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izdevums

	 Salacgrīvas	 novada	 pašvaldī-
ba	 izsludina	 būvniecības	 ieceres	
Bocmaņa laukuma, Krīperu un 
Kalna ielas pārbūve Salacgrīvas 
pilsētā	 nodošanu	 publiskajai	 ap-
spriešanai.	Tās	norises	laiks	–	līdz	
16.	jūlijam.

	 Ar	 būvniecības	 ieceres	 doku-
mentiem	 var	 iepazīties	 Salacgrī-
vas	 novada	 būvvaldē,	 Smilšu	 ie- 
lā	9,	Salacgrīvā,	kontaktpersona	–	
Jānis	Blūmiņš,	tālr.	27363311.
	 Būvniecības	 ieceres	 prezentā-
cija	notiks	10.	jūlijā	plkst.	17	Sa-

lacgrīvas	novada	domes	sēžu	zālē,	
Smilšu	 ielā	 9	 (kontaktpersona	 –	 
J.	Blūmiņš).
	 Atsauksmes	var	iesniegt	Salac-
grīvas	 novada	 būvvaldē	 Smilšu	
ielā	9,	Salacgrīvā,	līdz	16.	jūlijam.

Ilga Tiesnese

Bocmaņa laukuma, Krīperu un Kalna ielas 
pārbūve Salacgrīvā

Saistītais projekts
kafejnīcai
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APZĪMĒJUMI NOSAUKUMS

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

PROJ. BETONA BRUĢAKMENS GĀJĒJU IETVĒM - rakstam

PROJ. BETONA BRUĢAKMENS GĀJĒJU IETVĒM

ESOŠS SAGLABĀJAMS LAPU KOKS

PROJ. SKUJKOKS (Egle)

PROJ. BETONA BRUĢAKMENS GĀJĒJU IETVĒM - "Bocmaņa ceļam"

PROJ. BETONA BRUĢAKMENS BRAUKTUVEI

PROJ. ZĀLIENS

PROJ. APSTĀDĪJUMI / PRIEŽU MIZU MULČA

PROJ. RELJEFS

PROJ. STRŪKLAKA (paredzēta vieta un ārējā virsma)

PROJ. ŠĶELTA LAUKAKMENS SEGUMS

PROJ. RĀMIS (dizaina elements)

PROJ. VĒJA BARJERA

PROJ. LAPUKOKS

PROJ. CEĻA APMALE 100.30.15. (izcelta 6cm)

PROJ. CEĻA APMALE 100.22.15. (vienā līmenī ar segumu)

PROJ. IETVES APMALE 100.20.8.

PROJ. BETONA BRUĢAKMENS BRAUKTUVEI - gājēju pāreja

PROJ. CEĻA ZĪME

DEMONTĒJAMS APJOMS, KOKAUGS

PROJ. GRIEZUMA VIETA

PROJ. ATKRITUMU URNA

PROJ. SOLS

PROJ. APGAISMOJUMA BALSTS (6 m)

PROJ. APGAISMOJUMA KABELIS

ESOŠS KAROGA MASTS

ESOŠO KOMUNIKĀCIJU AKU LŪKU LĪMEŅOŠANA

PROJ. HORIZONTĀLAIS APZĪMĒJUMS

PROJ. CEĻA ASS

4 4

PROJ. ŪDENSVADS

PROJ. SADZĪVES KANALIZĀCIJA

PROJ. LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA

PROJ. BETONA APMALE 100.30/22.15

PROJ. BOCMAŅA SKULPTŪRAS NOVIETNE

TERITORIJAS EKSPLIKĀCIJA

PROJ. LAUKUMS, KUR NĀKOTNĒ IZVIETOT STRŪKLAKU

PROJ. VIETA ESOŠO AKMENS MĀKSLAS DARBU NOVIETNEI

PROJ. VĒJA BARJERA (STIKLA)

PROJ. ĀRA DIZAINA ELEMENTS

APZĪMĒJUMI NOSAUKUMS
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6 PROJ. VIETA AKMENS MĀKSLAS DARBA NOVIETNEI
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PROJ. CEĻA APMALE 100.30.15. (izcelta 6cm)

PROJ. CEĻA APMALE 100.22.15. (vienā līmenī ar segumu)

PROJ. IETVES APMALE 100.20.8.

PROJ. BETONA BRUĢAKMENS BRAUKTUVEI - gājēju pāreja

PROJ. CEĻA ZĪME

DEMONTĒJAMS APJOMS, KOKAUGS

PROJ. GRIEZUMA VIETA

PROJ. ATKRITUMU URNA

PROJ. SOLS

PROJ. APGAISMOJUMA BALSTS (6 m)

PROJ. APGAISMOJUMA KABELIS

ESOŠS KAROGA MASTS

ESOŠO KOMUNIKĀCIJU AKU LŪKU LĪMEŅOŠANA

PROJ. HORIZONTĀLAIS APZĪMĒJUMS

PROJ. CEĻA ASS

PROJ. ŪDENSVADS

PROJ. SADZĪVES KANALIZĀCIJA

PROJ. LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA

PROJ. BETONA APMALE 100.30/22.15
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Bocmaņa laukuma, Krīperu un Kalna  ielas pārbūve, 
Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā

Būvniecības ierosinātājs, pasūtītājs: 
Salacgrīvas  novada dome, Reģ. Nr. 90000059796,
Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033

Būvprojekta izstrādātājs:
SIA "BM- projekts", Pārslas iela 3B,
Rīga, LV-1002

Bocmaņa laukuma, Krīperu un Kalna ielas plānotās pārbūves vizualizācijas

Z

Pieņemtie apzīmējumi:

Eksplikācija:

PROJ. BETONA BRUĢAKMENS GĀJĒJU IETVĒM - "Bocmaņa ceļam"

PROJ. BOCMAŅA SKULPTŪRAS NOVIETNE

PROJ. LAUKUMS, KUR NĀKOTNĒ IZVIETOT STRŪKLAKU

PROJ. VIETA ESOŠO AKMENS MĀKSLAS DARBU NOVIETNEI

PROJ. VĒJA BARJERA (STIKLA)

PROJ. ĀRA DIZAINA ELEMENTS

APZĪMĒJUMI NOSAUKUMS

PROJ. VIETA AKMENS MĀKSLAS DARBA NOVIETNEI

4

1

2

3

6

5

Bocmaņa laukuma, Krīperu un Kalna ielas plānotās pārbūves vizualizācijas

	 Pamatojoties	uz:
	 1.	Teritorijas	plānošanas	likumu;
	 2.	30.04.2013.	MK	noteikumiem	Nr.	240	Vispārīgie teritorijas plā-
nošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi;
	 3.	25.08.2009.	MK	noteikumiem	Nr.	970	Sabiedrības līdzdalības 
kārtība attīstības plānošanas procesā;
	 4.	Salacgrīvas	novada	domes	2018.	gada	16.	maija	lēmumu	Nr.	156	
Par Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma 2018.–2029. gadam  
1. redakcijas un vides pārskata 1. redakcijas nodošanu publiskajai 
apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai	 (sēdes	 protokols	 
Nr.	5.,	1.§),
	 Salacgrīvas	novada	dome	paziņo	par	novada	teritorijas	plāno-
juma	2018.–2029.	gadam	1.	redakcijas	sabiedriskās	apspriešanas	
uzsākšanu.
	 Sabiedriskā	apspriešana	ilgs	līdz	7.	jūlijam.
	 Interesenti	līdz	7.	jūlijam	aicināti	iepazīties	ar	teritorijas	plānojuma	
materiāliem	izdrukātā	veidā:
	 l	 Salacgrīvā,	Smilšu	ielā	9,	novada	domē	
	 	 	 	 darbdienās	no	plkst.	8	līdz	17;
	 l	 Ainažos,	Parka	ielā	16,	pilsētas	pārvaldē	
	 	 	 	 darbdienās	no	plkst.	9	līdz	17;
	 l	 Liepupē,	Mežgravās,	pagasta	pārvaldē	
	 	 	 	 darbdienās	no	plkst.	9	līdz	17.
	 Plānojuma	 materiāli	 elektroniskā	 formātā	 publicēti	 Salacgrīvas	
novada	mājaslapas	www.salacgriva.lv	 sadaļā	Teritorijas plānošana,	
kā	arī	Valsts	vienotās	ģeotelpiskās	informācijas	portāla	www.geolat - 
vija.lv	sadaļā	Teritorijas attīstības plānošana.
	 Apmeklētāju	 pieņemšana	 Salacgrīvas	 novada	 domē	 208.	 un	 
209.	kabinetā	P.	8.00–18.00;	O.,	T.,	C.	8.00–17.:00;	Pk.	8.00–16.00.
	 Rakstveida	priekšlikumi	un	ieteikumi	iesniedzami	Salacgrīvas	no-
vada	pašvaldībā	darba	laikā	Smilšu	ielā	9,	Salacgrīvā,	vai	elektroniski	
sūtāmi	 uz	 e-pasta	 adresi	 dome@salacgriva.lv,	 vai	 arī	 reģistrējoties	
Teritorijas	 attīstības	 plānošanas	 informācijas	 sistēmā	 (TAPIS)	 līdz	 
7.	jūlijam.
	 Iesniedzot	priekšlikumus,	jānorāda	kontaktinformācija	(vārds,	uz-
vārds,	adrese,	tālruņa	numurs	un/vai	e-pasta	adrese),	kā	arī	īpašuma,	
par	kuru	tiek	izteikts	priekšlikums,	nosaukums	un	kadastra	numurs.

Paziņojums 
par Salacgrīvas novada 

teritorijas plānojuma 
2018.–2029. gadam 

1. redakcijas sabiedrisko 
apspriešanu

	 Salacgrīvas	 novada	 pašvaldība	 pagarina	 pieteikšanos	 konkursam	
Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2018. Aicinām	pieteikties!
	 Objektu	pieteikt	un	pieteikumu	iesniegt	var	ikviens	Salacgrīvas	no-
vada	savrupmāju	un	dārza	māju,	lauku	sētu	īpašnieks,	uzņēmējs	vai	
jebkura	cita	persona,	kura	pieteikumu	saskaņojusi	ar	īpašnieku.
	 Konkursa	nominācijas:
l	 Lauku	sēta;
l	 Savrupmāja	pilsētā	vai	ciemā;
l	 Daudzdzīvokļu	mājas	–	māju	kooperatīvi;	
l	 Uzņēmums,	pakalpojumu,	darījumu	un	sabiedrisks	objekts;
l	 Ražošanas	uzņēmums.
	 Speciālbalvu	par	 interesantu	ideju	konkursa	vērtēšanas	komisijas	
var	piešķirt	pēc	sava	lēmuma,	piemēram,	par	īpašu	ugunskura	vietu,	
skaisti	noformētu	balkonu	u.tml.
	 Konkursa	noteikumi:
	 pieteikumu	par	piedalīšanos	aicinām	iesniegt	līdz	6.	jūlijam	Salac-
grīvas	 novada	 domes	Klientu	 apkalpošanas	 centrā	 personīgi	 vai	 pa	
telefonu	64071973,	tajā	norādot	īpašuma	adresi,	nomināciju	un	īpaš-
nieka	kontaktinformāciju	–	tālruņa	numuru.	
	 Objektu	vērtēšana	notiks	27.	jūlijā.
	 Ar	naudas	balvām	katrā	nominācijā	apbalvos	pirmo	trīs	vietu	ie-
guvējus,	piešķirot	pirmajai	vietai	120	EUR,	otrajai	90	EUR,	trešajai	 
60	EUR	un	speciālbalvai	50	EUR.
	 Ar	goda	plāksnēm	katrā	nominācijā	apbalvos	pirmo	vietu	ieguvējus.
	 Konkursa	 uzvarētāju	 apbalvošana	 notiks	 Ražas	 ballē	 Liepupē	 
20.	oktobrī.
	 Konkursā	var	piedalīties,	bet	netiks	vērtēti	konkursa	Salacgrīvas 
novada sakoptākais īpašums 2017	visu	nomināciju	pirmo	vietu	lau-
reāti.

Ilga Tiesnese

Aicinājums

http://www.geolatvija.lv/
http://www.geolatvija.lv/


2   l   SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS 2018. gada 27. jūnijs

	 Salacgrīvas	 novada	 dome	 informē,	
ka	šajā	vasarā	tiek	pievērsta	pastiprināta	
uzmanība	Salacgrīvas	pilsētas	teritorijas	
sakoptībai.	Domes	 pārstāvji	 speciāli	 iz-
veidotā	komisijā	reizi	mēnesī	dodas	ap-
skatīt	 SIA	Mundabit	 apsaimniekojamās	
teritorijas.	 SIA	 Mundabit	 ir	 uzņēmējs,	
kas	veic	 teritorijas	 ikdienas	uzturēšanas	
darbus	 Salacgrīvā.	 Šo	 apsekošanu	 laikā	
sastādīti	 divi	 akti	 par	 nekvalitatīvi	 pa-
veiktiem	pilsētas	apsaimniekošanas	dar-
biem,	tagad	darbu	kvalitāte	ir	krietni	uz-
labojusies	–	ir	panākts	pozitīvs	rezultāts.
	 Vēlamies	 atgādināt	 uzņēmējiem	 un	
privāto	māju	īpašniekiem	par	sev	piederī-
gās	nekustamo	īpašumu	piegulošās	terito-
rijas	kopšanu:	regulāra	zālienu	pļaušana	 
līdz	 10	m,	mērot	 no	 zemes	 gabala	 līdz	
brauktuves	malai,	 kā	 arī	 ietvju	 tīrīšana,	
nepieļaujot	atkritumu	uzkrāšanos	uz	tām,	
atbilstoši	pašvaldības	saistošajiem	notei-
kumiem	Nr.	 11	Saistošie noteikumi par 
Salacgrīvas novada teritorijas kopšanu 
un būvju uzturēšanu.

Edžus Jirgensons

Par teritoriju 
uzturēšanu

 Šogad	pēc	gada	pārtraukuma	Salacgrī-
vas	novada	dome	organizēja	nēģu	kāpuru	
ielaišanu	 Salacas	 upē	 posmos	 no	 Rozē-
niem	 līdz	Mērniekiem	un	no	Mazsalacas	
līdz	Iģei,	kur	nav	atrodama	tik	liela	dabis-
kā	ceļā	izšķīlušos	mazuļu	koncentrācija.	
	 Pagājušā	gada	rudenī	uz	Salacas	tačiem	
zvejojošie	 nēģu	 zvejnieki	 Pārtikas	 drošī-
bas,	dzīvnieku	veselības	un	vides	zinātnis-
kā	 institūta	BIOR	 zivju	 audzētavai	Kārļi 
nodeva	70	kg	vaislas	nēģu.	No	 tiem	 tika	
iegūti	ikri,	no	kuriem	pavasarī	izšķīlās	ma-
zie	 nēģīši.	 Iestājoties	 siltam	 un	 piemēro-
tam	laikam,	tie	izlaisti	Salacas	upē.	Pagā-
jušajā	gadā	nēģu	pavairošanu	neveica,	 jo	
laikā,	kad	būtu	jānodod	audzētavai	vaislas	
nēģi,	nozveja	bija	ļoti	maza.
	 Nēģu	 kāpuru	 izlaišanu	 veica	 Salac-
grīvas	novada	domes	un	zivju	audzētavas	
Kārļi	 darbinieki.	 Pēc	 satikšanās	 Staicelē	
novada	kārtībnieku	transportā	 tika	 iecelts	
viens	konteiners	ar	nēģu	kāpuriem,	lai	do-
tos	gar	Salacu	uz	Salacgrīvas	pusi,	bet	otrs	

1. jūnijā Salacā 
ielaisti divi miljoni 

nēģu kāpuru

palika	 zivjaudzētavas	 Kārļi	 transportā,	
kas	 devās	 pretējā	 virzienā.	Tas	 tāpēc,	 lai	
samazinātu	 laiku,	kas	kāpuriem	 jāpavada	
mazajos	konteineros.	
	 Nēģu	kāpuru	izaudzēšanai	finansējums	
tika	iegūts,	startējot	Zivju	fonda	izsludinā-
tajā	 projektu	 konkursā.	 Kopējās	 projekta	
izmaksas	ir	3630	EUR,	no	tām	Zivju	fon-

da	finansējums	–	3160	EUR.	
	 Pēc	 četriem	 gadiem	 nēģu	 kāpuri	 būs	
izauguši	 par	 kārtīgiem	 nēģiem	 un	 dosies	
jūrā	baroties,	 lai	vēl	pēc	pāris	gadiem	at-
grieztos	upē	uz	nārstu.	

Solvita Kukanovska,
projektu koordinatore

Nēģu kāpuri ceļā 
uz jūru

 Salacgrīvas	 novada	 dome	 saņēmusi	
atbildi	 no	 akciju	 sabiedrības	 CATA	 uz	 
11.	 maijā	 rakstīto	 vēstuli	 par	 izmaiņām	
autobusu	kustībā:
 – Informējam, ka, pamatojoties uz jūsu 
vēstuli un iedzīvotāju ierosinājumu, sa-
biedriskā transporta pakalpojumu pasū-
tītājam VSIA «Autotransporta direkcija»  
11. jūnijā nosūtījām apstiprināšanai 
grozījumus maršruta Nr. 7778 Cēsis–
Limbaži–Ainaži autobusu kustības sa-
rakstā, lai Salacgrīvā nodrošinātu iedzī-
votāju pārsēšanās iespējas maršruta Ai - 
naži–Lauvas–Rūstuži–Limbaži autobu-
sā. Autotransporta direkcijas labvēlī-
ga lēmuma gadījumā informāciju par 
izmaiņām autobusu kustības sarakstos 
ievietosim laikrakstā «Auseklis», izvie-
tosim pieturvietās, AS CATA mājaslapā, 
autoostās u.c.

