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izdevums

	 Klusums,	 visapkārt	 apsnidzis,	 viss	
balts,	 balts	 -	 kā	 pasakā.	 Tā	 Salacgrīvas	
sporta	 un	 atpūtas	 kompleksā	 Zvejnieku 
parks	iesākās	sestdienas,	14.	janvāra	rīts,	
kad	visā	pasaulē	atzīmēja	Pasaules	sniega	
dienu.
	 Pasaules	 Sniega	 diena	 -	 sniega	 fes-
tivāls	 bērniem	 un	 viņu	 ģimenēm	 -	 tiek	
rīkota,	 lai	 pievērstu	 bērnu	 un	 jauniešu	
uzmanību	ziemas	sporta	veidiem	un	akti-
vitātēm	uz	sniega.	Šogad	šīs	dienas	moto	
bija	Vediet bērnus uz sniega.	
	 Plkst.	 10.30	 Zvejnieku	 parkā	 sākās	
dalībnieku	 reģistrācija	 sacensībām,	 un	
jau	 no	 pirmajām	 reģistrēšanās	 minūtēm	
sportotgribētāju	bija	tik	daudz,	ka	sacen-
sību	sekretārei	bija	jāņem	palīgi,	lai	ātrāk	
varētu	sākties	sniega	jautrības.
	 Šajā	gadā	pasākuma	rīkotāji	vislielāko	
akcentu	 lika	 uz	 ģimeņu	 sacensībām,	 jo	
galvenā	 balva	 -	 Pasaules	 sniega	 dienas	
kauss	 -	 tika	 pasniegta	 vissportiskākajai	
un	 ātrākajai	 ģimenei.	Cīņā	 par	 šo	 balvu	
iesaistījās	rekordliels	ģimeņu	skaits	-	32.	
Tām	 bija	 jāsacenšas	 ragaviņu	 vilkšanā,	
boulingā,	biatlonā	un	sniega	pārnešanā	ar	
lāpstām.	Summējot	visu	šo	sacensību	re-
zultātus,	pie	3.	vietas	tika	Majoru	ģimene	
no	 Salacgrīvas	 pagasta,	 2.	 vietu	 izcīnīja	
Ginteru	ģimene	un	1.	vietu	un	kausu	 ie-
guva	 Burdikovu	 ģimene.	 Tomsonu	 un	
Zvejnieku	 ģimenes	 no	 3.	 vietas	 atpalika	
tikai	 par	1	punktu.	Viskuplāk	pārstāvētā	
bija	 Endu	 ģimene	 -	 vecmāmiņa	Mārīte,	
mamma	Laura,	tētis	Māris	un	bērni	Hali-
na,	Harijs	un	Heinrihs.
	 Paralēli	 ģimeņu	 sacīkstēm	 šajos	 pa-
šos	 sporta	 veidos	 sacensības	 notika	 arī	
individuāli.	Tālab	dalībnieki	 tika	 sadalī-
ti	 4	 vecuma	 grupās.	Vecuma	 grupā	 līdz	 
7	gadiem	startēja	15	dalībnieku.	3.	vietu	
izcīnīja	Hugo	Močāns,	2.	vietā	Arta	Kris-
tīna	Majore	 un	1.	 vietā	Kristers	Runcis.	
Vecuma	grupā	no	7	 līdz	 10	gadiem	bija	
41	 dalībnieks.	 3.	 vietu	 izcīnīja	 Edgars	
Salmanis	un	Tīna	Adela	Zeņina,	2.	vietā	
Adrians	Ginters	un	1.	vietā	Elise	Burdi-
kova.	Grupā	 no	 11	 līdz	 14	 gadiem	 star-
tēja	15	dalībnieku.	3.	vietu	 izcīnīja	Līva	
Zariņa,	 2.	 -	 Sanijs	 Kagainis	 un	 1.	 vietu	
ieņēma	Laura	Kondratjuka	un	Ketija	Alī-
sija	Kazaka.	Vecuma	grupā	15+,	kurā	bija	 
19	dalībnieku,	3.	vietu	 izcīnīja	Ilze	Kal-
niņa,	2.	-	Līga	Gintere	un	1.	-	Juris	Bur-
dikovs.
	 Šajā	dienā	notika	vēl	viens	konkurss	-	 
kaisot	pelnus	sniegā,	tika	uzburti	visdažā-
dākie	mākslas	darbi.	Konkursā	piedalījās	
43	 interesenti,	 tātad	 tapa	 tikpat	mākslas	
darbu.	 Tie	 bija	 gan	 sniegavīri,	 gan	 zie-
meļbrieži,	lapsas,	eņģeļi,	sirsniņas,	snieg-
pārsliņas	 un	 daudz	 citu	 dažādu	 darbiņu.	
Šī	 konkursa	 darbiņus	 palīdzēja	 novērtēt	
Salacgrīvas	 mākslas	 skolas	 audzēknes	
Elizabete	 Bērziņa,	 Diāna	 Zmičerevska	
un	Marta	Upīte.	Kopā	ar	organizatoriem	
tika	nolemts,	ka	3.	vietu	par	darbu	World 
Snow Day 2017	piešķirs	Grētai	Salmanei.	
2.	 vietā	 ierindojās	 Līvas	 Grētas	 Sīlītes	
un	Dignes	Lembertas	kopdarbs	Bērni ceļ 
sniegavīru.	 1.	 vieta	 šajā	 konkursā	 tika	
Majoru	ģimenei	par	darbu	Ziemeļbriedis.
	 Kā	 saldais	 ēdiens	 sacensību	 dalībnie-
kiem	un	līdzjutējiem	visas	dienas	garumā	
bija	iespēja	izbraukt	ar	kamanu	suņiem	-	 
Aļaskas	 malamutiem.	 Jau	 no	 paša	 rīta	
rindā	bija	 stājušies	 tik	daudzi	brauktgri-
bētāji!	 Paldies	 suņu	 saimniecei	 Sanitai	
Vīksnei	un	biedrībai	Sāc	no	Viļķenes	pa-
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Pelnu gleznas sniegā veidojot, laiks paskrēja nemanot

gasta,	kura	vizināja	bērnus	un	pieaugušos	
līdz	pēdējam	cilvēkam,	kad	jau	bija	atnā-
kusi	pat	krēsla.	Liels	bija	prieks,	 ka	 šos	
suņus	varēja	samīļot,	sabučot	un	nofoto-
grafēties	ar	šiem	skaistuļiem.
	 Kaut	 laiks	 nebija	 īpaši	 auksts,	 katrs	
varēja	 sasildīties	 ar	 karstas	 tējas	 krūzi	
un	 mieloties	 ar	 cepumiem.	 Vislielākais	
prieks	par	ģimenēm,	kuras	šajā	dienā	bija	
atradušas	 laiku,	 lai	 būtu	kopā	 ar	 saviem	
mīļajiem	aktīvā	atpūtā.	Tik	labi	ir	redzēt,	
ar	cik	lielu	azartu	un	degsmi	bērni	pārdzī-
vo	par	vecāku	startiem	un	vecāki	atbalsta	
savus	bērnus.	Paldies	ikvienam!
	 Paldies	 tiesnešiem	 Sabīnei	 Zīlei,	 Ēri-
kam	Močānam,	Gunai	Vizbelei,	 Sandrai	
Bērziņai,	 Baibai	 Močānei,	 Gintai	 Mo-
čānei	 un	Mārim	Bergšteinam.	Uz	 tikša-
nos	tikpat	kuplā	skaitā	nākamajos	sporta	
svētkos!

Mārīte Jankovska,
sporta metodiķe
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	 5.	janvārī	noslēdzās	būvniecības	ieceres	
Jahtotāju servisa ēka	sabiedriskā	apsprie-
šana,	 kas	 sākās	 2016.	 gada	 5.	 decembrī.	
Būvniecības	ierosinātāji	ir	Salacgrīvas	no-
vada	dome	un	Salacgrīvas	ostas	pārvalde.	
Jahtotāju	 servisa	 ēkas	 būvprojektu	 mini-
mālajā	sastāvā	izstrādāja	SIA	SB Projekts, 
būvprojekta	 vadītāja	 -	 arhitekte	 Sarmīte	
Pāvilaite.	
	 Ēku	iecerēts	būvēt	Salacas	krastā	netālu	
no	bākas.	Tajā	paredzēta	vieta	pakalpoju-
mu	 sniegšanai	 jahtotājiem	 -	 tualetes,	 du-
šas,	iespēja	kaut	ko	izmazgāt.	Tur	plānotas	
telpas	Tūrisma	informācijas	centram,	ostas	
pārvaldes	 administrācijai,	 airētājiem	 un	
laivotājiem.
	 3.	 janvāra	 sabiedriskajā	 apspriešanā	
piedalījās	 vien	 ēkas	 būvniecībā	 ieintere-
sētās	 puses.	 - Lielā apspriešana parasti 
notiek, kad sākas būvniecība,	-	bilda	ostas	
pārvaldnieks	Ivo	Īstenais.	Arhitekte	S.	Pā-
vilaite	ir	pārliecināta:	- Šis ir īstais brīdis, 
lai līdz galam izrunātu, apzinātu un ņemtu 
vērā visu projektā iesaistīto pušu vēlmes. 

Jahtotāju servisa ēkas sabiedriskā apspriešana

Saprātīgi jāizvērtē visas. Ēkas ekonomis-
kie un fiziskie gabarīti šobrīd ir ļoti gaumī-
gi, iekšējās daļas plānojumu ir iespējams 
pārdomāt, izsvērt, pārrēķināt. 
	 Vēlreiz	savu	viedokli	un	vēlmes	izteica	
airēšanas	 treneris	Kaspars	Močāns.	Viņa-
prāt,	ēkai	ir	jābūt	izmantojamai	airētājiem	
un	laivu	novietošanai.	- Airētāji ir gatavi to 
apdzīvot gan ziemā, gan vasarā. Mums būs 

iespēja krietni vien pagarināt 
airēšanas sezonu līdz pat upes 
aizsalšanai,	-	sacīja	K.	Močāns.
	 Ostas	 pārvaldnieks	 pauda	
gandarījumu,	 ka	 ilgi	 gaidītais	
pasākums	beidzot	ir	izkustējies:	
- Jau gadus 2 - 3 notiek sarunas 
un darbs pie Igaunijas Latvi-
jas «Interreg» pārrobežu pro-
grammas, kurā būs iespējams 
gūt finansējumu jahtu ostas un 
servisa attīstībai.	I.	Īstenais	pa-
stāstīja,	 ka	 būvprojekts	 sniedz	
atbildes,	kā	ēka	konkrēti	izska-
tīsies	un	cik	tā	aptuveni	izmak-

sās.	Šobrīd	tiek	lēsts,	ka	ēkas	būvniecībai	
un	vēl	plānotajai	sateču	ūdeņu	savākšanai	
no	 jahtām	 (tas	 ir	 obligāts	 noteikums,	 lai	
pretendētu	uz	finansēm)	būs	nepieciešami	
aptuveni	450	000	eiro.
	 Projekta	pieteikumu	Interreg jāiesniedz	
līdz	3.	martam.	To	darīs	galvenais	partneris	
projektā	 -	 Rīgas	 plānošanas	 reģions.	 Bez	
Salacgrīvas	 tajā	 startēs	 vēl	 vairākas	 ostas	

gan	Latvijā,	gan	Igaunijā,	tuvākā	-	Skultes.	
Cik	ilgi	vēl	notiks	spriešana	par	finansēju-
ma	piešķiršanu,	nav	zināms.	I.	Īstenais	cer,	
ka	labvēlīga	rezultāta	gadījumā	iecere	īste-
nosies	pāris	gados.
	 Salacgrīvas	 novada	 domes	 priekšsē-
dētājs	 Dagnis	 Straubergs	 ir	 pārliecināts,	
ka	 ieguvēji	 pēc	 projekta	 realizācijas	 būs	
daudzi	-	 tai	skaitā	 tūristi,	 jahtotāji,	airētā-
ji,	laivotāji,	ostas	darbinieki,	novada	viesi	
un	 salacgrīvieši.	 Jahtotāju	 servisa	 ēkas	
būvniecība	 pavirzīs	 uz	 priekšu	 promenā-
des	sakārtošanu,	tās	tālāko	labiekārtošanu.	
Novada	domes	priekšsēdētājs	ieteica	rīkot	
konkursu	par	ēkas	nosaukumu	un	pats	iz-
teica	 vēlmi	 tajā	 piedalīties.	 - Pāris ideju 
par tās nosaukumu man jau ir, - viņš	sacīja.	
	 Projekts	tiek	īstenots	Eiropas	Reģi	onā-
lās	 attīstības	 fonda	 Interreg	 Igaunijas	 -	
Latvijas	 projektā	Labāks jahtu ostu tīkls.	
Projekta	partneris	Salacgrīvā	ir	Salacgrīvas	
ostas	pārvalde.

Ilga Tiesnese

	 18.	janvārī	notika	šī	gada	pirmā	domes	
sēde,	kurā,	ņemot	vērā	deputātu	finanšu	ko-
mitejā	 apspriestos	 ieteikumus,	 2017.	 gada	
budžetā	 izdarīti	 grozījumi,	 palielinot	 pa-
matbudžeta	izdevumus	par	846	495	eiro.	
	 Runājot	 par	budžeta	grozījumiem,	no-
vada	domes	priekšsēdētājs	Dagnis	Strau-
bergs	 uzsvēra:	 - Pašvaldības finansiālais 
stāvoklis ir stabils, esam laikus pieņēmuši 
budžetu, un, lai būtu finansiāli patstāvīgi, 
esam uzkrājuši finanšu līdzekļus rezerves 
fondā. Bez tā pašvaldības rīcībā ir finanšu 
resursi, ko, atbilstoši prioritātēm, varam 
piešķirt papildu darbu veikšanai. Finan-
šu komitejās esam sēdējuši līdz vēlam 
vakaram, runājuši, sprieduši, analizējuši 
un lēmuši. Esmu ticies ar ciemu vecāka-
jiem, pārrunājis iedzīvotāju vajadzības 
un problēmas. Tā rezultātā ir sagatavoti 
priekšlikumi un budžeta grozījumi.
	 Runājot	 par	 pašvaldības	 budžeta	 pie-
šķiršanu	konkrētiem	darbiem,	katrs	no	de-
putātiem	jau	iepriekš	bija	iesniedzis	savus	
priekšlikumus	un	 šajā	 sēdē	 vēlreiz	 infor-
mēja	par	tiem.	
	 Priekšsēdētāja	 vietnieks	 attīstības	 jau-
tājumos	Jānis	Cīrulis	 sacīja:	 - Pirms pie-
šķirt naudu kādam projektam, izpētām, vai 
nav iespējams tā realizācijai piesaistīt Ei-
ropas Savienības finansējumu. Ja šāda ce-
rība ir, plānojam, gatavojam dokumentus 
un gaidām projektu pieteikšanas laiku. Ja 
nav, rīkojamies paši. Esmu ierosinājis pie-
šķirt finansējumu veloceliņa sakārtošanai 
no Svētciema noliktavas Mehanizācijas 
ielā uz Rīgas pusi, tie ir kādi 400 metri, un 
ceļa posmā Lāņos aiz Ķirbižu pagrieziena 
uz Vitrupes pusi, kā arī Svētciema parkā 
ierīkot apgaismojumu. Esam atraduši teh-
niskos risinājumus apgaismojuma un elek-
trības pieslēguma izveidošanai. 
	 Atbalstot	 deputātu	 Lijas	 Jokstes	 un	
Andra	 Zundes	 un	 biedrības	 Tūjaskrasts 
ierosinājumu,	 budžetā	 piešķirti	 papildu	
līdzekļi	apgaismojuma	uzstādīšanai	Tūjas	
ciema	Dienvidu	sektorā.	Ziemeļu	sektorā	
apgaismojumu	 sakārtoja	 2016.	 gada	 va-
sarā,	 par	 ko	 tūjieši	 ir	 ļoti	 apmierināti	 un	
saka	lielu	paldies	pašvaldībai.	Šogad	plā-
nots	 sakārtot	apgaismojumu	arī	Liepupes	
Pār	upē,	L.	Jokste	rosināja	uzstādīt	apgais-
mojumu	 arī	 uz	 tautā	 sauktā	 Mustkalnu 
ceļa.	Kādreiz	 apgaismojums	 tur	 bijis,	 un	
uz	 šī	 ceļa	 ir	 dzīva	 satiksme,	 kas	 noteikti	
pieaugs,	kad	 sakārtos	 šo	ceļa	posmu	 līdz	
Liepupei.	
	 Atbalstīts	 ir	 arī	 deputāta	 Normunda	
Tiesneša	 priekšlikums	 par	 apgaismoju-
ma	izbūvēšanu	Liepu	ielā	Svētciemā.	Lai	
arī	 ciemā	 apgaismotas	 ir	 vairākas	 ielas,	

