšlikumus 
atbilstoši domes apstipri-
nātajam attīstības plānam, 
kurus domes priekšsēdē-
tājs nodēvēja par vienkār-
ši smieklīgiem. Savukārt 
par priekšlikumu 2.punktu, kas 
sevī ietver informācijas pieejamī-
bu, šobrīd ir iespējams  realizēt 
tikai iesniedzot deputāta pieprasī-
jumus, un pat tad no amatperso-
nām var dzirdēt neapmierinātus 
komentārus.

Nacionālās apvienības deputātu 
vēlme ir, lai Salaspils novada paš-
valdības iedzīvotāju kopējie 100 
miljoni eiro četru gadu laikā netik-
tu izšķērdēti un tiktu izpildīti ar 
domes lēmumu apstiprinātie attīs-
tības projekti. Lai nav tā, ka domes 
administrācija gadu no gada sev 
paceļ algas, bet jau iepriekšējā 
domes sasaukumā solītais bērnu-

dārzs nav uzsākts celt. Pat tām 
ģimenēm, kurām bērns vēl bija 
tikai „procesā”, kad Salaspils nova-
da dome sāka solīt jauna bērnu-
dārza celšanu, tas drīz vairs nebūs 
aktuāls – būs jādomā, kurā skolā 
vēl ir brīva vieta...  

Tāpēc, patiesi ceru, ka pārskatā 
par 2019.gadu ietvertie priekšliku-
mi neaizmirsīsies līdz nākamā gada 
budžeta pieņemšanai. Esmu pārlie-
cināts, ka bez regulāras datu apko-
pošanas un analīzes, bez adek-
vātas situācijas novērtēšanas un 
sekošanas līdzi naudas tēriņiem, 
nekāda ilgtspējīga un dinamiska 
novada attīstība nav iespējama. 
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 Kā jau informējām maija izdevumā, Salaspils pašvaldība 
ir pievienojusies bezatkritumu pilsētas iniciatīvai  “Tīri.
Labi. Pilsēta bez atkritumiem”. Sadarbībā ar biedrību 
“Zaļā Brīvība” Salaspils apņemas aktualizēt bezatkritumu 
dzīvesveidu un izglītot pilsētas iedzīvotājus un uzņēmējus, 
lai nākotnē ne vien uzlabotu apkārtējo vidi un samazinātu 
radīto atkritumu daudzumu, bet arī veicinātu ekoloģisko 
domāšanu gan sabiedrībā, gan pašvaldības institūcijās.

Iniciatīvai “Tīri.Labi.” pievienojas arī ziedu veikals “Marito”

Kopā ar “Tīri.Labi.”  uzrunājām 
vietējos iedzīvotājus un uzņēmu-
mus, aicinot dalīties savā pieredzē 
par to, kā šķirot atkritumus un dzī-
vot “zaļāk”. Jau iepazīstinājām jūs 
ar stāstiem no ēstuves “Burgers 
66”, PII “Saime”  un salaspilietes 
Daces Tuvikenes.

Arī ziedu veikals “Marito” un 
tā saimniece Anna Nagle atbalsta 
kustību “Tīri. Labi. Pilsēta bez atkri-

tumiem”. Kādi ir “Marito” zaļie 
paradumi?

Jau no darbības pirmsākumiem 
veikalā tiek taupīgi izmantots 
ūdens. Jā, ziediem ir nepieciešams 
ūdens, tomēr ne tik daudz, kā 
ierasts domāt.  

Iepakojumam tiek izmantoti 
papīra maisiņi vai papīrs, kas ir 
dabai draudzīgs un der otrreizējai 
pārstrādei.

“Arī ziedus veikalam piegādā pār-
strādei derīgā kartona iepakojumā. 
Noziedējušie vai nepārdotie augi 
netiek izmesti konteinerā, bet iestā-

dīti piemājas vai draudzīgā kaimi-
ņa dārzā. Bet tukšos augu podiņus 
atdodam stādu audzētājiem, kas tos 
izmanto atkārtoti,” stāsta A. Nagle.

“Marito” ir par pilsētu bez atkri-
tumiem. Un tu?

Padalies ar savu pieredzi! Sūti 
savu video uz info@salaspils.lv!

Salaspils novadā noslēdzies Latvijas Zaļā punkta sadarbībā ar SIA “Eco Baltia vide” un veikaliem 
“top!” rīkotā kampaņa “Elektronikas šķiratlons”, kuras laikā iedzīvotāji tika aicināti nodot 
nolietotās un vairs nevajadzīgās elektroiekārtas. Salaspils novadā šķirošanas akcijai pieteicās 49 
dalībnieki, kuri kopā otrreizējai pārstrādei nodeva 4740 kg dažāda veida iekārtu un tehnikas.

Ārkārtas situācija ir ietekmējusi mūs visus – kādam 
pārslodze, kādam darba zaudējums vai jātiek galā ar 
neskaitāmiem pienākumiem. Mums bija jāiemācās dzīvot 
jaunos apstākļos, kādam izdevās, bet kāds netika galā ar 
savām emocijām. Ja vēl pievienojas bailes zaudēt darbu 
vai liela atbildība par citiem, var izrādīties visai sarežģīti 
tikt ar to visu galā, lai tas neskartu attiecības ģimenē. 

21. maijā PII “Daugaviņa” rīkoja projektu nedēļu un 
iesaistījās Starptautiskajās bioloģiskās daudzveidības 
dienās, kuru iesākums meklējams 1992. gadā 
pieņemtajā Riodežaneiro ANO Konvencijā par bioloģisko 
daudzveidību. Pasaules valstis apņēmušās aizsargāt 
un ilgtspējīgi izmantot bioloģisko daudzveidību 
un dalīties pieredzē par dabas aizsardzību.

