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16. janvārī arī Salacgrīvā atzīmēja
Pasaules sniega dienu 2016. Tā ir Starp
tautiskās slēpošanas federācijas ikgadējs
festivāls, kas dod bērniem un viņu ve
cākiem iespēju iepazīt un arī izmēģināt
visdažādākās aktivitātes uz sniega, radīt
patīkamas atmiņas, kā arī iedvesmo tur
pināt nodarboties ar ziemas aktivitātēm.
Pasaules sniega diena kļuvusi jau par tra
dīciju, un tā norit daudzās vietās Latvijā.
Festivāls šogad svinēja pusapaļu jubileju,
jo tika organizēts piekto reizi. Šogad pa
sākumi norisinājās vairāk nekā pusē Lat
vijas pašvaldību - sešdesmit astoņās.

Salacgrīvā, Zvejnieku parka slidotavā,
šajā dienā pulcējās lieli un mazi slidotāji
un viņu atbalstītāji. Ātrumā, precizitātē
un izveicībā visi mērojās spēkos četrās
jautrības stafetēs, ko slidotavā bija iekār
tojuši Zvejnieku parka darbinieki. Divās
no tām uzvarēja ātrākie, precīzākie un
veiklākie slidotāji, jo vienā bija jāslido
un precīzi jāmet riņķi, otrā -  ātri jāslido
un jāsavāc trasē izliktās tenisa bumbiņas.
Citās divās stafetēs uzvarētāji bija precī
zākie sportisti, jo vienā ar nūju bija jārai
da vārtos hokeja ripas (ja var - visas 10),
savukārt otrā izliktajos mērķu grozos bija

jātrāpa tenisa bumbiņas.
Mūzikas pavadījumā, jautri smejot un
slidojot pagāja šī diena Zvejnieku parkā.
Tā pārvaldnieks Kristaps Močāns bija ap
mierināts: - Svētki izdevās. Jautrības stafetēs startēja 30 dalībnieku, nedaudz vairāk bija atbalstītāju. Šogad apdzīvojām
slidotavu, nākamajā gadā sportosim un
sacentīsimies ne tikai uz ledus, jo katru gadu darām ko citādāku. Prieks par
bērniem un viņu vecākiem - ziemas sporta
veidi un prieki nav aizmirsti!
Ilga Tiesnese

Jaunatnes iniciatīvu centrā Bāka
Sila ielā 2
10.00 - 12.00 masku darināšanas
meistardarbnīca
11.00 - 12.00 masku grupu gājieni
Jūrmalas ielā
12.00 - 14.00 festivāla atklāšana,
katras grupas vizītkarte
(stāvlaukumā Jūrmalas
ielā)
14.00 - 15.00 gājiens no domes uz
kultūras namu
Kultūras namā
10.00 - 11.00 grupu ierašanās,
reģistrēšanās
15.00 - 16.30 masku tradīciju
konference
17.00 - 19.00 masku saiets un grupu
izrādīšanās
19.00 - 20.00 individuālo masku skate
20.00 - 24.00 danču vakars
Pie bākas
24.00 noslēguma rituāls

2016. gadā būs daudz iespēju un darba
2015. gads ir bijis darbīgs, pašvaldības
finansiālais stāvoklis ir stabils, gada laikā
notikuši plānotie pasākumi, esam atbal
stījuši biedrības, pašvaldības iestādes un
struktūras ir realizējušas lielu daļu no at
tīstības plānā iecerētajiem pasākumiem.
2016. gadā plānojam ne tikai precīzu
veicamo darbu plānu, bet arī stingri no
teiktu grafiku, kurā darbi jāpaveic. Kopē
jais plāns tiks izstrādāts un precizēts tā,
lai lielākos darbus izdarītu pavasarī un
rudenī, netraucējot cilvēkiem vasaras at
pūtu.
Ir izdarīti lieli darbi, ieguldītas lielas
investīcijas ūdenssaimniecības sakārtoša
nā, nākamais solis ir mājsaimniecību pie
slēgšanās centralizētajai kanalizācijas sis
tēmai. Svarīgi ir saprast, ka, pieslēdzoties
pie kanalizācijas notekūdeņu sistēmas,
turpmāk vairs netiks piesārņota grunts,
mazāk aizaugs upe, mazāk līdzekļu būs
jāiegulda vides atjaunošanā. Tas nozīmē - 
ilgtermiņā mēs taupīsim līdzekļus. Līdz
šim neesam kontrolējuši mājsaimniecī
bas, kur paliek viņu kanalizācijas ūdeņi,
bet, domājot par tīru vidi sev un saviem
bērniem, aicinām tur, kur tas ir iespējams,
izmantot šo pakalpojumu. Atgādinu, ka
komunālā piesārņojuma attīrīšanās pro

cess ir 35 gadi, un 5 km joslā pie jūras
nevar būt kanalizācijas ūdeņu infiltrācija
augsnē (zemē). Nākotnē plānojam izbū
vēt kanalizācijas sistēmas gar Salacu ie
lās, kur tas vēl nav izdarīts.
Viens no mūsu plānotajiem šī gada
darbiem ir Jahtu laukuma sakārtošana
Salacgrīvā. Lielās talkas laikā visi kopā
to labiekārtosim. Iedzīvotāji varēs zie
dot un dāvināt augus un stādus laukuma
apstādījumiem. Pagaidām nav plānots
tur būvēt kapitālas būves, atstāsim iespē
ju laukumu transformēt tad, kad tas būs
nepieciešams. Kāpēc mēs tik ilgu laiku
nevaram izlemt, ko darīt ar šo laukumu,
skaidrojums ir vienkāršs - šī vieta ir pārāk
vērtīga, lai tur nepārdomāti uzbūvētu ko
nederīgu, arī nobruģēt to būtu bezjēdzīgi
un bezgaumīgi… Vienīgi putekļus nenes
tu pa gaisu…
Valmieras ielas rekonstrukcija Salac
grīvā sākās pērn, bet lielākie redzamie
darbi būs šogad. Jau noslēdzies konkurss
un noskaidrots būvnieks. Šajā ielā tiks
atjaunots braucamās daļas segums ar pa
matnes maiņu, tur uzstādīs apgaismoju
mu un ierīkos gājēju ietvi.
Šogad pabeigs arī ilgi gaidīto veloceli
ņu, izbūvējot to līdz Kuivižu veikalam.

Turpinot darbu pie idejas par zaļo no
vadu, domē esam pieņēmuši lēmumu,
ka bioloģiskās lauksaimniecības uzņē
mumiem -  zemnieku saimniecībām - 
piešķiram nekustamā īpašuma nodokļa
50% atlaidi. Mērķis viens - mazāk piesār
ņojuma, veselīgāka pārtika, bet rezultātā
vide ir tīrāka, lietojam tīrākus produktus.
Kā saplānot gada budžetu, lemsim
domes sēdē janvārī, ir ļoti daudz dažādu
ideju.
Esmu pateicīgs uzņēmējiem par atbal
stu interesantai un cerīgai idejai par vei
kala-izstāžu zāles veidošanu veikalā top!.
Šomēnes Salacgrīvā, veikalā top!, durvis
vērs veikals Ražots Salacgrīvas novadā.
Ar saviem produktiem, pakalpojumiem
vietējiem uzņēmējiem tā būs iespēja iziet
plašākā pasaulē.
Kultūras pasākumu plāns šogad ir pa
pildināts ar Reņģēdāju festivālu, kas no
tiks Plostnieku svētku laikā, un Ainažu
pilsētas 90. dzimšanas dienas svinībām.
Atbalstīsim arī biedrības, nevienā jomā
nav plānots mazāks finansējums.
Šogad būs jāizšķiras par Eiropas stan
darta platuma publiskās lietošanas dzelz
ceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica
būvniecību. Ja šis projekts realizēsies, tas

ienesīs izmaiņas mūsu novada dzīvē.
Salacgrīvas novada būvvalde turpinās
sniegt pakalpojumus Alojas novadā. Fi
nansiāli Alojas novads nomaksā arhitekta
pakalpojumus un sedz viņa administratī
vās izmaksas. Manā skatījumā tā ir veik
smīga sadarbība.
Turpinot 2004. gadā aizsākto akciju - 
izgaismosim baznīcas un turpināsim zie
dojumu vākšanu Ainažu baznīcas apgais
mojuma ierīkošanai.
Pērn lūdzu novada deputātus izteikt
skatījumu par šogad paveicamo. Deputā
tu komitejās skatīsimies, ko no viņu plā
notajiem darbiem un iecerēm realizēt.
2016. gadā lieli darbi notiks Salac
grīvas ostā - sāksies zvejas kuģu piestāt
nes pārbūve. Ir izstrādāts ostas attīstības
plāns un attīstības koncepcija, kas paredz
tās attīstību līdz 2025. gadam.
Turpināsim darbu, lai sakārtotu Zvej
nieku parka estrādi Salacgrīvā un atjau
notu pašvaldības ceļa posmu eiro velo
EV 13 maršrutā.
Darbu netrūks!
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs
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Salacgrīvas
tirgus
gadatirgu
organizēšanas
plāns
2016. gadā
23. janvārī
6. februārī
20. februārī
12. martā
26. martā
9. aprīlī
23. aprīli
7. maijā
14. maijā
21. maijā
11. jūnijā
18. jūnijā
22. jūnijā
23. jūnijā
9. jūlijā
16. jūlijā
30. jūlijā
13. augustā
27. augustā
17. septembrī
24. septembrī
8. oktobrī
22. oktobrī
12. novembrī
19. novembrī
10. decembrī
24. decembrī

Janvāra tirgus
Meteņu tirgus
Februāra tirgus
Marta tirgus
Lieldienu tirgus
Aprīļa tirgus
Jurģu tirgus
Mātes dienas tirgus
Maijas tirgus
Plostnieku svētku tirgus
Vasaras tirgus
Jūnija tirgus
Zāļu tirgus
Līgo svētku tirgus
Jūras svētku tirgus
Pozitīvais tirgus
Jūlija tirgus
Pilsētsvētku tirgus
Pirmsskolas tirgus
Trīs tiltu tirgus
Septembra tirgus
Nēģu tirgus
Oktobra tirgus
Rudens tirgus
Novembra tirgus
Decembra tirgus
Ziemassvētku tirgus

2016. gada 22. janvāris

Klientu apkalpošanas centra
sniegtie pakalpojumi
Salacgrīvas novada dome 2015. gada
jūlijā pieņēma lēmumu pieteikties Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības minis
trijas finansējumam Valsts un pašvaldības
vienoto klientu apkalpošanas centru izvei
dei. No 2015. gada 1. oktobra Salacgrīvas
novada domē atvērts Valsts un pašvaldī
bu vienotais klientu apkalpošanas centrs
(VPVKAC). Paredzēts, ka privātpersonas
un uzņēmēji tajā var saņemt savas pašval
dības un astoņu valsts iestāžu noteiktus
pakalpojumus.
VPVKAC var pieteikt noteiktus
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
(VSAA) un Valsts ieņēmumu dienesta
(VID) pakalpojumus. Iedzīvotāji var sa
ņemt arī informāciju par Nodarbinātības
valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra,
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes,
Valsts darba inspekcijas, VID, VSAA un
Valsts zemes dienesta e-pakalpojumiem
un palīdzību to lietošanā. Savukārt Lau
ku atbalsta dienests sadarbību ar pašval
dībām sāks šogad. Uzkrājot un izvērtējot
iestāžu un pašvaldību sadarbības pieredzi,

 PVKAC pieejamo valsts pakalpojumu
V
klāstu plānots papildināt.
2015. gadā Salacgrīvas novada domes
VPVKAC darbības 3 mēnešos sniegti
150 pakalpojumi, tai skaitā 60 konsultā
cijas, 90 pakalpojumi. Vispopulārākais
pakalpojums ir darbnespējas lapas B ie
sniegšana VSAA. Arī 2016. gada sākumā
šis ir pieprasītākais pakalpojums. Vēl bie
ži izmantoti pakalpojumi:
l iesniegumi apbedīšanas pabalsta pie
šķiršanai;
l iesniegums vienreizēja pabalsta laulā
tajam piešķiršanai;
l maternitātes pabalsta piešķiršanai;
l paternitātes pabalsta piešķiršanai;
l iesniegumi bērna piedzimšanas pabal
sta piešķiršanai;
l iesniegums bērna kopšanas vai vecāku
pabalsta piešķiršanai;
l iesniegumi ģimenes valsts pabalsta pie
šķiršanai;
l iesniegums nesaņemtās pensijas atlī
dzības izmaksas saņemšanai.
Pieņemam izziņas, kas saistās ar bērnu

izglītību arodskolās vai augstākās izglītī
bas iestādēs, par apgādnieka zaudējumu
pensijas saņemšanai vai ģimenes valsts
pabalsta saņemšanai.
Zināšanai: jautājumus, kas saistās ar
pensiju pieprasīšanu un pārrēķinu un bez
darbnieka statusa piešķiršanu u.c. jautā
jumiem par bezdarbnieku pabalstiem, var
kārtot tikai klātienē iestādēs Limbažu fili
ālēs.
Klientu apkalpošanas centrs atrodas
Salacgrīvas novada domes telpās, Smilšu
ielā 9, Salacgrīvā, 1. stāva 109. kabinetā.
Tas pielāgots invalīdiem iekļūšanai ar ra
tiņiem un māmiņām ar bērnu ratiņiem, ir
dators klientiem, var drukāt un skenēt un
darbinieki palīdzēs darboties ar e-pakalpo
jumiem portālā www.latvija.lv.
Ārija Mikša,
Salacgrīvas novada domes
Klientu apkalpošanas speciāliste
Tel. 64071973, fakss 64071993,
arija.miksa@salacgriva.lv

Domājot par nēģu lomiem nākotnē
2015. gada nogalē Salacas nēģu
zvejnieki, domājot par lomiem arī turp
mākajos gados, nodeva zivju audzētavai
Kārļi nēģu vaisliniekus, ko izmantos, lai
iegūtu ikrus. No tiem savukārt tiks iz
audzēti nēģu kāpuri (mazuļi), ko Salacā
varēs palaist nākamā gada vasarā. Katrs
tacis nākotnes lomu vārdā vaislai node

va 70 kg nēģu. Pirmo taci pārstāv Alek
sandrs Rozenšteins, otro -  Bruno Šrenks,
Visvaldis Šrenks, Ainārs Duncītis, Gunārs
Zvejnieks, trešo - Jānis Celmiņš un Jānis
Rakuzovs. Savukārt Jānis Krūmiņš vaislas
nēģus audzētavai deva pagājušajā gadā,
tāpēc šogad tie no viņa netika pieņemti.
Salacgrīvas novada dome arī 2016. ga

dā (tāpat kā pērn) plāno pretendēt uz Zivju
fonda līdzekļiem, lai no zivju audzētavas
nopirktu izaudzētos nēģu kāpurus. No
šiem vaislai nodotajiem nēģiem varēs ie
gūt aptuveni  2 miljonus nēģu kāpuru.
Solvita Kukanovska,
projektu koordinatore

2015. gads Salacgrīvas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2015. gadā Salacgrīvas novada Dzimt
sarakstu nodaļā civilstāvokļa aktu reģis
tros kopā izdarīts 130 ierakstu: 35 - dzim
šanas, 55 -  laulības un 40 -  miršanas re
ģistros. Dažādi papildinājumi un labojumi
veikti 14 reģistru ierakstos. Atkārtoti iz
sniegta 21 civilstāvokļa aktu reģistrācijas
apliecība. Divas sievietes saņēmušas at
ļauju mainīt uzvārdu, viena - vārdu.

