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Salacgrīvas novada
izdevums

Sveicam, jauno mācību gadu
uzsākot!
Skolas sirdspuksti ir skolēni, bet skolas stiprums - skolotāja.
Ja skola ir lukturis, kas dāvā gaismu, tad skolotāja ir šī luktura
liesmiņa. Ja skola ir burvju dzēriens, kas dod spēku, tad skolotāja
ir šī dzēriena biķeris. Ja skola ir templis, kas sniedz mieru, tad
skolotāja ir šī tempļa kolonnas. Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs
skola un skolas dvēsele - skolotāja.
Kokos lapas sāk zaudēt savu vasarīgo sulīgumu, zaļā krāsa lēnām pārtop dzeltenā vai sarkanīgā tonī. Kaut kur iztālēm vēsais

rudens vējš traucas pāri koku galotnēm, paķerot sev paspārnē
putnus. Klāt rudens, klāt jaunais mācību gads, skolā aicinoši sāk
skanēt zvans. Lai veiksmīgs, notikumiem, piedzīvojumiem un zināšanām bagāts jaunais mācību gads!
Sveicam Salacgrīvas novada izglītības iestāžu pedagogus, darbiniekus, skolēnus un viņu vecākus Zinību dienā!
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs un deputāti

Zinību diena 1. septembris Salacgrīvas novada
skolās:
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Liepupes vidusskolā 9.00
Salacgrīvas vidusskolā 10.00
Krišjāņa Valdemāra Ainažu
pamatskolā 10.30
Salacgrīvas novada mūzikas skolā
13.00
Salacgrīvas mākslas skolā 12.00
(audzēkņu papildu uzņemšana 13.00)

Lai arī līst, Salacgrīva svin!
13. augustā Salacgrīva svinēja savas
pilsētas svētkus, kas šogad sākās neierasti
agri. Pilsētas svētku laikā Salacgrīvā norisinājās swim&run sacensības Amber race.
Tās Latvijā notika pirmoreiz, to dalībnieki
skrēja un peldēja divās grupās - sporta un
tautas klasē. Sporta klasē kopā bija jāveic
33 km (28 km skrienot un 5 km peldot),
tautas klasē mazliet mazāk - 18 km (15 km
skrējiens un 3 km peldēšana). Sacensības
apgrūtināja vējš un lietus, bet tas nemazināja sportistu cīņassparu un spītu. Septiņos no rīta jūrā pārbaudīt savus spēkus
un izturību devās pirmie dalībnieki - četri
drosmīgie, jo sporta klases dalībniekiem
bija jāpeld jūrā (apmēram 2 km). Astoņos
no rīta trasē devās sešpadsmit tautas klases
skrējēji, un droši varam teikt - Salacgrīvas
pilsētas svētki sākās agri un ļoti sportiski.
Pusdesmitos automašīnas piekabē Salacgrīvas ielās izbrauca mobilais modinātājs - pūtēju ansamblis All remember.
Lai arī laiks bija lietains un drēgns, tieši
desmitos tilta vidū Salacgrīvas novada
domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs,
bijušie sporta skolotāji Pēteris Dārziņš un
Juris Erdmanis kopā ar salacgrīviešiem un
pilsētas patriotēm Almu un Olgu atklāja pilsētas svētku jaunievedumu - krastu
maču basketbolā. Sākumā gan abas dāmas
centās noskaidrot, kurā pusē dzīvojošie ir
gudrāki, smukāki un prātīgāki, bet skaidrību šajā strīdiņā viesa domes priekšsēdētājs, kuram, pēc Olgas teiktā, aste ir bluķī,
jo viņš ar vienu kāju ir kreisajā, bet ar otru
labajā krastā - dzīvo vienā, bet strādā otrā
Salacas krastā. D. Straubergs izteica cerību, ka krastu mačs basketbolā varētu kļūt

Krastu maču atklāšanā piedalījās pilsētas
patriotes Olga un Alma, kuras turpat uz
vietas centās noskaidrot, uz kuru krastu
bumba veļama

par brīnišķīgu tradīciju: - Basketbolam
mūsu pilsētā ir dziļas tradīcijas. Katrā
krastā ir lieliski un labi spēlētāji un šodien mēs noskaidrosim, kurā pusē šoreiz
būs veiksme un uzvara. Veselu gadu tad
tēlnieka Paula Jaunzema veidotā akmens
bumba stāvēs uzvarētāju krastā. Skaidri
zinu - ja uzvarētājkrasts būs tik švaks, ka
bumbu nevarēs pavelt, zaudētājkrasts būs
tik draudzīgs un ies palīgā!
Krastu maču atklāšanas brīdī uz Salacas tilta piedalījās basketbola pamatlicē-

Krastu mačā uz laukuma pirmie izgāja un uz savas ādas brāzmaino vēju un lietu izbaudīja
U-16 jaunieši

Nekādi laikapstākļi nespēja sabojāt spēles - īpaši karsts bija abu krastu leģendu mačs

ji Salacgrīvā, ilggadējie sporta skolotāji
J. Erdmanis un P. Dārziņš. Paldies viņiem
par spēles lielo mīlestību un tās popularizēšanu! Saņemot dāvanā labā krasta basketbolistu kreklu, J. Erdmanis vēlēja: - Lai
pietiek spēka uzvarēt! Savukārt P. Dārziņš
ieteica: - Ja nevarat sadalīt bumbu, atcerieties - kreisais krasts jums ir Zirgakmens, labais - Ķīvsaliņa. Lai šodien uzvar
labākais! Krasta maču īpašs kreisā krasta
T krekls bija sagatavots arī skolotājam un
trenerim Valentīnam Turkam.
Tieši vienpadsmitos dienā laukumā pie
kultūras nama uz īpaši šim mačam iegā-

dātā daudzfunkcionālā laukuma seguma
sākās krastu mačs basketbolā. To atklāja U-16 un sieviešu spēles. Ne lietus, ne
brāzmainais vējš nespēja apturēt spēlētājus un līdzjutējus, mačs turpinājās līdz pat
vēlai pēcpusdienai. Jauniešu un dāmu spēlei sekoja sacensība starp vecmeistariem/
leģendām, bet pēc tam - divas vīru spēles.
Lai arī pirmajā krastu mačā ar varenu pārsvaru - 175:80 - vinnēja kreisais krasts, ar
pārliecību var teikt, ka uzvarēja draudzība.
Vēl par svētkiem - 4. lpp.
Ilga Tiesnese

Droši var teikt - kreisā krasta uzvaru tā kārtīgi nostiprināja abu krastu sieviešu spēle
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Atjaunoti
gājēju celiņi
Pērnavas
ielā 29

2016. gada 30. augusts

Sakārto ceļu
Lielurgas Oltūži
Šī gada janvārī, līdzīgi kā 2005. gadā,
vētra izpostīja ceļu Lielurgas - Oltūži.
Tajā divās vietās izveidojās ceļa izskalojumi, kas satiksmes dalībniekiem pārvietošanos padarīja bīstamu.
Šobrīd ir noslēdzies iepirkums, parakstīts līgums ar SIA CB 7 un sākta šī
ceļa posma atjaunošana. Veicamo darbu
kopējās izmaksas ir 39 836 eiro, no kurām
70% ir valsts un 30% pašvaldības finansējums. Salacgrīvas novada pašvaldība
vētras seku likvidēšanai saņēmusi finansējumu no valdības.
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs pastāstīja, ka
bīstamajās vietās, kur jūra noskalojusi
krastu gandrīz līdz ceļam, izbūvēs līdz
2 m augstu akmens krāvumu, pēc tam uz-

Uz ceļa Lielurgas - Oltūži notiek pamatīgi darbi

berot virsū ceļa segumu. - Šo ceļu citā vietā izpostīja arī 2005. gada vētra, tas atjaunots tāpat, kā šobrīd paredzēts. Kādu

laiku ceļa posms Lielurgas - Oltūži satik
smei pilnībā būs slēgts, - viņš pabrīdināja.
Ilga Tiesnese

Darbi Salacā
Mūzikas un mākslas skolas un Vilnīša
apkārtne nu glīti, krāsaini un priecīgi
bruģēta

Nupat noslēgusies gājēju celiņu atjaunošana Salacgrīvas novada mūzikas
skolas, Salacgrīvas mākslas skolas un
pirmsskolas izglītības iestādes Vilnītis
teritorijā. Ir noņemtas nekvalitatīvās betona plāksnes un to vietā ierīkoti bruģēti
celiņi.
Šos darbus par pašvaldības finansējumu - 15 655 eiro - veica SIA Legāts.
Ilga Tiesnese

Paveiktais
Zvejnieku
parkā
Jūnijā Zvejnieku parkā pabeigta tiesnešu mājas atjaunošana un vīriešu dušu
un ģērbtuves telpu remonts administratīvajā ēkā. Tiesnešu mājai nomainīts ārējais
apšuvums, jumts, saremontētas kāpnes uz
2. stāvu un durvis. Savukārt administratīvajā ēkā vīriešu ģērbtuvē un dušā pārflīzētas grīdas un sienas, nomainīti cauruļvadi un apgaismes ķermeņi, izremontēts
sanitārais mezgls. Darbi veikti par pašvaldības līdzekļiem - 12 234 eiro.
Ilga Tiesnese

Tūjā
atjauno
Liedaga ielu
Liedaga ielā notiek asfalta seguma atjaunošana. Pirms tam veikts bedrīšu remonts, seguma izlīdzinošā frēzēšana un
uzklāts 80 t karstā asfaltbetona. Darbus
veica SIA Limbažu ceļi.
Darbi Liedaga ielā vēl turpināsies un
drīzumā notiks ceļa virsmas apstrāde ar
bitumena emulsiju un granīta šķembiņām, atsevišķos posmos braucamo daļu
paplašinās par 50 - 70 cm. Šos darbus
veiks Latvijas autoceļu uzturētājs.
Liedaga ielas seguma remontam un
atjaunošanai pašvaldība atvēlējusi nepilnus 20 tūkstošus eiro. Darbi būs pabeigti
līdz 30. augustam. Papildus šiem darbiem pašvaldības ceļu apsaimniekotāja SIA LACERA - Liedaga ielā nomainījusi piecas caurtekas un turpina apauguma
noņemšanu no ceļa malām.
Ilga Tiesnese

Turpinās iepriekšējos gados sāktie zivju resursu saglabāšanas un Salacas upes
sakārtošanas darbi. Zivju resursu sargāšanai 2014. gadā projektā iegādāts aprīkojums par 8162 eiro (6040 Zivju fonda,
2122 eiro - pašvaldības finansējums)
(termovizors, rācijas, videoreģistrators).
2015. gadā pašvaldība īstenojusi divus
projektus nēģu un taimiņu populācijas
pavairošanai. Realizēto projektu kopējā
summa 5510 eiro (4797 eiro Zivju fonda,
713 eiro - pašvaldības finansējums).
Šogad, turpinot iesākto nēģu un taimiņu populācijas pavairošanu, tiks realizēti
vēl divi projekti par 6310 eiro (5490 eiro
Zivju fonda un 820 - pašvaldības finansējums). Zivju resursu aizsardzībai lašu
un taimiņu nārsta laikā projektā iegādās
aprīkojumu (2 tīkla kameras, 2 termokameras, video serveri) par kopējo summu

11 735 eiro (10 385 eiro no Zivju fonda,
1350 - no pašvaldības).
Pašvaldība līdz šim organizējusi divas
lašu un taimiņu nārsta laika aizsardzību
akcijas - 2014. gadā tā saucās Upes sargs,
bet pērn bija akcija par zivju resursu sargāšanu ar jaunsargu piedalīšanos.
Lai sakārtotu un padarītu upi labvēlīgu
zivju migrācijai, tūristu, airētāju un aktīvā sporta cienītājiem, ir noslēgti līgumi
par upes izpļaušanu ar diviem upes sakārtotājiem - makšķernieku klubu Salackrasti un individuālo komersantu S.G.A.
Upē izpļaus vietas zivju migrācijai, laivotājiem, airētājiem un veikbordotājiem
3 ha platībā pilsētas teritorijā un augstāk
pa upi līdz zivju inspekcijai Vecsalacā.
Ar klubu Salackrasti panākta vienošanās, ka viņi veiks pļaušanu ar rokām,
bet Genādija Sigajeva uzņēmums - IK

S.G.A. to darīs ar tehniku. Veiktie darbi
uzlabos ūdens plūsmu upē, sekmēs zivju
migrāciju un padarīs to labāku laivotājiem un airētājiem. Motorizētā pļaušana
tiks veikta no tilta pār Salacu līdz 1. nēģu
tacim. Pļaušana ar rokām - tur, kur pieeja
ar tehniku nav iespējama, tāpēc jāizmanto izkapts vai zāle jāizplūc.
Līgumā par ūdensaugu noņemšanu
ar rokām paredzēta samaksa 10 centu
par kvadrātmetru, nepārsniedzot 999 ei
ro, izmantojot mehanizētus līdzekļus 8 centi par kvadrātmetru, nepārsniedzot
2999 eiro. Maksāts tiks atkarībā no paveiktā apjoma.
Šobrīd tiek apspriesta iespēja sakārtot
lašu un taimiņu nārsta, beržu vietas pie
Sarkanajām klintīm Salacā.
Ilga Tiesnese

Vides pieejamības nodrošināšana
Salacgrīvā
Salacgrīvā turpinās ietvju un nobrauktuvju sakārtošana. Kopā ar ekspertiem
apzinātas vietas pilsētā, pie kurām ir apgrūtināta piekļuve cilvēkiem ratiņkrēslā,
velosipēdistiem un vecākiem ar bērnu ratiņiem.
Nupat noslēdzies izsludinātais iepirkums šo darbu veikšanai. Konkursā
uzvarēja un darbus vides pieejamības
nodrošināšanai pilsētā veiks SIA CB 7
par 21 902 eiro. Vides pieejamības uzlabojumi neskars pilsētas galveno ielu jeb
Via Baltica, jo šo ielas posmu sakār
tos Via Baltica autoceļa rekonstrukcijas

laikā. Šie darbi varētu sākties 2018. gadā.
Pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs pastāstīja: - Par vides drošības un
pieejamības jautājumiem runājam jau
sen. Tagad esam sākuši sakārtot pilsētas ielas. Novada domes sēdē augustā
lemsim par ceļa īpašuma formu. Šobrīd
posms no katoļu baznīcas līdz Zvejnieku
parkam ir pašvaldības īpašums.
Vides pieejamības uzlabojumu darbi
notiks Smilšu ielā, Smilšu un Jūras ielas
krustojuma abās pusēs, Smilšu un Vasaras, Smilšu un Lēģeru, Smilšu un Pļavas

ielas krustojumā, Vidzemes ielā, Vidzemes un Rīgas ielas krustojuma abās pusēs, Rīgas ielā 2, Viļņu un Kalna ielas,
Baznīcas un Viļņu ielas, kā arī Tērces un
Pērnavas ielas krustojumā, Ostas ielā gājēju celiņa beigās, Čiekuru un Pērnavas
ielas krustojumā. Pērnavas un Rīgas ielā
remontēs koka tiltiņus. Darbiem jābūt pabeigtiem līdz 30. septembrim.
Sīkāk ar veicamajiem darbiem var iepazīties Salacgrīvas novada mājaslapas
www.salacgriva.lv sadaļā Iepirkumi.