Salaspils Veselības centrā  
pieejamas psihologu konsultācijas

Kā var palīdzēt psihologs? 

Psihologs ir speciālists ar augstāko izglītību psiholoģijas zinātnē. 
Psihologs:
· veic psiholoģisko izpēti un izvērtēšanu  (speciālista rekomendācija, 

izglītības procesa plānošana, individuāla vēlme);
· konsultē psiholoģisko krīžu un traumu gadījumos;
· palīdz tikt galā ar garīgās un emocionālās pārslodzes sekām;
· veicina psiholoģisko adaptāciju un attīstību;
· palīdz klientam atrast sevī resursus, iegūt vai atgūt pārliecību par 

savām spējām;
· sadarbojas ar bāriņtiesām, sociālajiem dienestiem, tiesībsargājošām 

institūcijām atzinumu sagatavošanā un konsultāciju sniegšanā;
· veic sociālo rehabilitāciju dzīvesvietā vardarbībā cietušiem bērniem 

un pieaugušajiem;
· veic sociālo rehabilitāciju vardarbību veikušām personām – individu-

āli un grupā.
 

Mag.psych. Jevgēnija Sergejeva
Izglītības un skolu psiholoģijas joma.
Klīniskā un veselības psiholoģijas joma (pārraudzībā).
Kognitīvi-biheiviorālā terapeite apmācībā.
1. Psiholoģiskās izpētes bērniem un pieaugušajiem (DEĀK, PMK, neiro-

logam, psihiatram u. c gadījumos).
2. Psiholoģiskās konsultācijas bērniem un pieaugušajiem, pielietojot 

pasaku terapijas metodes, kognitīvi-biheiviorālo terapiju.

Mag.psych. Inga Bērziņa
Klīniskā un veselības psiholoģijas joma.
Konsultatīvā psiholoģija.
1. Psiholoģiskās konsultācijas bērniem un pieaugušajiem.
2. Krīzes terapija.
Pirmreizējā konsultācija (60min.) – 30 EUR.
Atkārtota – 22 EUR.
Psiholoģiskā izpēte – 50 EUR.
SIA “Salaspils veselības centrs” Rehabilitācijas nodaļa (tālr.27044808). 

Jeļena Pettinena, SIA “Salaspils Veselības centrs” valdes locekle

“Elektronikas šķiratlonā” sašķirotas 
4,7 tonnas elektroiekārtu

Katrs kampaņas pirmā posma 
dalībnieks elektronikas nodošanas 
brīdī automātiski tika reģistrēts liela-
jai izlozei par galveno balvu – jaunu 
televizoru, kā arī veikalu tīkla “top!” 
dāvanu kartēm 20 eiro vērtībā un 20 
pārsteiguma balvām.  “Elektronikas 
šķiratlona” pirmā posma noslēguma 
izloze notika 1.jūnijā Latvijas Zaļā 
punkta Facebook profilā – @zaļais.
punkts. Informācija par laimētājiem 
pieejama arī www.zalais.lv.

SIA “Eco Baltia vide” pateicas 
Salaspils novada iedzīvotājiem par 
dalību projektā un aicina ikvie-

nu turpināt šķirot mājsaimniecībā 
uzkrātos atkritumus, tādējādi rūpē-
joties par tīru vidi novadā un zaļu 
Latviju kopumā.

Nodrošinot dažāda veida atkritu-
mu šķirošanu savos darbības reģio-
nos, SIA “Eco Baltia vide” aicina 
Salaspils iedzīvotājus elektronikas 
bezmaksas nodošanu mājsaimnie-
cībās pieteikt arī turpmāk, rakstot 
uz e-pastu  salaspils@ecobaltiavide.
lv.   Pieteikt elektroiekārtu savākša-
nu un izvešanu var gan juridiskas, 
gan privātpersonas.

Plašāka informācija par SIA “Eco 

Baltia vide” pieejama www.ecobal-
tiavide.lv. Aicinām sekot līdzi aktuā-
lajiem jaunumiem arī Facebook – @
ecobaltiavide.

Vides apsaimniekošanas uzņē-
mums SIA “Eco Baltia vide”  sadar-
bībā ar  AS “Latvijas Zaļais punkts” 
un veikaliem “top!” kopš šā gada 
aprīļa īsteno šķirošanas kampaņu 
Vislatvijas “Elektronikas šķiratlons”. 
20.maijā jau noslēdzies kampa-
ņas pirmais posms, kurā iedzīvotāji 
nolietoto elektroniku varēja nodot 
vairāk nekā 40 atkritumu šķirošanas 
laukumos visā Latvijā.

Ekoskola PII “Daugaviņa” piedalās starptautiskajā 
“Bioloģiskās daudzveidības dienā”

Bioloģiskā daudzveidība ir būtis-
ka cilvēka labklājībai,  jo nodrošina 
dažādus ekosistēmu pakalpojumus, 
piemēram, gaisa un ūdens attīrīša-
nu, klimata stabilizēšanu, augsnes 
auglību un atjaunošanu, nodroši-
na ar pārtiku, degvielu un šķiedru, 
sniedz estētiskos ieguvumus.

PII “Daugaviņa” katru gadu 
meklē jaunus veidus, kā izmantot 
savu apkārtni dabas vērtību izzinā-
šanā. Skolotājas vadīja āra izglītī-
bas dienas “Rotaļīgā daba”, darbo-
jās projektā “Bioloģiskā daudzvei-
dība”. Bērni pētīja apkārtni, iepa-
zinās ar tās iemītniekiem - noska-
tījās izzinošās filmas par Latvijas 
kukaiņu dzīvi. Bērnudārza teritori-
jā ir ierīkota dabas taka. Tās izpē-
te palīdz ikdienā bērniem vairāk 
iepazīt augu un kukaiņu daudzvei-
dību, kas sastopami bērnudārza 
apkārtnē.