Dzimšana

No reģistrētajiem 35 jaundzimušajiem
17 ir meitenes, 18 - zēni. Reģistrēti arī divi
dvīņu pāri: novembrī dvīņu meitenes, de
cembrī - puikas. Kā pirmā novadniece re
ģistrēta 1. janvārī dzimusī meitenīte, kuras
dzīvesvieta deklarēta Salacgrīvas pagastā.
Laulībā dzimuši 15 bērni, ar paternitātes atzīšanu reģistrēti 17, bez ziņām par
tēvu - 3 bērni, no kuriem vienam paterni
tāte atzīta pēc bērna tēva pilngadības iestā
šanās. Pērn, reģistrējot dzimšanu, iespēja
iesniegt kopīgo trīspusējo paternitātes
atzīšanas iesniegumu izmantota vienreiz.
Iesniegumu var rakstīt bērna māte, bērna
mātes vīrs vai bijušais vīrs un bērna bio
loģiskais tēvs. Pretējā gadījumā par tēvu
bērnam, kurš piedzimis sievietei laulības
laikā vai ne vēlāk kā 306. dienā pēc tam,
kad laulība izbeigusies, tiek ierakstīts bēr
na mātes vīrs (paternitātes pieņēmums).
Paternitātes pieņēmumu var apstrīdēt tikai
tiesā.
Pirmie bērni dzimuši 13 māmiņām, ot
rie - 12, trešie - 9, ceturtais - 1 māmiņai.
Par mātēm kļuvušas sievietes, kuras dzi
mušas laikā no 1974. līdz 1998. gadam,
divas māmiņas, bērnam piedzimstot, vēl
nebija sasniegušas pilngadību. Interesanti,
ka no reģistrētajiem bērniem neviens nav
nācis pasaulē vakarā no pulksten 20 līdz
pusnaktij. Naktī (līdz pl. 7 rītā) dzimuši

10 bērni. Kā dzimšanas vieta 14 bērniem
norādīta Valmiera, 10 -  Rīga, 9 -  Cēsis,
2 - Sigulda.
Meitenēm doti vārdi Amēlija, Paula,
Alīna, Beāte, Elza, Sofija, Elena, Ksenija,
Ance (2), Ilze, Aivija, Dana Dagne, Dže
nija, Elīza, Ariāna un Linda Marī. Puiši
tikuši pie šādiem vārdiem: Ozols, Martins,
Reinis, Rihards, Helmuts, Hugo, Maksims,
Oto, Daniels (2), Ralfs, Adrians, Kaspars,
Namejs, Jānis, Kristians, Sebastians un Jā
nis Krišs.
Visiem bērniem, kuru dzimšana reģis
trēta Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu
nodaļā, tiek dāvināti dzimšanas aplie
cības vāciņi ar novada ģerboni un kopš
2013. gada 14. februāra - Ainažu biedrības
Dzintarlāse sarūpētie Agras Jēgeres adītie
zeķu pāri.

Laulības

Laulību reģistrācijā joprojām ir pie
auguma tendence. No 35 laulībām
2013. gadā un 40 laulībām 2014. gadā
pērn reģistrēto skaits ir pieaudzis līdz 55.
No tām 49 noslēgtas nodaļā, 4 - Liepupes
evaņģēliski luteriskajā draudzē, 2 - Lielsa
lacas ev. lut. draudzē. Joprojām liela vēl
me noslēgt laulību Salacgrīvas novadā ir
citu novadu iedzīvotājiem. Tas nav tāpēc,
ka laulātais ir noskatīts mūspusē. Piemē
ram, viens līgavainis bija Beļģijas pilsonis
un kopā ar savu izredzēto meiteni no Lat
vijas speciāli ieradās Salacgrīvā, lai jāvār
du teiktu pie jūras. Ārpus Dzimtsarakstu
nodaļas telpām reģistrētas 22 laulības.
Laulību mūsu novadā noslēguši 29 Rī
gas iedzīvotāji. Pārējo laulājamo dzīves
vietas deklarētas teju visā Latvijā -  Lie
pājā, Ventspilī, Jūrmalā, Jelgavā, Jēkabpi
lī, Daugavpilī, Valmierā, Kuldīgā, Ikšķilē,
Mālpilī, kā arī Mārupes, Ādažu, Limbažu,

Saulkrastu, Alojas, Valkas, Ilūkstes, Prie
kuļu, Priekules, Varakļānu, Ķekavas, Sto
piņu novadā, pat Beļģijā un Tallinā. No
110 salaulātajiem mūsu novadnieki bija
19 līgavas un 24 līgavaiņi.
Tika pieteiktas 39 svinīgas laulību re
ģistrācijas, bet 10 pāru vēlējās savas attie
cības nostiprināt tikai juridiski, bez cere
monijas rīkošanas. Atgādinu, ka Dzimtsa
rakstu nodaļā joprojām ir iespējams reģis
trēt laulību, bez pāra klātesot tikai diviem
lieciniekiem. Par to jāmaksā vienīgi valsts
nodeva - 14 eiro.
Pāri, kuros laulībā pirmo reizi stājās
abi, bija 43. Iepriekšēja laulību pieredze
ir bijusi 11 vīriešiem (astoņas otrās laulī
bas un trīs trešās laulības) un 6 sievietēm
(trīs otrās un trīs trešās laulības). Piecos
gadījumos abi no pāra stājās atkārtotā lau
lībā. Interesanti un jauki, ka viens pāris
savstarpējā laulībā pēc pārtraukuma stājās
atkārtoti. Līgavaiņu vecuma amplitūda
no 21 līdz 63 gadiem, līgavu - no 19 līdz
53 gadiem. Noslēdzot laulību, vīrietis uz
vārdu mainījis tikai vienā gadījumā, tad
abi ar sievu pieņēmuši kopīgu dubultuz
vārdu. Savukārt piecas sievietes savam
pirmslaulības uzvārdam pievienojušas
vīra uzvārdu. Astoņos gadījumos sievietes
saglabājušas pirmslaulības uzvārdu.
Atzīme par laulības šķiršanu pie notāra
izdarīta 7 laulības reģistra ierakstos, par
šķiršanu tiesā - 2.

Miršanas reģistrācija

2015. gadā Salacgrīvas nodaļā reģistrē
ti 40 miršanas fakti (2014. - 56). Divi no
reģistrētajiem bija citu novadu iedzīvotāji.
Diemžēl kopējais mirušo skaits novadā ir
lielāks, jo reģistrācija tiek veikta arī ci
tur. Apkopojot Iedzīvotāju reģistra datus,
mirušo novadnieku skaits sasniedz 110

(59 sievietes un 51 vīrietis). No reģistrē
tajiem jaunākais bija 54 gadus vecs vīrie
tis, bet visgarāko mūžu bija piedzīvojusi
97 gadus veca sieviete. Ļoti daudzos ga
dījumos kā nāves cēloņi norādītas sirds un
asinsvadu slimības, 11 gadījumos tas bijis
ļaundabīgs audzējs. Vairākus gadus de
mogrāfiskā bilance novadā ir ar negatīvu
zīmi.
Atgādinām, ka pēc bērna dzimšanas
reģistrēšanas dzimtsarakstu nodaļā jādeklarē arī viņa dzīvesvieta. Ja nepie
ciešams saņemt izziņu par bērna deklarēto
dzīvesvietu, deklarēšana jāveic pie spe
ciālista pašvaldībā. Pirmreizēji deklarējot
bērna dzīvesvietu pie speciālista, valsts
nodeva nav jāmaksā.
Iespēja vienlaikus reģistrēt bērna dzim
šanu un deklarēt viņa dzīvesvietu ir Sa
lacgrīvā, Smilšu ielā 9, 1. stāvā 107. kab.
pie Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Līgas
Zālītes (tālr. 64071979). Bērna dzimšanas
reģistrāciju var veikt arī pie Gintas Jēkab
sones (tālr. 64023933) Liepupes pagasta
pārvaldē un dzīvesvietu deklarēt Liepupes
pagastā vai līdzīgi rīkoties Ainažu pilsētas
pārvaldē pie sekretāres.
Bērna dzīvesvietu elektroniski var dek
larēt arī vecāki paši, ja lieto kādu no pie
dāvātajām internetbankām vai elektronis
ko parakstu. Portālā www.latvija.lv sadaļā
Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana tas
izdarāms bez maksas.
Lai novada iedzīvotājiem šis gads dod
iespēju sajust savu gribu un varēšanu un
īstenot kaut vienu no savām iecerēm un
visiem kopā sajust mūs vienojošās vērtī
bas un spēku tās nosargāt! Lai mierīgs un
gaišs 2016. gads!
Līga Zālīte,
Salacgrīvas novada pašvaldības
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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Salacgrīvas
bākai - 90

Salacgrīvas bāka 2015. gada noga
lē svinēja savu 90. gadadienu. Kaut arī
gaisma vairs nespīd un savus tiešos uz
devumus uguns tornis nepilda, tas iegu
vis otru mūžu un tagad izdaiļo pilsētu kā
interesants un piejūras pilsētai raksturīgs
apskates objekts vai kā zīmīga vieta, kurā
viegli sarunāt randiņu -  gluži kā pie Laimas pulksteņa Rīgā. Ieskatam arī daži in
teresanti fakti no mūsu bākas vēstures.
Daudzo sēkļu dēļ visā Rīgas līča Vid
zemes piekrastē bīstamākais apgabals ku
ģošanai ir piekraste starp Salacgrīvu un
Ainažiem. Tādēļ 1925. gadā Jūrniecības
departamenta Hidrogrāfiskā daļa pieņē
ma lēmumu Salacgrīvā, ostas teritorijā un
upes labajā krastā celt jaunu bāku. Jūrnie
cības departamenta Hidrogrāfiskās daļas
1925. gada 24. septembra vēstulē finanšu
ministram teikts: (..) Bīstamās vietas apzīmēšanai jūrā ir uzstādīta ugunsboja, kura
jāizņem, jūrai aizsalstot, bet kuģošana
tanī laikā vēl iespējama. Ir domāts celt Salacgrīvā jaunu bāku ar diviem uguns sektoriem - baltu un sarkanu. Pēdējais norobežo bīstamās vietas un atvieglo kuģošanu
arī tanī laikā, kad boja izņemta. Turienes
zvejniekiem bākai būtu liela nozīme, kuri
nakts laikā atgriežoties zinātu ceļu uz Salacgrīvu. Apgaismošanas aparāts jau iegādāts agrāk; jāceļ tikai bākas stāvs, kas
izmaksātu apm. Ls 1500.

Jūrmalā pie bākas 1920. gadu beigās

Salacgrīvas bāka savā sākotnējā izskatā.
Celta 1925. gadā. Izslēgta 1970. gadā

Par mūrniekmeistaru pieaicināja salac
grīvieti A. Persidski. Tā paša gada 10. no
vembrī bāka tika ieslēgta un par pirmo uz
raugu ar algu 5 lati mēnesī kļuva bijušais
burinieka Alexander kapteinis, Ainažu jūr
Bāka 1930. gados. Blakus uz vabām žūst zvejas tīkli

Bākas apkārtne 1970. gados

Pie bākas naktī. 1930. gadi. Foto Ernests Vilnis

Salacgrīvas bāka blakus ostas mājai. 1980. gadi. Foto Agris Skujiņš

skolas absolvents, 65 gadus vecais Fricis
Zīlemanis.
1930. gados bākas lukturis, pareizāk
sakot, apgaismošanas aparāts, tika no
mainīts. Kopš tā brīža tā savu izskatu nav
mainījusi. Jaunajā lukturī 2 uguns sekto
ru vietā bākai nu bija jau 3. No Jūrniecī
bas departamenta Hidrogrāfiskās daļas
1942. gada izdevuma:
Trīszibšņu uguns: balts, sarkans un zaļš
sektors.
Sarkana no 1390 līdz 1500
Balta no 1500 līdz 1590
Zaļa no 1590 līdz 1720
Uguns augstums metros: virs jūras

līmeņa 12,1
virs zemes 8,4.
Saredzamība jūras jūdzēs:
10,8
8,6
8,1
Bāka izslēgta 1970. gadā. 2009. gadā tā
atjaunota un pārcelta uz Rogaiņu kalniņu
pie jahtu piestātnes. Uz satikšanos pie bā
kas!
Ieva Zilvere
P.S. Ja Jums ir sīkākas ziņas par bāku
vai mūrniekmeistaru A. Persidski, lūdzu,
sazinieties ar mums pa tālruni 64071981
vai rakstiet muzejs@salacgriva.lv.

Ziemassvētku sveiciens no Anglijas
Jaunā gada pirmajās dienās saņēmu
Samantas Balodes vēstuli par labajiem
darbiem, ko dara viņas bijusī klases
biedrene, laba draudzene un sirsnīgs cilvēks -  Kristīne Grausa. Viņa gan nevē
lējusies runāt par padarīto, bet Samanta
izlēmusi, ka to tā nedrīkst atstāt. Domā
ju, ka viņa ir pelnījusi paldies vārdu Sa
lacgrīvas novada pašvaldības izdevumā.
Samanta raksta: - Ziemassvētku laikā visi cenšamies būt sirsnīgāki, laipnāki
un baltāki, biežāk pasakām kādu jauku

vārdu vai izdarām labu darbiņu. Ik gadu
TV ekrānos tiek sumināti arī «Latvijas
lepnumi» - cilvēki, ar kuriem lepojamies,
cilvēki, kuri ir izdarījuši kaut ko kāda
cita labā. Es rakstu par Kristīni, kura jau
pāris gadu pārcēlusies uz dzīvi Anglijā.
Jau pagājušajā gadā viņa padarīja labu
darbiņu un atsūtīja pakas, iepriecinot
Salacgrīvas pensionētos skolotājus. Arī
šogad bija līdzīgi.
Kristīne vienā vakarā piezvanīja un
teica: „Samanta, vai tu man izpalīdzēsi?

Ziemassvētkos vēlos iepriecināt cilvēkus,
kas tic un kaut kur dziļi sirdī gaida Ziemassvētku brīnumu.”
Kristīne pati sazinājās ar Salacgrīvas
pašvaldības sociālo dienestu un noskaidroja tos 10 cilvēkus, kuri priecātos par
dāvanu karti 20 EUR vērtībā Salacgrīvas
aptiekā. Tā nu es kā mazais rūķis palīgs
nogādāju visas dāvanu kartes adresātiem.
Ar to es gribēju teikt, ka ne katrs mēs
spētu ziedot tādu naudas summu, lai ie-

priecinātu pilnīgi svešus cilvēkus. Man
ļoti liels prieks par Kristīni un viņas labo
sirdi, jo tikai priecīga sirds rod baudu,
darot labu! Lai gan viņa pati nevēlējās,
lai tiktu skaidrots, kurš ir tas labais cilvēciņš, kas sūta dāvanas, uzskatu, ka
Kristīnei jāpasaka paldies. Paldies, ka
ikdienas skrējienā ir cilvēks, kurš domā
arī par citiem! Lai veicas, jo visi zinām,
ka labie darbiņi vienmēr atgriežas atpakaļ!
Ilga Tiesnese
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Paldies Samariešu
apvienībai un Kristeram
Dzenim par dāvinājumu!
Ceļu satiksmes drošības direkcijas
(CSDD) kampaņā Esi gaismas vest-nesis!
esam saņēmuši gaismu atstarojošās vestes
2. - 3. klasēm.

Un nevajag nemaz
tik daudz pavisam maz,
pavisam nieku,
lai mirdzošs mirklis
nestu prieku!
Lai gan rūķi parasti bērnudārzus sāk
apciemot ap Ziemassvētkiem, Svētcie
ma Snīpīšos tie paguva jau paciemoties
pagājuša gada septembrī, kad grupas telpā
kā uz burvju mājienu tika pieslēgts jauns
radiators, lai mazuļiem būtu siltāk.
Pārsteigumi nebeidzās -  Ziemassvēt
ku laikā tika sarūpēti vēl divi radiatori un
uzstādīti arī grupas guļamistabā. Liels bija
bērnu pārsteigums, kad, atgriežoties pēc
Ziemassvētku un Jaungada brīvdienām, gu
ļamistabā nebija jāliek papildu otras siltās
segas. Bērni bija pārliecināti, ka šo dāvanu
viņiem tiešām ir sagādājuši rūķīši.
Paldies lielajam un čaklajam rūķim Va
lerijam Grigorjevam, rūķiem Kasparam
Zvejniekam un Sandrim Eizenbergam!
«Snīpīšu» grupas bērnu un vecāku vārdā pirmsskolas skolotāja
Anita Kauliņa