Liepu	iela	 ir	viena	no	ciema	galvenajām,	
bet	 absolūti	 tumša.	 Pēc	 viņa	 un	 iedzīvo-
tāju	 ierosinājumiem	piešķīra	finansējumu	 
PII	Vilnītis	Svētciema	un	Korģenes	filiāles	
ēku	logu	nomaiņai	un	sakārtošanai.	Salac-
grīvā	 finansējums	 piešķirts	 Krīperu	 ielas	
un	Bocmaņa	laukuma	labiekārtošanas	dar-
biem.	
	 Priekšsēdētāja	vietniece	Skaidrīte	Eglī-
te	pauda	gandarījumu,	jo	līdzekļi	piešķirti	
Krasta,	Baznīcas	ielas	un	pilskalna	apkārt-
nes	labiekārtošanai	un	kaskāžu	izveidoša-
nai.	- Iedzīvotāji jau sen aicināja sakārtot 
Krasta ielu. Rudeņos un pavasaros to sau-
sām kājām nebija iespējams iziet, savukārt 
Baznīcas ielā daudzi pastaigājas, nūjo. 
Mans sapnis būtu bruģēta ietve līdz Vec-
salacai,	-	viņa	teica.
	 Deputāte	Ilona	Balode	budžeta	grozīju-
miem	 ieteikusi	 apgaismojuma	 ierīkošanu	
un	uzstādīšanu	Ainažos:	- Mēs tagad ejam 
no tumsas uz gaismu. Gaisma ir vajadzī-
ga! Baznīcas ir izgaismotas, ielas pilsētas 
centrā arī. Mans priekšlikums ir uzstādīt 
apgaismojumu Parka ielā pie Asara dārza 
un uz ielas, kas ved uz Iklas robežpunktu. 
Atbalstīts	 ir	 arī	 I.	 Balodes	 priekšlikums	
uzlabot	 satiksmes	 drošību	 Salacgrīvā	 pie	
veikaliem	Maxima	un	Mego,	uzstādot	pie	
gājēju	 pārejām	mirgojošus	 luksoforus	 un	
ierīkojot	gājēju	pāreju	Kuivižos,	lai	cilvē-
ki	droši	varētu	aiziet	līdz	jūrai.	
	 Deputāte,	 Salacgrīvas	 vidusskolas	 di-
rektore	 Sanita	 Šlekone	 savukārt	 ieteica	
labiekārtot	gājēju	pāreju	pie	skolas	un	sa-
kārtot	 braucamo	 ceļu	 jeb	 veco	 šoseju	 uz	
skolu.	 S.	 Šlekone	 ir	 apmierināta,	 jo	 arī	
stāvlaukuma	izveidei	pie	Liepupes	vidus-
skolas	ir	piešķirts	finansējums.	
	 Ņemot	vērā	deputāta	Edmunda	Birken-
berga	jau	sen	izteikto	ierosinājumu,	finan-
sējums	ir	piešķirts	Lībiešu	upuralu	sakār-
tošanas	 pirmajai	 kārtai.	 Ko,	 kā	 labāk	 un	
pareizāk	 darīt,	 padoms	 tiks	 prasīts	 zināt-
niekiem,	 pētniekiem,	 zemju	 īpašniekiem,	
vēsturniekiem.	 Jautājuma	 risināšanai	 ir	
uzsāktas	 sarunas	 ar	 vēsturnieci	 Rasmu	
Noriņu.	
	 Salacgrīvas	novada	domes	izpilddirek-
tors	 Kaspars	 Ķemers	 aicināja	 deputātus	
balsojumā	atbalstīt	papildu	piešķīrumus	šī	
gada	budžetā,	 jo	 ierosinājumi	 ir	deputātu	
un	 iedzīvotāju	 ieteikti.	 Šobrīd	 ir	 iespēja	
labiekārtot	 vidi,	 ierīkot	 apgaismojumu,	
padarīt	novadu	pievilcīgāku,	jo	ūdensvads	
un	kanalizācija	ir	sakārtoti.
	 2017.gada	budžets	tiks	publicēts	Salac-
grīvas Novada Ziņu februāra	numurā.
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Deputātu ieteikumi 
2017.gada budžeta 

grozījumiem
	 Domes	 sēdē	 janvārī	 deputāti	 lēma	par	
sporta	 un	 atpūtas	 kompleksa	 būvniecību	
Salacgrīvā.	 Pirms	 pieņemt	 lēmumu,	 no-
vada	domes	priekšsēdētājs	Dagnis	Strau-
bergs	 informēja,	 ka	 savulaik	 pašvaldība	
veiksmīgi	pārdeva	Lāņu	muižu	par	vairāk	
nekā	miljonu	 latu.	 Tad	 tika	 pieņemts	 lē-
mums	naudu	neizdalīt	sīkumos,	bet	sagla-
bāt	to	lielākam	un	tālākam	sapnim	-	sporta	
kompleksam.	 Treknajos	 gados	 bija	 iece-
rēts	objekts	par	7	-	9	miljoniem.	Šobrīd	šī	
ideja	 ir	atmesta.	- Pagājušajā gadā esam 
runājuši sporta padomē, ka nebūvēsim 
olimpisko centru, bet veidosim to, kas cil-
vēkiem ir vajadzīgs. Esam iecerējuši bū-
vēt daudzfunkcionālu sporta un atpūtas 

kompleksu, kurā būtu peldbaseins, atpūtas 
un nodarbību telpas lieliem un maziem, 
sportistiem un plašākai sabiedrībai. Funk-
cionālā shēma apmēram ir uzzīmēta. Bet, 
pirms sākam ko nopietnāku darīt, jāpie-
ņem politisks lēmums, ka mums tas vaja-
dzīgs, - viņš	uzsvēra.
	 Sporta	 un	 atpūtas	 kompleksu	 plānots	
būvēt	pie	Salacgrīvas	vidusskolas,	lai	sko-
lēni	uz	peldēšanas	nodarbībām	tajā	varētu	
nokļūt	tieši	no	skolas,	bet	ar	otru	ieeju	no	
ārpuses,	lai	netraucētu	mācību	darbu.	
	 Deputāti	lēmumu	par	sporta	un	atpūtas	
kompleksa	 būvniecību	 atbalstīja	 vienbal-
sīgi.

Ilga Tiesnese

Salacgrīvā būs sporta un atpūtas 
komplekss

	 2016.	gada	rudenī	sākās	gājēju	un	velo-
sipēdistu	ceļa	ierīkošana	autoceļa	A1	Rīga	
(Baltezers)	 -	 Igaunijas	 robeža	 (Ainaži)	
90,80.	-	92,20.	km	Kuivižos.	Šis	ir	turpinā-
jums	veloceļam,	kas	jau	agrāk	izbūvēts	no	
Salacgrīvas	puses.	Darbus	veic	SIA	Limba-
žu ceļi, to	līgumcena	ir	253	000	eiro.
	 Atbildīgais	 būvdarbu	 vadītājs	 Ziedonis	
Kalniņš	 informēja,	 ka	 veloceliņa	 garums	
būs	 1,4	 kilometri	 -	 līdz	 autobusu	 pieturai	
pie	Kuivižu	veikala.	Lielākā	daļa	darbu	 ir	
veikti,	 atlicis	 izbūvēt	 vēl	 vienu	 caurteku	

un	 uzklāt	 asfalta	 segumu.	 Celiņa	 platums	
2,5	m,	tas	paredzēts	gājējiem	un	velobrau-
cējiem.	 Šobrīd,	 ziemas	 periodā,	 ir	 tehno-
loģiskais	 pārtraukums	 un	 darbi	 nenotiek,	
bet		darbi	atsāksies	aprīļa	beigās	vai	maija	
sākumā.	Līdz	jūnijam	tie	būs	pabeigti.	Ta-
gad	pa	šo	celiņu	braukt	nevar,	to	arī	netīrīs,	
lai	nesabojātu	esošo	segumu.	Ja	kāds	grib	
pārvietoties,	 to	 var	 darīt,	 bet	 gājējiem	 tas	
nav	atvērts,	tas	ir	kā	būvlaukums	būvdarbu	
laikā.

Ilga Tiesnese

Par Kuivižu veloceliņu

Par Bocmaņa laukumu

Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu
Ar Salacgrīvas novada domes 19.10.2016. lēmumu Nr. 394 

tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajos īpašumos 
«Roņi», (kadastra Nr. 66600130026), «Roņi» (kadastra Nr. 66600130024) un 

«Roņi 2» (kadastra Nr. 66600130025) Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā.
 Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt atļauto izmantošanu, apvienot trīs zemes vienības vienā zemes 
vienībā, piekļuves nodrošināšana jaunizveidotajai zemes vienībai; apbūves noteikumu detalizācija; infrastruktū-
ras plānošana.
 Detālplānojuma izstrādātājs - SIA PILS M, reģ. Nr. 47703002196.
 Detālplānojuma izstrādes vadītāja Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja Marita Muceniece. Pla-
šāku informāciju par detālplānojumu iespējams saņemt Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, 
Salacgrīvas novadā.

	 Šogad	Salacgrīvā	paredzēts	 rekonstruēt	
un	pārbūvēt	Bocmaņa	 laukumu,	Kalna	un	
Krīperu	ielu.	2017.	gada	budžetā	šiem	dar-
biem	atvēlēti	125	000	eiro.		
	 Bocmaņa	 laukums	 ir	 viena	 no	 pilsētas	
centrālajām	 vietām,	 kurā	 notiek	 dažādi	
pasākumi.	Pirms	uzsākt	 tā	 rekonstrukciju,	
pašvaldība	 vēlas	 uzzināt	 iedzīvotāju	 vie-
dokļus,	kā	šim	laukumam	izskatīties.	Nova-
da	domes	priekšsēdētājs	Dagnis	Straubergs	
aicina	 iedzīvotājus	 izteikt	 savas	 idejas,	kā	
labiekārtot	 laukumu:	 - Vēlamies šo vietu 
labiekārtot kvalitatīvi, interesanti un atrak-
tīvi, lai varam tur svinēt svētkus, atpūsties 
un lai vieta būtu pievilcīga salacgrīviešiem, 
viesiem un tūristiem. Negribam laukumu 

vienkārši nobruģēt ar pelēku bruģi un viss. 
Šobrīd ir pasūtītas teritorijas topogrāfiskās 
kartes, lai pie reizes sakārtotu pazemes ko-
munikācijas, izveidotu vajadzīgos ūdens un 
kanalizācijas pieslēgumus.
	 Pēc	 iedzīvotāju	 viedokļu	 un	 ideju	 ap-
kopošanas	tiks	noformēts	darba	uzdevums	
projektēšanai.	 Projekts	 būs	 gatavs	 maijā.	
Reāli	 pārbūves	 un	 rekonstrukcijas	 darbi	
abās	ielās	un	laukumā	sāksies	septembrī,	jo	
vasarā	slēgt	šo	vietu	nebūtu	lietderīgi.	
	 Iedzīvotāju	ieteikumus	un	idejas	gaidām	
līdz	10.	februārim.	Tās	varat	sūtīt	ilga.ties-
nese@salacgriva.lv, dome@salacgriva.lv 
vai	 pa	 pastu	 -	 Salac	grīvas	 novada	 dome,	
Smilšu	iela	9,	Salac	grīva,	LV-4033.

mailto:ilga.tiesnese@salacgriva.lv
mailto:ilga.tiesnese@salacgriva.lv
mailto:dome@salacgriva.lv
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	 13.	 janvārī	Salacgrīvas	muzejā	notika	
divu	 grāmatu	 atvēršanas	 svētki.	Muzeja	
telpas	 šai	 reizei	 bija	 par	 šauru,	 intere-
sentu	 bija	 tik	 daudz,	 ka	 daļai	 tā	 arī	 bija	
jāpaliek	 un	 jāklausās	 no	 blakus	 telpas.	
Šis	 bija	 noslēguma	 pasākums	 Latvijas	
Zinātnes	padomes	atbalstītajā	un	Latvijas	
Kultūras	 akadēmijas	 īstenotajā	 projektā	
Vidzemes Svētupe reālajā un mītiskajā 
kultūrtelpā,	kura	vadītājs	bija	vēsturnieks	
un	 arheologs,	 vēstures	 zinātņu	 doktors,	
habilitētais	mākslas	zinātņu	doktors	Juris	
Urtāns.
	 Projekta	 laikā	 kopš	 2013.	 gada	 tika	
pētīta	 Svētupes	 kultūrainava.	 Pētījuma	
mērķis	bija	noskaidrot,	vai	Svētupe	veido	
upes	piekrastes	ļaužu	atšķirīgu	identitāti,	
un,	ja	veido,	tad	kā.	Mēģinot	atbildēt	uz	šo	
jautājumu,	 klajā	 nāca	 grāmata	Vidzemes 
Svētupe reālajā un mītiskajā kultūrtelpā	-	 
zinātnisku	 rakstu	 un	 folkloras	 vākuma	
apkopojums.	Bet	Svētupes	pētītāji	neap-
stājās,	un	gadu	mijā	 iznākušas	vēl	divas	
Svētupei	veltītas	grāmatas.	Viena	no	tām	-	 
folkloristes	 Janīnas	 Kursītes	 un	 vēstur-
nieces	Rasmas	Noriņas	grāmata	Svētupe 
krustām šķērsām,	 kurā	 autores	 skaidro-
jušas	Svētupes	krastu	45	vecsaimniecību	
vēsturi.	 Grāmatā	 aplūkoti	 Svētupes	 ap-
kaimē	dzīvojošie	pēdējie	Vidzemes	lībie-
ši,	 viņu	 pakāpeniskā	 iekļaušanās	 latvie-
šos.	Pētot	upi	un	tās	tuvāko	aploci	-	cilvē-
kus	un	viņu	personvārdus,	uzvārdus,	viņu	
etnisko	un	 reliģisko	piederību,	viņu	mā-
jas,	piederošās	lietas,	mājdzīvniekus,	vei-
doto	 kultūrainavu,	 izmantots	 gan	 arhīvu	
materiāls	(sākot	ar	17.	gs.),	gan	fotogrā-
fijas	(no	19.	gs.	beigām	līdz	mūsdienām),	
arī	abu	grāmatas	autoru	lauku	pētījumos	
Limbažu	 un	 Salacgrīvas	 novadā	 iegūtās	
ziņas	 un	 folklora.	 Otra	 grāmata	 ir	 Svēt-
upes lībiešu upuralas.	Folklorists	Sandis	
Laime	 un	 arheologs,	 kultūrvēsturnieks	
J.	Urtāns	tajā	mēģinājuši	izprast,	kas	alā	
kādreiz	noticis.	Lībiešu	upurala,	kas	atro-
das	Svētupes	krastā	un,	domājams,	devu-
si	 nosaukumu	 upei,	 ir	 daudzslāņains	 un	
sarežģīts	pētniecības	objekts.	Apvienojot	
dažādas	 pētniecības	 metodes	 un	 dažādu	
zinātņu	 nozaru	 pieejas,	 pētnieki	 izman-
tojuši	 arheoloģiskos,	 speleoloģiskos,	
vietvārdu,	 paleogrāfiskos,	 folkloras	 un	
rakstītos	vēstures	avotus.	Svētupes	Lībie-
šu	upurala	zināmā	mērā	ir	hrestomātisks	
seno	svētvietu	piemērs	un	lielisks	izziņas	
avots	pētījumiem	par	 lībiešu	un	 latviešu	
ticējumu	 un	 reliģisko	 praksi	 vēlajos	 vi-
duslaikos	un	agrajos	jaunajos	laikos.
	 Salacgrīvas	muzeja	vadītāja	Ieva	Zilve-
re	todien	sanākušajiem	teica	šādus	vārdus:	
- Šodien pie mums valda patīkams saju-
kums, jūsu ir tik daudz. Muzejā atklāj di-
vas grāmatas, un tas ir rets notikums. Mēs 
dzīvojam uz zemes, bet zem zemes, gaisā 
un ūdenī vēl ir tik daudz nezināmā, tik 
daudz noslēpumu… Tikai mēs neprotam 
tos saskatīt. Bet 2013. gadā, kad sākās šis 
projekts, mēs bijām laimīgie, jo tieši Svēt-
upe tika izraudzīta vispusīgai pētniecī- 
bai - uz zemes, zemzemē, gaisā un ūde-
nī. Par to jāpateicas zinātniekiem, ar-
heologiem, vēsturniekiem, pētniekiem un 
arī pašvaldībām, kas iesaistījušās šajā 
projektā. Grāmatu	 autorus	 un	 klāteso-
šos	 uzrunāja	 arī	 Salacgrīvas	 novada	 do-
mes	 priekšsēdētājs	 Dagnis	 Straubergs:	 
- Prieks, ka ir iznākušas grāmatas un ir 
tik liela interese par tām. Patīkami, ka par 
mūsu pusi raksta un tā tiek pētīta. Domā-
jam, kā nākamos projektus bāzēt uz grā-
matās rakstīto, īpaši runājot par Lībiešu 
upuralām. Tas ir labs sākums, jo vairāk 
mēs par lietām uzzinām, jo lielāka pārlie-
cība, ka ir vērts darīt, vērts saglabāt.
	 Ekspedīcijas	 un	 garo	 gadu	 projektu	
vadītājs	 profesors	 J.	 Urtāns	 atgādināja,	
ka	 Svētupes	 projekts	 turpinājies	 četrus	
gadus.	 - Man tas ir ļoti dzīvās atmiņās, 
jo nupat pabeidzām atskaites. Projekts ir 
beidzies mūsu zinātniskajā izpratnē, bet 

tam noteikti būs atsauksmes. Šīs 
divas grāmatas tikko nāk no iz-
devniecības, mūzikas terminos 
varam teikt, ka šobrīd notiek 
pasaules pirmatskaņojums… 
Mēs visi esam šī pirmatskaņoju-
ma pirmie dalībnieki, klausītāji, 
skatītāji. Šīs grāmatas ir ieska-
tīšanās sevī, cenšanās ieraudzīt 
to, kas ir acīm redzams un tepat 
blakus, bet nemanāms, un ir tas 
īstais brīnums. Lielā mērā grā-
matas ir par jums pašiem. Es šo-
dien iedomājos, cik agri vai vēlu 
nāks nākamie pētnieki un pētīs 
alas un šo apkārtni. Nezinu. Do-
māju, ka tuvāko 20 gadu laikā 
tas nebūs. Iespējams, to mēs ne-
viens nepiedzīvosim. Ir nedaudz 
skumji, ka projekts ir noslēdzies. 
Šodien grāmatas aizies pie jums, 
lasiet tās, bet to tapšana jau ir 
vēsture, -	viņš	aici	nāja.
	 Pirms	stāstīt	par	grāmatu	Svēt-
upe krustām šķērsām,	R.	Noriņa	
nolasīja	J.	Kursītes	sveicienu,	jo	
otra	 autore	 nevarēja	 piedalīties	
grāmatu	svētkos.	- Šo četru pro-
jekta gadu laikā sapratu, ka Svētupe un 
svētupieši arī ir viena no Latvijas vērtī-
bām. Mani pārsteidza visu to cilvēku, ku-
rus satikām, ar kuriem runājām, sirsnība, 
uzticēšanās un atvērtība. Esmu lepna un 
gandarīta, ka man bija iespēja ar jums 
tikties un sarunāties. Šo sarunu rezultāts 
ir mūsu grāmata, -	rakstījusi	J.	Kursīte.
	 Runājot	par	grāmatu,	R.	Noriņa	uzsvē-
ra,	ka	viņai	patīkot	skaitlis	444:	- Tik lap-
pušu ir šajā grāmatā. Izskatās iespaidīgi! 
Liela daļa no jums devusi savu artavu šīs 
grāmatas tapšanā. Liels paldies jums par 
palīdzēšanu! Grāmata nav romāns, tās 
otrajā jeb māju daļā ir tikai vēsturiskā 
informācija. Visskumjākais projekta laikā 
man bija redzēt un saprast, ka vietās, kur 
bijušas lielas, skaistas vēsturiskas mājas 
tagad labākajā gadījumā ir daži koki. 
Māju vairs nav, un neviens nezina, kur 
tās bijušas. Ceru, ka grāmatā rakstītais 
noderēs radiniekiem, kaimiņiem, jauna-
jiem māju īpašniekiem. Kā	pateicību	lie-
lākajiem	 palīgiem	 R.	 Noriņa	 pasniedza	
grāmatu	Svētupe krustām šķērsām.	
	 Par	 izdevumu	 Svētupes lībiešu upur-
ala	 stāstīja	 viens	 no	 tās	 autoriem	 -	 
S.	Laime.	 - Rasmas un Janīnas grāmata 
būs tas lasāmais gabals, kurā liela daļa 
no jums atradīs saikni ar saviem senčiem. 
Savukārt šī grāmata ir par vienu dabas 
objektu. Braucot šurp, prātoju, kas mani 
alās piesaista… Domājot līdzībās ar cil-
vēka dzīvi, ala ir vislīdzīgākais dabas 