M. Rajeckis,
pasažieru pārvadājumu dienesta vadītājs

Iespējamās 
izmaiņas 
autobusu 
kustībā

	 Jūnija	sākumā	saņemta	kārtējā	Valsts	
un	pašvaldību	vienotā	klientu	apkalpoša-
nas	centra	(VPVKAC)	darbības	atskaite	
par	 darbu	 līdz	martam,	 ko	 sagatavojusi	
Vides	 aizsardzības	un	 reģionālās	 attīstī-
bas	ministrija.	Kopumā	Latvijā	izveidoti	
69	 novada	 nozīmes	 šādi	 centri.	 Salac-
grīvas	novada	VPVKAC	ieņem	12.	vie-
tu	 starp	 novada	 nozīmes	 VPVKAC	 ar	 
131,9	sniegtajiem	pakalpojumiem	vidēji	
mēnesī	 2017.	 gadā,	 savukārt,	 pārskatot	
2018.	 gada	 pirmos	 trīs	 mēnešus,	 katrā	
vidēji	sniegti	152,3	pakalpojumi.
	 Atskaitē	 norādīts,	 ka	 Salacgrīvas	
VPVKAC	 teritoriāli	 atrodas	 vietā,	 kur	 
30	 km	 rādiusā	 vai	 pusstundas	 braucie-
nā	 nav	 neviena	 cita	 šāda	 apkalpošanas	
centra,	 tāpēc	Salacgrīvas	VPVKAC	uz-
skatāms	par	nozīmīgu	valsts	 iestāžu	pa-
kalpojumu	sniegšanas	punktu,	it	sevišķi,	
ņemot	vērā,	ka	Ziemeļvidzemē	kopumā	
ir	tikai	pieci	VPVKAC.
	 Ar	 VPKKAC	 sniegtajiem	 pakal-
pojumiem	 varat	 iepazīties	 mājaslapā	 
www.salacgriva.lv	vai	pa	tel.	64071973,	
vai	64075000.	

Salacgrīvas 
klientu 

apkalpošanas 
centra darbā

 Salacgrīvas	 novadā	 noslēgušies	 darbi	
divos	 posmos	 bijušās	 dzelzceļa	 līnijas	
Ainaži	–	Valmiera	attīrīšanai	no	apaugu-
ma,	lai	izveidotu	videi	draudzīgu	tūrisma	
maršrutu,	 kas	 piemērots	 nemotorizētam	
transportam	un	kājāmgājējiem.	
	 Tā	ir	daļa	no	veicamajiem	darbiem,	lai	
iekļautos	kopējā	aptuveni	750	km	garajā	
maršrutā,	 kas	 vedīs	 caur	 25	 Latvijas	 un	
Igaunijas	 pašvaldībām.	 Līdz	 jūnija	 bei-
gām	šim	mērķim	vēl	tiks	būvēti	un	atjau-
noti	tiltiņi,	bet	līdz	vasaras	beigām	veik-
sim	 maršruta	 marķēšanu.	 Tam	 līdzekļi	
rasti	INTERREG	Igaunijas	–	Latvijas	sa-
darbības	programmas	projektā.	
	 Dzelzceļa	līnijas	attīrīšanas	darbi	veik-
ti,	 īstenojot	 Eiropas	 Lauksaimniecības	
fonda	 lauku	 attīstībai	 finansēto	 projektu	
Ar velo pa Zaļo ceļu.	 Kopējās	 projekta	
izmaksas	–18	803,40	EUR,	publiskais	fi-
nansējums	–	11	737,40	EUR,	pašvaldības	
līdzfinansējums	7066	EUR.
	 Kopumā	 šajā	 projektā	 no	 krūmiem	
attīrīta,	 izlīdzināta	 un	 noblietēta	 virsma	 
8	km	bijušās	dzelzceļa	līnijas.	Šos	darbus	
veica	SIA	NOBE.

Solvita Kukanovska

SIA NOBE 
paveikto 
vērtē 
Salacgrīvas 
novada 
domes 
komisija:  
no kreisās –  
Jānis 
Blūmiņš, 
Andris 
Zunde, 
Kristīne 
Paegle un 
SIA NOBE 
pārstāvji 
Jānis Bergs 
un Selvins 
Novickis

Ar velo pa 
Zaļo ceļu

	 SIA	 ZAAO	 dara	 zināmu,	 ka	 Sabied-
risko	 pakalpojumu	 regulēšanas	 komisija	 
14.	 jūnijā	 ir	apstiprinājusi	 jaunu	sadzīves	
atkritumu	apglabāšanas	tarifu	par	sadzīves	
atkritumu	 apglabāšanu	 poligonā	 Daibe.	
Saskaņā	 ar	 pieņemto	 lēmumu	 tarifa	 ap-
mērs	tiek	noteikts:
l	 48,55	EUR	no	2018.	gada	19.	jūlija;
l	 52,53	EUR	no	2019.	gada	1.	janvāra;
l	 56,02	EUR	no	2020.	gada	1.	janvāra.	
	 Ievērojot	Atkritumu	 apsaimniekošanas	
likuma	 39.	 panta	 1.2	 daļā	 noteikto	 kār-
tību,	 SIA	ZAAO	dara	 zināmu,	 ka	maksa	
par	 sadzīves	 atkritumu	 apsaimniekošanu	
no	 2018.	 gada	 19.	 jūlija	 līdz	 2018.	 gada	 
31.	 decembrim	 Salacgrīvas	 novada	 paš-
valdībā	būs	15,49	EUR	(neieskaitot	PVN),	
ko	veido:

l	 pašvaldības	apstiprinātā	maksa	par	sa-
dzīves	atkritumu	savākšanu,	pārvadāšanu,	
pārkraušanu,	 šķirošanu	 un	 citām	 norma-
tīvajos	 aktos	 noteiktajām	 darbībām,	 ko	
veic	pirms	atkritumu	reģenerācijas	un	kas	
samazina	apglabājamo	atkritumu	apjomu,	
par	uzglabāšanu,	dalītās	atkritumu	savāk-
šanas,	 pārkraušanas	 un	 šķirošanas	 infra-
struktūras	 objektu	 uzturēšanu	 9,18	 EUR	
apmērā	(tas netiek	mainīts);
l	 norādītais	tarifs	attiecināts	uz	1	kubik-
metru	sadzīves	atkritumu	6,31	EUR	apmē-
rā.
	 Vienlaikus	 darām	 zināmu,	 ka	 saistībā	
ar	 palielināto	 dabas	 resursu	 nodokļa	 lik-
mi	 par	 sadzīves	 atkritumu	 apglabāšanu	
no	25	uz	35	EUR	par	 tonnu,	pašvaldības	
teritorijā	 esošajiem	 atkritumu	 radītājiem	

tiks	veikts	maksas	par	sadzīves	atkritumu	
apsaimniekošanu	 pārrēķins	 par	 periodu	
no	2018.	gada	1.	 janvāra	 līdz	2018.	gada	
18.	 jūlijam	 (jaunā	 tarifa	 spēkā	 stāšanās	
brīdim)	 dabas	 resursu	 nodokļa	 likmes	
pieauguma	 kompensēšanai,	 kas	 nebija	
iekļauts	 līdz	šim	spēkā	esošajā	atkritumu	
apsaimniekošanas	 maksā.	 Pamatojoties	
uz	 Atkritumu	 apsaimniekošanas	 likuma	 
41.	panta	pirmās	daļas	9.	punktu,	dabas	re-
sursu	nodoklis	turpmāk	būs	iekļauts	tarifā	
par	 sadzīves	 atkritumu	 apglabāšanu,	 tā-
dējādi	 turpmāk	 izslēdzot	 nepieciešamību	
veikt	 maksas	 par	 sadzīves	 atkritumu	 ap-
saimniekošanu	pārrēķinu,	mainoties	dabas	
resursu	nodokļa	likmei.

Aivars Sirmais,
ZAAO valdes priekšsēdētājs

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu

http://www.salacgriva.lv
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	 1.	Lai	pieteiktos	tirdzniecībai	rīta	cēlienā	–	no	plkst.	8	līdz	15	–	
Ostmalā	vai	Bocmaņa	laukumā	(mājražojumu	un	amatnieku	tirgus),	
aizpildītu	 iesnieguma	veidlapu	un	uzņēmuma	reģistrācijas	apliecī-
bas	kopiju	nosūtiet	uz	e-pastu	mareksburkovskis@inbox.lv 
	 2.	 Lai	 pieteiktos	 tirdzniecībai	 vakara	 cēlienā	 –	 no	 plkst.	 15	
līdz	 rītausmai	 –	 Zvejnieku	 parkā,	 aizpildītu	 iesnieguma	 veidlapu	
un	 uzņēmuma	 reģistrācijas	 apliecības	 kopiju	 nosūtiet	 uz	 e-pastu	 
solvita.kukanovska@salacgriva.lv.
	 Pēc	minēto	dokumentu	saņemšanas	tiks	izrakstīts	rēķins,	kas	tiks	
nosūtīts	 uz	 jūsu	norādīto	 e-pastu.	Rēķina	 apmaksu	 lūdzu	veikt	 ne	
vēlāk	kā	līdz	10.	jūlijam.	Noteiktās	maksas	par	tirdzniecības	vietu	
skatīt	pielikumā.	Tirdzniecības	vietas	atļauja	tiks	izsniegta	14.	jūlijā,	
ierādot	tirdzniecības	vietu.
	 Papildu	informācija	–	
	 l	 Salacgrīvas	pilsētas	tirgus	29563288,
	 l	 Salacgrīvas	novada	dome	64071982	un	64071973.

 Ja	persona	veic	ielu	tirdzniecību	vienā	tirdzniecības	vietā	ar	da-
žāda	sortimenta	precēm,	nodevas	apmērs	tiek	noteikts	pēc	augstākās	
nodevas	likmes.

Tirdzniecība Jūras svētkos 
tiek organizēta divos 

atsevišķos blokos

Par tirgošanos festivālā 
Positivus

 Lai	 saņemtu	atļauju	 ielu	 tirdzniecībai	Positivus	 festivāla	 terito-
rijā	festivāla	norises	laikā,	nepieciešams	Salacgrīvas	novada	domē	
iesniegt	 iesniegumu	 un	 uzņēmuma	 reģistrācijas	 apliecības	 kopiju	 
(ar	nosacījumu,	ka	 ir	noslēgts	 līgums	ar	 festivāla	organizatoriem).	
Iesniegumā	jānorāda	plānotais	tirdzniecības	laiks	un	tirgojamo	pre-
ču	grupa.	Pēc	minēto	dokumentu	saņemšanas	tiks	izrakstīts	rēķins,	
ko	 nosūtīs	 uz	 jūsu	 iesniegumā	norādīto	 e-pastu	 vai	 faksu.	Rēķina	
apmaksa	jāveic	ne	vēlāk	kā	līdz	16.	jūlijam.	Tirdzniecības	vietas	at-
ļauju	varēs	saņemt	Salacgrīvas	novada	domē	19.	 jūlijā	no	plkst.	8	
līdz	17	un	20.	jūlijā	no	plkst.	8	līdz	16	domes	darba	laikā.
	 Informācija	pa	tel.	64071982	un	solvita.kukanovska@salacgriva.lv 
vai	dome@salacgriva.lv.
	 Nodevas	likme	juridiskai	personai	un	fiziskai	personai,	kura	re-
ģistrējusi	saimniecisko	darbību,	par	ielu	tirdzniecību	kultūras,	spor-
ta,	reliģisku	svētku	vai	citu	pasākumu	norises	laikā	vienā	tirdzniecī-
bas	vietā	Salacgrīvas	novada	pašvaldības	teritorijā:

Nodevas objekts Nodevas likme par 
vienu dienu (eiro)

13.1. Tirdzniecība ar pārtikas un nepārtikas precēm 11,38
13.2. Tirdzniecība ar pašražotām pārtikas precēm 4,27
13.3. Tirdzniecība ar zvejniecības produkciju un 

medījumiem
4,27

13.4. Tirdzniecība ar mākslas priekšmetiem, 
lietišķās mākslas, amatniecības un 
daiļamatniecības izstrādājumiem

4,27

13.5. Tirdzniecība ar ziediem 4,27
13.6. Tirdzniecība ar kvasu no cisternām (mucām), 

saldējumu, bezalkoholiskiem dzērieniem 
7,11

13.7. Tirdzniecība ar grāmatām 4,27
13.8. Tirdzniecība ar karstajām uzkodām no 

speciālajām iekārtām
21,34

	 Nodevas	likme	juridiskai	personai	(kurai	ir	alkoholisko	dzērienu	
vai	tabakas	izstrādājumu	mazumtirdzniecības	licence)	par	ielu	tirdz-
niecību	vienā	tirdzniecības	vietā	Salacgrīvas	novada	pašvaldības	te-
ritorijā:	

Nodevas objekts Nodevas likme par 
vienu dienu (eiro)

14.1. Tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem 
Salacgrīvas pilsētā

35,57

14.2. Tirdzniecība ar tabakas izstrādājumiem 
Salacgrīvas pilsētā

21,34

ģēta,	 radot	 ērtāku	piekļuvi	kapli-
čai.	
	 Ainažu	 autoostas	 ēkas	 fasāde	
ieguvusi	jaunu	krāsojumu,	gar	au-
toostas	ēku	uzklāts	jauns	bruģis.
	 2017.	 gada	 rudenī	Ainažu	 pa-
gastā	 tika	atjaunots	kājnieku	 tilts	

pār	 Salacu,	 taču	 laikapstākļu	 dēļ	
remonts	 pilnībā	 netika	 pabeigts.	
Izpalika	 tilta	 margu	 krāsošana.	
Tās	nokrāsotas	šopavasar.	Kājnie-
ku	tilts	pār	Salacu	ir	pilnībā	atjau-
nots	un	drošs	gājējiem.	

Ainažu pilsētas pārvalde

Līdz vasaras saulgriežiem padarītais 
Ainažu pilsētā un pagastā

Ainažu autoostas jaunais izskats

Kājnieku tilts Mērniekos ir 
nokrāsotsAtjaunotā Ainažu kapliča

Daudz funkcionālais rotaļu laukums Ainažu pludmalē

	 Ainažu	 pilsētas	 peldvietas	
teritorija	 pie	 Blusupītes	 ietekas	
izveidota	 ģimenēm	 draudzīgā-
ka.	 Publiskai	 lietošanai	 uzstādīts	
jauns	 daudzfunkcionāls	 bērnu	
rotaļu	 laukums	 un	 atpūtas	 zona	
papildināta	ar	jauniem	sauļošanās	
krēsliem.	Ainažu	 pilsētas	 pārval-
de	 turpina	 rūpēties,	 lai	 apmeklē-
tājiem	pludmale	būtu	 sakopta	un	
patīkama,	to	iecienījuši	gan	vietē-
jie,	gan	tālumnieki.	
	 2009.	 gadā	 Ainažu	 pagasta	
viensētām	 tika	 uzstādītās	 mājas	
norādes	 zīmes.	 Šogad	 darbība	
turpināta	 –	 izgatavotas	 un	 uzstā-
dītas	mājas	norādes	zīmes	Ainažu	
pagasta	 viensētām,	 kas	 no	 jauna	
iekļautas	Ainažu	pagastā.	
	 Ainažu	pilsētas	 kapu	 teritorijā	
ir	divas	kapličas,	no	kurām	vienai	
veikti	atjaunošanas	remontdarbi	–	
nokrāsota	fasāde	un	veikta	iekšējā	
apdare.	 Ielikta	 jauna	 dēļu	 grīda.	
Ieeja	un	izeja	pie	kapličas	nobru-