Izsapņot sapni

Nikija Pabērza kopīgā foto ar Andri Buli un
viņa sarūpētajām dāvanām

Pērnā gada nogalē salacgrīvietim ak
tierim Andrim Bulim iznākusi trešā dzejas
grāmata Etīde Otrai pusei. Tajā apkopoti
iepriekšējos trijos gados tapušie dzejo
ļi. Krājumu autors izdevis pats ar dažādu
cilvēku palīdzību. Ienākumus pēc nodokļu
nomaksas aktieris iecerējis ieguldīt dažādu
jauniešu talantu attīstībā.
Pateicoties aktiera dāsnumam, 25. de
cembra Ziemassvētku rīts Krišjāņa Valde
māra Ainažu pamatskolas 4. klases skol
niecei Nikijai Pabērzai bija kā pārsteidzošs
svētku brīnums. Andris Bulis iepriecināja
Nikiju ar  mākslai noderīgām lietām: krā
sām, otām, paletēm, papīru, kanvām. Turp
māk Nikija savus mākslas darbus radīs ne
vien ar profesionālām krāsām, bet arī pie
īpaši viņai dāvināta molberta. Aktieris vi
ņai dāvināja arī savu jauno dzejoļu krāju
mu ar vēlējumu: - Lai piepildās Tavi sapņi!
Un, kad tie piepildīsies, turpini sapņot!
Nikija savu zīmēšanas talantu pilnvei
do un izkopj Salacgrīvas mākslas skolā.
Viņa ar labiem panākumiem piedalījusies
dažāda mēroga vizuālās mākslas konkur
sos, ieguvusi 1. vietu apvienotajā Limba
žu, Alojas un Salacgrīvas novada vizuālās
mākslas olimpiādē.
Egita Repele,
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas
vizuālās mākslas skolotāja
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Svētciema bibliotēkā svētkus svin
kopā ar lasītājiem
Svētciema bibliotēkā par labu tradīci
ju kļuvusi Ziemassvētku egles iedegša
na kopā ar lasītājiem, atbalstītājiem un
brīvprātīgajiem palīgiem. Pirmssvētku
pievakarē Svētciema Saietu zālē pulcējās
kupls skaits svētciemiešu. Vispirms tika
pārrunātas bibliotēkas gada veiksmes,
notikumi, pieminēti interesantākie pasā
kumi. Un ir taču, par ko priecāties: gaiša
un skaista ir izremontētā kāpņu telpa un
sanitārais mezgls, jauni grāmatu plaukti
lasītavā, jaunas grāmatas un plašs žurnā
lu klāsts, jauna spēle skolēniem, dažādas
izstādes un pasākumi, tikšanās ar inte
resantiem cilvēkiem! Pārrunājot paveik
to, tika iezīmētas arī jaunā gada aktivitātes.
Un tad jau skaļais Ho-ho-ho sauciens
liecināja, ka ieradies Ziemassvētku vecī
tis! Pie saldumiem tika katrs, kurš zināja
dzejolīti. Pateicības dāvaniņas saņēma
čaklākie lasītāji, atbalstītāji, sadarbības
partneri un bibliotēkas palīgi. Liels prieks,
ka jau otro gadu kā čaklāko lasītāju svei
cām Miliju Bērziņu. Saprotama lieta, ka
visvairāk gan bērnu, gan pieaugušo grā
matas bija izlasījusi pirmsskolas grupiņas
Snīpji skolotāja Indra Medne. Kā cītīgu
grāmatu lasītāju sveicām arī Zani Putni
ņu, bet Modris Eizenbergs saņēma dāva
niņu un aplausus kā čaklākais bibliotē
kas apmeklētājs. Skolēnu vidū visvairāk
grāmatu aizvadītajā gadā bija izlasījusi
1. klases skolniece Madara Miščenkova
un 5. klases skolniece Endija Ramona
Roska.
Lielu paldies teicām tiem, kuri biblio
tēkai dāvinājuši grāmatas, žurnālus un
telpaugus: Valentīnai un Ansim Bezbai
ļiem par puķēm, žurnālu dāvinātājiem - 
Rotai Liepiņai, Dzintrai Eizenbergai un
īpaši Ritai Kalniņai, kuras dāvinājums
bija žurnāls Kas Jauns visa gada garumā,
kā arī salacgrīvietei Agnesei Bērziņai,
kura gada nogalē mums uzdāvināja piecas
labas un noderīgas grāmatas komerczinī
bās. Bijām priecīgi, ka mūsu bibliotēkai
pirmo reizi tika dāvināts gada abonements
kādam izdevumam, tāpēc lielu paldies la
sītāju vārdā teicām Dacei un Valdemāram

Svētciema bibliotēkas apmeklētājus Ziemassvētku rūķis sveica ar gardu kliņģeri

Klēviņiem par abonēto žurnālu Svētdienas Rīts.
No Ziemassvētku vecīša maisa pa dā
vanai tika arī tiem cilvēkiem, kuri bib
liotēku atbalstījuši pasākumu un izstāžu
sarīkošanā, -  Benitai Liepiņai, Marijai
Grigorjevai, Intai Somai, Benitai Savču
kai, Dainai Ukasei, Aelitai Naglei, Evitai
Ūdrei, Kristapam un Lienei TiesnešiemSomiem un pirmsskolas izglītības iestā
des Vilnītis Svētciema filiāles skolotājām.
Paldies Salacgrīvas novada domei par
finansiālo atbalstu un Svētciema attīstī
bas biedrībai par telpām! Paldies visiem,
kuri pie mums nāk, atbalsta un palīdz.
2015. gadā bibliotēkā reģistrēts vairāk
nekā 220 lasītāju. Paldies, ka jūs esat!
Svētku sveicienam ciemos bijām aici
nājuši Salacgrīvas kultūras nama teātra
studiju Visa veida versijas ar uzvedumu
Ticot, cerot un mīlot. Tā bija viņu cetur
tā uzstāšanās šo svētku laikā, un, kā tei
ca apmeklētāji, - ļoti jauks, brīnišķīgs un

emocionāls pasākums. Paldies Inesei Je
rānei, mazajiem māksliniekiem, studijas
aktieriem un mūziķiem.
Pasākuma trešā daļa aizritēja jautrās
spēlēs un rotaļās, kurās iesaistījās visi
klātesošie. Bija gan konkursi un mīklas,
gan jautrās stafetes, ko pavadīja smiekli
un jautrība. To visu ļoti profesionāli no
organizēja un vadīja divi sprigani rūķi - 
Batoniņš un Bombondziņa jeb Endija Ra
mona Roska un Ance Andersone. Paldies
meitenēm! Paldies teicām arī atraktīvajai
Vijai Maurītei, kura šoreiz bija ļoti līdzīga
pašam Ziemassvētku vecītim.
Svētciema bibliotēka saviem lasītājiem
novēl veiksmīgu gadu!
Kaut mazu prieku dāvināt ikvienam,
kaut reizēm sīkāks tas kā gliemežvāks.
Tad, starodams caur visām mūža dienām,
ik mirklis, citiem dotais, svētīts nāks.
(M. Stepēna)
Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

Bērnu rakstniece Luīze Pastore
Salacgrīvas vidusskolā

Ar lielu
interesi
bērni
klausījās
autores
stāstījumā,
uzdeva
daudz
jautājumu,
vēlējās
saņemt
autogrāfus

11. janvārī mūsu skolas 3. un 4. kla
šu skolēniem bija iespēja tikties ar jauno
rakstnieci Luīzi Pastori. Viņas vārds ir
pazīstams tiem, kuri piedalījušies sko
las lasīšanas veicināšanas programmas
Bērnu žūrija pasākumos. Pagājušajā
gadā bija iespēja izlasīt autores grāmatu
Maskačkas stāsts, kas saņēmusi Latvijas
Literatūras gada balvu. Šogad ir iespēja
izlasīt viņas mākslas detektīvu Pazudušais pērtiķis. Līdz šim L. Pastore, kura
sākusi rakstīt jau deviņu gadu vecumā, ir

uzrakstījusi 7 grāmatas bērniem. Pati au
tore atzinās, ka visi darbi balstīti realitātē,
nekas daudz klāt nav piedomāts. Autore
par sevi teica: - Mani iedvesmo tas, ka
bērnu grāmatās viss ir iespējams. Mazs
vīrs var Rīgu nogremdēt Daugavas dibenā, suņi runā cilvēku mēlē, un leģendārā
Maskačka piepeši pārtop par drošāko republiku bērniem un klaiņojošiem suņiem.
Es vēlētos, kaut literatūra liktu noticēt,
ka arī manā dzīvē viss ir iespējams! Viņa
aicināja ikvienu no klātesošajiem pamē

ģināt pašiem sākt rakstīt jau tagad.
Daudzi mūsu skolas bērni jau ir lasīju
ši autores grāmatas un atzinīgi tās novēr
tējuši. Ar lielu interesi bērni klausījās au
tores stāstījumā, paši uzdeva jautājumus,
vēlējās saņemt autogrāfus.
Paldies Salacgrīvas pilsētas bibliotē
kas darbiniecēm un anonīmajam labvē
lim par iespēju tikties ar rakstnieci!
Valentīna Kalniņa,
Salacgrīvas vidusskolas bibliotekāre
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Kā Ziemassvētkus svinēja
Salacgrīvas vidusskolā
Kā jau katru gadu, skola pakāpeniski ro
tājās, sākot ar logu dekoriem - šogad latvis
kām zīmēm, pirmo reizi Adventa vainagu
un sākumskolas veidotu puzuri, kam klāt
nāca eglītes un tradicionālie izgaismotie
zvēriņi. 14. decembrī 12. klases audzēkņi
izpušķoja lielo egli, lai jau trešdien tā ielīk
smotu pasākumu dalībniekus.
5. - 8. klašu skolēni satikās Ekskluzīva
jā Salacgrīvas vidusskolas multfilmu festi
vālā, kur multfilmu priekšnesumus savam
draugam Jautriņam dzimšanas dienā dāvi
nāja viņa draugi Dusmiņš un Bailiņš (zem
rūķu cepurēm slēpās skolēnu padomes ak
tīvistes Marta Antonova, Jolanta Ciganska
un Keita Megija Sproģe, bet multfilmas,
par kurām skolēni bija balsojuši Skolēnu
padomes sanāksmē, rādīja klašu kolektīvi).
Bija gan vecas, gan pavisam jaunas filmi
ņas. Interesantu pasniegšanas veidu bija
izvēlējušies 6.b klases skolēni, rādot frag
mentu no Aukstās sirds - izteiksmīgi tērpi,
dekorācijas filmas ieraksta fonā. 5.b klases
Vinnijs Pūks apguva Ziemassvētku sirds
gudrības, 7.a klases Šreks, protams, svi
nēja Ziemassvētkus, 6.a klases izgudrotāja
Lote nāca klajā ar modernu eglīti. Savukārt
8.a klases Toms un Džerijs turpināja pakaļ
dzīšanos pat svētkos. 8.b klases Mikipele
atgādināja, ka vēsture joprojām ir dzīva,
7.b klases Minjoni ļoti izteiksmīgi un atrak
tīvi uzstājās ar modernu svētku dziesmu,
bet 5.a klase mēģināja iejusties Simpsonu
ģimenītes ikdienā. Arī skolotāji atrādī
ja savu multfilmu -  fragmentu, kur Pepija
Garzeķe dodas uz skolu (paldies kolēģei
Agnesei Gromovai-Ķūrenai par atraktīvo
tēlu!). Paldies visiem festivāla dalībnie
kiem, kuri Pepijai nodziedāja Zvaniņš skan.
Festivāls bija izdevies!
Ceturtdien vidusskolēnu padome pēc
iedibinātas tradīcijas devās apciemot Sprīdīšu iemītniekus ar pašceptām piparkūkām
un nelielu koncertu. Paldies jauniešiem par
atsaucību!
Vakarā 9. - 12. klašu skolēnus un sko
lotājus sagaidīja īsts Zvaigžņu lietus - krā
sains deju šovs, ko vadīja Krista Muciņa

un Emīls Eglītis. Lai cik grūti bija nākušas
idejas, deju horeogrāfija, dalībnieku mek
lēšana un tērpu atlase, katrai klasei bija
izdevies sagatavot patiesi lieliskus priekš
nesumus. Vakaru atklāja 9.b klases polonēze -  izturēta, sākot ar tērpiem, uznākšanu
un attieksmi -  tik nopietni, atbildīgi četri
pāri izdejoja visas iespējamās šīs balles at
klāšanas dejas figūras. Ļoti modernu šova
deju rādīja 10. klases meitenes -  dejojot
tumsā, izmantojot mirdzošus aksesuārus,
šovā atrādīja gan garos matus, gan loka
nību (apbrīnojami špagati!). Priekšnesuma
kulminācija bija klases audzinātājas Lailas
Rozenbergas parādīšanās uz skatuves (ska
tītāji to novērtēja ar milzīgiem aplausiem).
12.b klases kantri dejotāji attaisnoja pie
teikumu par sinhronu dejošanu. Tādi viņi
arī bija - vienoti apģērbā un soļos. Visus ar
savu dedzīgumu aizrāva 11. klases roken
rols -  gan solistu, gan deju pāri, kur puiši
prata meitenes uzsviest līdz pat zvaigznēm.
Klase bija sagatavojusi pārsteigumu dienas
jubilāram, klasesbiedram Ričardam. Viņš
saņēma torti ar svecītēm un kopīgu apsvei
kuma dziesmu. 9.a klasei bija priekšnesums
ar stāstu, kas beidzās ar pirmo valsi. Savu
diskodeju no 70. gadiem nodemonstrēja
skolotāji (piebildīšu, ka nemaz nebija tik
viegli astoņiem skolotājiem šai saspring
tajā laikā satikties mēģinājumos). Skatītāji
atzina, ka deja izdevusies. Nobeigumā ar
Es noaudu zvaigžņu segu (Artas Melnalk
snes horeogrāfija) šovam skaistu un emo
cionālu punktu pielika 12.a klases seši pāri.
Dejotāju rindās puse ikdienā dejo, bet pārē
jie bija lieliski apguvuši šos skaistos soļus.
Paldies V. Kalniņai par atbalstu 9.b, 12.b un
12.a klašu priekšnesumiem!
Skatoties skolēnu veikumu, gribējās
teikt kā olimpisko spēļu noslēgumā - visu
laiku labākie priekšnesumi! Skolēnu akti
vitāte ar to nebeidzās, balles laikā visi ie
saistījās klašu atrakcijās un fotografējās SP
izveidotajā fotostūrītī (īpašs paldies foto
grāfei Karlīnai!).
Piektdienas rīts tradicionāli sākās ar
svētbrīdi Lielsalacas ev. lut. baznīcā. Pal

Ļoti modernu
šova deju
rādīja
10. klases
meitenes kopā
ar audzinātāju
Lailu
Rozenbergu

dies Inai un Līvai Melnalksnēm par svēt
kiem saposto baznīcu un muzikālo pavadī
jumu, skolas korim un Katrīnai Borozdinai,
un mācītājam Andrim Vilemsonam par uz
runu skolēniem! Svarīgākā tās atziņa bija
iešana uz gaismu gan reālajā, gan garīgajā
dzīvē.
Vēlāk skolas zālē tikās 5. - 8. klašu sko
lēni, lai uzklausītu skolas vadības svētku
uzrunas un saņemtu atzinības rakstus.
Atzinības par labām sekmēm saņēma
22 skolēni, bet Kate Ozoliņa-Mennika
(5.a), Endija Ramona Roska, Līva Tauriņa
(5.b), Rihards Lūsis (6.b) saņēma pavisam
īpašus -  ar ierakstu par teicamām un izci
lām sekmēm (labas sekmes ir vēl vairākiem
skolēniem, kuriem jāpārdomā sava uzvedī
ba). 17 skolēni saņēma atzinības par labiem
panākumiem sportā. Muzikālus priekš
nesumus Ziemassvētku noskaņās sniedza
vokālais ansamblis Ingas Strantes vadībā
un pūšamo instrumentu audzēkņi kopā ar

Labdarības tirdziņš Liepupes vidusskolā

Šī mācību gada pirmā semestra pēdējā
nedēļā skolā 16. decembrī tika rīkots lab
darības tirdziņš, kurā aktīvi piedalījās un
darbojās gan paši skolēni, gan viņu vecāki.
Labdarības tirdziņā bija iespējams iegādā
ties dažādus gardumus, Ziemassvētku ap
sveikumu kartītes, dažādus rokdarbus un
citas pašu darinātas preces. Labdarības
tirdziņu atbalstīja audzēkņi, skolotāji, citi

skolas darbinieki un vecāki, iegādājoties
dažādas preces no plašā klāsta.
Skolēnu dome kopā ar skolas vadību
nolēma, ka visi ienākumi no labdarības tir
dziņa tiks ziedoti Bērnu slimnīcas fondam.
Tika nospriests, ka tas ir brīnišķīgs un cēls
veids, kā palīdzēt bērniem, kuriem neklā
jas tik viegli. Ziemassvētki ir brīnumu un
cerību laiks, un arī slimie bērni gaida kādu

brīnumu. Rīkojot labdarības tirdziņu, mēs
visi kopā varam radīt viņiem brīnumu un
dot cerību. Liels paldies visiem labdarības
tirdziņa dalībniekiem! Paldies skolēniem
un viņu vecākiem par sagatavotajiem la
bumiem un atbalstu! Kopā esam savākuši
110 eiro un 37 centus.
Rihards Keišs

Ziemassvētku laiks
Liepupes pirmsskolā
Ziemassvētku gaidīšanas laiks sākas ar
pirmo Adventi. Tādēļ pirmsskolā bērni,
skolotājas un auklītes novembra beigās
gaidīja ciemos bērnu vecākus, lai Rūķu
darbnīcā kopīgi gatavotos skaistajiem
svētkiem.
No rīta mazie savās grupiņās cepa vis
garšīgākās piparkūkas, lai būtu cienasts
vecākiem. Bērni bija rūpīgi gatavojušies
nopietnajam darbam - piparkūku formiņas,
mīklas rullis un priekšauts bija gandrīz
katram. Pirmsskolēni ar ļoti nopietnu
attieksmi nodevās piparkūku cepšanai - 
rullēja mīklu, spieda formiņas, lika uz
pannas, smērēja ar olu un gaidīja gatavo
rezultātu, lai varētu nogaršot pašu cepto.
Pēcpusdienā, kad bērni bija izbaudījuši
dienas miedziņu, ieradās vecāki, lai, dze
rot tēju un ēdot garšīgās piparkūkas, kopī
gi izrotātu pirmsskolas telpas. Viņi kopā ar
bērniem tina baltas dzijas bumbas, grieza
krāšņas sniegpārsliņas un dekorēja grupi
ņas durvis.