objekts cilvēkam, jo tai ir sava dzimšana, 
kad avots to sāk skalot, un agri vai vēlu 
pienāk gals. Ala, par ko mēs ar profe-
soru Urtānu esam uzrakstījuši grāma-
tu, ir cienījamā vecumā, tā piedzīvojusi 
daudz interesantu lietu. Lībiešu upurala 
ir ievērojams pazemes tukšums Latvijas 
un Baltijas mērogā.	 Pagājušā	 gadsimta	 
70.	 gadu	 sākumā,	 pētot	 Svētupes	 lībie-
šu	upuralu,	kā	alu	pētnieks	 sākās	Guntis	
Eniņš.	 Tieši	 Lībiešu	 upuralā	 1970.	 un	 
71.	gadā	viņš	izstrādāja	metodiku,	kā	pē-
tīt	alas.	Šī	ir	vieta,	kur	piedzimusi	Latvi-
jas	 speleoloģija	 tādā	 veidā,	 kādu	 to	 pa-
zīst	 mūsdienās.	 1973.	 gadā	 upuralā	 bija	 
J.	Urtāna	pirmie	izrakumi,	un	var	teikt,	ka	
viņš	kā	arheologs	ir	sācies	šajā	vietā.	Šie	
ir	arī	pirmie	zinātniskie	izrakumi	kādā	no	
Latvijas	alām.	G.	Eniņš	te	pirmo	reizi	Lat-
vijā	atrada	sienās	ieskrāpētus	zīmējumus,	
turklāt	 tieši	 Lībiešu	 upuralā	 atrodams	
vissenākais	 ar	 gadskaitli	 datētais	 tūristu	
uzraksts	-	1642.	gads.	- Šī ir arheoloģis-
kajiem atradumiem bagātākā ala, patiesi 
unikāla kulta vieta, kas daudz pasaka par 
lībiešu tālaika reliģisko praksi. Es kā cē-
sinieks jūs apskaužu, jo jūspusē ir ala, par 
ko uzrakstīta grāmata, - viņš	rezumēja.
	 Pirms	uzsākt	grāmatu	 tirdzniecību	un	
autogrāfu	 sniegšanu,	 projekta	 koordina-
tore	 Ieva	 Vītola	 pasniedza	 Salacgrīvas	
muzejam	 unikālu	 materiālu	 -	 projekta	
laikā	apzinātu	vietvārdu	un	vietu	nosau-
kumu	 topogrāfiskās	 kartes,	 kas	 tapušas	

sadarbībā	 ar	Latvijas	ģeotelpiskās	 infor-
mācijas	aģentūru.	Topogrāfiskajās	kartēs	
ir	salikti	visi	vietu	nosaukumi,	kādi	ir	un	
bijuši	Svētupes	krastos.	
	 Šajā	reizē	klātesošajiem	bija	iespēja	ie-
gādāties	visas	trīs	grāmatas	par	pašizmak-
su,	un	gribētāju	rinda	bija	liela.	Edmunds	
Birkenbergs,	rindā	stāvot,	šķirstīja	dāvanā	
saņemto	grāmatu	un	stāstīja,	ka	pirks	arī	
tās	 par	 alām.	 - Es taču dzīvoju Svētupes 
krastos un palīdzēju, kā vien var, - devu 
bildes, stāstīju, rādīju, vadīju ekskursijas. 
Šīs taču ir manas dzimtās vietas! -	 viņš	
teica.	Ar	grāmatas	veidotājiem	bildēs	un	
atmiņu	 stāstījumā	 dalījusies	 arī	 Daina	
Plūme.	Viņa	bērnībā	Svētupes	krastos	pa-
vadījusi	 daudzas	 vasaras.	 - Daudzi mūs 
var tikai apskaust - mums par Svētupi ir 
trīs grāmatas,	-	palepojās	uz	tikšanos	at-
nākusī	sieviete.	Arī	Dzintra	Saklaure	de-
vusi	 savu	 artavu	 grāmatas	Svētupe krus-
tām šķērsām	tapšanā.	- Fotogrāfijas, seni 
dokumenti, ēkas -, kas bija, to rādījām. 
Vēsture ir jāsaglabā! -	viņa	bilda.
	 Kad	grāmatas	bija	nopirktas	un	autori	
grāmatas	 parakstījuši,	 cilvēki	 nesteidzās	
prom,	bet	šķirstīja	izdevumus,	atcerējāas	
viesus,	 kuri	 ekspedīciju	 laikā	 ciemojās	
mājās	 un	 uzdeva	 visdažādākos	 jautāju-
mus.	Un	visi	kā	viens	secināja:	 - Varam 
būt lepni - par mūsu Svētupi sarakstītas 
trīs grāmatas! Nu, kuram vēl tā ir!

Ilga Tiesnese

Grāmatu atvēršanas svētki - 
pirmatskaņojums

Salacgrīvas muzeja telpas šiem grāmatu atvēršanas svētkiem par šauru… Tik daudz bija interesentu!

Šajā reizē varēja iegādāties visas trīs projekta laikā iznākušās grāmatas, un tīkotāju pēc tām netrūka

https://lv.wikipedia.org/wiki/V%C4%93sturnieks
https://lv.wikipedia.org/wiki/Arheologs


Literāri 
muzikāls 

pasākums
	 Kaut	ārā	aiz	loga	ir	ziema,	Liepupes	biblio-
tēkā	valda	ziedu	krāšņums,	ko	var	baudīt	no	
Anitas	un	Gunta	Ozolu	fotomirkļiem.	Izstādē	
Uzziedēja pasaulīte	 skatāmi	 viņu	 piemājas	
dārzā	pašā	vasaras	plaukumā,	kad	var	uzsmai-
dīt	gan	puķuzirnītim,	gan	rozei	un	iebrist	mar-
grietiņu	pļavā,	tvertie	skati.	
	 Kādā	decembra	pēcpusdienā	bibliotēkā	 ti-
kāmies	 ar	 abiem	 izstādes	 autoriem,	 kuri	 bija	
gatavi	 pastāstīt,	 kā	 tapusi	 katra	 fotogrāfija.	
Bet	 tikšanās	 reizē	Anita	mūs	 iepriecināja	 arī	
ar	savu	dzeju	un	dziesmām.	Autore	stāstīja	par	
saviem	koncertbraucieniem	un	disku	ierakstī-
šanu.	Tā	kā	tobrīd	visas	noskaņas	bija	saistītas	
ar	Ziemassvētku	gaidīšanas	laiku,	dziesmas	un	
dzeja,	protams,	bija	par	ziemu	un	to,	kā	katram	
sastapt	savu	eņģeli:	- Sapņi kā eņģeļi lidinās 
brīvi, Zvaigžņu puķes te apraudzīt var…	Ar	
skanīgām	 dziesmām	 un	 liriskām	 dzejas	 rin-
dām	laiks	paskrēja	ātri,	un	klausītāji	teica	lielu	
paldies	Anitai	 un	Guntim	 par	 jauko	 kopābū-
šanu.	Tikšanās	noslēdzās	ar	sadziedāšanos	un	
vēlējumu:	-	Dziediet, kad sirsniņai skumji, un 
dziediet, kad prieks prasa uzgavilēt!

Sarmīte Zvīne,
Liepupes bibliotēkas vadītāja
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ir	no	enerģisko	cilvēku	pulka.	Viņai	vien-
mēr	būs	viedoklis,	viņa	vienmēr	gribēs,	lai	
ir	labāk.	Tieši,	konkrēti	un	rezultatīvi.	Ilonai	
Trezunei	pateicība	par	brīnišķīgo	Liepupes	
tautas	nama	zāles	noformējumu	valsts	svēt-
ku	sarīkojumam.	Ziedu	kompozīcijas	sanā-
ca	tik	kvalitatīvas,	ka	viena	tajā	pašā	vakarā	
aizceļoja	pie	brīvības	pieminekļa,	citas	tika	
ienestas	Liepupes	baznīcā,	kur,	gādīgu	cil-
vēku	 aprūpētas,	 tās	 sagaidīja	 Ziemassvēt-
kus.	Labo	darbu	balva	arī	Normundam	un	
Aigai	Baumaņiem	par	izpalīdzēšanu,	kon-
sultācijām	un	padomiem.	Artai	Rubezei	tā	
piešķirta	par	atbalstu	jebkurai	pozitīvai	ko-
lēģu	un	skolēnu	iniciatīvai.	Viņa	patiešām	
ir	liels	ieguvums	liepupiešiem	un	novadam,	
kura	atbalstīs	un	palīdzēs	ikvienas	pozitīvas	
iniciatīvas	realizēšanā.	Līgai	un	Gundaram	
Purviņiem	tika	paldies	par	skaistajām	dāva-
nām,	par	atbalstu	un	interesantām	idejām.
	 Novada	 sociālais	 dienests	 Labo	 darbu	
balvai	 ieteicis	Rūķu	komandu	 -	Aigu	Vil-
di,	 Zani	 Ģērmani,	 Līvu	 Ģērmani,	 Laumu	
Joksti	un	Diānu	Grimaļuku,	kuras,	neska-
toties	 uz	 katras	 aizņemtību	 darbā	 un	 rū-
pēm	 par	 savu	 ģimeni,	 ir	 nenogurdināmas	
labestībā	 un	 labā	 vairošanā.	 Šogad	 Rūķu	
komanda	 apciemoja	 daudzbērnu	 ģimenes	
un	vientuļos	pensionārus,	kuriem	vienkārša	

parunāšanās	 un	 uzmanības	 apliecinājumi	
nepieciešami	pat	vairāk	nekā	dāvanas.	Ilzei	
Vītolai,	Janai	Zanderei,	Gatim	Pīpkalējam,	
Egijai	 Zīmelei,	 Silvijai	 Ozolai,	 Vilmāram	
Kukulim,	 Irai	 Janišai,	Aigaram	Bērziņam,	
Agnijai	Pavārei,	Jurim	Janītim,	Initai	Gru-
dzinskai	 paldies	 par	 sapratni	 un	 palīdzē-
šanu	 novada	 ģimenēm.	 Sociālais	 dienests	
vēlas	pateikties	arī	tiem	anonīmajiem	rotaļ-
lietu,	apģērbu	un	apavu	ziedotājiem,	kas	kā	
neredzamie	rūķīši	ienāca	pārvaldes	vestibi-
lā,	nolika	ziedojumu	un	devās	savās	gaitās.	
Sirds	siltumu	un	labestību	nevar	izmērīt,	tas	
vienkārši	ir	mūsos	iekšā.	Pasaule	visapkārt	
būs	tāda,	kādi	būsim	mēs	paši.	Paldies!
	 Balva	arī	Septītās	dienas	adventistu	baz-
nīcas	 Salacgrīvas	 draudzes	 palīgmācītājai	
Dagnijai	Lapai	kopā	ar	Andu	Ristamecu	un	
citiem	draudzes	locekļiem,	kuri	ieguldījuši	
lielu	darbu	vairāku	pasākumu	organizēšanā	
Salacgrīvā.
	 Labo	darbu	balva	un	īpašs	paldies	Vol-
demāram	Lejiņam,	kurš	jau	vairākus	gadus	
atbalsta	trūcīgās	ģimenes	Liepupes	pagastā	
katros	Ziemassvētkos,	sagādājot	pārsteigu-
mu	ar	Ziemassvētku	vecīša	 ierašanos.	Lai	
Voldemāram	veselība	un	 labie	 eņģeļi	 stāv	
klāt!
	 Pasākuma	vadītājs	Andris	Zunde	balvu	

pasniegšanas	 izskaņā	nolasīja	Lidijas	Bēr-
zes	tieši	šim	pasākumam	veltīto	dzejoli	La-
bās rokas:
Šodien	rakstot	bija	jāpadomā,
To	jāpasaka	tā,	lai	visi	jūt,
Lai	saprastu,	cik	svarīga	šī	doma,
Kur	labiem	darbiem	mūžu	mūžos	būt…
	 Ir	ļoti	patīkami	daudzkārt	slavēt,
	 Kas,	maksu	negaidot,	cik	spēka	līdz,
	 Kurš	neprasot,	vai	svešinieks,	vai	savējs,
	 Viņš	nedienu	spēj	ātri	projām	dzīt.
Daudz	ir	vēl	to,	kas	dvēselē	ir	dzirdīgs,
Šeit	-	Salacgrīvā,	Tūjā,	Liepupē,
Kurš	cita	bēdu	sadzirdēs	ar	sirdi
Vai	rītausmā,	vai	dienas	nogalē…
	 Dažs	atnāk	nesaukts,	zin’,	

kur	pielikt	roku,
	 To	dara	tāpēc,	ka	tā	lika	sirds…
	 Caur	mīļu	vārdu,	teiktu	puspajokam,
	 Jau	kādās	acīs	laimes	as’ras	mirdz.
Kāds	noglauž	pumpuru	-	

tas	uzzied	plaukstās,
Šīs	labās	rokas	visu	spēj,
Tām	pateikties	šai	ziemas	dienā	aukstā,
Tik	skaisti	pieprot	tieši	Liepupē!	
	 Paldies	visiem	labo	darbu	darītājiem	un	
tiekamies	 2017.	 gada	 Labo	 darbu	 balvas	
pasniegšanas	ceremonijā!

Ilga Tiesnese

	 Pirmajos	 Ziemassvētkos	 Liepupes	 tau-
tas	 namā	 notika	 ikgadējās	 aptaujas	 Labo 
darbu balva	 noslēguma	 sarīkojums.	Pavi-
sam	bija	iesniegtas	70	anketas,	kurās	Labo 
darbu balvai	pieteikti	56	cilvēki.
	 Šogad	Labo darbu balvu	Liepupē	saņē-
ma	pensionāru	dvēselīte	Ilze	Ķēbere,	smai-
dīgā	 un	 laipnā	 pastniece	 Santa	 Oša,	 par	
pagasta	 sargeņģeli	 sauktā	 Mudīte	 Skuja,	
izpalīdzīgā	 kaimiņiene	 Anda	 Ozola,	 pas-
ta	 nodaļas	 vadītāja	Antra	 Vēja,	 atsaucīgā	
Roze	Strelēviča,	izpalīdzīgie	Anda	un	Mā-
ris	Alsbergi,	 pašaizliedzīgais	Roberts	 Iga-
lis,	labais	kaimiņš	Raimonds	Narunovskis,	
dāsnais	 Andris	 Lapiņš,	 pretimnākošā	 un	
uzmanīgā	Ilze	Vītola,	gardo	pašcepto	tortu	
meistare	Laimdota	Sakne,	mīlestības	pilnā	
un	starojošā	Zeltīte	Millere,	Liepupes	sie-
viešu	prieks	un	veiksme	-	ne	tikai	laba	fri-
ziere,	bet	arī	jauka	māmiņa	Santa	Bērziņa,	
atsaucīgā	un	labestīgā	sirdsdzejniece	Lidija	
Bērze	un	draudzīgā	Limbažu	autoostas	dar-
biniece	Silvija	Konovalova
	 Liepupes	mazpulki	Labo	darbu	balvai	ie-
teikuši	Inesi	Ābeli,	kura	sniegusi	nesavtīgu	
atbalstu	Liepupes	mazpulcēniem!	Savukārt	
pensionāru	 biedrība	 paldies	 saka	 Mārītei	
Sakārnei	 par	 Salacgrīvas	 novada	 Senioru	
svētku	sporta	spēļu	noorganizēšanu	un	va-
dīšanu.	Lijai	Jokstei	balva	par	lielo	atbalstu	
Liepupes	pensionāru	balles	 rīkošanā.	Bal-
vu	 saņēma	 Liepupes	 vidusskolas	 ieteiktie	
liepupieši	-	vienmēr	rosīgā	un	kustīgā	Ma-
rija	Šakele,	 aktīvā	Rūta	Kraule,	 enerģiskā	
Gunta	Kuģeniece,	laipnā	un	iejūtīgā	Gaļina	
Rihaļska.	Tūjas	bibliotēka	Labo	darbu	bal-
vai	izvirzīja	Tūjas	ciema	vecāko	-	dāsno	un	
izpalīdzīgo	Rūtu	Kalniņu,	atsaucīgo	Astru	
Tomsoni,	 pašaizliedzīgo	 dzīvokļu	 bied-
rības	 Liepupe 30 valdes	 locekli	 Ludmilu	
Bendzelovski,	asprātīgo	un	dzīvespriecīgo	
Mārīti	Mežgaili.	Balvu	saņēma	arī	aktīvais	
un	mērķtiecīgais	 sporta	 biedrības	Veixmes 
vadītājs	Aleksandrs	 Pavlovskis.	 Visvairāk	
anketu	 ar	 ieteikumu	 Labo	 darbu	 balvai	 
2016.	gadā	saņemts	par	Inesi	Alksni.	Liep-
upieši	saka	paldies	par	viņas	izlolotajām	un	
organizētajām	ekskursijām.
	 Liepupes	 tautas	 nams	 Labo	 darbu	 bal-
vai	 izvirzīja	 vienu	 no	 visatsaucīgākajiem	
pagasta	uzņēmējiem	Jāni	Lokmani,	kurš	ir	
sava	pagasta	patriots.	Starp	citu,	arī	šampa-
nietis,	ko	šajā	vakarā	baudīja	svētkos,	bija	
Jāņa	 sarūpēts.	Liepupes	muiža	 kļuvusi	 ne	
tikai	 par	 pagasta	 rotu,	 bet	 tās	 saimniece	
Egita	Lauska	ir	arī	pagasta	kultūras	dzīves	
veidotāja	un	atbalstītāja.	Endija	Pavlovska	