Salacgrīvā
pārbūvēs
trotuāru
Pērnavas ielā
Ir akceptēti divi projekti par ielu pārbūves darbiem Salacgrīvā. Šobrīd notiek
trotuāra pārbūve Pērnavas ielā posmā no
Ostas līdz Skolas ielai un trotuāra un apgaismes līnijas pārbūve posmā no Čiekuru līdz Pērnavas ielai 31 jeb Salacgrīvas
vidusskolai.
Izsludinātajā iepirkuma konkursā tiesības slēgt līgumu un veikt darbus no astoņiem pretendentiem ieguva SIA Ribetons
ceļi. Abos projektos veicamo darbu kopējās izmaksas ir 69 130 eiro. Darbi posmā
no Ostas līdz Skolas ielai jāpabeidz līdz
15. septembrim, bet no Čiekuru līdz Pērnavas ielai 31 - līdz 31. augustam.
Ilga Tiesnese

Ceļš uz Salacgrīvas vidusskolu tagad būs bruģēts, ar joslu velobraucējiem

Ilga Tiesnese

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2016. gada 30. augusts

Atjaunotas noejas uz jūru

Esam tikuši pie
jaunām laipām noejām Salacgrīvā
pie Zvejnieku
parka un...

Ainažos un Salacgrīvā ekspluatācijā
pieņemtas atjaunotās noejas uz jūru.
Salacgrīvā, Zvejnieku parkā atjaunota
centrālā noeja pie estrādes. Salacgrīvas
novada domes izpilddirektora vietnieks
tehniskajos jautājumos Bruno Veide pastāstīja, ka vecā koka laipa bija pilnībā
sabrukusi. - Koka pāļus nomainījām ar
tērauda, padarījām šo konstrukciju ilgmūžīgāku, stingrāku, drošāku. Pakāpieni
veidoti uz metāla rāmja, virsū ir impregnētu koka dēļu apdare, līdzenākās vietas izveidotas no bruģa. Zem tā ierīkots
ūdensvads un pašā kāpas galā uzstādīts
brīvkrāns, pie kura atpūtnieki pēc pludmales apmeklējuma var noskalot rokas
un kājas, kā arī padzerties, jo tas ir dzeramais ūdens, - viņš skaidroja. Zvejnieku
parka noejas atjaunošanai pašvaldība piešķīra 16 272 eiro.
Ainažos pie Baltās saules rekonstruēta
laipa, kurai nav pakāpienu. Desmit gadu
laikā bija sapuvuši tās apakšējie balsti jeb
nesošās konstrukcijas. Tagad tie nomainīti ar tērauda rāmi, kas apstrādāts ar Hammerit mitrumizturīgu krāsu, uz tā uzlikti
zem spiediena impregnēti terases dēļi, ko
viegli nomainīt. Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja Ilona Jēkabsone rādījās ļoti
apmierināta ar padarīto, jo jaunā laipa
priecēšot ainažniekus un arī atpūtniekus.
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Korģenē top
stāvlaukums
Salacgrīvas novada dome noslēgusi
līgumu ar SIA Būvtehnikas pakalpojumi
par stāvlaukuma izbūvi Zītaru ielā un ielas
posma dubultapstrādi ar bitumena emulsiju un šķembiņām Korģenē.
Daudzfunkcionālajā centrā Korģene ir
bibliotēka, PII Vilnītis Korģenes filiāle,
feldšeru-vecmāšu punkts, frizieris, biedrības Mēs Korģenei telpas un aktu zāle kopīgiem pasākumiem.
Lai Korģenes centrā iekārtotu stāvlaukumu un uzstādītu apgaismojumu, pašvaldība piešķīra finansējumu, un, noslēdzoties iepirkumam, augustā sākti darbi.
SIA Būvtehnikas pakalpojumi izbūvēs
bruģētu stāvlaukumu, ierīkos apgaismojumu, uzstādīs solus, atkritumu urnas un
veloturētāju. Zītaru iela posmā no daudzfunkcionālā centra līdz ciema centram pēc
dubultās apstrādes ar bitumena emulsiju
vairs tā neputēs.
Darbu kopējās izmaksas ir 37 874 eiro,
un līdz 8. septembrim tiem jābūt pabeigtiem.
Ilga Tiesnese

Tūjā izbūvē
apgaismojuma
līniju

... Ainažos pie Baltās saules

Laipas atjaunošanai izlietoti 12 234 eiro
no pašvaldības budžeta.
Noeju atjaunošanu Salacgrīvā un Ainažos veica SIA Legāts no Engures novada Lapmežciema. Firmas vadītāja Ieva
Oborenko bija gandarīta par padarīto:
- Piedalījāmies konkursā un brīnumainā
kārtā uzvarējām. Mums izveidojās ļoti
labas attiecības ar novada vadību un
pilsētas pārvaldnieci. Pie jums bija ļoti

patīkami strādāt. Firma specializējusies
teritoriju labiekārtošanā un daudzas laipas viņi izveidojuši Lapmežciemā.
Piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, plānots iekārtot un atjaunot divas
laipas Tūjā - pie Ķurmraga un Krasta ielā,
divas Salacgrīvā - Jūrmalas un Pērnavas
ielā un divas Ainažos - pie Kuģu ielas un
pie Ainažu vecā mola.
Ilga Tiesnese

Tūjā, Liedaga ielā no krustojuma ar
Saules ielu līdz Liedaga ielas 65. namam
šobrīd izbūvē jaunu ielu apgaismojuma
līniju 1,2 km garumā. Realizējot darbus,
uzstādīs 34 apgaismes stabus, ieraks kabeli un uzstādīs LED apgaismojuma ķermeņus. Darbus veic SIA WOLTEC, ko
pašvaldības iepirkumu komisija konkursa
kārtībā izvēlējās no pieciem pretendentiem. Apgaismojuma tīklu ierīkošanai
pašvaldība atvēlējusi 44 133 eiro. Darbus
plānots pabeigt septembrī.
Ierīkot apgaismojumu Liedaga ielā ieteica Tūjas ciema vecākā Rūta Kalniņa un
tūjieši ciema sapulcē. Novada enerģētiķis
Jānis Auziņš skaidroja, ka papildus uzstādīs GSM vadības moduli, ar kura palīdzību varēs sekot ielas apgaismojuma līnijas
darbībai, elektroenerģijas patēriņam, bojājumiem un nelegālajiem pieslēgumiem.
Par bojājumiem enerģētiķim ziņos SMS
mobilajā telefonā.
Ilga Tiesnese

Valmieras ielas atklāšana

8. jūlijā Salacgrīvā pēc rekonstrukcijas
darbiem transporta plūsmai atklāja Valmieras ielu. To rekonstruējot, ar speciālu
maisījumu pastiprināta ielas pamatne,
abās ielas pusēs nodrošināta ūdens notece,
izbūvēts trotuārs gājējiem (vecais demontēts), atjaunota apgaismes līnija - uzstādīti jauni stabi ar iespēju pie tiem izvietot
svētku noformējumu, un uzstādītas LED
apgaismes lampas.
Valmieras ielas atklāšanas lenti grieza
AS Latvijas valsts ceļi Vidzemes reģiona
direktors Guntis Apinis, AS ACB atbildīgais būvdarbu vadītājs Dzintars Blumers
un Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs. Pašvaldības vadītājs uzsvēra, ka Salacgrīvai tas ir nozīmīgs
un ilgi gaidīts notikums. - Šī ir tranzītiela,
pa ko pilsētā ienāk smagais transports.
Paldies «Latvijas valsts ceļiem», šo projektu nebūtu iespējams īstenot bez valsts
līdzfinansējuma. Rezultāts ir ļoti labs, un
mēs ceram sadarboties arī turpmāk, - viņš
teica. G. Apinis savukārt uzteica novada
domes un iedzīvotāju uzņēmību un neatlaidību projekta gaitā. Viņš uzsvēra: - Šis
bija kopdarbs pilsētas attīstībai. Mums izveidojās ļoti laba sadarbība valsts finansējuma piesaistīšanai, kurā bija iesaistīta Satiksmes ministrija, «Latvijas valsts
ceļi» un novada dome. Novēlu, lai pilsēta

attīstās un arī «Rail Baltica» problēmas
atrisinās. Savukārt Dz. Blumers pateicās
par iespēju veikt Valmieras ielas atjaunošanu: - Šis objekts bija patīkams ar to, ka
strādājām kā komanda viena mērķa sasniegšanai. Bijām ierobežoti laikā, bet ar
visām problēmām tikām galā. Vēlu salacgrīviešiem spēku, izdomu un ideju attīstīt
pilsētu tā, lai cilvēkiem vienmēr šeit ir
patīkami dzīvot, strādāt un atpūsties. Valmieras ielas rekonstrukcijā iesaistītajiem
novada domes priekšsēdētājs sacīja lielu
paldies.
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks
tehniskajos jautājumos Bruno Veide veikumu rezumēja tā: - Valmieras iela ir
sakārtota pilnībā, darbs paveikts labi.
Vienā pusē padziļināts novadgrāvis, ierīkojot caurtekas atbilstošos augstumos,
otrā pusē ierīkots segtais drenāžas kolektors, jo nebija iespējas izveidot vaļēju
grāvi. Novadgrāvis ir kā cauruļvads ar
infiltrējošām īpašībām, tas ir, lietus ūdeņi, virszemes un gruntsūdeņi tiks savākti
vienā cauruļvadā un novadīti uz grāvi pie
A1 šosejas. Ielā jau pirms tam, ūdenssaimniecības projekta gaitā, bija ierīkotas komunikācijas - ūdensvads un kanalizācija.
Svarīgi, lai zem asfalta seguma būtu viss
nepieciešamais. Klāt segumu, pirms tam
neiebūvējot komunikācijas, nav prātīgi.

Valmieras ielas atklāšanas lenti grieza AS Latvijas valsts ceļi Vidzemes reģiona direktors
Guntis Apinis (no kreisās), AS ACB atbildīgais būvdarbu vadītājs Dzintars Blumers un
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs

Valmieras ielas būvniecības kopējās
izmaksas bija 457 562,85 eiro. Šo projektu līdzfinansēja Latvijas valsts ceļi

ar 224 000 eiro, pašvaldības nauda 233 562 eiro.
Ilga Tiesnese
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Lai arī līst, Salacgrīva svin!

(Sākums - 1. lpp.)
Bet ne jau tikai basketbolu Salacgrīvā
spēlēja svētku dienā! Upes kreisajā krastā - bibliotēkā - atklāja fotogrāfiju izstādi
Bibliokuģis uzvelk buras, bērni zīmēja
savu bibliokuģi, muzejā varēja piedalīties
virtuālā viktorīnā Vai tu pazīsti Salacgrīvu?. Drosmīgākie un izturīgākie piedalījās velofotoorientēšanās sacensībās un
ģimeņu sporta spēlēs. Lai būtu sausi un
silti, leļļu teātra izrāde Sunītis un kaķītis
un radošās darbnīcas Salackrastu mandalas notika jaunatnes iniciatīvu centrā
Bāka.
Labajā krastā bija abu krastu sadziedāšanās, uzstājās flamenko deju klubs
Duende no Rīgas un kultūras namā varēja
klausīties Rīgas Saksofonu kvarteta un
pianistes Hertas Hansones koncertu No
Kuivižiem līdz Kasablankai, kurā skanēja
komponista Georga Pelēča cikls Ziemeļvidzemes krastā. Pats autors par darbu
stāstīja, lūk, ko: - Salacgrīvā dzīvoju jau
40 vasaru. Svīta sastāv no četrām daļām un veltīta mūsu novadam. Pirmā
daļa radīta Kuivižu iespaidā, otrā veltīta
Svētupes lībiešu upuralām, trešā - Ainažu ganībām un ceturtā - «Pie Bocmaņa»
Salacgrīvā.
Kad rosība bija nedaudz rimusi, pilsētā bija klāt īstais brīdis uzvarētājkrastā
nogādāt tēlnieka Paula Jaunzema veidoto
nepilnus 400 kg smago akmens bumbu.
Sākumā kreisā krasta spēlētāji to vēla pa
sarkano paklāju, bet tālāk bumbas ripināšanai roku centās pielikt daudzi - gan
basketbolisti, gan atbalstītāji. Kad bumba
kopīgiem spēkiem bija nolikta goda vietā,
D. Straubergs, kurš spēlēja kreisā krasta
komandā, sacīja: - Krastu mačs ir noslēdzies, un visiem ir skaidrs, ka vienmēr uzvar labākais! Šogad tas ir kreisais krasts.