 Latvijas	 Muzeju	 biedrība	
(LMB)	 un	 Latvijas	 muzeji	 līdz	
31.	 augustam	 aicina	 piedalīties	
vasaras	 akcijā	 Apceļo Latvijas 
muzejus.	 Tajā	 piedalās	 visi	 Lat-
vijas	muzeji,	 ikvienu	 aicinot	 ie-
raudzīt	 sev	 saistošo	 un	 pastāstīt	
par	to	arī	citiem	–	draugiem,	pa-
ziņām,	 sociālo	 tīklu	 sekotājiem.	
Akcijas	 mērķis	 ir	 popularizēt	
kultūras	mantojumu,	kas	glabājas	
Latvijas	muzejos	 Rīgā	 un	 ārpus	
tās,	 rosināt	 interesi	 par	 piedāvā-
jumu	un	parādīt	muzeju	šarmu.	
	 Aicinām	 akcijā	 iesaistīties	

ikvienu	 Latvijas	 iedzīvotāju	 un	
viesus,	 kam	 ir	 interese	 iepazīt	
muzeju	 stāstus,	 izzināt	 kultūras	
mantojumu	 un	 novada	 vēsturi.	
Lai	 piedalītos	 konkursā,	 dalīb-
niekam	 nepieciešams	 profils	
sociālajā	 tīklā	Facebook	 vai	 In-
stagram	 (galvenā	 platforma	 ir	
www.facebook.com/apcelolatvi-
jasmuzejus).	Apmeklējot	kādu	no	
muzejiem,	dalībniekam	savā	Fa-
cebook	profilā	laika	līnijā	jāievie-
to	 foto	 no	 apmeklētā	muzeja	 un	
jākomentē	piedzīvotais,	redzētais	
un	 uzzinātais.	 Tāpat	 jāpievieno	

norāde	 @Apceļo Latvijas mu-
zejus	 un	 jāatzīmē	 atrašanās	 vie-
ta,	 izmantojot	Facebook	 rīku	 ar	
vietas	 atzīmēšanu	 vai	 arī	 ierak-
stot	konkrētu	muzeju,	piemēram,	 
@Limbažu muzejs.	 Instagram 
kontā	 visiem	 stāstiem	 noteikti	
jāpievieno	 mirkļbirka	 #apcelo-
latvijasmuzejus,	 kā	 arī	 konkrētā	
muzeja	 mirkļbirka,	 piemēram,	
#lnmm	 vai	 #madonasmuzejs.	Ar	
akcijas	 nolikumu	 un	 uzdevu-
miem	var	iepazīties	LMB	mājas-
lapā	www.muzeji.lv.	
	 Lai	būtu	vieglāk	izvēlēties,	uz	

kurieni	doties,	ir	iespēja	izmantot	
LMB	izveidoto	karti:	http://ej.uz/
apcelomuzejus.
	 Kā	 norāde	 par	 dalību	 akcijā	
muzejos	būs	izvietota	akcijas	Ap-
ceļo Latvijas muzejus!	pazīšanas	
zīme	jeb	logo.
	 Uzvarētāji	tiks	noteikti,	izvēr-
tējot	 dalībnieka	 atraktivitāti	 un	
aktivitāti,	apmeklējot	muzejus	un	
ievietojot	 ierakstus	 vismaz	 par	
pieciem	apmeklētajiem.	
	 Šajā	gadā	balvu	fondā	ir	brīv-
biļetes	no	dažādiem	Latvijas	mu-
zejiem,	 to	 izdevumi	un	katalogi,	

Latvijas Muzeju biedrības aicina apceļot 
Latvijas muzejus

 Salacgrīvas	 bibliokuģis	 Kriš-
jānis Valdemārs	 sācis	 nopietnu	
gatavošanos	28	Vidzemes	biblio-
tēku	apmeklējumam	AS	Latvijas 
Valsts meži	un	Valsts	kultūrkapi-
tāla	 fonda	 atbalstītajā	 Vidzemes	
kultūras	programmā,	kas	no	sep-
tembra	 līdz	 pat	 Ziemassvētkiem	
noritēs	 ar	 devīzi	Meklējiet jūras 
ābeci bibliotēkās!.
	 Bibliokuģa	 komanda	 jūrnie-
cības	 arodizglītības	 veicināšanai	
izvēlējusies	 novadu	 gaismas	 pi- 
lis	 –	 bibliotēkas,	 lai	 astoņos	 te-
matiskajos	 lokos	 jauniešus	 uz-
runātu	 izvēlēties	 ar	 jūrniecību	
saistītus	arodus,	mācības	turpinot	
Rīgas	 jūrskolā,	 Liepājas	 Jūrnie-
cības	 koledžā	 vai	 Latvijas	 Jūras	
akadēmijā.	Visa	pamatā	tiks	likta	
grāmata,	lasīšana,	zināšanas.
	 Projekta	 laikā	 mūspusē	 šīs	
nodarbības	 notiks	 Pāles	 un	
Liep	upes	 bibliotēkā	 (cikls	 No 
Svēt upes līdz Liepupei).	 Ārpus	
projekta	 tikšanās	 ar	 skolēniem	

Jūras ābeci atvērs Vidzemes bibliotēkās

plānotas	gan	Ainažu,	gan	Salac-
grīvas	bibliotēkā.	
	 Tematiskā	 loka	 Visas upes 
plūst uz jūru	 aptvertās	 bibliotē-
kas	 apņem	 visu	Vidzemi.	 Brau-
cienu	loģistika	izkārtota	atbilsto-
ši	 novadu	 ģeogrāfijai:	 Ziemeļu 
stīga, kas Salacu skar	 (Staicele,	
Mazsalaca,	 Rūjiena,	 Naukšē-
ni),	Malēnijas lielais loks	 (Ape,	
Liepna,	 Lejasciems,	 Cesvaine),	
Piebalgas ūdensrozes	 (Jaunpie-
balga,	 Vecpiebalga,	 Ērgļi),	 Kur 
Lubāns viļņus veļ	(Ļaudona,	Va-
rakļāni,	Lubāna),	Amatas krastos 
Rāmuļu takās	 (Rāmuļi,	 Līgatne,	
Nītaure),	Ciemos Beverīnas zemē 
(Kauguri,	 Burtnieki,	 Kocēni),	

Kantri dzimis Smiltenē!	 (Smil-
tene,	Strenči,	Valka)	un	Tur, kur 
Gauja, tur, kur Rauna	 (Stalbe,	
Priekuļi,	Rauna).
	 Tikšanās	laikā	bibliotēkās	tiks	
demonstrēta	 videofilma	 Sala-
cas plostnieki,	 stāstīts	 par	mūsu	
novada	 zvejniecības	 tradīcijām,	
skolēnus	mudinās	apmeklēt	Sala-
cas	 nēģu	 tačus,	 novada	muzejus	
un	randu	pļavas.	Kopā	ar	biblio-
kuģa	 komandu	 būs	 tālbraucēji	
kapteiņi,	 zvejnieki	 un	 zivju	 ap-
strādātāji	 –	mūsu	novada	 izcilās	
personības.
	 Šīs	 aktivitātes	 tradicionāli	 at-
balsta	Salacgrīvas	novada	dome.

Gints Šīmanis

kā	arī	speciālbalvas	no	LMB.	
	 Iepazīsim	Latvijas	muzejus,	to	
izstādes	 un	 ekspozīcijas,	 izzinā-
sim	vietējo	vēsturi,	 tradīcijas	un	
kultūru,	aplūkosim	arī	sezonālos	
muzejus,	kas	atvērti	tikai	vasarā!	

Zane Grīnvalde,
LMB valdes priekšsēdētāja

mailto:mareksburkovskis@inbox.lv
mailto:solvita.kukanovska@salacgriva.lv
mailto:dome@salacgriva.lv
http://www.facebook.com/apcelolatvijasmuzejus
http://www.facebook.com/apcelolatvijasmuzejus
http://www.muzeji.lv
http://ej.uz/apcelomuzejus
http://ej.uz/apcelomuzejus
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	 Vēl	pavisam	nedaudz,	un	būs	pabeigti	piebraucamā	ceļa	un	stāv-
laukuma	 pārbūves	 darbi	 pie	 Zvejnieku	 parka	 administrācijas	 ēkas.	
Tos	veic	personu	apvienība	SIA	Nobe	un	SIA	Lauku ceļi.	Pašvaldība	
šiem	darbiem	piešķīrusi	72	022	eiro	(bez	PVN)

Ilga Tiesnese

Top stāvlaukums

Pie Zvejnieka parka administratīvās ēkas nu ir plašs stāvlaukums

	 Pabeigti	pērn	uzsāktie	Smilšu	ielas	seguma	pamata	izbūves	un	ielas	
asfalta	seguma	ieklāšanas	darbi.	Tos	veica	SIA	Limbažu ceļi.	Pašvaldī-
ba	ceļa	atjaunošanai	un	asfaltēšanai	atvēlējusi	27	777	eiro	(bez	PVN).

Jaunā Smilšu iela

Jaunā Smilšu iela

	 Kad	apkārt	viss	ir	zaļš,	ziedošs	
un	smaržīgs,	mēs	zinām	–	ir	klāt	
iepazīšanās	 ar	 mūsu	 jaundzimu-
šajiem	 novadniekiem,	 Latvijas	
99.	 jubilejas	 gada	 bērniem.	 Va-
ram	būt	mierīgi	–	jau	vairākus	ga-
dus	novadā	dzimušo	bērnu	skaits	
ir	 samērā	nemainīgs,	vien	ar	ne-
lielām	 svārstībām.	 Bet,	 protams,	
būtu	prieks,	ja	mazuļu	pulks	kļūtu	
kuplāks.	
	 Maijā	Salacgrīvas	pusē	notika	
iepriekšējā	 gadā	 dzimušo	 bērnu	
sveikšana,	šogad	jau	trīspadsmito	
reizi.	
	 Šobrīd	 par	 saviem	 novadnie-
kiem	varam	saukt	piecdesmit	trīs	
2017.	 gadā	 dzimušos	 bērniņus.	
Mums	 pievienojušies	 29	 puikas	
un	 24	 meitenes.	 Salacgrīvā	 ko-
pējais	 skaits	 samērā	stabils	–	33,	
Liepupē	 septiņi,	 Ainažos	 šogad	
novadniekos	iešūpināts	13	bērnu.	
Pērnais	gads	nav	atnesis	dvīnīšus.	
No	2017.	gadā	Salacgrīvas	dzimt-
sarakstu	 nodaļā	 reģistrētajiem	 
42	mazajiem	visvairāk	māmiņām	
dzimuši	 otrie	 bērniņi	 –	 tādu	 bi- 
ja	20.	Pirmie	ģimenēs	 ienāca	16,	
trešie	–	seši	bērni.	Ar	bērniem	vis-
bagātākie	mēneši	bijuši	jūlijs	(11),	
janvāris	(9)	un	augusts	(8).
	 Vārda	 došana	 ir	 vecāku	 ziņā,	
vārdam	vien	 jāatbilst	 latviešu	 li-
terārās	 valodas	 normām.	 Varbūt	
tāpēc,	 ka	 bērnam	 ir	 divi	 vecāki,	
dažreiz	 tiek	 doti	 arī	 divi	 vārdi	 –	
viens	mammas,	otrs	tēta	izvēlēts.	
Pērn	 novadā	 divi	 vārdi	 doti	 čet-
riem	bērniem	–	divām	meitenēm	
un	 diviem	 puikām.	Tā	 saucamie	
populārie	meiteņu	vārdi	mūsu	no-
vadā	 ir	Alise,	Dārta,	Elīza,	Emī-
lija,	Melānija.	Šo	vārdu	nēsātājas	
mums	 ir	 pa	 divām.	 Un	 kāds	 tur	
brīnums	–	meitenēm	patīk	mode!	

Savukārt	uz	puišiem	vismaz	vār-
du	mode	mūsu	novadā	neattiecas.
	 Mazuļu	uzņemšana	novadnie-
ku	 saimē	 notika	Liepupē,	 Salac-
grīvā	un	Ainažos,	un,	pirms	katru	
mazuli	 iešūpināt	novadnieka	sta-
tusā,	 savu	 vēlējumu	bērnu	 vecā-
kiem	 sacīja	 Salacgrīvas	 novada	
dzimtsarakstu	 nodaļas	 vadītāja	
Līga	Zālīte:	– Lai jūsu bērni sper 
drošus soļus viņiem izzināmajā 
pasaulē, esiet viņiem līdzās kā 
atbalsts un labs paraugs. Iedro-
šiniet viņus, mīliet un ticiet! Lai 
jūsu bērniem ir skaista, mīlestī-
bas pilna bērnība, kas silda viņu 
sirdis visu turpmāko dzīvi!
	 Pirmos	 Salacgrīvas	 novadnie-
ku	saimē	uzņēma	mazos	liepupie-
šus.	Svētki	Liepupes	tautas	namā	
Mežgravās	 notika	 20.	 maijā.	
Mazuļus,	 viņu	 brāļus	 un	 māsas,	
vecākus	 un	 vecvecākus	 sagai-
dīja	 Liepupes	 pagasta	 pārvaldes	
vadītāja	 pienākumu	 izpildītāja	
Ilze	Ozoliņa,	Salacgrīvas	novada	
dzimtsarakstu	 nodaļas	 vadītāja	
L.	 Zālīte,	 Liepupes	 tautas	 nama	
vadītājs	 Armands	 Leimanis	 un	
tradīciju	kopas	Skale	dalībnieces.	
Apsveikuma	 vārdus	 mazajiem	
un	 lielajiem	 liepupiešiem	 sacīja	 
I.	Ozoliņa	un	A.	Leimanis,	katram	
savu	īpašo	dziesmu	veltīja	Skales 
dziedātājas,	 svētku	 izskaņā	 visi	
kopā	dziedāja	tautasdziesmu	Stā-
dīju ieviņu.
	 26.	 maijā	 mazuļu	 iecelšanas	
novadnieku	 saimē	 svētki	 notika	
Salacgrīvā	un	Ainažos.	
	 Pusdienlaikā	 Salacgrīvas	 kul-
tūras	 nama	 foajē	 skanēja	 bērnu	
smiekli,	čalas,	 sarunas	un	raudā-
šana.	Ne	visiem	mazajiem	pirmā	
kopābūšana	 sagādāja	 prieku.	 Ar	
mazuļiem,	viņu	vecākiem,	vecve-

cākiem	 un	 draugiem	 šajā	 svētku	
reizē	 kopā	 bija	 pašvaldības	 va-
dītājs	 Dagnis	 Straubergs,	 kultū-
ras	nama	vadītāja	Pārsla	Dzērve,	
dzimtsarakstu	 nodaļas	 vadītāja	 
L.	Zālīte,	folkloras	kopa	Cielava 
un	 mazie	 dziedātāji	 no	 grupas	
Adatiņas	(vadītāja	Agita	Zvejnie-
ce).	Mazie	salacgrīvieši,	Cielavas 
iešūpināti,	 cienājās	 ar	 īpaši	 šai	
reizei	ceptu	rupjmaizi	un	ceļamai-
zei	saņēma	D.	Strauberga	vārdus:	
– Sirsnīgi sveicu un priecājos par 
to, ka jūsu mājās ienāk laime un 
prieks. Šodien mēs svinam svēt-
kus, un lai tie, tāpat kā visa dzī-
ve, būtu izdevušies, ir vajadzīgas 
divas lietas – lai ir, kam dot, un 
ir, ko dot. Lai izdodas! Savukārt	 
P.	Dzērve	apliecināja,	ka	pašval-
dība	 priecājas	 par	 ģimenēm,	 kas	
par	 savu	 mājvietu	 ir	 izvēlējušās	
Salacgrīvu,	par	katru	mazo	bērni-
ņu,	kurš	piedzimst	novadā.	– Tas 
ļauj mums cerīgi domāt, ka nova-
dam ir brīnišķīga nākotne, –	viņa	
sacīja.
	 Mazos	 ainažniekus	 un	 viņu	
tuvākos	 šajā	 svētku	 reizē	 sveica	
novada	 domes	 priekšsēdētājs,	
dzimtsarakstu	 nodaļas	 vadītā-
ja,	 Ainažu	 pilsētas	 pārvaldniece	
Ilona	 Jēkabsone,	 kultūras	 nama	
vadītāja	Solveiga	Muciņa,	mazie	
dziedātāji	 no	 grupas	 Saules ak-
mentiņi	 (vadītāja	 Liene	 Berga)	
un	 dejotāji	 no	 Zvirgzdiņiem,	 kā	
arī	 kaķis,	 kurš	 šūpināja	 jaunos	
novadniekus	 un	 dejoja	 kopā	 ar	
bērniem.	
	 Kad	bija	izdziedātas	dziesmas,	
izdejotas	 dejas,	 Liepupē,	 Salac-
grīvā	un	Ainažos	tapa	kopīga	fo-
togrāfija	atmiņām.
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	 25.	maijā	pilsētas	kultūras	namā	Salac-
grīvas	 vidusskolas	 pasākumā	Mēs lepoja-
mies!	sveica	labākos	skolēnus	un	notika	jau	
tradicionālais	 interešu	 izglītības	 atskaites	
koncerts.	 To	 atklājot,	 direktora	 vietnie-
ce	 audzināšanas	 darbā	 Inta	 Cirša	 sacīja:	 
– Mēs lepojamies ar tiem, kuri mācību 
gada laikā labu darījuši. Veidojam jaunu 
tradīciju – plašajā Salacgrīvas kultūras 
namā sakām paldies un sniedzam koncertu.
	 Interešu	izglītības	atskaites	koncertā,	ko	
vadīja	skolēni	Kate	un	Kristers,	piedalījās	
deju	kolektīva	Vēverīši	mazākie	un	lielākie	
dejotāji,	 vokāli	 instrumentālais	 ansamblis	
un	dziedātāji	no	4.	klasēm,	folkloras	kopa	
Zēģelīte.	Norises	fotografēja	Karlīna.	
	 Pasākuma	 dalībniekus	 uzrunāja	 arī	 Sa-

lacgrīvas	vidusskolas	direktore	Sanita	Šle-
kone:	– Manuprāt, šie ir vieni no mācību 
gada skaistākajiem svētkiem. Šodien sakām 
paldies visiem, kuri ļoti vērtīgi pavadījuši 
šo mācību gadu. Paldies mācību priekšme-
tu olimpiāžu uzvarētājiem, konkursu godal-
goto vietu ieguvējiem, izciliem sportistiem, 
talantīgiem dejotājiem, dziedātājiem, runā-
tājiem, skaitītājiem un visiem pārējiem un 
viņu vecākiem un skolotājiem. 
	 Vispirms	vidusskolas	direktore	un	viņas	
vietniece	 mācību	 darbā	 Iveta	 Kupča	 pa-
teicības	 rakstus	 un	 Salacgrīvas	 vidussko-
las	gudrības	pūcītes	pasniedza	1.–4.	klašu	
olimpiāžu	 uzvarētājiem.	 Pamatskolas	 un	
vidusskolas	mācību	 priekšmetu	 olimpiāžu	
uzvarētājus	sveica	direktore	un	viņas	viet-

niece	mācību	darbā	Santa	Čiževska.	
	 Interešu	 izglītības	 pulciņu	 dalībnieki	
savas	 prasmes	 un	 varēšanu	 ir	 pierādījuši	
skatēs	 un	 dažādos	 konkursos.	 Diplomus,	
pateicības	 un	 atzinības	 saņēma	 skatuves	
runas,	 erudīcijas,	 stāstnieku,	 izglītojamo	
pētniecisko	darbu	konkursu	laureāti,	jauno	
vides	 līderu	 projekta	 konkursanti,	 tradici-
onālās	 dziedāšanas	 konkursa	 Klaberjakte 
uzvarētāji	un	audzēkņi	par	augstiem	sasnie-
gumiem	mūzikā.	
	 Salacgrīvas	 vidusskolā	 sportistu	 ir	 ļoti	
daudz,	 viņu	 sasniegtie	 rezultāti	 –	 	 augsti.	
Paldies	 volejbolistiem,	 basketbolistiem,	
burātājiem,	vieglatlētiem	un	citu	sporta	vei-
du	pārstāvjiem!
	 Pasākuma	izskaņā	vidusskolas	direktore	

