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Novada Vēstis
SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS Nr. 9 2010. gada 27. jūlijs 

•  par paveikto jūnija mēnesī (lai samazi-
nātu ņemto aizdevumu procentu maksājumus, 
pamatojoties uz domes lēmumu, noslēgts lī-
gums ar Valsts kasi uz 1 gadu ar procentu likmi 
3,652; iesniegts LAD projekts „Sēlpils kultū-
ras nama vienkāršotā rekonstrukcija”; turpinās 
pašvaldības teritorijas kopšanas darbi, kuros 
iesaistīti SIA „Vīgants” darbinieki un 50 darbu 
praktizēšanas stipendiāti; notika Salas novada 
dziesmu svētki, kas bija pirmais pasākums Sēl-
pils pagasta „Zvejnieklīcī” pēc rekonstrukcijas 
darbu pabeigšanas. Pasākumu apmeklēja vairāk 
nekā 1000 cilvēku; notika izlaiduma pasākumi 
novada skolās; Salas vidusskolas 9. klasi absol-
vēja 31 skolēns, 12. klasi – 12 skolēni, Biržu 
pamatskolā – 13, Biržu internātpamatskolā – 17 
skolēni; X Latvijas skolu, jaunatnes dziesmu un 
deju svētkos piedalījās Biržu internātpamatsko-
las un Biržu pamatskolas deju kolektīvi un Sa-
las vidusskolas 5. – 9. klašu koris);

•  par grozījumiem amatu un amatalgu sa-
rakstā (nolemts izdarīt grozījumus Salas novada 
pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu, 
kuri tiek finansēti no pašvaldības budžeta, un 
amatalgu saraksta sadaļā „profesijas kods” at-
bilstoši LR Profesiju klasifikatoram; izslēgt no 
saraksta – pašvaldības sekretārs (3439 04), 1 
slodze, amatalga Ls 504,00; iekļaut sarakstā – 
personāla nodaļas vadītājs (1212 04), 1 slodze, 
amatalga Ls 504,00);

•  par saistošo noteikumu Nr. 9 „Par nekus-

tamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteik-
šanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāju kategorijām“ apstiprināšanu;

•  par finansiālu atbalstu politiski represēto 
personu 12. salidojumam (nolemts atbalstīt po-
litiski represēto personu 12. salidojuma rīkoša-
nu un piešķirt Ls 50,00);

•  par finansējumu vasaras nometņu rīko-
šanai (nolemts atbalstīt sociālā riska ģimeņu 
bērnu un jauniešu vasaras nometņu rīkošanu 
Salas novadā un piešķirt bērnu/jauniešu nomet-
nes „Zaļā Sala II” rīkošanai finansējumu līdz Ls 
65,00; bērnu nometnes „Rotaļnieks” rīkošanai 
līdz Ls 80,00);

•  par publiskā gada pārskata apstiprinā-
šanu;

• par pašvaldības pabalstu piešķiršanu 
((piešķirti pabalsti – 4 personām medicīnas pa-
kalpojumu apmaksai; 5 personām – bērna iz-
glītībai un audzināšanai; 1 personai – kultūras 
sarīkojuma; 3 – bērna izglītībai un audzināšanai 
uzsākot mācības 1. klasē; 13 – bērna izglītībai 
un audzināšanai kancelejas preču iegādei);

•  par aprūpes piešķiršanu ilgstošas sociālās 
aprūpes institūcijā (1 personai piešķirta sociālā 
aprūpe par pašvaldības līdzekļiem Viesītes ve-
selības un sociālās aprūpes centrā); 

•  par grozījumiem Salas novada pašval-
dības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr. 2 
„Par sociālās palīdzības pabalstiem”;

•  par Salas novada Salas pagasta teritorijas 

Š.g. 30. jūNIjA NOVADA DOMES 
SēDē IZSkAtĪtI UN PIEņEMtI LēMUMI 
ŠāDOS jAUtājUMOS:

plānojuma grozījumu pirmās redakcijas noteik-
šanu par galīgo redakciju (Salas novada Salas 
pagasta teritorijas plānojuma redakcija noteikta 
par galīgo redakciju);                

•  par valsts pārvaldes uzdevumu deleģēju-
mu VZD (nolemts slēgt deleģējuma līgumu ar 
Valsts zemes dienestu atbilstoši Ģeotelpiskās 
informācijas likuma 13. panta septītajai daļai 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma noteiktajā kār-
tībā);

•  par saistošo noteikumu Nr. 11 „Par to-
pogrāfiskās informācijas aprites kārtību Salas 
novadā” apstiprināšanu;

•  par zemes nomas līgumu slēgšanu (no-
lemts slēgt zemes nomas līgumu par zemesga-
bala 0,04 ha platībā no zemes vienības „Starp-
gabals” iznomāšanu uz 5 gadiem);

•  par zemes nomas līgumu slēgšanu per-
sonisko palīgsaimniecību vajadzībām (nolemts 
slēgt zemes nomas līgumu par zemesgabala 
0,04 ha platībā no zemes vienības „Ošānlauks” 
iznomāšanu uz 5 gadiem personiskās palīgsaim-
niecības vajadzībām);

•  par autoveikala maršruta grafika apstip-
rināšanu tirdzniecībai ar alkoholu un tabakas 
izstrādājumiem IK „Julita”; 

•  par adreses, zemes gabala nosaukuma 
apstiprināšanu, zemes lietošanas mērķa un ap-
grūtinājumu apstiprināšanu (atļauts atdalīt, ne-
izstrādājot detālplānojumu vai zemes ierīcības 
projektu, no nekustamā īpašuma „Zaļkalni” 
zemes vienību 12,8 ha platībā, apstiprināt jaunu 
nosaukumu „Buciņi” un apstiprināt zemes lieto-
šanas mērķi – mežsaimniecības zeme);

