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Salacgrīvas novada
izdevums

Nēģu diena Salacgrīvas novada
nēģu tačos
Oktobra otrajā sestdienā Salacgrīvas
pusē svin Nēģu dienu. Šī ir svētku reize,
kad goda vietā tiek celts apaļmutnieks
nēģis, tā zveja, zvejas vieta un zvejas vīri.
Svētku programma šogad paredzēja
aktīvu darbošanos dienas garumā. Galvenais bija visu redzēt, dzirdēt, izgaršot un
visur paspēt. Jau no paša rīta mājražotāju
un amatnieku tirgū pilsētā netrūka apmeklētāju, kuri steidza iegādāties ne tikai
ierastās lietas, bet arī tieši Nēģu dienai
par godu - kādu nēģi.
Lai šī diena būtu interesantāka, novada tūrisma informācijas centrs (TIC)
aicināja svētku viesus piedalīties spēlē Apceļo visus nēģu tačus!, kuras laikā
bija jāapmeklē vismaz četras no piecām
nēģu dienas aktivitātēm - 1., 2., 3. nēģu
tacis Salacgrīvā, Svētupes nēģu tacis un
Dabas izziņas pārgājiens. Katrā vietā bija
jāizpilda uzdevums un kopā uz maršruta
lapiņas jāsavāc 4 - 5 atzīmes, tad šī lapiņa
jānogādā līdz Salacgrīvas vecajam kinoteātrim, kur pēcpusdienā notika izloze un
7 laimīgie no 42 saņēma piemiņas dāvaniņas, no kurām galvenā bija suvenīrs ādas nēģis, kas tapis par godu tieši šiem
svētkiem.
Jaunums šī gada Nēģu dienā bija dabas pētnieku pārgājieni Zvejnieku parka
apkārtnē. Dabas aizsardzības pārvaldes
dabas izglītības centra (DIC) Ziemeļvid
zeme speciālistu vadībā varēja doties
pirmajā pārgājienā, lai izzinātu un iepazītu piekrastē atrodamās gliemeņu čaulas, jūras zīles, noteiktu putnu sugas un
aļģes - zaļaļģes, brūnaļģes, sārtaļģes.
Aktīvākā rosība un lielākā kustība bija
tačos. Vēl krietnu laiku pirms oficiālās
svētku atklāšanas viesi bija visos četros.
Zvejnieku saimniecības Kurķis tacī pie
Aleksandra Rozenšteina ciemiņus gaidīja
nēģu zupa, tikko cepti nēģi, svaigi cepta
maizīte, siers, kūpinātas zivis un dažādi
suvenīri. Apmeklētāji varēja ne tikai noskatīties paša Aleksandra veidoto filmu
par nēģu zveju, bet arī izstaigāt taci un
palūkot, kā notiek zveja. Otrajā tacī pie
Visvalža Šrenka ciemiņus gaidīja īsta
zivju zupa. Tādu gardumu - tikai zivis un
buljons - daudzi nebija ēduši. Un kur vēl

Pēc upes pārvarēšanas jauki varēja atpūsties un pamieloties ar ceptiem nēģiem un nēģu zupu trešajā tacī

gardās lašmaizes! Kad siltums un spēks
kaulos atgriezies, pārejot trešo taci, viesi
varēja nesteidzīgi baudīt Jāņa Rakuzova
sarūpētos tikko ceptos nēģus, Mirdzas
Sprinces vārīto nēģu zupu un klausīties
nēģu zvejnieku stāstos. Svētupes tacī ciemiņus gaidīja tača saimnieki - IK JANKI
pārstāvji Nikolajs un Inese Koluškini
un Oļegs Sumčenko, ekskluzīva nēģu
zupa, ko vāra reizi gadā par godu šiem
svētkiem, kā arī citādāk pagatavoti nēģi grilēti un kūpināti, tāpat - nēģu pastēte.
Izstaigājot taci, varēja uzzināt, kā notiek
zveja, fotoizstādē aplūkot, kā ķer nēģus,
savukārt akvārijā redzēt dzīvus nēģus.
Atpūtas vietā Vējavas varēja baudīt vidzemnieku gaumē kūpinātas jūras zivis,
īpašo vēžu zupu, iegādāties zvejnieku

Kad lielā rosīšanās tačos pieklusa, jaunatnes iniciatīvu centrā Bāka ikviens varēja līdzņemšanai izkrāsot savu nēģi

saimniecības Bute zivju produkciju, skatīties kino par Latvijas nēģiem un tikties
ar saimniekiem Eviju un Jāni Klēviņiem.
Trešajā nēģu tacī varēja satikt pašu
Nēģu karali. Viņš ne tikai ciemojās tačos
un staigāja pa pilsētu, bet arī brauca ar
laivu pa upi. Viņam taču jāredz, kā dzīvo
un atpūšas salacgrīvieši un novada viesi
un kā godā viņa sugasbrāļus!...
Kad rosība nēģu tačos bija nedaudz rimusi, aktīvāka tā kļuva pilsētā - jaunatnes
iniciatīvu centra Bāka radošajās darbnīcās varēja apgleznot un izadīt nēģus,
iesaistoties tematiskās aktivitātēs DIC
Ziemeļvidzeme, uzzināt, kā nosaka zivs
vecumu, iepazīt zivju sugas, kas mīt Baltijas jūrā, sazīmēt iežus, kas sastopami
Baltijas jūras krastā - Vidzemes akmeņai-

najā jūrmalā, Salacgrīvas novadā esošos
molus, sagrupēt un pazīt gliemežus un
gliemenes.
Jaunu elpu šajos svētkos guva arī vecais kinoteātris - laikā no četriem pēcpusdienā līdz pat astoņiem vakarā tajā
demonstrēja filmas par Latvijas īpaši
aizsargājamām dabas teritorijām un dokumentālo filmu Čaks Noriss pret komu
nismu, kuru latviski dublēja dzīvajā.
Salacgrīvas novada TIC durvis šajā
dienā vēra 169 apmeklētāji. TIC darbinieces teica, ka tik daudz viesu vienā dienā nav bijis. Gandrīz visiem bijuši jautājumi par Nēģu dienu - kur kas notiek un
kā uz turieni nokļūt.
Ilgas Tiesneses
teksts un foto

Šogad pirmo reizi Nēģu svētkus apmeklēja Nēģu karalis… Vai visiem izdevās ar viņu
nofotografēties?
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Salacgrīvā izveidots Valsts un pašvaldības
vienotais klientu apkalpošanas centrs
Tuvojoties Latvijas valsts jubilejai,
pārskatām šī gada darbus, sasniegumus
un rezultātus, ar ko lepojamies mēs paši
un līdz ar to dodam pienesumu mūsu
Latvijai.
Katram darbam un katram sasniegumam pamatā ir cilvēks. Gada cilvēks gada salacgrīvietis, kurš pelnījis saņemt
visu mūsu atzinību un novērtējumu.
Aicinām būt aktīviem savas pilsētas
patriotiem - un piedalīties aptaujā Gada
salacgrīvietis 2015.
Šī gada jauninājums - saskaņā ar jūsu
aizpildītajām anketām uzvarētāji var būt
vairāki, pārstāvot dažādas jomas.

APTAUJA
Gada
salacgrīvietis
2015

Nosauciet, jūsuprāt, uzņēmīgāko,
populārāko un rosīgāko Salacgrīvas
cilvēku 2015. gadā, pamatojot kāpēc.
(Vārds, uzvārds)
Pamatojums

Anketu pieteica

Anketas pieejamas Salacgrīvas
novada domē, Salacgrīvas kultūras
namā, Salacgrīvas vidusskolā, Salacgrīvas bibliotēkā, JIC Bāka, mūzikas
skolā, TIC, bērnudārzos. Anketu iespējams aizpildīt Salacgrīvas mājaslapā www.salacgriva.lv.
Anketas jāaizpilda līdz 11. novembrim.
Uzvarētājus paziņosim un sveiksim
svinīgajā sarīkojumā, kas veltīts Latvijas jubilejai, Salacgrīvas kultūras namā
17. novembrī 18.00.

1. oktobrī ar svinīgu lentes griešanu
Salacgrīvas novada domē atklāja klientu
apkalpošanas centru. Tas atrodas domes
1. stāvā, un klientus te pieņem divas darbinieces - Ārija Mikša un Zane Zvejniece.
Darba laiks klientu apkalpošanas centram
būs tāds pats kā domei, un tajā strādās esošie domes darbinieki - jaunas štata vietas
netika veidotas, vien pārdalīti pienākumi.
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā (VPVKAC) Salac
grīvā pieejami gan pašvaldības, gan valsts
iestāžu - Valsts ieņēmumu dienesta (VID),
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
(VSAA), Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes (PMLP), Nodarbinātības valsts
aģentūras (NVA), Valsts zemes dienesta
(VZD) un Valsts darba inspekcijas (VDI) pakalpojumi. No nākamā gada 1. janvāra tur varēs saņemt Uzņēmumu reģistra
(UR), bet no 1. februāra - Lauku atbalsta
dienesta (LAD) pakalpojumus. Iedzīvotājiem būs iespēja izmantot arī portāla
www.latvija.lv piedāvājumus. Klientu
apkalpošanas centra darbinieki palīdzēs
orientēties un saprast, kā izmantojamas šīs
iespējas, - kā uzrakstīt iesniegumu pabal
stam, deklarēt dzīvesvietu, iesniegt deklarāciju VID utt.
Līdz šim domes sekretāre, bet tagad
klientu apkalpošanas speciāliste Ā. Mikša
apliecināja, ka viņu pārziņā būs visu domes dokumentu aprite un domes sniegtie
pakalpojumi kā līdz šim. - Papildus snieg
sim konsultācijas par valsts iestāžu pie
dāvātajiem un e-pakalpojumiem. Diemžēl
tikai klātienē, tuvākajā centrā Limbažos,
var reģistrēties bezdarbnieki un pensionā
ri risināt jautājumus par pensijām. Mani
šis darbs nebaida, pieredze pašvaldības
darbā ir liela, atliek vien strādāt. Smejot
viņa piebilda: - Psihoterapeita un intīmpa
kalpojumus nesniegsim, bet visus pārējos
gan!

Klientu apkalpošanas centra pirmajai viešņai Dacei Smalkajai (vidū) palīdz centra
darbinieces Ārija Mikša (no kreisās) un Zane Zvejniece

Centrā pieņems iesniegumus, kas adresēti VSAA, VID un PMLP, par saziņu
ar pārējām iestādēm konsultācijas sniegs
VPVKAC darbinieces. Klientu vajadzībām pieejams dators, varēs izprintēt,
nokopēt, izmantojot personas apliecību
(identitātes karti), būs iespēja parakstīt dokumentus ar elektronisko parakstu.
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs pauda pārliecību,
ka nu dome kļuvusi sabiedrībai vēl pieejamāka un atvērtāka. - Vietējie šajā centrā
varēs saņemt pakalpojumus ērtāk, ātrāk
un lētāk, jo nebūs jābrauc uz iestādēm
Limbažos, Valmierā vai Rīgā. Šī centra
nozīmi šodien nevar novērtēt un aptvert,
to rādīs laiks. Tas ir jauns solis - valsts pa
kalpojumus saņemt uz vietas pašvaldībās,

- viņš uzsvēra.
Finansējumu šī centra izveidei piešķīrusi valsts (70,51%) un pašvaldība
(29,49%).
Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Kaspars Ķemers atgādināja, ka klientu apkalpošanas centrā darbinieki iesniegumus reģistrēs domes vai valsts institūciju dokumentu aprites sistēmā. - Ja būs
nepieciešama domes parstāvja konsultāci
ja, iedzīvotājs dosies pie konkrētā speci
ālista. Uzskatu, ka šādu centru izveide dos
cilvēkiem iespēju ātrāk un ērtāk saņemt
valsts institūciju pakalpojumus. Nav nekur
jābrauc, visu var izdarīt tepat uz vietas, teica K. Ķemers.
Ilga Tiesnese

Par 2016. gada zvejas rīku skaita pieprasījumu un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu

Salacgrīvas novada dome aicina pieteikties pašpatēriņa zvejniekus 2016. gada
rūpnieciskās zvejas tiesību nomai - nepieciešamajam zvejas rīku skaitam zvejošanai Rīgas līča piekrastē Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā.
SIA, IU, IK un zvejnieku saimniecībām, kas nodarbojas ar komerciālo zveju,
jāiesniedz iesniegums, ja nepieciešamas

izmaiņas zvejas rīku skaitam.
Lūdzam ņemt vērā, ka tiem, kas plāno
nodarboties ar komerciālo zveju (SIA, IU,
IK, zvejnieku saimniecība), nepieciešams
pievienot Zemkopības ministrijas speciālo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā.
Iesniegumi jāsagatavo līdz 13. novembrim. Tos var iesniegt:

Salacgrīvas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (1. stāvā) Smilšu ielā 9,
Salacgrīvā, tālrunis uzziņām - 64071975;
l Ainažu pilsētas pārvaldē Ainažos, Parka ielā 16, tālrunis uzziņām - 64071310.
l Liepupes pagasta pārvaldē Mežgra
vās, Liepupes pagastā, tālrunis uzziņām 64020142.
l

Lašu un taimiņu dabiskā nārsta aizsardzība
Lai pārrunātu sadarbību un vienotos
par kopējo rīcību lašu un taimiņu dabiskā nārsta aizsardzības pasākumiem,
29. septembrī Salacgrīvas novada domē
tikās domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, Valsts vides dienesta (VVD) Valmieras reģionālās vides pārvaldes inspektors Jānis Brants, makšķernieku kluba
Salackrasti pārstāvis Oļegs Sumčenko,
jaunsargu instruktors un 210. Salacgrīvas
jaunsargu vienības vadītājs Ojārs Liedes
kalniņš, novada kārtībnieki Didzis Žibals
un Gunita Bisniece un projektu koordinatore Solvita Kukanovska.
Runājot par situācijas uzlabošanu upē,
domes priekšsēdētājs informēja par eksperimentu Mellupē pie Mērniekiem - uz
melioratīvajām sistēmām, atvērtajiem
novadgrāvjiem tiks uzstādīti biofiltri skaidas vai salmi, kas aiztur caur tiem
plūstošajā ūdenī esošos nitrātus, pārvēršot
tos CO2. - Nārsta vietu tīrīšana vai upes
pļaušana nenes cerēto rezultātu, tā ir
neefektīva. Daļu piesārņojuma upē rada
lauksaimniecība. Ar šī lētā eksperimen
ta palīdzību - biofiltriem - mēģināsim to
mazināt. Nu varēsim pārliecināties par
tā efektivitāti, - pastāstīja D. Straubergs.

Pastiprināta uzmanība tuvākajā laikā būs
pievērsta neattīrīto kanalizācijas ūdeņu iepludināšanai Salacā. - Ūdenssaimniecības
projekts realizēts, iedzīvotājiem jāizmanto
iespēja pieslēgties pie izbūvētās kanalizā
cijas sistēmas. Ūdens attīrīšanas iekār
tas izbūvētas Mērniekos, tūlīt noslēgsies
darbi Vecsalacā. Salacgrīvā bez kanali
zācijas sistēmas izbūves palikusi Meldru
iela no Brenguļmeža ielas un pats Ziedu
ielas gals. Šos posmus plānots sakārtot
nākamgad. Ar šo darbu pabeigšanu tiešā
piesārņojuma problēma Salacā būs atrisināta, - viņš uzskaitīja.
Par efektīvu veidu, kā cīnīties ar maluzvejniekiem, inspektors J. Brants uzskata
videonovērošanas kameru uzstādīšanu uz
nēģu taču būdu jumtiem. Šo ierosinājumu
atbalstīja arī makšķernieku kluba pārstāvis O. Sumčenko. Pašvaldības vadītājs
sacīja: - Šis darbs ir jāizdara, kameru uz
stādīšana nav tik dārga, elektrība jau ir,
pieslēgumu var nodrošināt, arī paši zvej
nieki neiebilst. Jālūko, vai finansējumu
var iegūt, rakstot projektu, vai kameras
jāpērk pašiem. To uzstādīšana atvieglotu
upes sargāšanu lašu un taimiņu nārsta
laikā.