S.	Šlekone	sacīja	lielu	paldies	vecākiem	un	
vecvecākiem:	 – Mēs redzējām uzņēmīgus 
jauniešus, kuri ārpus mācību darba mā-
cās, piedalās olimpiādēs, konkursos, ska-
tēs, kuri sporto, dzied, dejo. Par to paldies 
jums, mīļie vecāki, vecvecāki. Bez jūsu at-
balsta tas nebūtu iespējams. Bet ir vēl kādi 
cilvēki, kuri ir stāvējuši jūsu bērniem blakus 
un atbalstījuši, kad ir grūti, un tie ir skolo-
tāji. Ir vajadzīgs ilgs un pacietīgs darbs, lai 
pārvarētu grūtības un sasniegtu rezultātu. 
Paldies par nesavtīgo darbu un mīlestību! 
Paldies	skolotājiem	un	interešu	pulciņu	va-
dītājiem	Indārai	Ceikai,	Ritai	Kariņai,	Intai	
Noriņai,	 Ilonai	Antonovai,	Gunai	Meierei,	
Ritai	 Ziemelei,	 Rasmai	 Turkai,	 Sandrai	
Bērziņai,	Baibai	Runcei,	S.	Čiževskai,	Va-
lentīnai	Kalniņai,	Zentai	Mennikai,	Anitai	
Gīzei,	 Lolitai	 Valaņinai,	 Marijai	 Paeglei,	
Lailai	Rozenbergai,	Intai	Somai,	Guntaram	
Ūdrim,	 Ivetai	 Kupčai,	 Laimdotai	 Pelšei,	
Ivetai	Rozenbergai	un	Līgai	Tauriņai,	Da-
cei	Kašai,	Līgai	Siliņai,	Ingai	Strantei,	Inā-
rai	Ādmīdiņai,	Jolantai	Jirgensonei,	Lolitai	
Jakabsonei	un	Vitālijam	Bogdanovičam!	
	 Savukārt	 direktora	 vietniece	 mācību	
darbā	 I.	 Kupča,	 klātesošo	 aplausiem	 ska-
not,	 sacīja	 paldies	 vidusskolas	 direktorei:	
– Lai mēs tiktu tur, kur esam tikuši, mums 
vienmēr ir vajadzīgs viens paraksts, un to 
uzliek direktores kabinetā. Tāpēc paldies 
direktorei Sanitai Šlekonei, kura ļauj mums 
visur piedalīties, braukt, dziedāt, dejot, 
sportot un tā tālāk…
	 Paldies	 olimpiāžu,	 konkursu	 un	 sacen-
sību	 uzvarētājiem,	 viņu	 vecākiem,	 skolo-
tājiem	–	koncerta	 dalībniekiem	un	visiem	
skatītājiem.	Tiekamies	nākamajā	gadā!	
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Mēs lepojamies!
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	 16.	 jūnijā	Ainažu	 estrādē	 notika	 Jāņu	
ielīgošanas	 pasākums	 –	 teatrāls	 uzve-
dums	 ar	 pašdarbības	 kolektīvu	 piedalī-
šanos,	pēc	tam	zaļumballe	kopā	ar	grupu	
Vēja radītie.	
	 Ielīgošanā	ainažnieki	izspēlēja	ainiņas	
no	 Rūdolfa	 Blaumaņa	 komēdijām	 Skro-
derdienas Silmačos,	No saldenās pudeles 
un	 Trīnes grēki.	 Pindacīša,	 Tomuļmāte,	
Bebene,	 Ābrams,	 Marija,	 Rembēniete,	
Trīne,	 Lavīze,	 Mazbērzu	 māte	 un	Auce	
smīdināja	 visus	 ar	 jautriem	 dzejolīšiem	
un	kuriozām	ainām,	savukārt	koris	Krasts 
priecēja	ar	līgodziesmām	un	deju	kolektī-
vi	Randiņš	un	Jūrmalnieks	–	ar	raitu	deju	
soli.	 Uzveduma	 izskaņā	 kopīga,	 lustīga	
rotaļa	 un	 ugunskura	 iedegšana,	 lai	 pēc	
mirkļa	 jau	 varētu	 dejot	 kopā	 ar	 grupu	
Vēja radītie.	
	 Paldies	korim	Krasts	un	vadītājai	Ag-
rai	Jankovskai,	deju	kolektīvam	Randiņš 
un	vadītājai	Anitai	Gīzei,	bērnu	deju	ko-
lektīvam	 Jūrmalnieks	 un	 vadītājai	 Sol-
veigai	Muciņai,	kā	arī	skaņu	vīram	Jānim	
Runcim.	
	 Novēlam	Ainažu	kolektīviem	veiksmi	
Dziesmu	un	deju	svētkos!
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Jāņu ielīgošana 
Ainažos

	 Salacgrīvas	novada	 jātnieku	klubs	Fe-
nikss	 nosvinēja	 savu	 10	 gadu	 jubileju.	
Kluba	prezidente	Laura	Tomsone	bija	 ie-
cerējusi	to	atzīmēt	īpaši.	– Vēlējos svētkus 
zirgiem, jātniekiem un skatītājiem. Uzru-
nāju atpūtas kompleksa «Kapteiņu osta» 
direktoru Ojāru Jūliku un vienojāmies 
svētkus rīkot pie jūras. Zirgi, jūra, saule 
un vējš – kas var būt vēl labāks! –	stāsta	
Laura.
		 Izsludinot	 pieteikšanos	 uz	 sacensībām	
Salacgrīvas kauss 2018 konkūrā,	 Lau-
ra	 necerēja,	 ka	 atsaucība	 būs	 tik	 liela.	 
17.	jūnijā	Kuivižos	ieradās	102	zirgi,	visas	
dienas	garumā	tika	doti	gandrīz	divi	simti	
startu	un	sacensības	notika	četros	maršru-
tos.	
	 Salacgrīvas	novada	domes	priekšsēdē-
tājs	Dagnis	Straubergs	sacensību	dalībnie-
kiem	un	skatītājiem	vēlēja	izbaudīt	jauko	
dienu	un	pateicās	jātnieku	klubam	Fenikss 
un	L.	Tomsonei	par	fantastisko	darbu.
	 Jubilejas	 sacensības	 konkūrā	 atklāja	
pirmā	 maršruta	 (šķēršļu	 augstums	 līdz	 
60	cm)	dalībniece	Marta	Krapse	ar	zirgu	
Alegro.	Šajā	maršrutā	startēja	34	dalībnie-
ki,	arī	no	jātnieku	kluba	Fenikss.	Šī	mar-
šruta	uzvarētāji	–	1.	vietā	Laura	Ziemele	
ar	zirgu	Deep	Purple,	2.	–	Ance	Riekstiņa	
ar	 zirgu	 Ingvers,	 3.	 –	 Marta	Aleksandra	

Jansone	 ar	 zirgu	 Minkakatinka.	 No	 jāt-
nieku	kluba	Fenikss	jaunajiem	jātniekiem	 
12.	vietu	ieguva	Emīlija	Bergmane	ar	zir-
gu	Deja	ar	vilkiem,	21.	–		Lauris	Liepiņš	
un	 Ferdinande,	 22.	 –	 Grēta	 Salmane	 un	
Akācija,	 34.	 –	Elīza	Ozoliņa	un	Ciprese.	
Balvās	 uzvarētāji	 saņēma	 Mana aptieka 
un	Raivja	Rozenberga	sarūpētās	dāvanas.
	 Otrajā	 maršrutā	 ar	 šķēršļu	 augstumu	
līdz	 80	 cm	 dalībnieki	 startēja	 divās	 gru-
pās:	 vecumā	 līdz	 16	 gadiem	 un	 vecāki.	
Šajā	 maršrutā	 bija	 visvairāk	 dalībnie-
ku	 –	 60.	 Grupā	 līdz	 16	 gadu	 vecumam	
par	 balvām	 sacentās	 28	 jātnieki	 un	 viņu	
zirgi.	 Uzvarēja	 Velta	 Krustiņa	 un	 Deep	
Purple,	 2.	 vietā	Marta	Aleksandra	 Janso-
ne	un	Minkakatinka,	3.	–	Ance	Riekstiņa	
un	Ingvers.	Otrā	maršruta	vecākajā	grupā	 
32	dalībnieku	sacensībā	1.	un	2.	vietā	kai-
miņi	no	Igaunijas	–	Viviana	Rulla	ar	zirgu	
Karo	Karini	un	Trīni	Vīksa	ar	 zirgu	Ver-
mut	II,	3.	vietā	Katrīna	Duka	un	Junona.	Šī	
maršruta	uzvarētāji	tika	pie	veikala	Vesels 
zirgs	balvām.
	 Trešajā	 maršrutā	 43	 jātniekiem	 un	
zirgiem	 bija	 jāpārvar	 līdz	 metram	 aug-
sti	 šķēršļi.	 1.	vietā	Agris	Seilis	un	Geita,	 
2.	 –	Markuss	 Roberts	 Vasiļjevs	 un	 Lan-
go,	3.	–	Gabriella	Austvika	un	Talismans.	 
2.	un	3.	vietas	ieguvējiem	balvā	atpūta	at-

pūtas	kompleksa	Kapteiņu osta	 namiņos,	
uzvarētājam	–	biļetes	uz	 festivālu	Positi-
vus Salacgrīvā.
	 Visinteresantākās	 bija	 sacensības	 ce-
turtajā	maršrutā	ar	 šķēršļu	augstumu	 līdz	
110	 cm.	Vislabāk	 to	 veica	Elīna	Kalniņa	
un	Funny	Grace,	2.	vietā	Guna	Gavare	un	
Gigi	Go,	3.	–	Kristīne	Zomera	un	Quanta	
Costa.	 Šī	maršruta	 3.	 vietas	 ieguvējs	 va-
rēs	atpūsties	Kapteiņu ostas	namiņā,	1.	un	 
2.	 vietas	 ieguvēji	 dosies	uz	 festivālu	Po-
sitivus.

	 Katrā	maršrutā	apbalvoja	sešus	labākos	
jātniekus	 un	 viņu	 zirgus,	 skatītāji	 viņus	
sveica,	kājās	stāvot	un	aplaudējot.
	 Balvas	 uzvarētājiem	 bija	 sarūpējuši	
Salacgrīvas	 novada	 dome,	 atpūtas	 kom-
plekss	 Kapteiņu osta,	 Mana aptieka	 un	
Raivis	 Rozenbergs,	 Intars	 Salmanis,	 vei-
kali	Vesels zirgs	un	zirglietas.lv.
	 Pēc	sacensībām	Salacgrīvas kauss 2018 
konkūrā	jātnieku	kluba	prezidente	L.	Tom-
sone	 pauda	 gandarījumu:	– Viss izdevās! 
Manuprāt, nav daudz vietu pasaulē, kur 
sacensības jāšanas sportā notiek pie jū-
ras. Par tādām dzirdēts Polijā, Amerikā 
un nu pie mums – Salacgrīvas novadā, 
«Kapteiņu ostā». Izkāpām no savas kom-
forta zonas, riskējām un mums izdevās. 
Mūsu jubilejas pasākumu atbalstīja Latvi-
jas Jātnieku federācija, atsūtot savu teh-
nisko komandu un aprīkojumu, rezultāti 
bija redzami uzreiz onlainā, uzvarētājus 
apbalvoja federācijas viceprezidents Ed-
gars Treibergs. Jātnieki un zirgi varēja 
atpūsties pie jūras. Bija skaisti, jubileja 
nosvinēta godam!
	 Arī	 atpūtas	 kompleksa	 Kapteiņu osta 
direktors	 O.	 Jūliks	 bija	 apmierināts:	 
– Arī nākamajā gadā esam gatavi orga-
nizēt šos svētkus. Turklāt priecājos, ka 
šīs nedēļas nogalē «Kapteiņu ostā» noti-
ka divi lieli pasākumi – ne tikai konkūrs, 
bet arī atklātās sacensības «Kuivižu  
kauss 2018» burāšanā «Optimist», «La-
ser», «Laser Radial» un «Laser 4,7» kla-
sē. Sākumā nezinājām, kā būs, bet risks 
atmaksājās.
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Grēta Salmane pēc finiša ir priecīga – izdevās!

Kur vēl labāk – jūra, saule un vējš
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	 5.	jūnijā	kempingā	Klintis	pie	Veczem-
ju	 klintīm	 notika	 ceturtais	 jauno	 dziedā-
tāju	 konkurss	Dziedam dabā.	 Šogad	 tam	
pieteicās	 necerēti	 daudz	 dalībnieku	 –	 
147	 izpildītāji	 –	 vecumā	no	pieciem	 līdz	
18	gadiem,	kurus	sagatavoja	19	pedagogu.	
Konkursā	 trīs	 vecuma	 grupās	 piedalījās	
29	 solisti,	 astoņi	 dueti	 un	 trio	 un	 deviņi	
ansambļi,	kuri	 savu	ceļu	 līdz	Salacgrīvas	
novadam	bija	mērojuši	no	Salacgrīvas	no-
vada	un	Alojas,	kā	arī	Limbažu,	Alūksnes,	
Valkas,	Valmieras,	Strenču	puses.
	 Kaut	laikapstākļi	nebija	tie	vasarīgākie,	
jo	ik	pa	brīdim	uzlija	un	uzpūta	vēss	vējš,	
dziedātāji,	 viņu	 pedagogi	 un	 žūrija	 bija	
gatavi	darbam.	Žūrijā	šogad	piecas	brīniš-
ķīgas,	 erudītas	 un	 enerģiskas	 dāmas:	 Sa-
lacgrīvas	novada	mūzikas	skolas	direktore	
Katrīna	 Borozdina,	 dziesminiece	 Guna	
Grote-Majore,	 Dabas	 izglītības	 centra	
(DIC)	Pauguri	vadītāja	Anda	Andrušaite,	
viešņa	no	Francijas	Manona,	un	kempinga	
Klintis	 pārstāve	 un	 šī	 muzikālā	 pagalma	
namamāte	 Natālija	 Jegorska.	 Konkursu	
vadīja	Evija	Keisele,	kura	mīļi	sveica	vi-
sus,	kuri	grib	dziedāt	un	ar	vislielāko	mī-
lestību	attiecas	pret	vidi,	atpūšoties	dabā,	
vienmēr	 atstāj	 aiz	 sevis	 kārtību.	 Visiem	
jaunajiem	dziedātājiem	Evija	vēlēja	skatī-
ties	uz	priekšu	ar	cerību	un	atpakaļ	ar	pa-
teicību,	ar	ticību	augšup	un	sev	apkārt	–	ar	
mīlestību.	
	 Lai	 nedaudz	 mazinātu	 uztraukumu,	
svētkus	ar	savu	deju	atklāja	Digna	Gruz-
niņa,	 bet	 pēc	 tam	uz	 skatuves	 kāpa	 kon-
kursanti,	kuri	kopā	ar	saviem	pedagogiem	
izpildīja	konkursam	sagatavotās	dziesmas.	

	 Dziedātāji	 un	 viņu	 pedagogi	 bija	 iz-
vēlējušies	 konkursa	 nosaukumam	 ļoti	 at-
bilstošas	dziesmas,	 lūk,	dažu	nosaukumi:	
Mežā vasarā,	 Vējš un liepa,	 Sēju jauku 
rožu dārzu,	Asniņa dziesma,	Zirnekļa dzī-
res,	Saule	utt.	
	 Žūrijai	neklājās	viegli,	bet	pēc	kārtīgas	
apspriešanās	galveno	balvu	–	nošu	 atslē-
gu	 un	 atpūtu	 kempingā	Klintis	 –	 ieguva	
Strenču	 vidusskolas	 un	 mūzikas	 skolas	 
8.	 klašu	 vokālais	 ansamblis	 ar	 dziesmu	
Saule pina vainadziņu.
	 1.	vietu	un	dāvanu	karti	apmeklējumam	
Līgatnes	 dabas	 takās,	 ko	 sarūpēja	Dabas	
aizsardzības	pārvalde,	ieguva:	
l	 solistu	grupās	–	Anna	Šakena,	Emīlija	
Gukengeimere,	Tīna	Sloģe,
l	 duetu	 un	 trio	 grupā	–	 duets	Elizabete, 
Tīna,
l	 ansambļu	 grupā	 Limbažu	 Bērnu	 un	
jauniešu	 centra	 (BJC)	 3.–4.	 klašu	 vokālā	
grupa	Pogas;
	 2.	 vietu	 un	 dāvanu	 karti	 no	 kempinga	
Klintis	ieguva:
l	 solistu	grupās	–	Elizabete	Baldiņa,	 Ita	
Pušpure,	Kristiāna	Reiziņa,
l	 duetu	un	trio	grupā	–	trio	A.S.A.,
l	 ansambļu	 grupā	 –	 Limbažu	 BJC	 
1.–2.	klašu	vokālā	grupa	Pogas;
	 3.	 vietu	un	Salacgrīvas	novada	domes	
sarūpētās	dāvanas	ieguva:
l	 solistu	 grupā	 –	 Laura	 Keita	Arājuma,	
Viktorija	Gromova,	Daniela	Dafne	Hāne,
l	 duetu	un	trio	grupā	–	Duets,
l	 ansambļu	grupā	–	Strenču	vidusskolas	
un	mūzikas	skolas	2.–3.	klašu	vokālais	an-
samblis.

