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Ziemeļlivonijas festivāls Ainažos

20. augustā Ainažos jau 12. reizi notika Ziemeļlivonijas festivāls. Par prieku
rīkotājiem un svētku apmeklētājiem laiks
bija silts un saulains, nekas netraucēja
baudīt plašo programmu. Festivāls sākās
ar sportiskām aktivitātēm. Ar interesi un
nepacietību apmeklētāji gaidīja biedrības
Sprints A rīkoto Stipro skrējienu. Tā kā
šis pasākums kļuvis par svētku tradici
onālu sastāvdaļu, visi jau zina, ka būs
interesanti vērot, kā dalībnieki pārvar
dažādus šķēršļus un brien jūrā. Arī dalībnieku atsaucība bija laba - šogad sacentās
36 stiprinieki. Vislabāk veicās Mārim
Liepiņam kungu un Danutei Jurčjus
dāmu konkurencē. Starp jauniešiem veiklākie bija Sintija Eglīte un Emīls Runcis.
Taču teju visi tika pie vērtīgām balvām,
tostarp ieejas biļetēm uz vakara koncertu
un citām biedrības Sprints A sarūpētām
veltēm. Strītbola sacensības pārsvarā pulcēja jauniešus.
Kā ierasts, svētku tirdziņā netrūka
amatnieku, mājražotāju un citu tirgotāju.
Vēl bija iespēja apskatīt Limbažu māk
slinieku darbus, kas tapuši plenēra laikā
Ainažos. Ainažu kultūras nama direktore
Solveiga Muciņa teica - viņi te gleznojot
pavadījuši jau neskaitāmas vasaras, kuru
laikā kļuvuši par savējiem.
Pusdienlaikā sākās svētku programma
Ainažu estrādē. Publiku priecēja māsu
Legzdiņu, Lēdurgas kultūras nama jauniešu deju kolektīva Metieniņš un Hēdemēstes dejotāju uzstāšanās. Publikai
ļoti patika Ilzes Zariņas (deju studija
Allegria) priekšnesums -  viņa dejoja
flamenko, kā arī mācīja šo deju citiem.
Starplaikos sanākušos izklaidēja arī kultūras nama mākslinieciskais vadītājs Zintis Sārs -  viņš iesaistīja skatītājus spēlēs

Startā visi izturības un spēka skrējiena dalībnieki vēl tīrās drēbēs un nesaguruši

un atrakcijās, piemēram, ķirbju boulingā.
Atjautīgākajiem bija iespēja iegūt balvas
no laimes akas. Svētkos piedalījās žurka
Melānija (S. Muciņa), kura taipusē nebija ilgi redzēta. Atsaucoties akcijai Gribu
tevi atpakaļ!, viņa bija atgriezusies no
Īrijas un tradicionālajā izsolē piedāvāja
visdažādākos labumus pagraba piepildīšanai.
Vakara noslēgumā notika svētku koncerts ar mūziķu Ivo Fomina un Igo piedalīšanos. Visvairāk cilvēkiem patikusi Igo

uzstāšanās, kurš ar lielu atdevi nodziedāja gluži vai solokoncertu. Ainažnieki
priecājās par atkalsatikšanos ar grupu
Vēja radītie no Siguldas, kas cilvēkiem
ir mīļa. Arī cēsnieki RR Band muzicēja
godam! Balle   turpinājās līdz pat pulksten sešiem. Bija arī uguņošana. Domājuši gan, ka vienreiz jau salūts šovasar
izšauts -  par godu Ainažu 90. jubilejai.
Taču kas tad būtu Ziemeļlivonijas svētki
bez tā!
Pēc festivāla S. Muciņa ļoti priecājās,

ka svētkos mājās bija sabraukuši ainažnieki, kuri pilsētā ikdienā nedzīvo. Viņa
uzsvēra, ka vietējiem jauniešiem šis jau
kļuvis par tradicionālu tikšanās pasā
kumu.
Taču par pārsteigumu pašiem rīkotājiem festivāla apmeklētāju vidū bija arī
daudz iebraucēju - no Limbažiem, Cēsīm,
Valmieras, Rīgas, pat Tallinas.
Linda Tauriņa,
laikraksts «Auseklis»
Andra Krēgera foto

Prieks par ģimenēm, kas kopīgi veica šo grūto un pārbaudījumiem
pilno trasi
Strītbola sacensības pierādīja, ka basketbols ir viens no populārākajiem
sporta veidiem novadā

Nemiers ap krastu maču bumbu
Visi ļoti labi atceras, ka 13. augustā, Salacgrīvas pilsētas svētku laikā, notika pirmais krastu mačs basketbolā, kurā uzvarēja
un 400 kg smago akmens bumbu uz savu
krastu aizvēla kreisā krasta spēlētāji. Tagad
bumba ir novietota uz tai izveidotā paaug-

stinājuma un gaida krasta maču basketbolā
2017. gadā.
Spēle basketbolā ir beigusies, bumba ir
uzvarētāju krastā, bet kaislības un emocijas
pēc spēles vēl nav rimušas. Vairākas reizes
konstatēts, ka ar palīgierīcēm bruņojušies

jaunieši centušies bumbu nocelt un droši
vien velt uz otru krastu…
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs aicina jauniešus
šādas metodes neizmantot, bet ņemt rokā
basketbola bumbu un apmeklēt treniņus.

Šobrīd iespēja trenēties ir bijušajā skeitparkā uz uzstādītā daudzfunkcionālā laukuma
un Salacgrīvas vidusskolas sporta zālē. Tā
ir iespēja darīt visu, lai nākamajā gadā godīgā cīņā bumba atrastu pareizo krastu!
Ilga Tiesnese
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Salacgrīvā viesi
no Gruzijas

Ceļa Lielurgas - Oltūži atjaunošana
TV3 raidījumā Bez tabu rādīja sižetu
par Lielurgu -  Oltūžu ceļa atjaunošanas
darbiem Salacgrīvas novadā.
Šī gada janvārī, līdzīgi kā 2005. gadā,
vētra izpostīja ceļu Lielurgas - Oltūži. Tajā
divās vietās izveidojās izskalojumi, kas
satiksmes dalībniekiem šajā ceļa posmā
pārvietošanos padarīja bīstamu. Vētras radīto seku likvidēšanai pašvaldība saņēma
atbalstu no valsts budžeta programmas Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Veicamo darbu kopējās izmaksas - 39 836 eiro,
no kuriem 70% ir valsts, 30% - pašvaldības finansējums.
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs uzsver, ka šis ir
vienīgais piekrastes ceļš paralēli Via Baltica gar jūras malu. - To izmanto gājēji, velobraucēji, operatīvais transports, vietējie
zvejnieki un iedzīvotāji. Ceļš iekļaujas
starptautiskajā maršrutā «Eiro Velo 13»,
turklāt ir atzīts par vienu no gleznainā-

kajiem Latvijā. Dažviet jūra noskalojusi
krastu gandrīz līdz ceļam, tas bija kļuvis
bīstams. Tā atjaunošanu vajadzēja uzsākt
nekavējoties, - viņš skaidro.
Ceļa Lielurgas -  Oltūži atjaunošanas
darbi notiek pēc pētnieku izstrādātajiem
ieteikumiem. Pašvaldības vadītājs atzīst,
ka darbu steigā par veicamajiem darbiem
nav informēts Valsts vides dienests. - Šobrīd skaidrojam, vai tas bija nepieciešams. Pašvaldība uzņemas atbildību un
apzinās, kāds sods draud par šādu pārkāpumu, - tas var būt administratīvais sods
atbildīgajai amatpersonai vai uzdevums
atjaunot ceļu iepriekšējā stāvoklī, - apliecina D. Straubergs. Domes priekšsēdētājs
uzskata, ka pašvaldības lēmums sakārtot
ceļu Lielurgas - Oltūži pieņemts, izvērtējot tūrisma uzņēmēju un sabiedrības, kas
vēlas piekļuvi jūras krastam un pludmalei,
intereses.
Ilga Tiesnese

Par pludmales
apsaimniekošanu
Salacgrīvas novada dome saņēmusi
vairākas rakstiskas un mutiskas pilsētas
iedzīvotāju sūdzības par skaļo mūziku nedēļas nogalēs Salacgrīvas peldvietā upes
kreisajā krastā.
Uzklausot iedzīvotāju sūdzības, novada
domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
informē: - Ne pirmo reizi novada dome
ir saņēmusi sūdzības, ka pludmalē tiek
atskaņota skaļa mūzika un ir troksnis, kādas nedēļas nogalē tā bija visas pilsētas
problēma. Pludmales apsaimniekotāja SIA «Ieroči Lāčplēsis KI» - vairs neievēro
nekādus noteikumus. Vasaras sezonas sākumā pašvaldība atbalstīja uzņēmēju, lai
viņš varētu uzsākt saimniekošanu. Diemžēl
sadarbība nav izdevusies. Nav pieļaujams,
ka viens uzņēmējs uz visu iedzīvotāju rēķina veic savu tā saucamo uzņēmējdarbību.
Pašvaldībai ar SIA Ieroči Lāčplēsis KI
šobrīd ir divas līgumattiecības. Septembra
pirmajās dienās dome pārņēma uzņēmēja
rīcībā nodoto inventāru, laužot vienu no
līgumiem. Tāpat pašvaldība uzteica uzņēmējam līgumu arī par pludmales apsaimniekošanu. Līguma nosacījumi paredz,
ka apsaimniekotājs par tā laušanu jābrī-

Viesi no Gori pašvaldības Gruzijā tikās ar Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju Dagni
Straubergu (vidū)

dina trīs mēnešus iepriekš. Pastāv iespēja lauzt līgumu uzreiz, bet tad procedūra
var ievilkties ar gariem tiesas procesiem.
Pašvaldība izbeigs līgumu ar SIA Ieroči
Lāčplēsis KI, un uzņēmējs savu darbību
pludmalē pārtrauks.
Jau novembrī pašvaldība sāks izstrādāt
jaunu pludmales apsaimniekošanas modeli. Dome meklēs uzņēmēju, kurš respektē
iedzīvotāju un pašvaldības intereses. Pludmales apsaimniekotājam jāsaskata šīs vietas attīstība ilgtermiņā, nevis jādomā tikai
un vienīgi par peļņu un biznesu. Ja neizdosies atrast citu uzņēmēju, pašvaldība apsaimniekos pludmali pati, jo jau tagad tur
strādā pašvaldības finansēts sētnieks, kurš
uztur kārtību.
Novada domes priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs ir pārliecināts, ka nākamajā sezonā būs citādāka pieeja pludmales
apsaimniekošanai. - Ālēties, nerespektējot vietējos apstākļus un iedzīvotājus,
nedrīkst. Slēdzot līgumu ar SIA «Ieroči
Lāčplēsis KI», neko tādu mēs nevarējām
paredzēt, - viņš saka.
Ilga Tiesnese

Salacgrīvas novadā oficiālā vizītē bija
ieradušies Gori pašvaldības (Gruzija) deputāti - Zaza Mezvrišvili, Tamara Tedliašvili, Liana Člačidze un keramiķis Levans
Gelovnišvili no Tbilisi.
Vizītes laikā viesi tikās ar Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju Dagni
Straubergu, viņa vietnieku attīstības jautājumos Jāni Cīruli, izpilddirektoru Kasparu
Ķemeru un domes speciālistiem - Sociālā
dienesta vadītāju Anitu Holmu, Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāju Dzintru
Eizenbergu un novada kārtībnieku Didzi
Žibalu. Viņi apmeklēja Salacgrīvas vidusskolu, mūzikas un mākslas skolu, jaunatnes iniciatīvu centru Bāka, pilsētas muzeju
un bibliotēku, tikās ar šo iestāžu vadītājiem un pārrunāja katrā iestādē aktuālāko.
Lai tuvāk iepazītu novadu, ciemiņi devās Salacgrīvas novada Tūrisma informācijas centra izplānotā ekskursijā, kuras laikā viņi apskatīja Ainažus, apmeklēja Jūrskolas un Ugunsdzēsības muzeju, molu un
atpūtas vietu pie Baltās saules, izbrauca
jūrā ar kuģīti, tuvāk iepazinās ar jūras siltuma projektu Salacgrīvā, paviesojās pie
nēģu zvejnieka Aleksandra Rozenšteina
un iepirkās veikaliņā Radīts Salacgrīvas
novadā. Kā saldais ēdiens bija Minhauze-

na muižas apmeklējums un viesošanās pie
keramiķa Arņa Preisa Skultes pagastā.
Tiekoties ar Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāju, viesi pasniedza oficiālu
uzaicinājumu apmeklēt Gruziju, tikties
ar Gori pašvaldības vadītāju un noslēgt
sadarbības līgumu. To saņemot, D. Straubergs sacīja: - Ir svarīgi atrast kopīgās
interesējošās sfēras, mūsuprāt, tās varētu
būt kultūra, māksla, tūrisms un uzņēmējdarbība. Sadarbību kultūras jomā mēs
jau esam uzsākuši - pagājušajā gadā Gori
viesojās mūsu dejotāji, šomēnes - mūsu
koris un pūtēju ansamblis. Būtiski ir ne
tikai noslēgt sadarbības līgumu, bet reali
zēt tajā rakstīto un parakstīto. Savukārt
Z. Mezvrišvili pauda pārliecību, ka kopā
iespējams darīt lielas lietas. L. Člačidze
uzsvēra, ka ir liels gods viesoties Salac
grīvas novadā. - Šodien mēs liekam pamatu turpmākajai draudzībai, sadarbībai un
kopīgiem projektiem. Šis ir labs sākums.
Salacgrīva ir jauka, mājīga pilsēta, tā vien
gribētos te palikt un atpūsties. Paldies par
sirsnīgo uzņemšanu, mēs šeit nejutāmies
kā viesi, šķiet esam atbraukuši pie savējiem, - viņa apliecināja.
Ilga Tiesnese

Salacgrīvas novada domes sēdē augustā
Pieņemti lēmumi:
izslēgt no Salacgrīvas ostas valdes sastāva Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvi Valēriju Seili;
l apstiprināti grozījumi Salacgrīvas novada Tūrisma padomes sastāvā -  izslēgta
atpūtas kompleksa un kafejnīcas Rakari
pārstāve Inga Ādamsone, iekļauta atpūtas
kompleksa un kafejnīcas Rakari pārstāve
Monta Homka;
l deleģēt Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja vietnieci vispārīgos jautājumos Skaidrīti Eglīti darboties Salacgrīvas vidusskolas padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvi;
l apstiprināta interešu izglītības programmu izvērtēšanas, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma sadales
komisija septiņu (7) komisijas locekļu
sastāvā. Komisijas priekšsēdētāja Antra
Paegle, Salacgrīvas novada pašvaldības
izglītības speciāliste; komisijas locekļi:
Sanita Šlekone, Salacgrīvas vidusskolas
direktore; Dace Vilemsone, pirmsskolas
izglītības iestādes Vilnītis vadītāja; Arta
Rubeze, Liepupes vidusskolas direktore;
Sandra Kuka, Krišjāņa Valdemāra Ainažu
pamatskolas direktore; Imants Klīdzējs,
Salacgrīvas mākslas skolas direktors;
Katrīna Borozdina, Salacgrīvas novada
mūzikas skolas direktore;
l apstiprināti noteikumi Kārtība, kādā
Salacgrīvas novadā aprēķina un sadala
l

valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības
izglītības iestādēm;
l apstiprināti noteikumi Kārtība, kādā
izvērtē interešu izglītības programmas un
sadala valsts budžeta un pašvaldības finansējumu interešu izglītības programmu
īstenošanai Salacgrīvas novada izglītības
iestādēs;
l apstiprināti grozījumi novada domes
lēmumā Par Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas nolikuma
apstiprināšanu - pedagogu darba samaksa
tiek noteikta, pamatojoties uz 05.07.2016.
MK noteikumiem Nr. 445 Pedagogu darba samaksas noteikumi;
l apstiprināti grozījumi Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra nolikumā. Atļauts iekasēt maksu par sniegtajiem
pakalpojumiem un veikt suvenīru tirdzniecību saimnieciskās darbības, kas nepieciešamas iestādes funkciju īstenošanai un
darbības nodrošināšanai, atbilstoši domes
apstiprinātajiem izcenojumiem;
l apstiprināts Salacgrīvas novada pašvaldības konkursa Salacgrīvas novada gada
uzņēmējs nolikums;
l nolemts veikt cirsmas izsoli Liep
upes pagastā ceļa posmā Baznīca - Pidas - pagasta padome, izsoles sākumcena
6170 EUR. Apstiprināti izsoles noteikumi;
l apstiprināti nekustamā īpašuma Jūrmalas ielā 11A, Salacgrīvā, izsoles noteikumi. Izsoles sākumcena - 3550 eiro;

apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti daļai zemes gabala Ganību ielā 4,
Salacgrīvā. Nosolītā nomas maksa gadā - 
1070,14 eiro;
l apstiprināta pašvaldības nekustamā
īpašuma - dzīvokļa Dārza ielā 7 - 8, Svētciemā, Salacgrīvas novadā, pārdošana izsolē par nosolīto cenu - 1070 eiro;
l apstiprināti cirsmas izsoles rezultāti
saimniecībā Vabriči, Ainažu pagastā par
10 930 eiro;
l noslēgts nodomu protokols ar biedrību
TRĪS REIZ TRĪS par sadarbību biedrības
2017. gada 23. - 30. jūlijā plānotā pasākuma 3x3 saiets Salacgrīvā organizēšanā;
l nolemts atbalstīt RO Lielsalacas evaņģēliski luteriskā draudze projektu Baznīcas ēkas atjaunošanas 2. kārta - torņa atjaunošana un pārseguma (bēniņu) siltināšana. Tā realizācijas gadījumā nodrošināt
līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta
kopējām izmaksām, t.i., 2000 EUR;
l apstiprināti saistošie noteikumi Nr. B-9
Grozījumi Salacgrīvas novada domes
2016. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr. B-8 «Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016. gada pamata un speciālo
budžetu»;
l apstiprinātas Liepupes vidusskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas
pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas
maksas un domes dotācijas daļas;
l apstiprinātas pirmsskolas izglītības ie
l

stādes Randa un K. Valdemāra Ainažu pamatskolas ēdināšanas pakalpojumu cenas,
vecāku ēdināšanas maksas un domes dotāciju daļas;
l apstiprinātas pirmsskolas izglītības
iestādes Vilnītis ēdināšanas pakalpojumu
cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotāciju daļas;
l apstiprināti
grozījumi Salacgrīvas
novada domes lēmumā par pašvaldības
finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolai 2016. gadā -  piešķirt
papildu finansējumu Salacgrīvas novada
audzēkņu programmai Augstu sasniegumu sports 3988 eiro dambretes nodaļas
11 audzēkņu un trenera dalībai Pasaules
jaunatnes čempionātā 64 lauciņu dambretē Kranevo (Bulgārijā) no 21. augusta līdz 6. septembrim un piešķirt papildu
2595,35 eiro licencētās burāšanas pro
grammas trenera darba algas samaksai;
l apstiprināti grozījumi Salacgrīvas novada domes lēmumā Par finansiālu atbalstu motokrosa sacensībām «Ainažu kauss
2016» - piešķirt papildu finansējumu motokrosa sacensībām Ainažu kauss 2016
4000 euro, ja Ainažu kauss 2016 ir arī Baltijas čempionāts.
Ar Salacgrīvas novada domes sēdes
protokolu var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā Dokumenti.
Ilga Tiesnese
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Par Tūjas steķi
Salacgrīvas novada dome vēlas noskaidrot sabiedrības viedokli par Tūjas
steķa turpmāko apsaimniekošanu. Par to
bijušas ilgas un dažādas sarunas, bet šobrīd, kad Tūjas steķis ir pašvaldības īpašums, tās kļuvušas vēl aktuālākas.
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs uzsver, ka līdz
šim brīdim varēts tikai filozofēt, ko un kā
labāk darīt. - Tagad steķis ir pašvaldības
īpašums un ir nopietni jādomā, ko ar to
darīt. Pavasarī biedrības «Tūjaskrasts»
organizētajā iedzīvotāju sanāksmē par šīs
vietas tālāko attīstību izskanēja visdažā-

dākie viedokļi. Lai tiktu skaidrībā, ko un
kā labāk darīt, aicinu tūjiešus un ciema
viesus, aizpildot anketu, izteikt savu viedokli.
Pašvaldības vadītājs uzskata - ja Tūjas
steķa un apkārtējās teritorijas sakārtošanai
un attīstībai nepieciešami nelieli finanšu
līdzekļi, to var veikt no pašvaldības budžeta; ja ieceres un plāni ir lieli, jāpiesaista
Eiropas Savienības līdzfinansējums.
Lai pašvaldība varētu rīkoties, ļoti svarīgi uzzināt iedzīvotāju viedokli. Aicinām
aizpildīt anketu un to izteikt.
Ilga Tiesnese

Anketa par Tūjas steķa (mola)
nākotnes attīstību

Tūjas steķis (Tūjas mols) kopš 2016. gada pavasara ir Salacgrīvas novada pašvaldības īpašums, kas dod mums iespēju labiekārtot pašu molu un tam piegulošo teritoriju. Tas vēsturiski
bijis nozīmīgs Tūjas un apkārtējo teritoriju saražoto labumu eksportam, darbojoties kā Tūjas
saimnieciskās dzīves “motors”.
Lai mums kopīgi izdotos nonākt pie šai teritorijai vispiemērotākā attīstības modeļa, ar šīs aptaujas palīdzību vēlamies uzzināt jūsu vīziju par Tūjas steķa nākotni, tādēļ aicinām atbildēt uz
jautājumiem.
Būsim priecīgi, ja atvēlēsiet laiku anketas aizpildīšanai - jūsu viedokļi tiks izmantoti apkopotā
veidā un kalpos Salacgrīvas novada pašvaldībai par ceļa rādītāju šīs teritorijas attīstības plānošanā un īstenošanā.

1. Kādā veidolā jūs nākotnē vēlētos redzēt Tūjas steķi (Tūjas molu)?
		  Līdzšinējā izskatā un funkcionalitātē
		  Kā publiski pieejamu laivu, jahtu piestātni
		  Kā publiski nepieejamu laivu, jahtu piestātni
		  Kā labiekārtotu vietu, promenādi, kur doties pastaigā
		  Kā vietu kafejnīcai/suvenīru veikalam vai citam ar tūrismu vai tirdzniecību
				 saistītam pakalpojumam
		  Cits _________________________________________________________
				 _____________________________________________________________
2. Vieta komentāram par Tūjas attīstību, aktuālajām problēmām un ieteikumiem
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Esmu Tūjā  deklarējies,  dzīvoju,  atpūšos
Anketu elektroniski varat atrast Salacgrīvas novada mājaslapā sadaļā pie aktualitātēm un
aizpildītu to sūtiet ilga.tiesnese@salacgriva.lv. Uz papīra ar pildspalvu to var aizpildīt
Tūjā abos veikalos, Zinību centrā un bibliotēkā un turpat arī atstāt.
Anketas var aizpildīt līdz 20. septembrim!.
Paldies par atvēlēto laiku un atsaucību!
Kopā mums izdosies atrast labāko risinājumu!
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Jauno mācību gadu
uzsākot
Jaunais mācību gads ir klāt, un par
jaunumiem Salacgrīvas novada izglītības
iestādēs stāsta Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs.
l Esam gatavojušies jaunajam mācību gadam un lielākās izmaiņas skar pedagogus, jo pieaug valsts noteiktā pedagogu
atalgojuma likme -  tā ir 680 eiro. Valsts
izdarījusi dažus viltīgus gājienus, jo līdz
ar likmi pieaug arī pedagogu darba slodze. Pašvaldība no savas puses piešķīrusi
papildu finansējumu pirmsskolas pedagogu samaksas palielināšanai. Atalgojums
par likmi pirmsskolas pedagogiem palielināts no 420 uz 620 eiro.
l Ar 1. septembri pašvaldība piešķīrusi brīvpusdienas 5 - 6 gadīgajiem pirmsskolas apmācības audzēkņiem. Šī apmācība ir obligāta, un, lai vecākiem nebūtu
jāsteidz izņemt bērnus no pirmsskolas izglītības iestādes pirms pusdienām un bērni varētu ilgāk uzturēties savu vienaudžu
vidū un piedalīties nodarbībās, pusdienas
viņiem būs par brīvu.  Arī pedagogi atzinīgi vērtē pirmsskolas audzēkņu ilgāku
uzturēšanos bērnudārzā. Ļoti svarīgs ir
5 -  6 gadīgo apmācības posms. Ja bērni
regulāri apmeklē pirmsskolas izglītības
iestādes nodarbības, tad jau 1. klasē viņi
ir atbilstoši sagatavoti mācību procesam.
l Visās novada skolās šobrīd ir noteikta vienāda ēdināšanas maksa.
l Šovasar esam veikuši uzlabojumus
novada pirmsskolas izglītības iestādēs
Svētciemā un Salacgrīvā, esam labiekārtojuši pirmsskolas izglītības iestādes
Vilnītis un mūzikas un mākslas skolas
iekšpagalmus. Vecās, koku sakņu izkustinātās betona plāksnes tagad nomainītas
ar bruģi un kļuvušas gājējiem drošākas.
Ir sakārtots gājēju celiņš no Čiekuru ielas
līdz Salacgrīvas vidusskolai.  
l Šobrīd kārtojam īpašuma attiecības ar AS Latvijas valsts ceļi, vēlamies
pārņemt savā īpašumā pieturvietu un
stāvlaukumu pie Liepupes vidusskolas,

pati brauktuve paliks Latvijas valsts ceļu
rīcībā. Piebrauktuve pie Liepupes vidusskolas ir nedroša, vēlamies šo teritoriju
labiekārtot - izveidot normālu stāvlaukumu un sakārtot pieturu. Esam atvēlējuši
līdzekļus projektēšanas darbiem un, tiklīdz nokārtosim īpašumtiesības, sāksim
projektēšanu. Nākamā gada pavasarī notiks labiekārtošanas darbi.
l Salacgrīvas vidusskolā, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, pieauguši ieņēmumi par  telpu īri vasaras nometnēm.
Tas nozīmē, ka skola vairāk līdzekļu varēs ieguldīt savā attīstībā, jo pašu nopelnītā nauda paliek skolas vajadzībām.
l Salacgrīvas vidusskolā būs jaunums
interešu izglītībā -  kuģniecības pulciņš.
Mēģināsim skolā atjaunot lietas, kas vēsturiski bijušas un ir atbilstošas novada
atrašanās vietai. Ar laiku varētu radīt iespēju vidusskolā apgūt jūrniecību.
l Limbažu un Salacgrīvas novada
sporta skolā šajā mācību gadā būs jauna
akreditēta mācību programma - burāšana.
Līdz valsts finansējuma saņemšanai šo
mācību programmu finansēs pašvaldība.
Tā būs profesionālās ievirzes izglītības
programma un, beidzot sporta skolu, audzēkņi saņems apliecinājumu par izglītības iegūšanu. Līdz šim burāšana bija
Kuivižu jahtkluba uzturēts pasākums, ko
finansēja pašvaldība un vecāki. Mums ir
dabiski apstākļi šī sporta veida attīstībai, ir
jūra, burātāji ar ļoti labiem sasniegumiem,
inventārs, treneri, un tagad būs arī akreditēta mācību programma. Ceram, ka šis
sporta veids nesīs novadam jaunus sasniegumus, labus sportistus un popularitāti.
l Jaunums visiem sporta mīļotājiem - 
visiem vietējiem sporta aktīvistiem
Salacgrīvas vidusskolas sporta zāle ir
pieejama BEZ MAKSAS, tikai jāsaskaņo
un jārezervē treniņu laiki. Pašvaldība ir
piešķīrusi līdzekļus apkopēja un dežuranta algošanai.
Ilga Tiesnese

Aicinām piedalīties pirmajā Salacgrīvas novada
jauniešu konferencē Izmēģini neformālo izglītību
visus jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem
Konference notiks Salacgrīvas kultūras namā, Ostas ielā 3, 7. oktobrī
(plkst. 15.30 -  20.00) . Pieteikšanās, sūtot e-pastu uz jic@salacgriva.lv, līdz
3. oktobrim. Jānorāda savs vārds, uzvārds, vecums.
Apmeklējot konferenci, jaunietis iegūs
iespēju:
l iepazīties ar citiem Salacgrīvas novada
jauniešiem;
l lietderīgi neformālā gaisotnē pavadīt
piektdienas pēcpusdienu;
l iesaistīties neformālajā izglītībā, kas
saistīta ar debatēšanu, jaunu tēmu apguvi,
angļu valodas izzināšanu, kā arī dažādu
citu spēju attīstīšanu;
l piedzīvot to, kas ir neformālā izglītība
grupu darbā, ar Eiropas Jauniešu parlamenta metodēm;
l iesaistīties ideju vētrās, domu diskusijās, ideju sistematizēšanā, kā arī komandas vīzijas formulēšanā;
l prezentēt savu vīziju, lai citi jaunieši to
varētu izvērtēt, kā arī saprast, cik dažādos
veidos var risināt kādu problēmu;
l iegūs jaunu informāciju pašizaugsmei
un iegūs jaunus, noderīgus kontaktus.
Dalībnieki: 70 Salacgrīvas novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem.
Salacgrīvas novada jauniešu konferenci
organizē Salacgrīvas jaunatnes iniciatīvu centrs (SNJIC) Bāka sadarbībā ar jau-

niešu organizāciju Tellus un Eiropas Jauniešu parlamentu Latvijā.
Ja rodas jautājumi vai nepieciešama
papildu informācija, rakstiet vai zvaniet - Evija Keisele, SNJIC Bāka vadītāja,
tālr. 64071991, mob. 26420464; darbdienās no 14.00 līdz 20.00.
SNJUC Bāka ir Salacgrīvas novada dibināta iestāde, kas ir viena no pašvaldības
darba ar jaunatni īstenošanas instrumentiem un institucionālās sistēmas darbam ar
jaunatni sastāvdaļām. Bāka atvērta jauniešiem, vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kā arī
bērniem no 6 gadiem. MĒRĶIS: veicināt
pašvaldības jauniešu iniciatīvas, viņu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, sabiedriskajā
dzīvē, organizējot uz jauniešiem orientētu
plānotu praktisku pasākumu kopumu viņu
dzīves kvalitātes uzlabošanai un piedāvājot iespējas jauniešu pilnvērtīgai izaug
smei.
Seko SNJIC Bāka aktualitātēm facebook.lv/baaka, draugiem.lv/baaka un
www.salacgriva.lv.
Konference ir bezmaksas. Par transportu (atbraukšanu, aizbraukšanu) K. Valdemāra Ainažu pamatskolas audzēkņiem
jautāt skolas direktorei Sandrai Kukai,
Liepupes vidusskolas jauniešiem -  direktorei Artai Rubezei un Salacgrīvas jauniešiem - direktorei Sanitai Šlekonei, vai arī
SNJIC Bāka vadītājai Evijai Keiselei.

SALACGRĪVAS NOVADA
JAUNIEŠU KONFERENCE
Izmēģini neformālo izglītību
Salacgrīvas kultūras nams, Ostas iela 3

Piektdiena, 7. oktobris

15.30 - 16.00
16.00 - 16.15
				
				
16.15 - 16.35
				
16.35 - 17.20
				
17.20 - 17.40
17.40 - 18.40
				
18.40 - 18.55
				
18.55 - 20.00
				
				

dalībnieku ierašanās, reģistrācija
konferences atklāšana
SNJIC «Bāka» pārstāvji, Salacgrīvas novada jaunatnes konsultatīvās padomes
pārstāvis, Salacgrīvas novada domes pārstāvis
Jauniešu organizācija Tellus un Eiropas Jauniešu parlaments Latvijā
Laura Orleāne, Kārlis Logins, Zelma Lapiņa, organizācijas pārstāvji
Izmēģini neformālo izglītību 1. daļa Komandas uzdevums
Lektore Laura Orleāne, asistē Kārlis Logins un Zelma Lapiņa
kafijas pauze
Izmēģini neformālo izglītību 2. daļa Idejas aizstāvēšana
Lektore Laura Orleāne
kafijas pauze (iespēja uzdot jautājumus par «Tellus»,
Eiropas Jauniešu parlamentu un iesaistīšanos tuvākajos pasākumos)
dalīšanās iespaidos. Izvērtēšana un noslēgums. Neformālas sarunas.
Muzikāls pārsteigums - repere ar pseidonīmu Viņa jeb
jauniete no Beverīnas novada Zelma Jēgere.

Ja gaidīsi īsto brīdi, tu nekad neuzsāksi, ko gribi.
Tāpēc sāc tieši tagad, sāc tur, kur tu esi, ar to, kas tev ir! Un tev viss izdosies!
Konferences programmā, iespējams, tiks veikti precizējumi.