Šogad bērni veica 
dabas teritorijas izpēti, 
meklēja teritorijā sastopa-
mos kukainīšus, pierakstī-
ja savus atradumus spe-
ciālās anketās. Ekoskolas 
“Mazā” padome izgata-
voja paši savu Kukaiņu 
grāmatiņu. Dabas takā 
bērni pētīja augu, putnu, 
kukaiņu un citas sugas, 
kurām iestāde un tuvākā 
apkārtne ir dzīves vide.

Lielāko grupu bērni 
stādīja pašu audzētu asteru, krešu 
un verbēnu stādus. Bērni ar prieku 
piedalījās Dabas takas iekārtoša-
nas darbos un veica pētījumus par 
savvaļas augu daudzveidību takas 
teritorijā. Sevišķi aktīvi darbojās 
lielo grupu bērni, iepazīstot augus, 
mācoties to nosaukumus un veido-
jot herbārijus.

Pievēršot visas sabiedrības 
uzmanību, aicinām arī pārējos 
rūpēties par bioloģiskās daudzvei-
dības saglabāšanu un izveidot savā 
apkārtnē:

− “vecmāmiņas puķu dobi” no 
tradicionāli audzētām ziemcietēm -  
zilajām kurpītēm, kazbāržiem, 
lauztajām sirdīm, peonijām un 

flokšiem (vislabāk, ja tās sameklē-
tas vecās viensētās, kur vēl aug šo 
puķu senās šķirnes);

− iestādi augļu koku no savas 
dzimtas augļudārza un tā piedalies 
seno šķirņu saglabāšanā;

− nomaļākā dārza stūrī neno-
pļauj visas nātres, gārsas un suņu-
burkšķus, varēsi priecāties par 

nātru raibeņiem un palīdzēsi vai-
roties dārza kaitēkļu dabiskajiem 
ienaidniekiem;

− atstāj nenogrābtu laukumu 
vismaz zem kokiem un krūmiem, 
izliec būrīti putniem.

L.Krole,
vadītājas vietniece 

pedagoģiskajā darbā



Piektdiena, 26. jūnijs, 20206

Salaspils tūrisma informācijas centrā atkal ir pieejama 
velonoma. Piedāvājumā ir septiņi velosipēdi: divi sieviešu, trīs 
vīriešu, no kuriem viens ir aprīkots ar bērnu sēdeklīti, un divi 
bērnu velosipēdi (piemēroti 5 – 7 un 7 – 10 gadu vecumam). 
Tāpat var iznomāt aizsargķiveres drošākai braukšanai.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. 
gada 9. jūnijā noteiktajiem epidemioloģiskās 
drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai un domes 
izpilddirektora Mareka Kalniņa rīkojumu, no 
11. jūnija Daugavas muzejs ir atvērts saviem 
apmeklētājiem, ievērojot vairākas prasības. 
Piemēram, muzeja iekštelpās vienlaicīgi drīkst 
uzturēties ne vairāk kā desmit cilvēku.

Salaspils novada izglītības iestādes, pašvaldības institūcijas, 
sabiedriskās organizācijas un juridiskas personas 
aicinātas piedalīties Salaspils novada domes rīkotajā 
bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursā, 
lai pretendētu uz finansiālu atbalstu bērnu un jauniešu 
nometņu organizēšanai 2020.gada jūlijā un augustā. 

Veselības mēnešu otrais 
posms ir veiksmīgi noslēdzies, 
un pavisam drīz finiša taisni 
sasniegs arī trešais posms. 
Prieks redzēt, ka sportotāju 
skaits maijā bija pieaudzis 
līdz 350 dalībniekiem. Abu 
disciplīnu kopēji veiktais 
kilometru skaits ir visai 
iespaidīgs-  74 080 km. 
Atgādinām, ka Veselības 
mēnešu sacensības notiek 
virtuāli, piesakoties 
izaicinājumam lietotnē 
Endomondo. Izaicinājumā 
izvēlies sev tīkamāko sporta 
nodarbi – pastaigu, skriešanu, 
nūjošanu, orientēšanās 
sportu, riteņbraukšanu vai 
kādu citu- un sev vēlamajā 
laikā dodies sportot!

Skriešanā absolūti augstā-
ko rezultātu sieviešu grupā uzrā-
dījusi ZANDA KĀRKLIŅA ar veik-
tiem 659,13 kilometriem. Savukārt 
vīriešu grupā visvairāk kilomet-
ru noskrējis EDGARS VALDMANIS 
(583,72 km).

Riteņbraukšanā visgarāko dis-
tanci sieviešu grupā veiku-
si ZANE JAKOBSONE ar nobrauk-
tiem 2474,73 km, bet no vīrie-
šiem pirmo vietu saglabā ALVIS 
KRILOVSKIS ar 2308,84 km.

Jūnijā tika sākta Salaspils skeitparka 
demontāža, lai tā vietā uzstādītu nu jau 
pasaulē tik ļoti atpazīstamo velotrasi jeb 
“pump-track”. Tā ir speciāli veidota vis-
maz 16 metrus gara trase ar viļņotu virs-
mu un izliektiem stūriem. Braukšanas 
virsma ir izgatavota no stikla šķiedras 
kompozītmateriāliem, kas pārklāta ar pretslīdēšanas 
sistēmu. “Pump-track” var izmantot kā atpūtas brau-
ciena vietu ar velosipēdu, skrituļslidām, skrituļdēļiem 
un arī skrejriteņiem. Trase lieliski atbilst profesionālo 
treniņu veicējiem, piemēram, bmx sacensību dalībnie-
kiem. “Pump-truck” moduļu trase ir vērtīga ar to, ka 
trasi ir iespējams izbraukt ar inerci, nemaz neuzņemot 

papildu ātrumu. Tas dod iespēju šo trasi izmantot arī 
gados jaunākiem bērniem, tādējādi mācoties koordi-
nāciju, noturēt līdzsvara sajūtu un plānot savu tālāko 
braucienu, ņemot vērā, ka trase ir aprīkota ar kalni-
ņiem un līkumiem. Tā paredzēta visa vecuma bēr-
niem, kā arī, protams, jauniešiem un pieaugušajiem. 
Sekojam līdzi informācijai un tiekamies trasē!