Pilsētas svētkus kuplināja par tradīciju kļuvušais pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu gājiens

Spītējot sliktajam laikam, spēle izdevās,
bet domāju, ka labais krasts nākamajā gadā to tā neatstās... Sportā vienmēr
vajag izaicinājumu. Paldies visiem par
spēli! Savu prieku neslēpa kreisā krasta
komandas spēlētājs Elvijs Jaunbalodis:
- Komandas meitenes visu izdarīja mūsu
vietā. Viņas iznesa spēles smagumu, jau
sākumā gūstot lielu punktu pārsvaru.
Mums atlika vien spēlēt. Ar smaidu sejā
Jānis Bergs teica: - Bumba ir mūsu kras-

Kreisā krasta komandas uzvarai savu roku pielika un bumbu uz savu pusi veļ Sandis
Gromovs, Elvijs Jaunbalodis un Jānis Bergs

tā, tā jau bija sākumā domāts!
Pilsētas svētkos neiztika bez svētku
gājiena. Bocmaņa laukumā, sveicot visus, novada domes priekšsēdētājs uzrunāja abu krastu pārstāvjus: - Patiesībā ir
tā, ka Salaca ne tik daudz šķir, kā vieno
abus krastus un tajos dzīvojošos. Pirmais
krastu mačs aizvadīts, bumba aizvelta uz
kreiso krastu, turklāt ne bez labā krasta
palīdzības… Tas ir brīnišķīgi, ka satiekamies savas pilsētas svētkos, kas ir svētki

mums pašiem! Mēs zinām, ka spējam un
varam. Paldies visiem Salacgrīvas pilsētas svētku rīkotājiem, organizatoriem,
atbalstītājiem un dalībniekiem!
Svētki turpinājās un visi draudzīgi
klausījās Turaidas rozes koncertu, mielojās pie Radīts Salacgrīvas novadā sadraudzības galda un izdejojās svētku ballē kopā ar grupām Tutti Frutti un Traveling Band.
Ilga Tiesnese

Palicis vēl pēdējais darbs - goda vietā nolikt nepilnus 400 kg smago tēlnieka Paula
Jaunzema veidoto Krastu maču akmens bumbu

Igaunijas un Latvijas Sarkanais Krusts festivālā Positivus
Šogad festivāla Positivus laikā spēkus
apvienoja ne tikai Igaunijas un Latvijas policija, bet arī abu valstu Sarkanais
Krusts (SK). Plecu pie pleca trijos pun
ktos festivāla viesiem palīdzību no ceturtdienas pēcpusdienas līdz pirmdienas
pievakarei sniedza Igaunijas un Latvijas
SK darbinieki.
Svētdien, 17. jūlijā, Salacgrīvā tikās
Igaunijas un Latvijas SK ģenerālsekretāri, lai uzzinātu, kā strādā abu valstu apvienotās komandas. Igaunijas SK
ģenerālsekretāre Rina Kabi atklāja, ka
Salacgrīvā viņi ieradušies pēc latviešu
kolēģu uzaicinājuma. - Bijām nedroši un
nebija pārliecības, kā būs, kā strādāsim.
Bet nu mūsu darbinieki ir guvuši lielu
pieredzi, jo tik plaši apmeklētā pasākumā piedalāmies pirmo reizi. Strādāt kopā
ar latviešu kolēģiem bijis interesanti un
viegli, jo latvieši bijuši draudzīgi, atvērti

un izpalīdzīgi, - viņa pavēstīja. Arī Latvijas SK ģenerālsekretārs Uldis Līkops
bija apmierināts ar apvienotās komandas
darbu: - «Positivus» festivālā strādājam
jau sesto gadu, bet šī ir pirmā reize, kad
esam starptautiska komanda. Sadarbību
noteikti turpināsim.
SK darbiniekiem festivāla dienās darba bijis daudz, turpat 800 viesu meklējuši
palīdzību mediķu teltī. Ārsts Edgars Ginevičs skaidroja, ka pārsvarā tās bijušas
mikrotraumas, nobrāzumi un sasitumi,
gadījies arī pa kādai ērcei. - Ar igauņu
kolēģiem strādāt bija viegli. Tiklīdz bija
kāds igauniski runājošs pacients, palīgā
steidzās igauņi, tas ļoti palīdzēja, - viņš
atzina.
Arī nākamgad Positivus strādās šāda
apvienotā SK komanda.
Ilga Tiesnese

Latvijas un Igaunijas Sarkanā Krusta apvienotā komanda Positivus festivālā
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Jūras svētki Salacgrīvā

9. jūlijā Salacgrīvā nedaudz neierasti
notika tradicionālie Jūras svētki. Kāpēc
neierasti? Šogad nebija vizināšanās jūrā
ar kuģīšiem, bet jūras vēja un viļņu alkstošie varēja izbraukt jūrā ar laivām kopā
ar Andri Skuju, Genādiju Sigajevu un
Jāni Rakuzovu.
Rīts sākās ar tirgotāju un pircēju kņadu
Jahtu laukumā un airu švīkstiem Salacas
upē. Jau astoņpadsmito reizi Jūras svētkos notika sacensības smaiļošanā un kanoe airēšanā. Kā vienmēr salacgrīviešiem
piebiedrojās Limbažu un Talsu airētāji.
Arī laikapstākļi bija labvēlīgi jaunajiem
airētājiem. Sacensībās dažādās vecuma
grupās piedalījās vairāk nekā 80 dalībnieku.
Tūlīt pēc airēšanas sacensībām turpat
Jahtu piestātnē sākās sacensības glābšanas riņķa mešanā ūdenī, bet Zvejnieku
parka stadionā spēlēja basketbolu, volejbolu 4:4, meta sviedlīni un zvejnieku
zābaku.
Oficiālā svētku atklāšana notika pulksten 12 dienā. Tad visus uzrunāja Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs: - Šodien visā Latvijā svinam svētkus mūsu māmuļai jūrai, jo tā ir
mūsu tautas maizes klēts, kas dod iespēju
zvejniekiem iet jūrā un vilkt lielus lomus,
ļauj mums kāpt lielos kuģos un doties
plašajā pasaulē. Jūra dienas svelmē dod
veldzi un spēku, gan būdama mierīga,
gan, kad tā trako. Jūra dod mums brīnišķīgus saulrietus, kas pieder visiem. Sveicu visus svētkos un novēlu jauku, jautru,
interesantu un piedzīvojumiem bagātu
dienu!
Tūlīt pēc atklāšanas notika smaiļošanas un kanoe airēšanas sacensību uzvarētāju apbalvošana. Treneri Uldis un
Kaspars Močāni var būt lepni - salacgrīvieši šajās sacensībās ieguva 20 dažāda
kaluma medaļu. Mūsējiem šādas godalgotās vietas: 10 gadīgo zēnu grupā uzvarēja Mārcis Tomsons, meiteņu grupā Lauma Močāne, 2. vietu ieguva Velta
Cīrule, 3. - Marika Kalniņa. 11 gadīgo
zēnu grupā 2. vieta Arvīdam Gertneram,
meiteņu grupā 2. bija Ance Tomsone.
12 gadīgo zēnu grupā uzvarēja Mārtiņš Jirgensons un trešais palika Mikuss
Irmejs, bet meiteņu grupā 3. vieta Līvai
Sīlītei. 14 gadīgo zēnu grupā 2. vietu
ieguva Markuss Irmejs, meiteņu grupā
2. vietu ieguva Elīna Gertnere un 3. Romina Grīnvalde. Meiteņu vecākajā

Šogad pirmo reizi Jūras svētkos varēja pārbaudīt savu spēku: sievu turēšanā
izturīgākie, auto vilkšanā - spēcīgākie

grupā 1. vieta Sandijai Megi, 2. - Anetei
Neretniecei. Jauniešiem vecākajā grupā
1. vietā Nauris Tomsons, 2. - Aigars Cīrulis. Pieaugušo grupā 1. vieta Mārim
Bergšteinam, 2. - Dāvim Melnalksnim.
Savukārt kanoe airēšanā zēnu vecākajā
grupā 1. vietā Kristiāns Kacars un 3. Edvarts Zaķis. Malači, salacgrīvieši!
Tūlīt pēc apbalvošanas sākās svētku
koncerts. Skatītāji priecājās par Initas
Āboliņas un Normunda Ķieta muzicēšanu, jauniešu deju kolektīvu Skulte un
Randa dejām, grupas Tēva nams un ansambļa Dziedātprieks kopīgo uzstāšanos.
Jaunākie svētku dalībnieki kopā ar Pirātu
desantu no Melnsila iepazinās ar pirātu
paražām un attiecībām uz kuģa, mācījās
pirātu rotaļas, dziedāja un pārbaudīja savus spēkus. Turpat pļaviņā pie Jahtu ostas
darbojās jaunatnes iniciatīvu centra Bāka
radošās darbnīcas un Ingrīdas Žagatas
keramikas darbnīca. Nekur tālu neejot,
varēja nobaudīt gardo laša zupu un pārbaudīt savus spēkus un veiklību kannu
vai sievu turēšanā, hanteļu celšanā, šautriņu mešanā mērķī un bumbiņas trāpīšanu
spainī. Spēka un veiklības sacensību kulminācija bija jau vēlā pēcpusdienā, kad
notika automašīnas vilkšana. Par stiprāko un ātrāko auto vilcēja titulu sacentās
16 vīru un 9 dāmas. Skaļi skatītāju aplausi

un uzmundrinājuma vārdi pavadīja katru vilcēju.
Tūlīt pēc tam notika spēka un veiklības sacensību
dalībnieku apbalvošana.
Piena kannu turēšanā trešais bija Kristaps Bukejs,
otrais Pauls Vinklers,
pirmais Arnis Grantiņš,
dāmu konkurencē trešā
Karīna Bečere, otrā Aelita Darkevica, pirmā Inga
Plūme. Hanteļu celšanā
1. vietā Mārtiņš Ķelpis
(184 reizes), 2. - Roberts
Štops, 3. - Uldis Leganovskis. Dāmu konkurencē pirmā Agnija Bērziņa
(201 reizi), viņai sekoja
Laura Andžāne (76 reizes)
un Inga Plūme (59 reizes).
Sievu turēšanā 3. vieta Uldim Daugulim, 2. - Edgaram Timermanim, bet visilgāk savu dāmu klēpī noturēja Uldis Laganovskis
(30:04). Šautriņu mešanā
tika apbalvoti pirmo vietu
ieguvēji - dāmu konkurencē Marta Stivriņa, vīru
sacensībā Uldis Daugulis.

Interesantas bija meistardarbnīcas pie keramiķes Ingrīdas
Žagatas

Mašīnas vilkšanas sacensībās kungu konkurencē ar laiku 18,64 uzvarēja Aleksejs
Bocjurovskis, aiz sevis atstājot Paulu
Vinkleru un Gunti Kļavu. Dāmu konkurencē visātrāk auto vilka A. Bērziņa
(34,73), otrā bija Laila Olte, trešā - Ilona Veide. Šo sacensību organizētājs Inārs
Bikaunieks īpašu balvu Jūras svētku stiprinieks pasniedza vīram, kurš bija pie
dalījies visās spēka un veiklības sacensībās - Kasparam Meļķim.
Kad dienas aktivitātes Jahtu laukumā
bija rimušas, svētku viesi pārcēlās uz
Zvejnieku parku, kur notika koncerts Par
mums pašiem ar solistu Ievas Kerēvicas
un Jāņa Aišpura un Nacionālā teātra aktieru Marijas Bērziņas un Aināra Ančevska un pavadošās grupas Vintāža piedalīšanos.
Mirkli pirms salūta notika loterija, kuras laikā izlozēja svētku atbalstītāju sarūpētās balvas. Divas biļetes uz Positivus
festivālu, iepriekš atbildot uz konkursa
jautājumu, ieguva Mikus no Salacgrīvas.
SIA Baltic Forest dāvināto divriteni savā
īpašumā ieguva Gaļina no Mazsalacas.
Latvijas Reģionu apvienības sarūpēto
balvu - gumijas laivu - laimēja Ieva no
Cēsīm.
Balli šajos Jūras svētkos spēlēja grupas Apvedceļš un Dakota un dīdžejs Matthew Nagle. Tā turpinājās vēl pēc krāšņā
salūta, un droši varam teikt - svētki šogad
izdevās!
Lai arī šogad izpalika vizināšanās jūrā ar zvejas kuģiem, jūras alku pilnie izvizinājās ar zvejas laivām
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Par Rail Baltica
Salacgrīvas posmu
vēl konsultēsies
Valdība apstiprinājusi Satiksmes ministrijas (SM) piedāvāto Rail Baltica dzelzceļa līnijas trases izvietojumu Latvijas teritorijā, kurā iekļauts arī B2-2 risinājums. Lai
ievērotu iedzīvotāju un pašvaldības intereses, valdība, ieklausoties Salacgrīvas iedzīvotāju viedoklī, uzdeva Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai kopā ar
SM un Salacgrīvas novada domi konsultēties ar Eiropas Komisijas (EK) Vides ģenerāldirektorātu par iespēju C5 posmā, kas
šķērso Natura 2000 teritoriju Vitrupes ielejā, būvēt Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru.
Jāatgādina, ka iepriekš Salacgrīvas novada atbalstītā Rail Baltica trases alternatīva C5 šajā novadā tapa, atsaucoties uz iedzīvotāju vēlmēm un papildus pētot iespējas trasi novietot tālāk no apdzīvotām vietām. Šī ar iedzīvotāju un pašvaldības līdzdalību tapusī alternatīva ieguva vislielāko
atbalstu sabiedriskās apspriešanas laikā un
tika rekomendēta, iesniedzot ietekmes uz
vidi novērtējuma ziņojumu. C5 skar par
20 īpašumiem mazāk nekā ministriju un
dabas uzraugu atbalstītā B2-2 trase, toties
60 m platā joslā šķērso aizsargājamo dabas
teritoriju Natura 2000. Iepriekš tika norādīts, ka izvēlētais visām pusēm pieņemamākais Rail Baltica trases novietojums Salacgrīvas novadā - C5 alternatīva - ir teorētiski iespējama, taču rada augstus riskus:
projekta realizācijas apstāšanos uz vairāk
nekā gadu, turklāt ar neskaidru rezultātu
nākotnē, kā arī draud ar iespējamu tiesvedību Eiropas līmenī par dabas lieguma Natura 2000 aizskārumu. Tāpēc valdība trases
novietojumam šajā posmā rekomendēja
izvēlēt variantu B2-2, kas nešķērso Natura 2000 teritoriju un mājvietas. Lai risinātu
situāciju, pašvaldība piedāvāja paplašināt
dabas liegumu Natura 2000 savā teritorijā
apmaiņā pret vēlamo Rail Baltica maršrutu. Atbildīgais vides aizsardzības un reģi
onālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
pauda, ka šajā situācijā neesot manevra
iespējas, tomēr viņš gatavs konsultēties
ar EK. Arī premjers Māris Kučinskis mudināja cīnīties par Salacgrīvai tīkamo Rail
Baltica trasi.
Salacgrīvas novada dome ir gandarīta,
ka valdība, akceptējot Rail Baltica trases