Salacgrīvas pašvaldība sadarbībā ar
valsts institūcijām un nevalstisko sektoru jau vairākus gadus Salacā nārsta laikā
sargā lašus un taimiņus. Šogad šajā darbā visā novada teritorijā Salacas krastos
oktobrī un novembrī iesaistīsies arī jaunsargi. Novada domes priekšsēdētājs informēja klātesošos, ka panākta vienošanās
ar jaunsargiem, un šogad viņi palīdzēs
lašu un taimiņu nārsta laikā sargāt Salacu.
Vides inspektori un makšķernieku kluba
biedri, kuri zina, kad un kurās vietās īsti
sākas nārsta laiks, informēs jaunsargus,
kuri šajās vietās sargās upi. Reidos kopā
ar saviem jauniešiem ir gatavs piedalīties arī instruktors O. Liedeskalniņš. Viņš
uzskaitīja, ka reidos piedalīsies jaunsargi no Cēsīm, Valmieras un Salacgrīvas.
Pašvaldība jaunsargus nodrošinās ar rācijām, prožektoriem, nakts redzamības
ekipējumu, transportu un siltu tēju, viņi ar
savu klātbūtni sargās nārsta vietas. Tā būs
iespēja izdarīt labu darbu, pie tam praktizējoties izdzīvot dabā. D. Straubergs ir
pārliecināts, ka guvums būs abpusējs jaunsargiem jaunas iemaņas, lašiem un
taimiņiem - mierīgāks nārsts.
Lašu un taimiņu dabiskā nārsta vietu

sargāšanas reidos piedalīsies arī makšķernieku kluba biedri, vides inspektori,
novada kārtībnieki, arī novada domes
priekšsēdētājs. Iedzīvotāji aicināti aktīvi
iesaistīties upes sargāšanā un ziņot par nelegālu zivju ieguvi, zvanot novada kārtībniekiem.
Maluzvejniekiem der padomāt, vai doties nelikumīgā zvejā, jo par laša vai taimiņa iegūšanu īpaši aizsargājamā dabas
teritorijā saudzēšanas laikā normatīvie
akti paredz kriminālatbildību. Tiesa var
piemērot sodu, nosakot brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem, piespiedu
darbu vai naudas sodu līdz 40 minimālajām mēnešalgām, kā arī jāatlīdzina zivju
resursiem nodarītais zaudējums - vismaz
143 eiro par vienu īpatni.
Atgādinājumam - lašu un taimiņu ieguves lieguma laiks ir no 1. oktobra līdz
30. novembrim. Zivju resursiem nodarītā
zaudējuma apmērs par vienu nelikumīgi
noķertu lasi ir 715 eiro, kas tiek piemērots
papildus sodam par makšķerēšanas un
zvejas noteikumu pārkāpumiem.
Ilga Tiesnese
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Handevitas
skolēni
Salacgrīvā
Saistībā ar Salacgrīvas un Handevitas
(Vācija) pašvaldību noslēgto draudzības
līgumu 30. septembrī Salacgrīvā ieradās
15 jauniešu un 2 pedagogi no Vācijas pilsētas Handevitas. Skolēnu apmaiņas projekta aktivitātes notiek jau piekto mācību
gadu un tā laikā rudeņos vācu skolēni
brauc ciemoties pie mums, bet pavasaros
mūsu skolēni dodas uz Handevitu.
1. oktobrī Salacgrīvas vidusskolā notika skolēnu oficiālā iepazīšanās, kuras laikā vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā Santa Čiževska novēlēja jauniešiem izbaudīt šo laiku un sadraudzēties.
Skolēni tika iepazīstināti ar vizītes plānu
un gaidāmajām aktivitātēm. Nelielu muzikālu sveicienu viesiem bija sagatavojuši 3. klašu dejotāji ar divām Deju svētku
dejām, bet 9. klašu skolēni nodziedāja
latviešu tautasdziesmas, ko gatavoja pavasara koncertam Mana tautasdziesma,
tādējādi iepazīstinot ar latviešu folkloru.
Neparasti, ka atbraukšanas dienā kāda no
vācu skolniecēm interesējās par latviešu
mitoloģiju, dainām (tieši tā arī prasīja,
nevis tikai tautasdziesmas) un rakstu zīmēm (nekad nevar zināt, kas interesēs
devītklasnieku no Vācijas!). Kā vienmēr,
vācu valodas skolotāja Ruta Valeniece,
kura piedalās projekta norises plānošanā un ir bijusi klāt pie sadarbības līguma
teksta sastādīšanas, skolas muzejā iepazīstināja viesus ar skolas vēsturi.
Apmaiņas projekta laikā no 30. septembra līdz 7. oktobrim jaunieši apmeklēja vairākas mācību stundas, iepazīstoties, kā strādā skolēni un skolotāji, daži
pat mēģināja rēķināt līdzi. Apciemojums
sakrita ar Skolotāju dienu, skolēni apmeklēja mūsu audzēkņu vadītās stundas,
bet skolotāji devās līdzi Salacgrīvas pedagogiem ekskursijā uz Jelgavu. Atlikušo dienas daļu projekta dalībnieki pavadīja Jaunatnes iniciatīvu centrā Bāka,
kur centra jaunieši bija sagatavojuši dažādas nodarbības, bet dienas beigās kopīgi tika cepta pica. Nedēļas laikā skolēni
apmeklēja pilsētas muzeju, lai uzzinātu
par pilsētas vēsturi un nēģu zveju, ar ko
iepazinās Aleksandra Rozenšteina nēģu
tacī, apmeklēja nodarbības Dabas aizsardzības pārvaldē, uzņēmumu Ardagh Me
tal Packaging Latvia, bija ekskursijā uz
Cēsīm, kopīgi sportoja, noskatījās filmas
par Latviju un Skolēnu dziesmu un deju
svētkiem. Kā vienmēr, kopā dejojām ar
folkloras grupu Cielava. Pārsteidza, ka
atvadu ballītē projekta dalībnieki aizrautīgi izdejoja pirms četrām dienām apgūtos deju soļus!
Programma bija gana saspringta un
daudzpusīga. Ar mūsu skolēnu vecāku
gādību vācu skolēni dzīvoja salacgrīviešu viesģimenēs, kurās pavadīja diezgan

Salacgrīvieši
un draugi no
Handevitas
ekskursijā
Cēsīs

Kopīgās spēlēs skolēni sadraudzējās un tuvāk iepazina cits citu

daudz laika. Ģimeņu dienā izbraukuma
maršruti bija divi - Sigulda un Tarzāna
šķēršļu parks un Psaiho Rīgā - kā lasām
internetā - šausmīgi pozitīvu emociju teātra/spēle ar līdzdalību un jautru baidīšanos. Paldies skolēniem un vecākiem, kuri
uzdrošinājās uzņemt vācu viesus savā
ģimenē! 10 skolēni to darīja pirmo reizi,
bet pieci jau atkārtoti, jo jaunas ģimenes
neizdevās sameklēt. Matīss, kurš piedalījās jau otro reizi, teica: - Tas taču ir forši!
Markuss atzina, ka viņam ļoti patika dalība projektā pagājušajā gadā. Tā uzlaboja
zināšanas angļu valodā un allaž dod iespēju iegūt jaunus draugus un labi pavadīt laiku. Undīne piebilda, ka darbošanās
šādā projektā ļauj iepazīt pašam sevi no
citas puses.
Noslēguma nodarbībā skolēni darba

Pirmajā dienā projektā iesaistītie skolēni un skolotāji tikās ar skolas vadību, iepazinās un klausījās koncertu

grupās apkopoja viedokļus par pozitīvo projektā, visi uzsvēra jaunu draugu
iegūšanu, jaunu pieredzi, uzlabojumu
angļu valodā, pozitīvas emocijas, visur
pieejamo Wi-Fi, izbaudītu ģimenes dienu, jaunus deju soļus. Par to, kas nepatika... Gandrīz vienīgais - bijis par maz
laika kopā. Skolēni izteica arī priekšlikumus nākamajiem projektiem - piemēram,
abām pusēm kopīgi plānot pasākumus,
rīkot gan iepazīšanās, gan atvadu ballīti,
ilgāku uzturēšanās laiku, vairāk stundu
kopā ar latviešu skolēniem.
Atvadīšanās Rīgas lidostā pēc vecpilsētas apskates un kopīgi pavadīta brīvā laika
bija visai emocionāla, daudzi dalībnieki
atzina, ka astoņas kopā pavadītās dienas
nebija pietiekami. Gribētos vairāk!
Inta Cirša,
Salacgrīvas vidusskolas
direktora vietniece
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Salacgrīvas pusē tiekas tūrisma uzņēmēji
6. oktobrī restorānā Pļavas Ainažu pusē
notika Salacgrīvas novada tūrisma uzņēmēju tikšanās. To organizēja Salacgrīvas
novada tūrisma informācijas centrs (TIC)
ar mērķi informēt uzņēmējus par tūrisma
sezonas norisi novadā un lai ieskicētu nākamā gada plānus, ieceres un sadarbību.
Jāpiemin, ka šādas tūrisma uzņēmēju un
TIC tikšanās notiek pavasarī un rudenī pirms un pēc aktīvās tūrisma sezonas.
Salacgrīvas novada TIC vadītāja Liene Tiesnese prezentācijā parādīja, ka
vasaras periodā ir dienas, kad mājaslapu www.visitsalacgriva.lv apmeklē pat
411 virtuālo viesu. Interesanta bija diagramma, kurā parādīts, kuru valstu pārstāvji visbiežāk ierodas mūsu novadā
un TIC. Šogad 74% TIC viesu bijuši no
Latvijas, 10% no Igaunijas, 8% no Vācijas, 5% no Somijas, 2% no Lietuvas, bet
no Krievijas bijis 1%. Vadoties pēc šiem
datiem, L. Tiesnese rosināja turpmāk ar
tūrismu saistītos materiālus izdot arī vācu
un igauņu valodā. Kempinga Krimalnieki
pārstāvis Ingus Konstants ieteica materi
ālus sagatavot arī lietuviešu valodā, jo liela daļa viņa atpūtnieku ir no Lietuvas. Pēc
informatīvās daļas TIC vadītāja vēlējās
uzzināt uzņēmēju viedokļus un domas par
dažādiem jautājumiem - viens no tiem par
mobilo aplikāciju Vidzeme Coast.
Šogad mobilo ierīču lietotājiem ir ie-

spēja izmantot mobilo aplikāciju Vidze
me Coast, tā pieejama Android ierīcēm
un līdz šim instalēta 500 - 1000 reižu. Tā
kā tās pielāgošana citām mobilajām operētājsistēmām prasa papildu līdzekļus,
novada tūrisma uzņēmēji pauda viedokli, ka tos aplikācijas ieviešanā neieguldīt,
taču turpināt tās uzturēšanu. Tādu pašu
lēmumu tūrisma uzņēmēji pieņēma par
piedāvājumu 360° virtuālās tūres ieviešanai savos uzņēmumos. Atsaucīgi viņi bija
piedāvājumam doties līdzi TIC un piedalīties tūrisma izstādēs BaltTour un TourEst
nākamā gada februārī, kurās Salacgrīvas
novads piedalās kā daļa no tūrisma klastera Saviļņojošā Vidzeme. Uzņēmēji labprāt
piedalītos izstādēs ar saviem materiāliem.
Restorāna Pļavas saimnieks Jānis Turks ir
pārliecināts, ka izstāde BaltTour ir lieliska
iespēja piesaistīt tūristus no Latvijas.
Salacgrīvas novada tūrisma uzņēmēji
labprāt ar Vidzemes tūrisma asociācijas un
Tūrisma attīstības valsts aģentūras starpniecību aicinātu pie sevis organizētas žurnālistu grupas, piedāvājot tām atpūsties un
iepazīt novadu uz sava rēķina.
Visi kā viens viņi piekrita TIC vadītājas
rosinājumam veidot individuālos maršrutus katra viesu nama, restorāna vai atpūtas
objekta tuvumā. Katrs uzņēmējs vēlamo
maršrutu (velo, pārgājieni, laivu braucieni) ziemas sezonas laikā iesniegtu TIC, lai

līdz ar jauno sezonu šī informācija būtu
pieejama novada viesiem.
Lai uzzinātu, kā uzlabot sava uzņēmuma darbību, iegūtu reālus un visaptverošus
datus par viesu viedokli par Salacgrīvas
novada tūrisma jomu, uzņēmēji piekrita
nākamgad veikt savu viesu anketēšanu.
Runājot par nākamā gada pasākumu
plānu, uzņēmēji atbalstīja L. Tiesneses ieceri organizēt tūrisma sezonas atklāšanu.
Jāvienojas vien par laiku un veidu, kā to
darīt. Vai organizēt vienu lielu, vai vairākus mazākus, katrai sfērai atbilstošākus
svētkus dažādos laikos? Neatbildēts palika
jautājums par zivju gardēžu festivālu - vai
mūsu pusē tāds būtu iespējams?
Salacgrīvas novada TIC piedāvāja saviem uzņēmējiem strādāt kopīgi pie vienotu norāžu izveides. Darot kopā, tas būtu
izdevīgāk. Tikšanās dalībnieki piekrita, ka
novadā vajag izvietot lielos reklāmas banerus, atklāts palika jautājums, kādu informāciju uz tiem rādīt.
Sarunu izskaņā L. Tiesnese pastāstīja
par plānošanas procesā esošajiem projektiem, kuru realizācijai nepieciešamas investīcijas, - Ainažu ziemeļu molu, Lībiešu
upuralām, novada bākām, to pieejamību
apskatei, WC un dušām pludmalē un laipām Zvejnieku parkā un pie Ainažu mola.
Par LEADER jeb sabiedrības virzītas
vietējās attīstības finansējumu nākamajā

plānošanas periodā tūrisma nozares uzņēmējiem stāstīja biedrības Jūrkante koordinatore Dzintra Eizenberga.
Vēl labu brīdi pēc oficiālajām runām
notika uzņēmēju savstarpējās sarunas.
Pļavu saimnieks J. Turks, kurš ir jauni
ņais šajā pusē, vērtēja, ka tikšanās bija
svarīga. - Satiku tūrisma cilvēkus, sapra
tu, kas un kā notiek. Es gribu popularizēt
Salacgrīvu, lai šeit vairāk būtu cilvēku
un tūristu. Nākamgad šādā tikšanās reizē
man noteikti būs vairāk sakāmā. Atzinīgus vārdus par tikšanos sacīja viesu mājas
Kosīši saimniece Liene Odīte: - Šīs tik
šanās noteikti ir vajadzīgas un vērtīgas.
Pirmkārt, ir prieks iepazīties ar citiem
uzņēmējiem, otrkārt, uzzināt jaunumus un
runāt par sadarbību. Apmierināta rādījās
arī Ieva Bitēna no Atpūtām, kura audzē
kaziņas un gatavo sieru: - Ir vajadzīgas
kopīgas tikšanās, tajās uzzinām, kas no
tiek novadā, un veidojas jauni plāni. Evija Klēviņa no Vējavām, saņēmusi kasti ar
novada bukletiem, uzsmēja: - Pagājušā
gada Nēģu svētkos cilvēki ļoti interesējās
par bukletiem, jāpaņem, lai nepietrūkst!
Šovakar guvu jaunas vēsmas, svaigas ide
jas. Tas priecē un dod stimulu turpmākai
darbībai. Būs jākustas, bez tā tūrismā ne
var!
Ilga Tiesnese

Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības dibina
sadarbības kontaktus ar igauņu partneriem
7. un 8. oktobrī Rīgā plānošanas
reģiona (RPR) Eiropas Savienības
struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centrs organizēja divu
dienu pieredzes apmaiņas un kontaktu
dibināšanas braucienu uz Igauniju,
kurā piedalīties bija aicināti Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību speciālisti,
kas strādā uzņēmējdarbības atbalsta un
veicināšanas jomā.
Brauciena mērķis bija apmainīties pieredzē ar Igaunijas kolēģiem par uzņēmējdarbības atbalsta iespējām pašvaldībās,
kā arī dibināt potenciālus projektu sadarbības kontaktus dalībai Igaunijas - Latvijas programmā. Braucienā piedalījās seš
padsmit RPR pašvaldību pārstāvji.
Pirmais brauciena pieturas punkts bija
dalība Igaunijas Finanšu ministrijas, Valgas apriņķa pašvaldības un Valgas apriņķa
attīstības aģentūras organizētajā seminārā Igaunijas uzņēmējiem, kam ir interese strādāt Latvijas tirgū un sadarboties ar
latviešu uzņēmējiem. Semināra pirmajā
daļā, ko atklāja Igaunijas vēstnieks Latvijā Teniss Nirks (Tõnis Nirk), igauņu uzņēmēji diskutēja par sadarbību ar latviešu
uzņēmējiem un Latvijā pieejamajiem uzņēmējdarbības atbalsta mehānismiem, kā
arī uzzināja praktiskas pieredzes stāstu no
igauņu uzņēmēja, kurš jau strādā Latvijas
tirgū. Semināra otro daļu atklāja RPR Telpiskās plānošanas nodaļas vadītāja Rūdolfa Cimdiņa prezentācija par reģiona ekonomisko profilu un specializācijas jomām.
Ar savu pašvaldību uzņēmējdarbības vides
raksturojumu un iespējamajiem sadarbības
virzieniem igauņu auditoriju iepazīstināja
četras RPR pašvaldības - Ķekavas, Tukuma, Ropažu novads un Jūrmalas pilsēta.
Pēc semināra igauņu un latviešu uzņēmējdarbības speciālisti apmainījās gan ar kontaktiem, gan idejām turpmākai sadarbībai.
Seminārs notika Igaunijas Biznesa nedēļā, kas no 5. līdz 9. oktobrim norisinājās
8 Igaunijas pilsētās, pulcējot dažāda veida
pasākumos uzņēmējus, pašvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas.
Dienas turpinājumā Latvijas delegācija
devās uz Tartu, kur Tartu Radošo industriju centra valdes loceklis Reigo Kuivjegi
(Reigo Kuivjõgi) sniedza ieskatu centra iz-

veides vēsturē, darbības principos un ieskicēja nākotnes attīstības ieceres. Šis centrs
izveidots 2009. gadā, pateicoties Tartu pilsētas domes iniciatīvai, lai atbalstītu jaunos
uzņēmējus, kas iecerējuši darboties radošo
industriju jomā. Centrs pilda gan Dienvid
igaunijas radošo industriju koordinatora
lomu, gan sniedz biznesa inkubatora pakalpojumus, t.sk. nodrošina atbalstu pirms- un
pēcinkubācijas posmā. Katru gadu inkubators uzņem 20 jaunu uzņēmumu, dodot iespēju divu gadu laikā iegūt nepieciešamo
kompetenci, lai iekarotu ne tikai Igaunijas,
bet arī ārvalstu tirgus.
Brauciena otrā diena iesākās Tartu Zinātnes centrā, kur latviešus laipni uzņēma
tikšanās namatēvs - Tartu Zinātnes centra
projektu vadītājs Vaido Mikheims (Vaido Mikheim). Interesentiem bija iespēja
iepazīties un diskutēt ar trīs Tartu un tā
reģionā strādājošām organizācijām. Pirmo prezentāciju sniedza Tartu Reģionālās
enerģētikas aģentūras valdes loceklis un
enerģētikas eksperts Martins Kikass (Martin Kikas). Aģentūru 2009. gadā nodibināja
Tartu pilsētas pašvaldība un Tartu Zinātnes
centrs. Tās galvenais uzdevums ir nodrošināt un uzturēt efektīvas, ilgtspējīgas un
atjaunojamas enerģijas vadības sistēmu tās
mērķteritorijā, kas iekļauj 6 apriņķus un
90 vietējās pašvaldības. Šo uzdevumu
aģentūra īsteno, veicot regulāru ēku energoefektivitātes monitoringu, sniedzot konsultācijas un organizējot apmācību ēku apsaimniekotājiem, kā arī izstrādājot dažādus
pētījumus enerģētikas jomā.
Ar stāstu par izaicinājumiem un iespējām apvienot lauku uzņēmējus un veicināt
Dienvidigaunijas reģiona pievilcību gan
vietējo, gan ārvalstu tūristu acīs iepazīstināja Tartu Lauku attīstības asociācijas
izpilddirektore Kristīna Timmo (Kristiina
Timmo). Kā viens no unikāliem projektiem
tika prezentēts dzelteno rāmju maršruts,
kas izveidots sadarbībā ar žurnālu National
Geographic un caurvij Dienvidigaunijas
pašvaldības, iesaistot tajā vietējos uzņēmējus, amatniekus, lauksaimniekus un muzejus. Vēl viens ievērības cienīgs projekts
ir zemnieku tirdziņš tirdzniecības centrā
Lõunakeskus, kas tika radīts 2010. gadā,
pateicoties 2007. - 2013. gada lauku pro
grammas LEADER atbalstam. Tirdziņa iz-

Pieredzes apmaiņas braucienā Salacgrīvas novadu pārstāvēja projektu koordinatore
Solvita Kukanovska (augšējā rindā no labās)

veides iniciators bija Tartu Lauku attīstības
asociācija, kas, sapulcējot Dienvidigaunijas vietējo rīcību grupu līderus pie sarunu
galda, vienojās izveidot nevalstisko organizāciju Gardā Dienvidigaunija, kuras galvenais mērķis ir popularizēt un pircējiem
piedāvāt vietējo produkciju.
Prezentāciju ciklu noslēdza ieskats Tartu
Zinātnes centra vēsturē un nākotnes vīzijā.
Zinātnes centrs, kas bija pirmais zinātnes
parks Baltijā, darbojas kopš 1992. gada.
Tā misija ir sniegt pakalpojumus, kas veicinātu biznesa attīstību gan start-up, gan
arī zinātnes un tehnoloģiju ietilpīgiem
uzņēmumiem, tādā veidā kļūstot par galveno inovācijas sistēmas atbalsta punktu
Tartu reģionā. Šobrīd parks apsaimnieko
9000 m2 lielu teritoriju, kurā darbojas aptuveni 100 kompāniju.
Pēc prezentācijām Latvijas delegācijas

dalībniekiem bija iespēja apmeklēt zemnieku tirdziņu netālu esošajā tirdzniecības
centrā Lõunakeskus, uzzināt vairāk par tā
ikdienas darbības principiem un vietējo
ražotāju iesaisti tā aktivitātēs. Turpinājums
zemnieku tirdziņā iepazītās igauņu garšas
izziņā bija piena lopkopības uzņēmuma
Andre Farm apmeklējums Tartu apkārtnē.
Tur brauciena dalībniekus sagaidīja fermas
un siernīcas saimnieki Erika Pēbusa (Erika
Pääbus) un Aivars Alviste (Aivar Alviste),
atklājot iedvesmojošu stāstu, kā no nelielas
zemnieku saimniecības ar ambīcijām un
drosmi iespējams pārtapt par modernu un
konkurētspējīgu piena ražošanas un pārstrādes uzņēmumu.
Rīgas plānošanas reģiona Eiropas
Savienības struktūrfondu informācijas
un uzņēmējdarbības centrs
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Tikšanās ar Māru Vildi
Ainažu bibliotēkā

8. oktobrī Ainažu bibliotēkā
viesojās žurnālu OK! un Lilit
žurnāliste - redaktore Māra
Vilde. Māra ir ainažniece,
tāpēc, uzrunāta paviesoties
lasītāju klubiņā Vārds, laipni
piekrita.

Klubiņa dalībnieces uzzināja,
ka literārais redaktors nodarbojas ar tekstu literāru rediģēšanu,
precizēšanu, labošanu un tekstu
sakārtošanu. Saņemot tekstu, redaktors to novērtē - skatās, vai
teksta izklāsts ir loģisks, vai viena informācija neatkārtojas vairākas reizes, vai materiāls atbilst
mērķauditorijai. Redaktors tekstā

minētos faktus salīdzina un, ja
nepieciešams, labo, izmantojot
dažādus informācijas avotus.
Māra pastāstīja, ka žurnāls
OK! ir kvalitatīvs un ar informāciju bagāts izdevums, kurā apvienots visplašākais tematu loks.
Tajā apvienots Latvijas žurnālistu
veikums ar veiksmīgākajām citu
valstu OK! redakciju veidotajām
publikācijām. Savukārt Lilit ir
žurnāls sievietei, kura nebaidās
dzīvot: eksperimentēt, mesties
piedzīvojumos, uzvarēt un kļūdīties. Tas tiek izdots latviešu, krievu, lietuviešu un igauņu valodā,
kļūstot par Baltijas žurnālu. Lilit
iespējams lasīt arī Ainažu biblio-

tēkā, un tas ir ieguvis lasītāju labas atsauksmes.
Ar interesi klausījāmies Māras stāstījumā par viņas darbu.
Tas ir gana interesants, jo nācies
satikt un intervēt Latvijā slavenus cilvēkus, piemēram, grupas
Prāta vētra ģitāristu Jāni Jubaltu,
Karaliskā improvizācijas teātra
dibinātāju, vadītāju Jāni Skuteli,
izcilo mākslinieci Džemmu Skulmi u.c.
Novēlam Mārai radošumu
darbā arī turpmāk, un lai izdodas
iepriecināt lasītājus ar jaunām
aizraujošām intervijām!
Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja

Salacgrīvas bibliotēkā atkal lasīja dzeju
Jau ierasts, ka septembrī, kad
atsākas skolēnu skolas gaitas,
klāt Dzejas dienas. Arī Salacgrīvas bibliotēkā divas dienas tika
veltītas to burvībai.
Šoreiz bibliotekāres pašas
lasīja savus mīļākos dzejoļus.
Tika atkal atvērtas kolēģes Lijas
Blūmas dzejoļu grāmatiņas. Viņai jau izdoti divi krājumi, kas
pieejami Salacgrīvas bibliotēkā.
Nekad netiek aizmirstas Imanta Ziedoņa, Jāņa Petera, Ārijas
Elksnes, Māras Zālītes grāmatas.

Protams - Rainis un Aspazija...
Un ne vien tāpēc, ka autoriem
šogad īpašā - 150 gadu - jubileja! Domāju, ka tā skan visās
Dzejas dienās bibliotēkās, skolās
un kultūras namos. Mūsu bibliotēkā lasījām abu autoru dzeju,
kas veltīta bērniem. Tā ir mums
tuva un patīkama ar savu vērīgo,
atsaucīgo un bezgala zinātkāro
aizrautību. Bērnība savās mūžam
gaišajās atmiņās mums parādās
skaista un modina krietnas jūtas.
Saulainā spārnotā noskaņa un

labākas dzīves alkas sasaucas ar
mūsdienu dzīves trauksmi, māca
mīlēt dzīvi.
Novēlu ikvienam - ja nebija
šoreiz iespēja atnākt uz bibliotēkas dzejas dienām, meklējiet
un atrodiet savus dzejoļus, savus
stipros vārdus, ar kuriem ikdiena
top gaišāka! Paldies visiem, kas
ieradās kopā ar mums izsapņot
un izkrāsot ikdienu!
Māra Apine,
Salacgrīvas bibliotēkas
bibliotekāre

Dzejas diena Krišjāņa
Valdemāra Ainažu pamatskolā

Dzejnieks Uldis Auseklis runā savus dzejoļus

22. septembrī, Raiņa un Aspazijas sumināšanas laikā, Salac
grīvas novada bibliotēkas projektā
Aspazijas kaķi un Raiņa suņi mūsu
skolā viesojās dzejnieks Uldis Auseklis un Latviešu fonda pārstāvis
Valdis Bērziņš. Dzejnieks iepazīstināja bērnudārza Randa audzēkņus un mūsu skolas skolēnus ar
Raiņa un Aspazijas dzīvesgājumu. Skandēja dzeju, kas bija veltīta dzejnieku mīluļiem, pastāstīja
par saviem kaķiem un savas dzejas tapšanas apstākļiem, demonstrēja savas dzejoļu grāmatas gan
bērniem, gan pieaugušajiem. Kā
veltījums dzejas dienai pie skolas
zālājā visus priecēja rudens ziedu,
augļu un dārzeņu izstāde Ruden
tiņš - bagāts vīrs.
Daiga Tomsone,
direktores vietniece
audzināšanas darbā

Pirmklasnieku velte dzejas dienai
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Salacgrīvas
bibliotēkas literārajam
klubiņam 20 gadu
Kā ierasts, mēneša pirmajā
sestdienā Salacgrīvas bibliotēkā pulcējas draugu grupa uz
tikšanos. 3. oktobrī apritēja jau
divdesmit gadu, kopš Lija Blūma nodibināja klubiņu Noskaņa.
Prieks, ka joprojām ir cilvēki, kurus interesē, kas jauns bibliotēkā,
un sevis bagātināšana. Pilnveidojot uzskatus par literatūru, kultūru, dzīvi, viņi pulcējas Salacgrīvas bibliotēkā.
Katram šādam pasākumam ir
sava krāsa. Šoreiz - vasaras krāsa, košie toņi, tēma - Vasaras ie
spaidi. Bibliotekāre bija sarūpējusi kinopēcpusdienu, lai dalītos
atmiņās par savām ekskursijām.
Ieskatījāmies arī iepriekšējo bibliotēkas pasākumu fotogalerijās.
Liels paldies kaimiņienei Lienei
no Tūrisma informācijas centra
par palīdzību, lai šis pasākums
īstenotos! Ikviens no apmeklētā-

jiem dalījās iespaidos par vasarā
piedzīvoto. Citam atmiņā palikusi ekskursija, citam - skaists puķu
dārzs vai prieks par bērnu un
mazbērnu sasniegumiem. Mūsu
Skaidrīte visus atkal iepriecināja
ar saviem dzejoļiem. Guna visiem lika iesaistīties viktorīnās
un atcerēties sen zināmo. Degustējām arī līdzatnestos vasaras
labumus. Stāstot, jokojoties un
dziedot, laiks pagāja nemanot.
Paldies visiem pasākuma apmeklētājiem par sirsnību, atsaucību
un kopābūšanas patieso prieku.
Es to sajutu!
Protams, visi tiksimies atkal
novembra pirmajā sestdienā. Ja
arī jūs gribat to visu izjust klātienē - laipni lūgts ikviens!
Māra Apine,
Salacgrīvas pilsētas bibliotēkas
bibliotekāre

Noslēdzies literāro darbu
jaunrades konkurss
6. oktobrī ar sarīkojumu Liepupes vidusskolas aktu zālē noslēdzās jauniešu literāro darbu jaunrades konkurss . Šā gada tēma - Ma
nas ģimenes sudrabs. Pavisam iesniegti 33 darbi dzejā un prozā no
Salacgrīvas un Liepupes skolām. Izvērtēšanā piedalījās Salacgrīvas
vidusskolas skolotāja Ilona Antonova, Liepupes vidusskolas skolotāja Inese Broka, Liepupes vidusskolas direktore Arta Rubeze un šī
raksta autors.
Konkursa vērtējums.
l 5. - 9. klašu grupa:
1. vieta - Aija Gūtmane, Ilvars Dubults,
2. vieta - Keita Megija Sproģe, Diāna Zmičerevska,
3. vieta - Šellija Pudova, Gita Priede.
Atzinība - Deniss Medvedevs, Lauris Liepiņš, Linda Priekule, Jolanta Ciganska, Laura Ercika.
Pateicība - Alise Daniela Bašēna, Alise Kalniņa, Alita Numure, Elīna
Gertnere, Katrīna Kate Vilkauša, Linda Ivanova, Lizete Ieviņa, Līva
Grēta Sīlīte, Alvis Tekenbergs, Annija Dāboliņa, Līga Zunde, Marta Antonova, Marta Upīte, Mārcis Magone, Monvīds Rozenbergs,
Raivo Ramba, Rihards Lūsis, Roberts Vinters, Rūdolfs Skvorcovs.
l 10. - 12. klašu grupa:
2. vieta - Rihards Keišs,
3. vieta - Mārcis Janvars.
Pēc uzvarētāju apbalvošanas sanākušos priecēja Dailes teātra aktieris Artis Robežnieks ar Aleksandra Čaka dzeju un dziesmām.
Paldies skolotājām un jauniešiem par atsaucību! Uz tikšanos nākamgad!
Andris Zunde,
Liepupes tautas nama vadītājs