Lai sagatavotos nākamajai apkures sezonai un 
savlaicīgi atklātu iespējamās bojājumu vietas 
siltumtrasēs, SIA “Salaspils Siltums” plāno šovasar 
veikt siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes.

Iznomā velosipēdu un 
apskati mūsu skaistākās 
vietas!

Nomājot velosipēdu, ir jānoslēdz 
nomas līgums un jāizpilda inventā-
ra pieņemšanas – nodošanas akts, 
tāpēc līdzi jābūt velosipēda vai 
autovadītāja apliecībai.

Velosipēdus iespējams nomāt 
Tūrisma informācijas centra darba 

laikā: no pirmdienas līdz piekt-
dienai plkst. 9:00 – 18:30, kā arī 
sestdienās, svētdienās plkst. 10:00 
– 16:00.

Velosipēdus nav iespējams 
rezervēt. Cenrādi atradīsiet www.
visitsalaspils.lv.

Tiek izsludināta papildu 
pieteikšanās nometņu 
projektu konkursam

Ņemot vērā Izglītības, kultūras, 
sporta un jaunatnes lietu komite-
jas 2020.gada 16.jūnija atzinumu, 
nometņu projektu pieteikumus var 
iesniegt līdz 6.jūlijam:

· elektroniski uz e-pastu 
dome@salaspils.lv, autorizējoties 
portālā latvija.lv (epakalpojums/
iesniegums iestādei) vai ar drošu 
elektronisko parakstu; 

· pa pastu; 
· Salaspils novada domē.
Salaspils bērnu un jauniešu vasa-

ras nometņu projektu konkursa 
NOLIKUMS un projektu pieteiku-
mu veidlapas ir atrodamas www.
salaspils.lv. 

Sīkāku informāciju var saņemt, 
rakstot linda.strazdina@salaspils.lv.

Izglītības daļa

Veic siltumtīklu 
hidrauliskās pārbaudes

Pirmais posms, kuram tika veik-
tas hidrauliskās pārbaudes, bija 
Daugavas-Maskavas-Kalnu ielu 
rajonā. Šos darbus izdevās pabeigt 
pat ātrāk, nekā bija plānots.

No 29.jūnija līdz 3.jūlijam pār-
baudes veiks šādās adresēs:

• Enerģētiķu ielā 1, 2, 3, 5, 7, 
9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;
• Celtnieku ielā 2, 4, 6, 6a, 6b, 
10, 12, 14, 16, 18;
• Skolas ielā 5/2, 7/2, 7/3.
 Savukārt no 6. līdz 10. jūlijam  

šādās adresēs:
• Nometņu ielā 38;
• Griezes ielā 17, 19;
• Smilšu ielā 1;
• Skolas ielā 1, 3, 5/1, 6, 7, 8, 
9, 9/2, 10, 10/2, 11/1, 11/2, 
12, 13, 13/2, 15, 17;
• Enerģētiķu ielā 4, 6;
• Ceru ielā 1.
Hidrauliskās pārbaudes ir visefek-

tīvākā metode, lai pārliecinātos par 
siltumtīklu drošību, tādējādi sama-
zinot apkures sezonā iespējamo sil-
tumtīklu defektu (avārijas) skaitu.

Hidrauliskās pārbaudes pama-

tā ir būtiska siltumtīklu spiediena 
palielināšana, kas vājākās vietās 
var radīt siltumtīklu plīsumu. Tāpēc, 
lai nodrošinātu iedzīvotāju drošību, 
minētajos datumos un adresēs tiks 
pārtraukta karstā ūdens padeve, lai 
siltumtrasēs esošā ūdens tempera-
tūra samazinātos līdz 40 grādiem.

Karstā ūdens padevi plānots 
atjaunot pēc darbu pabeigšanas, 
izņemot tās vietas, kur tiks atklā-
ti bojājumi un nebūs iespējams 
atjaunot karstā ūdens padevi līdz 
bojājumu novēršanai.

SIA “Salaspils Siltums” lūdz iedzī-
votājus nekavējoties ziņot par hid-
rauliskās pārbaudes laikā novē-
rotajām ūdens noplūdēm siltum-
tīklos (zaļgans ūdens) pa tālruni 
29166204.

Aktuālā informācija par hidraulis-
kās pārbaudes norisi būs pieejama 
SIA “Salaspils Siltums” mājas lapā, 
kā arī pa tālruni 67944930.

SIA “Salaspils Siltums” atvaino-
jas par sagādātajām neērtībām un 
aicina būt saprotošiem par īslaicīgu 
karstā ūdens atslēgumu!

Aicinām uz Daugavas muzeju

goģiskās nodarbī-
bas. Maksimālais 
ekskursijas grupas 
dalībnieku skaits ir 
10, savukārt muzejpedagoģiskās 
nodarbības varēs norisināties tikai 

muzeja parkā.
Tiekamies tagad!