novietojumu Latvijas teritorijā, uzdeva atbildīgajām ministrijām vēl konsultēties ar
EK par novadam vēlamāko trases variantu.
- Šoreiz panāktais kompromiss ir varbūt
viens no pirmajiem gadījumiem Latvijā,
kad iedzīvotāju iniciatīva kopā ar domes
atbalstu tomēr spēj panākt saprātīgu risinājumu, - šādi valdības lēmumu vērtē Salacgrīvas novada iedzīvotāja un aktīviste
Vīva Ieviņa. Viņa kopā ar domubiedriem
jau vairāk nekā gadu cīnījusies, lai dzelzceļš Salacgrīvas novadā ietu nevis pa SM
atbalstīto B2-2 trasi, bet C5 trasi, kas skartu mazāk lauksaimniecības zemju.
Lai arī šīsdienas lēmums nedod garantiju, ka iedzīvotāju atbalstītā trase noteikti
tiks īstenota, tā tomēr ir iespēja vēl pacīnīties, uzskata Salacgrīvas novada priekšsēdētājs Dagnis Straubergs. - Es esmu gandarīts. Mums ir iespēja turpināt darbu un
tiešām noskaidrot, kāda ir šī situācija. Šeit
būtībā ir runa par to, vai uzvarēs birokrātija un formālisms, vai tas, kas patiesībā ir
dabā, - viņš saka.
SM iepriekš bažījās, ka konsultācijas ar
Eiropas Komisiju varētu nobremzēt visa
Rail Baltica projekta īstenošanu par pusotru - diviem gadiem, kas nepaliktu bez
finansiālām sekām. Taču šīsdienas lēmums
bažas noņēmis - kopumā trase ir apstiprināta un īstenošanas process var virzīties
tālāk.
Ja EK piekritīs C5 variants īstenošanai,
attiecīgajā posmā trases novietojums būs
jākoriģē un jāveic papildu darbi, skaidro
SM valsts sekretāra vietnieks Dins Merirands. Bet pat tad projektu būs iespējams
paveikt iecerētajos termiņos, jo Salacgrīvas novada teritorijā dzelzceļa līnijas būvniecība nākamo piecu gadu laikā nenotiks.
Rail Baltica projekts paredz savienot
visas trīs Baltijas valstis ar modernu Eiropas standarta platuma dzelzceļa līniju. Latvijas teritorijā dzelzceļa līnija būs
263 km garumā.
Salacgrīvas novada domes organizētajā parakstu vākšanas laikā 801 iedzīvotājs
atbalstīja Rail Baltica trases C5 novietojumu. Ministru kabinets ir informēts par pašvaldībā savāktajiem parakstiem.
Informē lsm.lv un Ilga Tiesnese
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Roku nospiedumi
Slavas alejai

Slavas aleja Salacgrīvas promenādē nu ir atklāta

16. jūlijā Salacgrīvas promenādē atklāja Slavas aleju, kurā apskatāmi un savai
rokai piemērojami pieci Salacgrīvu apmeklējušu ievērojamu cilvēku roku nospiedumi.
Šogad, Positivus festivāla laikā, darba
grupa - Kaspars Neimanis, Elvijs Jaunbalodis un Ēriks Straubergs - iesākto turpināja un paņēma plaukstu nospiedumus no
pieciem ievērojamiem festivāla viesiem:

Years & Years - Olly Alexander, John New
man, M83 - Anthony Gonzalez un Igaunijas prezidenta Tomasa Hendrika Ilvesa.
Līdz gada beigām Slavas alejā bronzā
atlieto rokas nospiedumu galerija papildināsies un salacgrīviešiem un viesiem būs
iespēja uzzināt, kādi mākslinieki viesojušies Salacgrīvā un piekrituši atstāt piemiņu par sevi Slavas alejai.
Ilga Tiesnese

Tūjas bibliotēkas un
zinību centra pārmaiņas
Līdz 1. oktobrim Salacgrīvas novada izveidotā darba grupa strādās un sagatavos
priekšlikumus par Tūjas zinību centra un
bibliotēkas pārbūvi un apvienošanu vienuviet.
Šobrīd divas pašvaldības iestādes - zinību centrs un bibliotēka - atrodas divās
dažādās vietās. Ir jārod risinājums, kā bibliotēku no daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa
pārcelt uz Zinību centru, zem viena jumta.
Izskatot Tūjas bibliotēkas vadītājas Zeltītes Milleres ieteikumus, novada domes
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs secināja:

- Šobrīd ir divi priekšlikumi. Viens - iegādājoties pašvaldības īpašumā 2. stāvā esošos dzīvokļus un uzceļot nelielu piebūvi,
paplašināt esošās telpas, otrs - uz turpat
esošās pašvaldības zemes būvēt jaunu ēku.
Ir jātiek skaidrībā, kas ir lietderīgāk un racionālāk. Nākamgad Tūjas bibliotēkai būs
70 gadu, tad varētu būt jaunas telpas Tūjas
zinību centram un bibliotēkai.
Speciālisti līdz 1. oktobrim sagatavos
abu priekšlikumu funkcionālos, uzturēšanas un finansiālos risinājumus.
Ilga Tiesnese

Sociālā dienesta izglītojoši informatīvā sleja

Salacgrīvas novada Sociālā dienesta
komandai pievienojies sociālais pedagogs
Rolands Eglītis. Viņš pats iepazīstina ar
sevi, kā arī sniedz skaidrojumu par šī amata specifiku un nozīmi bērna dzīvē:
“Pēdējos 7 gadus lielākoties pavadīju
ārzemēs, dzīvojot, strādājot un izglītojoties
sociālajā jomā Austrijā. Šajā laikā ieguvu
integrācijas speciālista kvalifikāciju, apgūstot arī koučingu un praktiskās psiholoģijas novirzienus. Atgriežoties dzimtenē,
esmu izvirzījis sev mērķi sniegt iegūtās
zināšanas, iemaņas un prasmes vidē, no
kuras pats nāku. Tas bija apzināts solis pievienoties Salacgrīvas novada Sociālajam dienestam. Vēl ir liels darbs priekšā,
taču kā pozitīvu faktoru gribu minēt dienesta komandu, ko ikdienas darbā izjūtu kā
vērtīgu atbalstu, sadarbojoties arī ar citām
struktūrvienībām.
Paralēli sociālā pedagoga pamatdarbam
brīvajā laikā darbojos kā personības attīstības un motivācijas treneris. Mana mērķauditorija ir jaunieši līdz 29 gadu vecumam.
Šai sakarā izmantoju piedāvāto iespēju
uzstāties jauniešu iniciatīvu centrā Bāka
kā vienam no šīs profesijas guru. Priecājos
par Salacgrīvas novada aktīvajiem jauniešiem, redzot perspektīvu nākotnes izaug
smē - gan apjomā, gan kvalitātē.
Lai radītu lielāku skaidrību par manu
ikdienas darbu, sniedzu nelielu tā aprakstu.

Sociālais pedagogs ir bērnu tiesību un interešu aizstāvis, kurš palīdz risināt sociālpedagoģiskās problēmas mācību procesā,
sekmē skolēnu, vecāku un skolotāju sadarbības iespējas, koordinē un sadarbojas ar
citu institūciju speciālistiem.
Manos darba pienākumos ietilpst dažādu situāciju risināšana, kas saistītas
ar skolēnu nevēlamu uzvedību skolā un
skolas teritorijā, konfliktiem ar skolas/
klases biedriem vai skolotājiem, stundu

kavēšanu, klaiņošanu, fiziskiem vai emocionāliem pāridarījumiem pret kādu citu
personu, noslēgšanos, aktivitāšu zudumu,
atkarību izraisošu vielu lietošanu, kā arī
citām negatīvām izmaiņām uzvedībā. Protams, pie manis var nākt arī tad, ja skolēns
vienkārši vēlas izrunāties vai iepazīt sevi
labāk. Es ļoti novērtēju ikkatru, kurš strādā
savas personības pilnveidē. Sociālais pedagogs nav kaut kas tāds, ar ko jāpiedraud
skolēnam nepaklausības gadījumā. Esmu
neitrāla persona, kas palīdz skolēnam rast/
veidot pozitīvu mijiedarbību ar skolas dzīvi un apkārtējiem cilvēkiem, lai skolēns
gūtu labākus panākumus skolā un justos
gandarīts un iepriecināts uzturēties un darboties skolas vidē.
Ja nepieciešams, apmeklēju skolēna ģimeni, pētu skolas sociālo vidi, izzinu problēmu cēloņus, izstrādāju priekšlikumus un
organizēju profilaktiskus pasākumus, lai
novērstu vai ierobežotu atkarību un dažādu
problēmu izplatību skolā, izvērtēju sociālās problēmas bērna dzīvē un palīdzu tās
risināt, veidojot pozitīvu sadarbības vidi,
ievērojot bērna vajadzības un pieredzi.
Neuzvedība stundās, stundu neattaisnota kavēšana, smēķēšana, motivācijas
trūkums, nesekmīgi vērtējumi - tie ir ikdienišķi jautājumi, ar ko saskaros savā darbā.
Noderīgi ir atcerēties, kā pašam klājās skolas gados, lai labāk izprastu bērna vajadzī-

bas un sniegtu nepieciešamo atbalstu. Tas
man palīdz izprast cēloņus problēmām, kas
izraisa destruktīvo uzvedību skolā un ārpus
tās. Jāatzīst, ka pieaugušo cilvēku uzvedība bieži vien ne ar ko daudz neatšķiras no
bērna uzvedības.
Sākoties jaunajam mācību gadam, ļoti
svarīgi ir ielikt labus pamatus tam, kas mūs
sagaida. Problēmas būs, sarežģījumi būs,
konflikti būs. Bet mūsu spēkos ir to mainīt.
Ar interesi un patiesu prieku gaidu jaunā
mācību gada sākumu, lai ķertos vērsim pie
ragiem. No sirds aicinu vecākus aktīvi iesaistīties bērna dzīvē - gan skolas gaitās,
gan ārpusskolas aktivitātēs.
Mans ieteikums pieaugušajiem - pievērst uzmanību savai uzvedībai un izteikumiem, īpaši bērnu klātbūtnē! Pārāk
daudz tiek izteikta kritika, nosodījums un
negatīvi apgalvojumi bērna virzienā gan
mājās, gan skolā. Savukārt stipri par maz
tiek pateikti uzmundrinoši iedrošinājuma
vārdi. Bērniem to vajag tāpat kā ēdienu.
Pozitīvs novērtējums, pat ja paveiktā lieta
šķiet pašsaprotama un pilnīgi niecīga pieaugušam cilvēkam, bērnam var nozīmēt
ļoti daudz.
Tas nozīmē tikai vienu - mācīšanās process nekad nebeidzas. Arī jums - vecāki un
skolotāji - vēl ir daudz, ko apgūt un mācīties. Tieši tāpat kā man. Lai mums visiem
kopīgi izdodas!”
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Dejotāji
svešumā

Ir 2. augusts, pulkstenis rāda 4 no rīta,
un maza daļa Salacgrīvas un Ainažu iedzīvotāju - jauniešu deju kolektīvs Randa un
vidējās paaudzes deju kolektīvs Randiņš sāk savu ceļojumu uz Ungāriju.
Ceļā pavadījām divas dienas. Braucām
cauri Lietuvai, Polijai, Čehijai, Slovākijai,
lai nonāktu Mako pilsētiņā Ungārijā, ko
dažas dienas visi saucām par mājām. Bija
sajūta, ka apceļota visa pasaule. Pa ceļam
vērojām dabasskatus ar milzu kalniem,
mežiem, saulespuķu un kukurūzu laukiem. Šī ainava tomēr atšķiras no mums
tik pierastiem Latvijas skatiem. Galamērķī
ceļotājus sagaidīja festivāla organizatori.
Mūsu grupai gida lomu pildīja jauns puisis - Atila Varga. Viņš rūpējās par mūsu
labsajūtu, koncertiem, ekskursijām. Atila
šo darbu veica brīvprātīgi, tas ir viņa hobijs.
Ungārijā pavadītais laiks vienkārši
aizlidoja. Pat grūti aptvert, kur nu vēl izstāstīt visu to, kas notika un piedzīvots.
Pēc garajiem mēģinājumiem un koncertu
stundām dejotāji bija pārguruši. Karstums
atgādināja krievu pirti, it īpaši, kad bija
jāuzvelk vilnas tautastērps. Nekāda patīkamā sajūta dejotājus nepārņēma, kad
ūdensparkā tautastērpos dejojām 32 grādu
temperatūrā, kamēr skatītāji peldkostīmos
skatījās un dzēra atvēsinošus dzērienus.
Bet visi izdzīvoja, un vadītāja Anita Gīze
bija apmierināta ar rezultātu. Pēc dejošanas varējām atveldzēties baseinos un baudīt termālo ūdeņu labumus.
Piektdiena, 5. augusts, bija mūsu brīvdiena, ko izmantojām pēc saviem ieskatiem un devāmies uz Szegedu - trešo lielāko pielsētu Ungārijā. Braucām ar kuģīti pa