Par konferenci atbildīgās personas:
		 l SNJIC Bāka vadītāja Evija Keisele,
			 evija.keisele@salacgriva.lv, tel. 64071991, mob. 26420464
		 l Salacgrīvas novada jaunatnes lietu speciāliste Guna Grote-Majore,
			 guna.grote-majore@salacgriva.lv, tel. 64071991, mob. 26373242
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2016. gada 16. septembris

Ciema
svētki
Korģenē

20. augusts pēc daudzām lietainām dienām bija jauks, silts un saulains. Korģenē
pie sabiedriskā centra korģenieši svinēja
sava ciema svētkus. Pie mums viesojās
Dace Robules vadītais vīru ansamblis
Dziļezers ar savu koncertprogrammu un
Stūrīšu amatierteātris ar izrādi Divkauja
režisores Sandras Avotiņas vadībā. Dziļ
ezera vīri veltīja dziesmas arī Korģenei
un korģeniešiem, kopā nodziedot arī mūsu
himnu.
Pasākumu vadīja biedrības valde. Ilze
Baumane savā uzrunā sveica visus sanākušos un pateicās tiem, kuri aktīvi darbojas
biedrībā un arī tiem, kuri biedrību atbalsta.
Paldies Sandrai Pālēnai par materiālo atbalstu ģimenes dienas svinībās, paldies Jānim Ozoliņam par noorganizēto parādi ar
ugunsdzēsēju automašīnu Ģimenes dienā,
paldies Ingai un Andim Cīruļiem par atrasto laiku un līdzekļiem biedrības telpas
remontēšanai, paldies Andrejam Berzinam
par dīvāna uzdāvināšanu biedrībai, paldies
Dānielam Raivim Brutānam par palīdzību
dāvaniņu gatavošanā ciema svētkiem.
Ilze sumināja visus šī gada apaļos jubilārus no 10 līdz 80 gadiem, klātesošajiem
pasniedzot pašu gatavotas piemiņas veltes.
Savukārt ciema vecākā Dace Cīrule pateicās visiem, kuri atbalstīja novada domi
un parakstījās par Rail Baltica maršruta
novietojumu novadam izdevīgākajā vietā.
Ja novadā savākts aptuveni 800 parakstu,
tad mūsu nepilnais 100 ir labs rādītājs iedzīvotāju aktivitātei. Ar Salacgrīvas novada domes un z.s. Dunduri palīdzību aktīvākajiem iedzīvotājiem tika pasniegtas
dāvaniņas. Īpašs paldies izskanēja Guntai
Zālītei, kura pēc savas iniciatīvas jau vairākus gadus kopj autobusu pieturas, arī
Ivars Bērziņš uztur kārtībā ceļu no Korģenes uz Medniekiem, kā arī palīdz korģeniešiem ar tehniku. Tāpat paldies Dunduru
saimniekiem - Samorodnovu ģimenei par

Vasarā biedrības Dzintarlāse viena no
aktivitātēm bija ekskursiju organizēšana.
Šoreiz visi trīs maršruti bija plānoti pa
Latviju. Maijs piederēja Zemgalei. Atkal
apskatījām Babītes rododendrus. Lai kuro
reizi Babīti apmeklētu, vienmēr ir interesanti vērot augu daudzveidību, formu
dažādību un fantastiskās krāsas... Vecumnieku novada Jūrās skatījām koktēlnieka
Jāņa Audzijona neparastās ekspozīcijas,
kurās pagodināts Dievs. Par katru no autora darinājumiem ir savs stāsts. Savukārt
Vecumnieku novada Bārbeles pagastā apmeklējām 2009. gadā atklāto brīvdabas
etnogrāfisko muzeju Ausekļa dzirnavas ar
seno darbarīku kolekciju. Latviešu sievietes pasaules darbošanās rīki izvietoti īpašā
Vecmāmiņas istabā. Rundāles pils dārzu
izbraukājām ar elektromobili. Īsta atpūta - 
braucām, klausījāmies gidu un priecējām
dvēseli, kaut ziedēja tikai pēdējās tulpes.
Vienalga -  burvīgi! Pēdējais objekts bija
Blankenfeldes muiža, par kuras īpašnieku
2007. gadā kļuva Valdis Jākobsons. Tur
veikti vērienīgi rekonstrukcijas darbi. Muižas īpašnieka lepnums ir viņa privātā zvanu
kolekcija, kurā ir vairāk nekā 1000 eksponātu, atvesti no visas pasaules. To ir vērts
apskatīt. Vēsturiski Blankenfeldes muiža
ir pazīstama arī ar plūškoka izmantošanu
pārtikā. Tas ir universāls līdzeklis veselībai. Muižā ir ražotne, kurā gatavo 100%
dabiskās sulas, gardus un veselīgus sīrupus
no plūškoka un citām ogām. Tiek darinātas
tējas un plūškoka vīns. Uzzinājām visu par
audzēšanu un produkta vākšanu.
Jūlijā mūsu maršruts veda uz pašu Latgales sirdi -  Rēzekni, Latgales garīguma,

Jaukais laiks un vēlme satikties pulcēja korģeniešus kopīgiem svētkiem un atpūtai

regulāru atbalstu biedrībai un Korģenei.
Viena no mūsu regulārajām atbalstītājām
ir SIA Mežvaldes īpašniece Inese Pūtele.
Dāvaniņa tika arī Gunitai Bisniecei. Bez
viņas enerģijas daudz kas Korģenē paliktu
nepadarīts vai nesakopts.
Kamēr pieaugušie ballējās, spēlējot
grupai Avārijas brigāde, bērniem bija iespēja skatīties multfilmu programmu. Mazajiem ļoti patika labi aizmirstā Štaflīks un
Špagetka jeb Stremjanka un Makarons.
Starpbrīžos bērni dejoja savā disenītē. Kad
satumsa, viņi kopā ar vecākiem naksnīgajās debesīs palaida gaismas laternas par
sapņiem, cerībām, lai viss piepildās.
Noskatīties koncertu un teātra izrādi
bija atbraukušas arī trīs limbažnieces, kuras, vēlot biedrībai jaunas idejas un neatlaidību, biedrībai uzdāvināja rozes stādu.
To iestādījām zālājā zem biedrības logiem.
Ar dāvaniņām - skaistām puķu vāzēm un
galda sedziņām -  mūs apdāvināja inčukalniete Ligita Šteina. Pateicoties viņai,
biedrībai ir arī glāzes un krūzītes, šis tas
no interjera priekšmetiem.
Par to, kā pasākums bija izdevies, jāspriež apmeklētājiem. Tikai jāatceras, ka
norises ciematā veido paši ciema iedzīvotāji. Kādi mēs esam gan savstarpējās attiecībās, gan sadzīvē un pasākumos, tādu
pasauli mēs redzam apkārt. Ja būsim skaudīgi, nenovīdīgi, neapmierināti ar dzīvi, tā

Korģenes himnas autore Indra Sedleniece (no kreisās) kopā ar aktīvisti Gunitu Bisnieci

apkārt to visu redzēsim, bet, ja priecāsimies, centīsimies saskatīt ikvienā labo, tad
dzīve un darbi rādīsies daudz labāk. Prie-

cāsimies un svinēsim dzīvi! Uz sadarbību
turpmāk!
Ilze Baumane

Vasarai aizejot...
kultūras un izglītības centru. To dēvē arī par
septiņu pakalnu pilsētu. Vēl Rēzekni sauc
par vienīgo pilsētu pasaulē, kurā iedzīvotāji runā, raksta, dzied un sapņo latgaliešu
valodā. Latgales atbrīvošanas piemineklis
Vienoti Latvijai, ko dēvē arī par Latgales
Māru, ir Rēzeknes simbols. Senākais turienes vēstures piemineklis ir pilsdrupas, no
kura paveras skats uz interesanti būvētu
celtni -  Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru Zeimuļs. Pilsētas iedzīvotāji  
ir daudznacionāli, turklāt pieder dažādām
reliģijām. Bijām arī Rēzeknes Vissvētākās
Jēzus Sirds Romas katoļu katedrālē. Pēc
autobusa ekskursijas pa pilsētu apmeklējām Latgales kultūrvēsturisko muzeju un
Latgales vēstniecību GORS - Austrumlatvijas koncertzāli. Šeit rada un vēsta Latgales stāstu. Mūsu plānotais laiks beidzās un
teicām: - Iz sasaredzēšonūs! Palīc vasals!
Vēl apmeklējām Kaunatu Rēzeknes novadā. No 2014. gada Kaunatas pagasta vecajā
kroga ēkā kā tūrisma objekts darbojas Kandžas muzejs. Tā īpašniece ir Vita Zagorska.
Interesants, atraktīvs bija stāsts par šmakovku kā Latgales neatņemamo kultūras
mantojuma sastāvdaļu. No visas pasaules
savākti materiāli par šī rūpala vēsturisko
gājienu fotogrāfiju veidā, izstādīti senāki
un ne tik seni agregāti, interesanta glāzīšu kolekcija. Degustējām galaproduktu ar
piebildi -  drīkst tikai degustēt, jo viss ir
labs, kas darīts ar mēru! Nākamā vieta, ko
bija plānots apmeklēt, bija Lūznavas muiža un parks Rēzeknes novadā. Muiža celta
20. gs. sākumā kā vieta mākslai un mūzikai. Kalpojusi kā Latgales mākslinieku bohēmas vieta. No 2015. gada tā atdzimst, lai

iedvesmotu un kļūtu par vietu, kurā dzimst
MŪZA. Ciemošanos beidzām ar oriģinālas
muižkunga Kerbedzu gaumē uz ugunskura
vārītas zivju zupas baudīšanu. Caurbraucot
Gulbenei, veltījām laiku autoekskursijai
Atklāj un iepazīsti Gulbeni.
Septembra maršruts bija Garšas tūre pa
Vidzemi. Dzīvē viss mainās, rodas dažādi
jauninājumi gan tradīcijās, gan dzīvesveidā. Nevēlamies atpalikt! Sākās maršruts
Raunā ar ļoti nelielu ieskatu šai jaukajā
novada centrā. Gida vadībā apskatījām
Raunas viduslaiku pilsdrupas, pastāvējām
pie tēlnieka Kārļa Zemdegas veidotā Brīvības pieminekļa Dievs, svētī Latviju!. Mūsu
mērķis bija skatīt mazās ražotnes, tāpēc
vairāk nevarējām... Raunā darbojas vesela
virkne mazo ražotņu. Mēs plānojām apskatīt trīs SIA: Latvijas ķiploks, Latnature un
Siera ražotne. Uzzinājām, kāds ir no ķiploka gatavoto produktu klāsts, kā top dārzeņu
čipsi un citi veselīgi kārumi no dārzeņiem.
Savukārt Siera ražotnē pētījām, kā top Zaļais siers un vēl 23 citi produkti no Latvijā ražotām izejvielām. Paciemojāmies arī
z.s. Kaliņi stādaudzētavā, kur mūsu dārzu mīļotāji atkal iepirka jaunumus saviem
dārziem. Īpašniece Lāsma Riekstiņa labprāt izrādīja savu saimniecību un atbildēja
uz jautājumiem. Liels piedzīvojums bija
picu cepšanas meistarklase slavenās latviešu saimnieces Zandas Žentiņas vadībā Beverīnas novada Kauguru pagasta Vīnkalnos. Daudz mazu knifiņu uzzinājām, bet kā
īstena savas prasmes glabātāja recepti gan
viņa neizpauda! Bija stāsts, bija pamācības, kas arī mūsu cepējām lika justies kā
īstām picu meistarēm. Vīnkalnu saimnieks

Uldis Žentiņš apskatei bija izlicis atjaunotas senlietas. Pētījumi liecina, ka šokolādes sastāvā esošās vielas palīdz izstrādāt
laimes hormonu. Tāpēc devāmies uz Trikātas centru, kur atrodas neliela šokolādes
gardumu ražotne SIA R Chocolate. Te ražo
7 veidu trifeles, šokolādes tāfelītes ar dažādu pildījumu, oriģinālus šokolādes cepumus ar kukurūzas pārslām, rozīnēm un zemesriekstiem. Šokolādi iepērk no Beļģijas,
citi ir Latvijas produkti. Uzņēmumā ražo
arī 6 garšu saldējumu. Arī šeit ražošana ir
roku darbs. Burtnieku novada Burtnieku
pagastā atrodas z.s. Adzelvieši. Tur audzē
kaņepes un no sēklām gatavo kaņepju
sviestu. Saimnieks iepazīstināja ar savu
saimniecību, savukārt saimniece demonstrēja īstu meistarklasi kaņepju produktu
lietošanā. Pēdējais šīs ekskursijas objekts
bija Zentas Skrastiņas daiļdārzs Jaunatnes
ielā 23, Burtniekos. Tā apskates laikā kārtējo reizi konstatējām, ka katram īpašniekam ir savas izpausmes. Saimniecībā ražo
hidrolātus no dārza augiem. Tas ir vērtīgs
augu destilācijas produkts ar plašu pielietojumu. Par visu to uzzinājām produkta
prezentācijā. Maršrutā plānotais mērķis
sasniegts, un tas ir pats galvenais.
Skaists ir arī mūsu novadiņš -  ar tādu
devīzi vienmēr braucam ciemos ar vēlmi
popularizēt savu novadu. Pateicoties sadarbībai ar Salacgrīvas novada Tūrisma
informācijas centru, braucienos ņemam
līdzi materiālus par Salacgrīvas novadu un
skatu kartes.
Lūk, tāda bija mūsu vasara!
Maiga Sāre,
biedrība «Dzintarlāse»
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Interešu izglītība
Liepupes vidusskolā

Līdz ar jauno mācību gadu Liepupes vidusskolā sākas arī jaunā interešu izglītības
pulciņu sezona. Bērni tiek aicināti apgūt
dažādas prasmes un vērtīgas praktiskās iemaņas.
Jau otro gadu skolā darbojas radioelek
tronikas pulciņš. Nodarbībās bērni iepazīstas ar elementārajiem darba drošības
un elektrodrošības noteikumiem, mācās
radioelektronikas teorijas pamatus un
praktiskas iemaņas lodēšanā, montāžā un
konstruēšanā. Tāpat viņi iemācās pielietot
dažādus mēraparātus un apgūst radioshēmu lasīšanu un izpratni par to darbību.
Pulciņā darbojas skolēni no 5. līdz 9. klasei, tai skaitā arī skolēni bez priekšzināšanām. Plānots, ka jaunākie pulciņa dalībnieki gatavos mirgojošus Ziemassvētku
rotājumus, dalībnieki ar nelielu pieredzi
ķersies pie auto būves, kas darbosies ar
saules baterijām. Ar skolas direktores Artas Rubezes un pašvaldības atbalstu, kā
arī piedaloties LETERA konkursos, mums
izdevies papildināt materiālo bāzi elektronikā un iegādāties SummoBuy robotus.
Pateicoties mūsu skolās sponsoram Arnim Skrastiņam un direktorei Artai Rubezei, skolā robotikas pulciņam ir sagādāti
LEGO MINDSTORMS Education EV3
roboti. Izmantojot specializētus LEGO
konstruktoru komplektus, bērni, darbojoties grupās, vispirms pakāpeniski apgūs
dažādu vienkāršo mehānismu darbības pa-

matprincipus. Pēc tam, izmantojot LEGO
NXT robotikas konstruktoru komplektus,
viņi apgūs robotu uzbūves, darbības un
programmēšanas pamatprincipus. Šis pulciņš nebūs vienkārša rotaļāšanās ar LEGO
klucīšiem, bet gan nopietns darbs pie savu
zināšanu, loģiskās domāšanas un konstruēšanas spēju attīstīšanas. Pulciņa dalībniekiem nepieciešamas spējas loģiski domāt, liela pacietība un darbošanās prieks.