Sportošana turpinās ar pilnu jaudu

Ne katru dienu laikapstākļi bija 
piemēroti aktivitātēm svaigā gaisā,  
taču, spītējot vējam un lietum, vai-
rāki dalībnieki neizlaida ne dienu. 
Aktīvākie skrējēji – Ginta Zēberga, 
Linda Beldava, Kristīne R, Kristīne 
Troņenkova, Madara, Rudīta Ecētāja – 
Liepiņa, Solvita Smilga, Jānis Ozoliņš, 
Martins Dicis, Vilnis Frishfelds, Edgars 
Valdmanis. Aktīvākie riteņbraucēji – 
Alvis Krilovskis, Jānis Butāns, savu-
kārt sieviešu grupā visaktīvākā bija 
Līga Āboltiņa – Žīgure, kura izaicinā-

jumā piedalījās 29 dienas. 
Ņemot vērā, ka rezultātu apko-

pojumu sniedz Endomondo apli-
kācija, kļūdu gadījumā sazinies ar 
Lindu Kaļveršu (linda.kalversa@
salaspils.lv). 

Atgādinām, ka dalībnieki tiks 
apbalvoti nolikumā minētajā kār-
tībā septembra un oktobra mēne-
sī! Ja neesi vēl paspējis piedalī-
ties, tas nekas! Piesakies tagad, un 
līdz vasaras beigām sportosim visi 
kopā, bet tomēr pa vienam!

Jaunums – “pump track”

Tāpat muzejs atsāk iznomāt 
nojumes un piknika vietas, ievēro-
jot aktuālos ierobežojumus un aici-
not nojumēs vienlaicīgi neuzturē-
ties vairāk kā 16 cilvēkiem. Ir atsāk-
tas arī ekskursijas un muzejpeda-

Sveicināti, bērni un jaunieši! Mācības skolā ir beigušās, 
tagad ir laiks atpūtai, tomēr iesakām izlasīt kādu intere-
santu, jautru vai aizraujošu grāmatu. Ja ir nepieciešamas 
grāmatas no ieteicamās literatūras saraksta, tad nāc uz 
bibliotēku.

Aicinām ikvienu iesaistīties “Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrijā”.  2020. gada kolekcijā ir iekļautas 
28 grāmatas no astoņām dažādām izdevniecībām. 

Nelielajā kolekcijā pārstāvēti 14 oriģinālliteratūras 
darbi un 14 tulkojumi no dažādām valodām. Kolekcija, 
ko izraudzījusi profesionāla žūrija, ir interesanta un sola 
lasītājiem daudz pārsteigumu, izziņas prieku un emo-
cionālu mirkļu. Lasi un vērtē!

Vienmēr gaidām tos, kam lasīšana ir vaļasprieks – jūs 
esat mūsu uzticamākie bibliotēkas draugi.

Grāmatas gaida savus lasītājus!

Lasīšana turpinās!
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Kas? Kur? Kad

Salaspils novada bibliotēkā
Lasītavā
Līdz 3.07. Literāra izstāde 
“Uzdāvini man šo pasauli čuk-
stus” – dzejniekam, publicistam 
Mārim Čaklajam – 80.
6.07. – 28.07. Tematiska izstā-
de veltīta Pasaules arhitektū-
ras dienai.

Bērnu un jauniešu 
apkalpošanas nodaļā
Līdz 2.07. Vasaras saulgriežiem 
veltīta tematiskā izstāde.
Līdz 2.07. Literatūras izstāde 
“Latviešu dzejniekam Mārim 
Čaklajam – 80”.
Līdz 2.07. Literatūras izstāde 
“Franču rakstniekam A. de Sent-

Ekziperī – 120”.
7.07.- 3.08. Literatūras izstā-
de „Latviešu rakstniecei Dzidrai 
Rinkulei-Zemzarei – 100”.

Abonementā
Līdz 3.07. Vitauta Budreikas foto 
izstāde “Islandes daba no putna 
lidojuma”.

Būs slēgts baseins, bet volejbola 
laukums gaida spēlētājus

Līdz ar pasakainajiem laikaps-
tākļiem Sporta nama stadiona 
volejbola laukums ir atvērts jau-
najai sezonai. Laukuma rezervācija 
un citi jautājumi pie sporta nama 
administrācijas, zvanot pa tālruni 

20733333.
 Informējam, ka visu  jūliju 

Salaspils peldbaseinā tiks veikti 
tehniskās apkopes darbi. No 1. 
jūlija līdz 31. jūlijam baseins būs 
slēgts apmeklētājiem.

2.07. – 5.08. Vasaras literatū-
ras izstāžu cikls  „Vislabākā 
krāsa pasaulē ir tā, kas tev pie-
stāv!” /K. Šanele/. Jūlija krāsa 
– sarkanā.

Dienvidu filiālbibliotēkā
2.-11.07. Literatūras izstā-
de “Rakstniece Anna Skaidrīte 

Gailīte: mans uzdevums- rakstīt”.
13.07.-9.08. Bibliotekāre atva - 
ļinā jumā.

Saulkalnes 
filiālbibliotēkā
1.07.-31.07. Literatūras izstāde 
“Pasaulslavenajai rakstniecei 
Dž.K. Roulingai – 55”.

Salaspils Vecajos kapos 
4. jūlijā plkst.12.00

Salaspils Tilderu kapos 
11. jūlijā plkst. 12.00

Doles kapos (bez svētās Mises) 
11. jūlijā plkst.16.00

Salaspils kapos tiks svinēta svētā Mise par aizgājušajiem piede-
rīgajiem. Pusstundu pirms dievkalpojuma būs iespēja pieiet pie 
grēksūdzes. Pēc dievkalpojuma tiks svētīti kapu pieminekļi, krus-
ti un apmalītes. Būs iespēja pieteikt svētās Mises aizlūgumus par 
mirušajiem draudzes baznīcā.