•  par dzīvokļu piešķiršanu un īres līgumu 
noslēgšanu (nolemts piešķirt M. Zaļkalniņai 
dzīvokli Biržu ielā 8 dz.2, Biržos, Salas pagastā, 
Salas novadā, un noslēgt dzīvojamās telpas īres 
līgumu līdz 01.07.2011.; piešķirt G. Jefremovai 
vienu istabu ( Nr. 1, platība 12,90 m²) ar kop-
lietošanas telpām dzīvoklī Nr. 2 „Līkumi” 4, 
Sēlpils pagastā, Salas novadā, un noslēgt dzīvo-
jamās telpas īres līgumu līdz 01.12.2013.);

• par dzīvesvietas deklarēšanu (atļauts A. 
Rusiņam deklarēt dzīvesvietu „Daugavas staci-
ja” 3 dz. 6, Sēlpils pagastā, Salas novadā);

•  par saistošo noteikumu Nr. 12 „Par Salas 
novada sadzīves atkritumu savākšanu, transpor-
tēšanu, šķirošanu, pārstrādi un apglabāšanu” 
apstiprināšanu

•  par Salas novada vēlēšanu komisijas 
reģistrēšanu VID (nolemts reģistrēt Valsts ie-
ņēmumu dienestā Salas novada vēlēšanu komi-
siju (Salas novada vēlēšanu komisija) kā Salas 
novada pašvaldības institūciju, adrese: Susējas 
iela 11, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV- 
5230).

       Pašvaldības sekretāre I. Rēķe
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AktUāLI

Nr.
p.
k

Tiešo 
maksājumu 

veidi
Saņemšanas nosacījumi

Provizoriskā 
likme*
2010. 
gadā

I. Eiropas Savienības tiešie maksājumi:
Kopīgais nosacījums - Lauksaimniekam jāievēro laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi un savstarpējās atbilstības prasības, pre-
tējā gadījumā maksājums var tikt samazināts par 1% vai līdz pat 100%.
1. Vienotais 

platības 
maksājums 
(VPM)

VPM par 2010. gadu saņems par lauksaimniecībā izmantojamo zemi ha, kura ir bijusi labā lauksaimniecības 
stāvoklī 2003 .gada 30. jūnijā un ja:

tajā nav krūmu vai invazīvo latvāņu ģints augu sugas augu;o 
tā nav pārpurvojusies un nav sākusi apmežoties;o 
tā ir lauksaimnieka īpašumā vai valdījumā (lietošanā) 2010.gada 15.jūnijā;o 
minimālā kopējā platība ir vismaz viens hektārs, bet katra lauka platība vismaz 0,3 ha;o 
līdz 17.maijam (vai līdz 11. jūnijam, bet tad maksājumu samazina par 1%) iesniedzo  Platību maksājumu 
iesniegumu Lauku atbalsta dienesta Reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē (LAD RLP).

~ 44 Ls/ha

2. Īpašais at-
balsts par 
pienu 
(68.panta)

Maksājumu piešķirs par 2009./2010. kvotas gadā kvotas ietvaros realizētajām piena tonnām:• 
ja šajā kvotas gadā kvotas apjoms bija 30 vai vairāk t un realizēts piens 30 vai vairāk t;o 
ja līdz 17.maijam (vai līdz 11. jūnijam ar maksājuma samazinājumu) iesniedz o Platību maksājumu ie-
sniegumu LAD RLP.

Atbalsta likme, ja pēc Lauksaimniecības datu centra (LDC) datiem realizēts piens:• 
30 līdz 79 t, būs aptuveni –o 
80 t vai vairāk, būs aptuveni – o 

~ 7,7 Ls/t
~ 6,3 Ls/t

3. Atsevišķais 
maksājums 
par cukuru

Maksājumu piešķirs par 2006./2007.tirdzniecības gadā ar cukura ražotāju noslēgtā cukurbiešu piegādes līgu-
mā noteikto cukurbiešu daudzumu (tonnās) cukura kvotas ietvaros, ja:

lauksaimnieks atbilst VPM saņemšanas nosacījumiem;o 
līdz 17. maijam (vai līdz 11. jūnijam ar maksājuma samazinājumu) iesniedz o Platību maksājumu iesnie-
gumu LAD RLP.

~ 8 Ls/t

4. Atbalsts par 
pārstrādei 
paredzētajām 
aveņu  un 
zemeņu 
platībām

Maksājumu piešķirs par 2010. gadā līgumā ar savācēju vai pirmo pārstrādātāju pārstrādei paredzētajām aveņu 
un zemeņu platībām, ja:

lauksaimnieks atbilst o VPM saņemšanas nosacījumiem;
lauksaimnieks līdz 15. maijam ir noslēdzis līgumu ar savācēju vai pirmo pārstrādātāju par aveņu vai o 
zemeņu piegādi; 
līdz 15. maijam LAD RLP iesniedz – o Platību maksājumu iesniegumu, apliecinājumu par pārdošanas 
līgumu un tā kopiju;
līdz 1. decembrim LAD RLP iesniedz pārstrādei paredzēto aveņu un zemeņu piegāžu deklarāciju;o 
piegādātais ogu apjoms no līgumā noteiktā platības ir ne mazāks kā 4 t/ha zemenēm un 2 t/ha avenēm.o 

~ 281 Ls/ha

II. Papildu valsts tiešie maksājumi
Kopīgais nosacījums - Lauksaimniekam jāievēro laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi, pretējā gadījumā maksājums var tikt sama-
zināts par 1% vai līdz pat 100%.
5. Atdalītais 

PVTM par 
pienu

Maksājumu piešķirs: 
par 2006./2007. kvotas gada kvotas ietvaros realizētajām piena tonnām;o 
par 2006./2007. kvotas gadā jaunajam piena ražotājam piešķirtajām piena t. no restrukturizāc. rezerves;o 
ja lauksaimnieks atbilst VPM saņemšanas nosacījumiem;o 
ja līdz 17. maijam (vai līdz 11.jūnijam ar maksājuma samazinājumu) iesniedz o Platību maksājumu ie-
sniegumu LAD RLP.

