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Novada Vēstis
SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS Nr. 3 2009. gada decembris 

Novada domē

25. novembra sēdē 
tika izskatīti un 

pieņemti lēmumi 
šādos jautājumos:

• par paveikto novembra mēnesī (sa-
ņemts Vides ministrijas lēmums par pro-
jekta „Energoefektivitātes paaugstināšana 
Salas novada pašvaldības administrācijas 
ēkā” iesnieguma apstiprināšanu (summa Ls 
212532,29); darbojas novada mājas lapa: 
www.salasnovads.lv; novadā darba praktizē-
šanā iesaistīti 45 bezdarbnieki; turpinās būv-
darbi Salas KN un Zvejnieklīcī; Salas KN un 
Sēlpils KN notika svinīgi pasākumi par godu 
valsts svētkiem);

• par izmaiņām Salas novada domes 
deputātu sastāvā (izbeigtas Salas novada 
domes deputāta Jāņa Bites deputāta pilnva-
ras sakarā ar deputāta personisku rakstvei-
da iesniegumu; Salas novada pašvaldības 
domes deputātu sastāvā iekļauts deputāts 
Ilmārs Elksnis no vēlētāju apvienības „Sēļu 
zeme”);

• par atteikšanos no pirmpirkuma tie-
sībām (nolemts atteikties no pirmpirkuma 
tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem Salas 
pagastā „Klāvāni”, Sēlpils pagastā – „Ceļi-
nieki”, zemes vienības, kas atdalīta no ne-
kustamā īpašuma „Lāsmas”); 

• par valsts dotācijas novada infra-
struktūras attīstībai izlietojumu (nolemts 
lūgt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministriju grozīt Salas novadu veidojošajām 
pašvaldībām piešķirtās vienreizējās dotācijas 
sadalījumu sekojoši: Salas pagasts (kopā Ls 
200000): ēkas (pašvaldības administratīvā 
ēka) Susējas ielā 9, Salā, renovācija (līdzfi-
nansējums ES projektam „Energoefektivitā-
tes paaugstināšana pašvaldību ēkās”); Salas 
kultūras nama un Biržu tautas nama rekons-
trukcija (līdzfinansējums projektam ES „Pub-
liskās infrastruktūras uzlabošana Biržos un 
Salā”); Salas vidusskolas rekonstrukcija (ES 
projektu „Kvalitatīvai dabaszinātņu atbilsto-
šas materiālās bāzes nodrošināšanai” un „Sa-
las vidusskolas infrastruktūras pielāgošana 
izglītojamiem ar kustību traucējumiem” līdz-
finansējums); PII „Ābelīte” rekonstrukcija 
(valsts investīciju projekta „Pirmsskolas iz-

Šis gads nesis lielākas vai mazākas pār-
maiņas gandrīz katrā ģimenē. To var vērtēt, 
kā krīzes gadu, taču jāmēģina saskatīt arī otru 
pusi – iespēju laiku. Ir taču tik viegli meklēt 
vainu otrā un to var vienmēr arī atrast. Grūtāk 
ir ieraudzīt savas kļūdas un mainīties pašam. 
Ne velti kāds gudrs cilvēks teica, ja gribi 
mainīt pasauli, tad sāc ar sevi.

Katrs mēs esam tikai ceļā. Cilvēks šajā 
pasaulē ienāk ar baltu dvēseli, skaidrām bērna 
acīm un patiesību uz lūpām, taču pamazām 
mēs iemācāmies tā saucamās dzīves gudrības. 
Tad vairs nav grūti otru apmelot, nepaspert 
nevienu lieku soli, ja par to nesamaksā, aiz-
mirst par labestību un savstarpējo cieņu.

Mūsu novads ir patiesi bagāts. Vispirms 
bagāts ar talantīgiem, gudriem un uzņēmī-
giem cilvēkiem. Mūsu novada skolās var 
iegūt konkurētspējīgu izglītību, kas paver 
bērniem iespēju realizēt savus sapņus. Katrs 
uzņēmējs un zemnieks ir zelta vērtībā. Šajos 
grūtajos laikos viņi atrod iespējas izturēt un 
nepadoties. Viņi bijuši pietiekoši gudri un 
tālredzīgi, lai plānojot  ražošanu, neiekristu 
aizņēmumu kārdinājumā.