Pasākuma 
vadītājas 

Evijas Keiseles 
(no kreisās) 

uzrunāta, 
namamāte 

Natālija 
Jegorska 

vēl veiksmi, 
pacietību 

un izturību 
konkursa 

dalībniekiem

Dziedam dabā

	 Jau	pēc	konkursa	vairāk	nekā	90	bērnu	
un	 pedagogu	 piedalījās	 izziņas	 darbnīcu	
aktivitātēs.
	 Veczemju	klintīs	kopā	ar	DIC	Ziemeļ-
vidzeme	vadītāju	 Intu	Somu	viņi	meklēja	
pīlārus,	plaisas,	alas	un	nišas.	Pētīja	smilšu	
graudiņus,	ar	sameklētajiem	oļiem	veidoja	

vardīšu lēcienus	jūrā.	Mēģināja	saprast,	ka	
visi	 putni	 jūrā	nav	kaijas,	 bet	 pēc	galvas	
spalvu	 krāsojuma	 var	 noteikt,	 ka	 ir	 gan	
kaijas,	gan	ķīri,	gan	zīriņi.	Izbaudīja	lielu	
vēja	pūtienu	un	lielo	viļņu	skaistumu.
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	 22.	maijs	Ainažu	un	Svētciema	bib-
liotēkā	bija	 īpaša	diena,	 jo	ciemos	 tika	
sagaidīta	 lasītāju	 iecienīta	 vēsturisko	
romānu	autore	Inguna	Bauere.	Kopā	ar	
dzīvesbiedru	Aigaru	 viņa	 mēroja	 garo	
ceļu	no	Vecpiebalgas,	lai	abās	bibliotē-
kās	pēc	mūsu	lasītāju	ierosinājuma	vai-
rāk	un	plašāk	pastāstītu	par	saviem	dar-
biem,	 to	 tapšanu,	par	 tiem	ģeniālajiem	
latviešu	 dižgariem,	 par	 kuriem	 mūsu	
zināšanas	ir	samērā	virspusējas.
	 Rakstniece	dzimusi	 skaistajā	Vidze-
mes	 pilsētā	 Cēsīs.	 Tomēr	 par	 dzimto	
vietu	uzskata	Liepāju,	kas	ir	viņas	bēr-
nības	zeme	un	sapņu	sala	šodien.	Kāpas,	
jūra	un	vējš	–	 tā	 ir	mīlestība	uz	mūžu.	
Pabeigusi	 vidusskolu,	 Inguna	 Jelgavā	
skolojusies	 Lauksaimniecības	 akadē-
mijā,	 kur	 izstudējusi	 par	 celtniecības	
inženieri.	 Jelgavā	 satikusi	 kursabiedru	
Aigaru,	 apprecējusies	 un	 pēc	 augst-
skolas	 beigšanas	 devusies	 vīram	 līdzi	
uz	 Vecpiebalgu	 –	 brīnišķīgu	 Latvijas	
kultūrvēsturisko	 novadu.	 Vairāk	 nekā	 
20	 gadu	 I.	 Bauere	 strādājusi	 par	 sko-
lotāju	 Vecpiebalgas	 vidusskolā,	 vēlāk	
Ērgļu	arodskolā,	mācot	puišus	guļbūves	
meistaru	amatā.	
	 Tieši	 Vecpiebalgā	 viņa	 sākusi	 rak-
stīt.	Pirmais	 romāns	Sauc mani sniegā 
uzrakstīts	Lauku Avīzes	 izsludinātajam	
Lata romāna	 konkursam	 2004.	 gadā.	
Pa	šiem	gadiem	izdots	 jau	vairāk	nekā	 
20	 viņas	 grāmatu.	 Pēdējo	 gadu	 laikā	
tapuši	vēsturiski	un	biogrāfiski	romāni,	
no	kuriem	spilgtākie	un	lasītāju	iecienī-
tākie	veltīti	tautiskās	atmodas	un	citiem	
latviešu	 kultūras	 dižvīriem.	 I.	 Bauere	
biežāk	izvēlas	stāstīt	par	šiem	slavena-
jiem	 vīriem	 no	 viņu	 sievu	 skatpunkta.	
Pirmais	 biogrāfiskais	 romāns	 Lizete, 
dzejniekam lemtā	 ir	 Lizetes	 un	 Kārļa	
Skalbes	dzīvesstāsts. Uz	jautājumu, kā-
pēc	tāda	izvēle, rakstniece	stāsta: – Kad 
tie lata romāni bija veiksmīgāki, gribē-
jās kaut ko lielāku. Tad sāku skatīties, 

kur varētu dabūt materiālus 
kaut kam nopietnākam. Tā 
kā dzīvoju Vecpiebalgā, kur 
ir četri muzeji, viens no tiem 
ir Skalbes «Saulrieti», kas ir 
ļoti iedvesmojoša vieta, šķi-
ta, ka es varu uzrakstīt par 
viņu. Biju kaut kādas naivas 
drosmes pilna. Pēcāk, kad 
darbs jau bija uzrakstīts un, 
par laimi, bija izdevies gana 
labi, jo cilvēkiem patika, 
aptvēru, ka esmu pieķēru-
sies svētumam, kas Skalbe 
ir latviešu cilvēkiem. Vēlāk	
viņas	rakstītajos	darbos	mēs	
iepazīstam	 tādus	 latviešu	
kultūras	 dižgarus	 kā Ma-
tīsu	Kaudzīti	 un	viņa	Līzi,	Reini	Kau-
dzīti,	Andreju	 Pumpuru	 un	 sievu	 Edi,	
būvuzņēmēju	 Mārci	 Sārumu	 grāmatā	
Dieva riekšava,	tāpat	Kronvaldu	Ati	un	
viņa	 laikabiedrus.	 Pašreiz	 darba	 plānā	
ir	arī	Krišjāņa	Barona	sieva	Dārta.	Vēl	
rakstniece	atklāja,	ka	viņas	aizraušanās	
ir	 19.	 gadsimta	 vēstures	 pētniecība	 un	
ar	 to	 saistītā	hernhūtiešu	–	brāļu	drau- 
dzes	 –	 kustība	Vidzemē.	 Nu	 jau	 iznā-
kuši	 divi	 kultūrvēsturiski	 romāni	 par	
hernhūtiešiem	–	Mācītājs un viņa dēls 
un	Hernhūtiešu meitas.	
	 Svētciema	 bibliotēkā	 tikko	 iegādā-
ta	 jaunākā	 I.	 Baueres	 grāmata	Palieku 
tev uzticams. Juris Neikens,	 savukārt	
Ainažu	bibliotēkā	 šo	grāmatu	var	 lasīt	
no	 jūnija.	Tādēļ	 plašāks	 izvērtās	 stāsts	
par	Juri	Neikenu	–	Dikļu	mācītāju,	pir-
mo	dziedāšanas	svētku	organizētāju	un	
izcili	 dvēselisku	 cilvēku.	 Šī	 grāmata	
tapusi	pēc	pašu	diklēniešu	neatlaidīgās	
idejas	 rakstīt	 par	 viņu	 Jurīti.	 Jautāta,	
kā	tiek	izvēlētas	personības,	par	kurām	
rakstīt,	Inguna	pastāstīja:	– Kad prātoju 
par jaunu darbu, pārcilāju prātā perso-
nas, par kurām varētu rakstīt, ieskatos 
biogrāfijās, palasu vieglāk pieejamos 

	 Ainažu	bibliotēkā	 lasītāju	klubiņa	Vārds	da-
lībnieki	tikās	ar	Liepupes	pagasta	uzņēmēju	un	
Salacgrīvas	novada	domes	deputāti	Liju	Joksti.	
Iepazināmies	 ar	 Liju	 un	 viņas	 uzņēmējdarbību	
Liepupes	pagasta	Birzgaiļos,	kur	bijušā	kolhoza	
mehāniskajās	 darbnīcās	 ierīkots	 veikals	 un	 ka-
fejnīca,	kā	arī	izveidotas	brīnišķīgas	telpas	pasā-
kumiem	un	vietējā	teātra	mēģinājumiem.	Aktīvi	
Lija	 darbojas	 arī	 radošajā	 apvienībā	 Vāgūzis.	
Lija	raksta	projektus,	rīko	saviesīgus	pasākumus	
un	pati	teic,	ka	galvā	viņai	ir	vēl	daudz	dullu	ide-
ju.	Varam	tikai	apbrīnot	Lijas	kundzes	uzņēmī-
bu,	pašaizliedzību	un	degsmi,	vairojot	prieku	un	
gandarījumu	citiem!

Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja

	 Salacgrīvas	 novada	 bibliotēkā	 atkal	 jauna	
Laimoņa	 Martinsona	 fotoizstāde.	 Šoreiz	 –	 par	
mūsu	četrkājainajiem	draugiem	suņiem.
	 Pasaulē	no	apmēram	400	suņu	šķirnēm	katrs	
var	izvēlēties	savu	īsto	–	pēc	lieluma,	rakstura,	
krāsas.	 Izstādes	veidotājs	Laimonis	Martinsons	
saka:	– Suns pieņem savu saimnieku tādu, kāds 
viņš ir, cenšas viņam izdabāt, dāvā savu uzticī-
bu, draudzību. Bet arī saimniekam jāuzņemas 
rūpes un atbildība par savu četrkājaino draugu. 
Pats	fotogrāfs	ilgus	gadus	darbojies	kā	kinologs-
eksperts,	bijis	saimnieks	dažādu	šķirņu	suņiem.	
Viņa	 labākais	 draugs	 –	 franču	 buldogs	 Baksis	
Baksijs	–	 jau	astoņus	gadus	 ir	 uzticīgi	kopā	ar	
savu	saimnieku.	– Viņš liek man kustēties, katru 
rītu abi ejam pastaigā. Baksis mani iepriecina, 
saprot grūtos dzīves brīžos. Bez viņa savu dzīvi 
nevaru iedomāties! Viņš ir mans labākais un uz-
ticamais draugs, – teic	L.	Martinsons.
	 Fotoizstāde	 bibliotēkā	 skatāma	 līdz	 28.	 jū-
lijam.	Gaidām	 ikvienu	 interesentu	 ne	 tikai	 pa-
priecāties	 par	 interesantajām	 fotogrāfijām,	 bet	
atsauksmju	grāmatā	arī	izteikt	savas	domas.	Au-
tors	priecāsies	par	katru	ierakstu,	kurā	dalīsieties	
ar	saviem	iespaidiem	par	izstādi,	suņiem	vai	arī	
uzdosiet	kādu	jautājumu.

Gunta Zeme,
Salacgrīvas novada bibliotēkas bibliotekāre

Mans labākais 
draugs – suns

Tikšanās Ainažu 
bibliotēkā

Rakstnieci 
Inguna Bauere 

viesojas mūspusē

materiālus. Un šajā procesā ļoti sajū-
tami noskaidrojas, kurš “dosies rokā”, 
bet kurš ne. 
	 Par	grāmatu,	kas	 tiks	 rakstīta,	 Ingū-
na	vēl	negrib	skaļi	runāt,	taču	jau	tagad	
skaidrs,	ka	šoreiz	tā	būs	par	cilvēku	no	
mūziķu	 aprindām.	 Patlaban	 rakstniece	
atļaujas	tikai	rakstīt!	
	 Pasākuma	 noslēgumā	 rakstniece	 at-
zinās,	ka	diezgan	daudz	 jau	savās	grā-
matās	 pateikusi,	 bet	 sakāmā	vēl	 ir	 ļoti	
daudz.	 Tāpēc	 vēlējām,	 lai	 nepietrūkst	
radošu	ideju	un	arī	turpmāk	lasītāji	va-
rētu	lasīt	grāmatas,	kas	ļautu	aizlavīties	
prom	no	 ikdienas	 un	 ielūkoties	 svešos	
noslēpumos,	kā	arī	aizdomāties	par	vēr-
tībām,	 kas	 mums	 pašiem	 ir	 svarīgas.	
Rakstniece	 pateicās	 saviem	 lasītājiem,	
pasākumu	 apmeklētājiem	 un	 mums,	
bibliotekārēm,	par	uzaicinājumu.	Savu-
kārt	mēs	veltām	paldies	 I.	Bauerei	par	
stāstnieces	talantu	un	pozitīvajām	emo-
cijām,	kā	arī	Salacgrīvas	novada	domei	
par	finansiālo	atbalstu.	Paldies	arī	Svēt-
ciema	pavārītei	Vijai	Ozolai.

Sanita Kānīte un Līga Borozdina 
Ainažu un Svētciema bibliotēkā

Paldies Ingunai Bauerei par stāstnieces talantu un 
pozitīvajām emocijām!
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	 29.	maijā	Salacgrīvā	kāds	ziņ-
kārīgais	 varēja	 uzdot	 jautājumu,	
vai	 tad	 skola	 jau	 beigusies,	 jo	
stundu	laikā	pilsētā	bija	redzami	
aizdomīgi	daudz	bērnu.	Brīvdie-
nas	 nebija,	 bet	 kārtējā	 izzinošā	
diena	 Vai pazīsti Salacgrīvu?,	
kas	katru	gadu	maijā	 ielās	 izved	
5.–8.	klašu	skolēnus.
	 5.	 klašu	 audzēkņi	 iepazina	
kultūras	 namu	 Pārslas	 Dzērves	
vadībā,	 lai	 uzzinātu,	 kas lācītim 
vēderā,	jeb	apmeklētu	telpas,	kas	
pieejamas	 pašdarbniekiem	 vai	
tikai	 darbiniekiem.	 Tālāk	 ceļš	
veda	uz	Mantu	kambari,	kur	Pē-
terim	Priekulim	bija	 iespēja	aiz-
raut	 bērnus	 ar	 savu	 entuziasmu	
par	vēstures	liecību	saglabāšanu.	
Pilsētas	muzejā	Iveta	Kalniņa	ie-
pazīstināja	 ar	 muzeja	 pastāvīgo	
ekspozīciju,	 jauno	 interaktīvo	
spēli,	muzeja	 krājumu.	Protams,	
lietā	 tika	 likta	 vecā	 cepuru	 un	
galvasrotu	 kolekcija,	 lai	 veidotu	
kopbildi.	 Viņa	 iepazīstināja	 ar	
muzeja	darbu,	to,	kādas	prasmes	
un	izglītība	nepieciešama	muzeja	
darbiniekiem.	 Skolēni	 varēja	 arī	
ieaust	 stellēs	 kādu	 krāsainu	 grī-
das	celiņa	kārtu.
	 6.	klašu	skolēnu	ceļš	veda	uz	
domi.	Paldies	Ilgai	Tiesnesei	par	
vienmēr	 radošu	 pieeju	 skolēnu	
apciemojumam!	 Skolēniem	 bija	
jāpieliek	 arī	 pūles,	 lai	 saliktu	
novada	kartes	puzli.	Tūrisma	in-
formācijas	centra	darbinieces	in-
formēja	 par	 savu	 darbu,	 tūrisma	
specifiku,	 izrādīja	 īpašos	novada	
suvenīrus.	 Dabas	 aizsardzības	
pārvaldes	 (DAP)	 izglītības	 cen-
trā	ar	Intu	Somu	skolēni	iepazina	
DAP	darbu,	vietējās	augu	sugas,	
uzzināja	 par	 vides	 aizsardzības	
problēmām,	 kā	 arī	 praktiski	 va-
rēja	 darboties,	 piemēram,	 pētot	
paraugus	 mikroskopā.	 Sestklas-
nieki	 apmeklēja	 arī	 biedrības	
Sarkanais Krusts	 telpas,	 kur	
ilggadējā	 aktīviste	 Ilga	 Līdaka	
iepazīstināja	 ar	 Sarkanā	 Krusta	
vēsturi	un	darbību	un	labdarības	
aktivitātēm.
	 7.	 klases	 apciemoja	 pansi-
onātu	Brīze.	 Ligitas	 Jirgensones	
aizrautīgais	stāstījums	lika	skolē-
niem	aizdomāties	ne	tikai	par	at-
tieksmi	pret	vecākiem	cilvēkiem,	
bet	 arī	 saviem	 vecākiem.	 Daži	
izteica	 vēlēšanos	 apciemot	 ve-
cos	 ļaudis,	 vienkārši	 parunāties	