Kā ierasts, pasākuma noslēgumā tapa kopīga fotogrāfija piemiņai

Labo darbu balva Liepupē

	 Gada	nogalē,	28.	decembrī,	Salacgrī-
vas	vidusskolā	notika	novada	 izglītības	
iestāžu	 vadītāju	 un	 pedagogu	 Ziemas-
svētku	konference.	Šī	ir	tā	reize,	kad	vi-
dusskolā	pulcējas	vispārizglītojošo,	pro-
fesionālās	un	interešu	izglītības	skolu	un	
pirmsskolas	izglītības	iestāžu	vadītāji	un	
pedagogi,	lai	klausītos	lekcijas,	satiktos	
un	parunātos.	
	 Klātesošos	 uzrunāja	 Salacgrīvas	 no-
vada	 domes	 izglītības	 speciāliste	Antra	
Paegle:	 - Noslēdzot 2016. gadu, saku 
jums lielu paldies par nenovērtējamo 
darbu, ko esat ieguldījuši mūsu audzēk-
ņos, izglītojot ikdienā, mācot zinības, 
prasmes un iemaņas un sagatavojot 
viņus konkursiem, skatēm un mācību 
priekšmetu olimpiādēm. Paldies, ka esat 
audzēkņiem padomdevēji, atbalsts un ie-
dvesmotāji! Man ir liels prieks jūs visus 
redzēt šajā svētku reizē.
	 Mācību	gada	sākums	novada	trīs	vis-
pārizglītojošās	 mācību	 iestādēs	 ir	 bijis	
jubilejas	 gads,	 pedagogi	 svētku	 organi-
zēšanā	ir	ieguldījuši	lielu	darbu,	enerģiju	
un	 izdomu.	 Izglītības	 speciāliste	 sacīja:	 
- Mēs sekojam ministrijas iecerētajām 
un ieviestajām reformām ar cerību, ka 
visi būsim ieguvēji. Darba ir daudz, 
tāpēc mums, atbalstot un iedvesmojot 
citam citu, ir jārod spēks un enerģija 
jaunam cēlienam. Jaunais gads nāks 

ar jaunām pārmaiņām, jo esam iece-
rējuši lielu uzmanību pievērst jauniešu 
karjeras izglītībai. Veiksmi un izturību  
2017. gadā! Lai šī diena ir radoša opti-
misma un atziņām bagāts laiks.
	 Konferences	dalībniekus	 svētkos	ap-
sveica	Salacgrīvas	novada	direktoru	pa-
domes	 pārstāve	 -	 Liepupes	 vidusskolas	
direktore	Arta	Rubeze:	- Šis gads mums 
bijis piepildīts un notikumiem bagāts. Ir 
bijušas trīs lielo skolu jubilejas, esam 
saņēmuši gandarījumu, tiekoties ar ab-
solventiem, esam satikuši sen neredzētus 
kolēģus. Tā zem egles ir viena lielā dā-
vana, ko varam izpakot un salikt pa sirds 

Ziemassvētku konference
plauktiņiem. Tās ir atmiņas, brīniš-
ķīgie mirkļi, ko esam izdzīvojuši visi 
kopā. Vēl viena brīnumjauka dāva-
na, kuras mums visiem pietrūcis, ir 
laiks. Mums trūkst laika līdzcilvē-
kiem, lai gan veļu un traukus izmaz-
gā mašīna, vēstules nerakstām ar 
roku, bet aizsūtām e-pastā... Ir pie-
trūcis laika pieskarties otra cilvēka 
sirdij ar savu brīvo laiku. Visiem 
vēlu atrast laiku saviem mīļajiem, 
saviem līdzcilvēkiem. Novēlu prie-
ku, ko rodam ikdienā, - par uzziedē-
jušu pieneni, par pūku, kas paceļas 
debesīs, par putna dziesmu. Novēlu 
degt par savu lietu, bet nesadegt, 
saglabāt sevi, būt mīļiem, piepildī-

tiem, būt harmonijā ar darbu un privāto 
dzīvi. Šīs lietas mēs nevaram atrast zem 
egles, bet tās varam dāvināt viens otram, 
iegūt katrs sev. Un novēlu nepazaudēt 
sevi lielajā pasaulē.
	 Salacgrīvas	novada	pedagoģisko	dar-
binieku	Ziemassvētku	konferencē	pieda-
lījās	divi	lektori	-	Zane	Daudziņa	ar	lek-
ciju	Zelta atslēga uz veiksmi uzstājoties 
un	Haralds	Burkovskis,	kurš	lekcijā	Lai-
mes dimensija	skaidroja,	kas	ir	laime,	kā	
to	ieraudzīt	un	saprast.	Muzikālus	svei-
cienus	atskaņoja	 Jāzepa	Vītola	Latvijas	
mūzikas	akadēmijas	Brass kvintets.

Ilga Tiesnese

Kā tikt galā ar uztrau kumu un bailēm lekcijā, 
peda gogiem stāstīja aktrise un pedagoģe 
Zane Daudziņa
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	 16.	decembrī	savu	90.	dzimšanas	dienu	
svinēja	Ainažu	 brīvprātīgo	 ugunsdzēsēju	
biedrība	(BUB)	un	25	gadu	jubileju	-	Ai-
nažu	ugunsdzēsības	muzejs.
	 Atklājot	svētkus,	Ainažu	kultūras	namā	
zālē	 ienesa	Ainažu	 BUB	 karogu.	 Naudu	
tam	sāka	vākt	 jau	1933.	gadā,	bet	 sapnis	
piepildījās	tikai	2004.	gada	16.	maijā,	brī-
dī	 pirms	 Latvijas	 ugunsdzēsēju	 profesi-
onālajiem	svētkiem.	Tā	varēja	arī	nenotikt,	
jo	Ainažu	dome	2004.	gadā	varēja	iegādā-
ties	 biedrībai	 karogu	 vai	 izbūvēt	 pilsētas	
tualeti.	Izvēle	krita	par	labu	karogam.	Un	
tā	Ainažu	BUB	komanda	kā	pati	pirmā	at-
jaunotajā	Latvijā	tika	pie	sava	simbola	ar	
Ainažu	un	BUB	ģerboņiem	un	zīdā	šūtiem	
vārdiem	Valstij par godu tuvākam par pa-
līgu.	Karogs	iesvētīts	Sv.	Arsēnija	pareiz-
ticīgo	baznīcā	Ainažos,	lai	vienmēr	Aina-
žu	 ugunsdzēsēji	 steigtu	 palīgā	 un	 glābtu	
no	uguns,	ūdens,	vētrām	un	citām	likstām.	
	 Svētku	 apsveikumu	 bija	 sagatavojuši	
Krišjāņa	 Valdemāra	 Ainažu	 pamatskolas	
audzēkņi.	 Apsveikuma	 vārdus	 savējiem	
un	viesiem	sacīja	biedrības	valdes	priekš-
sēdētājs	 Gints	 Kopštāls	 un	 ugunsdzēsī-
bas	 muzeja	 vadītāja	 Anastasija	 Celma.	 
G.	Kop	štāls	 teica:	 - Šovakar zālē sapul-
cējušies visi esam vienādi domājoši. Jeb-
kurš no brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem 
ir pelnījis draudzīgu uzsitienu uz pleca 
un pateicību, jo jūs esat gatavi doties pa-
līgā, nepadomājot to, kas būs un ka par 
to neviens nemaksā. Mums ir paveicies, 
jo mūsu priekšteči par mums ir ļoti labi 
parūpējušies, atstājuši labu mantojumu, 
ievadījuši mūs savos darbos. Mums nāk 
arī jaunā paaudze - strādāt griboša, ak-
tīva. Mums ir, kas palīdz, kas uztur. Pal-
dies novada domei par atbalstu. Mums 
ir paveicies, jo ir labi draugi! Savukārt	 

A.	Celma	neslēpa	savu	prieku	un	palepo-
jās:	- Mums ir paveicies, jo blakus muze-
jam ir ugunsdzēsēju depo. Bet kas ir mašī-
nas un depo, ja nav ugunsdzēsēju! Tāpēc 
mums ir paveicies vēl vairāk, jo mums ir 
arī ugunsdzēsēji, kuri kopā ar mums ir 
gan svētkos, gan grūtos brīžos. Es jums 
vēlu, lai ir laime, drošība mājās un lai 
svētki ir mīļi, skaisti, ģimeniski.
	 Novada	 domes	 priekšsēdētājs	 Dagnis	
Straubergs	sveica	abus	 jubilārus:	 - Tas ir 
brīnišķīgi, ka vēl arvien ir dzīvas un aktī-
vi darbojas biedrības no Latvijas laikiem, 
kas gan tad, gan tagad rūpējas par savu 
un citu drošību, par sabiedrisko dzīvi un 
to, kas notika Ainažos. Šajā brīnišķīgajā 
jubilejas dienā saku, ka ugunsdzēsēji ir tie 

cilvēki, kuri no sirds dara savu darbu un 
palīdz vienmēr. Paldies jums par to! Bet 
muzejam novēlu daudz brīnišķīgu ekspo-
nātu, lai tas kļūtu bagātāks un lai Ainažu 
brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība nekad 
nebūtu tikai eksponāts šajā muzejā. Jūs 
esat mums vajadzīgi! Svētkos	 jubilārus	
uzrunāja	arī	Ainažu	pilsētas	pārvaldniece	
Ilona	Jēkabsone:	- Ugunsdzēsēji ir drosmī-
ga un izpalīdzīga tauta. To viņi ir pierādī-
juši ar saviem darbiem, dzēšot sarežģītus 
ugunsgrēkus un izpalīdzot pilsētai un no-
vadam. Varu droši teikt, ka pirmie biedri, 
kuri šo biedrību dibināja pirms 90 ga-
diem, to darījuši ne velti, jo mūsu BUB var 
turpināt nest savu vārdu ar droši paceltām 
galvām.

	 Suminājumus	gaviļniekiem	nesa	arī	Ai-
nažu	kultūras	nams	un	Solveiga	Muciņa,	
Ainažu	 jūrskolas	 muzeja	 darbinieces	 un	
Solveiga	 Smiltēna,	 Salacgrīvas	 pilsētas	
muzejs	 un	 Ieva	 Zilvere,	 Salacgrīvas	 no-
vada	 tūrisma	 informācijas	 centra	Ainažu	
punkta	vadītāja	Inta	Briģe,	Ainažu	psiho-
neiroloģiskās	slimnīcas	vadītāja	Ilona	Ba-
lode,	Ainažu	 pensionāru	 klubiņa	Atbalss 
vadītāja	Aija	Šmite	un	biedrība	Sprints A.	
Muzikālus	 sveicienus	 gaviļniekiem	 bija	
sarūpējuši	 Krišjāņa	 Valdemāra	 Ainažu	
pamatskolas	 skolēni,	 sieviešu	 ansamblis	
Dziedātprieks	un	Ainažu	vidējās	paaudzes	
deju	kolektīvs	Randiņš.	
	 Sirsnīgs	un	mīļš	bija	Sandras	Bērziņas	
apsveikums:	- Tā kā es nāku no ugunsdzē-
sēju dzimtas, visa mana bērnība pagājusi 
ugunsdzēsēju stāstos. Mana vecmāmiņa 
un vectēvs vienmēr stāstīja par ballēm, 
kādas ugunsdzēsējiem bijušas. Šī ir pirmā 
reize, kad es piedalos ugunsdzēsēju ballē. 
Līdz šim jutu līdzi tētim un dzirdēju vec-
māmiņas un vectēva atmiņu stāstus. Esmu 
pagodināta un pateicīga te būt! Es šova-
kar ar jums lepojos.
	 Biedrības	valdes	priekšsēdētājs	G.	Kop-
štāls	īpašu	paldies	sacīja	Ainažu	un	Korģe-
nes	 posteņu	 brīvprātīgajiem	 ugunsdzēsē-
jiem,	pasniedzot	piemiņas	zīmes	-	teicam-
nieku	nozīmītes.	
	 Ar	laba	vēlējumiem	un	sirsnīgiem	svei-
cieniem	 pie	 ainažniekiem	 bija	 braukuši	
viesi	 no	Tukuma,	Tērvetes,	Naukšēniem,	
Inčukalna,	 Limbažiem,	 Alojas,	 Staiceles	
un	Rīgas.	
	 Arī	es	pievienojos	sirsnīgajiem	un	mī-
ļajiem	sveicieniem	un	vēlu	klusu	un	mie-
rīgu	laiku!

Ilga Tiesnese

Ainažu brīvprātīgos ugunsdzēsējus svētkos sveic Inčukalna brīvprātīgie ugunsdzēsēji

Ainažos svin divas jubilejas

	 Ir	pagājuši	10	gadi,	kopš	Salacgrīvas	vi-
dusskolā	darbojas	Zentas	Mennikas	vadītā	
bērnu	folkloras	kopa	Zēģelīte.	Jubileja	no-
svinēta,	bet	es	lūdzu	Zentiņu	pastāstīt	par	
šiem	gadiem,	kas	vadīti	kopā	ar	bērniem.	
Ideja	 par	 folkloras	 kopu	 bērniem	Salacg-
rīvā	 radusies	 pamazām.	 Vadot	 folkloras	
grupu	Cielava,	 sakrāts	 pamatīgs	 dziesmu	
pūrs,	tāpēc	radusies	doma	par	pārmantoja-
mību,	par	 to,	 lai	dziesmas	 iedzīvotos	vie-
tējā	sabiedrībā,	 lai	 tās	zinātu	ne	 tikai	pie-
augušie,	bet	arī	jaunā	paaudze.	Viņas	klusā	
vēlēšanās	piepildījās,	 jo	pirms	10	gadiem	
Salac	grīvā	tika	dibināta	interešu	izglītības	
iestāde	 9. vilnis,	 nejauši	 tika	 sastapta	 tās	
vadītāja	Ilona	Mennika,	un	Zenta	izstāstīja	
savu	 ideju.	Ar	 viņas	 atbalstu	 Salacgrīvas	
kultūras	namā	sāka	darboties	bērnu	folklo-
ras	kopa	Zēģelīte.	
	 Zentiņai	 bija	 milzīga	 vēlme	 darboties	
un	dot	savas	zināšanas	bērniem.	Lai	to	va-
rētu	darīt,	viņa	pat	Rīgā	pabeidza	skolu,	ie-
gūstot	attiecīgu	diplomu	folklorā	un	peda-
goģijā.	Uz	pirmo	nodarbību	sanāca	vairāk	
nekā	 30	 bērnu.	 Laiks	 paskrējis	 nemanot,	
bet	šajā	reizē	noticis	kas	brīnumains	-	pāri	
kultūras	namam	parādījies	dubultais	vara-
vīksnes	loks.	Visi	to	uztvēruši	kā	pozitīvu	
zīmi.	 Kā	 simbols	 tā	 ieausta	 arī	 Zēģelītes 
vimpelī,	raksturojot	folkloras	dažādību	un	
krāsainību,	bērnu	aizrautību	un	 to,	ka	 jau	
pašā	pirmajā	mēģinājumā	tāda	svētība	arī	
no	debesīm.	Kad	9. vilnis	beidza	pastāvēt,	
bija	 jāizlemj	 -	 turpināt	 darboties	 kultūras	
namā	 vai	 skolā.	 Zentiņa	 izlēma	 par	 labu	
Salac	grīvas	 vidusskolai,	 jo	 tur	 ir	 iespēja	
darboties	 uz	 vietas,	 satikt	 bērnus,	 vadīt	
nodarbības	 arī	 klasēs,	 ja	 tas	 ir	 nepiecie-
šams.	 Savu	 izvēli	 viņa	 nav	 nožēlojusi	 ne	
brīdi.	Šo	gadu	laikā	pie	viņas	darbojušies	

vairāk	nekā	100	bērnu.	Viņa	uzsver,	ka	ir	
bezgalīgi	 pateicīga	 liktenim,	 kas	 viņu	 sa-
vedis	kopā	ar	bērniem.	Viņi	esot	tik	atvēr-
ti,	 darboties	griboši!	Latviešu	 folklora	un	
dzīvesziņa	viņus	 interesē,	patīk,	viņi	cen-
šas	izprast	gan	tautasdziesmas,	gan	mācās	
spēlēt	 instrumentus,	 gan	 apgūst	 latviešu	
rotaļas	un	dančus.
	 Ieguvums	ir	abpusējs,	bagātinās	pati	va-
dītāja,	 bet	 bērni	 zina	 latviešu	 godus,	 prot	
tos	 svinēt,	 apgūst	 latviešu	 folkloras	ētiski	
estētiskās	vērtības.	Gadu	gaitā	apgūts	 ļoti	
daudz,	un	Zēģelīte	savas	bagātības	rāda	arī	
citiem.	 Stāstot	 par	 spilgtākajiem	 pasāku-
miem,	kuros	nācies	piedalīties,	Zentiņa	mi-
nēja	ikgadējo	pasākumu	Pulkā eimu, pulkā 
teku,	 skates,	 konkursus.	 It	 sevišķi	 katru	
gadu	labi	panākumi	ir	stāstnieku	konkursā	
Rīgā,	kad	tiek	izmantots	vietējais	lībiskais	
dialekts,	lai	parādītu	savu	piederību	dzim-
tajam	novadam	un	lai	popularizētu	latviešu	
valodas	bagātību.	Liels	gods	bija	piedalī-
ties	 iepriekšējos	Latvijas	 Skolu	 jaunatnes	
dziesmu	 un	 deju	 svētkos,	 kas	 dalībnieku	
atmiņā	palicis	kā	neaizmirstams	piedzīvo-
jums.	
	 Īpašu	 izaicinājumu	 Zēģelīte	 pieņēma	
2015.	gadā,	kad	piedalījās	akustiskās	mū-
zikas	festivālā	Sudraba kaija.	Tajā	viņi	bija	
jaunākie	dalībnieki,	un	žūrija	īpaši	novēr-
tēja	Lienes	Muciņas	dziedājumu.	Bet	Ane-
te	Grīnberga	Anekdošu virpulī	Rīgā	ieguva	
Grand Prix.	Pašlaik	folkloras	kopā	darbo-
jas	13	bērnu,	tostarp	divas	meitenes	ir	ko-
lektīvā	no	pirmās	dienas.	Tāpēc	uzdevu	arī	
viņām	 pāris	 jautājumu.	 Anete	 Grīnberga	
mācās	12.	klasē,	darbojoties	Zēģelītē,	no-
vērtē	 saskanīgo	 kolektīvu.	 Uz	 jautājumu,	
kas	 visspilgtāk	 palicis	 atmiņā,	 viņa	 min	
Dziesmu	 svētkus	 un	 daudzos	 koncertus,	