Mazie liepupieši
Rūķu darbnīcās
gatavo
Ziemassvētku
gardumus
vecākiem un
sev

Skaisti izrotātās telpās Ziemassvētki
pienāca nemanot. Svētku koncerta rīts bija
satraukumu pilns gan vecākiem, gan bēr
niem, tāpat skolotājām un auklītēm. Ma
zie bija cītīgi mācījušies dzejoļus, dzies
mas un dejas, lai balle pilī būtu krāšņa un
izdevusies. Koncertu iesāka piecgadīgo
grupas meiteņu dziedājums, kam sekoja
visskaistākie Ziemassvētku dzejoļi, dzies
mas un dejas. Kad balle tuvojās nobeigu
mam, ieradās pats galvenais viesis -  Zie
massvētku vecītis, kurš katram bērnam
atnesa un personīgi iedeva Salacgrīvas

novada domes sarūpētās saldumu paciņas.
Kad svinīgais pasākums bija beidzies,
sākās rotaļas, dejas un cienasts. Kamēr
bērni dejoja, vecāki varēja brīvi apmainī
ties ar laba vēlējumiem, pārrunāt sev inte
resantas tēmas.
Sakām lielu PALDIES skolas direkto
rei Artai Rubezei par sagādāto piparkūku
mīklu un materiāliem Rūķu darbnīcai, bet
skolas virtuves darbiniecēm -  par iespēju
izmantot krāsnis.
Agnija Bronka,
pirmsskolas skolotāja

skolotāju Vitāliju Bogdanoviču.
Otrs svinīgais sarīkojums pulcēja 9. - 
12. klašu audzēkņus. Labi un teicami mācī
jušies 25 skolēni, bet trīs pierādījuši, ka arī
vidusskolā var mācīties tikai ar teicamām
un izcilām sekmēm. Tie ir Ričards Kauliņš
(11.), Amanda Melnalksne un Guna Bren
da Pogule (12.a). Mēs ar jums visiem lepo
jamies! Īpašas pateicības saņēma Agnese
Močāne par skolēnu padomes vadīšanu un
Karlīna Karlsone par ieguldīto darbu skolas
spartakiādes organizēšanā un vadīšanā.
Vidusskolēnus un skolotājus Ziemas
svētku noskaņās uzrunāja teātra studija
Visa veida versijas ar savu svētku program
mu Ticot, cerot un mīlot. Gan runātā dzeja,
gan Borozdinu ģimenes muzikālie priekš
nesumi, runātāju un dziedātāju patiesums
un sirds siltums klausītājiem ļāva izjust šo
svētku īpašo noskaņu un patiesi aizkustinā
ja.
Inta Cirša

Veltījums
Liepupes
ļaudīm

(2015. gada 26. decembra
sarīkojumam Labo darbu balva)
Skaists ir Salacgrīvas novads Te akmeņainais jūras krasts,
Te Salaca uz jūru zogas
Sev baltās putās mieru rast.
Te Liepupe kā pērle zvīļa,
Te Minhauzens - tās lielais draugs (To puspasaules kā blēdi mīlē)
Te biežāk paciemoties sauc.
Ir jauki staigāt viņa takās
Un viņa stāstus pārlūkot,
Smelt prieku kā no burvju akas,
To iemalkot un citiem dot!
Bet vecā Duntes parka ēnā
Par pagājību pasapņot,
Vai iet uz tautas namu lēnām,
Tur izstādi var aplūkot.
Var palūkoties pašu ļaudīs,
Kas priecāties par dzīvi prot.
Pēc čaklās darbadienas daudzi
Tās grūtumu prot izdejot.
Var korī padziedāt, kā klājas,
Un pasaulei to parādīt,
Ka korim Liepupe ir mājas,
Pat ķenguriem to izstāstīt...
Tiem Laimes māte iet pa priekšu,
Kam darba māte soļo līdz,
Nes laimi priekšautā, sēj riekšām,
Ko liepupiešiem salasīt!
Lidija Bērze
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Noslēdzies ziemas rotu konkurss

Šogad pirmo reizi Salacgrīvas novadā
notika konkurss Ziemas rota 2015. Tā
mērķis -  akcentēt svētku rotājumu ne
pieciešamību gada tumšajā laikā, raisot
prieku novada iedzīvotājiem, tūristiem
un caurbraucējiem, tādējādi arī veicinot
sakoptas, labiekārtotas, videi draudzīgas
dzīves un darba telpas veidošanu Salac
grīvas novadā.
Konkursa organizētājiem sākumā bija
bažas, vai būs interese par šo konkursu
un vai būs pieteikumi. Bet uztraukumam
nebija iemesla -  pirmajam ziemas rotas
konkursam pieteikti 22 objekti.
Decembra pēdējā un 2016. gada pir
majā darbdienā konkursa Ziemas rota
vērtēšanas komisija devās apskatīt, izvēr
tēt un priecāties par konkursam pieteikta
jiem objektiem.
30. decembra pēcpusdienā, krēslai
iestājoties, vērtēšanas komisija devās
uz Ainažiem, lai skatītu rotātās daudz
dzīvokļu mājas, uzņēmumus un privāt
mājas. Pirmā pietura -  restorāns Pļavas,
tad daudzdzīvokļu mājas Valdemāra un
Baronā ielā un privātmājas Valdemāra un
Barona ielā. Braucot uz Salacgrīvu, ko
misija apskatīja arī pilsētā pieteiktos ob
jektus: Una Nails Studio, veikalu top! un
privātmājas Ziedu, Jūras un Sila ielā.
4. janvārī komisija devās apskatīt ob
jektus Liepupē, Tūjā, Lāņos un Svētcie
mā. Veikalā Muižas klēts glīti iekštelpu
dekorējumi, vienaldzīgu nevienu neat
stāja izgaismotā Liepupes muiža, kas
gan konkursam nebija pieteikta. Vecajā
skolā Liepupē prieks viesoties ne tikai
vasarā, jo arī ziemā un salā tur ir skais
ti. Tūjas veikals, Liedaga un Jūras ielas
gaišie nami noteikti uzrunāja gan pašus
saimniekus, gan garāmgājējus. Pa ceļam
uz Salacgrīvu piestājām pie viesnīcas
Jūraslīči (bijusī Casa blanca) -  tā mūs
sagaidīja apsnigusi, gaiša un viesiem
gatava. Arī Lāņu Skaras un privātmājas
Svētciemā, Dārza ielā gaiši, krāsaini un
priecīgi gaidīja komisijas locekļus.
Pēc objektu apskates un tikšanās ar
māju iedzīvotājiem un saimniekiem seci
nājums viens - cilvēki domā par svētkiem
un vēlas vidi sev apkārt padarīt gaišāku,
krāsaināku un priecīgāku.
Tagad komisijai atlicis visgrūtākais
darbs - novērtēt, kurš ir gaišākais, košā
kais, interesantākais un krāšņākais ob
jekts. Vērtēšana notiek trīs nominācijās.

Apskatījām
skaisti
izgaismoto
Liepupes
muižu, lai arī
tā konkursam
nebija
pieteikta

Izgaismotais
veikals Tūjas
centrā pievērš
ikviena gājēja
un braucēja
uzmanību

Komisija pēc sava lēmuma var piešķirt
arī speciālbalvu par interesantu ideju. Ar
naudas balvām katrā nominācijā apbal
vo pirmo trīs vietu ieguvējus, piešķirot
1. vietai 150, otrajai 100, trešajai 70 un

Projekts 1836
2018. gadā Latvija svinēs savu
100. dzimšanas dienu. Gatavojoties šim
notikumam, fonds 1836 projektā Aplido,
apceļo, apmīļo Latviju aicina uzdāvināt
mūsu valstij kaut ko paliekošu -  visiem
kopā izveidot 1836 km garu taku apkārt
Latvijai, jo tik gara ir valsts sauszemes
robeža. Projekta īstenotāji tic, ka, apceļo
jot, aplidojot un apmīļojot Latviju, to ie
pazīstam no jauna un tai iedarbinām jaunu
enerģiju. Projekts sākts 2015. gada maijā
un to pabeigs 2018. gadā. Ceļa vai takas
oficiālā atklāšana ar kopīgu dziesmu uz
tās būs dāvana Latvijai 100. gadskārtā.
Fonda pārstāvji Enriko Plivčs un au
tobraucējs Haralds Šlēgelmilhs 7. janvārī
Salacgrīvas novada domē tikās ar Rūjie
nas, Alojas, Mazsalacas un Salacgrīvas
novada pašvaldību vadību un tūrisma
sfēras darbiniekiem, lai pārrunātu pada
rītos darbus, apspriestu konkrētas lietas
un stāstītu par iecerēm un plāniem katrā
pašvaldībā.
H. Šlēgelmilhs projekta ideju zina jau
no paša sākuma. - Jebkurai idejai ir svarīgi, lai kāds par to stāv un krīt. Redzot, cik
dabīga un patiesa ir mana drauga Enriko ideja, esmu tai noticējis par 100%. Tā
ir arī mana pārliecība, ka Latvijā trūkst
patriotisma, saliedētības. Visi raujas kaut
kur uz āru, nenovērtējot to, kas ir mums
šeit uz vietas. Varbūt tāpēc, ka esmu tik

speciālbalvai 50 eiro.
Konkursa uzvarētāju apbalvošana no
tiks Ainažos, Starptautiskajai Sieviešu
dienai veltītā svētku ballē 5. martā
Tiekamies Ainažos un paldies vērtēša

nas komisijai - Jānim Cīrulim, Ilonai Jē
kabsonei, Līgai Apsītei, Gunitai Bisnie
cei, Inetai Cīrulei un Aijai Kirhenšteinei
par drosmi un izturību!
Ilga Tiesnese

daudz ceļojis, novērtēju, cik
Latvija ir brīnumskaista.
Esmu pārliecināts, ka šis
projekts ļaus šo potenciālu
apzināt. Es ar velosipēdu vai
kādu motorizētu transporta
līdzekli apceļošu tai apkārt,
diemžēl ar mašīnu to izdarīt
nevar, - viņš stāstīja.
Savukārt projekta vadītājs
E. Plivčs ir gandarīts -  no
pērnā maija līdz šim brīdim
padarīts daudz, veiksmīgi
apbraukts apkārt Latvijai, ir
tapusi filmiņa un gūta jau
na pieredze, ejot Santjago
ceļu Spānijā. Viņš uzskaitīja: Mazsalacas, Alojas, Rūjienas un Salacgrīvas pašvaldības pārstāvji iepazīstas ar takas iespējamo
- Nu ir sapratne, kā tās lietas novietojumu
darīt tālāk. Tagad braucam
otrā tūrē un tiekamies ar pašvaldību No pašvaldības iedzīvotājiem un uzņē jauka, jo tā ir mīļa un apvieno cilvēkus.
vadītājiem un tūrisma ļaudīm. No runām mējiem projekta realizētāji gaida atbalstu. Tajā varēs iesaistīties daudzi. Svarīgi, ka,
esam tikuši līdz plānošanas darbiem. Sa- Tas var būt visdažādākais - iziet kopā šo īstenojot šo projektu, mēs pamanām pašu
jūta ir laba - atbalsts ir vārdisks, idejisks, taku, sazinoties ar saviem tūrisma centru lielāko vērtību mums blakus - cilvēku.
materiāls un finansiāls. Katrs dod savu vadītājiem, sakārtot savā īpašumā esošo
Fonda aktīvākie atbalstītāji ir Aigars
resursu.
ceļu, piedāvāt par nelielu samaksu atpū Gabrusenoks, Žanete Jaunzeme-Grende,
Ar zīmuli taka un ceļš gar Latvijas tas vietu vai siltu tēju. Projekta pārstāvji Andžejs Reiters, Agnija Jansone, Andris
robežu ir iezīmēts. Projekta laikā katru ir atvērti sadarbībai, un viņiem šajā darbā Pikāns, Arturs Irbe (viņš kā fonda deleģēts
gadu notiks 20 koncertu, kopā 43, katrs kā vietējie koordinatori palīdz pašvaldību pārstāvis Amerikā informē tur dzīvojošos
citā pašvaldībā - tā projekta veidotāji būs tūrisma jomas speciālisti.
tautiešus par šīm aktivitātēm un aicina
bijuši visās pierobežas pašvaldībās. Kon
Salacgrīvas novada domes priekšsēdē projekta laikā atgriezties Latvijā), draucerti notiks no maija līdz septembrim, tājs Dagnis Straubergs atbalsta šo projek gi - fonds Viegli.
viens no tiem -  arī Salacgrīvas novadā. tu: - Man šī ideja šķiet ļoti cilvēcīga un
Ilga Tiesnese
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Saruna ar novada būvvaldes vadītāju
Šajā Salacgrīvas Novada Ziņu numurā saruna ar Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāju, galveno arhitekti Inetu
Cīruli.
Ineta dzimusi un uzaugusi skaistajā pil
sētā uz septiņiem pakalniem -  Rēzeknē,
Latgales sirdī. Jau mācoties vidusskolā,
viņai bija skaidra izvēle kļūt par arhitektu,
tāpēc vakaros pēc stundām gājusi mācīties
zīmēt uz mākslas skolu. Profesijas izvēli
lielā mērā ietekmējis tēvs, kurš ir būvnieks
un ilgus gadus vadījis Rēzeknes celtniecī
bas trestu. Viņš aizrautīgi mācējis stāstīt
par to, kā top ēkas. Par mūža ieguldījumu
viņš ir Rēzeknes goda pilsonis.
Pēc vidusskolas Ineta iestājusies Rīgas
Politehniskajā institūtā, piecus gadus stu
dējusi Arhitektūras fakultātē un ieguvusi
augstāko izglītību arhitekta specialitātē.
Uzreiz pēc augstskolas sāktas darba gaitas
Rīgā, projektēšanas institūtā Rūpnīcprojekts, kas izstrādāja ražošanas ēku projek
tus ne tikai Latvijā, bet visā PSRS teritori
jā. Pēc pāris gadiem atgriezusies dzimtajā
pilsētā, Ineta strādājusi par arhitekti pro
jektēšanas institūta Agroprojekts Rēzek
nes filiālē, kur izstrādāja gan piesaistes
projektus toreiz ļoti populārajiem tipveida
projektiem, gan individuālus projektus
bērnudārziem, kolhozu kantoriem, klu
biem, aptiekām. Rajona padomē vairākus
gadus viņa nostrādājusi par rajona galveno
arhitekti, astoņus gadus vadījusi Rēzeknes
pilsētas būvvaldi.
Padomju laikā pilsētas ģenerālplānus
izstrādāja centralizēti Rīgā, pēc neatkarī
bas atgūšanas pašvaldības sāka plānot pa
šas. Tad vēl plānošanu nemācīja augstsko
lās, tāpēc to Ineta apguva kursos Nīderlan
dē, Zviedrijā, Norvēģijā un Somijā. Aktīvi
iesaistoties Rēzeknes speciālās ekono
miskās zonas izveides projektā, paralēli
iegūta otra augstākā izglītība ekonomikā,
brīvo zonu menedžments studēts Taivānā.
2003. gadā Ineta ar ģimeni pārcēlās uz
Rīgu. Sākumā strādāts Reģionālās attīstī
bas un pašvaldību lietu ministrijā Telpis
kās plānošanas departamenta direktores
amatā. - Tomēr arhitekta praktiskais darbs
mani interesēja vairāk, tāpēc sāku strādāt
vienā no tolaik lielākajām būvfirmām SIA «PBLC» - leģendārā būvnieka Jāņa
Lancera vadībā. Vispirms biju arhitekte,
bet pēc tam - projektēšanas departamenta
direktore. Būvprojektu vadītājas un arhitektes amatā, saskaņojot būvprojektus Rīgas pilsētas būvvaldē, iepazinu būvvaldes
darbu no otras puses. Būvfirma realizēja
gan citu arhitektu biroju projektus, gan
pašu izstrādātos - Biznesa centru Rīgā,
Ulbrokas ielā 23, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kompleksu Salaspilī. Projektējām
un būvējām arī pēdējo Mežaparka lielās
estrādes rekonstrukciju, - stāsta Ineta.
Salacgrīvu Ineta iemīlējusi, vēl pirms
sāka te dzīvot un strādāt, - gleznainā Sala
cas ieteka, jūras gaiss un smarža, smilšai
nās pludmales, osta, kuģi, enkuri, kaijas,
bāka, mazliet iesnaudušās mājiņas un va
sarnīcas - tas viss kopā veido ziemeļniecis
ko piejūras pilsētas neatkārtojamo šarmu.
Viņa uzsver: - Salacgrīvieši ir lepni ļaudis

Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja un galvenā arhitekte Ineta Cīrule

ar labu stāju, neatlaidīgi un neatkarīgi,
apveltīti ar ļoti labu humora izjūtu, ko es
augstu vērtēju. Pilsētai ir liels potenciāls
un izaugsmes iespējas. Kad Salacgrīvas
novada dome izsludināja konkursu uz būvvaldes vadītāja-galvenā arhitekta amata
vietu, pieteicos, jo gribēju dot savu artavu
„zaļā” novada attīstībā. Piekrastes apbūves īpatnības bija interesants profesionāls
izaicinājums. Salacgrīvas novada domē
sastapu zinošus un atsaucīgus kolēģus,
progresīvu vadību, draudzīgu un saliedētu
kolektīvu.
Kaut Salacgrīvā Ineta strādā salīdzi
noši nesen - tikai divarpus gadu, šai laikā
pieņemti ekspluatācijā vairāki sabiedriski
nozīmīgi objekti, ar kuriem varam lepoties, -  arhitekta Andra Kronberga projek
tētais lielveikals top!, promenāde Salacas
upes krastā, jauniešu iniciatīvu centrs
Bāka, mūzikas un mākslas skola, Zvej
nieku parka stadions, Ainažu estrāde,
Liepupes muiža, restorāns Pļavas, no
bruģēts Rīgas ielas posms, pabeigts tilta
pār Salacu remonts un apgaismes stabu
nomaiņa Salacgrīvā, rekonstruēti valsts
galvenā autoceļa A1 posmi no Svētciema
līdz Salacgrīvai un no Salacgrīvas līdz
valsts robežai, pabeigti ūdenssaimniecības
attīstības projekti. Analizējot 2015. gadā
ekspluatācijā pieņemto objektu sarakstu,
redzams, ka novadā visvairāk tiek būvētas
dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas,
lauksaimniecības būves, dīķi, meža ceļi,
elektroapgādes projekti. Mazāk ir ražoša
nas, darījumu, pakalpojumu un publiskās
ēkas. Pagājušajā gadā būvvaldes speci
ālisti aktīvi piedalījās projekta Rail Baltica alternatīvu izvērtēšanā, uzstājīgi atgā
dinot par reģionālās satiksmes un stacijas
Salacgrīvā nepieciešamību. Liels izaici
nājums pērn būvvaldei bija arī saistībā ar
jauno Būvniecības likumu un vairākiem
jauniem Ministru kabineta noteikumiem,
kas stājās spēkā būvniecības jomā. Būtis

ki mainījās visa būvniecības kārtība, kas
tagad ir atšķirīga atkarībā no būves gru
pas, būvniecības veida un būves lietošanas
veida. Mainījās būvvaldē iesniedzamo un
izsniedzamo dokumentu veidlapas, termi
noloģija, termiņi.
Ineta ir gandarīta: - Ar to esam veiksmīgi tikuši galā. Šogad ķersimies pie nākamā lielā darba - būvniecības informācijas
sistēmas ieviešanas. Pagaidām visā valstī
tas notiek lēnām un ar lielām grūtībām.
2015. gadā darbu sāka Būvniecības valsts
kontroles birojs, kas uzrauga ekspluatācijā esošas sabiedriski nozīmīgas publiskas
ēkas. Tas veic būvdarbu kontroli, kad ceļ
tādas publiskas ēkas, kurās vienlaikus
paredzēts uzturēties vairāk par 100 cilvēkiem, un objektus, kam ir veikts ietekmes
uz vidi novērtējums vai būvdarbu līguma
līgumcena ir virs 1,5 miljoniem eiro. Turpinām darbu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas ieviešanā,
tiek digitalizēti un ievadīti sistēmā visi
spēkā esošie detālplānojumi.
Būvvaldes darbalauks ir sarežģīts un
atbildīgs, darba apjoms liels, jo jau vairāk
nekā gadu Salacgrīvas novada būvvalde
sniedz pakalpojumus arī Alojas novada te
ritorijā. Šogad būvvalde grib sākt sadarbī
bu un pieredzes apmaiņu ar kaimiņu nova
du būvvaldēm. Jāturpina arī jaunā teritori
jas plānojuma izstrāde, par kuru saņemti
daudzi iedzīvotāju priekšlikumi zonējuma
maiņai vai administratīvo robežu pārcelša
nai. Tie jāizvērtē un jāveic nepieciešamie
grozījumi. Jaunajā teritorijas plānojumā
jāiekļauj arī precīzākas prasības piekrastes
apbūvei, lai veicinātu modernu kvalitatīvu
arhitektūru, kas sakņojas Vidzemes pie
krastes tradīcijās.
Viena no pašvaldības un būvvaldes
prioritātēm 2016. gadā būs pilsētas vi
des sakārtošana, teritorijas labiekārtoša
na un apzaļumošana. Festivāla Positivus
10 gadu jubilejai par godu ir plānota slavas

alejas izveide Salacas krasta promenādē,
jahtu ostas laukuma labiekārtošana. Val
mieras ielas pārbūves būvprojekts jau ir
izstrādāts, šogad paredzēta tā īstenošana.
Pie pašvaldības galvenā arhitekta vēr
šas cilvēki, kuri iecerējuši kaut ko būvēt, -  vai tas būtu šķūnītis, vai liela rūp
nīca. Inetas uzdevums ir saprast būvniecī
bas ieceri, izvērtēt tās atbilstību teritorijas
plānojumam, izskaidrot būvniecības kārtī
bu, informēt par to, kādi dokumenti jāie
sniedz, kādi būs projektēšanas nosacījumi
un ierobežojumi sakarā ar objekta atraša
nās vietu, piemēram, īpaši aizsargājamā
dabas teritorijā vai krasta kāpu aizsargjos
lā. Labi jāpārzina normatīvie akti ne tikai
būvniecības, bet arī vides aizsardzības, ze
mes ierīcības, teritorijas plānošanas jomā.
- Atbildes uz iedzīvotāju iesniegumiem,
būvatļauju izdošana, būvprojektu atbilstības normatīvajiem aktiem, projektēšanas
nosacījumiem un tehniskajiem noteikumiem izvērtēšana ir mans tiešais pienākums, - viņa stāsta. Bez tam jāraugās, lai
apbūves priekšlikums iekļautos pilsētvidē
un ainavā. Bieži uz būvvaldi zvana poten
ciālie nekustamā īpašuma pircēji, kuri grib
tikai konsultēties, ko nolūkotajā īpašumā
varēs būvēt. Reizēm būvvaldes speciālisti
ir starpnieki kaimiņu strīdos. - Kaut darba
ritms ir straujš un intensīvs, man ļoti patīk
būvvaldes darbs, jo vienmēr esam notikumu epicentrā, - teic Ineta. - Būvvaldē bieži
jālemj par sarežģītiem un neviennozīmīgiem jautājumiem. Strādājam koleģiāli,
nepieciešamības gadījumā konsultējamies
ar gudrākām galvām. Kaut man ir divas
augstākās izglītības, tomēr visu mūžu bijis
jāapgūst kaut kas jauns, jāmācās, jo mainās likumi, tiek ieviestas elektroniskās dokumentu vadības sistēmas, jāapgūst jaunas datorprogrammas. Dzīve iet uz priekšu un vienmēr jācenšas tai tikt līdzi, būt
kaut pussolīti priekšā, - uzsver arhitekte.
Piedaloties novada konkursu Sakoptākais īpašums un Ziemas rota žūrijā, Inetai
bijusi iespēja viesoties daudzos novada
sakoptos stūrīšos, bet, veicot savus tiešos
darba pienākumus, redzēti vēl daudzi citi
ļoti skaisti īpašumi, kas konkursos ne
piedalās. Viņa ļoti vēlas, lai šādu sakoptu
stūrīšu skaits ar katru gadu vairojas, jo tie
kopumā veido novada tēlu. Labs piemērs
ir rosīgie Ainažu daudzdzīvokļu māju un
Liepupes vecās skolas iedzīvotāji, kas sa
vus pagalmus uztur tīrībā un kārtībā un
katru gadu izdomā vēl kaut ko jaunu.
Novada galvenā arhitekte un būvvaldes
vadītāja aicina iedzīvotājus iesaistīties gan
domes rosinātās iniciatīvās, gan pašiem
aktīvi īstenot savas ieceres tuvākas un tā
lākas apkaimes labiekārtošanā. - Gribētos,
lai mēs, novada iedzīvotāji, sajustos kā
vienota draudzīga kopiena ar kopīgiem
mērķiem un radošu to piepildījumu. Lai
ikviens izjustu radīšanas prieku un gandarījumu. Mūsu dzīve sastāv no bezgala daudziem mirkļiem, Imanta Ziedoņa vārdiem
sakot: “Nav laiks. Ir tikai mirkļi - ellišķi
sāpīgi un dievišķi skaisti”, - sarunas izska
ņā sacīja Ineta.
Ilga Tiesnese

Aktualitātes par Rail Baltica
Salacgrīvas novada dome saņēmusi papildinātu
2015. gada decembra redakciju Eiropas standarta platuma
publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail
Baltica būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN)
ziņojumam. Ar to iespējams iepazīties www.environment.lv/lv/jaunumi/aktualie-ietekmes-uz-vidi-novertejumiivn-un-sabiedriskas-apspriesanas/rail-baltica-zinojumaiesniegsana-vpvb.
Lai vieglāk būtu orientēties šī ziņojumā papildināju
mos, publicējam RB Latvija pārstāvja komentārus:
Jaunizveidotā sadaļa ir pārskats par IVN ziņojuma sa
biedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem viedokļiem,
t.sk. institūciju atsauksmēm un IVN izstrādātāja atbilžu
komentāri uz tiem. Tas iekļauts IVN ziņojuma 1. pieliku
mā kā 1.15. pielikums -  to izskatot, visērtāk var izsekot
līdzi, vai/un kādi precizējumi IVN ziņojumā ir veikti.

Attiecībā uz Salacgrīvas novada teritoriju pēc būtības
nav mainījies ne ietekmju vērtējums, ne rekomendētās al
ternatīvas izvēle, ne tās pamatojums. Novērstas tehniskas
un redakcionālas dabas neprecizitātes (piemēram, kāda no
pielikumiem nosaukums vai grafiskā materiāla izšķirtspēja
u.tml.).
Salacgrīvas novada dome saņēmusi Dabas aizsardzī
bas pārvaldes (DAP) elektroniski parakstītu vēstuli Par
ietekmi uz vidi novērtējuma ziņojumu «Rail Baltica» būvniecībā. Vēstuli var izlasīt mājaslapas www.salacgriva.lv
sadaļā Sabiedrības līdzdalība - Rail Baltica. DAP norāda,
ka no dabas aizsardzības viedokļa plānotais dzelzceļš būtu
jāvirza pa A1 posmu, pa B2 posmu (Ainažu un Salacgrī
vas pagastā, Liepupes pagasta ziemeļu daļā) un tālāk pa
A3 posmu Liepupes pagastā. Pārvalde neizslēdz iespēju,
ka trasi varētu novirzīt pa citiem alternatīvajiem varian

tiem. Tāpat uzmanība tiek vērsta uz to, ka projekta īste
nošanas gaitā būs nepieciešams ievērot papildpiesardzību,
lai mazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi, jo īpaši uz putniem,
dzīvniekiem, dažādām dzīvotnēm, īpaši aizsargājamām
teritorijām. Jāņem vērā, ka tas ir tikai vienas institūcijas
atzinums, bet gala lēmums par trases izvēli būs jāpieņem
Salacgrīvas novada domei, sabalansējot gan dabas, gan ie
dzīvotāju, gan novada nākotnes attīstības intereses.
Salacgrīvas novada dome nosūtījusi LR Satiksmes mi
nistrijai, Vides pārraudzības valsts birojam un pilnsabied
rībai RB Latvija iedzīvotāju iesūtītos priekšlikumus par
atsavināmo īpašumu un netieši skarto īpašumu kompen
sācijas mehānismu uzlabošanai nepieciešamo likumdo
šanas aktu izmaiņām. Vienlaikus aicinām priekšlikumus
kompensāciju mehānismu uzlabošanā iesniegt e-pastā
dome@salacgriva.lv vēl līdz 27. janvārim.
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Salacgrīvas novada bāriņtiesas
2015. gada pārskata ziņojums
Darba organizācija

Bāriņtiesā pastāvīgi strādā 3 cilvēki:
bāriņtiesas priekšsēdētāja Maruta Pirro
un sekretāre Dina Bantersone (viņa arī
bāriņtiesas locekle Ainažos), kuras strādā
pilnu darba laiku, un bāriņtiesas locekle
Ginta Jēkabsone (bāriņtiesas locekle Liep
upē) - strādā 32 stundas nedēļā. Papildus
bāriņtiesas sastāvā ir 5 bāriņtiesas locek
ļi -  Ligita Dambe, Ināra Karlsone, Daiga
Krūze, Dita Lejniece, Egita Repele -, kuri
tiek pieaicināti reizēs, kad notiek bāriņtie
sas sēdes un jāiepazīstas ar attiecīgo lietu
materiāliem. Tā kā četri no šiem darbinie
kiem strādā domē vai tās iestādēs un bā
riņtiesas sēdes notiek darba laikā, atalgo
jumu par savu darbu viņi nesaņem.
Bāriņtiesa lemtspējīga ir 3 cilvēku sa
stāvā, izņemot reizes, kad kādam no bā
riņtiesas darbiniekiem jāpieņem vienper
sonisks lēmums. Lai attiecīgais bāriņtiesas
darbinieks tiktu pasargāts no bezatbildīgu
vai varmācīgu vecāku vēlākas apsūdzības
pret darbinieku par nepamatotu rīcību, ar
2016. gada 1. janvāri Bāriņtiesu likumā
spēkā ir norma, ka bāriņtiesai ir tiesības
fotografēt, filmēt un iegūt skaņu ierakstus,
ja bērna dzīves apstākļu pārbaudē atklājas,
ka bērns atrodas dzīvībai un veselībai bīs
tamos apstākļos.
Bāriņtiesa apmeklētājus pieņem pirm
dienās no 9.00 līdz 18.00 (pusdienlaiks
13.00 -  14.00) Salacgrīvā un Liepupē,
otrdienās no 8.00 līdz 9.00 Salacgrīvā,
trešdienās no 8.00 līdz 13.00 Liepupē,
ceturtdienās no 8.30 līdz 12.30 Ainažos.
Bērnu dzīvības vai veselības apdraudēju
mu gadījumos apmeklētāji gaidīti jebkurā
citā bāriņtiesas darba laikā (pirmdienās - 
pieņemšanas laikā; otrdienās, trešdienās,
ceturtdienās -  8.00 -  13.00 un 14.00 - 
17.00; piektdienās 8.00 - 13.00 un 14.00 - 
16.00), ierodoties bāriņtiesā vai zvanot pa
tālruņiem 64071990, 25436459. Ārpus bā
riņtiesas darba laika jāzvana policijai vai
neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai.

Aizgādības lietas

Aizgādība ir vecāku tiesības un pienā
kums rūpēties par bērniem. Šīs ir lietas
par vecāku tiesību pārtraukšanu, atņemša
nu vai atjaunošanu. 2015. gadā pieņemts
viens vienpersonisks lēmums par aizgā
dības tiesību pārtraukšanu abiem mazga
dīga bērna vecākiem, diviem vecākiem
pārtrauktas divu pusaudžu vecuma bērnu
aizgādības tiesības (šie vecāki nav vienas
ģimenes vecāki un gadiem nerūpējās par
savām atvasēm -  to darīja otrs vecāks).
Vienā gadījumā lieta izbeigta (aizgādības
tiesības lietas izskatīšanas sēdē nav pār
trauktas). Pārtrauktās aizgādības tiesības
atjaunotas trim mātēm un vienam tēvam.
Par trīs bērnu aizgādības tiesību atņem
šanu iesniegta prasība tiesā par diviem
tēviem un vienu māti. Šobrīd vienam no
tēviem jau tās ir atņemtas, bet abiem pārē
jiem tiesa notiks februārī. Divi šķirti dzī
vojoši vecāki nopietni strīdas par bērna sa
skarsmes tiesībām. Ir notikušas divas tie
sas sēdes, nolēmums iesniegts zvērinātam
tiesu izpildītājam, bet vecāka un bērna sa
skarsme joprojām nav notikusi. Ar  pērnā
gada 3. decembri spēkā ir Bāriņtiesu liku
ma 17. panta 11. punkts, kas paredz, ka bā
riņtiesas pienākums ir izvērtēt, vai vecāks
ļaunprātīgi izmanto savas tiesības, kā arī
informēt tiesu izpildītāju par izvērtējuma
rezultātiem vai pieņemtajiem lēmumiem,
ja no tiesu izpildītāja saņemts akts par to,
ka lietā, kas izriet no aizgādības tiesībām,
tiesu izpildītāja noteiktajā laikā un vietā
bērns nav sastapts, vai arī saņemts akts par
nolēmuma nepildīšanu lietā, kas izriet no
saskarsmes tiesībām.