~ 19 Ls/t

6. Atdalītais 
PVTM par 
nokautajiem 
un eksportē-
tajiem 
liellopiem

Maksājumu piešķirs: 
par liellopu skaitu, par kuru 2006. gadā saņemts PVTM par nokautiem vai eksportētiem liellopiemo 
par liellopiem, kas 2007. gadā no 1.01. līdz 1.03. ienāca ganāmpulkā un tika turēti vismaz 2 mēn.;o 
par liellopiem, kas 2007. gadā no 1.01. līdz 1.03. tika nokauti pēc LDC datiem;o 
ja lauksaimnieks atbilst VPM saņemšanas nosacījumiem;o 
ja līdz 17. maijam (vai līdz 11. jūnijam ar maksājuma samazinājumu) iesniedz o Platību maksājumu ie-
sniegumu LAD RLP.

~37 Ls/dzīvn.

Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un 
provizoriskās likmes 2010. gadā

Tabulā zemāk ir pārskatāmi atspoguļoti tie-
šo maksājumu veidi – gan ES tiešie maksājumi, 
gan papildu valsts tiešie maksājumi, uz kuriem 
lauksaimnieki pieteikušies šogad, 2010. gadā 
un varēs saņemt atbalstu.

Tiešo maksājumu atbalsta izmaksa saskaņā 
ar tiešo maksājumu regulas nosacījumiem uz-
sākama ne ātrāk kā ar šī gada 1. decembri un 
izmaksas attiecībā uz 2010.gada iesniegumiem 
pabeidzamas līdz 2011. gada 30. jūnijam. 

Šogad atšķirībā no iepriekšējā gada, atceltas 
ir trīs atbalsta shēmas – atbalsts par kultūraugiem 
ar augstu enerģētisko vērtību, PVTM par lauk-
augiem un PVTM par lopbarības platībām un ar 
2010. gadu ieviestas trīs jaunas atbalsta shēmas:

īpašais atbalsts par pienu 
atdalītais PVTM par laukaugu platībām un 

atdalītais PVTM par lopbarības platībām 
Tiešo maksājumu atbalsta likmes tiks ap-

rēķinātas tikai rudenī līdz 1.novembrim un to 

veiks Lauku atbalsta dienests. 
Taču, balstoties uz iepriekšējo gadu tiešo 

maksājumu pieteikto platību, piena, dzīvnieku 
vienību skaitu un atbalsta veidiem noteikto fi-
nanšu aplokšņu apjomu, ZM ir aprēķinājusi un 
tabulā norādījusi provizoriskās atbalsta likmes, 
kuras ir indikatīvas un var atšķirties no faktiski 
izmaksātajām atbalsta likmēm, tomēr sniedz 
aptuvenu ieskatu par sagaidāmo tiešo maksāju-
mu atbalsta apjomu par 2010. gadu.
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Nr.
p.
k

Tiešo 
maksājumu 

veidi
Saņemšanas nosacījumi

Provizoriskā 
likme*
2010. 
gadā

7. Atdalītais 
PVTM par 
laukaugu 
platībām

Maksājumu piešķirs:
par ha skaitu, kas 2009. gadā apstiprināts, kā atbilstošs PVTM par laukaugu platībām un, kuras 2010.gadā o 
atbilst VPM saņemšanas nosacījumiem;
ja līdz 17.maijam (vai līdz 11. jūnijam ar maksājuma samazinājumu) iesniedz o Platību maksājumu iesnie-
gumu LAD RLP.

~25 Ls/ha

8. Atdalītais 
PVTM par 
lopbarības 
platībām 

Maksājumu piešķirs:
par ha skaitu, kas 2009. gadā apstiprināts, kā atbilstošs PVTM par lopbarības platībām un, kuras 2010. o 
gadā atbilst VPM saņemšanas nosacījumiem;
ja līdz 17. maijam (vai līdz 11. jūnijam ar maksājuma samazinājumu) iesniedz o Platību maksājumu ie-
sniegumu LAD RLP.

~2 Ls/ha

9. Atdalītais 
PVTM par 
platībām

Maksājumu piešķirs:
par ha skaitu, kas 2006.gadā apstiprināts, kā atbilstošs PVTM par laukaugu platībām, par ha, kas 2006.o 
gadā noteikti kartupeļu audzēšanas līgumā ar cietes ražotāju un, kuri 2010.gadā atbilst VPM saņemšanas 
nosacījumiem;
ja līdz 17.maijam (vai līdz 11.jūnijam ar maksājuma samazinājumu) iesniedz o Platību maksājumu iesnie-
gumu LAD RLP.

~21 Ls/ha

10. Atdalītais 
PVTM īpašos 
gadījumos 
jaunajiem 
lauksaimnie-
kiem

Maksājumu piešķirs:
jaunajam lauksaimniekam, kurš no 2006.gada 15.maija līdz 2008.gada 1.martam reģistrēts komercreģis-o 
trā un veic lauksaimniecisko darbību;
par ha skaitu, kas pirmajā pieteikšanās gadā (2007. vai 2008.g.) ir apstiprināti kā atbilstoši VPM;o 
ja jaunais lauksaimnieks ir atbilstošs VPM saņemšanas nosacījumiem;o 
ja līdz 17.maijam (vai līdz 11.jūnijam ar maksājuma samazinājumu) iesniedz o Platību maksājumu iesnie-
gumu LAD RLP.

~19 Ls/ha

11. PVTM par 
zālāju un linu 
sēklām

Maksājumu piešķirs:
par 2009. ražas gadā saražotajām Regulas Nr.73/2009 13.pielikumā minētajām sēklām un realizētajām o 
kultūraugu sugu sēklām, kuras ir sertificētas
ja līdz š.g. 1.augustam iesniegs LAD RLP o iesniegumu PVTM par zālāju un linu sēklām par 2009.gadā 
saražotajām un pārdotajām sēklām;
ja līdz š.g. 1.oktobrim iesniegs informāciju par iegūto ražu 2010.gadā;o 
ja iesniegs sēklu sertifikāta kopiju (uzrāda oriģinālu);o 
ja iesniegs fiziskas personas - preču pavadzīmju kopijas (uzrāda oriģinālu) vai VID reģistrētas stingrās o 
uzskaites kvītis par pašaudzētām un realizētām šķirnes sēklām.