Tālrunis informācijai: 26382126 (priesteris Ilmārs Tolstovs).

Sekojot līdzi pasažieru plūsmas izmaiņām, no 2020. 
gada 1. jūlija gaidāmas būtiskas izmaiņas maršrutā 
Nr.6317 Rīga–Salaspils. Aicinām iedzīvotājus pirms 
brauciena atkārtoti pārbaudīt aktuālo autobusa 
kustības sarakstu mājaslapā www.atd.lv<http://www.
atd.lv> sadaļā Kustības saraksti vai portālā 1188.

Pēc ilgstošā sausuma iestājoties lietainākam laikam, no savām dzīvotnēm izlien arī Spānijas kailgliemeži. Iveta Jakubāne  (SIA “Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centrs” Augkopības konsultante) aicina visus invāzijas skartos iedzīvotājus šo sugu apkarot. Pilnībā šo sugu iznīdēt nav iespējams, bet 
ir jāierobežo tās izplatība līdz tādam līmenim, lai tā nespētu nodarīt būtisku kaitējumu. Ir pēdējais laiks to darīt. Ir jānomērdē pēc iespējas vairāk 
gliemju, līdz tie ir izdējuši olas un atstājuši pēcnācējus. Atkarībā no laikapstākļiem tie olas var dēt līdz pat brīdim, kad iestājas aukstums. 

Kā cīnīties ar Spānijas kailgliemežiem?

Dabiskie sugu izplatīšanās koridori 
ir ceļmalas, grāvju malas un ūdens-
tilpju piekrastes, Salaspils gadīju-
mā- dzelzceļš. Suga var izplatīties pa 
neapsaimniekotiem zālājiem, krū-
mājiem, kā arī mežiem. Lielāks īpat-
ņu skaits ir sastopams nekoptās un 
saimnieciski neapstrādātās vietās, 
kā arī vietās, kur ilgstoši saglabājas 
optimāli mitruma apstākļi.

Ierobežošanas metodes
  * Visefektīvākā metode ir nola-

sīšana ar rokām - vēlu vakarā, 
krēslai iestājoties, vai agri no rīta 
(kad kailgliemeži ir aktīvi).

   * Teritorijā varat ierīkot gliem-
ju lamatas. Par lamatām var kalpot 
kastes, burkas, pudeles ar nogriez-
tu galu, tajās ievietojot ēsmu/vie-
las, kas pievilina kailgliemežus, 
tādējādi gliemji pulcēsies vienu-
viet un pēc kāda laika, jānolasa tie, 
kuri atrāpojuši.

    * Slīcināšanas slazdi - augsnē 
ierokam burku, pudeli ar nogriez-

tu galu vai jebkādu citu trauku 
līdz ar augsnes virskārtu, ielejam 
tajā šķidrumu kopā ar   pievilinā-
tāju. Visbiežāk slīcināšanas slazdos 
par pievilinātājvielu izmanto alu. 
Ja slazdos būs tikai tīrs ūdens, glie-
meži var ātri no tā izlīst ārā. Tāpēc 
šķidrumam ir jāsatur vielas, kas 
veicina gliemežu noslīkšanu — 1 % 
vara (vara sulfāts) vai 10 % vārāmā 
sāls šķīdums.

  * Mehāniskā kailgliemežu iznī-
cināšana, pāršķeļot uz pusēm ar 

lāpstas palīdzību, uzdurot uz uza-
sināta šķēpa vai pārgriežot ar šķē-
rēm. Jāatceras, ka beigtie gliemeži 
piesaistīs jaunus īpatņus, kuri nāks 
baroties. Tādējādi atkal varēs nola-
sīt tos, kuri būs atrāpojuši.

  * Ķīmiskā ierobežošana, kaisot 
limacīdus. Izkaisot granulas vietās, 
kur tie novēroti visvairāk.

Utilizācija
    * Noslīcinātos kailgliemežus 

(pārliecinoties, ka tie tiešām ir 

beigti) katrs savā pagalmā var 
ierakt arī zemē, tā bagātinot aug-
sni ar organiku.

* Tos var arī sadedzināt.
* Ja tie ir noslīcināti, bet negri-

bās bērt savā komposta kaudzē, 
kur pastāv iespēja, ka beigtie 
īpatņi piesaistīs atkal jaunus, tad 
varbūt varētu ierīkot kādu atse-
višķu konteineru šādam gadīju-
mam. Nekādā gadījumā gliemjus 
nedrīkst mest  ūdenstilpnē cerībā, 
ka tie noslīks.

“Labdien! Cik pēc skaņas ir 
saprotams, tad ir pieslēgta pie 
elektrības 330 kv pārbūvētā 
gaisa elektrolīnija gar Meldru 
ielu līdz sliedēm. Jautājums: vai 
tiks meklēts šīs elektro līnijas 
izdalītās skaņas, kura ir nepār-
traukta un lietus laikā vēl ska-
ļāka, skaņas slāpēšanas risinā-
jums? Meklējot dokumentāciju, 
diemžēl, par to, ka šāda skaņas 
blakne būs, netika iedzīvotāji 
informēti. Kā arī ir atrasta infor-
mācija, ka ir iespējama skaņas 
mazināšana ar speciāliem izolā-
cijas materiāliem.”

AS “Augstsprieguma tīkls”: 
“Līnija ir izbūvēta atbilstoši tehnis-
kajam projektam. Līnijas koronē-
šanas efekts jeb skaņa ir normāls 
līnijas darba režīms, kas pastip-
rinās miglas un lietus apstākļos. 
Šāds pats skaņas efekts bija dzir-
dams arī demontētai līnijai, jo 
tehniski vadu izbūves risinājums 
ir tieši tāds pats. Pamatojoties uz 
iedzīvotāju jautājumiem, tuvākajā 
laikā Meldru ielā plānojam veikt 
skaņas mērījumus, lai noteiktu to 
atbilstību normām.”