Dejotāji svešumā

Novada dejotāji Ungārijā godam pārstāvēja mūsu valsti un pašvaldību

Tisas upi, bijām salami un paprikas muzejā. Daļa no mūsējiem izbrauca pa pilsētu
ar tūristu autobusiņu. Visi apskatījām vareno Szegedas Domu.
Protams, ka Latvija nebija vienīgā
valsts, kas piedalījās šajā fantastiskajā pasākumā. Bija arī dejotāji no Čehijas, Polijas, Norvēģijas un Igaunijas, tādēļ katru
vakaru sporta zālē mācījāmies dažādas
dejas un dziesmas. Nevar arī nepateikt,
ka mūsu daiļie dzimtenes puiši cittautu
meitenēm salauza sirdis... Bet, kad deju
karstumā kļuva par karstu, latvieši lavījās
āra, lai atveldzētos pilsētas strūklakās, jo
kā citādāk, ja ir pierasts, pie jūras dzīvojot,
jebkurā brīdī aiziet nopeldēties. Vienā no
vakariem deju zāle pārvērtās par futbola
laukumu, kad norvēģi izaicināja latviešus

uz spēli. Protams, atteikt neviens nevēlējās un visi sarosījās cīņai par uzvaru. Cīnījāmies godam, un tas, kāds bija rezultāts,
pat nav svarīgi. Visas nedēļas laikā par
miegu varējām aizmirst, jo gulēt nebija
laika. Vakaros notika dažādi pasākumi un
neiztrūkstošās diskotēkas.
Sestdien ungāri bija īpaši pacentušies
un pēc koncerta visus aicināja pie klātiem
galdiem. Vakara gaitā visi sadziedājās,
spēlēja orķestris, kas aicināja griezties
dejā, deva nogaršot īpašu dzērienu, ko
sauca par palinku. Tā garšoja un gāja pie
sirds kā nu kuram un arī iedarbojās atšķirīgi, bet beigās visi smaidīgi devās uz autobusu. Mājupceļā uz viesnīcu busā notika
ballīte, kas atgādināja klubu Vecrīgā, kur
visi dejoja un dziedāja līdzi dziesmām.

Pēdējā dienā, liekot autobusā koferus,
neviens nevēlējās doties projām, jo kopā
bija pavadīta fantastiska nedēļa, iepazīti
brīnišķīgi cilvēki. Kāds pat pamanījās atstāt savas drēbes viesnīcas skapī. Bet tas
jau tikai uz atgriešanos!
Varam teikt tikai vienu - Ungārijā pavadītā nedēļa bija nedēļa paradīzē. Viss piedzīvotais, iepazītais bija lielisks, bija par
maz, un vajag vēl. Tādēļ nobeigsim šādi:
- Ar atgriešanos! Lielu paldies sakām
Salacgrīvas novada domei par finansiālu
atbalstu, Salacgrīvas un Ainažu kultūras
namam, kā arī Martai Dancei, kura visu
sagatavošanās laiku uzturēja kontaktus un
sarakstījās ar festivāla organizatoriem.
Anita Gīze, Ilze Līdaka un
Raivo Čekaļins

Bibliokuģi dokumentē
fotomākslinieks Valdis Brauns
Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs (pieraksta osta - Salacgrīva) turpina šīsvasaras braucienus pa Latvijas piekrasti.
Mūsu burās zēģelē spirgts ziemeļrietenis,
lai gan Kurzemes krastā, kur nule bijām,
auglīgākais ir saksenis (dienvidrietumu
vējš) - tad krastā nāk dzintars, šis gadu
simteņiem jūrā gulējušais priežu un saules asaru sāls.
Pāvilostā iekuģojām kā pie seniem
draugiem. Sakas grīvā sānus vēlīgi gozēja koka laivas - tās turpat būvētas ar
klinkera jeb pārlaidbūves tehnoloģiju.
Ģirts Vagotiņš-Vagulis, kurš savulaik
aktīvi attīstīja šo projektu, nu saimnieko
Pāvilostas jahtklubā, sagatavodams tuvus
un tālus reisus zem baltajām burām. Viņš
mūs - Salacgrīvas bibliotēkas vadītāju un
bibliokuģa idejas autori Hedvigu Inesi
Podziņu, fotomākslinieku Valdi Braunu,
kuģu vadītāju Jāni Mitenbergu un videooperatoru Ēriku Lauski - sēdināja melni
darvotā koka laivā, kas nule atjaunota
(starp citu, pirkta mūsu, Salacas, pusē!),
un izvizināja līdz jūras vārtiem, metot līkumus pa Saku.
Šī ir ļoti interesanta upe - visīsākā
(tikai 6 km!), bet arī te zvejo mums tik
labi zināmos nēģus, par ko liecina krastā redzamie lielie tīklu būri - kastes, kur
apaļmutnieki tiek turēti, kamēr tirgū ceļas cenas un tos ir vērts pārdot.
Pāvilostas novadpētniecības muzejā
pēcpusdienā Bibliokuģis tiekas ar jūras skartajiem mūs gaidīja vietējie jūras
vilki - slavenie zvejnieki Haralds Lukševics, Jānis Štokmanis un Valdis Stūre.
Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs
Uldis Kristapsons tikšanās reizē uzsvēra,
ka mums ikvienam ir jāapzinās jūra kā
nacionālā bagātība, un tieši tādas piejūras
pilsētas kā Pāvilosta un Salacgrīva to ap-

Valda
Brauna
paš
portrets

liecina, turpinot senās zvejnieku tradīcijas, nodrošinot paaudžu pārmantojamību,
sūtot jauniešus uz jūrskolām Liepājā un
Rīgā.
Ne maza nozīme aroda izvēlē ir Pāvilostā atdzimušajam konkursam skolēniem Vai tu mīli jūru?. Sacensības
mezglu siešanā, virves vilkšanā, tīklu
lāpīšanā, navigācijā un citās jūrniecības
zināšanās agrāk bija labi zināmas kā Latvijas TV konkurss piejūras skolu jauniešiem. Tagad tas atdzīvojies no jauna ar
ES atbalstu. Pāvilostā konkursa norisē
un sagatavošanā daudz spēka un zināšanu velta muzeja vadītāja Irina Kurčanova, jo viņa uzskata, ka sakņu spēks notur
jauniešus pie dzimtā krasta un tēvutēvu
aroda - jūrā iešanas. Arī U. Kristapsons
atcerējās, ka tieši Vai tu mīli jūru? viņu
motivēja dziļāk iepazīt piekrastnieku arodus. Ne velti paša dēls Edgars iet jūrā un
turpina šīkrasta tradīcijas!

Sāļais vējš, Mūžības skartie, Jūrā un
krastā - tie ir Latvijas fotodokumentējumi, kurus Pāvilostā galdā cēla fotomākslinieks Valdis Brauns. 70. gados, braucot
ar mocīti, viņš apceļoja Latvijas krastu.
Tiesa, tikai to piekrasti, kas nebija PSRS
robežapsardzības zona. Cēla kāpās telti,
žāvēja zivis un klausījās raupjajās vīru
valodās.
V. Brauns šoreiz dokumentēja arī bibliokuģa gaitas Kurzemes krastā. Kā tas ir,
kad sievas sedumā gaida vīrus no selgas
pārnākam, kad Ziemeļjūrā vilnis cērt tieši
sejā, kad kaijas apsēžas uz kuģa reliņiem
un laiva ir pilna sudrablašu? Fotomākslinieks to zina, un melnbaltā foto burvība ļauj izteikt jūrā un krastā redzēto tik
daudzkrāsaini, ka no skaistuma vai gluži
bail kļūst. Īstā dzīves sāls profesionāļa
skatījumā top par mākslu.
Pasakot paldies pāvilostniekiem par
viesmīlīgo uzņemšanu, devāmies uz Jūr-

kalnes Vēverlejām, kur gleznainā vietā
stāvkrastā teltis cēluši Kapteiņa Āķa piedzīvojumu nometnes dalībnieki - puiši un
meitenes no Maskačkas Rīgā. 44 jaunieši jau kuro gadu vada nedēļu pie jūras peldas, skrien, sporto, mācās piekrastes
arodu gudrībās, jo galvaspilsēta neko
tādu nespēj piedāvāt. Te laiks bija izpausties mūsu jūrniekam J. Mitenbergam, jo
jauniešus interesēja gan pirātu stāsti un
jūras gudrības, gan tas, ko mēs uz kuģa
saucam par citadeli, kur X stundā patverties no bruņotiem iebrucējiem. Patiess
gandarījums, ka divi nometnes dalībnieki jau paspējuši iesniegt dokumentus
Liepājas Jūrniecības koledžā. Lai viņiem
veicas!
Bibliokuģa apkalpe nenolaiž buras.
Rīgas ostas svētku laikā mūs varēja satikt
Andrejostā, savukārt 17. augustā kopā
ar kinorežisoru Jāni Streiču - mūsu bibliokuģa patronu - viesojāmies Pārventas
bibliotēkā, kur atminējāmies dižo ventspilnieku, tālbraucēju kapteini Arvīdu Ludeviku. Par viņu stāstīja vēsturniece, kas
pati jau kļuvusi par jūrniecības leģendu, Ingrīda Štrumfa, un bibliokuģa goda kapteinis, Ventspils ostas kapteinis Arvīds
Buks.
Tikmēr nedrīkstam aizmirst, ka konkurss Vai tu mīli jūru? turpināsies arī
jaunajā mācību gadā, savukārt Pāvilostā
jau darbojas jūrniecības pulciņš. Laiks
sasparoties arī citām piekrastes skolām,
jo, pēc starptautiskās jūrniecības organizācijas datiem, pasaulē vēl arvien trūkst
30 - 40 tūkstošu jūras virsnieku. Te nu
plašs darbalauks ir tieši latviešiem, kuri
ir dzimuši pie jūras un zina jūru.
Gints Šīmanis
Valda Brauna foto
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tāds bija pirmais iespaids mums, lauviešiem, iebraucot šajā Ziemeļvidzemes pilsētiņā. Tas nekas, ka saulīte savu vaigu nerādīja, pelēkais padebesis reizēm rasināja,
bet pilsētas sakoptība un krāšņie ziedu stādījumi apkārtni rādīja gaišās un saulainās
krāsās.
Vispirms apciemojām Rūjienas izstāžu
zāli, kur mūs sagaidīja Līga Siliņa - ļoti
atraktīva, zinoša un darbīga rūjieniete.
Ar savu stāstījumu, dziesmām un šarmu
viņa prata ieinteresēt gan lielos, gan mazos Rūjienas vēsturē un šodienā. Viņa arī
vada biedrību Rūvenietis, kuras biedri, līdzīgi mūsu Svētupes Lauvai, nodarbojas
ar kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti un
saglabāšanu. Līgas pavadībā iepazinām
gan rūjieniešu saikni ar netālu esošajiem
igauņu kaimiņiem, gan to, kā radās draudzība ar Japānas pilsētiņu Higašikavu,
gan bija neliela pastaiga pa pilsētu. Varējām klausīties vēl un vēl, bet mūs gaidīja
viesošanās Rūjienas saldējuma ražotnē.
Visi ieinteresēti noskatījāmies filmiņu
par to, kā top šis aukstais našķis, uzzinājām, no kurienes nāk piens saldējuma
ražošanai, no kurienes saldais krējums
(starp citu, no Limbažu pienotavas), kur
iepērk vafeļu glāzītes un šokolādi, kā arī
to, cik veidu saldējumus Rūjienā ražo.
Un tad pati gaidītākā apmeklējuma daļa degustācija. Te nu domas dalījās - vienam labāk garšoja parastais plombīrs, citam - saldējums ar kafiju, vēl kādam bumbieru-rabarberu saldējums. Degustācijas beigās tikām pie pārsteiguma, proti,
saldējuma ar cepumiem. Šī recepte ir izstrādāšanas procesā, veikalā šāds našķis
nav nopērkams. Mazie teica, ka bija garšīgi!
Pēc lielās saldējuma ēšanas prasīties
prasījās izkustēties. Devāmies uz saimniecību Līgotnes. Bērniem tā bija izskriešanās, izšūpošanās, šinšillu samīļošana un

Dāvana
Salacgrīvas
vidusskolai

Salacgrīvas
vidusskola
saņēmusi
vērtīgu dāvinājumu izglītības atbalsta
programmā Savai skolai. Iedzīvotāji par
pirkumiem Maxima Latvija veikalos iegūtās uzlīmes varēja novēlēt ikvienai izglītības iestādei, lai tā šīs uzlīmes apmainītu
pret inventāru. Paldies visiem, kuri atbalstīja savu Salacgrīvas vidusskolu! Kopā sakrājām 17 622 uzlīmes.
Salacgrīvas vidusskola ieguvusi 9 kartes, 3 globusus, novusa galdu, divus vingrošanas komplektus, sporta inventāru,
fotokameru un divus planšetdatorus.
Sanita Šlekone,
Salacgrīvas vidusskolas direktore
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Rūjienā dzīvo zaļi -

Neliels atpūtas brīdis Rūjienas iepazīšanas laikā

trušu pabarošana. Mums, lielajiem, pēc
dzīvnieciņu un saimnieces jaunās aizraušanās - gleznu - apskates, kā arī sarunām
ar to autori par dzīves un biznesa līkločiem radās iemesls pārdomām par dzirdēto un redzēto.
Ar lielu pozitīvisma devu uzlādēja
Naukšēnu cilvēkmuzeja apmeklējums.
Pārdomāts sava novada vēsturiskā man-

tojuma apkopojums ar humoru piedevās,
saistošs stāstījums par Naukšēnu vēsturi
un tagadni. Beigās pastaiga pa Naukšēnu
muižas parku un pašas muižas apskate (redzējām gan tikai ārpusi, jo iekšienē notika gatavošanās vietējo uzņēmēju saietam,
kas risinās pagasta svētkos). Bet muižas
siera tornī gan uzkāpām un ar raganas slotu katrs varēja izbraukt…