Likme ir at-
šķirīga katrai 
sēklu sugas

12. PVTM par 
kartupeļu 
cieti

Maksājumu piešķirs par kartupeļu cietes tonnu, ja:
kartupeļu audzētājs noslēdzis līgumu ar cietes ražotāju par noteikta kartupeļu daudzuma piegādi;o 
kartupeļu audzētājs piegādā cietes ražotājam kartupeļus atbilstoši noslēgtajam līgumam;o 
līdz 15.jūlijam LAD RLP iesniegs o iesniegumu PVTM par kartupeļu cieti un kartupeļu audzēšanas līguma 
kopiju.

~46 Ls/t

13. PVTM par 
nokautajiem 
un eksportē-
tajiem liello-
piem

Maksājumu piešķirs:
par 2010.gadā nokautiem vai eksportētiem liellopiem, kas vecāki par astoņiem mēnešiem;o 
ja liellopi nokauti PVD uzraudzībā esošā vai EK teritorijā atzītā kautuvē vai eksportēti ārpus ES teritori-o 
jas tieši no saimniecības vai izmantojot komercsabiedrības pakalpojumus;
ja minimālais liellopa turēšanas laiks lauksaimnieka ganāmpulkā nav mazāks par diviem mēnešiem;o 
lauksaimnieks līdz nākamā gada 15.februārim, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc nokaušanas (eksportē-o 
šanas) iesniedz LAD RLP Iesniegumu PVTM par nokautiem vai eksportētiem liellopiem;

~22 Ls/dzīvn.

14. PVTM par 
zīdītājgovīm

Maksājumu piešķirs:
par gaļas šķirnes zīdītājgovi vai zīdītājgovi, kas iegūta krustojumā ar gaļas šķirnes dzīvnieku;o 
par govi, kuras šķirne nav minēta Regulas Nr.1777/2004 1.pielikumā, ja to neslauc, bet izmanto teļu o 
zīdīšanai; 
par telīti no astoņu mēnešu vecuma;o 
ja līdz 31.decembrim deklarēs LDC govis kā zīdītājgovis vai telītes kā potenciālās zīdītājgovis;o 
ja no 15.maija līdz 15.novembrim iesniedz LAD RLP o Iesniegumu PVTM par zīdītājgovīm; 
ja ganāmpulkā saglabā iesniegumā minēto dzīvnieku skaitu un proporciju vismaz sešus mēnešus pēc o 
iesnieguma iesniegšanas dienas;
ja zīdītājgovju skaits nav mazāks par 60% no kopējā pieteikto dzīvnieku skaita, telītes savukārt <40%.o 

~141 Ls/
dzīvn.

15. PVTM par 
aitu mātēm

Maksājumu piešķirs:
par aitu māšu skaitu ganāmpulkā uz 1.jūliju;o 
ja uz 1.jūliju ganāmpulkā ir ne mazāk par 10 aitu mātēm, kuras saskaņā ar LDC datiem ir vienu reizi o 
atnesušās vai vecākas par gadu; 
ja līdz kārtējā gada 15.jūlijam iesniedz LAD RLP o Iesniegumu PVTM par aitu mātēm; 
ja saglabā ganāmpulkā iesniegumā norādītos dzīvniekus vismaz 100 dienas, skaitot no 16.jūlija.o 
ja nepieciešams aizstāt aitu māti ar citu, tad to 10 dienu laikā aizstāj ar aitu māti, kas ir vienu reizi atnesu-o 
sies vai ir vecāka par gadu un 5 dienu laikā pēc dzīvnieka aizstāšanas precizē iesniegumu un to iesniedz 
attiecīgajā LAD RLP.

~9 Ls/dzīvn.

*Provizoriskā atbalsta likme var atšķirties no faktiski izmaksātās atbalsta likmes
Informācijas avots: ZM Tirgus un tiešā atbalsta departaments, L.Kadžule

AktUāLI

Pēc labi padarīta darba prieks pašiem un citiem.
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LAUkSAIMNIEkIEM

Cienījamie lauksaimnieki, lai pilnībā 
nodrošinātu akcīzes nodokļa atmaksu par 
1. pusgadā iegādāto dīzeļdegvielu, tad par 
dīzeļdegvielu, kas 2010. gadā iegādāta līdz 
30. jūnijam un par kuru veikta arī samaksa 
kārtējā gadā, līdz 2010. gada 15. jūlijam jā-
iesniedz pieprasījums par nodokļa atmaksu. 
Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas  
Jēkabpils nodaļā, kas veiks šo akcīzes no-
dokļa atmaksu līdz  2010. gada 15.augustam, 
paredzot atmaksāt akcīzes nodokli, kas ne-
pārsniedz 50 litru dīzeļdegvielas par katru 
iepriekšējā gadā atbalstam deklarēto hektāru.  

No 2010. gada 1. jūlija sāk darboties jau-
na sistēma, kas paredz, ka kalendārais gads 
tiks aizstāts ar saimniecisko gadu, kas ilgst no 
kārtējā gada 1. jūlija līdz nākamā gada 30. 
jūnijam, kur vienā saimnieciskajā gadā rēķina 
100 litru dīzeļdegvielas par katru pretendenta 
atbalstam deklarēto hektāru. Šo sistēmu admi-
nistrēs Lauku Atbalsta dienests. Iesniegumi 
pieņemti līdz 5.jūlijam 2010.gadam.