“Labdien! Vēlējos noskaidrot, 
kad Apogu ielā tiks veikta lie-
tus notekūdeņu sakārtošana?”

Ivars Leingarts, Tehniskās 
daļas hidrotehnisko būvju inže-
nieris: “Labdien! Apogu ielā 
paredzēts izbūvēt aptuveni 630 
m garu maģistrālo lietus ūdens 
kanalizācijas – drenāžas kolekto-

Speciālisti atbild uz iedzīvotāju jautājumiem

ru, kas uztvers esošās drenāžas 
ūdeņus, tiks aizvadīti arī uzplūs-
tošie virsūdeņi.   Salaspils nova-
da domes 2020. gada budžetā ir 
paredzēti līdzekļi šā būvprojekta 
izstrādei. Šos Apogu ielas lietus 
ūdens kanalizācijas būvniecības 
darbus paredzēts iekļaut 2021. 
gada Salaspils novada domes 
budžeta projektā.”

“Lūdzu, cilvēku drošības 
labad uzstādīt atbilstošas ceļa 
zīmes Ziedu un Pļavu ielas 
krustojumā, jo pārredzamī-
bas nav un šis vienādas nozī-
mes krustojums apdraud veik-
smīgu iebraukšanu krustoju-
mā. Uzstādīt spoguli Pļavu un 
Budeskalna ielas krustojumā! 
Arī nekādas pārredzamības.”

Andrejs Kiseļevs-Padgornijs, 
Tehniskās daļas vadītāja viet-
nieks: “Jautājumā par to, ka Pļavu 
un Ziedu ielu krustojums ir “vie-
nādas nozīmes”, atgādinām, ka 
2015.gada 2.jūnija Ministru kabi-
neta noteikumu Nr.279 “Ceļu 
satiksmes noteikumi” (turpmāk 
- CSN) 13. sadaļas “Ceļu satiks-
me dzīvojamās zonās” p.143. 
nosaka: “Izbraucot no dzīvojamās 
zonas, transportlīdzekļa vadītā-
jam jādod ceļš citiem ceļu satik-
smes dalībniekiem”. Ņemot vērā 
to, ka, izbraucot no Ziedu ielas uz 
Pļavu ielu, ir uzstādīta ceļa zīme 
Nr.534 “Dzīvojamās zonas” bei-
gas, autotransportam, kurš pār-
vietojas pa Pļavu ielu, ir priekš-
roka. Tā kā šobrīd notiek objekta 

“Brauktuves seguma uzlabošana 
Meldru un Smilgu ielu posmos no 
Meldru ielas 2 līdz Meldru ielai 73, 
Salaspilī” būvdarbi, kuros iekļauta 
arī Pļavu un Ziedu ielu krustojuma 
pārbūve, pēc minētā krustojuma 
pārbūves satiksmes organizācija 
šajā mezglā tiks izmainīta saska-
ņā ar būvprojektu. 

Veicot pagriezienu no Pļavu 
ielas uz Budeskalnu ielu, autova-
dītājam jāievēro CSN p.2.9. pra-
sības: “dot ceļu – prasība, kas 
nosaka, ka ceļu satiksmes dalīb-
nieks nedrīkst sākt braukt (iet), 
turpināt braukt (iet) vai izdarīt 
jebkādu manevru, ja tādējādi 
citiem ceļu satiksmes dalībnie-
kiem tiek radīti traucējumi brauk-
šanai (iešanai) vai viņi ir spiesti 
mainīt braukšanas (iešanas) vir-
zienu vai ātrumu”. Dabā ir kon-
statēts, ka, apturot transporta 
līdzekli pie horizontālā apzīmē-
juma Nr.930 (ceļa apzīmējums – 
plata pārtraukta šķērslīnija, kam 
svītru garums divreiz pārsniedz 
atstarpes starp tām, – norāda 
vietu, kur vadītājam, ja tas nepie-
ciešams, jāaptur transportlīdzek-
lis, lai dotu ceļu transportlīdzek-
ļiem vai citiem ceļu satiksmes 
dalībniekiem), autovadītājam tiek 
nodrošināts uzbraukšanas redza-
mības brīvlauks ar pleca garumu 
70 m labajā un kreisajā virzienā 
(pie atļautā kustības ātruma 50 
km/h), kas atbilst Latvijas Valsts 
standarta LVS 190-3:2012 prasī-
bām. Ņemot vērā augstāk minē-
to prasību izpildi, spoguļa uzstā-
dīšana Budeskalnu ielas un Pļavu 
ielas krustojumā nav pamatota.”

Gaidāmas izmaiņas 
maršrutā Rīga-Salaspils

Autotransporta direkcija aici-
na iedzīvotājus izmantot sabied-
riskā transporta pakalpojumus un 
paņemt biļeti par savu braucie-
nu, atgādinot, ka statistiku par 
reisa pieprasījumu veido pasažie-

riem izsniegtais biļešu skaits. Par 
konstatētiem biļešu tirdzniecības 
pārkāpumiem pasažieri var ziņot 
mūsu kontrolieriem jebkurā dien-
nakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot 
pa tālruni 27776621.

Katoļu kapusvētki 
2020. gadā
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Tirāža: 7000 eks.