No manas puses vislielākā pateicība
mūsu supervecmāmiņām, kuras dienas
garumā centās parādīt saviem mīļukiem,
kas notiek Rūjienas pusē, cīnījās ar mazo
niķiem un stiķiem, ieklausījās viņu gudrībiņās un pašas paspēja visu redzēt, dzirdēt
un izbaudīt.
Indra
Lauvās

Ērta iespēja atbrīvoties no zaļajiem
atkritumiem
Tuvojoties rudens sezonai, arvien aktuālāka ir nepieciešamība atbrīvoties no
bojātiem āboliem, lapām, zāles un citiem
zaļajiem atkritumiem. SIA ZAAO piedāvā
iespēju no tiem ērti atbrīvoties, izmantojot
big-bag maisus ar ietilpību 1,1 m3. Maiss
paredzēts tikai zaļajiem atkritumiem!
Big-bag maisus var saņemt EKO laukumos:
l Valmierā (Dzelzceļa ielā 5);
l Cēsīs (Lapsu ielā 19, Bērzaines ielā 31);
l Limbažos (Mazā noliktavu ielā 13);
l Smiltenē (Limbažu ielā 8);
l Salacgrīvā (Viļņu ielā 18);
l Saulkrastos (Rīgas ielā 96a);
l Strenčos (Valkas ielā 1a).
Jauna maisa lietošanas maksa ir
5 EUR, pilna maisa katra tukšošanas reize - 18,17 EUR.
Maisu tukšošanu var pieteikt, zvanot 64281250 vai 29225862 darbdienās
pl. 8 - 12 un 13 - 17 vai rakstot uz e-pastu
zaao@zaao.lv.
Atgādinām, ka lapu, tāpat citu zaļo atkritumu, dedzināšana ir aizliegta. Lapu
degšanas dūmi rada ne tikai vietēja mēroga kaitējumu - piedūmojumu, smaku,
bet kaitē arī cilvēku veselībai. Degšanas
ietekme ir globālā sasilšana un nokrišņu
daudzuma samazinājums, kas rodas no
oglekļa dioksīda un kvēpiem.
Konsultācijas par dažādu veidu atkritumu nodošanas iespējām pieejamas ZAAO
birojā Valmierā, Rīgas ielā 32 darbdienās
no pl. 8 līdz 17, arī pa tālr. 64281250,
e-pastā zaao@zaao.lv vai pie reģionālo
biroju darbiniekiem EKO laukumos - birojos Cēsīs, Limbažos, Saulkrastos, Balvos, Smiltenē un Valkā - http://zaao.lv/lv/
privatpersonam/eko_karte.
Arita Smalkā-Boriseviča,
SIA ZAAO vides izglītības projektu
vadītāja

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2016. gada 30. augusts

Mobilais mamogrāfs

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības Centra 4 mobilajā mamogrāfā, kas
6. septembrī ieradīsies pie kultūras nama Salacgrīvā, Ostas
ielā 3.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta! Sievietēm, kuras saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta valsts skrīninga programmā, izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus

kopš iesūtīšanas datuma). Ar ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta
norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības
dienestu, - PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa tālr. 67142840 un 27866655 (lūgums iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa numuru)
Jolanta Selezņeva,
SIA «Veselības centrs 4» Mobilo mamogrāfu projekta pacientu
koordinatore

Swim&run sacensības
Amber race 2016 noslēgušās

Tautas klases skrējēji startā - vēl sausi un smaidīgi

13. augustā Salacgrīvā pirmoreiz Latvijā norisinājās swim&run
sacensības Amber race. Kas tad īsti bija jādara šajās sacensībās?
Viss ir vienkārši, jāizpilda divas lietas - jāskrien un jāpeld. Sacensības noritēja sporta un tautas klasē. Sporta klasē kopā bija jāveic
33 km (28 km skrējiens un 5 km peldējums) tautas klasē - 18
km (15 km skrējiens un 3 km peldēšana). Sacensības apgrūtināja
sliktie laikapstākļi (vējš un lietus).
Rezultāti sporta klasē:
1. Žun-Ser (Vjačeslavs Žunda un Aleksandrs Serovs) 4:27:10;
2. Pārcēlāji (Jānis Paukšēns un Ēriks Cērps) 5:05:45.
Tautas klasē vīriešu grupā:
1. Supercompensation (Aleksandrs Ščedrovs un Valentīns
Ščedrovs) 1:54:54;
2. Imperiāļi (Māris Lūsis un Gunārs Bodnieks) 2:16:00;
3. Viens-divi-gatavs (Māris Bergšteins un Dāvis Melnalksnis)
2:18:24;

4. El Capitano (Arnis Uzkalns un Normunds Vilkaušs) 2:33:00;
5. Jo jaunais vilnis (Kristaps Soms-Tiesnesis un Didzis Rozenbergs) 2:35:23.
Tautas klasē mix grupā:
1. Challenge Accepted (Eduards Gruberts un Evita Bole)
2:37:07;
2. OSI (Dace Kārkle un Aigars Jirgensons) 2:39:49;
3. Āpsis ar ventilatoru (Aija Bartuševica un Oskars Bartuševics)
2:55:15.
Visi sacensību dalībnieki atzina, ka piedalīšanās šajā pārbaudījumā bijis liels izaicinājums. Bet nekas nespēja nobaidīt šos
īpašos cilvēkus, un viņi arī nākamajā gadā ir gatavi piedalīties
Amber race sacensībās Salacgrīvā.
Paldies sacensību organizētājiem un jo īpaši Kristapam Močānam!
Ilga Tiesnese
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Liepupes pagasta svētkos visus ar
dzeju sveica Anita Pranka

Liepupītes
ceļojums

Zibacīte, Liepupīte, brūno acu meitenīte,
Draisks tavs skrējiens koku ēnā
Slēpts no ziņkārīgo skatiem,
Dodoties uz zilo tāli.
		 Cauri pļavām, cauri laikiem,
		 Palēkdamās pāri saknēm,
		 Tu kā meitenīte maza
		 Virpuļo un nav tev gana!
Meža lokā, rēnā ēnā
Izbrien pāris majestātisks Aļņi, kuriem šeit ir mājas,
Lēnīgi pie ūdens stājas.
		 Bet pirms saule aust un riet
		 Dzērves sasaucas un dzied.
		 Visi zina, tas slēpts acīm,
		 Tik mums ieklausīties liek.
Gribu dzirdēt Jāņu dziesmas,
Redzēt purva uguntiņas,
Baronmuižu jaunā godā,
Bērnu rosmi skolas solā.
		 Pamest šļakstu peldētājiem,
		 Baznīcgailim augstā tornī!
		 Kur te velēja un skaloj’,
		 Kāra zīļu vainadzīnu?
Te tas: pilskalns priedēm segts,
Čukst par ejām, slēpto mantu,
Akmeni, kas priekšā velts,
Neceļams, lai te ko zagtu!
		 Svešnieki un tirgoņkuģi
		 Stāja grīvā lūkoties.
		 Zibens cirta, vaikings* zaga
		 Līdz ar lībju dvēselēm.
Liedags, lūk, un jūra zila
Aizrauj elpu, sirds tik pilna!...
Pierimst skrējiens, apklust čala,
Pieņem mani, nu es tava!
		 Jūra smaida, jūra laba:
		 Nāc un iebrien viļņu vērpēs!
		 Manas meitas spraunās nāras
		 Teiks tev paldies, dos tev mājas!
Zibacīte, Liepupīte!
Brūno acu meitenīte!
Senas teikas, jaunas vēsmas
aiznes tālu jūriņā.
Krustīti no visām pusēm:
lībji, livonieši, balti,
Letiņi ar raupjām rokām “Boltu” jūras krastos kalti,
mūžu mūžos bija te un būs!
* Vi Kien (Vai Kīn) - divi ragi,
anglolatīņu izcelsme, vēlāk glorificējies
par VI King (2 ragu Karalis)

Aizritējusi Smiltis pa gaisu jubilejas sezona

28. augustā Salacgrīvā norisinājās pludmales volejbola čempionāta Smiltis pa gaisu fināls, kurā piedalījās sezonas kopvērtējuma labākās 4 dāmu un 4 kungu komandas.
Sākumā tika apbalvots All black pārstāvis
Juris Jankovskis par uzticību turnīram, piecos gados viņš nav izlaidis nevienu posmu.
Pēc tam varēja norisināties spēles. Izspēles
kārtība bija vienkārša: no sākuma pusfināli
pēc kopvērtējuma 1. vieta pret 4. vietu un
2. vieta pret 3. vietu, un tad jau spēles par
vietām. Norisinājās pilnās spēles.
Sievietēm uzvaru turnīrā izcīnīja komanda Metrs sešdesmit pieci (Gita Priede
un Elva Paula Martinsone), kas fināla trillerī pārspēja komandu Bitītes (Vera Terenteva un Anita Pizele). Trešo vietu izcīnīja komanda Petūnijas (Laine Karlsone un Zane
Berdaškeviča), pārspējot komandu Zvaigznes (Zanda Riekstiņa un Sabīne Veide).
Vīriešiem komanda AA (Aldis Riekstiņš
un Armands Bisenieks) finālā pārspēja R10
(Raimonds Martinsons un Sandis Cīrulis),
3. vietu izcīnīja All Black (J. Jankovskis
un Valts Grīnerts), apsteidzot 3. augustiņu
(Kristaps Korsaks un Artūrs Āboltiņš).
Jāteic, komandas sarindojās tāpat kā
kopvērtējumā. Paldies biedrībai Smiltis pa
gaisu par turnīru un novadītiem pieciem
gadiem. Tikpat daudz gadu priekšā!
Aldis Riekstiņš

Pludmales turnīra Smiltis pa gaisu uzvarētāji
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Sudrabs U-23
King of the
Eiropas čempionātā beach -

Liepupes
florbola
čempionāta
Aldis
Riekstiņš! 3:3 fināls

Augusta pēdējās nedēļas nogalē norisinājās jau ceturtais
King of the beach turnīrs. Dalībnieku skaitu palielinājām līdz 20,
kas arī bija iemesls spēlēm līdz
tumsai. Bet neko darīt - sports
ir sports un jāmāk spēlēt visādos
apstākļos. Prieks par tik lielu dalībnieku atsaucību! Var redzēt, ka
turnīrs kļuvis par vasaras vērtību,
kas, cerams, nemainīsies.
1. vieta - Aldis Riekstiņš;
2. vieta - Roberts Krastiņš; 3. vieta - Artūrs Āboltiņš; 4. vieta - Juris Majors.
17. jūlijā Plovdivā (Bulgārija) notiekošajā U-23 Eiropas čempionātā Kaspars Tīklenieks kopā ar
brocēnieti Denisu Volkovu 200 m distancē izcīnīja sudraba medaļas smaiļošanā K-2. Apsveicam!

Aldis Riekstiņš

Noskaidrots
Kortu
valdnieks
2016

Visas vasaras garumā Salacgrīvā,
Zvejnieku parka kortos norisinājās tenisa
turnīrs Kortu valdnieks 2016. Piedalījās
16 spēlētāji, kuri sākumā tika salozēti divās grupās - pa 8 dalībniekiem. Labākie
četri no grupas iekļuva izslēgšanas spēlēs.
Labāko četriniekā iekļuva Jānis Bergs,
Sabīne Veide, Gatis Preimanis un Aigars
Kārklis. 28. augustā pirmā spēle bija par
3. vietu starp J. Bergu un S. Veidi, kur ar
6:1 un 6:1 pārāka bija Sabīne. Finālā tikās
limbažnieki Gatis un Aigars, kur pārāks
bija Gatis ar rezultātu 6:0 un 6:2. Šī gada
tenisa sezona ir noslēgusies, tiekamies nākamgad!
Aldis Riekstiņš

Šajā Kortu valdnieka sezonā ceturtais Jānis Bergs, trešā - Sabīne Veide, otrais Aigars
Kārklis un šī gada Kortu valdnieks - limbažnieks Gatis Preimanis

14. augustā norisinājās Liepupes florbola čempionāta 3:3 fināls. Regulārajā turnīrā
piedalījās 8 komandas, kas vasaras laikā
izspēlēja vietu secību un kas ar ko cīnīsies
izslēgšanas spēlēs. Jāteic, ka finālā diemžēl
nevarēja ierasties viena komanda, bet tāpēc
jau turnīrs nebija sliktāk izdevies. Paldies
Barons LDZ karsējmeitenēm, kuras sniedza burvīgus priekšnesumus spēlētājiem un
skatītājiem. Paldies arī Edmundam Grosam
un Zandai Riekstiņai par video veidošanu
un fotografēšanu. Bet vislielākais paldies
komandām par dalību turnīrā.
Finālspēļu dienā pirms sacensībām tika
apbalvots regulārā turnīra rezultatīvākais
spēlētājs Mārcis Janvars. Pēc tam sākās līdzīgas un sīvas spēles. Mačā par 3./4. vietu
Mikasas komandu uzvarēja Liepupes veterāni ar 12:4. Finālā dominēja komanda
Inta, kas ar 9:3 uzvarēja Limbažu komandu. Tika apbalvoti arī fināldienas rezultatīvākie spēlētāji: Ainārs Keišs (Mikasa), Pēteris Krastiņš (Liepupes veterāni), Pēteris
Luste (Limbaži), Pauls Skuja (Inta).
Vietu secība:
1. - Inta (Aleksandrs Pavlovskis, Roberts
Krastiņš, Mārcis Janvars, Pauls Skuja, Edgars Kalniņš);
2. - Limbaži (Pēteris Luste, Ainārs Bērziņš, Dāniels Ķīkulis, Romāns Demidovs,
Nikolajs Saulītis);
3. - Liepupes veterāni (Pēteris Krastiņš,
Kārlis Lieldiens, Jānis Priede, Kristiāns
Aļķis, Jānis Mantiņš);
4. - Mikasa (Ainārs Keišs, Jānis Vizulis,
Artūrs Āboltiņš, Mārcis Berķis, Dāvis Vītols);
5. - Kopturis-A (Jānis Koluškins, Edžus
Jirgensons, Gints Bahmanis, Edgars
Klāvs, Emīls Runcis);
6. - Liepupes vsk. (Otomārs Gaigals, Rei
nis Baltiņš, Tomass Teterovskis, Kārlis
Ruša, Kārlis Zaļums);
7. - Zvejnieku parks 2 (Artūrs Zmičerevskis, Ēriks Straubergs, Markuss Kalviņš,
Egmārs Jubelis, Roberts Rozmiaņecs).
Mārcis Janvars