Vislielākā nozīme ir ģimenei. Spēja at-
balstīt vistuvākos, neļaujot paklupt, uzmun-
drināt – tās šobrīd ir ļoti svarīgi. Iepriecina 
veco ļaužu darboties griba – atbalstot bērnus 
un mazbērnus palīdzot kaimiņiem vai iesais-
toties sabiedriskajās aktivitātēs.

Gan Salas, gan Sēlpils pagasta ļaudīm 
svarīga ir kultūras dzīve. Tā ir iesakņojusies 
ar dziļām saknēm, bauda iedzīvotāju atbalstu 

un aktīvi pašu līdzdalību. Paldies uzņēmē-
jiem par finansiālu atbalstu kultūrai.

Mūsu domas un sapņi piepildās. Par to 
esmu pilnīgi pārliecināta, ka labām iecerēm 
vienmēr atrodas arī finansiālās iespējas.

Decembra sākumā novadā saņēmām hu-
māno palīdzību no Mengenskirhenes Vācijā. 
Rūpīgi sasaiņotu, sašķirotu un no sirds sūtītu. 
Viss noder gan lieliem, gan maziem. Taču 
iepriecina arī pašu cilvēku vēlme sniegt pa-
līdzību. Sociālajā dienestā tiek saņemti saiņi 
no novada iedzīvotājiem ar apģērbu un apa-
viem. Tiek piedāvātas arī mēbeles un citas 
noderīgas lietas, kas pašiem nav vajadzīgas, 
bet ir labā kārtībā.

Aicinu katru novada iedzīvotāju cen-
sties un strādāt, lai varētu nodrošināt savas 
ģimenes vajadzības un atbalstīt savus mīļos. 
Gādāt par bērniem un sirmgalvjiem. Vis-
pirms centīsimies dot citam un tikai tad mīļi 
lūgsim no otra.

Sapostas egles svētākai naktij
Sveces no zvaigznēm aizņemas gaismu
Arī sirdij pieskaras brīnums…
Dvēsele dungo zināmo dziesmu 
Par ticības spēku, cerību liesmu,
Mīlestību, kas cilvēkus vieno.

Baltus, gaišus Ziemassvētkus!
Veiksmi, optimismu un veselību
Jaunajā gadā! 

Domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe
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NOVADA DOMĒ

glītības iestādes „Ābelīte” energoefektivitā-
tes paaugstināšana” līdzfinansējums); Biržu 
pamatskolas rekonstrukcija. Sēlpils pagasts 
(kopā Ls 200000): ielu apgaismojuma ierī-
košana Sēlpils pagastā; publiskās atpūtas un 
sporta vietas „Zvejnieklīcis” rekonstrukcija 
un brīvdabas estrādes tehniskā projekta iz-
strāde un būvniecība „Zvejnieklīcī”, Sēlpils 
pagastā; Sēlpils kultūras nama rekonstruk-
cija; PII „Ābelīte” rekonstrukcija (valsts 
investīciju projekta „Pirmsskolas izglītības 
iestādes „Ābelīte” energoefektivitātes paaug-
stināšana” līdzfinansējums).

• par izmaiņām amatu sarakstā (izslēgt 
no Salas novada pašvaldības administrācijas 
un struktūrvienību amatu un amatalgu saraks-
ta sekojošus amatus: Sēlpils pagasta dzimtsa-
rakstu nodaļas vadītājs; dzimtsarakstu spe-
ciālists; ar 01.01.2010. iekļaut Salas novada 
pašvaldības administrācijas un struktūrvienī-
bu amatu un amatalgu sarakstā amatu dzimt-
sarakstu nodaļas vadītājas vietnieks (kods pēc 
klasifikatora 1229 26), 0,20 slodzes, amatal-
ga – Ls 45,00 (četrdesmit pieci lati 00 santī-
mi) par 0,20 slodzēm; ar 01.12.2009. iekļaut 
Salas novada pašvaldības administrācijas un 
struktūrvienību amatu un amatalgu sarakstā 
amatu finansists (kods pēc klasifikatora 2411 
12), 1 slodze, amatalga – Ls 550,00).