Iespiesta SIA “Poligrāfijas 
grupa Mūkusala”

Makets – 
aģentūra “Tēls PR”®

Piedzīvotā ārkārtējā situācija valstī ir pierādījusi, ka grūtībās sabiedrība spēj 
apvienoties, lai sniegtu atbalstu tiem, kam tas ir visvairāk nepieciešams. 
Un Covid-19 radītās krīzes laiks izgaismojis neskaitāmas iniciatīvas – labos 
darbus, sniedzot atbalstu tiem, kas nonākuši grūtībās krīzes dēļ, kas 
izpaužas kā sociālo pakalpojumu sniegšana, brīvprātīgais darbs, ziedojumi, 
dažādas uzņēmumu sociālās atbildīgas aktivitātes un citādas formas 
atbalsts. Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā 
vēlas šiem varoņiem pateikties, pasniedzot balvu “Cilvēka izaugsmei”.

Lai stiprinātu Latvijas un 
tās iedzīvotāju drošību, 
jau no 2016. gada Latvijā 
tiek veidota visaptverošas 
valsts aizsardzības sistēma, 
kurā uzsvars tiek likts uz 
ikviena iedzīvotāja atbildību 
krīzes situācijā. Lai izglītotu 
Latvijas iedzīvotājus par to, 
kā rīkoties krīzes gadījumā 
un kā savu drošību stiprināt 
jau šodien, 2020. gada 3. 
jūnijā Aizsardzības ministrija 
prezentēja bukletu “Kā 
rīkoties krīzes gadījumā”, kas 
izstrādāts sadarbībā ar Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas 
dienestu, Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības 
dienestu un Valsts robežsardzi.

Izdots buklets “Kā rīkoties krīzes gadījumā?”

Izcelsim labo darbu veicējus krīzes pārvarēšanā!

Konkurss “Cilvēka izaugsmei” 
šogad norisināsies jau septīto 
gadu, un tas ir kļuvis par skais-
tu tradīciju, kurā tiek godināti cil-
vēki, organizācijas un uzņēmumi, 
kas ir atraduši veidus, kā palīdzēt 
citiem, kas nonākuši grūtībās, celt 
apkārtējo cilvēku dzīves kvalitāti 
un Latvijas labklājību.

Konkursa mērķis ir izcelt šo lie-
lisko cilvēku, organizāciju un uzņē-
mumu paveikto sabiedrības labā, 

godināt labo iniciatīvu veicējus un 
sniegt iedvesmu, pozitīvu piemē-
ru. Tomēr šogad organizatori vēlas 
izcelt tās iniciatīvas, kas ir īsteno-
tas, lai pārvarētu krīzi un sniegtu 
atbalstu tiem, kas nonākuši grū-
tībās.  Aicinām Latvijas iedzīvotā-
jus izvirzīt pretendentus (privāt-
personas, organizācijas, uzņēmu-
mus) balvai “Cilvēka izaugsmei”, 
kas ļaus izskanēt pateicības vār-
diem plašāk un skaļāk.

Aicinām bal-
vas preten-
dentus nomi-
nēt četrās 
kategorijās:

• par soci-
ālo atbildību 
– par izciliem 
sasniegumiem 
sabiedrības attīstībā, veicot darbu 
sabiedrības labā, tai dāsni atvēlot 
laiku, zināšanas, finanšu vai orga-
nizatoriskos resursus;

• par izcilu ieguldījumu izglī-
tībā – par izglītības, mācību kva-
litātes un pieejamības veidoša-
nu iedzīvotājiem jebkurā dzīves 
posmā;

• par izcilu ieguldījumu veselī-

bā un labklājībā – par veselīga dzī-
vesveida veicināšanu, indivīda un 
sabiedrības veselības un labklājī-
bas atbalstīšanu un uzlabošanu, 
kā arī nevienlīdzības mazināšanu 
veselības aprūpes jomā;

• par izcilu ieguldījumu Latvijas 
nākotnē – par bērnu un jaunie-
šu labklājības, veselīgas attīstī-
bas sekmēšanu, mīlošas, stabilas 

aprūpes nodrošināšanu, ieskaitot 
ārpusģimenes aprūpi.

Pieteikums balvu konkursam 
iespējams iesniegt elektroniski 
www.cilvekaizaugsme.lv., aizpildot 
anketu līdz 2020. gada 12. jūlijam, 
pievienojot pretendenta iniciatīvas 
aprakstu, mērķi un rezultātu.

Avots: Latvijas Pilsoniska alianse

Bukleta simbols ir starptautis-
ki atzītais standarts “72 stundas”. 
Šis ir periods, kura laikā katram 
Latvijas iedzīvotājam būtu jāspēj 
parūpēties pašam par sevi, tādē-
jādi ļaujot atbildīgajiem dienes-
tiem krīzes pirmajās dienās sniegt 
palīdzību tur, kur tā visvairāk 
nepieciešama. Bukletu meklējiet  
www.salaspils.lv.

Ar neviltotu prieku paziņojam, 
ka “6. Ezerkauliņi Salaspils pilsētas 
pusmaratons 2020” notiks jau 25. 
jūlijā. Reģistrēšanās pasākumam 
ir atsākusies. Piesaki dalību www.
sportlat.lv. Dalībniekiem, kuri reģis-
trāciju veica pirms ārkārtas situā-
cijas sākuma, nav nepieciešama 
īpaša pārreģistrācija. Kā jau ierasts, 
arī šogad izskriesim Salaspils pilsē-

tas teritoriju. Katram dalībniekam ir 
iespēja izvēlēties sev tīkamāko dis-
tances garumu – 21 km, 10 km, 5 
km vai bērniem un ģimenēm drau-
dzīgos 700 metrus. Lieliska alterna-
tīva skriešanai – nūjošana. Aicinām 
pieteikties arī nūjošanas distancē, 
kura nebūt nav tā mazākā – 10km. 
Tiekamies pusmaratona skrējienā 
25. jūlijā!

Salaspils pusmaratons 
notiks 25. jūlijā