Ar 01.07.2010 ir paredzēts aizstāt ak-
cīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksas 
sistēmu ar dīzeļdegvielas iegādi no akcīzes 

Par Koncepciju par akcīzes nodokļa atvieglojumu, 
iegādājoties dīzeļdegvielu lauksaimniekiem

preču noliktavām un degvielas vairumtirdz-
niecības un mazumtirdzniecības vietām bez 
akcīzes nodokļa, t.i., piemērojot akcīzes 
nodokļa atbrīvojumu. Jaunā koncepcija pa-
redz, ka atbalstu var saņemt tikai par tādu 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kas 
ir deklarēta vienotā platību maksājuma sa-
ņemšanai, saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
par kārtību, kādā tiek piešķirts valsts un Ei-
ropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai 
tiešā atbalsta shēmas ietvaros, vai atbalstu 
var saņemt par patstāvīgām pļavām un ga-
nībām vai aramzemē sētiem ilggadīgajiem 
zālājiem, ja nodrošināts minimālais liellopu 
blīvums – vismaz 0,5 liellopu vienības uz 
vienu atbalstam deklarēto hektāru. Grozījumi 
likumā „Par akcīzes nodokli” paredz, ka ak-
cīzes nodokļa atbrīvojumi ir piemērojami arī 
meža vai purva zemes platību apstrādei, kurā 
kultivē dzērvenes vai mellenes.  

Lauksaimniecības produkcijas ražotājam 
ir jābūt reģistrētam kā nodokļu maksātājam. 
Maksimālais garantētais platību daudzums 
vienā kalendārajā gadā ir 800 000 hektāru. 
LAD izvērtē pieteikumus, un, ja programmā 

pieteiktais hektāru apjoms, par ko tiek pie-
šķirts dīzeļdegvielas limits, pārsniedz prog-
rammai pieejamo finansējumu, tad atbalstā-
mais dīzeļdegvielas apjoms tiek proporcionā-
li samazināts. 

Dīzeļdegvielai jābūt iegādātai, izmantojot 
kādu no šādiem norēķina veidiem:

naudas līdzekļi ir pārskaitīti no zemnie-
ka konta kredītiestādē uz degvielas pārdevēja 
kontu kredītiestādē (bezskaidras naudas norē-
ķins);

izmantotas maksājuma kartes (kredītkar-
tes, debetkartes un citas tamlīdzīgas kartes), 
kuras tiek uzskatītas par maksāšanas līdzekli 
saskaņā ar Kredītiestāžu likumu un kuras pie-
der lauksaimniecības produkcijas ražotājam.

Saņemot vēstuli- lēmumu  no Lauku 
Atbalsta dienesta centrālā aparāta par dīzeļ-
degvielas daudzumu, kam piemēro akcīzes 
nodokļa atbrīvojumu dodas uz izraudzīto 
degvielas uzpildes staciju.

Viduslatvijas reģiona 
Salas novada lauku attīstības speciāliste 

L. Kadžule

Pilotprojekts „Piena lopkopības saimniecību 
restrukturizācija par liellopu gaļas audzēšanas saimniecībām”

Piena lopkopība ir ļoti nozīmīga lauksaim-
niecības nozare Latvijā, tomēr nozarē sagaidā-
mas strukturālas pārmaiņas, kas saistītas ar 
piena iepirkšanu un savākšanu. Samazinoties 
pieprasījumam pēc piena, piena savākšana no 
attālām lauku saimniecībām kļūst nerentabla, 
un optimizējot maršrutus, no mazām saimnie-
cībām var pārtraukt piena iepirkšanu. Šādas 
saimniecības jau tā pastāvīgi saņem mazā-
ku piena iepirkuma cenu, nekā vidēji valstī. 
Iemesls tam ir lielie attālumi un mazi piena 
apjomi. Daudz piemērotāka šādām saimnie-
cībām būtu gaļas lopu audzēšana. Tādēļ tiek 
izveidots šīs projekts un tā ietvaros saimnie-
cībām tiek piedāvāta iespēja pārstrukturēties. 
Uzsākot nodarboties ar gaļas lopkopību sāku-
mā ir vajadzīgi lielāki ieguldījumi pirms var 
saņemt ieņēmumus no lopu realizācijas, nekā 
tas ir ar piena lopkopību. Tādēļ ir vajadzīgs rū-
pīgi izplānot šāda veida pāreju, lai saimniecība 
nepaliktu bez ieņēmumiem un līdz ar to arī iz-
tikas līdzekļiem.

Projektu realizē SIA „Latvijas Lauku kon-
sultāciju un izglītības centrs” (LLKC) sadarbī-
bā ar liellopu gaļas audzēšanas ekspertiem.

Projektu var iedalīt 4. etapos:
1.etaps. Informācijas izplatīšana un pie-

teikšanās.
Ar dažādiem līdzekļiem (LLKC mājasla-

pu, LLKC struktūrvienībām, novadu lauku at-
tīstības speciālistiem) par šo iespēju tiek infor-
mētas saimniecības un uzaicinātas pieteikties, 
aizpildot pieteikuma anketu.

Kritēriji, kas nepieciešami:
Saimniecības īpašnieks vēlas uzzināt par 

iespēju šādai pārstrukturizācijai.
Saimniecība realizē nelielus piena apjomus 

(80 tonnas gadā) un piena iepirkuma cena ir ze-
māka par vidējo valstī.

Saimniecība atrodas tālu no piena iepirkša-
nas uzņēmuma.

Saimniecībā kārto grāmatvedību un uz-
skaita ražošanas izdevumus un ieņēmumus 
(vajadzīgi dati par 2009. un 2010. gadu)

Informācija par to, vai īpašniekam (ģime-
nei) ir iespēja gūt citus ienākumus, izņemot 
ienākumus no piena lopkopības.

2. etaps. Pieteikumu izvērtēšana un 8 
saimniecību izvēle. Apkopojot saņemtās pie-
teikuma anketas tiek izvēlētās un apmeklētas 8 
saimniecības un veikta esošās situācijas analīze 
un resursu izvērtēšana. Pētījumā izanalizē pie-
na pašizmaksu un novērtē to esošajā tirgus situ-
ācijā. Darba grupa apmeklē saimniecību vienu 
reizi. Pēc šī izvēlās 2 saimniecības, kurām tiks 
izstrādāti vismaz 2 ražošanas plāni restruktu-
rizācijai.