kur	tiek	gan	dziedāts,	gan	spēlēts,	gan	iegū-
ti	daudzi	draugi.	Viņa	pirmo	reizi	atnākusi	
kopā	ar	vecmāmiņu,	jo	draudzene	netiku-
si,	un	 tā	vaļasprieks	folklora	palicis	visus	
šos	gadus.	Arī	pēc	skolas	beigšanas	Anete	
domā	 turpināt	 darboties	 folkloras	 kopā.	
Līga	Ieviņa	uz	pirmo	nodarbību	atnākusi,	
brāļa	mudināta.	Tagad	patīk,	ka	visi	kopā	ir	
smaidīgi,	pozitīvi,	visi	ir	savējie.	Arī	viņai	
spilgtākie	 iespaidi	 no	Dziesmu	 svētkiem,	
bet	nākotnē	pēc	vidusskolas	beigšanas	vi-
ņas	mērķis	ir	pamatīgāk	apgūt	kokles	spē-
li.
	 Abas	 meitenes	 saka	 paldies	 vadītājai,	
kuru	visi	mīļi	dēvē	par	Zentiņu,	par	atsau-
cību,	par	to,	ka	vienmēr	ir	saprotoša	un	īsta	
uzticības	persona	bērniem.	Bet	skolotāja	ir	
arī	prasīga,	jo,	tikai	ieguldot	darbu,	var	sas-
niegt	labus	rezultātus.	Pagājušā	gada	noga-
lē	28.	decembrī	Zēģelīte	kultūras	namā	ar	
nelielu	koncertu	nosvinēja	Ziemassvētkus	
un	 savu	 jubileju.	 Dalībnieki	 bija	 kopā	 ar	
vecākiem,	priecājās,	ka	viņus	nav	aizmir-
susi	arī	I.	Mennika.	Viņai	 liels	paldies,	 jo	
kopš	 9. viļņa	 laikiem	 folkloras	 kopai	 ir	
gan	tautastērpi,	gan	instrumenti.	Salacgrī-
vas	vidusskolas	vārdā	skolotāja	Inta	Cirša	
dāvināja	 jubilejas	 kliņģeri,	 visi	 kopā	 gan	
dziedāja,	gan	spēlēja,	gan	gāja	rotaļās.	
	 Bet	 pēc	 jubilejas	 turpinās	 darbošanās.	
25.	 februārī	 jādodas	 uz	 Rīgu	 atrādīt	 pro-
grammu,	lai	varētu	piedalīties	šī	gada	kon-
kursā	Pulkā eimu, pulkā teku.	Un	Zentiņa	
saka:	-	Nepārtraukta radīšana - tā tur pie 
dzīves.	 Novēlēsim,	 lai	 dzirkstī	 radošums,	
lai	daudz	 ideju,	 lai	veiksme	un	panākumi	
turpmāk,	 piedaloties	 konkursos,	 skatēs,	
festivālos!

Inta Balode, 
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja

Salacgrīvas vidusskolas
folkloras kopai Zēģelīte

10 gadu jubileja

Un atkal balts 
sākums…

	 Esam	atvēruši	pirmo	lapu	jaunā	gada	
grāmatā.	 Kāda	 tā	 būs,	 ko	 jauku	 būsim	
tajā	 ierakstījuši,	 redzēsim	 nākamajos	
Ziemassvētkos.	 Aicinu	 visus	 lauviešus	
nebūt	 pasīviem	 vērotājiem	 un	 vēl	 labā-
kiem	kritiķiem,	bet	 ieguldīt	savu	artavu	
sabiedriskās	 dzīves	 veidošanā	 un	 pa-
sākumu	 organizēšanā,	 daloties	 ar	 sa-
vām	 idejām,	 vēlmēm	 un	 atlicinot	 kaut	
nedaudz	 laika	 to	 piepildīšanai.	 Tad	 arī	
mūsu	gads	būs	izdevies.
	 Bet	 pagaidām	 atskatīsimies	 uz	 pagā-
jušā	 gada	 decembra	 darbiņiem.	 Trešajā	
adventē	 biedrība	 Svētupes Lauva	 orga-
nizēja	 Ziemassvētku	 radošās	 darbnīcas.	
Tajās	no	dabas	materiāliem	tapa	dekori	-	 
svečturi.	 Pēc	 kopīgas	 darbošanās	 iede-
dzām	mūsu	eglīti.
	 Otrajos	 Ziemassvētkos	 pulcējāmies	
sarīkojumā	 Labvakar svētvakarā!.	 Te	
suminājām	 aptaujas	 Lauvu labais ga- 
riņš 2016	 laureātus.	 Goda	 rakstus	 un	
balviņas	saņēma	Daiga	Zvejniece,	Linda	
Kauliņa,	 Ilze	 Jēkabsone,	 Zanda	 Runce,	
Artūrs	Melnis	un	Toms	Runcis.	Bet	pati	
galvenā	balva	-	egle	un	Labā	gariņa	goda	
nosaukums	 šogad	 z.s.	 Ķulles	 saimnie-
kam	un	Lauvu	ciema	vecākajam	Mārim	
Melnalksnim.	Labos	gariņus	un	pārējos	
klātesošos	sveica	un	laba	vēlējumus	teica	
Salacgrīvas	novada	domes	priekšsēdētā-
ja	vietniece	Skaidrīte	Eglīte	un	biedrības	
priekšsēdētāja	 L.	 Rozenberga.	 Pēc	 tam	
klausījāmies	Alojas	 jauniešu	 muzikālās	
apvienības	 Kokteilis	 koncertu	 Ziemas-
svētku	 skaņās.	Paldies	par	dziesmās	 ie-
likto	 un	 klausītājiem	 sniegto	 mīlestību	
un	gaišumu!	Pa	to	laiku	līdz	Lauvām,	ne-
skatoties	uz	galīgi	neatbilstošajiem	laik-
apstākļiem,	 bija	 atnācis	 Ziemassvētku	
vecītis.	Dāvanu	maisā	atradās	dāvaniņas	
mazajiem	 un	 pat	 pārsteigumi	 lielajiem.	
Bet	par	jauko	ballēšanos	vakara	noslēgu-
mā	paldies	sakām	grupai	Atspulgs.

Indra Lauvās
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 Salacgrīvas	kultūras	namā	10.	decembrī	
Septītās	dienas	adventistu	baznīcas	Salac-
grīvas	 draudze	 organizēja	 Ziemassvētku	
garīgās	 mūzikas	 labdarības	 koncertu	Ce-
rības gaisma ar	 kamerkora	Cantamus	 un	
koklētāju	 ansambļa	 Raksti	 piedalīšanos.	
Tā	mērķis	 bija	 savākt	 ziedojumus	 kādam	
konkrētam	bērnam	ar	īpašām	vajadzībām.	
	 Salacgrīvas	novada	domes	sociālais	die-
nests,	 pārzinot	 lielāko	 daļu	 novada	 bērnu	
invalīdu,	ieteica	saziedotos	līdzekļus	nodot	
Elīnas	 Ozolas	 ģimenei	 Liepupes	 pagas-
tā.	 Elīna	 mācās	 Salacgrīvas	 vidusskolas	 
10.	klasē.	Lai	spētu	patstāvīgi	pārvietoties	
un	 paaugstināt	 savu	 neatkarības	 līmeni,	
ikdienā	 Elīnai	 nepieciešams	 lietot	 orto-
zes kāju	potītes	un	pēdas	locītavu	fiksēša-
nai	un	 stabilizēšanai.	Bez	 šī	palīglīdzekļa	
meitene	 var	 pārvietoties	 tikai	 ratiņkrēslā.	
Bērnam	pieaugot,	ortozes	arī	 jāmaina.	To	
izgatavošanai	nepieciešami	4000	eiro.

	 Katru	koncerta	apmeklētāju	mīļi	 sagai-
dīja	 Elīnas	 klasesbiedri,	 dāvinot	 koncerta	
programmas.	 Vakara	 vadītājs	 -	 mācītājs	
Ģirts	 Rozners	 no	 Rīgas	 priekšnesumu	
starplaikos	izstāstīja	brīnišķīgu	19.gs.	krie-
vu	 rakstnieka	 Ļeva	 Tolstoja	 stāstu	 Kur 
ir Dievs - tur ir mīlestība	 -	par	kurpnieku	
Martinu,	 kurš	 gaidīja	 tikšanos	 ar	 Kungu.	
Koncerta	 otrās	 daļas	 laikā	 mācītājs	 uzru-
nāja	 klausītājus	 ziedot	 ortožu	 iegādei	Elī-
nai.	Ar	 viņas	 klasesbiedru	 palīdzību	 caur	
skatītāju	 rindām	 laida	 ziedojumu	 urnas.	
Draudzes	sekretāre	Anita	Damsone,	palīg-
mācītāja	Dagnija	Lapa,	un	sociālā	dienesta	
darbinieces	Iveta	Mendziņa	un	Līvija	Bēr-
ziņa	 atvēra	 visas	 urnas	 un	 tika	 saskaitīts	
vakara	gaitā	saziedotais	-	1277,91	eiro.	Pēc	
koncerta	 nauda	 svinīgi	 tika	 nodota	Elīnas	
vecākiem	Sanitai	un	Normundam	Ozoliem.	
	 Īsi	 pirms	 Ziemassvētkiem	 Liepupes	
vidusskolā	 tika	 organizēts	 labdarības	 tir-

dziņš,	 kurā	 bērni	 pārdeva	 pašu	 gatavotas	
lietas	un	produktus.	Bērni	visu	labdarības	
tirdziņā	nopelnīto	naudiņu	-	110,22	eiro	-	
uzticēja	 Liepupes	 vidusskolas	 direktorei	
Artai	 Rubezei,	 lai	 ieskaitītu	 Salacgrīvas	
novada	 domes	 ziedojumu	 kontā	 Elīnai	
Ozolai.	Šajā	kontā	Elīnai	pavisam	 ieskai-
tīti	395,22	eiro.	Saziedotā	nauda	jau	gada	
nogalē	pārskaitīta	Elīnas	mammas	kontā.	
	 Paldies	 labdarības	 koncerta	 organi-
zētājiem,	 visiem	 ziedotājiem	 (aptuveni	 
200	klausītājiem)	un	tiem,	kuri	pārskaitīja	
naudu	Elīnai	 (SIA	TP Kastes,	 Inesei	Bro-
kai,	Ingai	Keišai,	Sandrai	Verginai,	Loretai	
Lūsei).	
 Laimīgs ir nevis tas, kurš spēj saņemt 
vai dabūt, bet gan tas, kurš spēj dot 
citiem. Laime ir kā saules gaisma: ja 
iecelsiet kādu saulītē, tā apspīdēs arī jūs. 
(Ogs Mandino)

Līvija Bērziņa

Labestība nevar izmirt, jo Dievs ir nemirstīgs un 
atklājas labos cilvēkos

(Zenta Mauriņa)

	 Lai	gan	laikapstākļi	17.	decembra	vēlā	
pēcpusdienā	mūs	nelutināja,	tas	netraucē-
ja	Svētciema	muižas	parkā	paprāvam	ap-
meklētāju	pulciņam	rosīties	Ziemassvētku	
pasākumā	bērniem.	Bērnus	sagaidīja	un	ar	
sevi	iepazīstināja	divi	 jautri	rūķi	ar	maz-
liet	dīvainiem	vārdiem	-	Vai	un	Lai.	Viņi	
līdzi	 bija	 paņēmuši	 draugu	 -	 stalto	Alni.	
Rūķi	 sākumā	 padraiskojās,	 bet	 tad	 pavi-
sam	nopietni	visus	klātesošos	iepazīstinā-
ja	 ar	 dziedošajiem	 ciemiņiem	 no	 Salac-
grīvas	kultūras	nama	-	ansambli	Adatiņas, 
kurus	dziedāšanā	skolojusi	vadītāja	Agita	
Zvejniece.	Mazo	Adatiņu	spriganās	dzies-
miņas	 lika	 sajust	 ne	 tikai	 Ziemassvētku	
tuvošanos,	bet	kopā	ar	 rūķiem	padancot,	
pasmaidīt	 un	 dziedāt	 līdzi.	 Dziedāšana	
mijās	 ar	 asprātīgu	 pantiņu	 skaitīšanu	 un	
mīklu	minēšanu.	Ātrākajiem	mīklu	minē-
tājiem	tika	nelieli	pārsteigumi	no	rūķiem.	
Pēc	koncerta	visi	varēja	iet	rotaļās.	Kamēr	
bērni	 kopā	 ar	 rūķiem	 atrādīja	 vecākiem,	
cik	svarīga,	grūta	un	tomēr	jautra	ir	eglītes	
meklēšana,	bija	pazudis	draugs	Alnis.	Vi-
siem	bija	jāiet	meklēt.	Izmeklējāmies	tur-
pat	parkā	pie	mazās	eglītes,	tad	ceļa	malā	
pie	 lielās,	 greznās	 egles,	 bet	 nekā!	Kāds	
prieks	bija	visiem,	kad	ieraudzījām	mūsu	
Alni	kopā	ar	Ziemassvētku	vecīti	nākam	
pār	Svētupes	tiltiņu,	palīdzot	nest	lielu	un	
smagu	dāvanu	maisu.	Laikam	bērni	bijuši	
paklausīgi,	 ja	 jau	 tāds	maiss,	ka	pat	Zie-
massvētku	vecītim	par	smagu!	Svētciema	
jaunākā	paaudze	un	dziedātāji	sarosījās	uz	
dzejolīšu	skaitīšanu	un	dziesmu	dziedāša-
nu,	lai	no	smagā	maisa	saņemtu	pa	saldu-
mu	 paciņai.	 Kad	 vecītis	 bija	 uzklausījis	
un	iepriecinājis	visu	sanākušos,	laiks	bija	
atvadīties	 līdz	 nākamajam	 gadam.	 Bērni	
ar	brīnumsvecītēm	izgaismoja	viņam	ceļu	
un	pavadīja	ar	labiem	vēlējumiem.
	 Muižas	parkā	visi	svētciemieši	un	viesi	
tika	cienāti	ar	karstu	tēju	un	kraukšķīgām	
pankūkām,	par	ko	gādāja	zemnieku	saim-
niecība	Robežnieki.	
	 Svētciema	attīstības	biedrība	saka	pal-
dies	visiem,	kas	palīdzēja	un	atbalstīja	pa-
sākumu.	

Sandija Kauliņa,
Svētciema attīstības biedrības  

vadītāja

Sarīkojums 
bērniem 

Svētciemā
	 Ziemassvētku	 laiks	 ir	 labu	 domu	 un	
darbu	 piepildīts.	 Tad	 cilvēkiem	 atveras	
sirdis	 labajam	 un	 visapkārt	 virmo	 svēt-
ku	 gaisotne.	 Mājās	 tiek	 cepti	 pīrāgi	 un	
piparkūkas,	 gaisā	 ir	 tik	 dažādas	 smaržas.	
Piparkūku	smarža	katru	dienu	bija	jūtama	
arī	Salac	grīvas	vidusskolā	 jau	no	decem-
bra	 sākuma.	 Piparkūkas	 tika	 ceptas	 gan	
saviem	vēdera	priekiem,	gan	labiem	nolū-
kiem	-		dāvināšanai,	kāda	iepriecināšanai.	
	 Kad	skolēni	 jau	bija	devušies	Ziemas-
svētku	brīvdienās,	Salacgrīvas	vidusskolā	
rosība	 tomēr	 nerima.	 Notika	 sanāksmes,	
skolotāji	 veica	 dažādus	 darbus.	 Bet	 vis-
patīkamāko	 laikam	 darīja	 sākumskolas	
skolotājas,	 kuras	 pulcējās	 skolas	 mācī-
bu	 virtuvē,	 lai	 turpinātu	 iepriekšējā	 gadā	 
iesākto	 -	 cept	 piparkūku	 sirdis	 saviem	
bijušajiem	kolēģiem,	kuri	 skolā	vairs	ne-
strādā	 un	 pelnīti	 atpūšas.	 Un	 atkal	 skola	
piepildījās	ar	Ziemassvētku	smaržu,	gaisā	
virmoja	labo	domu	spēks.	Piparkūkas	tika	
izrotātas.	Bez	tām	tika	pagatavotas	mazas	
dāvaniņas	 no	 salmiem	 -	 rotājums	 eglītei.	
Viss	 tika	 glīti	 iesaiņots,	 klāt	mīļi	 apsvei-
kuma	 vārdi,	 un	 varēja	 sākties	 visu	 pen-
sionēto	kolēģu	apciemošana.	Pārsteigums	
tiešām	 izdevās,	 jo	 Ziemassvētki	 ir	 labo	

Salacgrīvas vidusskolas mācību virtuvē top svētku piparkūkas bijušajiem kolēģiem

Piparkūkas bijušajiem kolēģiem

domu,	 labo	 darbu	 un	 pārsteigumu	 laiks.	
Dāvanas	tika	nogādātas	Rasmai	Liepiņai,	
Ritai	Vinterei,	Vallijai	 Puriņai,	Viktorijai	
Brīnumai,	Ligitai	Ķūrenai,	Edītei	Liedes-
kalniņai,	Maigai	Lindei,	Lidijai	Bergštei-

nei	 un	Dzidrai	Gīzei.	Tikšanās	 ar	 visiem	
šiem	brīnišķīgajiem	cilvēkiem	atkal	notiks	
pavasara	brīvdienās.