ar	 viņiem.	 Gan	 6.,	 gan	 7.	 klašu	
skolēni	 apmeklēja	 katoļu	 baznī-
cu.	 Izrādās,	 neviens	 no	 viņiem	
tur	iepriekš	nebija	bijis.	Jaunieši	
uzklausīja	stāstījumu	ar	lielu	uz-
manību,	meklējot	atšķirīgo	starp	
katoļu	 un	 luterāņu	 baznīcām,	
klausījās	 veco	 kājminamo	 ērģe-
ļu	 skaņās.	6.b	klase	pat	dzirdēja	
veselu	dziesmu,	ko	I.	Cirša	uzai-
cināja	 klases	 audzinātāju	 I.	 No-
riņu	 kopīgi	 nodziedāt	 divbalsīgi	 
(I.	Noriņa	to	dziedāja	pirmo	rei-
zi!).	Septītklasniekiem	bija	 jāsa-
meklē	 arī	 pilsētas	 teritorijā	 eso-
šais	lielākais	–	Maiju	birzs	–	ak-
mens,	bet	nobeigumā	jānoklausās	
Normunda	 Tiesneša	 stāstījums,	
kā	darbojas	ostas	pārvalde.
	 8.	klasēm	bija	jāmēro	tālākais	
ceļš.	Viņus	 savās	mājās	 sagaidī-
ja	keramiķis	Imants	Klīdzējs.	Ne	
tikai	 skolotājiem,	 bet	 arī	 skolē-
niem	 tikšanās	 tur	 bija	 likusies	
par	 īsu.	 I.	 Klīdzējs	 iepazīstināja	
ar	 savu	 profesionālo	 ceļu,	 ma-
teriāliem,	 kurus	 izmanto	 darbā.	
Keramiķis	 atzina,	 ka	 pēdējā	 lai-
kā	 viņam	 vairāk	 patīk	 darboties	
nevis	 ar	 mālu,	 bet	 porcelānu,	
kas	 ir	 daudz	 sarežģītāks.	 Cie-
miņi	 pārliecinājās,	 cik	 lielisks	
stāstnieks	 ir	 I.	 Klīdzējs.	 Jātnie-
ku	sporta	klubā	Fenikss	vadītāja	
Laura	 Tomsone	 iepazīstināja	 ar	
zirgkopja	ikdienu,	pienākumiem.	
Skolotāju	 L.	Tauriņu	 pārsteidza,	
cik	 ļoti	 dziļi	 Laura	 izprot	 zirgu	
psiholoģiju,	 kā	 viņa	 izjūt	 katra	
zirdziņa	noskaņojumu.	8.b	klase	
tālāk	devās	uz	Vecsalacas	parku.	
Par	savu	dzīvesvietu	tur	pastāstī-
ja	 Zaiga	 Ilvesa,	 kura	 skolēniem	
pat	 bija	 izcepusi	 pīrādziņus	 un	
pagatavojusi	sulu.	Dažiem	šī	bija	
pirmā	saskare	ar	informāciju	par	
Vecsalacas	muižu	un	barona	Fer-
zena	dzimtu,	par	to,	ka	šeit	bijusi	
pirmā	brīvdabas	estrāde	Limbažu	
rajonā.	 8.b	 savukārt	 apmeklēja	
nēģu	zvejniekus	un	vēroja,	kā	top	
jaunais	tacis.
	 Gan	 skolēniem,	 gan	 skolotā-
jiem	 šī	 bija	 iespaidiem	 bagāta	
diena.	Paldies	visiem,	kuri	atsau-
cās	un	bija	gatavi	 iepazīstināt	ar	
savu	 darbavietu,	 lai	 paplašinātu	
skolēnu	redzesloku	gan	par	iestā-
dēm,	to	darba	specifiku,	gan	pro-
fesijām.

Dienu plānoja un aprakstīja
Inta Cirša

Iepazīsti Salacgrīvu 2018!

5.b klase ciemos Mantu kambarī

7.a klase pie lielākā akmens pilsētā Maiju birzī

	 Krišjāņa	 Valdemāra	 Ainažu	
pamatskolas	7.	kases	skolēni	mā-
cību	 gada	 noslēgumu	 arī	 šogad	
pavadīja	atpūtas	vietā	pie	Sarka-
najām	klintīm.	Viens	no	pasāku-
ma	mērķiem	bija	pielikt	plāksnīti	
Ko ienes – to iznes.	 Šo	 sabied-
rību	 izglītojošo	 kampaņu	 īsteno	
Nomad.lv.
	 Atpūtnieki	 un	 laivotāji	 savus	
atkritumus	izmet	urnās	(labākajā	
gadījumā).	Kādam	apsaimnieko-
tājam	 šīs	 atkritumu	 urnas	 laikus	
jāizved,	bet	tas	maksā	naudu,	tiek	
patērēts	 laiks	 un	 resursi.	 Ja	 tas	
netiek	izdarīts,	tad		vējš,	putni	un	

meža	dzīvnieki	izmesto	iznēsā	pa	
visu	mežu,	 daudz	 atkritumu	 no-
nāk	arī	ūdenī.	
	 Ikviens	atpūtas	vietas	apmek-
lētājs	 aicināts	 neatstāt	 savus	 at-
kritumus	mežā	vai	atpūtas	vietā,	
bet	 paņemt	 tos	 un	 aiznest	 līdz	
savam	 atkritumu	 konteineram,	
atstājot	 tīru	vidi	 nākamajiem	at-
pūtniekiem	un	laivotājiem.	
	 Paldies	 Jānim	Kļaviņam	 (rai-
dījums	 Piedzīvojums dabā)	 par	
idejas	realizāciju!

Laila Olte,
7. klases audzinātāja

Septītklasnieki atpūtas vietā pie Sarkanajām klintīm

Ko ienes, 
to iznes
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SALACGRĪVAS MUZEJA DĀRGUMI

	 	 1935.	gada	28.	jūnijā	Limbažu Vēstnesī Nr.	26	rakstīts:	–	Līgo svētki upes krastos 
bija pulcējuši daudz līgotāju. Līgo dziesmas bez pārtraukuma skanēja no vienas Salacas 
upes malas uz otru. Teiksmaini skaistas izskatījās virs upes līmeņa uzceltās jāņugu-
nis, atspoguļodamās ūdens dziļumos, un zaļumiem izgreznotās laivas, kurās jāņubērni, 
dziesmas skandinādami, vizinājās. Jāatzīmē, ka līgošana šogad skanēja daudz brašāki 
un varenāki kā citus gadus, tuvodamās mūsu senču godam. Jāņu dienā Salac grīvas 
brīvprātīgie ugunsdzēsēji sarīkoja pilsētas melnalkšņu parkā zaļumu svētkus. 

  1938.	gada	23.	 jūnijā	Limbažu Vēstnesī	Nr.	25	 lasāms	 raksts	par	aizsargu	 rīko-
to	brīvdabas	izrādi	Svētciemā:	– Svētciema pagasta aizsargu nodaļa rīko Līgo svētkus 
Jāņu dienā, 24. jūnijā, skaistajā Kuiķules līcī. Pēdējais beidzamā laikā no aizsargu 
nodaļas glīti uzkopts un apstādīts un var sajūsmināt ikvienu dabas mīļotāju. Arī tūristi 
sāk piegriezt šai vietai uz teiksmainās Svētupes krasta pelnītu uzmanību, jo ne tik vien 
pats romantiskais līcis, bet arī apkārtnes priežu un egļu meži un Svētupe ar savām upu-
ra alām ir pelnījusi, ka piegriežam tam vajadzīgo vērību. Svētkus ievadīs plkst. 16. ar 
teātra izrādi. Uzvedīs uz skatuves brīvā dabā A. Brigaderes 4 cēlienu komēdiju «Kad 
sievas spēkojas». Kas vien šais svētkos gribētu atjaunot senlatviešu draudzību, aicināti 
ierasties Kuiķules līcī, lai kopības līksmībā pavadītu tēvu tēvu prieka svētkus. Rīkotāji 
aizsargi cer sagaidīt kuplu jo kuplu viesu saimi.

Teātra spēlētāji, 1930. gadi

Kā savulaik līgots Salacgrīvas pusē
 Pagājušonedēļ,	gaidot	Jāņus,	muzeja	krājumā	uzmeklējām	materiālus,	kas	
liecina,	kā	tie	svinēti	pirms	gadsimta.	Nu	jau	arī	šie	vasaras	saulgrieži	aizva-
dīti,	un	var	teikt,	ka	arī	tie	kļuvuši	par	vēstures	sastāvdaļu…

	 Tā	 svinēti	 Jāņi	mūspusē	 jau	 1930.	 gados!	Kā	 redzams	
Salacgrīvas	 muzeja	 krājuma	 fotokolekcijā	 atrodamajos	
materiālos,	 svinības	 neko	 daudz	 neatšķiras	 no	mūsdienās	
notiekošajām.	Arī	teātris	Jāņos	jau	spēlēts,	zaļumballes	no-
tikušas,	vīti	vainagi	un	brūvēts	alus.	Protams,	siets	arī	siers,	
bet	tik	vienkāršam	darbam	taču	nevar	tērēt	dārgo	fotofilmu	
vai	stikla	fotoplati,	uz	kuras	tajā	laikā	bieži	vien	fotografēja.	

Iveta Kalniņa, 
Salacgrīvas muzeja krājuma glabātāja

Zaļumballes viesi, 
1930. gadi

Kā tad 
bez alus! 
Foto 
1930. gadi

Protams, bez muzikantiem arī neiztikt! 
Foto 1950. gadi

Jāņa tēvam 
ozollapu 
vainags 

galvā. 
Foto 

1930. gadi

Svētku svinētāji Vecsalacā pie ģenerāļa Jāņa Kalniņa (sirmais kungs centrā) 1939. gadā
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Salacgrīvas folkloras kopa Cielava Rīgā pirms Dziesmu svētku gājiena 2008. gadā

SALACGRĪVAS MUZEJA DĀRGUMI

Tuvojas Dziesmu svētki
	 Dziesmu	un	deju	svētki	–	 
tautas	izcilākais	kultūras	
meistardarbs,	kas	izturējis	
laika	pārbaudi.	Tie	kļuvuši	
par	nacionālas	un	starptau-
tiskas	nozīmes	notikumu,	
kas	sauc	kopā	un	saliedē	
latviešus	visā	pasaulē,	vieno	
dažādas	paaudzes	un	tautī-
bas.	Jau	1.	jūlijā	pēc	svinīgā	
svētku	gājiena	sāksies	Latvi-
jas	valsts	simtgadei	veltītie	
XXVI	Vispārējie	Dziesmu	
un	XVI	Deju	svētki,	kuros	
piedalīsies	aptuveni	 
40	000	cilvēku	(3421	ama-
tiermākslas	kolektīvs).	Arī	
mūsu	novada	radošie	kolektī-
vi	jau	gatavi	lielajam	noti-
kumam	un	skatēs	izcīnījuši	
tiesības	piedalīties	vairāk	
nekā	65	pasākumos	–	koru,	
deju,	pūtēju	orķestru,	tautas	
mūzikas,	vokālo	ansambļu,	
folkloras	kopu	u.c.	koncert-
programmās,	latviešu	tautas	
tērpu	skatē	un	amatierteātru	
izrādēs.
	 Jau	gadiem	ilgi	–	par	to	
liecina	arī	fotogrāfijas	no	
Salacgrīvas	muzeja	krāju- 
ma	–	mūsu	novada	kolektīvi	
ir	aktīvi	dziesmu	un	deju	
svētku	dalībnieki.

	 Vēlam	 skaistus	 svētkus	 un	
jauku	 laiku	 visiem	 Dziesmu	 un	
deju	svētku	dalībniekiem!

Iveta Kalniņa,
Salacgrīvas muzeja krājuma 

glabātāja

Diriģente Viktorija Bilzena un Svētciema kora dziedātājas. 1950. gadi

Zvejnieku arteļa Enkurs deju kolektīvs. 1950. gadi

Salacgrīvas zvejnieku kolhoza Brīvais vilnis kultūras nama koris Kaija, 
diriģents Pēteris Melnis. 1960.g.

Salacgrīvas zvejnieku kolhoza Brīvais vilnis kultūras nama jauniešu deju 
kolektīvs un vadītāja Valda Logina Daugavas stadionā Rīgā. 1960.g.

Foto Uldis Lipsbergs. 
1970.–80. gadi

Ainažu senioru deju kolektīvs. 1960. gadu otrā puse

Salacgrīvas zvejnieku kolhoza Brīvais vilnis kultūras nama koris Kaija un diriģents Jānis Lucāns pie Latvijas Valsts Universitātes Rīgā koru karu 
laikā. 1970. gadi
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M.	 Kondratjuks,	 kurš	 visu	 turnīra	 laiku	
praktiski	 noturēja	 līderpozīcijas.	 Viņš	
kopvērtējumā	ieguva	64	pun	ktus	un	saņē-
ma	čempiona	kausu.	Saspringts	šī	 turnīra	
14.	posms	bija	G.	Ūdrim	(pēc	13.	posma	
2.	 vieta)	 un	 I.	 Bezdelīgam	 (pēc	 13.	 pos-
ma	 3.	 vieta).	 Viss	 tika	 noskaidrots	 tieši	 

14.	 posma	 turnīrā.	 I.	 Bezdelīga,	 iegūstot	
augstāku	 vietu	 par	 G.	 Ūdri,	 maksimā-
li	 pietuvojās	 G.	 Ūdrim	 un	 gala	 rezultā-
tā	 abiem	 56	 punkti.	 Pie	 vienāda	 punktu	
skaita	pēc	nolikuma	augstāku	vietu	ieņem	
dalībnieks,	 kurš	 vairākos	 posmos	 ir	 izcī-
nījis	 augstākas	 vietas,	 un	 tas	 šoreiz	 bija	

Šautriņu 
čempionāta 
uzvarētāji – no 
kreisās Ivars 
Bezdelīga, 
Mareks 
Kondratjuks un 
Guntars Ūdris

Šautriņu mešanas čempions – Mareks Kondratjuks

	 27.	maijā	Salacgrīvā	notika	trešās	Am-
ber race swimrun	 sacensības.	 Šīs	 izturī-
bas	 sacensības	 ir	 vispozitīvākais	 sporta	
veids,	kurā	taku	skriešana	mijas	ar	peldē-
šanu	atklātos	ūdeņos.	Amber race	piedāvā	
dalībniekiem	 trīs	 distances	 –	 pilno,	 kas	
domāta	pieredzējušiem	sportistiem,	saīsi-
nāto	 –	 dabas	 baudītājiem	 un	 supersprin- 

tu	–	tiem,	kuri	vēlas	iepazīt	swimrun	spor-
ta	 veidu.	 Sporta	 un	 tautas	 klasē	 startēja	
komandas,	katrā	pa	diviem	dalībniekiem,	
savukārt	 supersprinta	 distancē	 starts	 bija	
pa	 vienam,	 tajā	 varēja	 pieteikties	 dalīb-
nieki	jau	no	16	gadu	vecuma.	
	 Pirmo	reizi	Latvijā	swimrun	sacensības	
Salacgrīvā	notika	2016.	gada	augustā,	tās	

organizēja	 atpūtas	 un	 sporta	 kompleksa	
vadītājs	Kristaps	Močāns,	finansēja	Salac-
grīvas	novada	dome.	
	 Šogad	Amber race swimrun	sacensībās	
startēja	 46	 dalībnieki,	 sporta	 klasē	 bija	
četras	komandas	(astoņi	dalībnieki)	–	trīs	
vīriešu	 un	 viena	 jauktā,	 tautas	 klasē	 bija	
13	komandu	(26	dalībnieki)	–	astoņas	vī-

Tautas klases sportistu starts pie viesnīcas Kapteiņu osta Kuivižos

Amber race sacensības Salacgrīvā

	 17.	 jūnijā	 Jelgavas	 Olimpiskā	 centra	
stadionā	jau	24.	reizi	notika	izcilā	olimpis-
kā	čempiona	Jāņa	Lūša	kausa	izcīņa	šķēpa	
mešanā.
	 U-14	(2005.–2006.	g.dz.)	grupā	29	da-
lībnieču	 konkurencē	 veiksmīgi	 startēja	
Salacgrīvas	 talantīgās	 šķēpmetējas.	 Līva	
Zariņa	ar	35,84	m	metienu	izcīnīja	2.	vie-
tu,	 bet	 gadu	 jaunākā	Marta	 Kociņa	 savu	
šķēpu	 raidīja	 34,06	m	 tālu	 un	 ierindojās	
3.	 vietā.	 Šie	 rezultāti	 meitenēm	 ir	 jauni	
personiskie	rekordi.	Jāatzīmē,	ka	Latvijas	
čempionāta	U-14	grupā	abas	ieguva	2.	un	
3.	vietu	šķēpa	mešanā.
	 Prieks,	 ka	 Anetei	 Kociņai	 aug	 jaunā	
maiņa!