3. etaps. Ražošanas plāna izstrāde 

restrukturizācijai. Kopā ar īpašnieku speciā-
listu komanda izstrādā plānu kā restrukturizēt 
saimniecību par gaļas lopu audzēšanas saim-
niecību, plānā paredzot līdzvērtīgus ienāku-
mus no ražošanas ģimenes iztikai kādi tie bija 
nodarbojoties ar piena lopkopību. Darba grupa 
ražošanas plāna izstrādes gaitā vairākas reizes 
apmeklē saimniecības. Pilotprojekta realizā-
cijas laikā tiek plānots pieredzes apmaiņas 
brauciens uz Vāciju, apmeklējot gaļas liellopu 
saimniecības, kas ir restrukturizējušās no pie-
na lopkopības saimniecībām.

4. etaps. Restrukturizācijas modeļa iz-
strāde. Informācijas izplatīšana. Semināru 
organizēšana par gaļas liellopu audzēšanas 
iespējām.

Gaļas liellopu audzēšanas eksperti pieda-
lās saimniecību informēšanā, atlasē un ražoša-
nas plāna izstrādē.

Tiek meklēts finansējums projekta turpi-
nājumam, kurā saimniecībām varētu sniegt in-
formatīvo un materiālu atbalstu (gaļas liellopu 
iegādi, vaislas buļļa iznomāšanu u.c.).

Pieteikties projektā var jebkurš interesents 
pie Salas novada lauku attīstības speciālista! 

Pieteikšanās termiņš un anketas aizpil-
dīšana līdz 2010. gada 06. Augusts.

L. Kadžule, 
Salas novada lauku attīstības speciāliste
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Fonds Aktivitāte Iesniegšanas termiņš Atbildīgā 
iestāde 

ERAF 3.2.1.3.1.apakšaktivitāte “Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus 
Rīgas”

10.05.2010. 0 09.08.2010. SM

ERAF 3.4.3.2. aktivitāti „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjau-
nošana”

19.07.2010. – 19.08.2010. CFLA

ERAF 2.1.2.1.1.apakšaktivitāte “Kompetences centri” 01.06.2010. – 30.07.2010.
02.08.2010. – 30.09.2010.

LIAA

ERAF  3.4.3.3.aktivitāte „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras piemi-
nekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā”

21.06.2010. – 21.07.2010 CFLA

ERAF 3.4.1.1 aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar 
iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 3. projektu atlase kārtu

07.04.2010. – 06.07.2010. VIDM

ERAF 2.3.1.1.1.apakšaktivitāte “Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings” 17.08.2009. – 31.12.2010. LIAA

ESF 1.3.1.1.1.apakšaktivitātē “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurēt-
spējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām”

27.05.2010. – 25.07.2010 LIAA

ERAF
3.4.4.1.aktivitāte “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”

23.11.2009. 
līdz aktivitātes finansējuma 
izlietošanas beigām

LIAA

ELFLA 121. “Lauku saimniecību modernizācija” 05.05.2010. – 30.12.2010. LAD

ELFLA 122 Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana Atvērts no 04.01.2010. LAD

KPFI „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un paš-
valdību profesionālās izglītības iestāžu ēkās

08.06.2010. – 12.08.2010. VIDM

KPFI „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem” 04.06.2010. – 04.08.2010. VIDM

Nr. 
p.k.

Komersanta 
nosaukums

Naftas produktu realizāci-
jas un uzglabāšanas vietas 

tips

Naftas produktu 
realizācijas un 

uzglabāšanas vieta
Piezīmes

1. SIA RNS-D degvielas uzpildes stacija Kļavu iela 4, Jēkabpils uzsākta tirdzniecība

degvielas uzpildes stacija Ceļtekas, Salas pag., Salas nov.

2. ASTARTE-NAFTA SIA degvielas uzpildes stacija Raiņa iela 60a, Viesīte, 
Viesītes nov.

uzsākta tirdzniecība

3. A/S “VIRŠI-A” degvielas uzpildes stacija Akurātera 13, Jēkabpils

degvielas uzpildes stacija Zīlānu 145, Kūku pag., Krustpils nov.

4. SIA Nivals degvielas uzpildes stacija “Ielejas”, Salas pag., Salas nov.

5 SIA RusLatNafta degvielas uzpildes stacija Varoņu iela 6, Jēkabpils

Aktuālie projektu konkursi

Komersanti, kuri lauksaimniecības produkcijas ražotājiem 
tiesīgi piegādāt degvielu, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa

dati uz 20.07.2010.

L. Kadžule,
Salas novada lauku attīstības speciāliste



6

SkOLAS DZĪVE

Saskaņots 
Salas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja I. Sproģe

2010. gada 19. jūlijā
NOLIKUMS
Salas novadā

Konkurss notiek no 19. jūlija līdz 19. 
augustam 2010. gadā

Konkursa mērķis:
veicināt dzīves vietu sakopšanu, lab-

iekārtošanu un sakoptākās lauku sētas, 
uzņēmuma, iestādes, veikalu un daudzdzī-
vokļu namu noskaidrošanu, kā arī izzināt 
nesakoptākās sētas;

atbalstīt īpašnieku labo gribu namu un 
to apkārtnes sakopšanai;

ar Salas  novada pašvaldības izdevu-
ma  NOVADA VĒSTIS un tīmekļa vietnē 
www.salasnovads.lv starpniecību popula-
rizēt konkursa uzvarētāju pieredzi un sa-
sniegumus.

 LATVIJAS VALSTS PROKLAMĒ-
ŠANAS svinīgā pasākumā pasniegt dāva-
nas konkursa uzvarētājiem.