Lolita Valaņina,
skolotāja

	 Tā	saucās	pasākums	17.	decembrī,	kuru	
sadarbībā	ar	ADRA Latvija & ADRA Aus-
trija	 (Adventistu	Attīstības	 &	 Palīdzības	
Aģentūra)	 jau	 daudzus	 gadus	 organizē	
Septītās	 dienas	 adventistu	 baznīcas	 Sa-
lacgrīvas	 draudze	 kopā	 ar	 Salacgrīvas	
mūzikas	 skolu	 un	 svētdienas	 skolas	 au-
dzēkņiem.	 Uz	 pasākumu-izrādi	 Nemiers 
Betlēmes kūtiņā Salacgrīvas	 vidusskolā	
tika	 aicināti	120	bērni	no	daudzbērnu	un	
trūcīgām	ģimenēm	visā	novadā.	Liepupes	
34	 bērniem	 un	 viņu	 vecākiem	 autobusu	
nodrošināja	Salacgrīvas	novada	dome.	
	 Pie	 ieejas	 vidusskolas	 aktu	 zālē	 rūķi	
visiem	 bērniem	 laipni	 dāvināja	 rūķu	
cepures	 dažādās	 krāsās	 un	 bērni	 sajutās	
patīkami	pārsteigti	un	gaidīti.	Katras	krā-
sas	 cepures	 nēsātājam	 zināmā	 brīdī	 bija	
jāiesaistās	izrādē,	ceļojot	uz	Betlēmi	kopā	
ar	 ganiem	 vai	 Austrumzemes	 gudrajiem	
nesot	dāvanas.	Visu	izrādi	ar	mūzikas	ska-
ņām	papildināja	Salacgrīvas	bērnu	mūzi-
kas	skolas	audzēkņi.
	 Svētdienas	skolas	audzēkņi	bija	centīgi	

Nemiers 
Betlēmes 

kūtiņā

strādājuši,	mācoties	tekstu,	darinot	tērpus	
izrādei.	 Paldies	 enerģiskajai	 pasākuma	
vadītājai	 Dagnijai	 Lapai	 par	 uzmanības	
noturēšanu	 bērnos,	 par	 aizrautību	 un	 ie-

interesētību!	 Bet	 vislielākais	 paldies	 no	
visiem	 bērniem	 ADRA Latvija & ADRA 
Austrija	 pārstāvjiem	 par	 klātesamību	 un	
palīdzību	bagātīgi	sarūpēto	dāvanu	izdalē.	

	 Piemiņas	balvas	un	pateicību	no	Salac-
grīvas	 novada	 domes	 saņēma	 arī	 ADRA 
Austrija	pārstāvji.	

Līvija Bērziņa
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Bluķa māte bluķi vēla 
Pašā Bluķa vakarā. 
Lai veļ bluķi trīsi reizi, 
Nenāks mošķi caur sienmāli.
	 Ziemas	saulgrieži	ir	pagrieziena	punkts	
laika	ritējumā,	kad	gada	vistumšākajā	brī-
dī	 atgriežas	 gaisma	 -	 saule.	 Svētkus,	 ko	
latvieši	 sauc	par	Bluķa	vakaru,	atzīmēju-
šas	 un	 svētījušas	 arī	 citas	 tautas	 Eiropā.	
Tā	ir	ļoti	sena	un	būtiska	tradīcija,	kas	līdz	
mūsdienām	saglabājusi	savu	nozīmību	un	
aktualitāti	 -	 sadedzinot	 veco,	 atbrīvojam	
ceļu	 jaunajam.	Ar	 Bluķa	 vakaru	 beidzas	
iepriekšējais	un	sākas	jaunais	Saules	gads.	
Bluķa	 vilkšana	 paātrina	 saules	 un	 dzīvī-
bas	atgriešanos.	Bluķa	velšana	ir	viena	no	
raksturīgākajām	Ziemassvētku	tradīcijām.	
Bluķa	vilcējiem	sekoja	 trokšņojošu	ļaužu	
pūlis,	 tā	 aizbaidot	 ļaunos	 garus.	 Valdīja	
uzskats,	ka	tie	īpaši	sarosās	saulgriežu	lai-
kā.	Pēdējā	no	mājām	bluķi	ievēla	speciāli	

šim	nolūkam	sagatavotos	degošos	salmos	
un	sadedzināja.	Līdz	ar	bluķi	sadega	visas	
pērnā	gada	neveiksmes,	sliktās	domas	un	
darbi.
	 Bluķa	velšanas	tradīcija	ir	viens	no	Sa-
lacgrīvas	 vidusskolas	 sākumskolas	 sko-
lēnu	 Ziemassvētku	 pasākuma	 rituāliem.	 
20.	 decembra	 rītā	 4.a,	 4.b	 un	 3.a	 klases	
skolēni	un	skolotāji	trīs	reizes	vilka	bluķi	
apkārt	skolai.	Pēc	tam	bluķis	tika	sadedzi-
nāts,	 tā	 likvidējot	visas	 likstas,	 nelaimes,	
sliktās	 domas.	 Kopā	 ar	 folkloristi	 Zentu	
Menniku	 skolēni	 ap	 ugunskuru	 dziedāja	
dziesmas,	 gāja	 rotaļās,	 tā	 uzsākot	 jauno	
saules	gadu.	Ugunskura	liesmiņa	ar	sveces	
palīdzību	 tika	 nogādāta	 skolas	 zālē,	 kur	
vēlāk	 notika	 sākumskolas	 skolēnu	 pasā-
kums	 latviskā	 garā	Ziemassvētki sabrau-
kuši.

Lolita Valaņina,
skolotāja

Bluķa velšana

Sākumskolas skolēni ir izdarījuši labu darbu - viss sliktais, bluķī savilkts, nu sadegs 
ugunskurā

	 17.	 decembrī	 Salacgrīvas	 kultūras	
namā	notika	novada	senioru	gada	noslēgu-
ma	pasākums	Ar baltu prieku.	Kā	ierasts,	
kopīgiem	svētkiem	pulcējās	pensionāri	no	
visa	novada.	Sirsnīgi	un	mīļi	šo	pasākumu	
vadīja	Valda	Logina.	Uzrunājot	 seniorus,	
viņa	teica:	- Sveicu jūs ziemas saulgriežu 
laikā! Pavisam drīz atkal noslēgsies lielais 
loks dabas ritējumā, un tad karaliene sau-
le atkal uzsāks savu ceļu kalnup. Tik ļoti 
gaidītie Ziemassvētki ir klāt! Ziemassvēt-
ku	un	šī	vakara	svētku	simbolu	-	sveces	-	 
aizdedza	novada	pensionāru	biedrības	va-
dītāja	 Aija	 Kirhenšteine.	 - Ziemassvētku 
vakars ir avots, kurā visas rūgtās domas 
kūst. Ir Ziemassvētki, un šodien mēs visi 
esam šeit, pie sapostās svētku egles, lai uz 
mirkli aizmirstu ikdienas rūpes un svinētu 
svētkus. Uz tiem novada seniori nāk bez 
liekām rūpēm. To mēs varam atļauties tā-
dēļ, ka mums ir ļoti brīnišķīgs Ziemassvēt-
ku vecītis, kurš nāk ar lielu dāvanu maisu 
un patiesībā dalīt to sāk jau gada sākumā. 
Maiss ir liels un lielākā daļa dāvanu ir 
veltes mūsu jubilāriem senioriem nozīmī-
gās gadskārtu jubilejās. Vēl tur ir līdzekļi 
novada senioru svētkiem vasarā. 2015. ga - 
dā tos svinējām Ainažos, šogad Liep upē un 
nākamgad svinēsim Salacgrīvā. No vecīša 
maisa nāk arī finanses rudens ballei Liep-
upē, Ziemassvētku pasākumiem Ainažos 

Senioru Ziemassvētki

un Salacgrīvā, un tad arī tas ir iztukšots. 
Mūsu jaukais Ziemassvētku vecītis nav 
tas, kurš skrien maratonā Rīgā vai Santa 
Klauss no ziemeļiem. Tas vecītis ir mūsu 
novada domes priekšsēdētājs Dagnis 
Straubergs! Kopā ar viņu allaži ir deputā-
tu komanda. Mums visiem kopā jāteic liels 
paldies priekšsēdētājam, deputātiem un 

domei, - viņa	sacīja.	Savukārt	pensionāru	
biedrības	vadītāja	A.	Kirhenšteine	visiem	
vēlēja	klusus	un	mīļus	Ziemassvētkus	un	
lai	jaunajā	gadā	zem	lielās	egles	būtu	trīs	
atslēdziņas:	viena	cilvēku	laimei,	otra	ve-
selībai,	trešā	-	pasaules	mieram.
	 Seniorus	sveica	arī	pats	novada	domes	
priekšsēdētājs.	- Mīļie seniori, es jums Zie-

massvētkos vēlu to pašu, ko sev, - apstāties 
ikdienas steigā un mazliet pasapņot. Es 
sapņoju par to, ka Ziemassvētku vakarā ap 
manas saimes pilno galdu sēdēs mani dēli 
un visi man tuvie un mīļie cilvēki un es cel-
šu galdā paša gatavoto cepeti. Arī jums es 
vēlu Ziemassvētkus pie bagātīgi klāta gal-
da kopā ar saviem mīļajiem. Paldies jums, 
jo īpaši Aijai! Zinu, ka darbs, ko darāt, nav 
viegls, bet vajadzīgs! -	viņš	teica.
	 Sociālā	dienesta	vārdā	 seniorus	 sveica	
Inga	 Veide,	 vēlot	 gaišus	 svētkus	 un	 ve-
selību	 jaunajā	 gadā.	 Cerot	 uz	 veiksmīgu	
sadarbību	 arī	 turpmāk,	 viņa	 sacīja	 lielu	
paldies	par	ieguldīto	darbu	Aijai	un	viņas	
komandai	 -	 novada	 pensionāru	 padomei.	
Salacgrīvas	 novada	 pensionāru	 padomi	
svētkos	sveica	un	labus	vārdus	sacīja	inva-
līdu	biedrība	Salaca 2015,	redzes	invalīdu	
Salacgrīvas	grupa	un	seniori	no	Ainažiem,	
Liepupes,	Korģenes	un	Salacgrīvas.	
	 Svētkos	jāskan	dziesmām	un	jābūt	de-
jām,	par	tām	todien	parūpējās	pašu	Salac-
grīvas	kolektīvi:	koris	Salaca,	ko	vada	Jā-
nis	Lucāns,	deju	kolektīvs	Saiva,	vadītāja	
Valentīna	Kalniņa	 un	Cielavas spēlmaņi, 
vadītāja	 Zenta	 Mennika.	 Kājas	 deju	 solī	
seniori	 varēja	 izkustināt	 kopā	 ar	 grupu	
Allegro.	 Bija	 arī	 Ziemassvētku	 vecītis	 ar	
dāvanu	un	pārsteigumu	maisu!	

Ilga Tiesnese

Pensionāru 
biedrības 
vadītāja Aija 
Kirhenšteine, 
vakara 
vadītājas 
Valdas 
Loginas 
aicināta, 
aizdedz 
sveces 
saticībai, 
mīlestībai un 
veselībai

	 Ziemassvētki	ir	gada	skaistākie	brīži,	jo	
tad	 ģimene	 ir	 visvairāk	 kopā,	 sirdi	 ielīk-
smo	eglītes	 rotāšana,	dāvanu	gatavošana,	
svētku	 cienasta	 sarūpēšana	 un	 labestības	
strāvojums	 katrā	 cilvēkā.	 Brāļu	 Ziemeļu	
dziesmiņā	 ir	 vārdi	 Vienmēr uz pasaules 
kāds, kuram bez tevis ir auksti... vai Laba-
jā nosprūst naids kā bulta ozola zīlē.	Zie-
massvētki	–	miera,	sirds	siltuma	laiks,	kad	
cilvēki	kļūst	labestīgāki,	kad	vēlme	kādam	
palīdzēt	atnāk	pie	mums	it	kā	pati	no	sevis.	
	 Ne	visi	cilvēki	Ziemassvētkos	ir	savās	
ģimenēs,	 ne	 visu	 cilvēku	 sirdīs	 Ziemas-
svētku	 laiks	 spēj	 ienest	 prieku.	 Ir	 daudz	
cilvēku,	 kuri	 ir	 ārpus	 savām	 ģimenēm	
dažādu	 iemeslu	dēļ,	kuri	 ir	 slimi,	kuriem	
nav	blakus	tuvu,	mīļu	cilvēku.	Līdzcilvē-
ku	 pienākums	 ir	 arī	 šo	 cilvēku	 sirsniņās	
iedegt	 gaišas	 Ziemassvētku	 uguntiņas,	
dot	 šādiem	cilvēkiem	savu	 sirds	 siltumu.	
Ar	 šādu	mērķi	 3.a	 klases	 skolēni,	 klases	
audzinātāja	 un	 vecāki	 devās	 uz	 sociālās	
aprūpes	 un	 rehabilitācijas	 kūrortviesnīcu	

Brīze.	 Skolēni	 bija	 sagatavojuši	 Ziemas-
svētku	 uzvedumu,	 dāvaniņas,	 apsveiku-
mus.	Tika	 izpildīta	 senioru	vēlēšanās,	 lai	
viņiem	 sagādā	 smaržīgos	 priežu	 zariņus,	
ko	ielikt	viņu	istabiņās.	Kā	vienmēr,	sko-
lēni	 tika	silti	sagaidīti,	skanēja	pateicības	
vārdi	no	senioriem	un	Ligitas	Jirgensones.	
Skolēni	un	vecāki	tika	pacienāti	ar	tēju	un	
siltām	maizītēm.	
	 Šāda	3.a	klases	skolēnu	ciemošanās	Brī-
zē	 notiek	 visos	 svētkos,	 tāpēc	 seniori	 jau	
ar	acīm	meklē	skolēnu	pulciņā	tuvāk	iepa-
zītos.	Šoreiz	kāds	bija	paslēpies	zem	mas-
kas.	Klases	audzinātājai	ir	gandarījums,	ka	
šādas	ciemošanās	pie	senioriem	nav	viņas	
ierosinājums,	 bet,	 tuvojoties	 svētkiem,	
skolēni	paši	uzdod	 jautājumus	par	 to,	kā-
das	 gatavos	 dāvaniņas,	 paši	 izsaka	 savas	
vēlmes	priekšnesumiem.	Skolēnus	atbalsta	
viņu	 vecāki.	 Un	 par	 labiem	 darbiem	 jau	
nav	jādomā	tikai	Ziemassvētkos!

Lolita Valaņina,
3.a klases audzinātāja

	 Ar	šādu	nosaukumu	Liepupes	bibliotē-
kā	 notika	 ziemas	 saulgriežu	 sagaidīšana.	
No	meža	bija	ieradusies	zaļā	princese	eg-
līte,	tālab	kopīgi	gatavojām	eglītes	rotas	-	 
eņģelīšus	un	lukturīšus.	Kad	egle	bija	tēr-
pusies	 svētku	 rotās,	 lasījām	 pasaku	 Zie-
massvētku	noskaņai	par	to,	kur	dzīvo	rūķi	
un	kā	 tie	 gatavojas	 svētkiem.	Neizpalika,	
protams,	arī	dzejoļu	skaitīšana	pie	eglītes,	

lai	 nopelnītu	 rūķu	 sarūpētās	 dāvanas.	 Pa-
sākuma	noslēgumā	baudījām	svētku	 torti,	
smaržīgās	piparkūkas	un	citus	saldumus.
 Ar karstām asarām raud sveces,
 Par aizejošo gadu skumst, 
 Bet visu varošs laika vecis 
 Dos atkal jaunu gadu mums!

Sarmīte Zvīne,
Liepupes bibliotēkas vadītāja

Ziemassvētki klāt…

 Pagājis	 atkal	 viens	 gads	 gan	 priekos,	
gan	darbos,	gan	arī	nedarbos.	Atskatoties	
uz	paveikto,	varam	vērtēt,	ka	gads	bija	ne	
labāks	un	ne	sliktāks	kā	citi.	Uzkrāts	vai-
rāk	pieredzes	un	sadarbības	ar	citām	 ies-
tādēm,	 iegūts	 vairāk	 draugu,	 bijis	 vairāk	
prieku.
	 Iestādes	iemītniekiem	ļoti	patika	sadar-
bība	 ar	 jauniešu	 centru	Bāka,	 gan	 bērnu	
dziedātās	 dziesmas,	 gan	 kopīgi	 veidotie	
krāsainie	darbiņi.	Mums	būtu	vēlme	dar-
boties	kopīgi	arī	turpmāk.	
	 Gada	pēdējā	mēnesī	saņēmām	sūtījumu	
ar	 latviešu	 rakstnieku	 izdotām	 grāmatām	
no	 Toronto	 Svētā	Andreja	 latviešu	 drau-
dzes,	tā	papildinot	mūsu	nelielo	bibliotēku	
ar	jaunām	grāmatām.	
	 Decembris	 kā	 jau	 svētku	 mēnesis	 arī	
mūsu	namā	bija	 skanīgs	 un	 ciemiņu	pie-
pildīts.	 Mūs	 apciemoja	 mūsu	 ilggadējie	
draugi	no	Ievas	nometnes,	un	šoreiz	viņas	
līdzi	bija	paņēmušas	komponisti	un	dzies-
mu	izpildītāju	Anitu	Ozolu.	Vakars	pagāja	
nemanot,	kopīgi	dziedot	senioru	iemīļotās	
dziesmas.	Notika	arī	abpusēja	apdāvināša-
nās,	kas	priecēja	gan	ciemiņus,	gan	iemīt-
niekus.
	 Pārsteigumu	sagādāja	arī	Pāles	pamat-
skolas	 bērni	 ar	 ludziņu	 Sprīdītis,	 pašu	

sacerētām	dzejas	rindām	un	deju.	Paldies	
viņiem	par	to!
	 Kā	jau	katru	gadu,	pie	mums	brauc	Sa-
lacgrīvas	 sociālā	 dienesta	 rūķi	 ar	 saviem	
palīgiem	 no	 Salacgrīvas	 vidusskolas.	
Klausījāmies	jaukajā	priekšnesumā	un	par	
noskaitītu	 dzejoli	 pretim	 saņēmām	 dāva-
nas.	Paldies!
	 Lielu	 pārsteigumu	 pirms	 Ziemassvēt-
kiem	 mums	 sagādāja	 uzņēmējs	 Jānis	
Rakūzovs,	 atvedot	 lielu	 dāvanu	 maisu	
nama	 iemītniekiem.	 Liels	 paldies	 viņam	
par	to!
	 Izklausās,	ka	dzīvojam	vienos	priekos,	
bet	 tā	 gluži	 nav.	 Iestādes	 darbinieki	 arī	
daudz	mācās,	apmeklējot	dažādus	kursus.	
Bijām	 pieredzes	 apmaiņas	 braucienā	 uz	
Rīgas	pašvaldības	pansionātu	Stella Maris, 
lai	redzētu,	kas	notiek	citur.	Veidojam	kon-
taktus	ar	tuvāko	pašvaldību	pansionātiem.
	 Paldies	 visiem,	 kas	mūsu	nama	 iemīt-
niekiem	 sagādāja	 skanīgus,	 sirsnīgus	 un	
saldus	 svētkus!	 Lai	 šis	 gads	 gan	 mums,	
gan	 visiem	 pārējiem	 būtu	 veselīgs,	 pilns	
saskaņas	un	mīlestības.	Lai	piepildās	viss	
iecerētais!