• par nekustamā īpašuma „Riesti” 
uzņemšanu pašvaldības grāmatvedības 
bilancē

• par dzīvojamās mājas „Jaunpureni” 
izņemšanu no pašvaldības grāmatvedības 
bilancē

• par Salas novada domes lēmuma at-
celšanu (atcelt Salas novada domes 2009.
gada 26. augusta lēmumu „Par aizņēmumu 
Valsts kasē” (protokols Nr. 8, 7. punkts));

• par nekustamā īpašuma - dzīvokļa 
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības 
vārda (ierakstīt nekustamo īpašumu – dzī-
vokli Viesturu ielā 4, dz. 5, Salā, Salas pa-
gastā, Salas novadā, zemesgrāmatā uz Salas 
novada pašvaldības vārda);

• par dalību Latvijas Pašvaldību izpild-
direktoru asociācijā (nolemts piedalīties Lat-
vijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijā);

• par SIA „Vidusdaugavas SPAAO” un 
SIA „Jēkabpils autobusu parks” kapitāla 
daļu pieņemšanu Salas novada pašvaldī-
bas īpašumā (pieņemt īpašumā bez atlīdzī-
bas: SIA „Vidusdaugavas SPAAO” 557 ka-
pitāla daļas, SIA „Jēkabpils autobusu parks” 
99005 kapitāla daļas; par Salas novada paš-
valdības kā kapitāldaļu turētāja pārstāvi SIA 
„Vidusdaugavas SPAAO” un SIA „Jēkabpils 
autobusu parks” iecelt Salas novada pašval-
dības domes priekšsēdētāju Irēnu Sproģi);

• par funkciju deleģēšanu Jēkabpils 
novada pašvaldībai (deleģēt Jēkabpils no-
vada pašvaldībai veikt izglītības un kultūras 
funkciju veikšanu saskaņā ar Jēkabpils no-
vada domes 12.11.2009. sēdē (protokols Nr. 
9., 46.§) apstiprināto Izglītības un kultūras 
pārvaldes nolikumu; paredzēt Salas novada 
pašvaldības 2010. gada budžetā Ls 4941,00 
Izglītības un kultūras pārvaldes uzturēša-

nai 2010.gadā; domes priekšsēdētājai Irēnai 
Sproģei slēgt Deleģēšanas un finansēšanas 
līgumu ar Jēkabpils novada pašvaldību; Uz-
raudzības padomē deleģēt domes priekšsēdē-
tāju Irēnu Sproģi);

• par Salas novada dzimtsarakstu no-
daļas vadītāja un vietnieka iecelšanu ama-
tā (par Salas novada dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāju iecelt Ingūnu Rēķi; par Salas novada 
dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieci ie-
celt Valentīnu Šaraku);

• par izglītības iestāžu nolikumu ap-
stiprināšanu (apstiprināti PII „Ābelīte” un 
Salas vidusskolas nolikumi);

• par rehabilitācijas pakalpojuma pie-
šķiršanu (nolemts, ka nepieciešams piešķirt 
21 (divdesmit vienu) dienu ilgu sociālās re-
habilitācijas pakalpojumu kursu sociālās 
rehabilitācijas institūcijā par valsts budžeta 
līdzekļiem 1 personai – Černobiļas AES avā-
rijas seku likvidēšanas dalībniekam); 

• par pabalstu piešķiršanu (piešķirti 
sociālās palīdzības pabalsti sekojošos gadī-
jumos: medicīnas pakalpojumu apmaksai – 6 
personām; brīvpusdienas – 3 skolēniem);