Kuivižos burā

Kuivižos no 18. līdz 21. augustam notika Latvijas atklātais čempionāts burāšanā.
Tik plaša mēroga sacensības Kuivižos risinājās pirmo reizi, un burāšanas treneris
Kristaps Močāns palepojās, ka Kuivižos
šajās sacensībās vairākas lietas bija pirmreizējas. Latvijas atklātajā čempionātā pirmo reizi kopā ar jahtām startēja vindsērfinga klase Techno 293. Pirmo reizi Kuivižos regatē startēja olimpiskā klase Laser
pieaugušajiem un Latvijas vēsturē pirmo
reizi - 29 er laivas, kurās ir divi burātāji. Latvijas atklāto čempionātu burāšanā
organizēja Kuivižu jahtklubs ar Latvijas
zēģelētāju savienības, Kapteiņu ostas un
Salacgrīvas novada domes atbalstu. Tiesneši bija no Kuivižu un Rīgas jahtkluba.
Čempionātā startēja aptuveni 200 dalībnieku no Igaunijas, Lietuvas, Krievijas,
Baltkrievijas un Latvijas. Viņi sacentās sešās grupās un veica maksimālo braucienu
skaitu. Sacensību galvenais organizators,
Kuivižu jahtkluba valdes loceklis un galvenais tiesnesis Ojārs Rancāns apliecināja, ka tik liela mēroga sacensības Kuivižos
vēl nav bijušas. - Esam mazs jahtklubs,
bet mērķtiecīgi un profesionāli darām
savu darbu. Šis čempionāts bija “neiespējamā misija”, mēs paveicām vairāk nekā
spējām. Īpašs paldies Rīgas jahtkluba
biedriem Dāvim Andersonam, Reinim Kālim, Ivetai un Valdim Ēlertiem un Valdim
Vancovičam, kuri palīdzēja šī čempionāta

tiesāšanā un organizēšanā. Esam pārguruši, taču apmierināti! Šis čempionāts bija
zīmīgs, bet īpaši gribu uzsvērt, ka pirmo
reizi strādāja divas neatkarīgas tiesnešu
komandas - vieni deva startu, otra fiksēja
finišu. Tāpēc burātāji varēja veikt maksimālu braucienu skaitu. Ļoti laba sadarbība izveidojās ar krasta apsardzes dienestu, - viņš uzskaitīja.
Treneris K. Močāns neslēpa prieku
par sava sportista sasniegumiem: - Esmu
lepns, jo Kuivižu jahtkluba burātājs Kristers Briedis, pirmo reizi startējot «Laser
standart» klasē pieaugušo grupā, ieguva
godpilno 2. vietu! Puisis šogad pabeidzis
Ainažu pamatskolas 9. klasi un turpinās
mācības Salacgrīvas vidusskolā. Varbūt
pēc četriem gadiem šībrīža sešpadsmitgadnieku ieraudzīsim startējam Tokijā…
Gandarīts bija arī O. Rancāns: - Kristers
palika otrais aiz Latvijas vadošā līdera
Ričarda Zvilnas, kurš šogad gatavojās Rio
olimpiādes atlasei. Tas ir izcils Kristera
sasniegums. Pieci gadi Kuivižu jahtklubam un šāds liels sasniegums! Paldies Salacgrīvas novada domei par atbalstu. Ja
atbalsts puisim būs lielāks, arī sasniegumi
neizpaliks.
Kuivižu jahtklubs kā biedrība ir ļoti aktīvs, šogad Kuivižos notikušas jau divas
Latvijas mēroga sacensības. To dalībnieki
atzinuši, ka Kuiviži ir ļoti laba vieta burāšanai, tas ir labs sacensību centrs, jo ir visa

Burā ainažnieks Kristers Briedis

nepieciešamā infrastruktūra - osta, jūra,
atpūta un ēšana.
K. Močāns uzteica Kuivižu jahtklubu
un Kuivižu jahtu ostu, ka tie uzdrošinājās uzņemt tik daudz viesu tik nozīmīgās
sacensībās. - Esam vienīgais burāšanas
centrs Vidzemes pusē, kas nodarbojas ar
sporta burāšanu. Bija grūti, bet esam apmierināti ar padarīto. Burāšanas apmācība turpinās visu gadu - ziemā ir fiziskie
treniņi un peldēšana, vasarā burāšana
tepat Kuivižos un piedalīšanās sacensībās Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. Prieks,

ka burāšana tagad iekļauta Limbažu un
Salacgrīvas novada sporta skolas mācību
programmā. Tas nozīmē, ka saņemsim finansējumu arī no valsts. Līdz šim burāšana bija pašu burātāju un Kuivižu jahtkluba ziņā, - viņš teica.
Čempionāta organizatori, sportisti un
treneri rādījās apmierināti ar sacensību
norisi un norises vietu. Visi bija labi izguldīti, paēdināti un pieskatīti. Īpašu paldies
viņi veltīja atpūtas kompleksa Kapteiņu
osta saimniekam Jānim Tēraudam.
Ilga Tiesnese

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2016. gada 30. augusts

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7

Grozījums Salacgrīvas novada
domes 2010. gada 17. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 1
Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanas
kārtību Salacgrīvas novadā
APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2016. gada
21. jūnija sēdes lēmumu Nr. 235 (protokols Nr. 7; 1.§)

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 14. panta trešo daļu,
likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 5. panta trešo un ceturto daļu
Izdarīt pašvaldības domes 2010. gada
17. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu pie
šķiršanas kārtību Salacgrīvas novadā šādu
grozījumu:
Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

“9. Iesniegumi par nodokļa atvieglojuma
piešķiršanu, atsaucoties uz saistošo noteikumu
6. punktu, nodokļu maksātājiem jāiesniedz līdz
pirmstaksācijas gada 30. novembrim.”
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
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PIELIKUMS Salacgrīvas novada domes 21.06.2016. lēmumam
Nr. 235 (protokols Nr. 7; 1.§)
Saistošo noteikumu Nr. 7 Grozījums Salacgrīvas novada
domes 2010. gada 17. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1
«Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas
kārtību Salacgrīvas novadā» paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar saistošajiem noteikumiem nepieciešams noteikt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai nepieciešamo iesniegumu
iesniegšanas termiņu.
2. Īss projekta satura izklāsts

Ar grozījumu saistošajos noteikumos tiek noteikts, ka iesniegumi
par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu nodokļu maksātājiem jāiesniedz līdz pirmstaksācijas gada 30. novembrim.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma nodaļa, ņemot vērā to, ka ar 2013. gada
25. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 11 nekustamā īpašuma nodaļai ir dots deleģējums pieņemt lēmumus par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojuma noteikšanu.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9

Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas,
izvešanas un lietošanas noteikumi Salacgrīvas novadā
Apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 2016. gada 20. jūlija sēdes lēmumu Nr. 278 (protokols Nr. 9; 1.§)

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 43. panta trešo daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktu
I Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas un lietošanas kārtību Salac
grīvas novada administratīvajā teritorijā, un to
mērķis ir:
1.1. novērst grunts un gruntsūdeņu piesārņošanu ar sadzīves notekūdeņiem;
1.2. nodrošināt notekūdeņu novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā speciāli šim
nolūkam ierīkotā pieņemšanas punktā;
1.3. nodrošināt plānotu (regulāru) notekūdeņu
izvešanu un novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
2. Noteikumi ir saistoši fiziskām vai juridiskām personām Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā.
3. Noteikumos lietotie termini:
3.1. klients - decentralizētās kanalizācijas
sistēmas īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai apsaimniekotājs vai viņu pilnvarota juridiska vai
fiziska persona;
3.2. decentralizētās kanalizācijas sistēmas jebkurš sadzīves notekūdeņu kanalizācijas rezervuārs, kurā uzkrājas neattīrīti notekūdeņi;
3.3. lokālās attīrīšanas iekārtas - rūpnieciski vai individuāli ražotas attīrīšanas iekārtas
(septiķi, grants filtri, u.c) un kanalizācijas
tīkls, kas nav pievienots centralizētajai kanalizācijas sistēmai;
3.4. pieņemšanas punkts - speciāli izbūvēta
vieta sadzīves kanalizācijas notekūdeņu izvešanas automašīnu tukšošanai;
3.5. sadzīves notekūdeņi - notekūdeņi, kas
radušies publiskās un dzīvojamās ēkās un
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas vietās
dažādu fizioloģisko, higiēnas un sadzīves darbību dēļ;
3.6. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniedzējs (turpmāk - izvedējs) - Salacgrīvas
novada sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs vai uzņēmums, kuram ir
līgums ar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju;
3.7. apsaimniekotājs - Salacgrīvas novada
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzējs.
4. Salacgrīvas novada centralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekotājs ir SIA Salacgrīvas ūdens - uzņēmums, kura īpašumā ir
Salacgrīvas pilsētas un pagastu kanalizācijas
maģistrālie ielu cauruļvadi, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un kanalizācijas sūkņu stacijas.
II Decentralizētās kanalizācijas sistēmas
izbūves un reģistrācijas kārtība
5. Decentralizētai kanalizācijas sistēmai jābūt
izbūvētai atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošiem būvnormatīviem.
6. Par decentralizētās kanalizācijas sistēmas
tehnisko stāvokli ir atbildīgs klients.
7. Klientam līdz 2016. gada 31. decembrim
jāreģistrē decentralizētā kanalizācijas sistēma
pie apsaimniekotāja un jānoslēdz līgums ar izvedēju par notekūdeņu izvešanu un attīrīšanu.
8. Ja vienai decentralizētās kanalizācijas sistēmai pievienotas vairākas individuālas mājas,

tad katras mājas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs slēdz atsevišķu līgumu.
9. Līdz 2016. gada 31. decembrim esošo lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu īpašniekiem
jāsaskaņo ar apsaimniekotāju to atbilstība
normatīvajiem aktiem; ja tie nav atbilstoši,
jāveic to rekonstrukcija vai jāizbūvē jauna decentralizētās kanalizācijas sistēma.
10. Visiem ēku īpašniekiem vai tiesiskajiem
valdītājiem, kuru īpašums atrodas ārpus Salacgrīvas pilsētas notekūdeņu aglomerācijas
robežām, kā arī ārpus Salacgrīvas novada
Ainažu pilsētas, Korģenes, Tūjas, Vecsalacas,
Liepupes un Svētciema ciemu administratīvajām robežām, kuriem nav decentralizētās kanalizācijas sistēmas, lokālo attīrīšanas iekārtu
un kuru ēkas nav iespējams pieslēgt centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ir pienākums
izbūvēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas
līdz 2018. gada 1. jūlijam.
11. Visiem ēku īpašniekiem vai tiesiskajiem
valdītājiem, kuru īpašums atrodas Salacgrīvas
pilsētas notekūdeņu aglomerācijas robežās
(pielikums Nr. 1) kā arī Salacgrīvas novada
Ainažu pilsētas, Korģenes, Tūjas, Vecsalacas,
Liepupes un Svētciema ciema administratīvajās robežās, kuriem nav decentralizētās
kanalizācijas sistēmas vai lokālo attīrīšanas
iekārtu, decentralizētā kanalizācijas sistēma
jāizbūvē, paredzot iespēju pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Decentralizētā
kanalizācijas sistēma jāizbūvē līdz 2018. gada
1. jūlijam.
12. Vietās, kur ir iespējams pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai (ja tie izbūvēti
gar ielu, kas pieguļ zemesgabalam), jaunu decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūvēšana
ir aizliegta.
13. Sākot ar 2016. gada 1. septembri, jaunizbūvēto decentralizēto kanalizācijas sistēmu
izbūve un nodošana ekspluatācijā jāsaskaņo
ar apsaimniekotāju.
14. Sākot ar 2016. gada 1. septembri izvedējiem jānoslēdz līgums ar apsaimniekotāju par
notekūdeņu pieņemšanu.
15. Apsaimniekotājs uztur reģistrēto decentralizētās kanalizācijas sistēmu datubāzi.
III Notekūdeņu kvalitātes prasības
krājrezervuāros
16. Notekūdeņu kvalitātei decentralizētājās
kanalizācijas sistēmās jāatbilst sadzīves notekūdeņu prasībām, kādas noteiktas Ministru
kabineta noteikumos vai citos normatīvajos
aktos un kuri nesatur bīstamas ķīmiskas vielas
(tas ir, toksiskas, kodīgas, kaitīgas, kairinošas,
spēcīgus oksidētājus, viegli uzliesmojošus un
sprādzienbīstamas ķīmiskas vielas vai ķīmiskus produktus, piemēram - krāsas, eļļas, taukus, acetonu, minerālmēslus utt.).
17. Izvedējam ir tiesības atteikties izvest kanalizācijas notekūdeņus, ja:
17.1. tie neatbilst sadzīves notekūdeņu prasībām;
17.2. tie satur mehāniskus piemaisījumus, lielākus par 50 mm, par ko izvedējam ir tiesības
uzlikt par pienākumu klientam iztīrīt decen-

tralizēto kanalizācijas sistēmu no mehāniskajiem piemaisījumiem ar saviem līdzekļiem un
paša spēkiem.
18. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas
izvešanas atteikuma gadījumā Klientam
1 (viena) mēneša laikā ir jāuzrāda Apsaimniekotājam dokuments, kas apliecina tiesisku un
normatīviem atbilstošu notekūdeņu kvalitātes
prasībām neatbilstošo notekūdeņu utilizāciju.

tralizētās kanalizācijas sistēmas tilpumu un
ūdens patēriņu, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi
gadā.
23. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas izvešanas laiks jāsaskaņo ar izvedēju.
24. Notekūdeņus drīkst iepludināt centralizētajā kanalizācijas sistēmā speciāli šim nolūkam ierīkotā pieņemšanas punktā tikai izvedējs.