Sēlpils, Salas kultūras namos un Biržu 
tautas namā aktī-
vi darbojas  paš-
darbībā iesaistītie 
dalībnieki, kas 
rada pamatu kul-
tūras pakalpojumu 
pieejamībai Salas 
novada iedzīvo-
tājiem, atbilstoši 
minimālā kultū-
ras pakalpojuma  
groza prasībām. 
Tieši kultūrvēstu-
riskie objekti un 
kultūras  notikumi ir viens no dzīves telpu 
ietekmējošiem faktoriem. Taču kultūras 
pakalpojumu pieejamību kavē novecojusī 
infrastruktūra un kultūrvēsturiskā manto-
juma sliktais stāvoklis. Iedzīvotājiem, īpaši 
jauniešiem, trūkst piemērotu un kvalitatīvu 
kultūras  pakalpojumu. Kultūras resursu 
prasmīga izmantošana veicina ilgtspējīgu 
attīstību un apdzīvotības saglabāšanu. Ne-
attīstīta kultūrvide ir viens no faktoriem, 
kas motivē ekonomiski aktīvo sabiedrības 
daļu pārcelties uz pievilcīgāku dzīves vidi, 
savukārt kvalitatīva kultūrvide nodrošina 
pamatu arī ekonomiskajai un sociālajai ak-
tivitātei lauku novados, veicinot nodarbi-
nātības, saimnieciskās darbības, izglītības, 
iedzīvotāju rīcībspējas un dzīves kvalitātes 
uzlabošanos.

   Salas novada pašvaldība veiksmī-
gi turpina  Eiropas 
Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstī-
bai (ELFLA) Latvi-
jas Lauku attīstības 
programmas 2007.– 
2013. gadam pa-
sākuma „Pakalpo-
jumi ekonomikai 
un iedzīvotājiem” 
projekta „Publiskās 
infrastruktūras kva-

litātes uzlabošana Biržos un Salā” (Līguma 
Nr. 08-05-L32100-000099 no 2009. gada 7. 
aprīļa) aktivitāšu īstenošanu.

Projekta īstenošana nodrošinās piemē-
rotus apstākļus pasākumu organizēšanai un 

Par konkursu „Sēlpils un Salas pagastu sakoptākā lauku sēta”
Konkursu rīko:
Salas novada pašvaldība
Vērtēšanas  komisija:
Ligita Kadžule, Vaira Puida, Ingrīda 

Gādmane, Valentīna Stolere, Vika Vana-
ga.

Konkursa uzdevums:
atzinības paušana Sēlpils un Salas pa-

gastu iedzīvotājiem, kuri iegulda darbu 
savas sētas, uzņēmumu, iestāžu, veikalu, 
daudzdzīvokļu namu un kopumā novada 
apkārtnes sakopšanā.

Konkurss tiek  rīkots pa grupām:
1. Sakoptākās lauku sētas
2. Uzņēmumi, iestādes un veikali
3. Daudzdzīvokļu nami.
Vērtēšana:
Mājas, iestādes, uzņēmuma, veikala 

un daudzdzīvokļa nama vizītkarte (norā-
des zīmes, pastkastīte, vārtiņi, kāpņu telpu 
sakoptība)

1. Vieta valsts karoga izlikšanai un 
valsts karoga izlikšana  noteiktajās dienās

2. Atpūtas vieta
3. Ūdenstilpnes
4. Krāšņākā puķu dobe
5. Koptākais zālājs
6. Mazās arhitektūras formas (šogad 

sētā, uzņēmumā, iestādē)
7. Celiņu un teritoriju sakoptība
8. Lauku ainavas veidošana
9. Izmantotās idejas.
Katru tēmu katrs žūrijas loceklis vēr-

tēs pēc 10 punktu sistēmas, un šo vērtēju-
mu kopējā summa noteiks galīgo novēr-
tējumu.

Apbalvošana:
Uzvarētāji tiks paziņoti Salas  novada 

pašvaldības izdevumā  NOVADA VĒSTĪS 
un tīmekļa vietnē www.salasnovads.lv

Balvu pasniegšana notiks 18. novem-
bra pasākumā.

Pakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem 
nodarbībām, līdz ar to veicinot iedzīvotāju 
un viesu motivāciju izmantot kultūras namu 
telpas. 

    Īstenojot projektu, tiks veikta saie-
tu nama vienkāršotā rekonstrukcija , kas 
nepieciešama kultūras pasākumu orga-
nizēšanai Salas novadā, dažādu māksli-
nieciskās pašdarbības kolektīvu nodar-
bībām, brīvā laika pavadīšanai novada 
iedzīvotājiem un interešu kopu sanākšanai. 
Projekta mērķis ir veicināt publiskās in-
frastruktūras kvalitātes uzlabošanos 
Salas novadā apdzīvotības saglabāšanai:

1) rekonstruēt Salas kultūras namu;
2) rekonstruēt Biržu tautas nam
Projekta realizācijas gaitā  tiek veik-

ta Salas kultūras nama rekonstrukcija- 
pirmajā kārtā tika nomainīti logi un dur-
vis, otrajā kārtā tiek veikti ārējās fasādes 
remontdarbi

Trešajā kārtā tiek veikta Bir-
žu tautas nama jumta  rekonstrukcija. 
Projekta attiecināmās izmaksas sastāda LVL  
38839,47

Publiskais finansējums 75% un 25% 
pašvaldības finansējums. 

Projekts tiek īstenots no 2009. gada 7. 
aprīļa līdz 2010. gada 4. novembrim.

Viduslatvijas Lauku attīstības biroja 
Salas novada lauku attīstības speciāliste  

L. Kadžule
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Biržu pamatskolas dejotāji Rīgā
Esam lepni, ka Biržu pamatskolas dejo-

tāji no 7. līdz 11. jūlijam varēja piedalīties 
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkos.

Piecas dienas pagāja mēģinājumos Dau-
gavas stadionā gan mirkstot lietū, gan sildo-
ties karstajos saules staros no agra rīt līdz 
vēlam vakaram. Par spīti neierastajiem laika 
apstākļiem, bērni bija dzīvespriecīgi, neno-
gurdināmi un ļoti izturīgi.

Piedalījāmies svētku gājienā un node-
jojām 3 koncertus, kurus skatījās aptuveni 
17000 skatītāju.

Brīvajā laikā izklaidējāmies LIDO at-
pūtas kompleksā. Šajās dienās izdzērām re-
kordlielu daudzumu ūdens un apēdām daudz 
saldējumu.