• par adreses, zemes gabala nosaukuma 
apstiprināšanu, zemes lietošanas mērķa un 
apgrūtinājumu apstiprināšanu (atļauts 4 
nekustamos īpašumus sadalīt neizstrādājot 
detaļplānojumus vai zemes ierīcības projek-
tus; nomainīts dzīvojamai mājai un divām ne-
dzīvojamām ēkām „Pakalnes 1”, kas atrodas 
uz zemes vienības „Pakalnes” nosaukums un 
adrese uz jaunu – „Pakalnes”, Sēlpils pagasts, 
Salas novads, LV-5232; vienai zemes vienībai 
nomainīts zemes lietošanas mērķis);

• par zemes ierīcības projekta apstipri-
nāšanu (apstiprināti zemes ierīcības projekti 
nekustamo īpašumu „Kukaiņi” un „Lejas 
Plāteri” sadalīšanai);   

• par projektēšanas atļauju (atļauta gāzes 
apkures būvprojektēšana dzīvoklim Zaļā ielā 2);

• par ĢMO (ģenētiski modificētu orga-
nismu) brīvu teritoriju noteikšanu (noteikts 
aizliegums ģenētiski modificētu kultūraugu au-
dzēšanai Salas novada teritorijā uz 5 gadiem);

• par zemes nomas tiesību izbeigšanu 
(izbeigtas zemes nomas tiesības 1 personai);

• par autoveikala statusa piešķiršanu 
(IK „Julita” pārvietojamam mazumtirdznie-
cības punktam - automašīnai RENAULT au-
toveikala statuss);

• par deklarētās dzīvesvietas anulēša-
nu (anulēta deklarētā dzīvesvieta 10 perso-
nām);

• par īres līguma slēgšanu (noslēgt īres 
līgumu ar 1 personu)

• par Sēlpils pagasta komunālās saim-
niecības mantu nodošanu apsaimniekoša-
nā SIA „Vīgants”;

• par līguma slēgšanu (domes priekš-
sēdētājai Irēnai Sproģei slēgt līgumu ar SIA 
„Ošukalns Celtiecība” par Sēlpils kultūras 
nama pagrabstāva vienkāršoto rekonstrukci-
ju, līguma summa Ls 18 884,73 (astoņpad-
smit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit četri 
lati 73 santīmi) bez PVN).

pašvaldības sekretāre I. Rēķe

APSTIPRINĀTI
Salas novada domes 

2009. gada 28. oktobra sēdē
(protokols Nr. 12, 10. p.)

 
SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

2009. GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
 NR. 11

„CITI PAŠVALDĪBAS PABALSTI”
Izdoti saskaņā ar likuma

„Par pašvaldībām”43. panta trešo daļu
 

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldī-

bas pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsts) vei-
dus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un iz-
maksas kārtību, kā arī lēmumu par pabalstiem 
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Pašvaldība izmaksā citus pabalstus pēc 
tam, kad apmierināts pamatots pašvaldības 
trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta 
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodro-
šināšanai, dzīvokļa un citiem sociālās palī-
dzības pabalstiem, ko nosaka Salas novada 
pašvaldības 2009. gada saistošie noteikumi 
Nr. 2 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”.

3. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt 
pašvaldības pabalstu sistēmu, kas iedzīvotā-
jiem nodrošinātu finansiālu atbalstu izglītības 
veicināšanai un svētkos .

4. Pabalstus piešķir personai (ģimenei), kura 
savu pamatdzīvesvietu deklarējusi un faktiski 
dzīvo pašvaldības administratīvajā teritorijā.

5. Šajos saistošajos noteikumos nosauk-
tie pabalsti tiek piešķirti neizvērtējot perso-
nas/ģimenes ienākumus.

6. Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi:
6.1. pabalsts bērna izglītībai;
6.2. jubilejas pabalsts;
6.3. pabalsts politiski represētajām per-

sonām;
6.4. Ziemassvētku dāvanu pabalsts

II Pabalsts bērna izglītībai
7. Tiesības saņemt pabalstu ir Salas novada 

vispārizglītojošo skolu audzēkņiem, kuri pieda-
lās Latvijas Republikas mēroga vai starptautis-
kajās mācību olimpiādēs, konkursos un sporta 
sacensībās. Pabalsts tiek piešķirts, lai segtu 
transporta izdevumus un dalības maksu.