IV Decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniedzēju reģistrācija
19. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju (izvedēju) var būt reģistrēts
jebkurš komersants, kuram ir
19.1. noslēgts līgums ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekotāju SIA Salacgrīvas
ūdens par decentralizēto kanalizācijas sistēmu
šķidro sadzīves atkritumu pieņemšanu,
19.2. šim nolūkam paredzēts specializēts
transportlīdzeklis,
19.3. Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes izsniegta šķidro atkritumu
pārvadāšanas atļauja.
20. Ar aktuālo decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniedzēju reģistru var iepazīties
Salacgrīvas novada mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Salacgrīvas ūdens.

VI Krājrezervuāru satura izvešanas
apmaksas kārtība
25. Par decentralizētās kanalizācijas sistēmas
izvešanu klienti maksā izvedējam.
26. Apmaksas apmēru un kārtību nosaka
klienta un izvedēja savstarpējais līgums.
27. Izvedējs 1 reizi pusgadā līdz sekojošā mēneša 20. datumam apsaimniekotājam iesniedz
rakstveida atskaiti par katru jaunu ar klientu
noslēgto līgumu un par katram klientam izvesto notekūdeņu daudzumu.

V Krājrezervuāru satura izvešana
21. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas satura izvešanu veic izvedējs.
22. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu izved
pēc klienta pieprasījuma, ņemot vērā decen-

VII Kontrole un atbildība
28. Par šo noteikumu pārkāpumiem fiziskajām un juridiskajām personām ir paredzēta
atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā noteiktajā kārtībā un apmērā.
29. Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt
administratīvos protokolus savas kompetences robežās ir tiesīgi Salacgrīvas novada domes pašvaldības kārtībnieki.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

PIELIKUMS Salacgrīvas novada domes 20.07.2016. lēmumam
Nr. 278 (protokols Nr. 9; 1.§)
Saistošo noteikumu Nr. 9 Sadzīves notekūdeņu
krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas, izvešanas un
lietošanas noteikumi Salacgrīvas novadā
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Salacgrīvas novadā nav bijuši saistošie noteikumi par notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas un lietošanas kārtību. Lai sakārtotu jautājumus,
kas saistīti ar notekūdeņu uzkrāšanu un izvešanu, nepieciešams noteikt atbilstošu kārtību.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas
un lietošanas kārtību Salacgrīvas novada un Salacgrīvas pilsētas administratīvajā teritorijā, un pagastu ciematu teritorijās un to uzdevums ir: novērst
grunts un gruntsūdeņu piesārņošanu ar sadzīves notekūdeņiem; nodrošināt
notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas tīklos speciāli šim nolūkam ierīkotā
pieņemšanas punktā; nodrošināt plānotu (regulāru) notekūdeņu izvešanu un
novadīšanu attīrīšanas iekārtās, lai novērstu pēkšņu notekūdeņu sastāva pasliktināšanos attīrīšanas iekārtās.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu neietekmēs.

Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Nav tikušas veiktas.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2016. gada 30. augusts

Meklējam
viesģimenes
vācu skolēniem

Lielsalacas
ev. lut. baznīcā

10. septembrī pl. 16
koncerts Mūzika trompetei
un ērģeļu stabulēm.

Jubilāriem

Mirdzumu acīs un mirdzumu dvēselē,
Veselību pašam un veselus mīļos,
Laiku zvaigžņu skaitīšanai un rīta bučai,
Mazus brīnumus ikdienā un
lielus brīnumus sirdī,
Eņģeli uz pleca un mīļu cilvēku blakus,
Mīlestību pret sevi pašu un
Mīlestību pret pasauli aiz loga...

Piedalās Diāna Jaunzeme (ērģeles) un
Aivars Osītis (trompete)

Lielsalacas
ev. lut. draudzes
svecīšu vakars
Kuiķulē - 24. septembrī pl. 15,
Salacgrīvā - 24. septembrī pl. 17,
Brīdagā - 1. oktobrī pl. 15.

Sveicam jubilārus svētkos!
Lai septembris nāk ar ābolu
smaržu, rasotiem rītiem un
mīlestību! Svinēsim svētkus
kopā ar saviem mīļajiem,
draugiem un labiem cilvēkiem.

Salacgrīvas novada domes
Sociālais dienests
lūdz pieteikties
asistenta pakalpojuma
sniegšanai ar personīgo
transportu personai ar
invaliditāti un
pakalpojuma aprūpe
mājās nodrošināšanai
Liepupes pagastā.

Oktobrī Liepupē

2.X 14.00
				
				
				
				
				

Liepupes senioru balle.
Koncertēs vīru ansamblis
Dziļezers,
vad. Dace Robule
Muzicēs Valda Andersona
kapela Ieviņas

21.X 20.00
				
				
				
				
				

Liepupes tautas namā
Ražas balle
Novada sakoptāko sētu
laureātu apbalvošana
Vakaru vadīs Juris Hiršs
Muzicēs Zeļļi

Tuvāk interesēties
pie sociālā darbinieka Līvijas Bērziņas
Liepupes pagasta pārvaldē.
Tālrunis 64020303 (Liepupē) vai
64071980 (Salacgrīvā),
mobilais tālr. 29157673,
e-pasts livija.berzina@salacgriva.lv.

Literāro darbu
jaunrades konkurss
Vēstule skolotājam
Liepupes pagasta tautas nams sadarbībā ar Salacgrīvas novada izglītības iestādēm
izsludina ikgadējo literāro darbu jaunrades konkursu. Tēma - Vēstule skolotājam. Aicinām piedalīties Salacgrīvas novada un tā apkārtnes jauniešus, iesniedzot darbus dzejā,
prozā un tulkošanā. Konkursa darbi iesniedzami Liepupes pagasta tautas namā elektroniski: andris.zunde@salacgriva.lv līdz 23. septembrim.
Labākie darbi tiks godalgoti un autori uzaicināti piedalīties savu darbu lasījumos
konkursa noslēgumā Liepupes vidusskolā.

Nolikums
Liepupes pagasta tautas nams sadarbībā ar Salacgrīvas novada izglītības iestādēm organizē literāro darbu jaunrades
konkursu, aicinot tajā piedalīties Salac
grīvas novada un apkārtnes jauniešus vecumā no 15 līdz 25 gadiem.
1. Mērķis
1.1. veicināt jauniešu radošo darbību un
vērtību apzināšanos,
1.2. rast iespējas jaunajiem autoriem popularizēt savus darbus,
1.3. veidot radošu vidi literāru talantu attīstībai.
2. Organizatori
Konkursu organizē Liepupes pagasta
tautas nams sadarbībā ar Salacgrīvas novada izglītības iestādēm.
3. Konkursa norise
l Dalībnieki ir jaunieši vecumā no
15 līdz 25 gadiem, kuri dzīvo, strādā vai
mācās Salacgrīvas novadā vai tā apkārtnē.
l Darbu iesniegšana līdz 23. septembra
plkst. 15.
Literārie darbi iesniedzami šādās kategorijās:
 dzeja,
 proza,

tulkojums.
Rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana Liepupes pagasta tautas
nama un Liepupes vidusskolas rīkotajā
literārajā rītā Liepupes vidusskolā 4. oktobrī.
4. Konkursa darbu apjoms un
noformējums
l Darbi iesniedzami datorrakstā un elektroniski, norādot autora vārdu, uzvārdu,
vecumu un nodarbošanos.
l Darba apjoms 1 - 5 lpp. proza,
1 - 5 lpp. dzeja.
l Viens autors var iesniegt vairākus darbus vairākās nominācijās.
5. Darbu vērtēšana
l darba oriģinalitāte,
l darba izpildes un noformējuma kvalitāte,
l darbus vērtēs organizatoru izveidota
žūrija.
6. Kontakti
Andris Zunde, tālrunis 26526554,
e-pasts andris.zunde@salacgriva.lv.


Tuvākai informācijai tālrunis 64023932.
Nolikums arī Salacgrīvas novada mājaslapā www.salacgriva.lv.

Redaktore Ilga Tiesnese.
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, LV-4033, tālr. 64071987, 26545574,
e-pasts: ilga.tiesnese@salacgriva.lv

Šis būs jau piektais gads, kad pēc Salacgrīvas un Handevitas (Vācijā) pašvaldību noslēgtā līguma notiek abu skolu
audzēkņu apmaiņa. Tas dod iespēju jauniešiem sadraudzēties, izmantot un uzlabot savas angļu valodas zināšanas, plānot,
kā saturīgi pavadīt laiku kopā ar jaunajiem
draugiem, un pavasarī iepazīt Handevitas
skolu, izglītības sistēmu Vācijā, apskates
objektus un dzīvi Vācijā.
Jau pavisam drīz - no 13. līdz 19. septembrim - Salacgrīvā viesosies 12, varbūt
15 Handevitas skolas 9. klašu skolēni. Aicinām atsaukties viesģimenes, kas vēlētos
šajā laikā uzņemt pie sevis skolēnus no
Vācijas. Tā būs jauka iepazīšanās un kopā

interesanti pavadīts laiks.
9. un 8. klašu skolēnus un viņu vecākus
aicinām pieteikties pie projekta koordinatores Intas Ciršas.

Septembris BIBLIOTĒKĀS
Datums
Septembrī

Pasākums
Tematiskā izstāde, veltīta dzejniekam Knutam
Skujeniekam 80. jubilejā
Izstāde, veltīta izcilajam latviešu režisoram Jānim
Streičam 80. jubilejā
Dzejolīša brīnumdzirksteles - tematisks pasākums
bērnudārza Randa sagatavošanas grupas audzēkņiem
Iepazīšanas ar Bērnu žūrijas 2016 grāmatu kolekciju

Vieta
Salacgrīvas
bibliotēkā
Septembrī
Salacgrīvas
bibliotēkā
Septembrī
Ainažu
bibliotēkā
Septembrī
Liepupes
bibliotēkā
1. - 16.IX
Korģenes
Tematiskā izstāde Es to vienu atstāt gribu...
bibliotēkā
(K. Skujeniekam - 80)
1. - 30.IX
Korģenes
Tematiskā izstāde Satin savu valodiņu baltajā villainē
bibliotēkā
(M. Zālīte)
5. - 10.IX
Izstāde, veltīta Knutam Skujeniekam 80 gadu jubilejā
Liepupes
bibliotēkā
7.IX 9.30
Korģenes
Pasākums bērniem Tikšanās ar dzejoli
bibliotēkā
8.IX 16.30
Korģenes
Pēcpusdiena skolēniem Palasīsim grāmatiņu
bibliotēkā
(Starptautiskā lasītprasmes un rakstpratības diena)
No 10.IX
Dzejas mēnesī literatūras izstāde no bibliotēkas krājuma Tūjas
Mana sirds pieder Dzejai...
bibliotēkā
13.IX
Liepupes
Dzejas dienas ar moto Dzeja pavedina
bibliotēkā
15.IX
Kad logā lēni slīd lāses un pīlādžogu čemuri sārtojas - Ainažu
bibliotēkā
laiks dzejai! Pasākums lasītāju klubiņa Vārds
dalībniekiem
No 17.IX
Ziemeļvidzemes mākslinieku apvienības 20. plenēra
Tūjas
gleznu izstāde. Mākslinieku dalība izstādes atklāšanas
Zinību
radošajā procesā 17. septembrī (sestdien) no plkst. 11,
centrā
izstādes atklāšanas svinības plkst. 14
20.IX 18.00 Dzejas dienas
Salacgrīvas
bibliotēkā
26. - 30.IX Izstāde Režisoram Jānim Streičam - 80
Liepupes
bibliotēkā
29.IX 16.30 Pasākums bērniem Miķeļi jeb rudens saulgrieži
Korģenes
bibliotēkā
30.IX 15.00 Krustvārdu mīklu minētāju pēcpusdiena.
Korģenes
bibliotēkā
Septembrī Dzeja un dzejnieki iedvesmo!
Ainažu
bibliotēkā
Septembrī un atkal viss ir drusciņ citādāk… (dzejniekam Knutam Ainažu
bibliotēkā
Skujeniekam - 80)
Septembrī Latviešu izcilajam režisoram Jānim Streičam - 80
Ainažu
bibliotēkā
Septembrī Jaunieguvumu - nozaru un daiļliteratūras izstāde
Tūjas
bibliotēkā
Septembrī Jaunāko spēļu kolekcija Spēles atpūtai un radošai
Tūjas
un pastāvīgi domai: nāc un pavadi savu brīvo laiku bibliotēkā!
bibliotēkā
Septembra Ievērojamu cilvēku dzīves jubilejas septembrī
Tūjas
info plakāts
bibliotēkas
info stends
Septembrī Agņa Šmita un Marikas Eglītes fotoizstāde Dabas
Tūjas
bibliotēkā
filozofija
Pastāvīga
Fotoreportāža par Tūjas bibliotēkas un Zinību centra
Tūjas
izstāde
notikumiem, pasākumiem 2015/2016
bibliotēkā
(arhīvs)
Avīzes izdevējs - Salacgrīvas novada dome sadarbībā ar laikraksta Auseklis redakciju.
Izdevējdarbības atļauja Nr. 1449.
Salikts datortehnikā laikraksta Auseklis redakcijā, Limbažos, Jūras ielā 6.
Iespiests SIA Latgales druka Rēzeknē, Baznīcas ielā 28. Tirāža 3000 eks.