Manas dzimtas
sudrabs
Visām ģimenēm ir lietas,
stāsti un notikumi, ar ko tās lepojas, atšķiras. Es vēlos pastāstīt
par ozolu, kas iestādīts apmēram
pirms 150 gadiem.
Reiz dzīvoja viens vīrs, mans
vecvecvectēvs, kurš dabūja no
sava tēva mantojumā zemi, uzcēla tur māju un mājai blakus kā
aizsardzības un spēka zīmi iestādīja ozolu. Ozols auga. No sīka
stādiņa izauga milzīgs koks.
Kad mans vectēvs bija mazs
puika, viņš ozolā iekarināja šūpoles. Mazais zēns izauga, un
šūpolēs jau šūpojās mans tētis.
Būdams aktīvs puika, mans tētis
ozola lielajos zaros uztaisīja sev
būdiņu, kurā paslēpties no vecāku brāziena vai vienkārši pabūt
vienatnē.
Līdz 2015. gadam abi - ozols
un māja - stāvēja līdzās. Bet tad

māju nojauca, jo tā vairs nebija
droša cilvēkiem. Ozols palika,
izstiepis savus lielos zarus debesīs, ļaujot katram, kuram ir kādas bēdas, paslēpties savā lapotnē, saulē pārkarsušajiem atdzesēties ēnā, nogurušajiem dodot
spēku. Pats ozols ir pārdzīvojis
tūkstošiem negaisu, karstas vasaras, aukstas ziemas, bet tam
vēl ir spēks augt un augt.
Koks pārdzīvojis vairākas paaudzes un dzīvos vēl, jo pašlaik
īpašums un milzu ozols nonācis manās rokās. Un es zinu, ka
mana vectēva iekārtajās šūpolēs
šūposies arī mans dēls.
Esmu lepns, ka mūsu ģimenei
pieder šis īpašums un šis milzu
ozols!
Deniss Medvedevs,
Liepupes vidusskolas 7. klases
skolnieks
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Liepupes
senioru ballē

Akal vasarsbeigi klā,
Kauč no siltum nav nekā.
Tomēr laukas - maz vai doudz I kas brieds un i kas oudzs.
Joun un vec pa tīrum rovas,
Rudenc pārmēribim ļouvas,
Gan a šķipelim, gan dakšim
Rok un vāc gar visim pakšim.
Cik tā var pa mājplac drasēt,
Kartiņs rakt un mazbērns paset,
Liepups padom spriež - lai tiekTaisis vecajiem kād priek.
Vis viņ dar, pa visim zina,
Kaimiņs ciemas uzaicina,
Ko ta kakta tupes kluss,
Jālūka tik outobuss.
Salacgrīveš, ainažniek Mēs uz šejen brauc a priek,
Kad i seniōrim ball,
Te var lustetes bez gal.
Daš, kas domaš palikt māja,
Fiks un aš rou tupels kāja,
Uzģērb zīd vai bomvill štāt,
Taša Boņuk, salats klāt.
Ak tu traks, cik te iet lustig Vis tik runig, vis tik kustig!
Galdi klāts, tāds i ziņs,
Sieveš tek kā adatiņs.
Nu ta sveiki, liepupeši,
Mēs jau savējai, ne sveši,
Vecai jaunais ņems uz mas,
Dziesmas, dančas rādis klas!
Spēks lai dančas tupels plēst,
Te viens tortic i kuo ēst,
Ja vēl kauč kuo piedzers klā,
Skanes balls ka koncerta!

Ainažnek un salacgrīveš vārda Emš Anit.
Liepupe 3.X 2015.

Rudenīgo domu
kamolu ritinot
Lauvās…
Pienācis oktobris. Dienas, ko mūsu
senči cēla godā kā veļu laiku, kā klusuma
un pārdomu laiku. Arī mēs gribējām kaut
mazliet tuvāk iepazīt šo laika sprīdi, sevi,
mūsu senčus un to garīgo un enerģētisko
mantojumu, kas tiek atstāts nākamajām
paaudzēm. Mūsu viešņa bija enerģētiķe
un dziedniece, liepupiete Sarmīte Baumane. Sarunā uzzinājām daudz jauna, guvām
ieskatu lietās, par kurām pat bieži nepadomājam un nezinām, ka tās ir ļoti svarīgas
gan pašiem, gan mūsu bērniem. Risinājām
sarunu par piedošanu, pateicību, par to, ka,
pirms izteikt vārdu, vajag padomāt par tā
sekām. Tāpat varējām saņemt atbildes uz
mūs interesējošiem jautājumiem. Paldies
Sarmītei par sirdsmiera, garīguma un atziņu pilno pēcpusdienu!
Katru nedēļu turpinām vingrot. Mūsu
grupiņa gaida arī citus interesentus savas
veselības uzlabošanai.
Arī šogad organizējam aptauju Lauvu
labais gariņš 2015. Anketas pieejamas
Lauvu tautas namā. Būsim atsaucīgi, jo izpalīdzīgi un labi kaimiņi, darba devēji vai
citādi atzīmējami cilvēki ir arī mūspusē.
Anketas gaidīsim līdz 1. decembrim.
Nākamais ir bijušās Lauvu pienotavas,
tagad Lauvu tautas nama ēkas jubilejas
gads - mūsu nams būs sasniedzis 80 gadu
vecumu. Šim notikumam gatavojas gan
saviesīgā biedrība Svētupes Lauva, domājot par izstādi, kas veltīta visām bijušajām
šajā ēkā mājvietu radušajām iestādēm, gan
Lauvu tautas nams, plānojot novadnieku
saietu nākamruden. Lai mūsu idejas piepildītos, lūdzam visu to iedzīvotāju palīdzību, kuri paši vai viņu radiņi strādājuši,
dzīvojuši vai vienkārši apmeklējuši saietus
šajā ēkā. Mums noderēs gan atmiņu stāsti,
gan fotogrāfijas (orģinālus atdosim atpakaļ). Sazināties varat ar Māru (26518683)
vai Indru (28716419).
Indra Kauliņa,
tautas nama vadītāja

2015. gada 27. oktobris

Skolotāju diena Salacgrīvā

2. oktobris tradicionāli noritēja kā pašpārvaldes diena - darbu plānoja jaunievēlētā skolas vadība no 12. klasēm - direktors Andris Rozmiaņecs, mācību pārzinis
Mārcis Melnis, vietnieks audzināšanas
darbā Artūrs Minkevičs un jaunie skolotāji, kuri godprātīgi novadīja divas pilnas
mācību stundas. Kā uzzinājām nobeigumā, bija uzrakstīti 22 paskaidrojumi par
dažādiem uzvedības pārkāpumiem.
Bet skolotājus no rīta pie parādes durvīm foajē, kura noformējums lika uzreiz
saprast, ka esam uzkāpuši uz kuģa klāja,
sagaidīja formās tērpts personāls - 11. klases skolēni. Katrs saņēma iekāpšanas karti, pašgatavotu buru laiviņu ar vēlējumiem
dāvanā un svinīgi tika pavadīts uz savu
kabinetu. Parādes kāpnes bija rotātas ar
ziediem, bet 1. stāva foajē mūs sagaidīja
lielais plakāts Sveicam uz klāja! un Raimonda Kūzika simboliskie zīmējumi, veltīti visām metodiskajām komisijām.
Pie zāles skolotājus sagaidīja 5. - 8. klašu skolēnu padomes sarūpētais Labo vēlē
jums rats ar novēlējumiem un komplimentiem svētku dienā, kā arī mazs saldumiņš.
Pirmajā stundā skolotāji tikās zālē, ko
10. klase bija lieliski izrotājusi atbilstoši
jūras tēmai. Skolotāji tika sadalīti četrās
komandās, un spēle Mana dziesma ar vadītājiem Diānu Tīrumnieci un Ralfu Vēberu varēja sākties. Skolēni bija iepriekš

aptaujājuši skolotājus par viņu mīļākajām
dziesmām, un izrādījās, ka tieši tās tika
izmantotas dažādos konkursos. Konkurss
ritēja spraigi, vairāk izcelties varēja tie,
kuri biežāk klausās radio. Inta Balode
un Inta Noriņa varēja parādīt savas prasmes, spēlējot melodijas uz ksilofona, visi
kopā minēja dziesmas, mēģināja restaurēt
dziesmu tekstus, uzminēt dziesmu ačgārnos tekstus. Finālā sacentās divas veiksmīgākās komandas, bet uzvarēja tikai
viena - 4. komanda, kur aktīvākie minētāji bija Līga Siliņa, Dace Kaša un Ruta
Valeniece. Nobeigumā skolotāji kopā ar
11. klasi vienojās kopīgā dziesmā, un tā
bija neviena cita kā R. Paula Nepareizā
dziesma, kas skanēja pavisam pareizi, turklāt ļoti sparīgi un skanīgi.
Pēc skolēnu novadītajām stundām skolotājus sveica skolas koris - pārsteigums,
jo meitenēm bija pievienojušies puiši. Pa
īso laiku viņi bija paspējuši sagatavot trīs
jaunas dziesmas diriģentes Katrīnas Borozdinas vadībā. Pārliecinoši izskanēja
dziesma Melna čūska no K. Lāča cikla,
kas skanēja šīs vasaras Dziesmu svētkos,
kur sadziedājās puiši un meitenes, turklāt
paspējot to ritmiski izplaudēt. Emocionālus brīžus klausītājiem sagādāja nākamā
dziesma meiteņu izpildījumā - iespējams,
smalkākā sieviešu kora dziesma latviešu
kora mūzikas vēsturē. Meitenes ļoti izjus-

ti nodziedāja E. Dārziņa Nāru dziesmu.
Nobeigumā īsti piemērota gadalaikam un
noskaņai tika atskaņota R. Paula Kā senā
dziesmā.
Tad savu runu teica jaunais skolas direktors, ar Ministru kabineta noteikumu citātiem un izrakstiem no standarta
A. Rozmiaņecs pamatoja šīs dienas stundu
izvēli. Ar iespaidiem par stundu vadīšanu dalījās brāļi Arnis un Kārlis Leimaņi,
pateicoties skolotājiem par iemaņām, kas
palīdzējušas novadīt stundas. Pateicības
vārdus no skolotāju puses teica direktora
vietniece Santa Čiževska, saņemot vidusskolēnu dāvināto svētku kliņģeri, kafiju un
augļus. Vēl visi skolotāji saņēma dāvanā
īpaši šai dienai dizainētu grāmatzīmi (autori A. un K. Leimaņi) ar pūci - gudrības
simbolu.
Pēc cienasta skolotāji devās tradicionālā Skolotāju dienas ekskursijā, šoreiz uz
Zemgales pusi. Visiem iesakām apmeklēt pirmā prezidenta J. Čakstes dzimtas
mājas Auči un no lieliska gides stāstījuma iepazīt Latvijas vēsturei tik nozīmīga
cilvēka un viņa ģimenes dzīves gājumus.
Tālāk mūsu ceļš veda uz Jelgavu, kur ir tik
daudz atjaunotu vietu, ko apmeklēt! Mūs
iepriecināja gan laiks, gan kolēģes Rutas
Valenieces izsmeļošie stāsti par pilsētu, tās
cilvēkiem un vēsturi.
Inta Cirša

Muzikālā pēcpusdiena
Liepupes bibliotēkā
Rudenīgi saulainajā 20. oktobrī Liep
upes bibliotēkā uz muzikālo pēcpusdienu
pulcējās apmeklētāji, kuri labprāt ieklausījās Ulda Stabulnieka dziesmās. Pasākumu, protams, iesākām, noklausoties
dziesmu Tik un tā…, kuras teksta autore
ir Māra Zālīte. Šī dziesma Mikrofona
aptaujā 1981. gadā ieguva 2. vietu. Tad
noklausījāmies interviju, ko komponists
sniedzis pirms desmit gadiem laikrak
stam Rīgas Balss, kurā uzzinājām daudz
interesanta par komponistu. Pasākuma
dalībnieki tika rosināti atcerēties kādas
U. Stabulnieka dziesmas un tad tās arī no-

klausījāmies. Piemēram, Ejot cauri rudzu
laukam, Es mīlu dzīvi skaisto, Par nesatik
šanos, Sudraba mākonis, Svece u.c. Tieši
mākslinieka 70 gadu jubilejā 8. oktobrī
iznākusi Daigas Mazvērsītes grāmata Ul
dis Stabulnieks. Tik un tā. Ieklausījāmies
autores stāstījumā, kā tapusi grāmata un
ko varēsim uzzināt, lasot grāmatu. Tā muzikālā pēcpusdiena aizritēja nemanot, un
lasītāji ar nepacietību gaidīs grāmatu bibliotēkas plauktā, lai iepazītu komponista
dzīvesstāstu sīkāk.
Sarmīte Zvīne,
Liepupes bibliotēkas vadītāja

Alūksnes un Apes novada bibliotekāres
viesojas Tūjas bibliotēkā
- Gan jau
kādreiz atkal
atbrauksim uz
Tūju, jo tā ir
tik pasakaina
vieta, ka
tur nevar
neatgriezties! tā par
ciemošanos
mūspusē
sacīja
Alūksnes
un Apes
bibliotekāri

Alūksnes un Apes publisko bibliotēku
darbinieki katru gadu rīko pieredzes apmaiņas braucienus uz citu novadu bibliotēkām, pie reizes apmeklējot arī dažādas
ievērojamas vietas un muzejus. 1. oktobrī
brauciena mērķis bija apmeklēt Limbažu
jaunatklāto bibliotēku, kā arī pāris pagastu bibliotēku, tai skaitā Tūjā. Tur viesojās
26 bibliotekāres no Alūksnes un Apes novadu publiskajām bibliotēkām.
Pavisam Alūksnes reģionā ir 22 bibliotēkas - Alūksnes novadā 18 un Apes
novadā 4. Bibliotekāres vēlējās apskatīt
ne tikai bibliotēku, bet arī Tūjas Zinību
centru. Ekskursijas vadītāja, Alūksnes pilsētas bibliotēkas metodiķe Silvija Mūrniece pastāstīja, ka visiem ļoti patika jaunā

Limbažu bibliotēka - gaiša, mājīga, kompakta, ērta un mūsdienīga. Par tādu var tikai sapņot, jo Alūksnes pilsētas bibliotēka
atrodas nepiemērotās telpās jau vairākus
gadu desmitus, un pagaidām reālu risinājumu, kā tikt pie jaunām un mūsdienīgām
telpām, neredz.
Tūjas bibliotēkā viesus pārsteidza lielais grāmatu klāsts krievu valodā un abonētās preses daudzveidīgais piedāvājums.
Pēc tam devāmies uz Tūjas Zinību centru.
Secinājums, ka obligāti būtu nepieciešamas plašākas telpas.
Viesi zināja, ka Salacgrīvā ik pārgadu
norisinās Vidzemes Patriotiskās dzejas
konkurss. - Tajos piedalījušies un balvas
saņēmuši vairāku Alūksnes un Apes sko

lu audzēkņi. Gandrīz katru reizi kāds no
mūsu novadiem uz to aizbrauc. Nolikumu
un informāciju par šo pasākumu vienmēr
pārsūtām gan visām pagastu bibliotē
kām, gan skolām. To noteikti darīsim arī
šogad, - apstiprināja S. Mūrniece.
Noslēgumā apmeklējām Ojāra Kiršteina daiļdārzu. Namatēvam bija daudz darāmā (Skolotāju dienas ekskursanti!), taču
dārzu apskatījām un pie jūras uzkavējāmies, cik nu kura vēlējās.
Bibliotekāru secinājums bija vienots:
- Tūja ir ļoti skaista un jauka vieta. Gan
jau kādreiz atkal atbrauksim šurp, jo tik
pasakainā vietā nevar neatgriezties!
Zane Kola,
Tūjas bibliotēkas vadītājas p.i.
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- Nesmēķēt ir forši! - uzskata Ainažu skolēni
Lai mazinātu tabakas lietošanu bērnu un pusaudžu vidū,
Slimību profilakses un kontroles
centrs (SPKC) sadarbībā ar Veselības ministriju jau otro gadu veic
sabiedrības informēšanas kampaņu Brīvs. 16. oktobrī ekspertu
komanda - ģimenes ārste un divi
psihologi - vadīja interaktīvu
nodarbību Krišjāņa Valdemāra
Ainažu pamatskolas 6. - 9. klašu
skolēniem.
Informatīvās kampaņas mērķis ir informēt pusaudžus vecumā no 11 līdz 15 gadiem par
tabakas lietošanas negatīvo ietekmi uz veselību, veidot izpratni
par smēķēšanas kaitīgumu, padarīt smēķēšanu mazāk pievilcīgu
mērķauditorijas acīs un popularizēt dzīvi bez tabakas kā pareizo
izvēli mērķu sasniegšanai dzīvē,
balstoties uz pozitīviem piemēriem. SPKC dati liecina, ka bērnu
un pusaudžu smēķētāju īpatsvars
Latvijā joprojām ir viens no augstākajiem - 12% jauniešu smēķē

katru dienu, no tiem 27% smēķēt
sākuši pirms 10 gadu vecuma.
Lielākā daļa no smēķējošajiem
jauniešiem - 65% - smēķēšanu
vēlas atmest.
Domapmaiņu nodarbībā Brīvs
jaunieši tiek brīdināti par smēķēšanas negatīvo ietekmi uz veselību un veicināta viņu interese par
veselīgu dzīvesveidu. Tiek nostiprināta nesmēķējošo pusaudžu pārliecība to nekad nedarīt, savukārt
pusaudži, kuri smēķē, tiek motivēti atbrīvoties no kaitīgā ieraduma.
Kampaņas laikā notiek zaļo
aproču kustība (zaļa aproce kā
simbols - es nesmēķēju), kā arī
ir izveidota interaktīva mobilā
aplikācija 80 brīvdienas. Tā pielāgojama ikvienam lietotājam
individuāli - gan smēķētājam,
kurš ir nolēmis atbrīvoties no šī
kaitīgā ieraduma, gan cilvēkam,
kurš vienkārši vēlas uzlabot savu
pašsajūtu un pavadīt 80 dienas
veselīgāk. Lejuplādējot aplikā-

Liepupes mazpulcēniem diplomi šķirnes trušu
izstādē

No 8. līdz 11. oktobrim izstāžu kompleksā Rāmava notika ikgadējā izstāde Lauksaimniecības
tehnika. Lauku sēta. Šķirnes tru
sis.
Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācijas rīkotajai garaušu
vērtēšanai savus lolojumus pirmoreiz bija aizveduši arī Liepupes
mazpulcēni Arnis Krastiņš un Jānis Mantiņš. - Abi zēni startēja
kopīgā konkurencē ar nopietnām
trušu audzētāju saimniecībām no
visas Latvijas. Visus vērtēja starp
tautiski sertificēta eksperte Dace
Kaula, - pastāstīja Liepupes mazpulka vadītāja Baiba Mantiņa.