8. Pabalsts – prēmija tiek piešķirts skolē-
niem, kuri godalgoti Valsts un starptautiska-
jās mācību olimpiādēs:

8.1. par pirmās vietas iegūšanu Ls 50,00;
8.2. par otrās vietas iegūšanu Ls 40,00;
8.3. par trešās vietas iegūšanu Ls 30,00;
8.4. par atzinības rakstu Ls 10,00.
9. Lai saņemtu pabalstu bērna izglītībai, 

skolas iesniedz apstiprinātu skolēnu sarakstu 
un mācību olimpiādēs iegūtā diploma vai at-
zinības raksta kopiju.

III Jubilejas pabalsts
10. Pabalsts Ls 15 tiek piešķirts dāvanas 

(tai skaitā ziedi un apsveikums) iegādei Sa-
las novada pašvaldības iedzīvotāju, kuri sa-
snieguši 70, 75, 80, 85, 90, 95 gadu vecumu, 
apsveikšanai jubilejā, sastādot sarakstu pēc 
pašvaldības iedzīvotāju reģistra.

11. Jubilejas pabalstu Ls 100 apmērā pie-
šķir Salas novada pašvaldības iedzīvotājiem, 
kuri sasnieguši 100 gadu vecumu.



3

AKTUĀLI

Latvijas vaLsts meži 
atļauj Nocirst

vieNu egLīti
Ziemassvētku laiks nāk ar savu gaismu, 

smaržām, krāsu un ziemassvētku eglīti. Pro-
tams, eglīti svētkiem var nopirkt tirdziņā, bet 
daudz jaukāk ir kopā ar bērniem doties laukā 
no pilsētas un valsts mežos, kurus apsaimnie-
ko LVM izvēlēties savu viskuplāko, visskais-
tāko, vissmaržīgāko Ziemassvētku kociņu. 
Kā jau katru gadu AS „Latvijas valsts meži”, 
apsaimniekotajos valsts mežos katram Lat-
vijas iedzīvotājam personiskām vajadzībām 
atļauj nocirst vienu eglīti.

Tomēr ir jāievēro daži noteikumi:
 eglītes celma caurmēram jābūt 

mazākam par 12 cm, kas parasti atbilst 2 
– 3 m garai eglei,
 eglītes kategoriski aizliegts zāģēt 

jaunaudzēs,   
 eglītes drīkst zāģēt uz stigām, grāv-

malās, zem elektrolīnijām un cita veida 
komunikācijām.

Valsts meži ir izkaisīti pa visu Latvijas 
teritoriju starp daudziem privātajiem, paš-
valdību un citu īpašnieku mežiem,  tāpēc, lai 
nerastos konflikti, aicinām pirms eglītes cir-
šanas vai zaru savākšanas pārliecināties, kam 
pieder mežs, visdrošāk – apjautājoties par to 
LVM mežsaimniecībās vai Valsts meža die-
nesta mežniecībās. Dodoties uz mežu svētku 
eglītes meklējumos, var paturēt atmiņā pie-
gružotās vietas – tās savukārt Lielās Talkas 
laikā, 24. aprīlī, varēsiet sakopt.

Daudzas ģimenes izvēlas arī citu, videi 
draudzīgāku variantu. Tā vietā, lai egli no-
cirstu, var to iegādāties podiņā AS „Latvijas 
valsts meži” kokaudzētavās. Egle podiņā ro-
tās jūsu māju ne vien svētku mēnesī, bet arī 
vēlāk greznos dārzu, ja to pārstādīsiet. Podā 
egle var augt arī visu laiku, taču pēc diviem 
gadiem tā jāpārstāda lielākā podā un jāmēslo 
tāpat kā visi krāšņumaugi.