Šajā mācību gadā pulciņš plāno piedalīties
FIRST LEGO League (FLL) sacensībās.
To mērķis ir popularizēt zinātni un tehnoloģijas jauniešu vidū. Sacensībās iekļauti
trīs elementi: robotu sacensības, projekts
par gada tēmu un FLL pamatvērtības.
Rita Gulbe,
pulciņu vadītāja, fizikas, matemātikas,
datorikas skolotāja

Lai atgūtu spēkus, bija sarūpēts arī gards
cienasts

Kārļa Kalniņa tētim,
Raimonda Lemberta mammai,
Kārļa Brunzeta tētim,
Andai Zvejniecei, bijušo bērnudārza
audzēkņu un topošā audzēkņa mammai.
Tāpat liels paldies tiem vecākiem, kuri
nevarēja ierasties, bet atbalstīja finansiāli.
Vecāku labie darbi vairo ticību labajam
cilvēkos. Arī mazie Snīpīši un Snīpji bija
pateicīgi saviem vecākiem un sarūpēja
cienastiņu, pašu ceptos īpašos kruasāniņus, kas tika pildīti gan ar sāļo, gan saldo
pildījumu, protams, pašu gatavotu. Liels
paldies!
Indra Medne
l
l
l
l

Darbi
ritēja pilnā
sparā, katrs
deva savu
ieguldījumu
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Medaļa par
izturību

Salacgrīvas vidusskolas kolektīvs lepojas ar 9.b klases skolēnu Linardu
Emīlu Kupci, kurš 4. septembrī Siguldā
3519 dalībnieku konkurencē ieguva medaļu 26. Latvijas riteņbraucēju Vienības
braucienā. Iegūtā medaļa apliecina Linarda Emīla izturību garajā un sarežģītajā
36 km distancē. Medaļa īpaša arī ar to, ka
veidota par godu Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 130. jubilejas gadam.
Jau iepriekš ar panākumiem savā vecuma grupā L. E. Kupcis startējis arī citās riteņbraukšanas sacensībās - piemēram, pavisam nesen veikta 40 km distance Jūrmalas trasē. Linards Emīls atzīst: - Piedalīšanās šādās sacensībās nav viegla. Siguldas
trasē traucēja sliktie laikapstākļi, taču
galvenā bija doma, ka nedrīkst un nevajag
apstāties. Ir jāiztur līdz galam! Novēlam
riteņbraucējam izturību un panākumus arī
turpmāk!
Sanita Šlekone,
Salacgrīvas vidusskolas direktore

Acis darba izbijās, rokas darba nebijās…
Jaunais rosīgais mācību gads sācies arī
PII Vilnītis Svētciema filiālē. Mazie Snīpīši un Snīpji pēc vasaras atpūtas ir gatavi
uzkrāt jaunas zināšanas un apgūt daudz ko
jaunu un interesantu. Arī vecāki ir gatavi
palīdzēt un rūpēties, lai viņu bērni justos
labi un atpūtas brīžos būtu iespējams rotaļāties sakārtotā, estētiskā vidē.
Tāpēc tēva dienas priekšvakarā - 9. septembrī - pēc darba dienas, bērnudārza laukumiņš kļuva par darba vakaru gan tētiem,
gan mammām un, protams, piedalījās viņu
mazuļi, kuri visu vēroja un aktīvi līdzdarbojās.
Vecāki sponsorēja krāsu, lai nokrāsotu
pirms 3 gadiem dāvināto rotaļu mājiņu.
Tika atjaunots krāsojums smilšu kastēm,
šūpolēm un futbola vārtiem. Liels darbs
tika veikts, sakārtojot smilšu kastes. Martas un Pētera Tomsonu tētis noorganizēja
skalotās jūras smilts atvešanu, lai bērniem
nav tikai raupja grants, bet būtu kārtīgs
materiāls, no kā veidot dažādas figūriņas.
Vēl tika aizcementēti caurumi asfaltā pie
ieejas vārtiņiem, šo darbiņu paveica, pateicoties Uģim Tomsonam un viņa palīgiem. Tika sakārtota puķu dobe, apgriezti
izstīdzējušie krūmiņi un izgriezti nokaltušie zari. Visi vecāki, kuri piedalījās šajā
talkā, to darīja, lai mūsu bērni justos labāk
un drošāk. Tāpēc mēs, Svētciema filiāles
darbinieki, sakām lielu jo lielu paldies par
paveikto darbiņu
l Agneses Bērziņas mammai un tētim,
l Sofijas Grigorjevas mammai un tētim,
l Alekša Īvāna mammai un tētim,
l Emīlijas un Matīsa Zvejnieku mammai,
l Martas un Pētera Tomsonu mammai un
tētim,

l
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Mūspuses kultūrvēsturiskā ainava
11. septembrī Latvijā atzīmēja Eiropas
kultūras mantojuma dienas, kas šogad
veltītas kultūrvēsturiskajai ainavai. Salacgrīvas novadā šo dienu laikā atzīmēja
divas kultūrvēsturiskās ainavas - Ainažu
molu un Jaunupes dambi, savukārt Limbažos - pilsētas vēsturisko centru.
Pulksten četros pēcpusdienā uz Jaun
upes dambja, vietā, kur kādreiz atradās
Svētupes aizvars, tikās vietējie, viesi no
Limbažiem un Rīgas.
Pirms pacelt Eiropas kultūras mantojuma dienu karogu, Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra
pētniece Ieva Vītola skaidroja: - Iemesls
tam, kāpēc esam šeit tik kuplā skaitā, ir
tas, ka tieši šodien Latvijā 21. reizi atzīmē
Eiropas kultūras mantojuma dienas. Mēs
pasākumu sākām jau pirms pāris stundām
Limbažu muzejā, kad skatījām Rasmas
Noriņas izstādi «Svētupe no Limbažiem
uz jūru», bet tagad esam šeit, uz Jaun
upes dambja, jo šīs dienas vienojošais
elements ir Svētupe. Lai pasākumu atklātu
svinīgi, viesi kopā ar mūziķi Ligitu Dambi nodziedāja svētupiešu himnu.
Pirms celt mastā Eiropas kultūras mantojuma karogu, arheologs Juris Urtāns
stāstīja par to, kas ir Jaunupes dambis
un kā Svētupe veidojusi kultūrvēsturisko ainavu. - Iedomājieties - ir apmēram
1593. gads, un kāds vietējais vīrs “pun
ktierē”, ka vietā, kur Svētupe aizgriežas
uz jūru, to varētu pagriezt taisnāk - uz
Salacu. Tam bija jābūt kārtīgam “pun
ktierim”, jo pagriezt upi nav tik vienkārši - viena lieta ir izdomāt, bet cita mācēt
savu ideju izstāstīt citiem un to īstenot.
Teikās saka, ka Jaunupe ir rakta, bet tā
nav. Kad Svētupei aizlika priekšā dambi,
Jaunupe izrāva jauno gultni un aiztecēja uz Salacu un tālāk uz jūru. Iedomājieties, kā to dambi varēja uzcelt! Tas ir
150 - 200 metru garš, 4 metrus augsts,
pie pamatnes 15 - 20 metru plats. Bija jāsaved un jāsaliek akmeņi, jāuztaisa aizvars jeb slūžas. Tas nenotika uzreiz, bet
tad vienā brīdī aizvaru aizlika priekšā,
un upe sāk citu ceļu! Projekts sekmējās,
un upe aizgāja. Pagāja 100 un vairāk
gadu, cilvēki aizmirsa, kurš un kad ko
īsti darīja, lai Jaunupe iegūtu savu plūdumu, viss šķita pats par sevi saprotams.
17. gadsimta kartēs šis dambis uz vecā
Rīgas ceļa no Rēveles (Tallinas) uz Rīgu
jau ir atzīmēts. Zināms, ka pa šo ceļu ir

Eiropas
kultūras
mantojuma
dienu karogu
mastā
stiprina
Antons
Kantenieks
(no labās)
un Edmunds
Birkenbergs

braucis Zviedrijas karalis Kārlis XII. Mēs
šobrīd esam tajā vietā, kur gājis Kārlis
XII! Vai ir daudz tādu vietu, pa kurām
ejot, varam tā teikt? Šis ceļš ir funkcionējis vismaz 300 gadu. Vai tā Svētupe bija
kuģojama? Droši vien jā, bet ne mūsdienu izpratnē, drīzāk ar laivām. Jaunupe
bija ļoti vajadzīga, jo upes laivas nebija
piemērotas kuģošanai pa jūru, bet kravām bija jānokļūst Salacgrīvas ostā.
Un tad jau bija īstais brīdis celt mastā
Eiropas kultūras mantojuma dienu karogu. Uz Jaunupes dambja to darīja zemes
īpašnieks Antons Kantenieks un pārupes
saimnieks Edmunds Birkenbergs. Kultūras mantojuma dienu karogs paliek zemes
īpašnieka īpašumā kā vēstures liecība, un
īpašos svētkos viņš var celt to mastā.
Šajā svētku reizē īpašu dāvanu saņēma
sabiedrības atmiņu glabātāji -  Limbažu,
Pāles un Salacgrīvas muzeji. Arheologs J. Urtāns to darbiniekiem pasniedza
17. gadsimta koka plankas no Svētupes
krasta stiprinājuma jeb, mūsdienu valodā
runājot, rievsienas. Koku vecums ir pārbaudīts Tallinas radiokarbona datēšanas
laboratorijā, un muzeji saņēma arī serti-

fikātus, kas apliecināja šo paraugu vecumu - šiem kokiem ir 286 gadi (pieļaujamā
kļūda - 50 gadu).
Pasākuma saviesīgajā daļā viesi un
vietējie dziedāja kopā ar L. Dambi, cienājās ar zemnieku saimniecības Kraukļi sarūpēto cienastu un klausījās svētupiešu atmiņu stāstos. Viesu nama Svētupes saimnieks Inga Saliņš atcerējās, ka Svētupē
pirmo reizi ar spiningu uz forelēm iekāpis
1978. gada pavasarī, ievziedu laikā. - Pa
rīta cēlienu bija 5 skaistas foreles. Pirms
dienām trim mans loms bija divi mazi asarīši un sapaliņš. Viss mainās arī šajā upē.
Agrāk bija liela lašu un taimiņu migrācija un nebija makšķernieku, tagad viņu ir
daudz, bet lašu un taimiņu vietā - karūsas.
Savukārt Kraukļu saimniekam E. Bir
kenbergam atmiņā palikušas reizes, kad
kopā ar tēvu ar krītiņiem Svētupē ķēruši
vēžus un, gaidot tos, gulējuši pļaviņā un
skaitījuši zvaigznes.
Pirms doties mājup, viesi pulcējās kopīgai fotogrāfijai, lai vēsturei paliktu bilde
par 2016. gada Eiropas kultūras mantojuma dienām pie Jaunupes dambja.
Pētniece Ie. Vītola teica paldies Salac-

grīvas novada domei par atbalstu šī projekta realizācijā un uzsvēra: - Šis ir ļoti
labs sadarbības projekts. Esam izdarījuši
lielu darbu un šogad kultūrvēsturiskās
ainavas statuss Salacgrīvas novadā piešķirts Ainažu molam un Jaunupes dambim. Kultūrvēsturiskā ainava ir tik ietilpīga, ka cilvēki uzreiz to nemaz nepazīst.
Kultūrvēsturiskā ainava var būt jebkas,
ko cilvēks, izmantojot dabu, veidojis vidē
ap sevi. Šīs dienas ir labs formāts, lai popularizētu to mantojumu, kas mums ir. Salacgrīvas novadā tagad būs vēl viens tūrisma apskates objekts, pa kuru ejot, var
apskatīties un izjust senatnes elpu. Visam
sākums ir grāmata «Vidzemes Svētupe mītiskajā un reālajā kultūrtelpā».
Dalībai šīgada Eiropas kultūras mantojuma dienās minēts 70 vietu. Dažas no
tām pieteica saimnieki un tajās notika dažādi uz kultūrvēsturiskās ainavas izpēti
un kopšanu vērsti pasākumi. Citas netika
pieteiktas, bet to izcelšanu Latvijas kultūrvēsturiskās ainavas kontekstā par nozīmīgu uzskatīja komisija.
Ilga Tiesnese

1. septembris - svētki arī senioriem
Ar Ojāra Vācieša vārdiem No skolas tāpat kā no bērnības savas mēs nevaram aiziet nekad 1. septembrī kuplā pulkā sākās
Optimistu klubiņa nodarbība SAR viesnīcā Brīze. Nodarbības mērķis bija radīt
svētku noskaņu arī senioros. Ar ziediem
sveicām bijušos pedagogus Veltu Kokari,
Cēsu medicīnas skolas direktori (darba
stāžs 29 gadi), Jausmu Srīveli, Korģenes
pamatskolas matemātikas skolotāju (darba
stāžs 38 gadi), Rīgas 41. vidusskolas sākumskolas skolotāju Laimu Tīģeri (darba
stāžs 40 gadi). Šajā dienā optimismu bagātīgi dāvāja mūsu viesi Valdis Andersons
un Juris Golvers, kuri ar ermoņiku un cī-

taru atskaņoja visiem labi zināmas dziesmas.
Melodijas mijās ar mūsu senioru atmiņu epizodēm par skolu. Katram citādas. J. Skrīvele atcerējās savu darba gaitu
1. septembri: - Tolaik ikvienas skolas svēts
pienākums bija neatstāt ārpus skolas nevienu skolas vecuma bērnu, tāpēc direktors norīkoja mani un vēl vienu skolotāju
ar velosipēdu aizbraukt uz četrus kilometrus attālajām mājām, no kurām skolā
nebija ieradies kāds zēns. Abas devāmies
ceļā, un es uz bagāžnieka atvedu puisīti uz
skolu. Labi, ka direktors dzīvoja skolā, tāpēc varēja savā dzīvoklī bērnu sakopt, pa-

ēdināt un mūsu skola varēja pēcpusdienā
ziņot Tautas izglītības nodaļai, ka skolas
mikrorajonā dzīvojoši skolēni 100% ieradušies 1. septembrī skolā. Savukārt Elza
Zariņa atcerējās un deklamēja dzejolīti,
Janīna Šlesere atgadījumu bioloģijas stundā ar jauno skolotāju praktikanti, Herta
Doktere mīļāko mācību priekšmetu, Daina
Bojāre brīnišķīgo matemātikas skolotāju,
Valda Akere dejošanu un deju partneri.
Aina Cimberga stāstīja, kā mērojusi kājām desmit kilometrus uz skolu. Savukārt
Dzidra Pēce secināja, ka visīstākā skola ir
pati dzīve, jo savulaik bijusi iespēja pabeigt vien četras klases.

Visus iepriecināja V. Andersona deklamētie dzejoļi pat Latviju, mūsu tēvu zemīti. Nora Avotiņa, izvērtējot pasākumu,
teica: - Mani aizkustināja dzeja, tik izjusti,
ar pārliecību runāti vārdi. Dziesmas un
mūzika ir mūsu garīgā maize. Pasākums
iesākās ar dziesmu Dar’ man, tēv(i)s,
pastaliņas, bet noslēgumā izskanēja Nevis
slinkojot un pūstot. Nosūtījām arī apsveikumu Salacgrīvas vidusskolas 3.a klases
skolēniem un skolotājai Lolitai Valaņinai, kura jau vairākus gadus sadarbojas ar
mūsu senioriem.
Ligita Jirgensone

Rudenīgā tikšanās bibliotēkā
Jau klāt septembris, un Salacgrīvas novada bibliotēka atsāk savas ikmēneša tikšanās ar interesantiem cilvēkiem. Šoreiz
uzaicinājām tikties ar Latvijas gada farmaceiti 2015 Maigu Liepiņu. Mēs viņu
jau saucam par salacgrīvieti, jo ar savu
fantastisko darba mīlestību viņa ieguvusi
iedzīvotāju atzinību un cieņu.
Uz jautājumu, kā sākas viņas diena,
Maiga Liepiņa atbildēja, ka vispirms iesilda savu ķermeni ar vingrošanu, tad - 
ikrīta nūjošana, duša, brokastis un darbs.