Liepupes vidusskolas desmitklasnieks Arnis izstādē piedalījās
ar 4 lielajiem, gaišajiem sudrabotajiem un saņēma diplomu,
arī mazo kausu. Savukārt Priekuļu tehnikuma 1. kursa audzēknis Jānis uz izstādi bija aizvedis
7 franču auntrušus un arī saņēma
diplomu un mazo kausu. - Puiši
ir tiešām priecīgi, ka viņu darbs
atzinīgi novērtēts un viņi var stā
ties blakus pieredzējušiem saim
niekiem. Nu ir āķis lūpā turpināt, - sacīja B. Mantiņa. Interesanti bijis arī apskatīt izstādi.
Laila Paegle,
«Auseklis»

ciju, iespējams saņemt ne tikai
ieteikumus veselīgākai ikdienai,
bet arī:
l ieteikumus brīvā laika pavadīšanai;
l veselības ABC;
l iespēju aprēķināt, cik naudas
cigaretēm smēķētājs iztērē dienā,
mēnesī un gadā, atbilstoši dienā
izsmēķēto cigarešu skaitam, un
ko par šo naudu viņš būtu varējis
iegādāties;
l atkarībā no smēķēšanas ilguma un biežuma, iespēju aprēķināt
mūža ilgumu, kas iemainīts pret
cigaretēm;
l SOS ieteikumus tad, ja ļoti
gribas uzsmēķēt;
l citu pieredzes aprakstus.
Skolēni bija sagatavojuši
mājasdarbu par to, kas mudina
jauniešus uzsākt smēķēt, aktīvi
iesaistījās diskusijās, piedalījās
dažādu uzdevumu veikšanā, paši
izdarot secinājumus par smēķēšanas negatīvo ietekmi. Noslēgumā, atbildot uz jautājumiem par

Skolēni noskaidro, kādas vielas satur cigarete

uzzināto, skolēni saņēma zaļās
aproces, kas tagad būs pierādījums tam, ka viņi nesmēķē.
Ļoti nozīmīgi, ka informāciju
par smēķēšanas kaitīgumu pa-

saka arī kāds no malas, it īpaši speciālisti, ne tikai skolotājs.
Ineta Lielkalne,
Krišjāņa Valdemāra Ainažu
pamatskolas skolotāja

Piektklasnieku pārbaudes
Salacgrīvas vidusskolā

Arī šajā mācību gadā
skolēni dzer bezmaksas
pienu un ēd bezmaksas
augļus un dārzeņus
2015./2016. mācību gadā Latvijas skolās pēc rudens brīvlaika
skolēni visā Latvijā trīs reizes
nedēļā turpinās iepazīt svaigu
augļu un dārzeņu garšu, saņemot
tos bezmaksas programmā Augļi
skolai. Visu gadu turpinās pro
gramma Skolas piens, kuras laikā
bērnudārzu audzēkņi un skolēni
bez maksas var dzert pienu.
Programmā Augļi skolai skolēni laikā no 2015. gada 2. novembra līdz 2016. gada 5. februārim trīs reizes mācību nedēļā
saņems ābolus, bumbierus, liel
ogu dzērvenes, kāpostus, kolrābjus, burkānus, kāļus vai asortu
porcijas; šogad tiks piedāvāti arī
ķirbji. Iepriekšējo gadu pieredze
liecina, ka populārākie ir āboli
un burkāni. Programmas mērķis
ir iepazīstināt bērnus ar svaigu
augļu un dārzeņu piedāvājumu,
nodrošinot skolēniem bezmaksas
augļus un dārzeņus, ar nolūku
palielināt šo produktu patēriņu,
kā arī veicināt veselīgas ēšanas
paradumus.
Augļiem un dārzeņiem jābūt
audzētiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības
produktu integrētās audzēšanas,

uzglabāšanas un marķēšanas prasībām un kontroles kārtību vai
saskaņā ar normatīvajiem aktiem
par bioloģisko lauksaimniecību,
kā arī jābūt transportētiem no to
ražošanas un iesaiņošanas vietas līdz skolēniem ne tālāk par
300 km. Plašāka informācija par
programmu - LAD mājaslapā izvēlnē Augļi skolai.
Pirms
pieciem
gadiem,
2010./2011. mācību gadā, šajā
programmā piedalījās 63% izglītības iestāžu no valstī esošajām,
bet 2014./2015. mācību gadā tajā
piedalījās 793 izglītības iestādes un skolēniem tika izdalītas
13 591 824 porcijas augļu un
dārzeņu (āboli, burkāni, bumbieri, kolrābji, kāposti un augļu un
dārzeņu asorti).
Programmā Skolas piens skolēniem ir iespēja katru mācību
dienu saņemt līdz 250 ml piena
vai citus piena produktus. Pro
grammas pamatmērķis ir saistīts
ar veselīga uztura un piena patēriņa veicināšanu starp skolēniem.
2014./2015. mācību gadā pro
grammā piedalījās 1022 izglītības iestādes un tām tika piegādātas 3372 t piena produktu.

Skolotāja Iveta Kupča ar saviem piektklasniekiem

Pēc jau pasen iedibinātas tradīcijas skolā notika piektklasnieku iesvētības - lai pierādītu, ka
5. klašu skolēni ir pilntiesīgi būt
lielās skolas pārstāvji.
Pēc Skolēnu padomes lēmuma
katra klase gatavoja kādu pārbaudījumu saviem jaunākajiem skolasbiedriem. 12. oktobris sākās
ar sporta spēlēm un stafetēm, ko
vadīja 6.b klases zēni un klases
audzinātāja S. Medne. Azarts un
vēlēšanās uzvarēt bija milzīgi,
bet vajadzēja tikt galā, pierādot,
ka darbojamies kā komanda, pat ar sasietām kājām! Nākamajā
dienā 6.a klase bija sagatavojusi
atjautības uzdevumus matemātikā. Galvas kūpēja no piepūles,
bet daži uzdevumi tā arī nepadevās, jo prasīja neordināru pieeju.
Bet šokolādi dabūja visi, arī tie,
kam nepaveicās. Trešdien klašu
komandas kopā ar 8.a klasi pierādīja savas prasmes latviešu,
angļu valodā un dabaszinībās,
toties ceturtdien bija jātiek galā

ar jautājumiem par Salacgrīvas
novadu, kurus bija gatavojušas
7.b klases meitenes. Bija jāzina,
kādas upes un upītes tek cauri novadam, cik estrādes un kādi muzeji ir novadā, jāzina arī, kā sauc
domes priekšsēdētāju. Pirmdien
skolēni pēc attēliem mēģināja
pazīt dažādas vietas un objektus
gaiteņos un kabinetos, tika pat
izsūtīti sūtņi, lai pārliecinātos,
vai tā ir īstā vieta. Nobeigumā  
abām klasēm bija jādodas uz attēlā redzamo telpu, kas izrādījās
viņu sākumskolas kabineti, kur
saņēma diplomus par veiksmīgi
paveikto uzdevumu. Pirmdien
skolēniem vēl bija jāiztur pēdējā
zināšanu pārbaude - 8.b klases
veidots konkurss Cik labi es pa
zīstu savu skolu?. Tajā bija gan
jautājumi par skolas vēsturi (kad
dibināta skola, cik direktoru tai
bijuši), gan jautājumi, kas pārbaudīja, cik skolēni ir acīgi (cik
sporta zālē basketbola grozu, cik
klašu komplektu šogad ir skolā).

5.a klases skolēni bija pat sacerējuši vēlējuma pantiņu: - Un
tādēļ visi, visi, kas par piektklas
niekiem taisās un pa kājām citiem
maisās, Šurp pie mums tik taisās,
neviens te neiekritīs plaisās, Tik
vien kā prieku gūsiet un labā no
skaņojumā būsiet!
Zvērests sākās ar būtisko Ne
dari otram to, ko negribi, lai dara
tev. Bija arī Esi aktīvs ne tikai
sportā, bet arī savā domāšanas
veidā. Pēc Tev būs lepoties ar
savu skolu apsolījuma  katrs bija
nopelnījis   īpašās piektklasnieku
medaļas un klasei cepumu kārbu. Lai 5.a un audzinātājai Ivetai
Kupčai, 5.b klasei un audzinātājai
Agnesei Gromovai-Ķūrenai  viss
izdodas  lielajā skolā un lai klases
ir tikpat saliedētas kā šīs nedēļas
laikā!
Paldies Skolēnu padomes dalībniekiem par ieguldīto darbu un
piektklasniekiem par aizrautību,
uzdevumus pildot!
Inta Cirša
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10

Grozījumi Salacgrīvas
novada domes
2011. gada 28. decembra
saistošajos noteikumos
Nr. 16 Atkritumu
apsaimniekošanas
noteikumi Salacgrīvas
novadā

PIELIKUMS

Salacgrīvas novada domes 24.09.2015. lēmumam Nr. 309 (protokols Nr.12; 1.§)
Saistošo noteikumu Nr.10 «Grozījumi Salacgrīvas novada domes
2011. gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.16
Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Salacgrīvas novadā»
projekta paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

1. Izdarīt Salacgrīvas novada
domes 2011. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr.
16 Atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi Salacgrīvas novadā
(turpmāk tekstā - noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Papildināt noteikumus ar
27.12. apakšpunktu šādā redakcijā:
“27.12. lai sekmētu sadzīves atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstību, sadarbībā ar Salacgrīvas novada pašvaldību izglītot
atkritumu radītājus par atkritumu
apsaimniekošanu, īpaši par sadzīves atkritumu dalītu vākšanu.”
1.2. Izteikt 40. punktu šādā redakcijā:
“40. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido:
40.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās
atkritumu savākšanas, šķirošanas
un pārkraušanas infrastruktūras
objektu izveidi un uzturēšanu
atbilstoši līgumam, ko noslēgusi
pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī izmaksas to sabiedrības izglītības pasākumu
finansēšanai, kuri vērsti uz Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu
radītāju izglītošanu atkritumu
apsaimniekošanas jomā tiktāl,
ciktāl šīs izmaksas nav ietvertas
tarifā par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā Daibe;
40.2. sabiedrisko pakalpojumu
regulatora apstiprinātais tarifs
par sadzīves atkritumu apglabā-

šanu atkritumu poligonā Daibe,
ņemot vērā atkritumu apsaimniekotāja saskaņā ar 40.1 punktu
pašvaldībai sniegto informāciju
un aprēķinu;
40.3. dabas resursu nodoklis par
atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā,
ņemot vērā atkritumu apsaimniekotāja saskaņā ar 40.1 punktu
pašvaldībai sniegto informāciju
un aprēķinu.”
1.3. Papildināt noteikumus ar
40.1 punktu šādā redakcijā:
“ 40.1 Atkritumu apsaimniekotājam ne retāk kā vienu reizi gadā
līdz 1. aprīlim ir pienākums iesniegt pašvaldībā informāciju
par iepriekšējā gadā konstatēto
savākto sadzīves atkritumu svara
un tilpuma attiecību, kā arī proporciju starp apglabāšanai nodoto un faktiski apglabāto sadzīves
atkritumu apjomu. Ja gadā, par
kuru tiek sniegta minētā informācija, ir mainījusies svara un tilpuma attiecība vai proporcija starp
apglabāšanai nodoto un faktiski
apglabāto atkritumu apjomu attiecībā pret iepriekšējā atkritumu
apsaimniekotāja iesniegtajā maksas aprēķinā norādīto par vairāk nekā 10%, apsaimniekotāja
sniegtajai informācijai pievienojams precizēts maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
aprēķins.”
2. Saistošie noteikumi stājas
spēkā 2016. gada 1. janvārī.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktam pašvaldība izdod saistošos
noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā, nosakot šīs teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, arī minimālajam sadzīves
atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami
maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu.
Pašvaldība 2011. gada 28. decembrī pieņēma saistošos noteikumus Nr. 16 «Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Salacgrīvas novadā» (turpmāk - Noteikumi).
Salacgrīvas novada domes 23.09.2015. izstrādātie saistošie noteikumi Grozījumi Salacgrīvas novada domes
2011. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 16 «Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Salacgrīvas
novadā» izstrādāti, ņemot vērā Valsts kontroles 2015. gada 20. janvāra revīzijas ziņojumā Nr. 2.4.1-14-11/2014
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas atbilstība plānotajiem mērķiem un tiesību aktu prasībām
(turpmāk - VK ziņojums) norādīto, kā arī SIA ZAAO 2015. gada 20. marta dalībnieku sapulcē (protokols Nr.12/1, 5. punkts) pieņemto lēmumu atbalstīt maksas par atkritumu apsaimniekošanu struktūras maiņu. VK ziņojuma 51. punktā ietverts ieteikums - lai nodrošinātu pamatotu izdevumu par atkritumu apglabāšanu iekļaušanu
atkritumu radītāju, tajā skaitā iedzīvotāju, rēķinos, SIA ZAAO kā Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas
reģiona atkritumu apsaimniekotājam, veicot mērījumus un novērojumus, attiecībā uz poligona tarifu noteikt faktiskajai situācijai atbilstošu pārrēķinu koeficientu no atkritumu svara uz tilpuma mērvienībām un rosināt samazināt atkritumu apsaimniekošanas maksu Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībās.
Līdz ar to nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus Noteikumos.