Priecīgus gaidāmos svētkus!
Ligita Kadžule – lauksaimnieku 

konsultante, informācijas avots www.lvm.lv 

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI
Ar 2010. gada 4. janvāri civilstā-

vokļa aktu reģistrāciju (dzimšanas, 
miršanas, laulību reģistrāciju, atkārto-
tu civilstāvokļa aktu reģistrācijas ap-
liecību izsniegšanu) varēs veikt SALAS 
NOVADA DZIMTSARAKSTU NO-
DAĻĀ, 104. kabinetā, Susējas ielā 11, 
Salā, Salas pagastā, Salas novadā, tālr. 
65237702; 29352736.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja – 
Ingūna RĒĶE

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas 
vietniece – Valentīna ŠARAKA

Dzimtsarakstu nodaļas darba laiks 
– katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 
17.00, ar pusdienlaiku no 12.00 – 13.00.

IV Pabalsts politiski represētām 
personām

12. Pabalstu politiski represētām perso-
nām Ls 30 apmērā piešķir vienu reizi gadā 
– novembrī, atzīmējot Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienu. Persona uzrāda 
apliecību, kura apliecina politiski represētas 
personas statusu.

V Ziemassvētku dāvanu pabalsts
13. Pabalsts tiek piešķirts Ziemassvētku 

dāvanas (saldumu paciņas) iegādei pirmssko-
las vecuma bērniem un Salas novada vispār-
izglītojošo skolu skolēniem, kuri mācās no 1. 
līdz 4. klasei, un kuru faktiskā un deklarētā 
adrese ir Salas novadā, vientuļiem pensio-
nāriem, kuriem nav Civillikumā noteikto li-
kumīgo apgādnieku un kuri dzīvo vieni, un 
personām, kas atrodas sociālās aprūpes ies-
tādēs.

14. Ziemassvētku dāvanu pabalsta lielumu 
izvērtē sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautā-
jumu komiteja, ņemot vērā pastāvošās cenas.

VI Pabalstu piešķiršanas kārtība
15. Sociālais dienests sagatavo doku-

mentus (iedzīvotāju sarakstus u.c.) pabalsta 
piešķiršanai.

16. Jautājumus par pabalstu piešķiršanu 
izskata sociālā, izglītības, kultūras un sporta 
komiteja, lēmumprojektu iesniedz apstipri-
nāšanai Salas novada domes sēdē.

17. Sociālais dienests pēc lēmuma pie-
ņemšanas informē personu par pieņemto lē-
mumu un pabalsta saņemšanu. 

VII Lēmumu apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtība

18. Salas novada domes pieņemto lēmu-
mu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā liku-
mā noteiktajā kārtībā.

VIII Saistošo noteikumu publicēšana
19. Saistošie noteikumi publicējami un 

tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 
45. pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja I. Sproģe

Atkal mēs esam ceļā –
Ceļā uz laimi,
Ceļā uz zvaigznēm,
Ceļā uz cerībām,
Cerībā uz nezināmo,
Cerībā uz prieku,
Cerībā uz labākiem laikiem,
Cerībā uz sapni,
Ceļā uz dzīvi – kāda tā ir
Un beigu beigās –
Ceļā uz Ziemassvētkiem!

Lai Ziemassvētku gaisma, mīlestība 
un miers mājo Jūsu sirdīs un dod spēku 
ikdienas gaitās!

Labu veselību Jaunajā 2010. gadā sa-
viem pacientiem vēl V. Pelčeres ģimenes 
ārsta prakses kolektīvs.