Pēc saspringtas un intensīvas darba dienas Maigas kundze labprāt relaksējas
dārzā, ravējot ziedus. Viņa saka: - Zeme
noņem visu negatīvo, spriedzi. Bet, lai
tas viss mazāk uzkrātos, viņa uz negatīvu
runu vai rīcību vienmēr atbild ar smaidu
un sapratni. - Ja nu pavisam traki, tad gan
“jādod pretī”, - pasmēja Maigas kundze.
Aprīlī viņai gandarījumu sagādāja nūjošanas pasākums gar jūru kopā ar
Salacgrīvas jauniešiem. Pēc novada jaunatnes iniciatīvu centra Bāka jauniešu

pasākuma cikla Veselības vakari noslēguma, kurā piedalījās arī Maiga Liepiņa,
viņai radās ideja - jādara kaut kas kopā!
Tā tika pavadīta brīnišķīga diena, nūjojot gar jūru. Maijā Maigas kundze kopā
ar savu mazdēlu Dāvi devās uzņēmuma
Baltais kalns organizētajā 136 km pārgājienā Kolka -  Dubulti. Viņa bija vecākā
šī pasākuma dalībniece un distanci veica
47 stundās no pieļautā limita (55 stundas).
Vaicāta par turpmākajām iecerēm,

viešņa visus pārsteidza. Viņa plāno veikt
Santjago ceļu jeb 800 km Spānijā un cītīgi tam gatavojas, katru rītu nūjojot.
Mums, klātesošajiem, atliek vien novēlēt, kā saka jūrnieki - tā turēt! Lai laba
veselība, izturība un možs gars gan darbā, gan atpūtā! Lai piepildās sapnis par
Santjago ceļu!
Gunta Zeme,
Salacgrīvas novada bibliotēkas
bibliotekāre
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Apgāda Zvaigzne ABC
grāmatu lasīšanas stafetes
laureātu vidū - māsas
Lielkalnes no Salacgrīvas
vidusskolas

Grāmatu apgāda Zvaigzne ABC
darbinieki jau otro gadu rīkoja konkursu Grāmatu lasīšanas stafete bērniem. Grāmatas bija jāizvēlas no šī
apgāda izdoto jaunāko 146 grāmatu
saraksta. Pēc tam par katru izlasīto
bija jāaizsūta sava recenzija, bilžu kolāža vai video, kā arī apraksts par to,
kādas asociācijas saistās ar izlasīto.
Konkurss norisinājās no 10. maija līdz 31. jūlijam trīs vecuma grupās: 7 -  9 gadi, 10 -  13 gadi un
14 -  16 gadi. Šogad konkurss ieguva ļoti lielu popularitāti: tajā piedalījās 172 bērni no visas Latvijas,
iesūtot gandrīz 2000 atsauksmju. Ar
lieliem panākumiem tajā piedalījās
arī māsas Lielkalnes no Salacgrīvas vidusskolas. 7 -  9 gadu vecuma grupā 2. vietu ieguva 3.a klases
skolniece Marta Megija Lielkalne un
10 - 13 gadu vecuma grupā 1. vieta
4.b klases skolniecei Loretai Annai
Lielkalnei, kura savā vecuma grupā
bija jaunākā dalībniece.
Piedaloties šajā konkursā, ieguvēji bija visi. 15. augustā notika šī
konkursa noslēgums. Visi konkursanti varēja doties ekskursijā apgāda
Zvaigzne ABC galvenajā ēkā, kas jau Balvu saņēmusi arī Loreta Anna Lielkalne
ir aizraujoša un interesanta balva, bet
Abas meitenes atzina, ka konkursā
katram tika arī iespēja saņemt dāvanā grāmatu, kas iepatikusies visvairāk. Un vēl piedalīties bijis ļoti interesanti. Visvairāk
viena ļoti vērtīga dāvana bija grāmata, kas paticis tas, ka grāmatas bijušas tik dažāmāca katram pašam uzrakstīt literāru dar- das - gan par dzīvniekiem, gan savstarpējām attiecībām, gan fantastikas un spēļu
bu.
Protams, nenovērtējama bija tikšanās ar elementiem, gan pavisam mūsdienīgas.
populāru bērnu grāmatu autoriem, iespē- Meitenes sola piedalīties lasīšanas stafetē
ja ar viņiem parunāties. Laureāti saņēma arī nākamajā gadā, bet mācību gada laikā
balvas no rakstniekiem, bet šajā konkursā darbosies Bērnu žūrijā. Pārējiem viņas ietas nebija svarīgākais. Ieguvējs bija saka pamēģināt un pārliecināties, ka grāikviens, jo izlasītā grāmata ir vērtība, ko matu lasīšana var būt patīkama brīvā laika
neviens nevar atņemt. Konkurss bija arī nodarbe. Māsām vislabāk no izlasītajām
radoša sacensība bērnu vidū, laika gaitā grāmatām patika A. Jundzes Kristofers un
tika iegūti draugi un pēc konkursa varēja Ēnu ordenis un Dz. Tilaka Čomiņš. Izlasecināt, ka jaunākajā latviešu literatūrā ir siet un pārliecinieties paši!
Inta Balode,
aizraujošas un mūsdienīgas grāmatas bērlatviešu valodas skolotāja
niem.
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Spartakiāde
Salacgrīva 2016

3. vietā ierindojās Dāvis
Melnalksnis un Mārtiņš Skreitulis
no Zirnīšu komandas. 2. vietā
Jānis Bergs un Artis Bergs,
pārstāvot Salacgrīvas novada
domes komandu, bet 1. vietu
izcīnīja Jevgēņijs Mihailovskis un
Armands Sergejevs no Grīvas

3. vietu izcīnīja Zane
Berdaškeviča (Salacgrīvas
dome), 2. - Maira Veide (Zirnīši),
bet uzvaras laurus plūca Sabīne
Veide (Grīva)

27. augustā spartakiādes dalībnieki sacentās tenisā gan individuāli, gan komandu vērtējumā. Pirmās startēja sievietes,
kuras izspēlēja turnīru, tiekoties katra ar
katru. Kaut turnīrā piedalījās tikai 4 sievietes, spēles bija samērā līdzīgas. Galarezultātā individuāli sievietēm 3. vietu izcīnīja
Zane Berdaškeviča (Salacgrīvas dome),
2. vietu ieguva Maira Veide (Zirnīši) un
uzvaras laurus plūca Sabīne Veide (Grīva). Ap pusdienlaiku sacensības turpināja
vīrieši, kuri cīnījās dubultspēlēs. Arī uz
tām bija pieteikušie 4 pāri, kuri arī izspēlēja turnīru, tiekoties katrs ar katru. Turnīram noslēdzoties, 3. vietu izcīnīja pāris no
Zirnīšu komandas - Dāvis Melnalksnis un
Mārtiņš Skreitulis. 2. vietā Jānis Bergs un
Artis Bergs, pārstāvot Salacgrīvas novada
domes komandu. 1. vietā Jevgēņijs Mihai-

lovskis un Armands Sergejevs no Grīvas.
Komandu vērtējumā summēti tika sieviešu un vīriešu rezultāti, kur iznākums ir
šāds: 4. vieta Zvejnieku parka komandai,
3. - Salacgrīvas domes komandai, 2. - Zirnīši, bet 1. - komanda Grīva.
Spartakiādes Salacgrīva 2016 komandu pašreizējais kopsavilkums:
6. vietā ar 17 punktiem - Liepupe
5. vietā ar 18 punktiem - Procel Sports
4. vietā ar 59 punktiem - Zvejnieku parks
3. vietā ar 65 punktiem - Salacgrīvas dome
2. vietā ar 68 punktiem - Zirnīši
1. vietā ar 69 punktiem - Grīva.
Komandām vēl atlicis sacensties novusā, krosā un basketbolā. Izturību visiem
līdz galam!
Mārīte Salmane,
sporta metodiķe

Jātnieku treniņsacensības Vecsalacā
10. septembrī Salacgrīvas novada Vecsalacā notika jātnieku kluba Fenikss organizētās treniņsacensības jāšanas sportā.
Kluba prezidente Laura Tomsone apliecināja, ka Vecsalacā treniņsacensības rudenī
notiek pirmo reizi: - Manas meitenes no
kluba pierunāja rīkot sacensības jau tagad. Sezona iet uz beigām, vasarā esam
kārtīgi pastrādājuši, tagad varam parādīt,
ko protam, arī paskatīties un pamācīties
no citiem. Priecīgi par šo tikšanos ir visi.
Dalībnieku ir daudz, esmu apmierināta.
Treniņsacensībās piedalījās 20 jātnieku no
Valmieras, Kocēniem, Iecavas, Lielvārdes,
Raunas un Salacgrīvas. Salacgrīvieši šajās
sacīkstēs startēja arī no cita jātnieku kluba - SIA Caballos. Jaunākā sacensību dalībniece bija Kocēnu zirgaudzētavas pārstāve  deviņgadīgā Odrija Roberta Brālēna.
Feniksa zirgu un jātnieku šajās sacensībās gan bija mazāk, jo tajās nebija vadības maršruta, bet tikai šķēršļu pārvarēšana
četros augstumos - 50, 80, 100 un 110 cm.
Fanfarām skanot, sacensības atklāja kluba
jātniece Loreta Veide ar zirgu Zoum Zaramgue Le Premier.
50 cm šķēršļu joslu veica 17 dalībnieku un apbalvojumus saņēma seši labākie:
Odrija Roberta ar zirgu Columbs, Annija
Elīza Stabiņa ar zirgu Štormas, Karīna
Kārkliņa ar zirgu Akācija. 3. vietā Agnija Janele ar zirgu Diamonda. Markuss

Roberts Vasiļjevs ar zirgu Minka Katinka
otrais, bet šajās sacensībās uzvarēja Emīlija Bergmane ar zirgu All for Smiling no
kluba Fenikss.
Šķēršļu joslu 80 cm augstumā veica
vislielākais dalībnieku skaits -  20. Šajā
maršrutā 1. vieta M. R. Vasiļjevam ar Minku Katinku, 2. vieta Kristīnei Zommerai ar
zirgu Qwanta Costa, 3. - Jūlija Macepuro
ar zirgu Florence. 4. vietā ierindojās Anna
Elīza Stabiņa ar zirgu Štormas, piektā
Ance Anna Katkovska ar Falko un sestā
Elīza Kaimiņa ar Caprio.
Metra šķēršļu joslā dalībnieku nedaudz
mazāk - 12, un uzvarētāju godā šoreiz tikai
meitenes: 6. Elīna Lapiņa ar zirgu Korso,
5. Elīza Ozoliņa ar Zoum Zaramgue Le
Premier, 4. - Sindija Samohvalova ar zirgu Sindy Wind, 3. - K. Zomera ar Qwanta
Costa, 2. - A. A. Katkovska ar Falko, bet
1. - Terēze Zalte ar zirgu Columbīne.
110 cm šķēršļu joslā startēja četras dalībnieces, jo šādu augstumu pārvarēt nav
nemaz tik viegli. Pirmo reizi treniņsacensībās to paveica jātnieku kluba Fenikss
jātniece E. Ozoliņa ar zirgu Zoum Zaramgue Le Premier, paliekot 4. vietā. 3. vietā
ierindojās Linda Pilpe ar Bel Canto, 2. - 
S. Samohvalova ar zirgu Sindy Wind, bet
1. - K. Zommera ar Qwanta Costa.
Jātnieku kluba prezidente neslēpa prieku par jaukajām sacensībām un pateicās

80 cm maršrutu veic kluba Fenikss jātniece Loreta Veide

Normundam Kārkliņam un viņa ģimenei
par laukuma uzturēšanu, Jānim Tomsonam
par sacensību vietu, Agritai Tomsonei par
kūkām un pīrādziņiem, Agitai Zvejniecei
par mūziku, savai ģimenei par atbalstu un
jātnieku kluba dalībniekiem un atbalstītājiem par darbu!

Pēc sacensībām astoņi zirgi ar saviem
jātniekiem devās uz jūru pārgājienā, lai
kopā baudītu jauko pēcpusdienas sauli
un jūru. - Šajās sacensībās izdevās noķert
prieku, un arī laiks bija mums labvēlīgs, apmierinājumu ar padarīto pauda Laura.
Ilga Tiesnese
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Uzņēmējdarbības tendences
Salacgrīvas novadā

Lai sniegtu ieskatu par uzņēmējdarbības
norisēm Salacgrīvas novadā, Lursoft pētījumā
analizēta novadā reģistrēto un likvidēto uzņēmumu dinamika, pētīti to kopējie un vidējie finanšu rezultāti, kā arī apkopoti dati par novadā
reģistrētajos uzņēmumos nodarbināto skaitu.
Dati liecina, ka, līdzīgi kā valstī kopumā,
arī Salacgrīvas novadā pēdējos gados vērojama
tendence sarukt jaunreģistrēto un pieaugt likvidēto uzņēmumu skaitam. Jānorāda, ka pērn likvidēto uzņēmumu skaits novadā pat pārsniedzis
jaunreģistrēto skaitu -  2015. gadā Salacgrīvas
novadā uzņēmējdarbību sāka 27 jauni uzņēmumi, bet tajā pašā laikā likvidēti 38. Līdzīga tendence -  likvidēto uzņēmumu skaitam gūt pārsvaru - vērojama arī šogad - 2016. gadā Salac
grīvas novadā reģistrēts 14 jaunu un likvidēts
16 uzņēmumu.

mazāk nekā gadu iepriekš.
Otrs lielākais nodokļu maksātājs Salacgrīvas
novadā 2015. gadā bijis veterināro medikamentu, instrumentu un profesionālās ārstnieciskās barības tirgotājs AS Dimela Veta Latvija.
Pērn uzņēmums valsts budžetu papildinājis ar
763,28 tūkst. eiro, kas gan ir par 110,75 tūkst.
eiro mazāk nekā gadu iepriekš.
Starp lielākajiem nodokļu maksātājiem pērn
ierindojas arī SIA Kubikmetrs (420,24 tūkst.
eiro), SIA Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca
«Ainaži» (333,86 tūkst. eiro) un SIA Baņķis
(239,03 tūkst. eiro).

Apgrozījums ar lejupejošu
tendenci

Pēdējos gados Salacgrīvas novadā fiksēts

Uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika
Salacgrīvas novadā
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Tiesa, jānorāda, ka iemesli tendencei palielināties likvidēto uzņēmumu skaitam bijuši
visdažādākie, taču viens no būtiskākajiem - likvidēti Komerclikuma prasībām neatbilstošie
uzņēmumi, pēc VID vai Uzņēmumu reģistra
iniciatīvas izslēdzot no reģistriem tos uzņēmumus, kas jau ilgstoši neveic saimniecisko darbību, kuru valdei ilgāku laika periodu nav pārstāvības tiesību u.c.
Salīdzināšanai -  pērn Latvijā reģistrēti
13 483 jauni uzņēmumi, bet likvidēti 10 068.
Atšķirībā no citiem reģioniem un valsts kopumā, kur popularitātes ziņā ilgstoši nepārspēti
ir uzņēmumi, kuru darbība saistīta ar tirdzniecību un dažādu pakalpojumu sniegšanu, Salacgrīvas novadā paveras citādāka aina.
Pēc Lursoft aprēķiniem, Salacgrīvas novada
uzņēmēji visbiežāk savu komercdarbību saistījuši ar zvejniecību, kravu pārvadājumiem vai
mežizstrādi. Saraksta ceturtajā pozīcijā ierindojusies jauktā lauksaimniecība, savukārt novada
populārāko uzņēmējdarbības jomu topu noslēdz
dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība.
Populārākās uzņēmējdarbības nozares
Salacgrīvas novadā:
1. - 3. Jūras zvejniecība
1. - 3. Kravu pārvadājumi pa autoceļiem
1. - 3. Mežizstrāde
4. Jauktā lauksaimniecība
5. Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība
Jānorāda, ka ārvalstu kapitālu piesaistījušas
8,5% no novadā reģistrētajām sabiedrībām ar
ierobežotu atbildību. Kopumā ārvalstu tiešās investīcijas Salacgrīvas novada uzņēmumos kopš
1991. gada veido vairāk nekā 5,47 milj. eiro, no
tām visapjomīgākos ieguldījumus novada uzņēmumos veikuši Igaunijas un Vācijas investori.

Pērn par 18,9% samazinājies
uzņēmumu samaksāto
nodokļu apmērs

Lursoft aprēķini parāda, ka 2015. gadā nodokļos valsts budžetā Salacgrīvas novada uzņēmumi samaksājuši 4,9 milj. eiro, kas ir par
18,9% mazāk nekā gadu iepriekš.
Lielākais nodokļu maksātājs aizvadītajā gadā bijis Salacgrīvas novada uzņēmums
SIA Ardagh Metal Packaging Latvia, kas valsts
budžetu papildinājis par 996,71 tūkst. eiro.
Tiesa gan, salīdzinot ar 2014. gadu, pērn līdz
ar apgrozījuma kritumu un zaudējumiem uzņēmuma nodokļu maksājumu apjoms sarucis par
848,94 tūkst. eiro, kas arī bijis viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ tik ievērojami gada
laikā samazinājies Salacgrīvas novada uzņēmumu kopējais samaksāto nodokļu apjoms valsts
budžetā.
Līdz ar ievērojamo finanšu rādītāju pasliktināšanos, pagājušajā gadā būtiski samazinājušies arī zivju pārstrādes uzņēmuma AS Brīvais
vilnis nodokļu maksājumi valsts budžetā. Pēc
Lursoft apkopotās informācijas, 2015. gadā uzņēmums valsts budžetu nodokļos papildinājis ar
80,09 tūkst. eiro, kas ir par 239,25 tūkst. eiro
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uzņēmumu kopējā apgrozījuma kritums. Ja
2013. gadā novadā reģistrētie uzņēmumi kopumā apgrozījuši 74,617 milj. eiro, tad 2014. gadā
apgrozījuma kopsumma samazinājusies par
1,33%, bet pērn sarukusi vēl par 23,66%.
Jānorāda gan, ka vēl aizvien turpinās gada
pārskatu iesniegšana, taču, ņemot vērā, ka lielākā daļa novada uzņēmumu savus 2015. gada
pārskatus jau iesnieguši, nav paredzams, ka kopējā apgrozījuma kopsumma varētu pārsniegt
2014. gada rezultātu.
Lursoft aprēķini rāda, ka no visiem Salacgrīvas novada uzņēmumiem, kuri iesnieguši gada
pārskatus, tikai 52% pērn spējuši palielināt savu
apgrozījumu.