Veco ļaužu mītnes «Sprīdīši»  
iemītnieku un darbinieku vārdā - 

Anita Lūse

Gads Sprīdīšos

Sirds siltums vecajiem 
ļaudīm
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Rādītāja nosaukums 2016. gada 
plāns 

2016. gada 
izpilde 

% 2016. gada 
izpilde pret 
2016. gada 

plānu 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 4 011 595 € 4 011 595 € 100% 
Īpašuma nodokļi 616 140 € 634 700 € 103% 
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības 
un īpašuma 

100 € 454 € 454%

Valsts (pašvaldību) nodevas 
un maksājumi 

20 237 € 22 171 € 110% 

Naudas sodi un sankcijas 5983 € 6124 € 102% 
Pārējie ne nodokļu ieņēmumi 2449 € 2422 € 99% 
Ieņēmumi no īpašuma 
pārdošanas 

86 120 € 82 379 € 96% 

No valsts budžeta daļēji 
finansēto atvasināto publisko 
personu transferti 

800 € 800 € 100% 

Valsts budžeta transferti 2 269 970 € 2 254 483 € 99% 
Pašvaldību budžeta transferti 91 994 € 93 813 € 102% 
Budžeta iestāžu ieņēmumi 212 529 € 212 286 € 100% 
KOPĀ 7 317 917 € 7 321 227 € 100% 

Rādītāja nosaukums 2016. gada 
plāns 

2016. gada 
izpilde 

% 2016. gada 
izpilde pret 
2016. gada 

plānu 
Izpildvara 823 451 € 760 656 € 92% 

Transferti no pašvaldības 
budžeta 

288 512 € 258 076 € 89% 

Kredītu procentu maksājumi 51 278 € 50 820 € 99% 
Sabiedriskā kārtība un drošība 53 216 € 48 729 € 92% 
Ekonomiskā darbība 1 303 396 € 1 168 466 € 90% 
Vides aizsardzība 4000 € - € 
Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 

834 166 € 677 639 € 81% 

Veselība 10 641 € 10 392 € 98% 
Atpūta, kultūra un reliģija 1 182 373 € 1 093 789 € 93% 
Izglītība 2 834 538 € 2 632 581 € 93% 
Sociālā aizsardzība 679 061 € 628 158 € 93% 
KOPĀ 8 064 632 € 7 329 306 € 91% 

Rādītāja nosaukums 2016. gada 
plāns 

2016. gada 
izpilde 

% 2016. gada 
izpilde pret 
2016. gada 

plānu 
Atlīdzība 3 684 902 € 3 524 634 € 96% 
Preces un pakalpojumi 2 345 912 € 1 990 281 € 85% 
Procentu izdevumi 41 300 € 41 158 € 100% 
Subsīdijas un dotācijas 121 094 € 115 510 € 95% 
Sociālie pabalsti 193 315 € 164 060 € 85% 
Uzturēšanas izdevumu 
transferti 

270 144 € 258 076 € 96% 

Kapitālie izdevumi 1 407 965 € 1 235 587 € 88% 
KOPĀ 8 064 632 € 7 329 306 € 91% 

P ā r s k a t s 
par Salacgrīvas novada pašvaldības 

2016. gada budžeta izpildi

Pārskats par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016.gada pamata un speciālā budžeta izpildi. Saistošie noteikumi Nr. B-15 
2 no 13 lpp 

 

- € 

1 000 000 € 

2 000 000 € 

3 000 000 € 

4 000 000 € 

5 000 000 € 

6 000 000 € 

7 000 000 € 

8 000 000 € 

2013.gada izpilde 2014.gada izpilde 2015.gada izpilde 2016.gada izpilde
Budžeta iestāžu ieņēmumi 201 554 € 236 266 € 206 508 € 212 286 € 
Pašvaldību budžeta transferti 92 908 € 287 428 € 84 446 € 93 813 € 
Valsts budžeta transferti 2 400 499 € 2 304 824 € 2 320 507 € 2 254 483 € 
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko

personu transferti - € 5 061 € 1 689 € 800 € 

Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas 238 351 € 119 909 € 153 069 € 82 379 € 
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 1 221 € 1 556 € 245 963 € 2 422 € 
Naudas sodi un sankcijas 23 161 € 32 352 € 8 535 € 6 124 € 
Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi 24 791 € 19 755 € 24 911 € 22 171 € 
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 1 152 € 282 € 1 674 € 454 € 
Īpašuma nodokļi 497 242 € 580 735 € 592 039 € 634 700 € 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 3 630 372 € 3 887 156 € 3 861 475 € 4 011 595 € 

Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām

Pārskats par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016.gada pamata un speciālā budžeta izpildi. Saistošie noteikumi Nr. B-15 
5 no 13 lpp 

 
 

- € 

1 000 000 € 

2 000 000 € 

3 000 000 € 

4 000 000 € 

5 000 000 € 

6 000 000 € 

7 000 000 € 

8 000 000 € 

2013.gada izpilde 2014.gada izpilde 2015.gada izpilde 2016.gada izpilde
Sociālā aizsardzība 541 561 € 546 763 € 581 215 € 628 158 € 
Izglītība 2 864 950 € 3 287 816 € 2 529 196 € 2 632 581 € 
Atpūta, kultūra un reliģija 1 274 714 € 982 461 € 913 811 € 1 093 789 € 
Veselība 4 960 € 5 908 € 11 462 € 10 392 € 
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 611 152 € 709 860 € 609 644 € 677 639 € 
Vides aizsardzība - € - € - € - € 
Ekonomiskā darbība 652 701 € 706 486 € 661 498 € 1 168 466 € 
Sabiedriskā kārtība un drošība 61 844 € 48 652 € 48 519 € 48 729 € 
Kredītu procentu maksājumi un apkalpošana 88 645 € 66 267 € 58 478 € 50 820 € 
Transferti no pašvaldības budžeta 235 757 € 253 287 € 288 512 € 258 076 € 
Izpildvara 653 895 € 647 395 € 656 620 € 760 656 € 

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 
kategorijām

Pārskats par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016.gada pamata un speciālā budžeta izpildi. Saistošie noteikumi Nr. B-15 
8 no 13 lpp 

 
 

- € 

1 000 000 € 

2 000 000 € 

3 000 000 € 

4 000 000 € 

5 000 000 € 

6 000 000 € 

7 000 000 € 

8 000 000 € 

2013.gada
izpilde

2014.gada
izpilde

2015.gada
izpilde

2016.gada
izpilde

Kapitālie izdevumi 1 435 823 € 1 654 400 € 576 403 € 1 235 587 € 
Uztrēšanas izdevumu transferi 235 757 € 253 287 € 288 512 € 258 076 € 
Sociālie pabalsti 184 180 € 149 941 € 144 173 € 164 060 € 
Subsīdijas un dotācijas 123 892 € 108 505 € 92 335 € 115 510 € 
Procentu izdevumi 88 645 € 58 414 € 48 946 € 41 158 € 
Preces un pakalpojumi 1 674 733 € 1 719 481 € 1 791 891 € 1 990 281 € 
Atlīdzība 3 247 132 € 3 310 221 € 3 416 695 € 3 524 634 € 

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Pamatbudžeta izdevumi
	 2016.	gada	kopējie	pamatbudžeta	izdevumi	ir	7	329	306	EUR.

Pamatbudžets
Pamatbudžeta ieņēmumi

	 2016.	gadā	kopējie	pamatbudžeta	ieņēmumi	ir	7	321	227	EUR.

	 Salacgrīvas	novada	2016.	gada	budžets	tika	apstiprināts	
2016.	gada	27.	janvārī	ar	saistošajiem	noteikumiem	Nr.	B-1.	
13	reizes	veikti	budžeta	grozījumi	sakarā	ar	papildu	finansē-
juma	saņemšanu,	projektu	realizāciju,	ieņēmumu	palielināša-
nu,	kā	arī	precizējot	izdevumus	pa	kodiem.	Pēdējie	budžeta	
grozījumi	veikti	2016.	gada	28.	decembrī	(saistošie	noteikumi	
Nr.	B-14).	Budžeta	izpilde	apstiprināta	2017.	gada	18.	janvārī	
(saistošie	noteikumi	B-15).
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	 2016.	gada	kopējie	speciālā	budžeta	izdevumi	ir	385	421	EUR.

Plāns 
2016. gadam

Izpilde 
2016. gads

% 2016. gada izpilde 
pret 2016. gada plānu

Autoceļu fonds Salacgrīvā 178 134 € 178 134 € 100% 
Autoceļu fonds Ainažos 61 354 € 61 354 € 100% 
Autoceļu fonds Liepupē 67 337 € 67 337 € 100% 
Dabas nodoklis 35 000 € 26 717 € 76% 
Ostas nodeva 30 000 € 26 473 € 88% 
Licencētā makšķerēšana 12 450 € 19 529 € 157% 
Zvejas naudas 11 690 € 16 094 € 138% 
KOPĀ € 395 965 € 395 638 100% 

 Plāns 
2016. gadam

Izpilde 
2016. gads

% 2016. gada izpilde 
pret 2016. gada plānu

Autoceļu fonds Salacgrīvā 234 229 € 182 532 € 78% 
Autoceļu fonds Ainažos 66 649 € 55 548 € 83% 
Autoceļu fonds Liepupē 67 266 € 65 018 € 97% 
Dabas nodoklis 110 150 € 57 506 € 52% 
Ostas nodeva 62 456 € 10 389 € 17% 
Licencētā makšķerēšana 36 656 € 13 943 € 38% 
Zvejas naudas 94 525 € 485 € 1% 
KOPĀ € 671 931 € 385 421 57% 

Speciālais budžets
Speciālā budžeta ieņēmumi

	 2016.	gada	kopējie	speciālā	budžeta	ieņēmumi	ir	395	638	EUR.

Speciālā budžeta izdevumi

Sagatavoja ekonomiste Ināra Lazdiņa

Salacgrīvas	novada	dome	NOLEMJ:
1.	Noteikt	Salacgrīvas	novada	pašvaldības	
Pamatbudžeta:
1.1.	ieņēmumus	7	321	227	EUR;
1.2.	izdevumus	7	329	306	EUR;
1.3.	finansēšanas	daļu	8079	EUR:
1.3.1.	naudas	līdzekļu	atlikums	gada	sāku-
mā	2	761	967	EUR,
1.3.2.	naudas	 līdzekļu	atlikums	gada	bei-
gās	2	724	928	EUR,
1.3.3.	saņemtie	aizdevumi	301	008	EUR,
budžeta	aizdevumu	atmaksa	245	161	EUR,
1.3.5.	akcijas	un	cita	līdzdalība	komersan-
tu	pašu	kapitālā	84	807	EUR;
1.4.	Kredītsaistības.
2.	Noteikt	Salacgrīvas	novada	pašvaldības	
Speciālā	budžeta:
2.1.	ieņēmumus	395	638	EUR;

2.2.	izdevumus	385	421	EUR;
2.3.	finansēšanas	daļu	10	217	EUR:
2.3.1.	naudas	līdzekļu	atlikums	gada	sāku-
mā	275	966	EUR,
2.3.2.	naudas	 līdzekļu	atlikums	gada	bei-
gās	286	183	EUR.
3.	Noteikt	Salacgrīvas	novada	pašvaldības	
Ziedojumu	un	dāvinājumu:
3.1.	ieņēmumus	13	265	EUR,
3.2.	izdevumus	8864	EUR,
3.3.	finansēšanas	daļu	4401	EUR:
3.3.1.	naudas	līdzekļu	atlikums	gada	sāku-
mā	14	443	EUR,
3.3.2.	naudas	 līdzekļu	atlikums	gada	bei-
gās	18	844	EUR.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes 

priekšsēdētājs

PIELIKUMS Nr. 1
Salacgrīvas novada domes 18.01.2017. lēmumam Nr. 35 

(protokols Nr. 1; 35.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. B-15
Izdoti,	pamatojoties	uz	likuma	Par pašvaldībām 21.	panta	1.	daļas	2.	punktu	un	46.	pantu

Par Salacgrīvas novada 
pašvaldības 2016. gada pamata 

un speciālā budžeta izpildi

Summa Mērķis 
1 986 287 € Plānotais naudas atlikums uz 2016. gada beigām 
37 420 € Valsts budžeta finansējuma naudas atlikumi 
80 149 € Naudas atlikumi Prioritāriem pasākumiem 
79 716 € Naudas atlikumi ārpus bāzes izdevumiem un pasākumiem 

Pārējie iezīmētie naudas atlikumi
34 034 € Privatizācijas fonda līdzekļi 
15 583 € Salacgrīvas dzīvokļu saimniecībai 
10 106 € Liepupes dzīvokļu saimniecībai 
2790 € Ainažu dzīvokļu saimniecībai 
1417 € Salacgrīvas vidusskolai 2016. gadā noslēgto līgumu darbu apmaksai 
430 € Kolektīvu neizlietotās naudas balvas no 2016. gada 
1062 € Veco ļaužu mītnei Sprīdīši 
2862 € Projektam Vieta pozitīvām emocijām 
1080 € Projektam Jaunatnes iniciatīvu centra izveide 
471 992 € Neiezīmētie naudas atlikumi 
2 724 928 € KOPĀ 

Pamatbudžeta naudas atlikums uz 01.01.2017.

	 Lai	 uzlabotu	 elektroapgādes	 drošumu	
un	kvalitāti	iedzīvotājiem	un	uzņēmumiem	
Salacgrīvas	novadā,	AS	Sadales tīkls	pērn	
novada	 teritorijā	 realizēja	 3	 investīciju	
projektus,	 elektrotīkla	 attīstībā	 ieguldot	
140	000	eiro,	savukārt	2017.	gadā	novada	
elektrotīkla	uzlabošanā	un	pārbūvē	Sada-
les tīkls	ieguldīs	vairāk	nekā	848	00	eiro,	
veicot	elektrotīkla	rekonstrukciju	Ainažos,	
Salacgrīvas	un	Liepupes	pagastā.	Kopumā	
šogad	un	2017.	gadā	novadā	plānots	atjau-
not	vidējā	sprieguma	elektrolīnijas	15	km	
garumā,	zemsprieguma	elektrolīnijas	pār-
būvēt	par	kabeļu	līnijām	13	km	garumā	un	
veikt	10	jaunu	transformatoru	apakšstaci-
ju	 izbūvi,	 uzlabojot	 sniegto	 pakalpojumu	
kvalitāti	vairāk	nekā	1700	klientiem.
	 Salacgrīvā	 elektrotīkla	 rekonstrukcija	
pērn	 norisinājās	 Salacgrīvas	 ostas	 apkai-
mē.	Šajā	projektā	Vidzemes	un	Rīgas	ielā	
veikta	 jaunas	 transformatoru	 apakšstaci-
jas,	 vidējā	 sprieguma	 20	 kV	 kabeļu	 līni-
jas	0,4	km	garumā	un	zemsprieguma	0,4	
kV	 kabeļu	 līnijas	 0,3	 km	 garumā	 izbūve	
un	 demontēta	 viena	 no	 Salacgrīvas	 ostā	
esošajām	 transformatoru	 apakšstacijām.	
Pilsētas	vidējā	sprieguma	elektrotīklā	Sa-
dales tīkls	veica	3	attālināti	vadāmu	jaudas	
slēdžu	 izbūvi.	 Ieguvums	 ir	 iespēja	 attāli-
nāti	 vadīt	 elektrotīklu	 un	 veikt	 pārslēgu-
mus.	Šādi	slēdži	nodrošina,	ka	elektrotīkla	
bojājuma	gadījumā	atslēdzas	tikai	bojātais	
posms,	bet	ne	visa	elektrolīnija,	līdz	ar	to	
dispečeri	nekavējoties	var	veikt	elektrolī-
niju	 pārslēgšanu,	 samazinot	 elektroapgā-
des	pārtraukuma	laiku	klientiem.	Viens	no	
projektiem	realizēts	Liepupes	pagastā,	kur	
atjaunota	vidējā	sprieguma	20	kV	gaisva-
du	 elektrolīnija	 0,9	km	garumā,	 izbūvēta	
jauna	zemsprieguma	0,4	kV	kabeļu	līnija	
0,1	km	garumā	un	 transformatoru	apakš-
stacija,	paaugstinot	elektroapgādes	drošu-
mu	un	kvalitāti	mājām	Burtnieki, Kalnpul-
kas, Strazdi, Ozoliņi, Mežrīnes	un	Birzma-
ļi.	Salacgrīvas	pagastā	veikta	zemspriegu-
ma	0,4	kV	gaisvadu	elektrolīniju	pārbūve	
par	kabeļu	līnijām	3	km	garumā,	uzlabojot	
elektroapgādi	objektiem	Auziņas, Vecjen-
nas, Jaunauziņas, Indrāni, Straujupītes, 
Jaunupītes, Kronīši, Liepavoti.	
	 2017.	gadā	Salacgrīvas	novadā	Sadales 
tīkls	 plāno	 realizēt	 9	 projektus.	 Kopumā	
novada	 teritorijā	 plānots	 atjaunot	 vidējā	
sprieguma	elektrolīnijas	14,2	km	garumā,	
zemsprieguma	gaisvadu	elektrolīnijas	pār-
būvēt	 par	 kabeļu	 līnijām	 4,8	 km	 garumā	
un	izbūvēt	jaunas	8	transformatoru	apakš-
stacijas.
	 Apjomīga	 elektrotīkla	 rekonstrukcija	
šogad	 norisināsies	 Ainažos,	 kur	 kopu-
mā	 plānots	 pārbūvēt	 vidējā	 sprieguma	 
20	 kV	 gaisvadu	 elektrolīnijas	 par	 kabe-
ļu	 līnijām	 4	 km	 garumā,	 zemsprieguma	 
0,4	 kV	 gaisvadu	 elektrolīnijas	 pārbūvēt	
par	kabeļu	līnijām	0,9	km	garumā	un	veikt	
5	 jaunu	 transformatoru	 apakšstaciju	 iz-
būvi.	Vidējā	 sprieguma	elektrotīklā	pare-
dzēts	 izbūvēt	7	attālināti	vadāmus	 jaudas	
slēdžus,	 kuri	 nodrošinās	 iespēju	 Sadales 
tīklam	 attālināti	 vadīt	 elektrotīklu,	 veikt	
pārslēgumus,	 palielināt	 automātiski	 sa-
ņemtās	 informācijas	 plūsmu	 par	 aktuālo	
situāciju	 elektrotīklā,	 samazinot	 elektro-
apgādes	pārtraukuma	laiku	klientiem	elek-
trotīkla	bojājumu	gadījumos.	Elektrotīkla	
rekonstrukcija	 norisināsies	 Kuģu,	 Parka,	
Valdemāra	 ielā,	 elektrolīniju	 posmos	 no	
Sporta	līdz	Raiņa	ielai	un	Smilgu,	Gatves,	
Ozolu,	 Dārza,	 Brīvības,	 Smilšu	 un	 Kriš-
jāņa	 Barona	 ielas	 apkaimē.	 Pēc	 elektro-
tīkla	pārbūves	elektroapgādes	drošums	un	
kvalitāte	uzlabosies	489	klientiem,	tostarp	
bērnu	 psihoneiroloģiskajai	 slimnīcai	 Ai-
naži,	 Krišjāņa	Valdemāra	Ainažu	 pamat-
skolai,	kultūras	namam	u.c.	objektiem.
	 Lai	 paaugstinātu	 elektroapgādes	 dro-
šumu	un	kvalitāti	klientiem	Liepupes	pa-
gastā,	 2017.	 gadā	 Sadales tīkls	 tur	 veiks	