V. Adamkus. Bez noklusējumiem. 1. 
E. Aivars. Jauns medus. 2. 
T. Altbergs. Dzelzceļi Latvijā. 3. 
M. Bareta. Lauztais solījums. 4. 
M. Bērtons. Plēsīgo zvēru dzīve. 5. 
M. Čaterdži. Indija. Enciklopēdija. 6. 
400 idejas sētai un mājai Latvijā. 7. 
A.Čumaks. Grāmata – ekstrasenss. 8. 
Dainas. 9. 
D’annuncio G. Bauda. Nāves triumfs.10. 
9 komentāri par komunistisko partiju. 11. 
M. Frišs. Štillers.12. 
J.Grabis. Dzīvojamās ēkas pārbūve.13. 
P. Hains. Vīnes valsis.14. 
D. Karaša. Latv. sadzīves tradīcijas 15. 
J. Klīdzējs. Dzīvīte, dzīvīte…16. 
I. Š. Kollūens. Knuts Hamsuns. 17. 
Latvijas Avīzes gadagrāmata 2010. 18. 
A. Līvmane. Dziedināt mīlot… 19. 
Igauņu zelta noveles. 20. 
Jautrie ēdieni. 21. 
V. Kaijaks. Meitene no nekurienes. 22. 
Kas ir 7 nāves grēki. 23. 
Kā latvieši NATO cimdus adīja. 24. 
D. Kenjons. Aizliegtā vēsture.25. 
H. R. Klintone. Dzīvā vēsture. 26. 
Latvijas ģerboņi. 27. 
Maizes grāmata. 28. 
H. de Mans. Kāpjošie ūdeņi. 29. 
Ne tikai 7 pasaules brīnumi.30. 
Malons D. Neatklātie dabas un zinātnes 31. 
Melerds N. Zemūdenes. Enciklopēdija. 32. 
L. Meri. Politiskais testaments. 33. 
S. Nikitenko. Rudens. 100 radošas 34. 
idejas. 
M.Pjuzo. Krusttēvs.35. 
G. Preinbergs. Latvijas veterinārārsti. 36. 
K. Raiga. Sāremā valsis. 37. 
E. M. Remarks. Ceļš uz mājām. 38. 
J. Rīderers. Jāņos būsim mājās. 39. 
Sapņu Ziemassvētki. 40. 
Z. Skujiņš. Raksti – 1. sēj. 41. 
Z. Skujiņš. Raksti – 2. sējums. 42. 
Dž. Sūzena. Ar vienu reizi nepietiek. 43. 
J. Ūdris. Gunta Ulmaņa vertikāle. 44. 
T. Vaidars. Stāsti. Katram sava. 45. 
Vārda noslēpums. 46. 
Veselības augu pase. 47. 
Ž.Verns. Kapteiņa Granta bērni. 48. 
I. Ziedonis. Lāču pasaka. 49. 
J. M. Zimmels. Cerība mirst pēdējā – 1. d. 50. 
J. M. Zimmels. Cerība mirst pēdējā – 2. d.51.  
M. Zīle. Trīs košas dāmas. 52. 

JAUNIEGUVUMI
SALAS BIBLIOTĒKĀ
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„Visspožākās zvaigznes ir tad, kad tās 
atmirdz priecīgu cilvēku acīs.”

Antuāns Sent Ekziperi

SALAS KuLTūrAS nAmS AIcInA:

3. Adventē
13. decembrī plkst.17.00

DzieDošo kolektīvu koncerts
„Es ticu, ka ir brīnumi...”

22. decembrī plkst.11.00
Uzvedums Salas pagasta

pirmsskolas vecuma bērniem
„Notikums mežā pirms 
Ziemassvētkiem”

25. decembrī plkst. 22.00
Ziemassvētku balle

Spēlē grupa „Ilūzija”
Biļešu cenas: Ls 3,00
Iepriekšpārdošanā: Ls 2,50
Vietas pie galdiņiem var rezervēt
Salas kultūras namā
vai pa tālr. 26012310, 65237870

1. janvārī plkst. 01.00
Gadumijas balle
Spēlē „Divi Draugi”

Biļešu cena: Ls 2,00
Vietas pie galdiņiem var rezervēt 
Salas kultūras namā vai pa tālr. 
26012310, 65237870

Baltus, sirsnīgus un priecīgus 
Ziemassvētkus vēlot,

Salas kultūras nama kolektīvs

NOVADĀ DZIMUŠI:

Neliec mani, māmulīte,
Bez ziediņa šūpulī;
Liec maizīti, liec naudiņu,
Liec gudro padomiņu.
                      (Latv. t. dz.)

Jasmīne KOLOPOVIČA 
(25.10.2009.)

Kallerija LUCIVA
(09.11.2009.)

Madara KONDRATJEVA 
(12.11.2009.)