2. Saistošo
noteikumu projekta
nepieciešamības
raksturojums,
dokumenta būtība

2.1. Noteikumi tiek papildināti ar jaunu atkritumu apsaimniekotāja pienākumu, saskaņā ar kuru atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums sadarbībā ar Salacgrīvas novada pašvaldību izglītot atkritumu radītājus par atkritumu apsaimniekošanu, īpaši par sadzīves atkritumu dalītu vākšanu ar mērķi sekmēt sadzīves atkritumu dalītās
vākšanas sistēmas attīstību.
2.2. Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēti Noteikumu 40. punktā noteiktie kritēriji, kas veido maksu par
atkritumu apsaimniekošanu.
SIA ZAAO sagatavotajos un pašvaldību apstiprinātajos lēmumos par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksas noteikšanu līdz šim netika atsevišķi izdalīta maksa par dalīto atkritumu savākšanu, šķirošanu un pārkraušanu, maksa par atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras izveidi un uzturēšanu,
kā arī izmaksas par sabiedrības izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā, neskatoties uz to, ka minētās
izmaksu pozīcijas jau šobrīd faktiski ir iekļautas un veido kopējo maksu par atkritumu apsaimniekošanu. Šo
izmaksu segšana veikta no tiem ienākumiem, kas gūti no pārējām apstiprinātajām pozīcijām, nodrošinot, ka
noteiktā maksa sedz visas pamatotās SIA ZAAO izmaksas, kas saistītas ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un uzturēšanu visā Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā kopumā.
Minētās pozīcijas, kas nebija atsevišķi norādītas atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinā, nodrošināja
prasību izpildi, par noglabājamo atkritumu daudzumu samazināšanu, tādēļ arī tika finansētas no ieņēmumiem
par sadzīves atkritumu apglabāšanu.
Atbilstoši SIA ZAAO 2015. gada 20. marta dalībnieku sapulcē nolemtajam maksā par atkritumu apsaimniekošanu papildus esošajām maksas veidojošajām komponentēm ir jāiekļauj trīs jaunas komponentes - maksa par dalīto atkritumu savākšanu, šķirošanu un pārkraušanu, maksa par atkritumu savākšanas, šķirošanas
un pārkraušanas infrastruktūras izveidi un uzturēšanu, kā arī izmaksas par sabiedrības izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā. Šo komponenšu ietveršana ir pamatota ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
39. panta pirmajā daļā noteikto.
Attiecībā uz atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā jānorāda, ka tā ir saistīta ar atkritumu dalītās savākšanas sistēmas izveidi un uzturēšanu, jo vispārzināms ir fakts, ka, sabiedrībai neesot
informētai par atkritumu dalītās savākšanas sistēmu un tās principiem, neefektīva būs atkritumu apsaimniekošanas sistēma tās kopumā. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41. panta pirmās daļas 3. punktu
izmaksas par sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanu, kas vērsti uz attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas
reģiona atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā, iekļaujamas tarifā par atkritumu apglabāšanu poligonos. Taču atkritumu radītāju sašķirotie atkritumi tiek nodoti otrreizējai pārstrādei un, pateicoties tam, nenonāk atkritumu poligonā apglabāšanai. Līdz ar to izmaksas par sabiedrības izglītošanu atkritumu
apsaimniekošanas jomā gulstas ne vien uz atkritumu poligonu operatoriem, bet arī uz komersantiem, kas pašvaldības uzdevumā nodarbojas ar sadzīves atkritumu savākšanu. Pašvaldības ieskatā Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmās daļas pirmajā punktā norādītās izmaksu komponentes veido tās komersanta
izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo darbību nodrošināšanu, tādēļ kā pamatota ir vērtējama pašvaldības prasība
izdalīt kādas konkrētas komponentes veidojošo izdevumu apmēru, lai pašvaldība varētu objektīvi pārliecināties
par maksas apmēra pareizību.
Turklāt neapstrīdams ir fakts, ka, augot sabiedrības izglītības līmenim atkritumu dalītās vākšanas jomā, arvien
mazāk pašvaldības iedzīvotāju radītie sadzīves atkritumi nonāks apglabāšanai poligonā, tādējādi veicinot Atkritumu apsaimniekošanas likuma 2. pantā ietvertos likuma mērķus, tostarp apglabājamo atkritumu apjoma
samazināšanu.
Lai novērstu izmaksu par sabiedrības izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā dublēšanos un nodalītu
izmaksas, kuras gulstas uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. panta pirmajā daļā minēto komersantu, no
izmaksām, kas ietvertas tarifā par sadzīves atkritumu apglabāšanu, saistošo noteikumu 40.1.apakšpunkts papildināts ar atrunu: “tiktāl, ciktāl šīs izmaksas nav ietvertas tarifā par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā
“Daibe””
2.3. Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikts (40.1 punkts), ka atkritumu apsaimniekotājam ne retāk kā vienu
reizi gadā līdz 1. aprīlim ir pienākums iesniegt pašvaldībā informāciju par iepriekšējā gadā konstatēto savākto
sadzīves atkritumu svara un tilpuma attiecību, kā arī proporciju starp apglabāšanai nodoto un faktiski apglabāto
sadzīves atkritumu apjomu. Gadījumā, ja gadā, par kuru tiek sniegta minētā informācija, ir mainījusies svara un
tilpuma attiecība vai proporcija starp apglabāšanai nodoto un faktiski apglabāto atkritumu apjomu attiecībā pret
iepriekšējā atkritumu apsaimniekotāja iesniegtajā maksas aprēķinā norādīto par vairāk nekā 10%, apsaimniekotāja sniegtajai informācijai pievienojams precizēts maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķins.
10% slieksnis precizētas maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķina iesniegšanai noteikts pēc
analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011. gada 9. marta lēmuma Nr.1/1 “Sadzīves
atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika” 19. punktā ietverto kārtību atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa pārskatīšanai.
Savukārt termiņš 1. aprīlis, līdz kuram atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums iesniegt pašvaldībā minēto
informāciju, noteikts, ņemot vērā, ka pašvaldībai iesniedzamie dati ir atkarīgi no atkritumu apsaimniekotāja
gada pārskatā ietvertās informācijas. Saskaņā ar Gada pārskatu likuma 66. panta pirmo daļu pēdējais termiņš
gada pārskata apstiprināšanai ir nākamā gada 30. aprīlis. Līdz ar to revidētajiem finanšu datiem komersanta
rīcībā jābūt vismaz vienu mēnesi pirms gada pārskata apstiprināšanas, t.i., līdz 31. martam. Lai operatīvi saņemtu informāciju no atkritumu apsaimniekotāja par iepriekšējo gadu, uzskatām, ka lietderīgi ir noteikt termiņu
informācijas iesniegšanai pašvaldībā līdz 1. aprīlim.
Ņemot vērā, ka šobrīd Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā sadzīves atkritumu poligona
īpašnieks un atkritumu apsaimniekotājs ir viens komersants, tad saistošajos noteikumos netiek paredzēts, ka
informāciju par no pašvaldības atvesto un poligonā apglabāto atkritumu apjomu pašvaldībai sniedz arī poligona
īpašnieks. Gadījumā, ja faktiskā situācija mainīsies, pašvaldība apsvērs nepieciešamību veikt attiecīgus grozījumus saistošajos noteikumos.
Lai nodrošinātu pamatotu maksas par atkritumu apsaimniekošanu apmēra noteikšanu, pašvaldība izvērtēs no
atkritumu apsaimniekotāja saņemto informāciju savas kompetences ietvaros un, ja nepieciešams, pieprasīs no
tā papildus informāciju, kā arī konsultēsies ar Valsts vides dienestu.
2.4. Plānots, ka saistošie noteikumi stāsies spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
dzīvokli (41,3 m² platībā) Zonepes 6 - 4,
kadastra Nr. 66729000300, Salacgrīvas pagastā.

Dzīvokļa izsoles sākumcena - EUR 460.
Izsoles solis - EUR 20.
Izsolei jāpiesakās līdz 9. novembra plkst.17. Izsole notiks 10. novembrī
plkst. 15 Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 106. telpā.
Izsoles dalībniekiem jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā
AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalības
maksa - 10 EUR (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā
no dzīvokļa izsoles sākumcenas.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
dzīvokli (44,7 m² platībā) Saulītes 1 - 4,
kadastra Nr. 66729000299, Salacgrīvas pagastā.

Dzīvokļa izsoles sākumcena - EUR 560.
Izsoles solis - EUR 20.
Izsolei jāpiesakās līdz 9. novembra plkst. 17. Izsole notiks 10. novembrī
plkst. 15.30 Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 106. telpā.
Izsoles dalībniekiem jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā
AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalības
maksa - 10 EUR (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā
no dzīvokļa izsoles sākumcenas.
Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, saņemt informāciju, apskatīt īpašumu dabā un reģistrēties izsolei katru darbdienu Salacgrīvas novada domes 207. kabinetā
Smilšu ielā 9, tālr. 64071986.

Norādāmā informācija

1. Pašreizējās
situācijas
raksturojums

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes
2015. gada 24. septembra sēdes lēmumu
Nr. 309 (protokols Nr.12; 1.§)
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas
3. punktu, 15. panta trešo daļu, 39. panta pirmo daļu

2015. gada 27. oktobris

3. Saistošo
Nav ietekmes.
noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
pašvaldības budžetu
4. Saistošo
Nav ietekmes.
noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Saistošo
noteikumu projekta
iespējamā ietekme
uz administratīvajām
procedūrām

Saistošie noteikumi tiks publicēti Salacgrīvas novada pašvaldības laikrakstā Salacgrīvas Novada Ziņas un ievietoti Salacgrīvas novada pašvaldības mājaslapā www.salacgriva.lv.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
saistībā ar saistošo
noteikumu projektu

Saistošie noteikumi ir izstrādāti pēc SIA ZAAO iniciatīvas, atbilst Valsts kontroles ieteikumiem, un konsultācijas
ar privātpersonām nav veiktas.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2015. gada 27. oktobris

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 13
Grozījumi Salacgrīvas novada domes
2015. gada 17. jūnija saistošajos noteikumos
Nr. 9 Par sociālo pakalpojumu sniegšanu un
samaksas kārtību Salacgrīvas novadā

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2015. gada 21. oktobra
sēdes lēmumu Nr. 405 (protokols Nr. 13; 37.2.§)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta trešo daļu

1. Izdarīt pašvaldības domes 2015. gada 17. jūnija
saistošajos noteikumos Nr. 9 Par sociālo pakalpoju
mu sniegšanu un samaksas kārtību Salacgrīvas no
vadā (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Papildināt noteikumu 5. punktu ar 5.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.6. higiēnas pakalpojums.”
1.2. Papildināt noteikumus ar IX1 nodaļu šādā
redakcijā:
„IX1 Higiēnas pakalpojums
40.1 Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu personas vajadzību pēc personīgās higiēnas, veicinot
personas (ģimenes) socializēšanos un integrāciju
sabiedrībā.

40.2 Pakalpojums ietver:
40.21. dušas apmeklējumu 1 reizi nedēļā;
40.22. veļas automāta izmantošanu 2 reizes mēnesī.
40.3 Tiesības saņemt pašvaldības finansētu higiēnas
pakalpojumu talonu veidā ir personām (ģimenēm),
kurām, pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu,
sadzīves apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt savu
un savu ģimenes locekļu personisko higiēnu.
40.4 Viena talona vērtība ir 3 (trīs) eiro.
40.5 Samaksu par higiēnas pakalpojumu veic pēc pakalpojuma sniedzēja izrakstītā rēķina.”
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 12
Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas
novadā 2016. gadā

Salacgrīvas novada domes 21.10.2015.
lēmumam Nr. 405 (protokols Nr. 13; 37.2.§)
Saistošo noteikumu Nr.13 Grozījumi Salacgrīvas
novada domes 2015. gada 17. jūnija saistošajos
noteikumos Nr. 9 «Par sociālo pakalpojumu
sniegšanu un samaksas kārtību Salacgrīvas
novadā» paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Saistošie noteikumi papildināti ar jaunu nodaļu «IX1 Higiēnas pakalpojums», lai uzlabotu Salacgrīvas novada iedzīvotājiem higiēnas pakalpojumu piešķiršanu, saņemšanu un
samaksas kārtību.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Jaunais pakalpojuma veids - higiēnas pakalpojums - nepieciešams, lai nodrošinātu personas (ģimenes) vajadzību
pēc personīgās higiēnas. Ieviešot šo pakalpojumu, novada
iedzīvotājiem būs pieejams dušas apmeklējums un veļas
mazgāšana

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Finansējums jaunā pakalpojuma veidam Higiēnas pakalpojums budžetā papildus nav nepieciešams. Veicot budžeta
grozījumus, pakalpojumam līdz 2015. gada beigām nepieciešami 100 eiro.

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

Nav informācijas.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošie noteikumi vienkāršo un paskaidro sociālās sistēmas administratīvo procedūru īstenošanu.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta
izstrādes procesā netika veiktas.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

PIELIKUMS

Salacgrīvas novada domes 24.09.2015.
lēmumam Nr. 366 (protokols Nr.12; 57.2.§)
Saistošo noteikumu Nr. 12 Par nekustamā
īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā 2016. gadā
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

1.

Saimniecības
nosaukums
Pērnavas iela 26

Kadastra
apz.

Kvartāla Nogabalu
Nr.
Nr.

66150020061

5

1

Meža izmantošanas
veids

Likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 2. panta 8.1 daļā,
3. panta pirmās daļas 1.1 punktā, 1.4 punktā, 1.6 punktā un
9. panta otrajā daļā noteikts, ka pašvaldībai, izdodot saistošos noteikumus, ir tiesības noteikt: 1) ka nekustamā īpašuma nodokli maksā īrnieki, nomnieki, dzīvokļu īpašumu
tiesiskie valdītāji vai personas, kuras īpašuma tiesības uz
dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas
privatizācijai par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu),
kas ierakstīta Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un
pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja
atrodas; 2) noteikt nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi
neapstrādātajai lauksaimniecībā izmantojamai zemei, vidi
degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošām
būvēm, kā arī aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli būves,
kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais
kopējais būvdarbu veikšanas ilgums.

2. Īss projekta satura
izklāsts

1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā īrnieki,
nomnieki, dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji vai personas,
kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta Zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi.
2. Noteikt neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentus no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.
3. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi aplikt ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no būvei piekritīgās zemes vai būves kadastrālās vērtības (pie aprēķina jāņem vērā lielākā kadastrālā
vērtība).
4. Noteikt, ka būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, aplikt ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā
no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības ar nākamo
mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim,
kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

Nosacītā
Izcērtamā Paredzēts
cena
platība
pārdošanai
saimniecībā
(ha)
m³
kopā:

Galvenā cirte - izlases cirte

0,8

8,31

0,4

8,01

2.

Pērnavas iela 26

66150020061

5

2;3

Kopšanas cirte - krājas
kopšanas cirte

3.

Pērnavas iela 26

66150020060

4

2

Kopšanas cirte - krājas
kopšanas cirte

0,19

1,12

4.

Pērnavas iela 26

66150020060

4

1

Galvenā cirte - izlases cirte

0,67

1,32

435,00

5.

Pērnavas iela 28

66150020124

2

2

Kopšanas cirte - krājas
kopšanas cirte

0,5

3,39

6.

Pērnavas iela 28

66150020124

2

1

Galvenā cirte - izlases cirte

2,7

20,43

415,00

0,8

128,09

180,00

3,2

24,93

14,8

101,49

7.

Pērnavas iela 29B

66150010037

7

1

Sanitārā cirte - sanitārā
izlases cirte

8.

Pērnavas iela 31E 66150010078

1

17

Galvenā cirte - izlases cirte

9.

Pērnavas iela 31E 66150010078

1

10.

Pērnavas iela 31E 66150010078

1

6

Galvenā cirte - izlases cirte

5,4

106,17

11.

Viļņu iela 30

66150020125

2

1;4;6

Galvenā cirte - izlases cirte

1,43

11,62

12.

Viļņu iela 30

66150020125

2

2;3;5

Kopšanas cirte - krājas
kopšanas cirte

1,2

4,81

Kopā visās cirsmās nosacītā cena izsolei:

1-5; 7-11; Kopšanas cirte - krājas
13-16
kopšanas cirte

3820,00

300,00

EUR 5150,00

Pretendentiem izsolei jāpiesakās līdz 3. novembra plkst.17, tā notiks 4. novembrī plkst. 10 106. telpā Smilšu ielā 9, Salacgrīvā.
Izsoles dalībniekiem jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848,
dalības maksa par katru cirsmu, uz ko tie piesakās, - 20 EUR (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no nosacītās
cenas izsolei.
Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un reģistrēties
izsolei katru darbdienu Salacgrīvas novada domes 207. kabinetā Smilšu ielā 9, tālr. 64071986.

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko cirsmu izsoli
saimniecībā Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā:
Nr.
p.k.