Salacgrīvas novadā reģistrēto
uzņēmumu apgrozījums
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Kamēr valstī reģistrēto uzņēmumu vidējais
apgrozījums laikā no 2012. gada samazinājies
par 5,9%, Salacgrīvas novada uzņēmumu vidū
rādītāja kritums veido 26,4%.
Lursoft veiktie aprēķini atklāj, ka pērn katrs
Salacgrīvas novadā reģistrētais uzņēmums apgrozījis vidēji 23,208 tūkst. eiro, un to kopējais
apgrozījums veidojis 56,203 milj. eiro.
Jau sesto gadu pēc kārtas ar lielāko apgrozījumu Salacgrīvas novadā strādājis zivju un
gaļas konserviem paredzēto metāla kārbu un
vāku, kā arī aerosolu kārbu ražotājs SIA Ardagh Metal Packaging Latvia. Pagājušajā gadā
uzņēmums apgrozījis 10,059 milj. eiro (par
38,57% mazāk nekā gadu iepriekš). Kopš
2012. gada ražotāja apgrozījums sarucis jau par
43,21%. SIA Ardagh Metal Packaging Latvia
vadība norāda, ka uzņēmuma straujais apgrozījuma kritums skaidrojams ar Krievijas ekonomisko situāciju, kas ļoti būtiski ietekmējusi
uzņēmuma klientu -  zivju konservu ražotāju - 
biznesu.
Krievijas ekonomiskais embargo smagi ietekmējis arī zivju pārstrādes uzņēmumu
AS Brīvais vilnis, kas, spītējot 43,6% apgrozījuma kritumam aizvadītā gada laikā, ierindojies
otrajā vietā starp Salacgrīvas novadā reģistrētajiem uzņēmumiem ar augstāko apgrozījumu.
Pērn ražotājs apgrozījis 7,204 milj. eiro. Iesniegtajā gada pārskatā AS Brīvais vilnis norādījis, ka zemo pārdošanas apjomu ietekmējis ne
tikai Krievijas noteiktais embargo, bet arī Krievijas rubļa vērtības kritums un Ukrainas grivnas
devalvācija. Šogad uzņēmums izvirzījis mērķi
turpināt strādāt pie papildu noieta tirgus meklēšanas Meksikā, Francijā, ASV, Ēģiptē un Irānā,

kā arī turpināt jaunu iepakojuma veidu ieviešanu. Pērn uzņēmums saražojis 14,1 miljonu kārbu dažāda sortimenta zivju konservu.
Tāpat kā abus iepriekšējos uzņēmumus,
arī SIA BALTIC FOREST, kas pēc lielākā apgrozījuma starp Salacgrīvas novada uzņēmumiem ieņem augsto trešo pozīciju, aizvadītajā
gadā skāris apgrozījuma kritums. Uzņēmuma
pārdoto kokmateriālu apjoms, salīdzinājumā
ar 2014. gadu, pērn samazinājies par 34,43%,
tiesa gan, šķeldas pārdošanas apjoms palielinājies par 17,45%. Salīdzinot ar 2014. gadu, pērn
SIA BALTIC FOREST apgrozījums samazinājies par 34,56%, sarūkot līdz 4,356 milj. eiro.
Ar apgrozījuma kritumu pagājušajā gadā
strādāja arī SIA Kubikmetrs un AS Dimela Veta
Latvija, kas ar 3,345 milj. eiro un 2,950 milj.
eiro apgrozījumu 2015. gadā starp Salacgrīvas
novada uzņēmumiem ieņēmuši attiecīgi 4. un
5. vietu.
Salacgrīvas novada lielākie uzņēmumi
pēc apgrozījuma apjoma 2015. gadā:
1. SIA Ardagh Metal Packaging Latvia 10,059 milj. eiro;
2. AS Brīvais vilnis - 7,204 milj. EUR;
3. SIA BALTIC FOREST - 4,356 milj. EUR;
4. SIA Kubikmetrs - 3,345 milj. EUR;
5. AS Dimela Veta Latvija - 2,950 milj. EUR.

2015. gads nesis zaudējumus

Samazinoties vidējās peļņas apmēriem valstī, pagājušajā gadā kritumu piedzīvojusi arī
Salacgrīvas novadā reģistrēto uzņēmumu vidējā peļņa. Ņemot vērā, ka daļa uzņēmumu savus
gada pārskatus vēl nav iesnieguši, 2015. gadā tā
noslīdējusi līdz 70,5 eiro zaudējumiem uz vienu
uzņēmumu.
Lai gan vidējā peļņa vēl 2014. gadā novadā piedzīvoja pieaugumu, gada kopējie peļņas
rezultāti signalizēja par paredzamo kritumu,
Salacgrīvas novada uzņēmumu kopējai peļņai
sarūkot par 46,53%.
Pēc Lursoft aprēķiniem, 2015. gadā Salacgrīvas novada uzņēmumi strādājuši ar
0,855 milj. eiro zaudējumiem, katram novada
uzņēmumam gadu noslēdzot ar vidēji 70,5 eiro
zaudējumiem. Jānorāda, ka no visiem Salac
grīvas novada uzņēmumiem, kuri jau iesnieguši
pārskatus par 2015. gadu, ar zaudējumiem strādājuši 56%.
Vērā ņemamu ietekmi uz novada kopējo peļņu atstājis SIA Ardagh Metal Packaging Latvia, kas pērn strādāja ar 174,11 tūkst.
eiro zaudējumiem, bet vēl gadu iepriekš guva
715,14 tūkst. eiro peļņu. Jānorāda, ka uzņēmuma peļņas kritums bijis vērojams jau ilgākā laika periodā, jo, piemēram, vēl 2012. gadā gūta
2 milj. eiro peļņa, kas turpmākajos gados ievērojami samazinājusies. Peļņas kritums vairākus
gadus pēc kārtas vērojams arī zivju pārstrādes
uzņēmumam AS Brīvais vilnis, kas, piemēram,
2012. gadā strādājis ar 761,12 tūkst. eiro peļņu,
bet jau 2015. gadu noslēdzis ar 760,61 tūkst.
eiro zaudējumiem.

Salacgrīvas novadā reģistrēto
uzņēmumu peļņa/zaudējumi
5
4
3
2
1
0
-1
-2

3,265
7,5

4,04

13

50

2,16
-0,855

2012.g.

2013.g.

2014.g.

2015.g.
-70,5

Kopējais peļņa, milj. EUR

60
40
20
0
-20
-40
-60
-80

Vidējais peļņa, EUR

Augstāko peļņas rādītāju Salacgrīvas novadā pērn uzrādīja SIA Salacas termināls, kas
visus gadus kopš reģistrēšanas strādājis ar zaudējumiem, līdz visbeidzot 2015. gadā, neskatoties uz vērienīgo apgrozījuma kritumu, gūta
732,243 tūkst. eiro peļņa. Uzņēmums norāda,
ka peļņa gūta, pateicoties kreditoru parādu dzēšanai.
Zvejniecības un zivju pirmapstrādes uzņēmums SIA Baņķis pagājušo gadu noslēdzis ar
278,970 tūkst. eiro peļņu, kas ļāva uzņēmumam
ierindoties augstajā otrajā vietā starp novada
lielākajiem pelnītājiem. Līdzīgi kā citi nozares
uzņēmumi, arī SIA Baņķis darbību 2015. gadā
ietekmējusi ekonomiskā situācija, kā rezultātā uzņēmuma kopējās realizētās produkcijas
apjoms nav būtiski samazinājies, taču būtiski
mainījies pārdotās produkcijas sortiments. Pērn
vairāk nekā 2014. gadā realizēta svaigā produkcija, kuras cena, salīdzinot ar saldētu produkciju, ir pat līdz 40% mazāka. Tas arī bijis noteicošais faktors SIA Baņķis apgrozījuma 21,86%
kritumam. Tomēr pagājušajā gadā SIA Baņķis

izdevies palielināt peļņu par 23,28%, kas pērn
sasniegusi 278,970 tūkst. eiro.
Ar 173,494 tūkst. eiro peļņu 2015. gadā var
lepoties lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība BIO grauds, kas līdztekus
peļņai apgrozījumu gada laikā palielinājusi teju
8 reizes.
Pagājušajā gadā peļņa par 12,32% augusi
arī kokmateriālu un šķeldas iepircējam un šķeldas ražotājam SIA BALTIC FOREST, kas gadu
noslēdza ar 148,886 tūkst. eiro peļņu, ļaujot
ierindoties augstajā ceturtajā pozīcijā, savukārt
TOP 5 sarakstu noslēdz Salacgrīvas pilsētas lauku teritorijas S. Eizenberga zemnieku saimniecība ROBEŽNIEKI ar 141,757 tūkst. eiro peļņu.
Salacgrīvas novada lielākie pelnītāji
2015. gadā:
1. SIA Salacas termināls - 732,243 tūkst. EUR
peļņa;
2. SIA Baņķis - 278,970 tūkst. EUR;
3. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā
sabiedrība BIO grauds - 173,494 tūkst. EUR;
4. SIA BALTIC FOREST - 148,886 tūkst. EUR;
5. Salacgrīvas pilsētas lauku teritorijas
S. Eizenberga zemnieku saimniecība
ROBEŽNIEKI - 141,757 tūkst. EUR.

Novadā stabils uzņēmumos
strādājošo vidējais darbinieku
skaits

Ņemot vērā, ka gada pārskatu iesniegšanas
termiņš vēl turpinās, paredzams, ka Salacgrīvas
novada uzņēmumos strādājošo personu skaits
vēl palielināsies, un 2015. gadā tas varētu pietuvoties 2014. gada līmenim.
Lursoft pētījuma dati atklāj, ka kopš
2012. gada Salacgrīvas novada uzņēmumos
strādājošo skaits audzis par 4,23%. Tiesa, vidējais strādājošo skaits uzņēmumos visus gadus
bijis nemainīgs, proti, vidēji viens novada uzņēmums nodarbinājis 2 strādājošos, kas ir tikpat,
cik valstī vidēji vienā uzņēmumā.
Jānorāda, ka piektdaļai no Salacgrīvas novada uzņēmumiem, kuri iesnieguši savus pārskatus par 2015. gadu, pērn darbinieku skaits,
salīdzinot ar 2014. gadu, samazinājies.
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Pagājušajā gadā darbinieku skaitu par piekto daļu samazinājusi AS Brīvais vilnis, kur vēl
2014. gadā strādāja 414 darbinieku, bet pērn
strādājošo skaits sarucis līdz 326. Tiesa gan,
neskatoties uz ievērojamo kritumu, uzņēmums
aizvien saglabā novada lielākā darba devēja pozīcijas.
Stabils strādājošo skaits reģistrēts bērnu psihoneiroloģiskajā slimnīcā Ainaži, kurā pagājušajā gadā strādāja vidēji 94 darbinieki - tikai par
1 mazāk nekā gadu iepriekš.
Trešais lielākais darba devējs novadā
2015. gadā bijis kokapstrādes uzņēmums
SIA Kubikmetrs, kas pērn nodarbinājis vidēji
76 strādājošos. Pagājušajā gadā uzņēmums saskāries ar apgrozījuma kritumu, ko radījis pārdošanas cenu samazinājums tirgū. Aizvadītajā
gadā uzņēmums apgrozījis 3,34 milj. eiro un
strādājis ar 111,44 tūkst. eiro peļņu.
Starp lielākajiem darba devējiem Salacgrīvas novadā ierindojies arī vācu Ardagh Metal
Packaging Germany GmbH piederošā SIA Ardagh Metal Packaging Latvia, kurā pagājušajā
gadā strādājuši 48 darbinieki, un SIA Grandeg
un SIA Woodstuff, kuros katrā bija nodarbināti
35 strādājošie.
Salacgrīvas novada lielākie darba devēji
2015. gadā:
1. AS Brīvais vilnis - 326 darbinieki;
2. VSIA Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca
«Ainaži» - 94 darbinieki;
3. SIA Kubikmetrs - 76 darbinieki;
4. SIA Ardagh Metal Packaging Latvia 48 darbinieki;
5. - 6. SIA Grandeg - 35 darbinieki;
5. - 6. SIA Woodstuff - 35 darbinieki.
* Dati par 2015. gada finanšu rādītājiem un
2016. gadu aprēķināti uz 27.07.2016.
** Vidējā apgrozījuma, peļņas un darbinieku
aprēķinā ņemta vērā vidējā mediāna.

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2016. gada 16. septembris

Balvas no
Maxima Latvija
bērnudārza
Svētciema filiālē

Augusta pēdējās dienās PII Vilnītis Svētciema filiāle saņēma dāvinājumu no Maxima Latvija izglītības atbalsta programmā. Izglītības iestāde kopīgiem
spēkiem savāca un nodeva 3850 uzlīmju. Paldies
audzēkņu vecākiem, draugiem, radiem un darbiniekiem par mūsu Snīpju un Snīpīšu grupu atbalstu!
PII Vilnītis Svētciema filiāle atbalsta programmas
akcijā ieguva krāsu lāzerprinteri, mūzikas centru,
kinētisko smilšu komplektu, krāsaino un zīmēšanas
papīru albumus, lielo guaša krāsu komplektu.
Anita Kauliņa,
PII «Vilnītis» Svētciema filiāles skolotāja

l
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Noslēgusies Maxima akcija
Savai skolai

Maxima Latvija dāvinājums Salacgrīvas
PII Vilnītis filiālei Snīpīši Svētciemā

Noslēgusies veikala Maxima akcija Savai skolai, kur bērnu vecāki un
citi akcijas atbalstītāji, krājot Maxima
uzlīmes un nododot tās konkrētai mācību iestādei, ļāva piepildīt sapņus par
jauniem mācību līdzekļiem, rotaļlietām un jaunu datortehniku.
Pirmsskolas izglītības iestādes
Vilnītis čaklie atbalstītāji sarūpējuši
trīs jaunus portatīvos datorus, no kuriem viens pieslēgts speciālā telpā un
paredzēts pirmsskolas pedagogiem
kvalitatīvu nodarbību sagatavošanai,
izmantojot interneta iespējas. Divi
datori paredzēti interaktīvo mācību līdzekļu izmantošanai grupās nodarbību laikā. Lai šos divus datorus varētu
lietot visās telpās, iestādei vēl jāveic

daži tehniski priekšdarbi.
Akcijas laikā esam ieguvuši jaunu
krāsu printeri kvalitatīvāku darba lapu
sagatavošanai. Priecājamies par fotokameru, ko izmantosim mūsu iestādes
nozīmīgāko mirkļu iemūžināšanai.
Visās grupās bērni spēlēsies ar jauniem konstruktoriem. Sensoro spēju
attīstībai lieti noderēs kinētisko smilšu komplekti, kas nodoti bērnu rīcībā.
Vilnīša bērni un darbinieki vēlreiz
saka lielu paldies visiem atbalstītājiem un, protams, vislielākais paldies
veikalam Maxima par jauko ideju, organizējot akciju Savai skolai!
Ligita Dambe,
PII «Vilnītis» vadītājas vietniece
izglītības jomā

APSTIPRINĀTS ar Salacgrīvas novada domes 2016. gada 31. augusta lēmumu Nr. 307 (protokols Nr. 10; 9.§)

Salacgrīvas novada pašvaldības konkursa
Salacgrīvas novada gada uzņēmējs NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma «Par pašvaldībām» 15. panta pirmās daļas 10. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums paredz Salacgrīvas novada
pašvaldības (turpmāk -  Pašvaldība) konkursa “Salacgrīvas novada gada uzņēmējs”
(turpmāk - Konkurss) organizācijas un norises kārtību, kā arī uzvarētāju un dalībnieku godināšanu.
2. Konkursa mērķis ir apzināt un godināt
Salacgrīvas novada uzņēmējus, kuri aktīvi
un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību Salacgrīvas novadā un veicinot Salacgrīvas novada uzņēmēju pazīstamību, popularizējot
labās uzņēmējdarbības prakses piemērus.
3. Konkursu organizē un vada Salacgrīvas
novada dome. Finanšu līdzekļi konkursa
organizēšanas izdevumu segšanai tiek paredzēti Pašvaldības kārtējā gada budžetā.
II. Konkursa norise
4. Konkurss norisinās katru gadu un noslēdzas ar uzvarētāju apbalvošanas ceremoniju katra gada pasākumā Gada uzņēmējs.
5. Katru gadu Konkursa laikā no 1. septembra līdz 1. oktobrim pašvaldības iedzīvotāji un viesi aicināti izvirzīt pretendentus
balvas saņemšanai Konkursa apbalvojuma
nominācijās.
6. Konkursa apbalvojuma nomināciju pretendentus vērtē un lēmumu par uzvarētājiem pieņem Konkursa vērtēšanas komisija
(turpmāk - Komisija).
7. Kandidatūras izvirzāmas, iesniedzot aptaujas anketas Pašvaldībai saskaņā ar šī nolikuma pielikumu.
8. Aptaujas anketas tiek publicētas Pašvaldības mājaslapā www.salacgriva.lv, Pašvaldības informatīvajā izdevumā Salacgrīvas
Novada Ziņas, kā arī izvietotas Pašvaldības
ēkā un pilsētas un pagasta pārvaldes ēkā un
citās publiski pieejamās vietās, iepriekš saskaņojot ar attiecīgās vietas īpašnieku vai
vadītāju.
9. Aptaujas rezultātu apkopošanu veic Komisija.
10. Komisija no iesniegtajiem pretendentiem katrā nominācijā izvirza trīs pretendentus balvas iegūšanai.
11. Konkursa uzvarētāju Komisija izvēlas,
balsojot par vienu uzvarētāju katrā nominācijā, saskaņā ar šī nolikuma 17. punktā
noteiktajiem kritērijiem.
12. Komisija ir tiesīga nepiešķirt balvas
kādā no nominācijām, ja attiecīgajā nominācijā nav izvirzīts neviens pretendents, vai
ja izvirzītie pretendenti neatbilst šajā nolikumā noteiktajām Konkursa prasībām. Komisija ir tiesīga apvienot nominācijas pēc
saviem ieskatiem.
13. Konkursā netiks vērtēti divu iepriekšējo
gadu uzvarētāji vienā un tai pašā nominācijā.
III. Komisijas sastāvs
14. Komisijas sastāvu ar lēmumu apstiprina
Salacgrīvas novada dome.