Paldies vecākiem, Biržu pamat-
skolas direktorei un skolotājiem, kā 
arī Salas novada pašvaldībai, Salas 
KN direktorei un autobusa šoferim 
par pacietību un atbalstu.

Un vislielākais paldies mazajiem 
dejotājiem, kuri saglabāja možu garu 
un dejotprieku visu svētku garumā.

                                                           
Ar pateicību Ilona Gasiņa 
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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

Kapusvētki 
Salas pagasta kapsētās 

(ar luterāņu mācītāju)
Auzānu kapos 14. augustā plkst. 11.00
Dzelznavas kapos 14. augustā plkst. 12.30
Biržu kapos 14. augustā  plkst. 14.00

Kapusvētki 
Sēlpils pagasta kapsētās 
(ar luterāņu un katoļu mācītājiem)

Zaķēnu kapos 14. augustā   plkst. 11.00
Tilpu kapos 14. augustā   plkst. 14.00
Sēlpils kapos 14. augustā  plkst. 16.00

Ne jau vienmēr ar gadiem viss aiziet,
Ne jau vienmēr ar gadiem viss zūd.
Katra diena nes mirklīti laimes,
Un ik mirkli kļūst bagātāks mūžs. 

Jūlija jubilāri
65 gadi
Eriks ĻŪĻĀKS
Valentīna ŠATOHINA
Antons ŠŅEPSTS

75 gadi
Uldis DARAUDAVIETIS
Feodora MALČANOVA

80 gadi
Velta DĀBOLIŅA
Ausma UGAINE

85 gadi
Vladislavs DAŅIĻEVIČS
Domicela MEIKSTUMA

Palīdzi, māmiņ, man pasaulē iet,
Sastopot labo un ļauno,
Ejot caur balto un melno -
Visu pareizi saprast un pareizi spriest.
Māci man strādāt, priecāties skumt,
Sapņot, just un īstajā brīdī klusēt.

                               (M. Svīķe) 

NoVADā DZImuŠI:
Kristers PuPIŅŠ  

(11.06.2010.)
Sigita mILLIŅA  

(23.06.2010.0
Kristaps ERIŅŠ 

 (23.06.2010.)
Renārs Toms KRuSTIŅŠ  

(30.06.2010.)
Estere SoRoKA  

(01.07.2010.)
Tīna RumJANCEVA  

(03.07.2010.)

Rūgta asara pār vaigu norit,
Rokas ceļas smilšu sauju sviest.
Nekas nav atgriežams ne rīt, ne parīt,
Tik izturēt un nesalūzt, un paciest.

  NoVADā mIRuŠI:

Jons BLAŽEVIČS 
(09.10.1930. – 20.06.2010.)

Dainis BERĢIS 
(12.06.1989. – 24.04.2010.)

Aivars ZVIRGZDS 
(22.05.1959. – 04.07.2010.)

Genovefa SILIŅA 
(22.05.1933. – 08.07.2010.)

31. jūlijā 
Salas novada Sēlpils pagasta 
Zvejnieklīcī
 

BēRNIEm:
•    no plkst. 11.00 – 18.00 – piepūšamās 

atrakcijas, velokarti;
•    no plkst. 11.00 – 14.00 – radošā darbnī-

ca: (zīmēšana; tērpu veidošana un skate 
(materiāli uz vietas) ;

•    plkst.12.00 – Juris Abramenko un 
lelles;

•    no plkst.11.00 – 12.00 
•    no plkst.13.00 – 14.00 – spēles un 

stafetes
•    no plkst.15.00 – 16.00 

 
PIEAuGuŠAJIEm:

•    plkst.13.00 – Līnijdejas (piedalās dejo-
tāji no Biržiem un Sunākstes)

•    plkst.14.00 – Dejo dāmas („Rūžeņas”, 
„Luste”, „Daugavietes”, „Omes”)

•    plkst. 15.00 – Danču skola visiem. Vada 
Vita Talla

•    plkst. 16.00 – E. Zālīte „Maldu Mildas 
sapņojums”. Sēlpils amatierteātra izrāde

•    plkst. 18.00 – Dzied un spēlē „Bumbur-
nīcys”. Viļānu lauku kapela

•    plkst. 19.30 – Sporta spēļu noslēgums. 
Apbalvošana

•    plkst. 20.00 – Svētku koncerts 
„Pie Daugavas”. Piedalās – VPDK „Deg-
sme” no Baldones, „Dzēse” no Skrīveriem, 
„Vidzemes seniori” no Madonas. Senioru 
deju kolektīvs „Krustpilietis”no Jēkabpils 
un jauniešu deju kolektīvi „Delveri”, „Del-
verēni”, „Kauranieši „ no Jēkabpils.

•    Plkst. 22. 00 – Zaļumballe. 
 Spēlē „Daugavieši”
•    Svētku salūts 

Ieeja – Ls 2,00. Ieejas biļete derīga visu 
pasākumu laiku. Bērniem līdz 10 g.v.- 
ieeja brīva

Sporta programma 
Daugavas svētkos – 2010
•    Makšķerēšana ar pludiņmakšķeri – 

plkst. 06.00 – 09.00 Zvejnieklīcī;
•    No plkst. 09:00 – 10:00 – komandu 

reģistrācija;
•    10.00 – Sporta spēļu atklāšana. 
•    10.15 – Volejbols (6+1)
•    10.15 – Minifutbols (6+1);
•    10.15 – Zole;
•    11.00 – Bruģa bumba – soda metienu 

un 3 punktu metienu konkurss. Indivi-
duāli

•    11.00 – šautriņu mešana;
•    11.00 – Orientēšanās sacensības  
 10 – 14 g. ; 14 – 18 g.; no 18 –… g.;
•    16.00 – Virves vilkšana (8);
•    17.00 – Dižvīru šovs (no 18 g.v.) 

 
Dalības maksa – dalībniekiem jāiegā-
dājas ieejas biļete

Sēlpils kultūras namā

Pasākuma programma Daugavas svētkos – 2010