Sandra Ende
Salacgrīvas talantīgās šķēpmetējas Līva 
Zariņa (no kreisās) un Marta Kociņa kopā ar 
Jāni Lūsi

Aug jaunā 
maiņa

riešu	un	piecas	jauktās.	Supersprintā	savu	
izturību	pārbaudīja	12	dalībnieku	–	septiņi	
kungi	un	piecas	dāmas.
	 Visgarākā	 un	 grūtākā	 trase	 bija	 spor-
ta	 klases	 censoņiem.	Skrienot	viņiem	bija	
jāpieveic	 26,1	 un	 peldot	 3,9	 km.	 Tautas	
klases	 dalībniekiem	 trases	 kopgarums	 
19	 km	 –	 16	 jānoskrien	 un	 trīs	 jānopeld.	 
13	km	gara	bija	supersprinta	klases	trase	–	
1,1	km	peldēšana	un	11,9	km	skriešana.	
	 Sacensības	 sākās	 septiņos	no	 rīta,	 kad	
ar	 kuģīti	 jūrā	 ieveda	 sporta	 klases	 dalīb-
niekus.	Tautas	klase	startēja	desmitos,	su-
persprinteri	ceļā	devās	vienpadsmitos.	
	 Pirmie,	tāpat	kā	startēja,	finišēja	sporta	
klases	dalībnieki.	Plkst.	12.06	pie	viesnī-
cas	 Kapteiņu osta	 Kuivižos	 pirmie	 bija	
komanda	Jāņu iela 15	–	brāļi	Rinalds	un	
Lauris	 Trukši.	 Tautas	 klasē	 trešo	 gadu	
pēc	 kārtas	 uzvarēja	 brāļi	 Aleksandrs	 un	
Valentīns	Ščedrovi,	 jaukto	komandu	gru-
pā	pirmie	bija	Eduards	Gruberts	un	Evita	
Bole	(komanda	Challenge accepted).	Su-
persprintā	pirmais	bija	Dmitrijs	Ničipors,	
dāmu	konkurencē	–	Randa	Misāne.
	 Sacensību	 organizētājs	 Kristaps	 Mo-
čāns	 ir	 apmierināts	 ar	 sacensību	 norisi:	 
– Šīs sacensības ir kļuvušas starptautis-
kas, jo sporta klasē piedalījās komanda no 
Vācijas un supersprinta distancē trešo vie-
tu izcīnīja Lietuvas pārstāvis. Visi dalīb-
nieki piekusuši, bet apmierināti. Paldies 
dalībniekiem, rīkotājiem, atbalstītājiem 
un brīvprātīgajiem!

Ilga Tiesnese

	 Savu	 gaitu	 sācis	 Salacgrīvas	 novada	
atklātais	 čempionāts	 tenisā	 Kortu vald-
nieks.	Šāds	turnīrs	Salacgrīvā	tiek	rīkots	
trešo	 gadu,	 lai	 popularizētu	 tenisu,	 or-
ganizētu	brīvā	 laika	 izmantošanu	un	no-
skaidrotu	 labākos	 tenisistus	 Salacgrīvas	
novada	atklātajā	čempionātā	tenisā.	Tur-
nīrs	notiek	Salacgrīvas	sporta	un	atpūtas	
kompleksa	 Zvejnieku parks	 kortos	 no	 
11.	jūnija	līdz	2.	septembrim.	To	organi-
zē	sporta	un	atpūtas	komplekss	Zvejnieku 
parks.	
	 Šogad	 turnīram	 pieteicās	 astoņi	 da-
lībnieki,	kuri	tika	izlozēti	vienā	grupā	ar	
šādiem	kārtas	numuriem:	1.	Juris	Burdi-
kovs,	2.	Raivo	Ramba,	3.	Guntars	Zariņš,	
4.	Jānis	Bergs,	5.	Toms	Zanders,	6.	Aldis	

Gusarovs,	 7.	 Edgars	 Ramba	 un	 8.	Artis	
Bergs.	 Pirmajā	 sacensību	 posmā	 dalīb-
nieki	 izspēlēs	 turnīru,	 tiekoties	 katrs	 ar	
katru	 (septiņas	 kārtas).	 Augusta	 otrajā	
nedēļā	paredzētas	izslēgšanas	spēles,	kur	
tiksies	regulārā	turnīra	1.	un	8.,	2.	un	7.,	
3.	 un	 6.	 un	 4.	 un	 5.	 vietas	 ieguvēji.	 Šo	
spēļu	uzvarētāji	tiksies	pusfinālā.	Augus-
ta	beigās	paredzēts	turnīra	fināls.
	 Tenisa	 turnīra	 rezultātiem	varēs	sekot	
līdzi	Salacgrīvas	mājaslapas	www.salac-
griva.lv	sadaļā	Sports (teniss).
	 Lai	 turnīra	 dalībniekiem	 spēlētprieks,	
azarts	un	izturība	visa	turnīra	garumā!

Mārīte Jankovska,
sporta metodiķe

 25.	maija	vakarā	kebabnīcā	KasTe	tika	
noskaidrots	otrais	Salacgrīvas	novada	at-
klātā	 šautriņu	mešanas	 čempionāta	uzva-
rētājs.	 Par	 to	 kļuva	Mareks	Kondratjuks.	
Taču	 pirms	 lielā	 kopvērtējuma	 rezultā-
tu	 noskaidrošanas	 notika	 šī	 čempionāta	 
14.	 posms,	 kur	 sacensības	 bija	 Cricket 
izspēlē.	Šajā	spēlē	dalībniekam	bija	jāno-
sedz	sektori	15,	16,	17,	18,	19,	20	(pa	3x)	
un	centrs.
	 Sacensībās	 startēja	 septiņi	 dalībnieki,	
kur	turnīrā	dalībnieki	tikās	katrs	ar	katru,	
spēlējot	spēli	 līdz	divu	 legu	uzvarai.	No-
slēdzoties	14.	posma	turnīram,	dalībnieki	
sarindojās	šādi:	cīņā	par	1.–3.	vietu	iesais-
tījās	 trīs	 dalībnieki,	 kur	 visi	 bija	 ieguvu-
ši	 četrus	 punktus	 (četras	 uzvaras	 un	 divi	
zaudējumi),	tādēļ	viņiem	bija	jāskaita	visu	
spēļu	 legu	 attiecība.	Ar	 vislabāko	 starpī- 
bu	(+5)	1.	vietu	izcīnīja	Ivo	Bergmanis.	Ar	
otru	labāko	attiecību	(+4)	2.	vietu	ieņēma	
Ivars	Bezdelīga.	Savukārt	ar	attiecību	+1	
Guntars	Ūdris	ierindojās	3.	vietā.	4.	vietā	
posmā	 M.	 Kondratjuks,	 5.	 –	 Pauls	 Vin-
klers,	6.	–	Juris	Burdikovs	un	7.	–	Mārtiņš	
Skreitulis.
	 Šī	 turnīra	 kopvērtējuma	 1.	 vietu	
pirms	pēdējā	posma	 jau	bija	nodrošinājis	 

I.	 Bezdelīga.	 Tātad	 viņam	 šajā	 turnīrā	 
2.	 vieta,	 bet	 G.	 Ūdrim	 3.	 vieta.	 4.	 vie-
tā	 Pauls	Vinklers	 (46	 p.),	 5.	 –	M.	 Skrei-
tulis	 (43	 p.),	 6.	 –	 I.	 Bergmanis	 (38	 p.),	 
7.	–	J.	Burdikovs	(35	p.),	8.	–	Ainars	Šmits	
(27	 p.),	 9.	 –	 Juris	 Jankovskis	 (25	 p.)	 un	 
10.	–	Oļegs	Linko	(20	p.).	Visu	kopvērtē-
juma	 tabulu	 un	 rezultātus	 var	 skatīt	 mā-
jaslapas	www.salacgriva.lv sadaļā	 Sports 
(šautriņu mešana).
	 Turnīra	 noslēgumā	 tika	 pasniegtas	 arī	
speciālbalvas.	M.	Skreitulis	 to	 saņēma,	 jo	
piedalījies	 visos	 14	 čempionāta	 posmos.	 
I.	 Bezdelīgam	 speciālbalva	 kā	 visvairāk	
progresējošam	 čempionāta	 dalībniekam.	
Savukārt	Pauls	Vinklers	tika	apbalvots	ar	
čempionāta	simpātiju	balvu.
	 Paldies	kebabanīcas	KasTe	īpašniekiem	
Agnesei	 un	 Žanim	 par	 silto	 uzņemšanu	
mājīgajās	 telpās!	Noslēdzoties	 šim	 turnī-
ram,	KasTe	saimnieki	arī	piešķīra	pārstei-
guma	balvas	turnīra	pirmo	trīs	vietu	iegu-
vējiem.	 Paldies	 spēlētājiem,	 kuri	 piedalī-
jās	šajā	čempionātā	un	Salacgrīvas	novada	
domei	par	balvām.	Uz	tikšanos	nākamajā	
sezonā!

Mārīte Jankovska,
sporta metodiķe

Tenisa čempionāts 
Kortu valdnieks ir sācies

http://www.salacgriva.lv
http://www.salacgriva.lv
http://www.salacgriva.lv
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	 Izdarīt	Salacgrīvas	novada	do-
mes	2018.	gada	21.	marta	saisto-
šajos	noteikumos	Nr.	3	Par paš-
valdības pabalstiem Salacgrīvas 
novadā	šādus	grozījumus:	
	 1.	Izteikt	2.	nodaļas	nosauku-
mu	šādā	 redakcijā:	 “II	Dzīvokļa	
pabalsts	pensionāriem”.
	 2.	 Izteikt	 5.	 punktu	 šādā	 re-
dakcijā:	
	 “5.	Tiesības	saņemt	vienreizē-
ju	 dzīvokļa	 pabalstu	 komunālo	
maksājumu	un	apkures	izdevumu	
apmaksai	75	euro	gadā	ir:
	 5.1.	 pašvaldības	 vientuļajiem	
vecuma	pensijas	un	 invaliditātes	
pensijas	saņēmējiem,	kuriem	nav	
likumīgo	apgādnieku,	saskaņā	ar	
Civillikumu	un	kuru	pensijas	ap-
mērs	nepārsniedz	90%	no	attiecī-
gā	 gada	 1.	 janvārī	 spēkā	 esošās	
minimālās	darba	algas	valstī;

	 5.2.	 Pensionāriem	 un	 perso-
nām	ar	invaliditāti,	kuru	ienāku-
mi	uz	vienu	ģimenes	locekli	ne-
pārsniedz	225	euro.”.
	 3.	 Izteikt	 11.	 punktu	 šādā	 re-
dakcijā:	
	 “11.	Pabalsts	ēdināšanai	skolā	
un	pirmsskolas	 izglītības	 iestādē	
tiek	piešķirts	Salacgrīvas	novada	
pašvaldības	 administratīvajā	 te-
ritorijā	deklarētajām	daudzbērnu	
ģimenēm,	 kuru	 bērni	mācās	 Sa-
lacgrīvas	novada	izglītības	iestā-
dēs:	
	 11.1.	 uz	 laiku,	 kamēr	 bērns	
turpina	 pilna	 laika	 mācības	 vis-
pārējās	izglītības	iestādē;	
	 11.2.	 pirmsskolas	 izglītības	
iestāžu	audzēkņiem.”.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes 

priekšsēdētājs

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

1.1. Pašvaldība Salacgrīvas novadā atbalsta daudzbērnu 
ģimeņu bērniem vienlīdzīgi sniegtu palīdzību ēdināšanas 
nodrošināšanai pirmsskolā. Grozījumi paredz regulēju-
mu, ka atbalsts tiek sniegts ģimenēm, ja to bērni apmeklē 
pirmsskolas izglītības iestādi Salacgrīvas novada admi-
nistratīvajā teritorijā.
1.2. Pašvaldība saistošo noteikumu ietvaros sniedz atbal-
stu tajos minētajām personām, tajā skaitā pensionāriem. 
Dzīvokļa pabalsta saņēmēji šobrīd ir ierobežota iedzīvo-
tāju grupa, proti, vientuļie pensionāri. Grozījumi nepiecie-
šami, lai paplašinātu atbalsta saņēmēju loku, paredzot, 
ka atbalstu var saņemt ne tikai vientuļie pensionāri, bet 
arī tie, kuri mājsaimniecībās dzīvo vieni un saņem ienā-
kumus, kas ir zemāki par 225 eiro mēnesī.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

2.1. Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir novadā dzī-
vojošo daudzbērnu ģimeņu atbalsta mehānisma stiprinā-
šana un piederības veicināšana, rosinot vecākus izvēlē-
ties izglītības iestādi Salacgrīvas novada administratīvajā 
teritorijā. 
2.2. Dzīvokļa pabalsts pensionāriem ir nozīmīgs atbal-
sta instruments, kas tiek pielietots, novēršot iespējamu 
netiešo diskrimināciju pensionāru atbalstam Salacgrīvas 
novadā un atbalstot tās personas, kuru ienākumi ir zemi.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašval-
dības budžetu

3.1. Plānojot 2018. gada budžetu, tika ņemtas vērā 
saistošo noteikumu grozījumu iespējamās izmaksas  
25 daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri vēl nav sasnieguši 
5 un 6 gadu vecumu. 
3.2. Dzīvokļa pabalsta saņēmēju loka paplašināšana ne-
radīs papildu ietekmi uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par 
plānoto projek-
ta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

4.1. Ģimenes/personas, kuras deklarējušas savu pamata 
dzīvesvietu Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā, 
ir mērķgrupa, uz ko attiecināms saistošo noteikumu tiesis-
kais regulējums;
4.2. Projekts būtiski neietekmēs uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

5.1. Salacgrīvas novada domes Sociālais dienests ir insti-
tūcija, kurā privātpersona var vērsties ar jautājumiem par 
saistošo noteikumu piemērošanu;
5.2. Administratīvās procedūras:
5.2.1. Privātpersona Sociālajā dienestā iesniedz iesnie-
gumu ar lūgumu piešķirt materiālo palīdzību;
5.2.2. Sociālais dienests pieņem lēmumu par materiālās 
palīdzības piešķiršanu vai par atteikumu to piešķirt;
5.2.3. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var pārsūdzēt 
Salacgrīvas novada domē;
5.2.4. salacgrīvas novada domes pieņemto lēmumu var 
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1. Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu 
projekta izstrādes procesā netika veiktas. 

Dagnis Straubergs, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 8
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 

2018. gada 21. marta saistošajos 
noteikumos Nr. 3 «Par pašvaldības 
pabalstiem Salacgrīvas novadā»

paskaidrojuma raksts

APSTIPRINĀTS ar Salacgrīvas novada domes 
2018. gada 16. maija sēdes lēmumu Nr. 173 

(protokols Nr. 5; 18. §)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8
Grozījumi Salacgrīvas novada 
domes 2018. gada 21. marta 
saistošajos noteikumos Nr. 3 
Par pašvaldības pabalstiem 

Salacgrīvas novadā
Izdoti	saskaņā	ar	likuma	Par pašvaldībām	15.	panta	pirmās	daļas	7.	punktu,	
43.	panta	trešo	daļu,	Bērnu	tiesību	aizsardzības	likuma	26.	panta	pirmo	daļu

I.	Vispārīgie	jautājumi
	 1.	Saistošie	noteikumi	(turpmāk	noteikumi)	no-
saka	 Salacgrīvas	 novada	 pašvaldības	 vienreizēja	
svētku	 pabalsta	 (turpmāk	 –	 pabalsts)	 piešķiršanas	
un	 izmaksas	 kārtību	 politiski	 represētajām	 perso-
nām,	atzīmējot	Latvijas	Republikas	100.	proklamē-
šanas	gadadienu.
	 2.	Tiesības	saņemt	pabalstu	ir	politiski	represēta-
jām	personām,	kuru	deklarētā	pamata	dzīvesvieta	ir	
Salacgrīvas	novada	administratīvā	teritorija.
	 3.	 Pabalsts	 tiek	 piešķirts,	 neizvērtējot	 pabalsta	
pieprasītāja	ienākumus	un	materiālos	resursus.
II.	Pabalsta	apmērs
	 4.	Pabalsta	apmērs	vienai	personai	ir	100	euro.
III.	Pabalsta	piešķiršanas	un	izmaksāšanas	
kārtība
	 5.	 Lai	 saņemtu	 pabalstu,	 tā	 pieprasītājam	 līdz	
2018.	gada	16.	novembrim	Salacgrīvas	novada	do-
mes	sociālajā	dienestā	jāiesniedz	iesniegums.
	 6.	Sociālais	dienests	pēc	pabalsta	pieprasītāja	ie-

snieguma	saņemšanas	izvērtē	iesniegto	dokumentu	
un	 saskaņā	 ar	Administratīvā	 procesa	 likuma	 no-
sacījumiem	 pieņem	 lēmumu	 par	 pabalsta	 piešķir-
šanu	vai	atteikumu	piešķirt	pabalstu.	Pabalsts	 tiek	
izmaksāts	vienu	reizi,	laika	periodā	līdz	2018.	gada	
31.	decembrim,	pārskaitot	to	uz	pabalsta	pieprasītā-
ja	norādīto	norēķinu	kontu	kredītiestādē.
	 7.	Ja	personai	nav	norēķinu	konta	kredītiestādē,	
tad	pēc	personas	rakstiska	lūguma	pabalsts	var	tikt	
izmaksāts	skaidrā	naudā.	
IV.	Lēmuma	apstrīdēšanas	un	pārsūdzēšanas	
kārtība
	 8.	Sociālā	dienesta	pieņemtos	lēmumus	var	ap-
strīdēt	 Salacgrīvas	 novada	 domē	 Administratīvā	
procesa	likuma	noteiktajā	kārtībā.
	 9.	 Salacgrīvas	 novada	 domes	 pieņemtos	 lēmu-
mus	var	pārsūdzēt	tiesā	Administratīvā	procesa	li-
kumā	noteiktajā	kārtībā.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

1.1. Atbalstot palīdzības sniegšanu Salacgrīvas novadā dzīvojošām politiski represē-
tām personām un atsaucoties Latvijas Politiski represēto apvienības aicinājumam, tiek 
izmaksāts vienreizējs pabalsts 100 euro apmērā. 