Ārpusģimenes aprūpes
lietu pārraudzība

Ārpusģimenes aprūpe ir bērnu aprūpe
pie aizbildņa, audžuģimenē vai institūcijā.
No Salacgrīvas novada 24 bērni ir ievie
toti ārpusģimenes aprūpē. Aizbildnībā (pie
tuviem radiem) atrodas 11 bērni, audžuģi
menē
ir 10 bērni no četrām ģimenēm un
Arhīvs
trīs bērni atrodas institūcijā (2015. gada
Bāriņtiesa ir sakārtojusi savu arhīvu 31. decembra dati).
par laiku no Salacgrīvas, Ainažu un Liep
Pērn, citastarp, tika iecelti 2 aizbildņi
upes bāriņtiesu apvienošanās 2012. gada jaundzimušiem bērniņiem, kuru vecāki
1. martā līdz 2014. gadam (ieskaitot). nebija pilngadīgi. Viens gadījums bija pre
2015. gadā valsts glabāšanā ir nodotas cedents Latvijā, kurā ārvalstī dzīvojošam
Salacas pagasttiesas, Salacgrīvas bāriņ bērnu vecākam nav pārtrauktas aizgādības
tiesas un Liepupes pagasttiesas lietas no tiesības, bet Latvijas teritorijā bērniem
1996. līdz 2000. gadam. 2016. gadā laikā bija jāieceļ aizbildnis, jo bērni tika atsūtīti
no 1. marta līdz 30. jūnijam tiks nodotas atpakaļ no ārvalsts uz Latviju, kaut šeit vi
Salacgrīvas bāriņtiesas, Ainažu pilsētas ņiem nebija juridiska pārstāvja.
bāriņtiesas un Liepupes pagasttiesas lietas
2015. gadā notika netipisks pozitīvs ga
par 2001. gadu.
dījums, kurā no audžuģimenes tika adop
tēts desmitgadīgs mūsu pašvaldības bērns.
Divi institūcijā esošie bērni ir ar ļoti
Bāriņtiesu apliecinājumi
smagām
slimībām. Vienam no šiem bēr
Bāriņtiesā 2015. gadā veikti 440 aplie
cinājumi, no tiem 243 -  Salacgrīvā, 83 -  niem ir nopietna ģenētiska saslimšana,
Ainažos un 114 -  Liepupē. Kopumā tika otram neatgriezeniski smagas traumas kā
sagatavoti un apliecināti vai tikai sagata jaundzimušam radījusi vecāka agresija.
voti vai apliecināti 43 darījuma līgumi, Trešais institūcijā esošais bērns ir pusau
98 - iesniegumi, 105 - pilnvaras, 123 - no dzis, kurš institūcijā ievietots pēc vecāka
stiprinājuma lūgumi, 3 testamenti un citi lūguma.
Visas šīs lietas ir aktīvas. Tas nozīmē
dokumenti. Par šiem apliecinājumiem ir
veikt
ikgadējo dzīves apstākļu pārbaudi
iekasēta valsts nodeva 3814,80 eiro. Tā kā
bāriņtiesai tie bija neierasti lieli ienākumi par bērnu aprūpi un uzraudzību, noskaid
(2015. gadā tika plānoti 2600 eiro), gada rot šo bērnu viedokli, sekot līdzi darbībām
nogalē par ieņēmumiem iegādāti jauni, ar viņu mantu (ja tāda ir) un veikt citas ar
skaisti un praktiski skapji dokumentu gla bērna personisko un mantisko tiesību un
interešu nodrošināšanu saistītas darbības.
bāšanai.

Atgādinājums
Salacgrīvas novada dome atgādina par
īpašumu un īpašumam pieguļošo publis
kā lietošanā esošo teritoriju uzturēšanu
un kopšanu ziemā. Salacgrīvas novada
domes 2010. gada 21. aprīļa saistošie no
teikumi Nr. 10 paredz, ka namīpašumu,
zemesgabalu un citu nekustamo īpašumu
īpašniekiem, valdītājiem savos īpašumos
un pieguļošajā teritorijā jānodrošina:

4.6. gājēju ietvju (izņemot sabiedriskā
transporta pieturvietas) attīrīšana no snie
ga un ledus, parādoties apledojumam - 
smilšu vai šķembu izsiju kaisīšana katru
dienu līdz plkst. 8.00, ja nepieciešams,
sniega tīrīšana un smilšu vai šķembu izsi
ju kaisīšana visas dienas laikā;
4.7. daudzdzīvokļu māju pagalmu teritori
jas (celiņi, brauktuves, atkritumu kontei
neru laukumi, autostāvvietas) attīrīšana no
sniega un ledus, parādoties apledojumam - 

Bāriņtiesas aktīvās lietas
Aizgādnība
11%

Vecāku un bērnu
personiskās un
mantiskās attiecības
40%

Audžuģimenes
5%

Aizbildnība
27%

Aizgādības tiesību pārtraukšana,
atņemšana un atjaunošana
17%

Vecāku un bērnu personiskās un mantiskās attiecības - lietas par vecāku dom
starpībām bērnu audzināšanas jautājumos, bērna mantas pārvaldīšanu, bērna nosūtīša
nu konsultācijas saņemšanai pie speciālista. Aktīva 31 lieta.
Aizgādības tiesību pārtraukšana, atņemšana un atjaunošana - lietas par valsts
sociālo pabalstu izmaksas pārtraukšanu vai atjaunošanu, bērna aprūpes tiesību atņem
šanu un atjaunošanu, prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu un
atjaunošanu, lietas un lēmumi (atzinumi) pēc tiesu pieprasījuma. Aktīvas 13 lietas.
Aizbildnība - lietas par aizbildnības nodibināšanu, bāreņu un bez vecāku gādības pa
likušo bērnu ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās,
viesģimenes statusa piešķiršanu, bērna nodošanu citas personas aprūpē. Aktīva 21 lieta.
Audžuģimene - lietas par bērnu ievietošanu audžuģimenē. Aktīvas 4 lietas.
Aizgādnība -  lietas par aizgādņa iecelšanu personām, kurām tiesa nodibinājusi
aizgādnību, lietas par aizgādņa iecelšanu mantojumam un par aizgādņa atcelšanu vai
atlaišanu no pienākumu pildīšanas. Aktīvas 8 lietas.
Bāriņtiesas aktīvās lietas
Vecāku un bērnu personiskās un mantiskās attiecības
Aizgādības tiesību pārtraukšana, atņemšana un atjaunošana
Aizbildnība
Audžuģimenes
Aizgādnība

Aizgādnības lietu
pārraudzība

Aizgādnībā esošie cilvēki ir pilnga
dīgas personas ar ierobežotu rīcībspēju.
Bāriņtiesas pārraudzībā ir 6 personas. Pār
raudzība notiek līdzīgi kā ar ārpusģimenes
aprūpē esošajiem bērniem.
Aizgādnību nodibina arī mantojumam,
par ko lēmumu pieņem tiesa gadījumos,
kuros mantojuma atstājējam ir piederējis
kāds uzņēmums vai saimniecība. Bāriņ
tiesai pēc tiesas lēmuma pieņemšanas ir
jāieceļ aizgādnis. 2015. gadā tika iecelti
3 aizgādņi, no kuriem viens visus doku
mentus sakārtoja jau 2015. gadā, līdz ar to
no saviem pienākumiem tika atbrīvots.

Nepilngadīgo mantu lietu
pārraudzība

Bērniem var piederēt konti bankās, ne
kustamie īpašumi vai vecāku atstāti man
tojumi. Bez bāriņtiesas atļaujas vecāki vai
aizbildņi ar nepilngadīgo mantu rīkoties
nedrīkst un vecākiem vai aizbildņiem kat
ru gadu par bērnu mantas pārvaldību bā
riņtiesai jāsniedz norēķins. Bāriņtiesa šī
smilšu vai šķembu izsiju kaisīšana katru
dienu līdz plkst. 8.00 un, ja nepieciešams,
sniega tīrīšana un smilšu vai šķembu izsi
ju kaisīšana visas dienas laikā;
4.8. savāktā sniega no gājēju ietvēm un
iebrauktuvēm neuzkrāšana kaudzēs, kas
pārsniedz 1 m augstumu;
4.9. sniega un ledus notīrīšana no ēku
jumtiem, balkoniem, lodžijām, lāsteku
nolaušana, lai nepieļautu sniega un ledus
krišanu no jumtiem, dzegām, balkoniem,

Lietu skaits
31
13
21
4
8

norēķina pareizību pārbauda, pieprasot iz
ziņas attiecīgajām institūcijām. 2015. gadā
no jauna tika uzsāktas 4 lietas un šobrīd
bāriņtiesas pārraudzībā ir 29 mantu lietas.

Citas lietas

Bāriņtiesa pieņem lēmumus arī citos
gadījumos, piemēram, vecāku strīdos par
nodokļu atvieglojumiem par bērniem,
par ģimenes valsts pabalsta izmaksu, par
ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu saskar
smes ierobežojumiem ar vecākiem, bērnu
ievietošanu citā ģimenē uz laiku, kas ir il
gāks par 3 mēnešiem, ja vecāks ir devies
darbā uz ārvalsti.
2015. gadā bāriņtiesā ir notikušas
27 sēdes, kurās pieņemti 49 lēmumi, ak
tīvas bija 77 lietas (uz 2015. gada 31. de
cembri). Bāriņtiesa ir piedalījusies 11 tie
su sēdēs.
Kopumā bāriņtiesā šobrīd aktīvas ir
77 lietas (skatīt diagrammu Bāriņtiesas
aktīvās lietas).
Maruta Pirro,
Salacgrīvas novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja
lodžijām; situācijās, kad tiek apdraudēta
gājēju drošība un iespējama transporta
līdzekļu bojāšana -  bīstamo vietu noro
bežošana, nekavējoties veicot pasākumus
sniega, ledus, lāsteku novākšanai.
Lūdzam informēt Salacgrīvas novada
domi par gadījumiem, kad šie noteikumi
netiek ievēroti!
Kārtībnieki
Didzis Žibals - 25636008;
Gunita Bisniece - 26443894

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2016. gada 22. janvāris

l

9

Vecgada kauss florbolā
Kā ierasts, gada nogalē Liepupes vidus
skolas sporta zālē tikās florbola spēlētāji,
lai cīnītos par Vecgada kausu florbolā.
Šogad turnīrs, kā vēstīja pasākuma afi
ša, tika organizēts divos apļos, kur pirmajā
reizē spēlētāji komandās bija sadalīti pa
visam neierastā veidā - izlozes kārtībā. Tā
tika izveidotas komandas, kuras savstarpē
jās spēlēs noteica pirmā apļa uzvarētājus.
1. vietā komanda Playboy, 2. - Lāčplēsis,
bet 3. - Prātīgie.
Turnīra otrais aplis bija gada spraigākā
cīņa -  derbijs, sadalot ikdienā vienā ko
mandā Liepupe spēlējošos divās dažādās
komandās - Retro (spēlētāji vecumā 30+)
un Stils (spēlētāji vecumā līdz 30)! Spē
les sākumā komandas apmainījās sveicie
niem, dāvinot viena otrai savus vimpeļus,
kas bija speciāli gatavoti šai cīņai. Abas
komandas rādīja ātru spēli, spraiga cīņa
turpinājās visu spēles laiku. Kaut Stila
spēlētāji bija meistarīgāki bumbiņas sa
valdīšanā, tomēr rezultāts tablo rādīja, ka
3:7 - uzvara pieredzes bagātākajiem Retro
komandas spēlētājiem. Viņi izcīnīja ce
ļojošo Vecgada kausu florbolā 2015. Par
2015. gada labāko/veiksmīgāko spēlētāju
tika sumināts uzbrucējs Pauls Skuja un
vārtsargs Artūrs Āboltiņš.
Pasniedzot kausus turnīra uzvarētā
jiem, tā organizators, SK Veixmes valdes
priekšsēdētājs Aleksandrs Pavlovskis tei
ca: - Paldies spēlētājiem par lielo atsaucību! Prieks, ka šogad mazā Liepupe spējusi

Vecgada florbola kausa sacensību uzvarētāji

pulcināt spēlētājus ne tikai no tuvējās apkārtnes, bet arī no Limbažiem, Kocēniem,
Valmieras, Rīgas un citām vietām. Nāk
gada beigas, bet mūsu sezona vēl nebeidzas. Esam ļoti labi iesākuši savu dalību

Novusa čempionāta
pirmais posms noslēdzies

florbola čempionātos un ceru, ka spēsim
to izturēt līdz galam! Mums ir ļoti laba
komanda, mūsu vārtsargs Artūrs Āboltiņš
teicis, ka ir gods tajā spēlēt. Arī man ir
milzīgs lepnums par mūsu komandu, par

mūsu cīņassparu un komandas vienotību
šajā sezonā. Lai veselīgs un veiksmīgs
2016. gads!
Aleksandrs Pavlovskis

Basketbola turnīrs 1:1

Turnīra
uzvarētāji
Kaspars
Neimanis
(no kreisās),
Edgars
Edelmanis,
Emīls
Ļebedevs

Novusa čempionāta 1. kārtas uzvarētāji un dalībnieki

16. janvārī Salacgrīvas vidusskolas
telpās norisinājās novusa čempionāta pir
mais posms. Tajā startēja 10 dalībnieku,
kuri cīnījās par Salacgrīvas novada do
mes dāvātajām balvām. Sacensības bija
spraigas un sīvas, un līdz pat pēdējai kār

Volejbola
nakts turnīrs
16. janvāra naktī norisinājās otrais
nakts turnīrs volejbolā 4:4. Pieteicās
36 dalībnieki, starp viņiem arī 7 dāmas.
Visi tika sadalīti 9 komandās. Šajā reizē
sadalījums bija līdzvērtīgāks, tādēļ bija
ļoti daudz interesantu un skatāmu spēļu.
1. vietu ieguva komanda Quatro (Aldis
Riekstiņš, Artis Latkovskis, Ainārs Šmits,
Deniss, Deins Kuzmenko), 2. -  United 9
(Raivis Antonovs, Vera Terenteva, Dainārs
Konrāds, Andris Gailums), 3. -  Pacēlāji
(Oskars Beitiks, Liāna Āboltiņa, Edgars
Āboltiņš, Aigars Tomsons). Tiekamies nā
kamajā nakts turnīrā 20. februārī!
Aldis Riekstiņš
Nakts volejbola turnīra uzvarētāji

tai nevarēja zināt, kurš uzvarēs.
Novusa čempionāta pirmajā posmā
uzvarēja Mārtiņš Šrenks, 2. vietā Artūrs
Zēģelis, 3. -  Marija Rožlapa. Nākamais
posms paredzēts 13. februārī.
Aldis Riekstiņš

Salacgrīvas vidusskolas sporta zālē
8. janvārī noslēdzās basketbola turnīrs
1:1. Tajā startēja 12 dalībnieku, kuri tika
sadalīti grupās, un pēc tam norisinājās
izslēgšanas spēles. Par uzvarētāju ļoti
interesantā finālspēlē kļuva Edgars Edel
manis, kurš ar 11:9 apspēlēja Kasparu
Neimani. Edgars saņēma 100 eiro dāvanu
karti no veikala Sporta bode. Trešo vietu
ieguva Emīls Ļebedevs, kurš apspēlēja
Mārtiņu Zariņu.
Rezultāti:

1. vieta - Edgars Edelmanis
2. vieta - Kaspars Neimanis
3. vieta - Emīls Ļebedevs
4. vieta - Mārtiņš Zariņš
5./6. vieta -  Dins Dancis/Daniels Grigor
jevs
7./8. vieta -  Mareks Rakuzovs/Kaspars
Miksons
9./12. vieta - Edgars Klāvs/Artūrs Zmiče
revskis/Ojārs Rozenbergs/Oskars Holms
Aldis Riekstiņš
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Izmaiņas Latvijas Pasta
pakalpojumu maksās
Informējam, ka no 1. janvāra VAS Latvijas Pasts ir pievienojusies Pasaules Pasta Sa
vienības papildu izsekošanas sistēmai, kas paredz, ka turpmāk sūtītājs varēs izsekot
ierakstītu un apdrošinātu sūtījumu ceļu arī šajās valstīs:
AAE
Argentīna
ASV
Baltkrievija
Barbadosa
Benina
Bermudu salas
Bolīvija
Bulgārija
Burkinafaso
Čehija
Čīle
Dānija
Eritreja