Vjačeslavs ZADŅEPROVSKIS 
(19.11.2009.)

Egija TUČA
(24.11.2009.)

 Elīna GERONA
(24.11.2009.)

 Elīna TIHANOVA
(02.12.2009.)

Izdevējs: Salas novada pašvaldība.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild rakstu autori.

Iespiests: SIA “Erante”, Jēkabpilī, Brīvības ielā 212, tālr. 65230116.

APSVEIKUMI, SLUDINĀJUMI, LĪDZJŪTĪBAS

ZIemASSvĒTKu pASĀKumI
SĒLpILS KuLTūrAS nAmĀ

 
12.12. plkst.19.00

“Visa dzīve ir iespēja!”
Tematisks pasākums Salas novada 

zemes kopējiem un uzņēmējiem
 

19.12. plkst.19.00
“...Tik balts un kluss... nāk senais 

mīļais Ziemssvētku vakars” (V. Mora) 
ZIEMASSVĒTKU

IESKAŅAS KONCERTS
Piedalās:

Skrīveru jauktais koris “Dīvaja”,
Salas vsk. 5. – 9. kl. skolēnu koris, 

Sēlpils jauktais koris “Sēlpils”.
 

28.12. plkst.12.00
Ziemassvētku eglīte

pirmsskolas vecuma bērniem
 

30.12. plkst. 22.00
Vecgada balle-karneVāls

Spēlē “Viesturs un CO” 

Ļausimies brītiņu ilgām, 
Priekam pār debesīm zilgām! 
Debesu spārni lai švīkst, 
Sirds atkal ticēt lai drīkst!
                          (A. Ķēniņš) 
 
Sveicu visus Salas novada kultūras 
namu darbiniekus, amatierkolektīvu 
vadītājus un dalībniekus, visus Salas 
novada iedzīvotājus Ziemassvētkos! 
Atcerēsimies, ka tumsas dzīlēs atkal 
gaisma dzimst. Ticēsim, ka gaisma uzvar 
tumsu, un dzīvības ķēde turpinās. Gads 
beidzas piepildīts, lai atsāktos no jauna.

Anita Gerasimova,
Sēlpils kultūras nama direktore

NOVADĀ MIRUŠI:
Lūgsim Tavai dvēselītei
debesceļā mieru gūt,
Lai ar Tevi zvaigznes starā
varam domās kopā būt.
                 (V. Kokle-Līviņa)

Valerijs BARTUŠS
(04.09.1956. – 16.10.2009.)

Juris KAZINIKS
(18.05.1960. – 14.10.2009.)

Klaudija TIHOMIROVA
(23.03.1928. – 13.11.2009.)

Armands GRINŠPONS
(24.06.1931. – 26.11.2009.)

Ādolfs Kravalis
(17.06.1927. – 06.12.2009.)

 Artūrs GRUNDMANIS
(13.07.1928. – 06.12.2009.)

Novembra un decembra jubilāri

Savā dzimšanas dienā atsauc atmi-
ņā visu labo, kas tavā mūžā bijis, un ar 
līksmu sirdi sagaidi katru nākamo dzī-
ves dienu, jo vēl daudz gaišu brīžu tevi 
sagaida nākotnē.

(H. Ekslija)

60 gadi
Nikolajs SEVOSTJANOVS
Ausma SAVIČA
Zigrīda SKOLNIECE
Jānis PAVLOVS
Lilija GRUZNIŅA
Vilis LAIVIŅŠ

65 gadi
Jānis DAMBRĀNS
Juris PLOCIŅŠ
Anna OZOLA
Velta RUMPE
Jānis PETROVS
Harijs PETKUSS

70 gadi
Dagnija ZOBENA
Ārija MELDERE
Ārija TOMIŅA
Skaidrīte Ruta KALNIŅA

80 gadi
Ausma LAPSIŅA
Dzidra DILBEKA

85 gadi
Nataļja UŠAKEVIČA
Elfrīda Elvīra ZVIRGZDE
Vladislava BOBROVSKA

90 gadi
Anna STRUKOVA