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Izdoti saskaņā ar likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 2. panta 8.1 daļu,
3. panta pirmo daļu, 3. panta 1.1 daļu, 3. panta 1.4 daļu, 3. panta 1.6 daļu, 9. panta otro daļu

noteiktie nodokļa maksātāji.
3. Neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamu
zemi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi
3 procenti no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.
4. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma
nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:
4.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
4.2. būves kadastrālās vērtības.
5. Lēmumu par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi vai attiecīgā statusa atcelšanu pieņem Salacgrīvas novada būvvalde.
6. Būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa
izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par
būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no
lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:
6.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
6.2. būves kadastrālās vērtības.
7. Noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu - septiņus gadus no nodokļa
samaksas termiņa iestāšanās brīža.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
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PIELIKUMS

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2015. gada 24. septembra
sēdes lēmumu Nr. 366 (protokols Nr. 12; 57.2.§)
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi)
nosaka, kārtību kādā pašvaldība 2016. gadā realizē likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 2. panta
8.1 daļā deleģētās tiesības attiecībā uz Salacgrīvas
novada pašvaldībai piederošajām daudzdzīvokļu
dzīvojamajām mājām (to daļām) un pašvaldībai
piederošo vai piekritīgo zemi zem šīm mājām,
kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek
aplikta neapstrādāta lauksaimniecībā izmantojama zeme, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek
apliktas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku
drošību apdraudošas būves, un kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas būves, kuru
būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais
kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, kā arī nosaka
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.
2. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai
piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un
nomas līgumi slēgti ar pašvaldību, vai personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu)
ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai
dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai Zemesgrāmatā), vai likuma Par nekustamā īpašuma nodokli septītajā daļā

l

3. Informācija par plānoto Papildus budžetā plānoti ieņēmumi no neapstrādātās laukprojekta ietekmi uz
saimniecībā izmantojamās zemes aplikšanas ar nodokli
pašvaldības budžetu
(pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes
reģionālās lauksaimniecības pārvaldes šā gada novembrī
pašvaldībai sniegtajiem datiem), vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšana ar
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā (nepieciešams Būvvaldes izsniegts apsekojuma akts par ēku
un nekustamā īpašuma stāvokli) un pamatojoties uz Būvvaldes sniegtajiem datiem, aplikt ar nekustamā īpašuma
nodokļa likmi 3 procentu apmērā būves, kurām būvniecībā
pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu
veikšanas ilgums.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Pakāpeniski tiks sakārtota apkārtējā vide (sakoptas lauksaimniecībā izmantojamās zemes, nojauktas vai atjaunotas
vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošas būves, ekspluatācijā nodotas ēkas un būves, kurām
beidzies būvniecības termiņš), kas sekmēs gan fizisko, gan
juridisko personu uzņēmējdarbības sfēras attīstību.

5.Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Netiek mainīta.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
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Salacgrīvas kauss
basketbolā

Mūsu airētāju
sasniegumi
3. oktobrī Jelgavā, Pasta salā
notika Zemgales maratons smaiļošanā un kanoe airēšanā. Salacgrīvas novadu šajās sacensībās
pārstāvēja desmit Limbažu un
Salacgrīvas sporta skolas audzēkņi.
Treneris Kaspars Močāns
pastāstīja, ka laiks bijis ideāls, saulains un bez vēja. - Mūsējie
Zemgales maratona 8 kilometru

2015. gada 27. oktobris

distancē sasniedza ļoti labus re
zultātus - kanoe airēšanā Agnijai
Bērziņai starp sievietēm 1. vieta,
Līgai Kariņai starp jaunietēm
3. vieta. Maratona distancē smai
ļošanā jauniešiem Aigars Cīrulis
otrais, bet Nauris Tomsons - tre
šais, - treneris uzskaitīja.
Apsveicam mūsu sportistus!
Ilga Tiesnese

Vidusskolas
spartakiāde Salacgrīvā
jau desmito gadu!
8. oktobrī notika pirmais
spartakiādes posms Salacgrīvas
vidusskolā - sporta viktorīna.
Viens no jautājumiem bija kopš kura gada skolā notiek vidusskolas spartakiāde. Uz šo
jautājumu precīzu atbildi sniedza viena klase. Domas dalījās 2006. vai 2007. gadā. Bija jāmeklē skolas gadagrāmata - izrādās, ka 2005. gada rudenī notika
pirmās spartakiādes sacensības
Spēks un veiklība, kurās piedalījās 9. - 12. klases audzēkņi. Tā
bija Skolēnu padomes veiksmīga ideja, un šogad varam svinēt
jubileju - tā notiek jau 10. gadu.
Dažus gadus vēlāk skolēni ierosināja, ka spartakiādē jāiesaistās arī skolotāju komandai ar
13. klases numuru, ko skolotāji
veiksmīgi arī dara, jo jau otro
gadu pēc kārtas saņēmuši ceļojošo kausu (pirmais kauss mistiskā
kārtā nozuda. Ir fotoliecība, ka
to no Intas Ciršas rokām saņem
Dāvis Melnalksnis Pēdējā zvana
dienā, un pēc tam... vairs nekā).

Sporta viktorīnā rezultāti bija
visai blīvi, visvairāk punktu 18 - nopelnīja skolotāju komanda
(viszinošākie tajā bija Ruta Valeniece un Guntars Ūdris), 2. vietā
ar 16,5 punktiem 11. klase, bet
12.a ar 15 punktiem ierindojās
3. vietā.
Pirmais šo spartakiādi kūrē
ja Jānis Liepa, ļoti precīzi savu
darbu veica Justīne Diura, Dāvis
Melnalksnis un Edgars Šilbergs,
bet šogad Sporta grupas darbu ar
lielu aizrautību koordinēja Karlīna Karlsone. Vēl paredzamas
sacensības volejbolā, strītbolā,
šautriņu mešanā un novusā. Varbūt radīsies vēl kāda jauna ideja?
Ir prieks par līdzjutēju atbalstu.
Novēlu visiem sportisku veiksmi
šajā jubilejas gadā!
Inta Cirša,
Salacgrīvas vidusskolas
direktora vietniece
(startē skolotāju komandā
viktorīnā, met šautriņas, mēģina
spēlēt novusu, dažreiz arī
volejbolu) 

Lai arī vietas sadalītas un noskaidroti labākie, kopbildē visi smaidīgi - labs darbs padarīts…

26. septembrī Salacgrīvas vidusskolā norisinājās Salacgrīvas
kausa izcīņa basketbolā. Pieteikušās sacensībām bija sešas komandas, bet ieradās četras: Sa
lacgrīva, Grīva, Kopturis-A un
Oši (Valmiera). Sacensības sākās
ar oficiālo atklāšanu, kur komandas ar dalību sveica Salacgrīvas
novada domes priekšsēdētājs
Dagnis Straubergs. Komandas
izspēlēja viena apļa turnīru.
Norises bija ļoti saspringtas un
aizraujošas līdz pat pēdējai spēlei, kurā izšķīrās 1. vietas liktenis.
Spēle norisinājās starp komandām Grīva un Kopturis-A. Dažas
sekundes pirms pamatlaika beigām Dāvis Melnalksnis (Grīva)

ar trīspunktu metienu panāca
neizšķirtu un spēlei vajadzēja
papildlaiku. Tajā 0,9 sekundes
pirms spēles beigu signāla piezīmi saņēma Kopturis-A komanda,
un Oskars Holms (Grīva) devās
uz soda metiena līniju. Viņš iemeta vienu no diviem soda metieniem, ar ko pietika uzvarai.
1. vieta - Grīva (Kaspars Nei
manis, Arvis Jankovskis, Dāvis
Melnalksnis, Justs Jankovskis,
Oskars Holms, Kaspars Miksons,
Roberts Zvejnieks), 2. vieta - Kopturis-A (Mārtiņš Zariņš, Elvijs
Jaunbalodis, Dins Dancis, Edgars
Edelmanis, Gusts Zvīnis, Edgars
Klāvs, Elvis Dārziņš), 3. vieta Salacgrīva (Artūrs Zmičerev

skis, Emīls Eglītis, Daniels Grigorjevs, Kalvis Tomsons, Andris
Irmejs, Ģirts Viļļa), 4. vieta - Oši
(Ingars Veide, Ainārs Gulbis,
Jurģis Ādamsons, Mārtiņš Eglītis, Kaspars Kairovs, Guntis
Ādamsons, Aldis Riekstiņš).
Turnīra vērtīgākais spēlētājs Roberts Zvejnieks (Grīva), rezultatīvākais - Dins Dancis (Koptu
ris-A), rezultatīvākais trīspunktu
metienu autors - Daniels Grigorjevs (Salacgrīva), trīspunktu metienu uzvarētājs - Elvis Dārziņš
(Salacgrīva).
Aldis Riekstiņš,
«Zvejnieku parka»
sporta metodiķis

Zinātne, vide un uzņēmējdarbība
21. gadsimta izglītībā

No 8. līdz 11. oktobrim Varšavā
notika starptautisks profesionālās
pilnveides seminārs skolotājiem
Zinātne, vide un uzņēmējdarbība
eTwinning projektos. Tajā piedalījās 120 skolotāju no 24 valstīm. Latviju seminārā pārstāvēja
5 skolotājas. Arī man bija tas gods
atrasties uzaicināto vidū. Semināra dalībnieki dalījās ar savām idejām, meklēja partnerus jauniem
projektiem, kā arī pilnveidoja
savas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) prasmes.
Seminārs man deva plašu ieskatu
dažādu tiešsaistes rīku praktiskajā pielietošanā gan projektos, gan
mācību stundās, gan ārpusstundu  
un klases audzināšanas darbā.
Aizraujošākās darbnīcas bija:
l programmēšana Scratch vidē.
Scratch ir vienkārša programmēšanas valoda un vide, arī multimediju radīšanas rīks, ko var izmantot, lai animācijas programmā pārvērstu savus interaktīvos
stāstus un spēles, un dalītos ar
tiem tiešsaistes kopienā. To var
lietot dažādos sarežģītības līmeņos - no pirmo klašu skolēna līdz
vidusskolēnam;
l GoogleEarth
izmantošanas
iespējas. Šo aizraujošo rīku var
izmantot gan eTwinning projektos, gan dažādās mācību stundās: izpētīt zemeslodes virsmu,

atrast kartēs vietas, izveidot savas kartes ar atlasītiem apskates
objektiem (kalniem, upēm, ezeriem, vēstures objektiem), izveidot 360° fotogrāfijas utt.;
l mūzikas darbnīca, kas mudināja ikvienu kļūt par komponistu,
izmantojot bezmaksas tiešsaistes
rīkus. Piedāvāju izmēģināt divus
no tiem: http://research.micro
soft.com/en-us/um/redmond/pro
jects/songsmith/ un www.ujam.
com/. Sacerēt dziesmas ir pa spēkam ne tikai mūziķiem!
Ļoti vērtīgas bija darbnīcas,
kurās guvām pieredzi par projekta plānošanas procesu un secību,
kas ir būtiski, lai izdotos labs
projekts. Mūsu skola sadarbībā
ar Igaunijas skolu izveidoja projektu Wateraroundus.
eTwinning ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību,
izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT).
Darbojoties eTwinning projektos,
tiek attīstītas un pilnveidotas skolēnu pamatkompetences:
l mācīšanās mācīties,
l pašiniciatīva un uzņēmējdarbība,
l digitālā kompetence,
l kultūras izpratne un izpausme,
l saziņa dzimtajā valodā,
l saziņa svešvalodās,

matemātiskā kompetence un
pamatkompetences dabaszinībās
un tehnoloģijās,
l sociālā un pilsoniskā kompetence.
Portāls www.etwinning.net, kas
pieejams 26 valodās, ir galvenā
tikšanās vieta un darba vide dažādām aktivitātēm. Tajā reģistrējušies 230 277 skolotāji un starp
divām vai vairāk skolām visā
Eiropā kopumā īstenoti vairāk
nekā 5462 projekti. Skolotājiem
tas nodrošina tiešsaistes rīkus,
kas palīdz atrast sadarbības par
tnerus, izveidot projektus, dalīties idejām, apmainīties pieredzē
un uzsākt kopīgu darbu. Iesaistīties Eiropas skolu kopienā ir ļoti
vienkārši!
Esmu pateicīga eTwinning
Nacionālajam atbalsta dienestam
par iespēju piedalīties šajā seminārā, uzzināt daudz jauna, satikt
daudz atvērtu, radošu un zinātkāru pedagogu, kuri arī ir gatavi
ieviest novitātes savā pedagoģiskajā darbībā, mācīt skolēnus
ar jaunām metodēm un tehnoloģijām, kā arī integrēt eTwinning
projektu kā metodi mācību satura
apguvē.
Ineta Lielkalne,
Krišjāņa Valdemāra Ainažu
pamatskolas bioloģijas, ķīmijas,
fizikas un informātikas skolotāja
l

Skolotāja Ineta Lielkalne starptautiskajā profesionālās pilnveides
seminārā Varšavā
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Bērniem no trūcīgām ģimenēm septembrī Maxima Latvija
veikalā Salacgrīvā saziedots vairāk nekā 214 eiro
Labdarības programmai Palīdzi
trūcīgiem mazuļiem septembrī Maxima
Latvija veikalā Salacgrīvā saziedoti
214,96 eiro. Kopumā bērnu no trūcīgām ģimenēm atbalstam septembrī
visā Latvijā saziedoti 10 444,47 eiro.
Ar labdarības organizācijas Ziedot.lv
un reģionālo organizāciju atbalstu septembrī sniegta palīdzība 978 mazuļiem Rīgā
un 26 citās Latvijas pilsētās: Rīgā autiņbiksītes un 2 iepakojumus piena maisījumu saņēmuši 54 mazuļi, Rēzeknē - 98,
Tukumā - 31, Balvos - 28, Alūksnē - 16,
Liepājā - 27, Ezerē - 23, Jelgavā - 97,
Smiltenē - 30, Jēkabpilī - 31, Amatā - 24,
Viesītē - 58, Limbažos - 45, Madonā - 84,
Dagdā - 31, Ugālē - 13, Līvānos - 36, Talsos - 27, Zantē - 18, Koknesē - 22, Saldū - 12, Strenčos - 35, Viļānos - 41, Ventspilī - 35, Cēsīs - 19, Valmierā - 35, Ogrē un
Ķegumā - 9 mazuļi.
Jau iepriekš minēts, ka kopumā pro
grammai Palīdzi trūcīgiem mazuļiem
septembrī Maxima Latvija veikalos visā
Latvijā saziedoti 10 444,47 eiro. No tiem
7662,53 eiro saziedoti veikalu ziedojumu
kastītēs pie kasēm, 2311,44 eiro iegūti no
pārdotajiem AS Tukuma piens, AS Laima

un SIA Rīgas Piensaimnieks akcijas produktiem, bet 470,50 eiro - ceļojošajā interaktīvajā ziedošanas stendā, kas septembrī
atradās Maxima Latvija veikalā Tukumā.
Septembrī saziedotie līdzekļi tika pārskaitīti Ziedot.lv, kas ir projekta īstenotāji.
Septembrī aktīvākie ziedotāji bijuši
rīdzinieki, veikalu ziedojumu kastītēs saziedojot 2986,70 eiro. Ievērojamu atbalstu
bērniem no trūcīgām ģimenēm, kas pārsniedz 500 eiro, snieguši arī Daugavpils,
Limbažu, Tukuma un Valmieras iedzīvotāji.
Palīdzi trūcīgiem mazuļiem ir labdarības organizācijas Ziedot.lv un SIA Maxi
ma Latvija rīkota labdarības programma
sadarbībā ar reģionālajām organizācijām.
Programmas mērķis ir palīdzēt aptuveni
diviem tūkstošiem bērnu no maznodrošinātajām ģimenēm līdz 2 gadu vecumam.
Atbalsts ģimenei un bērnam tiek sniegts
nedēļu pirms bērna kopšanas pabalsta saņemšanas. Šajā laikā ģimenēm projektā
katru mēnesi tiek nodrošinātas autiņbiksītes un piena maisījumi 16 eiro vērtībā, kas
sedz vienas nedēļas izdevumus šīm mazulim ikdienā nepieciešamajām precēm.
- Esmu gandarīta, ka varu teikt paldies to
987 ģimeņu vārdā, kuras līdz šim varēja sa