IV. Pretendenti dalībai konkursā
15. Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā reģistrēti uzņēmumi (to struktūrvienības un filiāles) un uzņēmēji, kuru saimnieciskā darbība noris Salacgrīvas novada
administratīvajā teritorijā un kuri ir reģistrēti Valsts ieņēmuma dienestā kā nodokļu
maksātāji.
V. Konkursa nominācijas un pretendentu vērtēšana
16. Izvērtēs divās kārtās:
16.1. iedzīvotāju izvirzītie kandidāti pa
nominācijām pēc aptaujas anketu apkopošanas;
16.2. Komisijas vērtējums saskaņā ar nolikuma kritērijiem.
17. Konkursam ir šādas nominācijas un to
vērtēšanas kritēriji:
17.1. Novada jaunais uzņēmējs -  saņem
šī nolikuma IV. nodaļā minētie subjekti,
kuri kārtējā gadā sekmīgi veikuši saimniecisko darbību, kas saņēmuši novada domes atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai
(sk. www.salacgriva.lv).
17.1.1. Jaunie uzņēmēji līdz 40 gadiem,
kuri veiksmīgi noslēguši pirmo uzņēmuma
gadu.
17.2. Novada ražotājs - saņem šī nolikuma
IV. nodaļā minētie subjekti, kuri kārtējā
gadā sekmīgi veikuši saimniecisko darbību,
saražojot savu produkciju un to realizējot.
17.3. Novada lauksaimnieks -  saņem šī
nolikuma IV. nodaļā minētie subjekti, kuri
kārtējā gadā sekmīgi veikuši lauksaimniecības produkcijas ražošanu, saražojot savu
produkciju un to realizējot dažāda veida
tirgos.
17.4. Novada mežsaimnieks -  saņem šī
nolikuma IV. nodaļā minētie subjekti, kuri
kārtējā gadā sekmīgi veikuši saimniecisko
darbību meža nozarē.
17.5. Novada tūrisma uzņēmums - saņem šī
nolikuma IV. nodaļā minētie subjekti, kuri
kārtējā gadā sekmīgi attīstījuši, stabilizējuši
un paplašinājuši savu pakalpojumu.
17.6. Novada tirgotājs - saņem šī nolikuma
IV. nodaļā minētie subjekti, kuri kārtējā
gadā sekmīgi veikuši sava uzņēmuma pakalpojumu klāsta stabilizāciju un attīstību.
17.7. Novada būvnieks - saņem šī nolikuma IV. nodaļā minētie subjekti, kuri kārtējā
gadā sekmīgi attīstījuši savu pakalpojuma
jomu.
17.8. Novada zivsaimnieks - saņem šī nolikuma IV. nodaļā minētie subjekti, kuri
kārtējā gadā sekmīgi veikuši saimniecisko
darbību, saražojot savu produkciju un to
realizējot.
17.9. Novada popularizētājs -  saņem šī
nolikuma IV. nodaļā minētie subjekti, kuri
kārtējā gadā veikuši ieguldījumu Salacgrīvas novada attīstībā, popularizēšanā, un tas
nav klasificējams nevienā no iepriekšējām
nominācijām.

18. Konkursa nozaru un tematisko nomināciju pretendentu atbilstību Konkursa
nolikumam izvērtē Vērtēšanas komisija un
katrai nominācijai apbalvošanai izvirza ne
vairāk kā trīs pretendentus.
19. Uzvarētājs katrā no nominācijām saņem atzinības apliecinājumus un piemiņas
balvas kā iedzīvotāju aptaujas atzīts uzņē-

mums un pēc komisijas kritējiem noteikts
uzvarētājs. Pasākums Gada uzņēmējs plānots kā uzņēmēju pieņemšana pie Salac
grīvas novada domes priekšsēdētāja kārtējā
gada nogalē.
Skaidrīte Eglīte,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja
vietniece vispārīgos jautājumos

Pielikums Salacgrīvas novada pašvaldības konkursa
Salacgrīvas novada gada uzņēmējs nolikumam

KONKURSA
Salacgrīvas novada gada uzņēmējs
ANKETA

Salacgrīvas novada pašvaldība organizē konkursu «Salacgrīvas novada gada uzņēmējs»,
lai apzinātu un godinātu Salacgrīvas novada uzņēmējus, kas aktīvi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību.
Novada iedzīvotājiem un viesiem tiek piedāvāta iespēja izvirzīt pretendentus balvas saņemšanai, aizpildot anketu. Nosauciet uzņēmumu, kas, jūsuprāt, pelnījis minēto nomināciju, un pamatojiet savu izvēli.

Novada jaunais uzņēmējs - uzņēmumi, kas saņēmuši novada domes atbalstu
uzņēmējdarbības uzsākšanai (sk. www.salacgriva.lv)
..……………………………………………………………………………………………………………

Novada ražotājs - novada uzņēmumi, kuri ražo un pārstrādā dažāda veida produkciju
..……………………………………………………………………………………………………………

Novada lauksaimnieks - zemnieku saimniecības, SIA un saimnieciskās darbības
veicēji, kas sekmīgi ražo vietējo produkciju
………………………………………………………………………………………………………………

Novada mežsaimnieks - uzņēmumi, kas strādā šajā nozarē gan meža kopšanā, gan
meža izstrādē, sniedz pakalpojumus meža izstrādē, izvešanā.

………………………………………………………………………………..……………………………

Novada tūrisma uzņēmums - viesu mājas un cita veida uzņēmumi, kas sniedz tūrisma

pakalpojumus

………………………………………………………………………………………………………………

Novada tirgotājs - veikala un cita veida uzņēmumi, kas nodarbojas ar tirdzniecību un
tirdzniecības pakalpojumiem

…………………………………………….…………….………………………………………………….

Novada būvnieks - novada būvuzņēmēji
……………………………………………………….......................................……….…………………

Novada zivsaimnieks - zvejniecības uzņēmumi, I.K. un visi, kam ir licences.
………………………………………………………………………………………………………………

Novada popularizētājs - uzņēmumi, kas kārtējā gadā devuši ieguldījumu Salacgrīvas
novada attīstībā, popularizēšanā un tas nav klasificējams nevienā no iepriekšējām
nominācijām
……………………………………………………………………………………………………………
Lūdzam aizpildīto anketu ievietot tām paredzētās anketu kastēs līdz 1. oktobrim Salacgrīvas novada Klientu apkalpošanas centrā, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā,
kā arī jebkurā novada pagasta pārvaldē.
Anketu iespējams aizpildīt arī, lejuplādējot Salacgrīvas novada mājaslapā www.salacgriva.lv.
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Paziņojums par Eiropas standarta
platuma publiskās lietošanas
dzelzceļa infrastruktūras līnijas
Rail Baltica būvniecībai paredzētās
darbības akceptu
Atbilstoši likuma Par ietekmes uz vidi
novērtējumu prasībām, Ministru kabinets
2016. gada 9. augustā pieņēma un 25. augustā oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis publicēja rīkojumu Nr. 467 Par Eiropas
standarta platuma publiskās lietošanas
dzelzceļa infrastruktūras līnijas «Rail
Baltica» būvniecībai paredzētās darbības
akceptu, ar kur pieņēma lēmumu akceptēt
Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail
Baltica būvniecībai paredzēto darbību, nosakot paredzētās darbības vietu (dzelzceļa
līnijas trases izvietojumu) Latvijas teritorijā šādos posmos: Igaunijas robeža, A1,
B2-1, B2-2, B2-3, B2-4, C4, A3-2, C1,
B3-2, A4-1, A4-2, A4-3, A5-0, A5-1,
A5-2, A5-3, A5-4, A5-5, A5-6, A5-7, A5-8,
A5-9, C3, A5-11, A5-12, A6-1, A6-2, A7,
A8 un Lietuvas robeža (saskaņā ar šā rīkojuma pielikumu).
Paredzētās darbības nosaukums: Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail
Baltica būvniecības paredzētās darbības
akcepts.
Ierosinātājs: Satiksmes ministrija, reģistrācijas Nr. 90000088687.
Paredzētās darbības vieta: Salacgrīvas
novads, Limbažu novads, Sējas novads, Inčukalna novads, Ropažu novads, Garkalnes
novads, Stopiņu novads, Salaspils novads,
Ķekavas novads, Iecavas novads, Bauskas
novads, Baldones novads, Mārupes novads, Olaines novads un Rīga.
Datums, kad pieņemts Ministru kabineta rīkojums par paredzētās darbības
akceptu: 2016. gada 9. augustā pieņēma
un 25. augustā publicēja oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis Ministru kabineta
rīkojumu Nr. 467 Par Eiropas standarta
platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas «Rail Baltica» būvniecībai paredzētās darbības akceptu.
Ministru kabineta rīkojuma apraksts:
Ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 467 Par
Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas
«Rail Baltica» būvniecībai paredzētās darbības akceptu Ministru kabinets pieņēma
lēmumu akceptēt Eiropas standarta platuma
publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzēto darbību, nosakot paredzētās darbības
vietu (dzelzceļa līnijas trases izvietojumu)
Latvijas teritorijā šādos posmos: Igaunijas
robeža, A1, B2-1, B2-2, B2-3, B2-4, C4,
A3-2, C1, B3-2, A4-1, A4-2, A4-3, A5-0,
A5-1, A5-2, A5-3, A5-4, A5-5, A5-6, A5-7,
A5-8, A5-9, C3, A5-11, A5-12, A6-1, A6-2,
A7, A8 un Lietuvas robeža (saskaņā ar šā
rīkojuma pielikumu).
Ministru kabineta lēmuma pamato-

jums: likums Par ietekmes uz vidi novērtējumu 22. panta pirmā, otrā, ceturtā un sestā
daļa, Dzelzceļa likuma 22.1 pants.
Informācija par sabiedriskās apspriešanas procesu: paredzētās darbības sākotnējā sabiedriskā apspriešana notika no
2015. gada 13. februāra līdz 15. martam,
un sabiedriskās apspriešanas sanāksmes
organizētas visu novadu pašvaldībās, kuras šķērso Rail Baltica. Pēc sākotnējās sabiedriskās apspriešanas Vides pārraudzības
valsts birojs 2015. gada 11. maijā izsniedza
programmu Programma ietekmes uz vidi
novērtējumam Eiropas standarta platuma
publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas «Rail Baltica» būvniecībai.
Izvērtējot ietekmes uz vidi novērtējuma
sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā
iesniegtos priekšlikumus, kā arī sadarbojoties ar pašvaldībām, iedzīvotāju interešu
grupām un citām ieinteresētajām pusēm,
tika izstrādātas papildu alternatīvas Rail
Baltica trases novietojumam Salacgrīvas,
Limbažu un Mārupes novadā (C3, C4 un
C5 alternatīvas).
Papildu alternatīvu sākotnējā sabiedriskā apspriešana noritēja no 2015. gada
4. līdz 24. septembrim.
Paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana norisinājās no 2015. gada 11. novembra
līdz 11. decembrim.
Pēc sabiedriskās apspriešanas tika izvērtēti saņemtie priekšlikumi un 2015. gada
23. decembrī papildinātais ziņojums iesniegts Vides pārvaldes valsts birojam atzinuma sniegšanai.
Pamatojoties uz saņemtajiem Vides pārraudzības valsts biroja un citu institūciju
viedokļiem par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu tika
izstrādāta aktuālā Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma redakcija, kas Vides pārraudzības valsts birojam iesniegta 2016. gada
31. martā.
Pasākumi, ko veiks, lai novērstu vai
samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi:
lai novērstu un samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, tiks veikti pasākumi saskaņā
ar paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un Vides pārraudzības
valsts biroja 2016. gada 3. maija atzinumu
Nr. 5 Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras
līnijas «Rail Baltica» būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu.
Laiks un vieta, kur sabiedrība var
iegūt informāciju par pieņemto paredzētās darbības akceptu un iepazīties ar
dokumentiem: LR Satiksmes ministrijā,
Gogoļa ielā 3, 506. kab., darba laikā, iepriekš sazinoties un precizējot laiku pa tālruni 67028275.

Valdība apstiprinājusi Satiksmes ministrijas piedāvāto Rail Baltica dzelzceļa līnijas
trases izvietojumu Latvijas teritorijā, kurā iekļauts arī B2-2 risinājums. Lai ievērotu iedzīvotāju un pašvaldības intereses, valdība, ieklausoties Salacgrīvas iedzīvotāju viedoklī,
uzdeva VARAM kopā ar Satiksmes ministriju un Salacgrīvas novada domi konsultēties ar
Eiropas Komisijas (EK) Vides ģenerāldirektorātu par iespēju C5 posmā, kas šķērso Natura 2000 teritoriju Vitrupes ielejā, būvēt Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas
dzelzceļa infrastruktūru.
Salacgrīvas novada domē ir gandarīti, ka valdība, akceptējot dzelzceļa Rail Baltica
trases novietojumu Latvijas teritorijā, uzdeva atbildīgajām ministrijām vēl konsultēties ar
EK par novadam vēlamāko trases variantu.
- Šoreiz panāktais kompromiss ir varbūt viens no pirmajiem gadījumiem Latvijā, kad
iedzīvotāju iniciatīva kopā ar domes atbalstu tomēr spēj panākt saprātīgu risinājumu, šādi valdības lēmumu vērtē Salacgrīvas novada iedzīvotāja un aktīviste Vīva Ieviņa. Viņa
kopā ar domubiedriem jau vairāk nekā gadu cīnījusies, lai dzelzceļš Salacgrīvas novadā
ietu nevis pa Satiksmes ministrijas atbalstīto B2-2 trasi, bet C5 trasi, kas skartu mazāk
lauksaimniecības zemju.
Lai arī šīsdienas lēmums nedod garantiju, ka iedzīvotāju atbalstītā trase noteikti tiks
īstenota, tā tomēr ir iespēja vēl pacīnīties, uzskata Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs. - Es esmu gandarīts. Mums ir iespēja turpināt darbu un tiešām
noskaidrot, kāda ir šī situācija. Šeit būtībā ir runa par to, vai birokrātija un formālisms
uzvarēs, vai uzvarēs tas, kas patiesībā ir dabā, - saka D. Straubergs.