Etiopija
Filipīnas
Gibraltārs
Grieķija
Gajāna
Hondurasa
Horvātija
Īrija
Japāna
Kanāda
Kipra
Kolumbija
Komoru salas
Libāna

Libērija
Maķedonija
Maldivija
Malta
Mauritānija
Meksika
Mozambika
Namībija
Nigēra
Pakistāna
Panama
Papua-Jaungvineja
Ruanda
Saūda Arābija

Sentlūsija
Sjerraleone
Slovākija
Slovēnija
Somija
Šveice
Tanzānija
Togo
Tonga
Trinidāda un Tobago
Uganda
Vanuatu
Zambija
Zviedrija

Līdz ar to, nosūtot pārrobežu reģistrētos (ierakstītos vai apdrošinātos) vēstuļu kores
pondences sūtījumus (pastkarti, vēstuli, bandroli, sīkpaku), kas adresēti uz kādu no
šīm valstīm, tiek piemērota papildu maksa EUR 0,91 par katru ierakstīto vai apdrošinā
to vēstuli, pastkarti, bandroli un sīkpaku.
Lūdzam neskaidrību gadījumā sazināties ar VAS Latvijas Pasts Pakalpojumu pār
došanas daļu, zvanot pa tālruņiem 67008001,67008002 vai rakstot uz e-pasta adresi
uzņēmumiem@pasts.lv vai info@pasts.lv.
Pateicamies par uzticību!
VAS «Latvijas Pasts»

Atgādinām, ka nekustamā
īpašuma nodokļa pirmais
maksājums veicams
līdz 31. martam
Saskaņā ar likumu Par nekustamā īpašuma nodokli nekustamā īpašuma nodokļa
(NĪN) maksājumi veicami vienu reizi ce
turksnī ne vēlāk kā 31. martā, 16. maijā,
15. augustā un 15. novembrī vienas ceturt
daļas apmērā no nodokļa gada summas vai
arī reizi gadā - avansa veidā.
Lai iegūtu aktuālo informāciju par ne
kustamā īpašuma nodokli, nodokļa mak
sātāji var izmantot portālu www.epakalpojumi.lv. Portāls sniedz iespēju:
l iegūt informāciju par savu nekustamā
īpašuma nodokli Latvijas pašvaldībās;
l sekot līdzi nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumiem;
l samaksāt nekustamā īpašuma nodokli
par sev piederošajiem vai par citas fizis
kas vai juridiskas personas īpašumiem jau
sagatavotā maksājumā, izmantojot ērtāko
internetbanku;
l pieteikties elektroniskai maksāšanas
paziņojumu saņemšanai;
l pieteikties e-pasta vai SMS atgādinā
jumam par nekustamā īpašuma nodokļa
apmaksas termiņa tuvošanos.
Aicinām nodokli samaksāt laikus, jo
par laikus neveiktu maksājumu tiek aprē
ķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā
no nesamaksātās summas.
Lai nerastos pārpratumi saistībā ar no
dokļa apmaksas termiņu, aicinām pieteik
ties atgādinājumu saņemšanai par nekus
tamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa
tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā uz
mobilo tālruni (SMS). Atgādinājuma vēs
tule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septi
ņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet
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Par nodokļu atlaidēm
Pagājušā gada novembrī domes sēdē
Salacgrīvas novada deputāti apstiprināja
saistošos noteikumus nr. 15. Grozījumi
Salacgrīvas novada domes 2010. gada
17. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1
«Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Salacgrīvas
novadā».
Šie noteikumi paredz nekustamā īpašu
ma nodokļa atvieglojumu nodokļu maksā
tājiem par zemi, uz kuras bioloģiskās lauk
saimniecības kontroles sistēmā reģistrēta
fiziska vai juridiska persona veic biolo
ģiskās lauksaimniecības produkcijas ražo
šanu, 50% apmērā no nekustamā īpašuma
nodokļa summas. Ja bioloģiskās lauksaim
niecības produkcijas ražošanā tiek izman
tota tikai daļa no zemes, nodokļa summa
samazināma tikai šai zemes daļai.
Lai saņemtu šīs nodokļa atlaides kārtē
jam taksācijas gadam, nodokļa maksātā
jam jāiesniedz:
l motivēts iesniegums par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķirša
nu, norādot nekustamā īpašuma kadastra
numuru, zemes platību, kas tiek izmanto
ta bioloģiskās lauksaimniecības produk

Iesniegumi par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu nodokļu maksātājiem
jāiesniedz līdz 1. februārim.
Neskaidrību gadījumā zvaniet nekus
tamā īpašuma nodokļu speciālistei Val
dai Neimanei - 64071984 vai viņas palī
dzei Ingai Ģēģerei - 64023931

LAD aicina veikt Lauku bloku
un ainavu elementu
precizēšanu
Lauku atbalsta dienests (LAD) in
formē, ka līdz 1. aprīlim Elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā (EPS) ir iespējams
iesniegt lauku bloku un ainavu elementu
precizēšanas pieprasījumus 2016. gada
platību maksājumu sezonai.
Lauku bloku precizēšana ir jāveic, ja
LAD lauku bloku kartē zemei, ko lauk
saimnieks apstrādā:
l nav uzrādīts lauku bloks;
l situācija LAD lauku bloku kartē un
dabā atšķiras, piemēram, dabā ir izrakts
dīķis, uzcelta ēka, izcirsti krūmi un sakop
ta platība;
l ja apsaimniekotā platība šobrīd ir labā
lauksaimniecības un vides stāvoklī, bet tā
līdz šim nav iekļauta LAD lauku blokos.
Ainavu elementi ir viens no veidiem, kā
nodrošināt zaļināšanas prasību izpildi. Ai
navu elementu (dīķu un koku, krūmu gru
pas) precizēšanas pieprasījums jāiesniedz
LAD, ja kadastrā Lauku reģistra ģeogrā
fiskajā informācijas sistēmā, kurā LAD

izveidojis ainavu elementu slāni ar iekļau
tiem dīķiem un koku, krūmu grupām:
l nav norādīts dabā esošs ainavu ele
ments (dīķis vai koku, krūmu grupa);
l ir norādīts neatbilstoša lieluma vai iz
vietojuma ainavu elements.
Ja situācija LAD lauku bloku karšu slā
nī atbilst situācijai dabā un nav nepiecie
šams veikt izmaiņas ainavu elementiem,
tad lauku bloku precizēšanas pieprasījums
nav jāiesniedz. Ar aktuālo LAD lauku blo
ku karšu slāni un šobrīd tajā iekļautajiem
ainavu elementiem ir iespējams iepazīties,
izmantojot saiti http://karte.lad.gov.lv/
Jautājumu un neskaidrību gadīju
mos jāsazinās ar LAD, nosūtot e-pastu
eps@lad.gov.lv vai zvanot pa tālruni
67027843 vai 27876161.
Simona Saule,
Sabiedrisko attiecību daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67027384, 67027830
E-pasts simona.saule@lad.gov.lv

Obligātā suņu apzīmēšana
un reģistrācija
Likumdošana

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas
kārtību nosaka Ministru kabineta noteiku
SMS veidā - maksāšanas termiņa samak mi Nr. 491. Reģistrācijas nosacījumi:
1. sunim jābūt mikročipētam un ar pasi;
sas dienā.
Atgādinām, ka nekustamā īpašuma no 2. reģistrētam datubāzē, ja suns tiek iz
dokļa maksātājam -  juridiskai personai -  vests ārpus valsts robežām vai piedalās
mēneša laikā no nekustamā īpašuma no izstādēs;
dokļa maksāšanas pienākuma rašanās brī 3. suņa reģistrācija ir maksas pakalpo
ža turpmākai saziņai ar NĪN administrato jums;
ru jāpaziņo sava elektroniskā pasta adrese. 4. no 2015. gada 1. jūlija suņa īpašnieks
(turētājs) suņa atsavināšanas gadījumā no
drošina, lai sunim tiktu implantēta mikro
shēma un to reģistrētu datubāzē uz atsavi
nātāja vārda (izņemot suni, kas tiek atsavi
nāts pastāvīgai turēšanai ārvalstīs - norāda
tikai valsti);
5. No  2016. gada 1. jūlija  ir noteikta obli
2015. gada 29. decembrī ar Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 456 Par aktu gāta suņu reģistrēšana centrālajā datubāzē.
Pirmreizējo suņa reģistrāciju var veikt
alizētā Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015. - 2021. gadam Rīcības plāna
2015. - 2021. gadam un Investīciju plāna 2015. - 2017. gadam apstiprināšanu (pro klātienē vai elektroniski.
tokols Nr. 15; 15.§) ir aktualizēts Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015. - 
2021. gadam Rīcības plāns (2015. - 2021.) un Investīciju plāns (2015. - 2017. gadam).
Klātienē
Ar aktualizētajiem plānošanas dokumentiem sabiedrība var iepazīties Salacgrīvas
Dokumenti, kas nepieciešami, lai reģis
novada domes interneta vietnē www.salacgriva.lv sadaļā Teritorijas plānošana vai Sa
trētu mājas (istabas) dzīvnieku:  
lacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā tās darba laikā.
Vineta Krūze, 1. mājas (istabas) dzīvnieka pase;
teritorijas plānotāja 2. aizpildīta un parakstīta mājas (istabas)

Aktualizēts Salacgrīvas novada attīstības
programmas 2015. - 2021. gadam rīcības un
investīciju plāns

cijas ražošanā;
l bioloģiskās lauksaimniecības sertifikā
ta kopija;
l zemes nomas līgumu kopija, ja zeme
tiek iznomāta.
Nodokļu maksātāju kategorijām, kuri
ir saimnieciskās darbības veicēji un pre
tendē uz nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumiem, iesniedzot iesniegumu
par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, ie
sniegumam jāpievieno uzskaites veidlapa
par sniedzamo informāciju de minimis
atbalsta piešķiršanai, kas apstiprināta ar
Ministru kabineta 2014. gada 2. decem
bra noteikumiem Nr. 740 «De minimis»
atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība
un uzskaites veidlapu paraugi. Veidlapas
pieejamas Salacgrīvas novada mājaslapā
www.salacgriva.lv.

dzīvnieka reģistrācijas veidlapa: A sadaļu
aizpilda un paraksta dzīvnieka īpašnieks
(persona, kura kā īpašnieks ierakstīta dzīv
nieka pasē); B sadaļu aizpilda, paraksta un
ar zīmogu apliecina praktizējošs veterinār
ārsts. Ja B sadaļu nav aizpildījis ārsts, to
no dzīvnieka pases aizpilda īpašnieks, bet
neparaksta;
3. personu apliecinošs dokuments (pase
vai personas apliecība);
4. maksājumu   apliecinošs dokuments - 
7,11 eiro par viena dzīvnieka reģistrāciju
(maksājumu var veikt ar maksājumu karti).
Ja persona nav dzīvnieka īpašnieks, jā
uzrāda notariāli apstiprināta pilnvara par
tiesībām reģistrēt mājas (istabas) dzīvnie
ku.  

Kur var reģistrēt

1. Pie veterinārārsta, ja viņam ir noslēgts
līgums ar Lauksaimniecības datu centru  
par tiesībām ievadīt datus par dzīvnieku  
(MK noteikumi Nr. 491, 2. sadaļa).
2. Vietējā pašvaldībā saskaņā ar tās saisto
šajiem noteikumiem var reģistrēt datubāzē
mājas (istabas) dzīvniekus, kam implan
tēta mikroshēma (MK noteikumi Nr. 491,
3. sadaļa).
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2016. gada 22. janvāris

Latvji, brauciet jūriņā, krājiet zeltu pūriņā! (K. Valdemārs)

Ahoi! Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs
komplektē savu radītāju komandu!
Kas to dara?
Piejūrieši. Zvejnieksievas un
zvejniekpuiši. Jūrniekzeļļi un
jūrniekmeistari. Vecie jūras vilki
un jaunie kapteiņi. Trešās tēva
meitas (atšķirībā no trešajiem
tēva dēliem) jeb tādas gaismu
nesošas būtnes kā bibliotekāres.
Pašu valdības jeb pašvaldības va
ras turētāji.
Kur to dara?
Kur tad citur, ja ne apvidū, kur
kāra šūpuli profesionālajai jūr
niecībai! Kur 1864. gadā vietējie
kuģinieki, kuģniecības entuziasta
Krišjāņa Valdemāra iedvesmoti,
par pašu ziedotiem līdzekļiem
nodibināja jauna tipa jūrskolu,
kurā bez maksas jūras zinības
varēja apgūt latviešu un igauņu
zemnieki. Un tas ir Salacgrīvas
novads, kas mūsdienās slavējams
ar festivālu Positivus, Brīvā viļņa
šprotēm, restorānu Pie bocmaņa
un... Ainažu jūrskolas muzeju.
Kāpēc dara?
Latvijai ir daudz dots -  jūra,
jūrniecība, vecie kapteiņi, jaunie
matroži, pagātne, tagadne, nākot
ne. Tam visam varētu piemērot
arī apvienojošo vārdu latvietība.
Vēl sulīgāk skanētu - patriotisms.
Tagadējā Salacgrīvas novada te
ritorijā pagātnē tika būvēti dau
dzi kuģi, kas vagoja tuvākus un

tālākus ūdeņus. Tagadnē šī no
vada entuziasti vēlas uzbūvēt vēl
vienu kuģi, kā simbolu sāļo vēju
appūstam latviskumam.
Bet kāpēc BIBLIO-KUĢIS?
Viss sākas no ābeces. Ābece ir
grāmata. Bez grāmatām nav zinā
šanas. K. Valdemārs teica: - Visvairāk vajadzīgas zināšanas; tās
pievelk arī vajadzīgo kapitālu kā
magnēts pievelk dzelzi. Grāma
tām kaut kur jādzīvo. Un kāpēc
tās nevarētu dzīvot kuģī? Kuģī,
kas būvēts uz un priekš sausze
mes. Viedi ir K. Valdemāra vār
di: - Patiesi tēvija varētu lepna
būt uz saviem dēliem un meitām,
ja tām izdotos grāmatu krātuves
drīzumā uzcelt par pamatakmeni
tautas attīstībai. Mēs taču vēla
mies būt lepni un attīstīties! Īpaši
brīdī, kad mūsu Latvija soļo uz
savu simtgadi.
Kas būs bibliokuģa būtībā?
Vispirms K. Valdemāra aura.
K. Valdemāra zāle, kur cits citu
satiks jūrnieki, zvejnieki, ku
ģinieki. Latviskuma telpa, kur
patriotisms vēdīs no katras grā
matas, katras skaņuplates, katra
filmas rullīša. Kapteiņa tiltiņš
vilināt vilinās jaunos puišus ar
rokām aptvert stūres ratu. Kuģa
vadīšanas telpā jaunie jūrnieki
mācīsies stūrēt savu nākotnes

kuģi. Sauli un siltumu alkstošas
jaunkundzes ziemas spelgoņā
kailās kājas varēs iegremdēt sil
tās jūrmalas smiltīs. Un kā smai
da krunciņas iezagsies vecā zvej
nieka sejā, kad, uzejot uz kuģa
klāja, varēs vērot jūras un zemes
saplūšanas vietu -  nu gluži kā
Dullais Dauka. Neaizmirstamais
lepnums mazdēla, mazmazmei
tas sirdī, ieraugot sava vectēva,
omammas vārdu, ieaustu kuģa
karogā, jo bibliokuģa būvētāju
vārdi ieies mūžībā.
Kas jādara tev?
Ne jau šodienas redzama goda
dēļ, bet gan latviskuma, patriotis
ma dēļ aicināts esi dot ziņu par
sevi, lai tavs vārds tiktu ierakstīts
bibliokuģa rullī. Lai tēvija lepo
tos ar saviem dēliem un meitām!
Lai piedalies, uzņemies atbildību
par šo tautas attīstības krātuvi.
Latvija tāpat kā pirms 150 ga
diem pelnījusi vēl vienu iespēju
par pašu ziedotiem līdzekļiem
uzbūvēt varenu kuģi, kas nestu
Krišjāņa Valdemāra vārdu. Kuģa
ruļļa turētājs jau mērc spalvaskā
tu tintē, lai ierakstītu tavu vārdu.
Par iespēju atdot godu nākotnei
interesēties pa tālruni 64071989
jeb jau šodienīgākā veidā sūtot
vēstuli caur satelītu - salacgrivasbiblioteka@salacgriva.lv.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas lēmums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2015. gada 17. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 157
(protokols Nr. 39, 1.p.) Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Salacgrīvas ūdens» ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifiem (lēmums Nr. 157).