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Salacgrīvas novadā dzīvo 77 politiski represētas personas. Šis pabalsts ir cieņas 
izrādīšana cilvēkiem, kas daudz cietuši no okupācijas varas.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu

3.1. Plānotā ietekme uz pašvaldības budžetu ir 7700 euro.

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbī-
bas vidi pašvaldības teritorijā

4.1. Projekts neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām

5.1. Salacgrīvas novada domes Sociālais dienests ir institūcija, kurā privātpersona var 
vērsties ar jautājumiem par saistošo noteikumu piemērošanu.
5.2. Administratīvās procedūras:
5.2.1. Privātpersona Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu ar lūgumu piešķirt pa-
balstu;
5.2.2. Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu 
to piešķirt;
5.2.3. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Salacgrīvas novada domē;
5.2.4. Salacgrīvas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtībā.

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta izstrādes procesā netika 
veiktas. 

Dagnis Straubergs, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 7 
Par pabalstu politiski represētām personām

paskaidrojuma raksts

APSTIPRINĀTS ar Salacgrīvas novada domes 2018. gada 16. maija lēmumu Nr. 172 
(protokols Nr. 5; 17. §)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7
Par pabalstu politiski represētām personām

Izdoti	saskaņā	ar	likuma	Par pašvaldībām	43.	panta	trešo	daļu

vietām.	Optimist	 klasē	A	 grupā	
2.	 vietu	 ieguva	Arvis	 Hermanis	
Maurītis,	 3.	 –	Toms	 Jirgensons.	
1.	 vieta	 Laser 4.7	 klasē	 mei-
tenēm	 –	 Ancei	 Annai	 Sekacei.	

Prieks	 arī	 par	 pārējiem	 koman-
das	dalībniekiem!	Puiši	cītīgi	cī-
nījās,	uzslavas	viņiem	par	to.

Kristaps Močāns

Usmas kauss

Starp daudzajiem burātājiem arī mūsējie – no Salacgrīvas

	 Šī	 jaukā	 pasākuma	 pirmsākumi	 meklējami	
1991.	gadā,	šogad	tas	norisinājās	jau	27.	reizi.	Šo-
reiz	Latvijas	simtgadei	veltītā	maratona	vadmotīvs	
bija	 Izskrien svētkus	 un	uz	 to	bija	 reģistrējies	 re-
kordliels	skaits	dalībnieku	–	37	645	no	78	valstīm.	
	 Ļoti	liels	prieks,	ka	šajā	pasākumā	piedalījās	arī	
Salacgrīvas	 vidusskolas	 audzēkņi	 ar	 saviem	 sko-
lotājiem	un	vecākiem.	Vēl	 lielāks	gandarījums	 ir	
redzēt,	ka	maratona	skriešanas	tradīciju	turpina	arī	
Salacgrīvas	vidusskolas	absolventi,	kuru	pulciņš	ir	
diezgan	kupls.
	 Šīs	 tradīcijas	 aizsācēja	 ir	 Salacgrīvas	 vidus-
skolas	 sporta	 skolotāja	Rasma	Turka,	 kurai	 gadu	
gaitā	pievienojusies	arī	skolotāja	Sandra	Bērziņa.	
Uz	 viņu	 pleciem	 gūlās	 atbildība	 ne	 tikai	 izvērtēt	
bērnu	fizisko	gatavību	skrējienam,	bet	arī	emoci-

onālo	 sagatavotību	 orientēties	 svešā	 vidē	 starp	
daudziem	svešiem	cilvēkiem	un	veiksmīgi	finišēt.	
Tas,	ko	viņas	dara,	nerēķinoties	ar	savu	brīvo	laiku,	
ir	apbrīnas	vērts	–	skolotājas	allaž	ir	kopā	ar	mūsu	
bērniem	viņiem	tik	nozīmīgos	brīžos.	Liels	paldies	
arī	Salacgrīvas	vidusskolas	vadībai,	kas	neatteica	
un	atrada	risinājumu	finansiāli	atbalstīt	transportu	
mūsu	bērniem,	lai	varētu	turpināt	maratona	tradīci-
ju	Salacgrīvas	vidusskolā.	
	 Ar	 nepacietību	 jau	 tiek	 gaidīts	 nākamais	 Lat-
telecom Riga	maratons,	lai	sasniegtu	aizvien	aug-
stākus	mērķus	un	rezultātus.	Un	ceram,	ka	šī	gada	
maratonistu	pulciņam	pievienosies	jauni	skrējēji	–	
tradīcijas	turpinātāji.

Sirsnīgā pateicībā – vecāki

Salacgrīvas vidusskolas audzēkņi 
Lattelecom Simtgades maratonā Rīgā

	 30.	 maija	 agrā	 rītā	 Salacgrī-
vas	burātāji	devās	uz	Usmas	eze-
ru,	 lai	 piedalītos	 šogad	 pirmajā	
Latvijas	 kausa	 posmā	 Usmas 
kauss.	 Pirmajā	 sacensību	 dienā	
vējš	 parādījās	 tikai	 ap	 pulksten	
trijiem,	tas	arī	bija	ļoti	mainīgs.	
Tomēr	 tiesnešiem	 izdevās	 iedot	
četrus	startus.	Svētdien	vējš	bija	
ļoti	lēns	un	tika	dots	viens	starts.	
Šis	 garais	 brauciens	 uz	 Usmu	
un	 cepināšanās	 saulē	mums	 at-
maksājās	ar	trijām	godalgotajām	
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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.
Iespiests SIA Latgales druka Rēzeknē, Baznīcas ielā 28. Tirāža 3500 eks.

Jubilāriem
Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod 

atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
īpašumu Tūjas skola, kadastra Nr. 6660 006 0152, 

Liepupes pagastā, kas sastāv no divām zemes vie-
nībām (kadastra apz. 6660 006 0152 (0,315 ha platībā) 

un 6660 006 0174 (1,22 ha platībā)) un dzīvojamās 
mājas ar kadastra apz. 6660 006 0152 001.

 Īpašuma nosacītā cena – 9500 eiro. 
 Izsoles solis – 500 eiro.
 Izsolei jāpiesakās līdz 27. jūnija plkst. 17, izsole notiks 
28. jūnijā plkst. 10 Liepupes pagasta pārvaldes telpās – 
Mežgravās, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā.

 Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod 
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 

īpašumu Ataudziņas, kadastra Nr. 6672 007 0542, 
Salacgrīvas pagastā, kas sastāv no zemes vienības 

ar kadastra apz. 6672 007 0542 (2277 kv.m platībā) un 
būves ar kadastra apz. 6672 007 0542 001.

 Īpašuma nosacītā cena – 2200 eiro. 
 Izsoles solis – 100 eiro.
 Izsolei jāpiesakās līdz 16. jūlija plkst. 17, izsole notiks 
17. jūlijā plkst. 15.30 Salacgrīvas novada domē – Smilšu 
ielā 9, 106. telpā.

IZSOLES

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko Salacgrīvas 
pagasta nekustamā īpašuma Aka Upeslīči, 

kadastra Nr. 6672 004 0310, kas sastāv no būves – 
artēziskās akas – (kadastra apz. 6672 004 0310 001) 

un zemes vienības (kadastra apz. 6672 004 0310) 
0,07 ha platībā, nomas tiesību mutisku izsoli 

ar augšupejošu soli.

 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – ūdensapgā-
de.
 Nosacītā nomas maksa mēnesī, izsoles sākumcena – 
7,76 eiro. 
 Izsoles solis – 2 (divi) eiro.
 Nomas termiņš – 12 (divpadsmit) gadi.

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko nomas tiesību 
mutisku izsoli nedzīvojamām telpām Mehanizācijas 

ielā 2A, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā:
l telpas - 444,4 kv.m platībā un pie telpām 
 piesaistītā zemes domājamā daļa 0,1608 ha,
l telpa - 217,17 kv.m platībā un pie telpas 
 piesaistītā zemes domājamā daļa 0,0788ha, 

 Nosacītā nomas maksa mēnesī, izsoles sākumcena:
l telpai 444,4 kv.m platībā – 11,73 eiro;
l telpai 217,17 kv.m platībā – 5,75 eiro.
 Izsoles solis – 2 eiro.
 Nomas termiņš – 3 gadi ar iespēju līguma termiņu pa-
garināt, pārskatot nomas līguma nosacījumus saskaņā 
ar 2018. gada 22. februāra Ministru kabineta noteikumu  
Nr. 97 Publiskas personas mantas iznomāšanas noteiku-
mi nosacījumiem.

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko nekustamā 
īpašuma Vecsprīdīši Salacgrīvas pagastā, 

kadastra Nr. 6672 005 0270, kas sastāv 
no zemes vienības ar kadastra apz. 6672 005 0270 
(0,2961 ha platībā), dzīvojamās mājas ar piebūvi ar 

kadastra apz. 6672 005 0270 001 un 
pagrabu ar kadastra apz. 6672 005 0270 002 

(pielikums Nr. 4) nomas tiesību mutisku izsoli.

 Nosacītā nomas maksa mēnesī, izsoles sākumcena – 
23,27 eiro.
 Izsoles solis – 2 eiro.
 Nomas termiņš – 5 (pieci) gadi.

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi, 
Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

zemes starpgabalu Salacgrīvā, Smiltenes ielā 4A, kadastra Nr. 6615 005 0210, 
zemes vienības kadastra apz. 6615 005 0208 (204 kv.m platībā). Zemes starpgabals tiek atsavināts 

ar nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam nekustamajam īpašumam.

 Pirmpirkuma tiesīgajai personai pieteikums par zemes starpgabala pirkšanu jāiesniedz mēneša laikā no sludināju-
ma laikrakstā Latvijas Vēstnesis publicēšanas dienas.
 Ja noteiktajā termiņā no vienas pirmpirkuma tiesīgās personas ir saņemts pieteikums par starpgabala pirkšanu, 
izsole netiek rīkota un ar šo personu tiek slēgts pirkuma līgums par nosacīto cenu.
 Ja noteiktajā termiņā pieteikums par starpgabala pirkšanu saņemts no vairākām pirmpirkuma tiesīgām personām, 
tiek rīkota izsole starp šīm personām.
 Izsoles objekta nosacītā cena – 865 eiro.
 Izsoles solis – 50 eiro.
 Iepazīties ar izsoles noteikumiem var mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles. Dalībnieku reģistrācija tiks 
veikta līdz 15. augusta plkst. 17. Izsole notiks 16. augustā plkst. 10.30, Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 106. telpā, tālrunis 
uzziņām – 64071986.

 Cirsmas nosacītā cena – 1550 eiro.
 Izsoles solis – 100 eiro.
 Izsoles dalībnieku reģistrācija tiks veikta līdz 15. augusta plkst. 17 Liepupes pagasta pārvaldē un Salacgrīvas no-
vada domē, Smilšu ielā 9, tālr. 64020118, 64071986.
 Izsoles dalībniekiem jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71UN-
LA0013013130848:
l dalības maksa – 10 eiro (t.sk. PVN 21%);
l nodrošinājuma nauda 10% apmērā no cirsmas nosacītās cenas.
 Izsole notiks Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, Salacgrīvas novada domē, apspriežu zālē (telpa Nr. 106) 16. augustā plkst. 10.
 Ar izsoles noteikumiem un cirsmu novērtējumu var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles. Tālrunis 
uzziņām – 64020118, 64071986.

 Izsoļu pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71UN-
LA0013013130848 dalības maksa – 10 eiro (tai skaitā PVN 21%) – un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma 
nosacītās cenas.
 Ar katras izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un 
reģistrēties izsolei iespējams Salacgrīvas novada domē – Smilšu ielā 9, 207. kabinetā, tālr. 64071986.

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko cirsmu izsoli īpašumā Liepupes pagastā Zaķu mežs, 
zemes vienības kadastra apz. 6660 004 0129, 1. kvartāla nogabalos Nr. 1; 2 un 3 - krājas kopšanas cirti.

Nosaukums Kadastra apz. Kvartāla 
Nr.

Nogabalu Nr. Kopējā platī-
ba ha

Paredzēts 
pārdošanai m³

Nosacītā cena 
(bez PVN)

Zaķu mežs 66600040129 1 1; 2; 3; 1,00 59,86 1550,00

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
neapbūvētu zemes gabalu Salacgrīvā, Meža ielā 10, kadastra Nr. 6615 005 0041, 

kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6615 005 0188 (2518 kv.m platībā).

 Nosacītā cena (bez PVN) – 9025 eiro.
 Izsoles solis – 100 eiro.
 Nekustamais īpašums tiek pārdots ar iespēju iegādāties to uz nomaksu, nomaksas termiņš – 60 mēnešu.
 Iepazīties ar izsoles noteikumiem var mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, izsoles dalībnieku reģistrācija 
tiek veikta Salacgrīvas novada domē Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, tālr. 64071986, 64071982.
 Izsoles dalības pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts 
LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 10 eiro un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objekta sākum-
cenas.
 Dalībnieku reģistrācija tiks pārtraukta 15. augustā plkst. 17. Izsole notiks 16. augustā plkst. 10.30 Smilšu ielā 9, 
Salacgrīvā, 106. telpā.

 Papildus izsolē nosolītai nomas maksai nomnieki maksā nomas maksu par iznomātai telpai/ēkai piesaistītās zemes 
daļu vai zemes domājamo daļu 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās vērtības, bet ne mazāku 
kā Salacgrīvas novada domes 2013. gada 20. marta saistošajos noteikumos Nr. 5 Par neapbūvētu zemes gabalu 
nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā noteikto minimālo nomas maksu zemes gabaliem, kas 
iznomāti ar izmantošanas mērķi – pārējiem gadījumiem.
 Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 16. jūlija plkst. 17.
 Izsoles notiks 18. jūlijā plkst. 10 Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, 106. telpā.
 Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem pirms tam jāsamaksā 10 eiro nodrošinājuma nauda, ieskaitot to 
Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848, ar atzīmi par 
dalību nomas tiesību izsolē, norādot konkrēto izsoles objektu, uz kuru piesakās.

Kad bērni esam, gribam lieli kļūt,
Bet lieli gribam atkal atskatīties
Uz mazo saliņu, kas tagad zudusi varbūt,
Ap kuru atmiņām tīk vītin vīties.

Šis	ir	tas	laiks,	kad	varam	darīt,	ko	vēlamies...	
Iebrist	puķu	pļavā,	gulēt	pludmales	smiltīs,	
ķert	taureņus,	baudīt	saullēktus	un	domāt,	
sapņot,	atcerēties…	bērnību,	jaunību,	
pirmo	mīlestību,	savus	tuvos	un	mīļos!	
Lai	izdodas	izbaudīt	vasaru	–	sauli,	vēju,	jūru	un	
tikko	lasītās	zemenes!
Sveiciens!

Mēs piedāvājam:
	 pamatskolas izglītības programmu;
	 programmas bērniem un jauniešiem ar mācīšanās 
  traucējumiem;
	 vispārizglītojošās vidējās izglītības programmu;
	 profesionālās pilnveides izglītības programmu 
  Uzņēmējdarbības pamati;
	 programmu Junior Achievement Latvija ar iespēju izveidot 
  savu mācību uzņēmumu. 
Nodrošinām:
	 naktsmītnes mūsdienīgā dienesta viesnīcā;
	 kvalitatīvu ēdināšanu skolas ēdnīcā;
	 gardas maltītes skolas kafejnīcā;
	 mācības augsti kvalificētu pedagogu vadībā;
	 perspektīvu izglītības ieguvi mūsdienīgās telpās;
	 plašāko interešu izglītības pulciņu piedāvājumu novadā;
	 daudzpusīgas iespējas sportā, mūzikā un mākslā.

NĀC UN PIESAKIES ARĪ TU!
Gaidām jūs skolas lietvedībā (209. kabinetā) ar dokumentiem. 

Lūgums dokumentus iesniegt līdz 29. jūnijam. 
Detalizētāka informācija skolas mājaslapā www.salacgrivasvsk.lv. 
Meklē Salacgrīvas vidusskolas profilu arī facebook un draugiem!

SALACGRĪVAS VIDUSSKOLA –
SKOLA TAVAI IZAUGSMEI!

SALACGRĪVAS VIDUSSKOLA
aicina atraktīvus jauniešus uzsākt mācības 

Salacgrīvas vidusskolā 2018./2019. mācību gadā!

28. jūlijā
 Kuiķulē pl. 14.00
 Salacgrīvā pl. 16.00
4. augustā
 Brīdagā pl. 12.00
 Viļķenē pl. 14.00
11. augustā
 Ainažos pl. 12.00
 Pālē pl. 14.00

Lielsalacas 
ev. lut. 
draudzes 
kapusvētki

Cienījamie liepupieši!
	 Lai	turpinātos	iesāktie	darbi	un	taptu	jauni	projekti,	Liepupē	ir	va-
jadzīgs	jauns,	enerģisks	un	mērķtiecīgs	pārvaldnieks.	
	 Vēlamies	uzzināt	jūsu	viedokli,	kuram	uzticēt	Liepupes	pārvaldes	
vadību.	Mēs	meklējam	cilvēku,	kurš	nebaidās	no	darba	ar	cilvēkiem,	
prot	 plānot	 savu	 un	 padoto	 darbu,	 prot	 nesolīt	 neiespējamo	 un	 tu-
rēt	 dotos	 solījumus,	 kurš	 gan	 runās,	 gan	 darbos	 būtu	 atbilstošākais	
Liepupes	dzīves	veidotājs.	Jūs	noteikti	zināt	un	varat	ieteikt	labākās	
kandidatūras!	 Ieteikumus	 gaidām	 līdz	 29.	 jūnijam.	Anketas	 novada	
mājaslapā	www.salacgriva.lv.

http://www.salacgriva.lv/
http://www.salacgriva.lv/
http://www.salacgrivasvsk.lv
http://www.salacgriva.lv