2016. gada 16. septembris
APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes
2016. gada 21. jūnija sēdes lēmumu Nr. 236 (protokols Nr. 7; 2.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8

Par nekustamā īpašuma nodokli
Salacgrīvas novadā 2017. gadā

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

1. Saistošie noteikumi (turpmāk -  noteikumi) nosaka kārtību, kādā pašvaldība 2017. 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 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 eksplu
atācijā, 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

PIELIKUMS

Salacgrīvas novada domes 21.06.2016. lēmumam Nr. 236
(protokols Nr. 7; 2.§)
Saistošo noteikumu Nr. 8 Par nekustamā īpašuma nodokli
Salacgrīvas novadā 2017. gadā paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija

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, 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, 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 1.Noteikt, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā īrnieki, nomnieki, dzīizklāsts
vokļu 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 kadastrālās vērtības (būvei
piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības) ar
nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad
parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.
3. Informācija
Papildus budžetā plānoti ieņēmumi no neapstrādātās lauksaimniecībā izpar plānoto
mantojamās zemes aplikšanas ar nodokli (pamatojoties uz Lauku atbalprojekta ietekmi uz
sta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes šā
pašvaldības budžetu gada novembra mēnesī 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
Pakāpeniski tiks sakārtota apkārtējā vide (sakoptas lauksaimniecībā izpar plānoto
mantojamās zemes, nojauktas vai atjaunotas vidi degradējošu, sagruvušu
projekta ietekmi uz
vai cilvēku drošību apdraudošas būves, ekspluatācijā nodotas ēkas un
uzņēmējdarbības vidi būves, kurām beidzies būvniecības termiņš), kas sekmēs gan fizisko gan
pašvaldības teritorijā juridisko personu uzņēmējdarbības sfēras attīstību.
5.Informācija par
Netiek mainīta.
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
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Salacgrīvas
muzeja dārgumi
stāsta par
operdziedātāju
Ludmilu Sepi-Ešu
1937. gada 30. septembris, Limbažu Vēstnesis, Nr. 39

Skaists ierosinājums

Svētdien, 3. oktobrī ar skolotājas Jerkinas jkdzes ierosinājumu rīko koncertu ar
saviesīgu vakaru. Sarīkojuma atlikums paredzēts salacgrīvietes L. Seppes muzikālās
izglītības turpināšanai Latvijas konservatorijā.
Šai rudenī L.Seppe sekmīgi izturējusi pārbaudījumus Latvijas konservatorijas dziedāšanas klasē. Lai jaunajai dziedātājai būtu iespējams izglītoties, sirsnīgi ieteicams
visai sabiedrībai koncertu apmeklēt, kura vokālās mākslas daļu ar dziesmām un ārijām izpildīs pati jaunā dziedātāja.
Šī vecās avīzes ziņa un necila fotogrāfija līdz šim bija viss, kas mums zināms
par novadnieci dziedātāju Ludmilu SepiEšu. Nu varam pastāstīt daudz vairāk. Un
tā…
Ludmila Sepe dzimusi 1918. gada
19. decembrī Salacas pagasta Vīskalnu
mājās kā trešais bērniņš, bet rūpes par trim
meitām jāuzņemas mātei vienai pašai, jo
tēvs pirms diviem mēnešiem miris. Nu jādzīvo svešu ļaužu pajumtē un jāgādā par
ikdienas iztiku. Tēvs bijis kalējs un arī
kaislīgs vijoles spēlētājs, kurš teicis, ka
meitām vispirms jāmācās notis un tikai
tad grāmatas lasīt. Ludmila stāstījusi, ka
pie mātes nākušas kaimiņienes un lūgušas
Dievu, lai jaundzimušais bērniņš neizdzīvo -  ar divām lielākajām meitām būšot
vieglāka iztikšana. Māte arī lūgusies, bet
par to, lai meitai veselība un pašai izturība.
Jau agrā bērnībā melnmatainā tumšace
atšķīrās no savām māsām, prata nodziedāt
neskaitāmas tautasdziesmas, varēja spēlēt
cītaru un citus mūzikas instrumentus. Nesatikusi savu tēvu, bet mantojusi no viņa
izcilu muzikalitāti, Ludmila ar māsām un
mammu dziedāja gan mājās, gan pareizticīgo draudzes korī.
Arī mācoties Salacgrīvas skolā, pamanīta mazās Ludmilas dzidrā balss, un skolotājs Eidemanis mudina apgūt arvien jaunas dziesmas. Meiteni iesaista muzikālos
priekšnesumos, māca viņai skolas sarīkojumiem Vītola bērnu dziesmas. Eidemanis
arī ir tas, kas rosina pievērsties dziedāšanas studijām nākotnē.
1936. gadā Ludmila Sepe ar krustmātes
finansiālu palīdzību iestājas Sk. BērziņasRozenbergas mūzikas skolā, bet iztikai
pelna pati, uzkopjot istabas. 1937. ga
dā, izturot ievērojamu konkursu, iestājas
Valsts konservatorijā Elzas Žebranskas
klasē, taču nav, kur ņemt mācību maksu - 
200 latu, jo krustmāte viņu vairāk neatbalsta. Te palīdzība nāk no dzimtās Salac
grīvas - skolotāja Kristīne Jerkina ierosina
sarīkot labdarības koncertu, lai palīdzētu
savai bijušajai skolniecei ar mācību naudu.
Salacgrīvieši bijuši sirsnīgi un atsaucīgi,
apmeklējuši koncertu kuplā skaitā, viņiem
patikusi skaistā Sepes jaunkundze ar krāšņo balsi. Par to gan dabūjusi rājienu no savas pedagoģes, jo studentiem, īpaši tiem,
kas tikko iestājušies konservatorijā, bijis
aizliegts uzstāties patstāvīgos koncertos.
Tomēr, lai pelnītu mācību maksu turpmākām studijām, jaunā māksliniece piedalīju-

sies Sabiedrisko lietu ministrijas rīkotajos
koncertos visā Latvijā.
1941. gadā Ludmila Sepe beidz valsts
konservatoriju, un viņu uzaicina par solisti
uz Liepājas operu M-me Butterfly lomai.
No šī brīža tā ir viņas mīļākā loma, ko pratusi izpildīt īpaši izjusti un guvusi klausītāju ļoti lielu atsaucību. Ārija Kādā jaukā
dienā no Džakomo Pučīni operas M-me
Butterfly jaunajai māksliniecei ir laimes
dziesma - ar to viņa iestājas mūzikas skolā, izpilda, stājoties konservatorijā, un tā
arī pašķir ceļu uz operas skatuvi Vācijā.
1944. gadā Ludmilu Sepi uzaicina uz
Rīgu, uz Nacionālo operu izpildīt M-me
Butterfly lomu. Viņa gūst izcilus panākumus un labas atsauksmes. Ceļš uz Balto
namu -  visu mākslinieku cerību piepildījumu -  ir vaļā, bet ir kara laiks, tuvojas
fronte, un Ludmila Sepe kopā ar frontes
teātri, kurā jau kādu laiku darbojas, apciemojot ievainotos hospitāļos un kareivjus
nometnēs, ar kuģi Lappland dodas svešumā - caur Poliju uz Vāciju. Turpinot koncertēt, pienāk kara beigas. Turpat Vācijā
1945. gadā Ludmila apprecas ar Verneru
Ešu, 1946. gadā piedzimst meita Rūta.
Koncertējot visā Vācijā kopā gan ar
pianisti Hertu Lūsi, gan komponistu Jāni
Mediņu un viesojoties ar koncertiem Anglijā, Zviedrijā, Amerikā un dziedot Bīlefeldes operā, paiet mākslinieces radošais
mūžs. Ludmila Sepe-Eša aizgājusi mūžībā
2006. gada 28. maijā, apglabāta Reihshofā-Denklingenā Vācijā, Valdbrolas kapos
blakus savai meitai, kura šosauli jau bija
atstājusi 1998. gadā.
Pagājušajā vasarā, ciemojoties pie radiem Latvijā, muzeju apmeklēja Dace
Rimkus un vaicāja, vai mūs interesētu materiāli par dziedātāju Ludmilu Sepi-Ešu.
- Protams! -  bija mūsu atbilde! Šogad,
pildot savu solījumu, Daces kundze uzdāvinājusi muzejam veselu kolekciju -  visu
operdziedātājas mūžu fotogrāfijās. Milzīgs
paldies par to! Daļa fotogrāfiju uzdāvināta
Rakstniecības un mūzikas muzejam, kur
tagad arī būs materiāli par mūsu izcilo
novadnieci. Katrs, kam interesē mūzikas
vēsture, varēs uzzināt par trimdas izcilo
dziedātāju Ludmilu Sepi-Ešu. Paldies!
Rakstā izmantoti materiāli no trimdas
latviešu laikraksta Latvju Sieviete, Nr. 9.,
1952.g.
Iveta Kalniņa,
Salacgrīvas muzeja krājuma glabātāja

1940. gadu sākumā Džakomo Pučīni
operā M-me Butterfly titullomā, vēl
Latvijā

1933. gada rudenī Salacgrīvas
vidusskolas 6. klases meitenes un
audzinātāja Kristīne Jerkina. Ludmila
priekšplānā kreisajā pusē

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
pašvaldības nekustamo īpašumu - zemes gabalu
Salacgrīvā, Jūrmalas iela 11A,

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
cirsmu Salacgrīvas novada Liepupes pagastā,
ceļa posmā Baznīca - Pidas - pagasta padome,

Izsolāmā zemes gabala sākumcena - 3550 EUR (trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit euro).
Izsoles solis - 355 EUR (trīs simti piecdesmit pieci euro).
Izsolei jāpiesakās līdz 31. oktobra plkst. 17.00, tā notiks 1. novembrī plkst. 15.00 Smilšu ielā 9,
Salacgrīvā, 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 zemes gabala sākumcenas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un reģistrēties izsolei Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, 207. kabinetā,
tālr. 64071986.

Izsolāmās cirsmas sākumcena - 6170 EUR (seši tūkstoši viens simts septiņdesmit euro).
Izsoles solis - 50 EUR (piecdesmit euro).
Izsolei jāpiesakās līdz 4. oktobra plkst. 17.00, tā notiks 5. oktobrī, plkst. 10.00 Liepupes pagasta padomē, Mežgravās.
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 izsolāmās cirsmas sākumcenas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, saņemt
sīkāku informāciju un reģistrēties izsolei Liepupes pagasta pārvaldē. Informācija pa tālruni
64023931, 64020118.

kadastra Nr. 6615 007 0218, zemes vienības kadastra apz. 6615 007 0212 (564 m2 platībā).

zemes vienības kadastra apz. 6660 008 0127.
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2016. gada 16. septembris

Skolai Ainažos - 160

Jubilāriem

Saules, miera, mīlestības un
siltuma pilnu septembri!
Mīļi sveicieni jubilāriem!
Iet zeme rudenī
		 ar pīlādžiem pie rokas
Un katram līdzi savu gaismu dod,
		 un laimīgs tas, kas viņas
augļu veltēs
Kā auglis pats
		 priekš ziemas spēku rod!

Pateicība

Tūjieši teic lielu paldies Salacgrīvas novada domei, SIA Limbažu
ceļi, SIA LACERA un SIA WOLTEC
par atjaunoto asfalta segumu, nomainītajām caurtekām un uzstādīto
apgaismojumu Liedaga ielā,Tūjā.

Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas

Ainažu kultūras namā

Ar oktobri Ainažu kultūras namā atsāksies aktīva pašdarbības kolektīvu sezona. Viens no ievērības cienīgākajiem pasākumiem būs kora Krasts
90. jubilejas svinības, kurām koris gatavojas jau tagad. Tāpat kultūras namā
darbu atsāks deju nodarbības pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, bērnu
amatierteātris, ansamblis Saules akmentiņi, vidējās paaudzes deju kolektīvs
Randiņš un pieaugušo amatierteātris:
3.X 17.00
ansamblis Saules akmentiņi (bērniem 4 - 8 g. vec.);
4.X 16.30
pirmsskolas deju kolektīvs Zvirgzdiņi;
		 17.30
skolas vecuma dejotgribētāji;
6.X 16.30
bērnu amatierteātris;
		 18.00
pieaugušo amatierteātris;
10.X 19.00
deju kolektīvs Randiņš.
Gaidīsim bijušos un, protams, arī jaunus dalībniekus, bet, pirms vēl kļavu lapas sārtojas un rindā dzērves kārtojas, izbaudīsim pēdējās siltās atvasaras dienas, uzkrājot spēkus jaunajam darba cēlienam!

absolventu un skolotāju salidojums
24. septembrī plkst. 18
l
l
l
l
l

Dalībnieku reģistrācija kultūras namā no plkst. 17.00
Svinīgs pasākums kultūras namā 18.00
Gājiens uz skolu
Svētku balle skolā (līdzi ņemt groziņus)
Iespēja fotografēties
Dalības maksa 5 EUR

Salacgrīvas
vidusskolas
absolventu
salidojums

22. oktobrī plkst. 17.00.

Sludinājums

Ģimene meklē aprūpētāju lauku
privātmājā. Nodrošina dzīvošanu uz
vietas. Zvanīt 28356256 Dacei.

Oktobris Salacgrīvas
novada bibliotēkās
Datums
1.X
No 1.X
3.X
No 10.X
11.X 16.30
Oktobrī
13.X
14.X 13.00
Oktobrī

2. oktobrī pl. 10.00
Lielsalacas evaņģēliski
luteriskajā draudzē

Pļaujas svētku
dievkalpojums.
Svecīšu vakari

Lielsalacas ev. lut. draudzes
svecīšu vakars:
Kuiķulē 24. septembrī pl. 15.00
Salacgrīvā 24. septembrī pl. 17.00
Brīdagā - 1. oktobrī pl. 15.00

Pareizticīgo draudzes
svecīšu vakari

Stienūžu kapos 17. septembrī 15.00
Salacgrīvas kapos 17. septembrī 17.00
Liepupes kapos 24. septembrī 15.00

18.X
Oktobrī

20.X 9.30
Oktobrī
Oktobra info
plakāts
Pastāvīga
izstāde
(arhīvs)
Oktobrī

26.X
28.X 15.00
28.X 17.30
Oktobrī
Oktobrī
Oktobrī

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

Pasākums
Tikšanās ar Salacgrīvas novada kārtībnieci
Gunitu Bisnieci
Tematiskā izstāde Rakstnieki jubilāri

Vieta
Salacgrīvas
bibliotēkā
Korģenes
bibliotēkā
Sprīdīša Rīta stunda bērniem. Iepazīsim
Svētciema
A. Brigaderes pasaku tēlus.
bibliotēkā
Uzziedēja pasaulīte... - limbažnieku Anitas un Tūjas
Gunta Ozolu fotomirkļi dabā
bibliotēkā
Pasākums skolēniem Gulbīti, gulbīti, kustini
Korģenes
kājiņas, ved mani uz... (A. Brigaderei - 155)
bibliotēkā
Literatūras izstādes, veltītas rakstnieku
Salacgrīvas
jubilejām
bibliotēkā
Pasākums lasītāju klubiņa Vārds
Ainažu
dalībniekiem
bibliotēkā
Literāri muzikāls pasākums Starp dzeju un
Tūjas Zinību
dziesmām kopā ar dziesminieci Anitu Ozolu
centrā
Pasaku rīts bērnudārza Randa sagatavošaAinažu
nas grupas audzēkņiem Palasīsim pasaciņu! bibliotēkā
Ainažu
Izstādes:
l Šovakar gribas man sapņot par visu,
bibliotēkā
kas augstāks par torņiem (rakstniekam
Aleksandram Čakam - 115)
l Rakstniecei Mārai Svīrei - 80
l Rakstniekam Anšlavam Eglītim - 110
l Annele un citi draugi (rakstniecei Annai
Brigaderei - 155)
l Skaistākās pasaku grāmatas
Mājsaimnieču rudens veltes burciņā
Liepupes
bibliotēkā
Liepupes
Literāras izstādes, veltītas jubilāriem
l Mārai Svīrei 80
bibliotēkā
l Anšlavam Eglītim 110
l Aleksandram Čakam 115
Pasākums bērniem Runcis Francis un…
Korģenes
(U. Auseklim 75)
bibliotēkā
Jaunieguvumu - nozaru un daiļliteratūras Tūjas
izstāde
bibliotēkā
Ievērojamu cilvēku dzīves jubilejas
Tūjas
bibliotēkas
info stends
Fotoreportāža par Tūjas bibliotēkas un Zinību Tūjas
centra notikumiem, pasākumiem 2015/2016
bibliotēkā
Literatūras izstādes:
l Ar vakardienu kabatā (rakstniecei
Mārai Svīrei 80)
l Tur, kur bulvāri kūp... (dzejniekam
Aleksandram Čakam 115)
Pievakares sarunas Sanāciet, Čaka skartie,
veltītas dzejnieka A. Čaka 115. jubilejas
atcerei
Krustvārdu mīklu minētāju pēcpusdiena

Tūjas
bibliotēkā

Svētciema
bibliotēkā

Korģenes
bibliotēkā
Nasko pirkstiņu radošā pēcpusdiena
Korģenes
bibliotēkā
Bērnu zīmējumu izstāde Un es arī kā Sprīdītis Svētciema
varu
bibliotēkā
Salacgrīvas lauku sieviešu biedrības
Svētciema
Mežābele rokdarbu izstāde Par prieku sev
bibliotēkā
un arī tev
Svētciema
Literatūras izstādes:
l Latviešu pasaku lugu meistarei Annai
bibliotēkā
Brigaderei - 115
l Svētciema un Lāņu skolas skolotāji
atmiņās un fotogrāfijās.
l Novadpētniecības materiālu izstāde,
veltīta Skolotāju dienai
l Poruks - Dzejas un stāstu simfonijās,
veltīta dzejnieka 145. jubilejai
l Lai saprastu, ko puķe runā, tai jāieskatās
acīs, veltīta rakstnieces M. Svīres 80. jubilejai
l Trimdas Maestro Anšlavs Eglītis un viņa
grāmatas, veltīta dzejnieka un gleznotāja
110. jubilejai
l No torņiem un skursteņiem mācījies
naktīm spītēt un gaišumu glābt, veltīta
dzejnieka A. Čaka 115. jubilejai

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.