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Salacgrīvas ūdens»
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Re
gulators) 2015. gada 8. maijā saņēma sabiedrības ar iero
bežotu atbildību Salacgrīvas ūdens, vienotais reģistrāci
jas numurs 54103072471, juridiskā adrese: Ganību iela
4A, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033, 2015. gada
5. maija iesniegumu Nr. 2-2/51 ar tam pievienoto ūdens
saimniecības pakalpojumu tarifu projektu un 2015. gada
13. maijā, 12. jūnijā, 9 . jūlijā, 17. jūlijā un 23. novembrī - 
papildu informāciju, izmaksu pamatojošus dokumen
tus un precizētu tarifu projektu (2015. gada 13. maijs
Nr. 2-2/61, 2015. gada 12. jūnijs Nr. 2-2/61, 2015. gada
9. jūlijs Nr. 2-201, 2015. gada 17. jūlijs Nr. 2-2/95 un
2015. gada 23. novembris Nr. 2-2/141) (tarifu projekts).
Regulators konstatē un secina
1. SIA Salacgrīvas ūdens 2015. gada 8. maijā iesniedza
ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektu 0,99 EUR/m3
(bez pievienotās vērtības nodokļa), kanalizācijas pakal
pojumu tarifa projektu 1,46 EUR/m3 (bez pievienotās
vērtības nodokļa).
2. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora
2010. gada 12. maija lēmumu Nr. 1/8 Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika (Me
todika) un atbilst likuma Par sabiedrisko pakalpojumu
regulatoriem 19. panta pirmajai daļai un 20. pantam.
3. SIA Salacgrīvas ūdens paziņojumu par tarifu projek
tu publicēja 2015. gada 21. maijā (Latvijas Vēstnesis,
2015, nr. 98,) un 2015. gada 5. maijā nosūtīja Salacgrī
vas novada pašvaldībai publicēšanai internetā, un atkār
totu paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2015. gada
23. novembrī (Latvijas Vēstnesis, 2015, nr. 229) un
2015. gada 24. novembrī nosūtīja Salacgrīvas novada
pašvaldībai publicēšanai mājaslapā internetā.
4. Regulators 2015. gada 29. maijā nosūtīja Salacgrīvas
novada pašvaldībai vēstuli ar lūgumu sniegt viedokli par
vienādu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu piemē
rošanu visiem SIA Salacgrīvas ūdens ūdenssaimniecī
bas pakalpojumu lietotājiem Salacgrīvas novadā.
5. Regulators 2015. gada 24. jūlijā saņēma Salacgrīvas
novada pašvaldības 2015. gada 23. jūlija vēstuli Nr. 3-1
1/512, kurā Salacgrīvas novada pašvaldība informēja, ka
atbalsta vienādu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu
piemērošanu visiem SIA Salacgrīvas ūdens ūdenssaim
niecības pakalpojumu lietotājiem Salacgrīvas novadā.
6. Regulators 2015. gada 8. jūnijā Smilšu ielā 9, Salac
grīvā, Salacgrīvas novadā, rīkoja uzklausīšanas sanāk

smi par SIA Salacgrīvas ūdens iesniegto tarifu projek
tu. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās SIA Salacgrīvas
ūdens pārstāvji un četri ūdenssaimniecības pakalpojumu
lietotāji. Tarifu projekta izvērtēšanas laikā priekšlikumi
un ieteikumi par iesniegto tarifu projektu netika saņemti
ne SIA Salacgrīvas ūdens, ne Regulatorā.
7. Regulators lūdza SIA Salacgrīvas ūdens iesniegt ne
pieciešamo papildu informāciju un skaidrojumus par
tarifu projektu (2015. gada 29. maija vēstule Nr. 1-2.5
1/1209, 2015. gada 26. jūnija vēstule Nr. 1-2.51/1404
un 2015. gada 22. jūlija vēstule Nr. 1-  2.51/1621) un
SIA Salacgrīvas ūdens 2015. gada 12. jūnijā, 9. jūlijā,
17. jūlijā un 23. novembrī iesniedza Regulatoram tarifu
projektu veidojošo izmaksu pamatojošos dokumentus
un tarifu projekta precizējumus, kur ūdensapgādes pa
kalpojumu tarifa projekts aprēķināts 0,93 EUR/m3 (bez
pievienotās vērtības nodokļa) un kanalizācijas pakalpo
jumu tarifa projekts aprēķināts 1,51 EUR/m3 (bez pie
vienotās vērtības nodokļa).
8. Regulators izvērtējis tarifu projektu un to veidojošo
izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pa
matots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA Salac
grīvas ūdens ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.
9. Regulatora padomes sēdē SIA Salacgrīvas ūdens piln
varotais pārstāvis uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegtos
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus un noteikt tarifu
spēkā stāšanās datumu - 2016. gada 1. februāris.
Saskaņā ar Metodikas 11. 12., 13., 27., 61., 66. pun
ktu, pamatojoties uz likuma Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem 5. pantu, 9. panta pirmās daļas 1. un
3. punktu un otro daļu, 19. panta pirmo, septīto un trīs
padsmito daļu, 20. pantu un 21. panta piekto daļu, Admi
nistratīvā procesa likuma 55. panta 1. punktu, 56. panta
pirmo daļu un 63. panta pirmās daļas 1. punktu,
padome nolemj:
1. apstiprināt SIA Salacgrīvas ūdens šādus tarifus:
1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,93 EUR/m3
(bez PVN);
1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,51 EUR/m3 (bez
PVN);
2. noteikt, ka lēmuma 1. punktā apstiprinātie tarifi stājas
spēkā 2016. gada 1. februārī.
Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Regulators var
ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
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Konkursam Pagasta
bibliotekārs - gaismas nesējs
aicina pieteikt aktīvus lauku
bibliotekārus
Arī šogad Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Atbalsta biedrība iz
sludina konkursu Pagasta bibliotekārs - gaismas nesējs un aicina
pieteikt aktīvus, radošus un izci
lus lauku bibliotekārus. Konkurss
norisināsies devīto reizi. Tā ir
lasītāju balva un atzinība saviem
bibliotekāriem.
Ik gadu tiek apbalvoti pieci
bibliotekāri - viens no katra Latvi
jas reģiona: Kurzemes, Latgales,
Vidzemes, Zemgales un Rīgas.
Pagasta bibliotekārs - gaismas nesējs ir iespēja atrast un
izcelt pašaizliedzīgus, darbīgus,
iedvesmojošus mūsu mazo „gais
mas piļu” darbiniekus. Pateicoties
konkursam, visa Latvija var uzzi
nāt par aktīviem cilvēkiem pagas
tos, kuri palīdz uzlabot līdzcilvē

ku ikdienas dzīvi.
Šogad biedrība aicina lasītājus
vēstulēs pastastīt par saviem bib
liotekāriem, kuri ir entuziasma
un radošuma pilni, rūpējas par
saviem lasītājiem, sagaida tos ar
smaidu, izveidojuši savu biblio
tēku par vietējo gaismas pili, or
ganizē pasākumus un apmācību,
veido pievilcīgu un mājīgu biblio
tēkas vidi.
Pieteikuma vēstules un foto
grāfijas, kas stāsta par bibliotekā
ra aktivitātēm, biedrība gaidīs līdz
1. martam pa pastu (Mūkusalas
iela 3, Rīga, LV-1048) vai e-pastā
gaisma@gaisma.lv.
Vairāk informācijas
LNB Atbalsta biedrība
67843767
gaisma@gaisma.lv

DAP Salacgrīvā aicina uz
pasākumu ciklu
Gadalaiku pēdas dabā jeb
par dažiem KĀPĒC un KĀ?
Ar izzinošu pasākumu Lasīsim
sniega un ledus rakstus 30. jan
vārī Dabas aizsardzības pārval
des (DAP) dabas izglītības centrs
(DIC) Ziemeļvidzeme Salacgrīvā
atklās aktivitāšu ciklu dabas ie
pazīšanai Gadalaiku pēdas dabā
jeb par dažiem KĀPĒC un KĀ?.
Iepazīt norises dabā ziemā
lieli un mazi interesenti varēs
izzinošās un radošās nodarbībās
un pārgājienā. Pasākums norisi
nāsies pl. 11 līdz 14 Ziemeļvid
zemes telpās Salacgrīvā, Rīgas
ielā 16 un piekrastē.
Pēc tematiskā stāstījuma, pie
mēram, par to, kāpēc sniegs ir
balts un ka sniegpārslām ir no
teikta forma, kā veidojas ledāji
u.tml., būs iespēja radoši izpaus
ties, veidojot ūdens molekulas,
spēlējot dažādas spēles utt. Sa
vukārt pēc darbošanās DIC varēs

doties aptuveni 2 stundu ilgā pār
gājienā, vērojot ziemas norises,
nosakot koku sugas, pētot ledu
jūras piekrastē, meklējot un no
sakot dzīvnieku pēdas.
Lai plānotu pasākuma norisi,
aicinām iepriekš pieteikties, līdz
28. janvārim, zvanot 26329412,
rakstot inta.soma@daba.gov.lv.
Jāpiebilst, ka aktivitāšu cikls
Gadalaiku pēdas dabā jeb par
dažiem KĀPĒC un KĀ? DIC
Ziemeļvidzeme norisināsies katrā
gadalaikā, tā aicinot interesen
tus sekot līdzi un iepazīt norises
dabā visa gada garumā.
Inese Pabērza,
DAP Sabiedrisko attiecību un
vides izglītības nodaļas vadītāja
Inta Soma,
DAP Vidzemes reģionālās
administrācijas dabas izglītības
darba speciāliste
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Jubilāriem
Mazā sniega pārslā
lielās debess elpa,
Trauslā mēnesstarā
mazas zvaigznes sirds;
Kāda mūsu vieta
šajā dzīves telpā,
Kas pa reizei īsta
Dzīves likteņpirts?

Salacgrīvas
bibliotēkā

30. janvārī plkst. 12

Dr. V. Valeinei
grāmatas
atvēršanas svētki!

Sveiciens janvāra jubilāriem!
Lai veselība, dzīvesprieks un darba
spars ir kopā ar jums. Šis ir laiks
domām, pārdomām un jaunu ceļu
meklēšanai. Lai izdodas!

6. februārī plkst. 15
Salacgrīvas
bibliotēkā

«NOSKAŅA»

Pārrunas par grāmatām

28. janvārī no plkst. 10.00 līdz 13.00 Salacgrīvas kultūras namā

DONORU DIENA

Februāris BIBLIOTĒKĀS
Februārī
2.II 10.00
5.II
6.II 15.00
8. - 19.II
10.II
11.II
No 12.II
17.II 16.30
19.II 14.00

24.II 16.30
25.II 11.30
26.II 15.00
26.II
Februārī
Februārī
Februārī
Februārī
Februārī

Februārī

Februārī
Februārī

Februārī
Februārī
Februārī

Pasākums
Radošā darbnīca Sveces
Sveču diena - Ziemas un pavasara tikšanās.
Klāt Pērtiķa gads…
Tematiskā izstāde Iepazīsim latviskos svētkus
februārī
Pasākums bērniem Svecītes liesmiņā raugoties
Bērnu un jauniešu žūrijas 2015 noslēguma
pasākums
Noskaņa
Tematiskā izstāde Bērnu grāmatu autoram
J. Zvirgzdiņam - 75
Rīta stunda bērniem Ielūdz Tobiass
Pasākums lasītāju klubiņam Vārds
Literatūras izstāde Valentīndienas gaidās Savu
mīlestību izteic dzejā...
Pasākums skolēniem Ciemos pie pēdējā pūķa...
Ciklā Tūjas bibliotēkas viesi tikšanās Apceļo.
Piedalies. Izgaršo! ar Limbažu TIC vadītāju Ilzi
Milleri un novadpētnieci Dainu Čaksti. Saruna
par blakus novada aktīvā tūrisma jaunumiem
Skatīsimies, klausīsimies Brāļu Grimmu pasakas
(V. Grimmam - 230)
Tikšanās ar izstādes autori un radoša darbošanās diegu grafikā - izonīttehnikas mākslā
Krustvārdu mīklu minētāju pēcpusdiena
Bērnu žūrijas 2015 noslēgums ekspertiem
Nozaru un daiļliteratūras jaunieguvumu izstāde
Bibliotēka aicina ikvienu interesentu iepazīt jaunāko kolekciju Spēles - atpūtai un radošai domai.
Nāc un pavadi savu brīvo laiku!
Stienietes Olgas Šišļaņikovas rokdarbi - gleznas
diegu grafikā
Bērnu zīmējumu izstāde Mana miega pasaciņa
Literatūras izstādes
l Izcilais trimdas rakstnieks, kurš „neiederējās”,
veltīta rakstnieka Gunāra Janovska simtgadei
l Mīļumvārdi - mīlas lirikas krājumu izstāde
l Ar košu puķi izkrāso ziemu - izstāde par ziemā
ziedošajiem telpaugiem
l Stāstnieks Jakubāns stāsta jakubāniski, veltīta
rakstnieka un publicista Andra Jakubāna jubilejai
Literatūras izstādes bērniem un skolēniem
l «Tobiass zina Visu, nu, vismaz - Daudz!”,
veltīta bērnu rakstnieka Jura Zvirgzdiņa jubilejai
l cikla Kas, ko, kur dara? izstāde Putni ziemā
l Senas, mīļas pasaciņas, veltīta V. Grimma
jubilejai
Bērnu žūrijas 2015 noslēguma pasākums
Literārās izstādes
l Gunāram Janovskim -100
l Bērnu literatūras izstāde, veltīta Jurim
Zvirgzdiņam - 75
Svecītei ir sava liesmiņa… Februāris - sveču
mēnesis
Lācīša Tobiasa un citu radībiņu autoram
rakstniekam Jurim Zvirgzdiņam - 75
Literatūras izstādes:
l Gunāram Janovskim - 100;
l Andrim Jakubānam - 75

Ainažu kultūras namā

6.II 18.00 koru draudzības koncerts. Piedalās Alojas koris Ale, Limbažu koris Doma,
Ainažu koris Krasts
13.II 18.00 Danču diena. Piedalās vidējās paaudzes deju kolektīvi Sānsolis no Alojas,
			
Ozoli no Ozolmuižas, Lecam pa vecam no Skultes, Nāburgi no Pociema,
vidējās paaudzes deju kolektīvs no Kabiles un  mūsu Randiņš
27.II 16.00 Teātra diena. Spēlēsim teātri paši un paskatīsimies, kā to dara citi

Salacgrīvas kultūras namā

Donoriem līdzi jāņem pase, donora apliecība, bankas konta numurs.

Datums
1.II 16.30
2.II 15.00

2016. gada 22. janvāris
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23.I 16.00 koncertprogramma Baltās dziesmas ar dziesmām, dzeju, domugraudiem.
Programmā latviešu tautasdziesmas, Lailas Ilze Purmalietes dziesmas
ar Māras Zālītes, Jāņa Poruka, Nikolaja Kalniņa, Valdas Moras, Elvīras Lejas,
Ojāra Vācieša vārdiem. Piedalās Jānis Paukštello, Laila Ilze Purmaliete,
				
Dzeguzīte. Ieeja 8 - 10 eiro
6.II			
VII Starptautiskais Salacgrīvas Masku tradīciju festivāls
13.II 16.00 bērnu un jauniešu studija Kukaiņi un Rolands Ūdris sadarbībā ar Hausmaster
				
Labo meistaru ielūdz uz bērnu dziesmu diska Brīvs kā putns prezentācijas
koncertu. Rolands Ūdris kopā ar bērnu vokālo studiju Kukaiņi, Spānijas saules
staru draiskuma iedvesmots, ierakstījis dziesmu albumu, kurā apkopotas
13 kompozīcijas. No tām Tenteru tenteri un Dzimšanas diena jau nodotas
vērtējumam Latvijas radiostacijām. Salacgrīvā notiek albuma prezentācijas tūres
pirmais koncerts. Ieeja: 3, 4, 5 eiro
20.II 20.00 Salacgrīvas kultūras nama tautas mākslas un interešu kolektīvu atpūtas vakars
27.II 16.00 muzikāla pasaka ar jokiem Princese uz zirņa. Lomās Indra Burkovska, Marģers
Eglinskis, Sarmīte Prule un Laila Ilze Purmaliete. Ieeja 3, 4, 5, 6 eiro

Liepupē

Liepupes tautas namā fotokonkursa Skaņa darbu izstāde.
Izstāde apskatāma darbdienās no plkst. 8 līdz 17
7.II 12.00 Liepupes centrā uz ezera pie dzirnavām, pie ledus karuseļa Meteņi
kopā ar tradīciju kopu Skale. Sarīkojums ģimenēm brīvā dabā
l
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Redaktore Ilga Tiesnese.
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, LV-4033, tālr. 64071987, 26545574,
e-pasts: ilga.tiesnese@salacgriva.lv

Avīzes izdevējs - Salacgrīvas novada dome sadarbībā ar laikraksta Auseklis redakciju.
Izdevējdarbības atļauja Nr. 1449.
Salikts datortehnikā laikraksta Auseklis redakcijā, Limbažos, Jūras ielā 6.
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