Atjaunots lašveidīgo
zivju migrācijas ceļš
Noriņas upē

ņemt palīdzību. Tuvojas ziema,
un ikmēneša tēriņi pieaugs, tā
dēļ aicinām arī turpmāk ziedot
un palīdzēt šīm izmisušajām
ģimenēm, kurās mazulīšiem
trūkst piena maisījumu un autiņbiksīšu, aicina Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta.
SIA Maxima Latvija korporatīvo attiecību vadītājs Ivars Svilāns ir gandarīts par
programmas attīstību: - Katru mēnesi re
dzam, ka palīdzību saņēmušo bērnu skaits
aug, tāpēc esam entuziasma pilni neatlai
dīgi darboties, lai palīdzību saņemtu visas
ģimenes, kuras to lūdz.
Ziedojumus labdarības programmai
var veikt SIA Maxima Latvija veikalos
visā Latvijā - gan ziedojumu kastītēs, gan
izvēloties veikalos produktus ar īpašu akcijas zīmi Palīdzi trūcīgiem mazuļiem,
kas nozīmē, ka ražotājs ziedos 1 centu
no produkta cenas mazuļu atbalstam. Šobrīd labdarības programmā iesaistījusies
AS Tukuma piens ar pienu un kefīru Baltais 2%, AS Laima ar dažāda veida cepumiem, konfektēm, zefīriem un dzērieniem,
kā arī SIA Rīgas Piensaimnieks ar biezpiena sieriņu Kārums multipaku. Sniegt atbalstu mazuļiem no trūcīgām ģimenēm var, arī
ziedojot www.ziedot.lv/palidzi-trucigiem-

mazuliem-2137 un zvanot uz ziedojumu tālruni
90067004 (maksa par
zvanu 1,42 eiro). Latvijas lielākajās pilsētās iespējams atstāt ziedojumus īpašā interaktīvā ziedošanas stendā, palīdzot mazuļiem burtiski nostāties uz
kājām (video ar interaktīvo stendu skatāms
http://vimeo.com/113392368). Tāds šobrīd
atrodas Maxima Latvija veikalā Talsos,
Rīgas ielā 8, kur apmeklētājiem ir iespēja
ziedot Talsu reģiona trūcīgajām ģimenēm.
Pēc tam stends ceļos uz Rīgu.
Labdarības programma Palīdzi trūcī
giem mazuļiem ietilpst SIA Maxima Lat
vija ģimeņu atbalsta programmā Augošai
Latvijai, kas apkopo dažādas uzņēmuma
iniciatīvas un sadarbības projektus šajā
jomā. Tās galvenais vadmotīvs ir par ģimenei draudzīgu vidi un ērtu iepirkšanos.
Vairāk par programmu - www.augosai.lv.
Jānis Beseris,
SIA «Maxima Latvija»
komunikācijas vadītājs

Lauvu labais gariņš
Skatoties, ka katrā vietā meklē un sumina savus
čaklos rūķīšus, esam izsludinājuši aptauju Lauvu
labais gariņš 2015. Mēs gan esam lēmuši, ka galvenā balva būs viena, bet nosacījums ir tāds, ka uzvarētājs, neatkarīgi no rezultātiem, katru gadu būs

cits. Rezultāti taps zināmi Ziemassvētkos, bet anketas lūdzam iesniegt tautas namā līdz 1. decembrim.
Esiet atsaucīgi, jo labu darbu darītāju un palīdzīgu roku īpašnieku arī Lauvās ir daudz!
Indra Kauliņa, Lauvu tautas nama vadītāja

Anketa Lauvu labais gariņš 2015
Lauvu labā gariņa balvai piesaku
Pamatojums:

Pieteicēja vārds, uzvārds: 						
Adrese:
Fiksēts vēsturisks brīdis - pabeigta bijušā Norēnu dzirnavu dambja
posma nojaukšana. Tā dēļ zivis nevarēja brīvi doties augšup pa Noriņas
upi jau aptuveni 100 gadu

Šoruden Salacgrīvas novadā
atjaunots Noriņas upes posms no
bijušajām Norēnu dzirnavām līdz
ietekai Salacā. Upes atjaunošana
noslēdzās ar talku 15. oktobrī.
Tajā piedalījās pārstāvji no Latvijas Dabas fonda, Dabas aizsardzības pārvaldes, kā arī citi dabas
mīļotāji un interesenti. Talkas
laikā tika pabeigta bijušā Norēnu dzirnavu dambja posma nojaukšana, tādējādi ļaujot lašveidīgajām zivīm migrēt uz nārsta
vietām augšpus dambja. Šis bija
vēsturisks brīdis, jo zivis dambja
dēļ nevarēja brīvi doties aug
šup pa Noriņas upi jau aptuveni
100 gadu.
Noriņas upīte ir apmēram
11 km gara Salacas kreisā krasta pieteka, kas atrodas Salacas
ielejas dabas parkā. Tas aptver
Salacas upi no Mazsalacas līdz
ietekai jūrā un abu krastu upes ieleju. Lašveidīgo zivju migrācijas
ceļa atjaunošana Salacas baseina
upēs ir īpaši nozīmīga, jo Salaca
ir ceturtā produktīvākā lašupe
Baltijas jūrā. Noriņas upes migrācijas ceļš būs īpaši nozīmīgs
taimiņiem.
Zivju migrācijas ceļa atjaunošana Noriņas upē notika ar

EKOenerģijas vides fonda atbalstu. EKOenerģija ir atjaunojama
elektroenerģija, kas atbilst ilgtspējas rādītājiem, par kuriem vienojušās 37 Eiropas nevalstiskās
vides organizācijas. No katras
pārdotās EKOenerģijas megavatstundas vismaz 10 eirocenti
nonāk EKOenerģijas vides fondā, kas investē šos resursus upju
atjaunošanas projektos.
2015. gadā par EKOenerģijas
vides fonda līdzekļiem tiek īstenoti vairāki projekti:
l zivju migrācijas ceļa atjaunošana Noriņas upē Latvijā;
l Murronjoki upes atjaunošana
Somijas centrālajā daļā;
l Somijas dienvidrietumu daļas
upju atjaunošana Šēru jūras (Sa
aristomeri) apkaimē;
l upju
atjaunošana Somijas
dienvidaustrumos.
Latvijā mājsaimniecības var
iegādāties ar EKOenerģiju sertificētu elektrību uzņēmumā Balt
com.
Maijai Ušča,
Latvijas Dabas fonds
+371 26471900
maija.usca@ldf.lv
www.ldf.lv
www.ekoenergy.org

Tālrunis:

Liepupes pagasta tautas nams izsludina
aptauju Labo darbu balva 2015
Nolikums

Labo darbu balvas pieteicēji ir Liepupes pagasta
iedzīvotāji un Liepupes pagasta iestādes. Balvai var
pieteikt ikvienu cilvēku, kurš 2015. gadā nesavtīgi
darbojies pagasta iedzīvotāju labā. Pieteikumā norādāms balvai izvirzītā cilvēka konkrēts devums, kā
arī pieteicēja dati. Anketas izgriežamas no Salac

grīvas Novada Ziņām vai saņemamas tautas namā
un iesniedzamas pagasta pārvaldē, tautas namā,
Liepupes un Tūjas bibliotēkā līdz 5. decembrim. Par
derīgām tiks uzskatītas šim nolikumam atbilstošas,
parakstītas un noteiktā termiņā iesniegtas anketas.
Labo darbu balvas tiks pasniegtas Labo darbu balvu
sarīkojumā 26. decembrī pagasta tautas namā.

Anketa Labo darbu balva 2015
Labo darbu balvai piesaku:

Pieteicēja vārds, uzvārds:

Adrese:
Adrese:
Pamatojums:

Tālrunis:
Anketas iesniegšanas - saņemšanas apliecinājuma pasaknis
(Iesniegšanas datums, saņēmēja paraksts un tā atšifrējums )
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2015. gada 27. oktobris

Jubilāriem
Es gaidu, nemitos gaidīt
Un ticu, ka brīnums reiz nāks,
Šī ticība atļauj man smaidīt,
Kad sirdi spiež ikdienas vāks.

Veselību,
izturību un
cerību jubilāriem
svētkos!
7. novembrī 18.00
Salacgrīvas kultūras namā

Mārtiņdienas vakarā
«Cielavas spēlmaņiem» 10 gadu jubileja.
Spēlēs dažādas grupas.
Mārtiņdienas pārsteigumi.
Danči līdz rīta gaiļiem.
Visi mīļi aicināti!
Līdzi ņemt labu omu, pilnu somu.
Ieeja - brīva

7. novembrī plkst. 20 Lauvu tautas namā

atpūtas vakars «Nāc gadu spietā veldzēties».
Balli spēlēs Taizers. Ieejai 2,50 eiro

Konkurss Ziemas rota 2015

Salacgrīvas novada dome vēlas akcentēt
svētku rotājumu nepieciešamību gada tumšajā
laikā, raisot prieku novada iedzīvotājiem, tūristiem un caurbraucējiem, tā veicinot arī sakoptas, labiekārtotas, videi draudzīgas dzīves
un darba telpas veidošanu Salacgrīvas novadā,
organizējot konkursu Ziemas rota 2015. Aicinām pieteikties!

Konkursa dalībnieki

Objektu pieteikt un pieteikumu iesniegt var
ikviens Salacgrīvas novada savrupmāju un dārza māju, lauku sētu īpašnieks, uzņēmējs vai
jebkura cita persona, kura pieteikumu saskaņojusi ar īpašnieku.

Konkursa nominācijas

Privātmāja.
Daudzdzīvokļu mājas - māju kooperatīvi.
Uzņēmums vai sabiedrisks objekts, vai darījumu un pakalpojumu objekts.

l
l
l

Speciālbalvu par interesantu ideju konkursa
komisija var piešķirt pēc sava lēmuma, piemēram, īpaša Ziemassvētku eglīte, skaisti noformēts balkons, u.tml.

l

Konkursa noteikumi

Pieteikumu (brīvā formā) par piedalīšanos
līdz 18. decembrim iesniedz Salacgrīvas novada domes Klientu apkalpošanas centrā vai pa
telefonu 64071973, tajā norādot īpašuma adresi un īpašnieka kontaktinformāciju - vārdu un
tālruņa numuru.
l Objektu vērtēšana notiek līdz 2016. gada
6. janvārim.
l Ar naudas balvām katrā nominācijā apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus, piešķirot pirmajai vietai 150, otrajai 100, trešajai 70 eiro un
speciālbalvai - 50 eiro.
l Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiek
Ainažos, Starptautiskajai sieviešu dienai veltītā svētku ballē 2016. gada 5. martā.
l

Novembris BIBLIOTĒKĀS
Datums
9. - 15.XI

Pasākums
Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas pasākumi
l Rīta stunda bērniem Ziemeļzemes grāmatu pasaulē
l Krēslas stunda Islande - brīnumainā vulkānu un ledāju sala.
Lasījumi, atmiņas, piedzīvojumi
No 13.XI
Bērnu zīmējumu un radošo darbu izstāde Darām košu Latvijas jostu
Novembrī Literatūras izstādes:
l Zib mirkļi Latvijas vēsturē! Latvijas Republikas proklamēšanas
dienai veltīti dažādu gadu attēlizdevumi un fotoalbumi
l Lāčplēsis - literatūrā, vēsturē, mūzikā. Veltījums Lāčplēša dienai
l Skandināvijas valstu literatūras pērles
l Marks Tvens - dižais , kurš liek justies dižajam. Veltījums amerikāņu rakstnieka Marka Tvena 180. jubilejai
1. - 10.XI
Izstāde Margaretai Mičelai - 115
10. - 20.XI Izstāde Ielūkosimies Latvijas vēsturē!
20.XI 14.00 Neklātienes ceļojuma pēcpusdiena - Grieķija
1. - 14.XI
Izstāde Mārtiņš sedza ledus sagšu
Pār purviem, ezeriem.
Mārtiņi - seni latviešu ziemas sagaidīšanas svētki
12.XI
Klausies un dalies - Lāčplēša dienai veltīts pasākums. Divas puses Latviešu kara stāsti
30.XI
Iedegsim pirmo sveci Adventes vainagā
Novembrī Grāmatu izstāde M. Tvenam - 180
7.XI 15. 00 Tematiska pēcpusdiena, veltīta tautasdziesmām un Krišjānim Baronam
12.XI 17.30 Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas lasījums Draudzība Ziemeļos
Redaktore Ilga Tiesnese.
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, LV-4033, tālr. 64071987, 26545574,
e-pasts: ilga.tiesnese@salacgriva.lv

Vieta
Svētciema
bibliotēkā

Ainažu kultūras namā

6.XI 16.00 Ražas ballīte skolas vecuma bērniem sadarbībā ar biedrību
			
Vecāki - Ainažu jaunatnei
7.XI 18.00 Salacgrīvas kultūras nama teātra Visa veida versijas izrāde E. Zālīte Pirktā laime. Ieeja - 1 eiro
17.XI 19.00 valsts svētkiem veltīts sarīkojums koncerts
		 21.00 svētku balle. Ieeja - brīva
25.XI 16.00 Liepājas leļļu teātra izrāde Pifa piedzīvojumi. Ieeja - 2 eiro

Liepupes tautas namā

Fotoizstāde Skaņa - fotokonkursa darbi. To autori: Vivanta Volkova,
Sintija Papiņa, Māra Birzgaile, Guntars Vītols, Ojārs Zigurds Kiršteins,
Verners Kristiansens, Maiga Sāre, Vineta Strode, Lāsma Bezdelīga.
Izstāde apskatāma darbdienās no pl. 8.00 līdz 17.00
5.XI 19.00 dokumentālā filma Mans tēvs baņķieris. Autobiogrāfisks
			
detektīvstāsts. Režisore Ieva Ozoliņa, 2015. Režisore seko
notikumiem 20. gadsimta 90. gados, kad viņas tēvs - bankrotējušas
bankas prezidents - pazūd bez vēsts. Tēvs ir Interpola meklēšanā
jau 16 gadu. Bez panākumiem. Līdz beidzot pienāk ziņa, ka kāds
vīrietis ar meklējamā vīrieša personas datiem pieteicies
Kualalumpuras psihiatriskajā klīnikā. Filma par cilvēku, kurš
pazaudē sevi pārmaiņu laikā. Ieeja 2 eiro
11.XI 14.00 pie piemiņas zīmes liepupiešiem (pie baznīcas).
Lāčplēša dienai veltīts piemiņas brīdis kopā ar tradīciju kopu Skale
18.XI 13.00 Liepupes tautas namā valsts svētkiem veltīts sarīkojums.
l Svētku uzruna
			
l Liepupes tautas nama un Salacgrīvas novada mūzikas skolas
			
audzēkņu koncerts
l Īpašā viešņa - dziedātāja Evita Zālīte
			
l

Salacgrīvas kultūras namā
28.X
3.XI
6.XI
7.XI

Liepupes
bibliotēkā
Tūjas
bibliotēkā

Salacgrīvas
bibliotēkā

16.00
18.00
17.00
18.00

viesizrāde bērniem Misija Krokodils. Ieeja 3 eiro
F. Šūberta sonātes. Ieeja brīva
cirks Solaris. Ieeja 5 eiro
Mārtiņdienas vakarā Cielavas spēlmaņu 10 gadu jubileja.
Danču vakars, uz kuru ielūgti visi dancotgribētāji!
11.XI
Lāčplēša dienas lāpu gājiens, ziedu un svecīšu nolikšana
pie Lāčplēša ordeņa kavalieru atdusas vietām.
Gājiens sākas no kapiem un dodas līdz jahtu ostas laukumam.
14.XI 18.00 dziesmuspēle ar jokiem Kāzas, kāzas. Piedalās: Jānis Ānmanis,
Ivars Kļavinskis, Mārtiņš Egliens, Mārtiņš Brīveris, Līga Zeļģe,
Uldis Siliņš, Aija Dzērve, Sarmīte Prule. Ieeja 6; 8; 10 un 12 eiro
17.XI 18.00 valsts svētkiem veltīts sarīkojums:
l Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja D. Strauberga uzruna
			
l aptaujas Gada salacgrīvietis 2015 uzvarētāju sveikšana
			
l koncerts Melnā stārķa lidojums
			
Rīgas saksofonu kvartets (Ilze Lejiņa - soprānsaksofons,
Baiba Tilhena - baritonsaksofons, Artis Sīmanis - altsaksofons,
Ainars Šablovskis - tenorsaksofons), Ieva Parša - mecosoprāns,
Valdis Muktupāvels - multiinstrumentālists (kokles, dūdas, balss).
Ieeja brīva
		 21.30 balle, spēlēs grupa Apvedceļš. Ieeja brīva

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.