zemsprieguma	0,4	kV	gaisvadu	elektrolī-
nijas	pārbūvi	par	kabeļu	līniju	1	km	garu-
mā	un	7	objektos	elektroenerģijas	uzskaiti	
pārvietos	ārpus	klientu	 īpašumiem,	 savu-
kārt	 elektrotīkla	 automatizācijas	 projektā	
vidējā	 sprieguma	 20	 kV	 elektrotīkls	 tiks	
uzlabots,	 lai	 Sadales tīklam	 būtu	 iespēja	
attālināti	vadīt	elektrotīklu	un	līniju	bojā-
jumu	gadījumos	veikt	pārslēgumus.
	 Nozīmīgus	 projektus	 Salacgrīvas	 no-
vada	 elektroapgādes	 uzlabošanai	Sadales 
tīkls	realizēs	Salacgrīvas	pagastā,	kur	pa-
redzēts	 veikt	 gan	 vidējā	 sprieguma,	 gan	
zemsprieguma	 elektrolīniju	 pārbūvi,	 pa-
augstinot	elektroapgādes	drošumu	un	kva-
litāti	1215	klientiem.	Viens	no	projektiem	
tiks	 realizēts	 elektrotīklā,	 kas	 stiepjas	 no	
Lauvām	 līdz	 Legzdiņu	 mājām.	 Tā	 laikā	
vidējā	sprieguma	20	kV	gaisvadu	elektro-
līnija	tiks	pārbūvēta	izolētu	vadu	izpildīju-
mā	1,4	km	garumā.	Šāda	pārbūve	paaug-
stina	gan	klientu	elektroapgādes	drošumu	
un	 kvalitāti	 (elektrotīkls	 ir	 pasargāts	 no	
bojājumiem,	 ko	 izraisa	 nelielu	 koku	 un	
zaru	 uzkrišana),	 gan	 iedzīvotāju,	 īpaši	
lauksaimniecības	 un	 mežizstrādes	 darbu	
veicēju	drošību	(samazinās	risks	gūt	letālu	
elektrotraumu,	 neapdomīgi	 veicot	 saim-
nieciskos	 darbus	 elektrotīkla	 tuvumā).	
Elektrotīkla	rekonstrukcija	norisināsies	arī	
no	Katlapiem	 līdz	Ganību	 ielai	 Salacgrī-
vā,	kur	vidējā	sprieguma	20	kV	gaisvadu	
elektrolīniju	 plānots	 pārbūvēt	 par	 kabeļu	
līniju	1,8	km	garumā,	veikt	 jaunas	 trans-
formatoru	 apakšstacijas	 izbūvi	 un	 vidējā	
sprieguma	 elektrotīklā	 izbūvēt	 attālināti	
vadāmu	jaudas	slēdzi.	Elektrotīkla	pārbū-
ve	jau	sākusies	gar	autoceļu	P12	Salacgrī-
va - Limbaži	 no	Salacgrīvas	 robežas	 līdz	
Avotkalniem.	Tur	Sadales tīkls	veic	vidē-
jā	 sprieguma	 elektrotīkla	 rekonstrukciju	 
5,4	 km	 garumā.	 Rekonstrukcijas	 laikā	
vidējā	sprieguma	elektrolīnija	2,6	km	ga-
rumā	 tiks	 pārbūvēta	 izolētu	vadu	 izpildī-
jumā	un	tiks	veikta	jaunas	transformatoru	
apakšstacijas	 un	 zemsprieguma	 kabeļu	
līnijas	izbūve	0,1	km	garumā.	Gan	vidējā	
sprieguma,	 gan	 zemsprieguma	 elektrolī-
niju	pārbūve	šogad	norisināsies	jūras	pie-
krastē,	kur	no	Rankuļraga	līdz	Kutkāju	ra-
gam	Sadales tīkls	veiks	vidējā	sprieguma	
20	kV	gaisvadu	 elektrolīniju	 pārbūvi	 par	
kabeļu	līnijām	1,6	km	garumā,	zemsprie-
guma	 elektrolīnijas	 pārbūvēs	 par	 kabeļu	
līnijām	2,5	km	garumā	un	 izbūvēs	 jaunu	
transformatoru	apakšstaciju.
	 Lai	 elektrotīkls	 būtu	 drošs,	 efektīvs	
un	 elektroenerģijas	 sadales	 pakalpojumu	
Sadales tīkls	 spētu	 sniegt	 augstā	 kvalitā-
tē,	 elektrotīkls	 laikus	un	noteiktā	 apjomā	
ir	 jāatjauno.	Tas	 ir	 galvenais	nosacījums,	
lai	nodrošinātu	kvalitatīvu	un	nepārtrauk-
tu	elektroenerģijas	piegādi	un	samazinātu	
dažādu	ārējo	risku	ietekmi	uz	elektroapgā-
des	nepārtrauktību.	To,	kāda	būs	elektro-
apgādes	kvalitāte	un	 izmaksas	 turpmāka-
jos	30	-	50	gados,	noteiks	tas,	cik	daudz	un	
efektīvi	tiek	ieguldīts	elektrotīkla	pārbūvē	
šobrīd.	 Elektrotīkla	 atjaunošana	 ir	 galve-
nais	 nosacījums,	 lai	 nodrošinātu	 kvali-
tatīvu	 elektroenerģiju	 iedzīvotājiem	 un	
samazinātu	dažādu	ārējo	risku	ietekmi	uz	
elektroapgādes	nepārtrauktību.
	 Lai	 nodrošinātu	 kvalitatīvu	 un	 drošu	
elektroenerģijas	piegādi	iedzīvotājiem	vi	- 
sā	 Latvijā,	 Sadales tīkls	 kopumā	 plāno	
atjaunot	 950	 km	 vidējā	 sprieguma	 elek-
trolīniju,	 t.sk.	 vidējā	 sprieguma	 gaisvadu	
līniju	 pārbūvi	 par	 kabeļu	 līnijām	 plānots	
veikt	 201	 km	 garumā,	 atjaunot	 zem-
sprieguma	elektrolīnijas	651	km	garumā,	
kā	 arī	 rekonstruēt	 vai	 no	 jauna	 izbūvēt	 
505	transformatoru	apakšstacijas.	

Tatjana Smirnova,
AS «Sadales tīkls» preses sekretāre

Tālr. 67728823, 
tatjana.smirnova@sadalestikls.lv

AS Sadales tīkls  
Salacgrīvas novada 

elektrotīkla atjaunošanā 
ieguldīs 988 tūkstošus eiro

51 697  € Autoceļu fonds Salacgrīva
11 101  € Autoceļu fonds Ainažos
2 248  € Autoceļu fonds Liepupē
44 361 € Dabas nodoklis
48 540 € Ostas nodeva
29 792  € Licencētā makšķerēšana
98 444  € Zvejas naudas
286 183  € KOPĀ

Speciāla budžeta 
naudas atlikumi

mailto:tatjana.smirnova@sadalestikls.lv
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I. PAŠVALDĪBAS TERITORIĀLAIS 
IEDALĪJUMS, PAŠVALDĪBAS DOMES 
UN ADMINISTRĀCIJAS STRUKTŪRA
1.	Salacgrīvas	novada	pašvaldības	teritorijai	
ir	šāds	iedalījums:
1.1.	Salacgrīvas	novada	Salacgrīvas	pilsēta;
1.2.	Salacgrīvas	novada	Salacgrīvas	pagasts;	
1.3.	Salacgrīvas	novada	Ainažu	pilsēta;
1.4.	Salacgrīvas	novada	Ainažu	pagasts;
1.5.	Salacgrīvas	novada	Liepupes	pagasts.
2.	 Pašvaldības	 iedzīvotāju	 pārstāvību	 no-
drošina	 to	 ievēlēts	 pašvaldības	 lēmējor- 
gāns	 -	dome,	kas	pieņem	lēmumus;	nosaka	
pašvaldības	 institucionālo	 struktūru;	 lemj	
par	autonomo	funkciju	un	brīvprātīgo	inici-
atīvu	īstenošanu	un	par	kārtību,	kādā	nodro-
šina	 pašvaldībai	 deleģēto	 valsts	 pārvaldes	
funkciju	 un	 pārvaldes	 uzdevumu	 izpildi;	
izstrādā	 un	 izpilda	 pašvaldības	 budžetu.	
Pašvaldības	dome	atbilstoši	kompetencei	 ir	
atbildīga	par	pašvaldības	institūciju	tiesisku	
darbību	un	finanšu	līdzekļu	izlietojumu.	
3.	 Dome	 atbilstoši	 Republikas	 pilsētas	 do-
mes	 un	 novada	 domes	 vēlēšanu	 likumam	
sastāv	no	15	deputātiem.	
4.	Lai	nodrošinātu	savu	darbību	un	izstrādā-
tu	domes	lēmumprojektus,	dome	no	pašval-
dības	deputātiem	ievēl:
4.1.	Finanšu	komiteju	7	locekļu	sastāvā;
4.2.	Izglītības,	kultūras	un	sporta	jautājumu	
komiteju	7	locekļu	sastāvā;
4.3.	Attīstības	komiteju	7	locekļu	sastāvā;
4.4.	Sociālo	un	veselības	jautājumu	komiteju	
5	locekļu	sastāvā.
5.	 Pašvaldības	 centrālā	 administrācija	 ir	
pašvaldības	 iestāde,	 kas	 nodrošina	 domes	
pieņemto	 lēmumu	 izpildi,	 kā	 arī	 tās	 darba	
organizatorisko	un	tehnisko	apkalpošanu	un	
tā	sastāv	no:
5.1.	Pārvaldes;
5.2.	Attīstības	un	plānošanas	nodaļas;
5.3.	Finanšu	un	ekonomikas	nodaļas;
5.4.	Dzimtsarakstu	nodaļas;
5.5.	Sabiedriskās	kārtības	nodaļas;
5.6.	Uzņēmējdarbības	atbalsta	centra;
5.7.	Salacgrīvas	novada	būvvaldes;
5.8.	Nekustamā	īpašuma	nodaļas;	
5.9.	Informācijas	nodaļas;
5.10.	speciālistiem	un	tehniskā	personāla;
5.11.	Valsts	 un	 pašvaldības	 vienotā	 klientu	
apkalpošanas	centra.
6.	Pašvaldības	dome	ir	izveidojusi	šādas	ies-
tādes:
6.1.	Salacgrīvas	vidusskola;
6.2.	Liepupes	vidusskola;
6.3.	Krišjāņa	Valdemāra	Ainažu	pamatskola;
6.4.	pirmsskolas	izglītības	iestāde	Vilnītis	ar	
filiālēm	Korģenē	un	Svētciemā;
6.5.	pirmsskolas	izglītības	iestāde	Randa;	
6.6.	Salacgrīvas	novada	mūzikas	skola;
6.7.	Salacgrīvas	mākslas	skola; 
6.8.	Korģenes	feldšeru	-	vecmāšu	punkts;
6.9.	Salacgrīvas	novada	jaunatnes	iniciatīvu	
centrs	Bāka;
6.10.	Veco	ļaužu	mītne	Sprīdīši;
6.11.	Sporta	un	atpūtas	komplekss	Zvejnieku 
parks;
6.12.	Salacgrīvas	novada	bibliotēka	ar	filiāl-
bibliotēkām:	 Ainažu	 bibliotēka,	 Korģenes	
bibliotēka,	 Liepupes	 bibliotēka,	 Svētciema	
bibliotēka,	Tūjas	bibliotēka;	
6.13.	Salacgrīvas	muzejs;
6.14.	Ainažu	ugunsdzēsības	muzejs;
6.15.	Salacgrīvas	kultūras	nams;
6.16.	Ainažu	kultūras	nams;
6.17.	Liepupes	pagasta	tautas	nams;
6.18.	Lauvu	tautas	nams;
6.19.	Salacgrīvas	novada	bāriņtiesa;
6.20.	Sociālais	dienests;
6.21.	Salacgrīvas	novada	tūrisma	informāci-
jas	centrs	ar	Ainažu	nodaļu;
6.22.	Salacgrīvas	novada	dome.
7.	Pašvaldība	un	Limbažu	novada	pašvaldī-
ba	 izveidojusi	kopīgu	 iestādi	 -	Limbažu	un	
Salacgrīvas	novada	sporta	skolu,	kas	darbo-
jas	saskaņā	ar	domju	apstiprinātu	nolikumu.
8.	 Pašvaldība	 ir	 kapitāldaļu	 turētāja	 šādās	
kapitālsabiedrībās:
8.1.	SIA	Ziemeļvidzemes atkritumu apsaim-
niekošanas organizācija;
8.2.	AS	CATA;
8.3.	SIA	Limbažu slimnīca;
8.4.	SIA	Olimpiskais centrs «Limbaži».
9.	Pašvaldība	ir	kapitāldaļu	turētāja	pašvaldī-
bas	kapitālsabiedrībā	SIA	Salacgrīvas ūdens.

10.	Pašvaldība	ir	dalībnieks	šādās	biedrībās	
(nodibinājumos):
10.1.	 biedrībā	Latvijas Pašvaldību savienī-
ba;
10.2.	biedrībā	Jūrkante;
10.3.	biedrībā	Latvijas Kūrortpilsētu asoci-
ācija;
10.4.	biedrībā	Vidzemes tūrisma asociācija;
10.5.	biedrībā	Kuivižu jahtklubs.
11.	Pašvaldības	sniegto	pakalpojumu	pieeja-
mību	pašvaldības	 teritoriālajās	vienībās	no-
drošina	šādas	pagasta	un	pilsētas	pārvaldes,	
kas	ir	pašvaldības	iestādes:
11.1.	Ainažu	pilsētas	pārvalde;
11.2.	Liepupes	pagasta	pārvalde.
12.	 Atsevišķu	 pašvaldības	 funkciju	 pildī-
šanai	 dome	 no	 deputātiem,	 amatpersonām,	
darbiniekiem	 un	 attiecīgās	 pašvaldības	 ie-
dzīvotājiem	ir	izveidojusi	šādas	komisijas	un	
patstāvīgi	darbojošās	darba	grupas:
12.1.	Vēlēšanu	komisiju;
12.2.	Administratīvo	komisiju;
12.3.	Dzīvojamo	māju	 privatizācijas	 komi-
siju;
12.4.	Pašvaldības	īpašuma	atsavināšanas	ko-
misiju;
12.5.	 Ārkārtējās	 situācijas	 operatīvo	 komi-
siju;
12.6.	Izglītības	iestāžu	direktoru	padomi;
12.7.	 Komisiju	 ēku	 un	 būvju	 pieņemšanai	
ekspluatācijā;
12.8.	Iepirkumu	komisiju;
12.9.	 Interešu	 un	 pieaugušo	 neformālās	 iz-
glītības	programmu	licencēšanas	komisiju;
12.10.	Pasažieru	komercpārvadājumu	licen-
cēšanas	komisiju;
12.11.	 Interešu	 izglītības	programmu	 izvēr-
tēšanas,	valsts	mērķdotācijas	un	pašvaldības	
finansējuma	sadales	komisiju;
12.12.	Uzņēmēju	konsultatīvo	padomi;
12.13.	Salacgrīvas	novada	pašvaldības	peda-
goģiski	medicīnisko	komisiju;
12.14.	deklarētās	dzīvesvietas	ziņu	anulēša-
nas	komisiju;
12.15.	Salacgrīvas	novada	medību	koordinā-
cijas	komisiju; 
12.16.	 Pašvaldības	 īpašumu	 novērtēšanas	
komisiju;
12.17.	Salacgrīvas	novada	darījumu	ar	lauk-
saimniecības	zemi	izvērtēšanas	komisiju;
12.18.	 Zvejnieku	 un	makšķernieku	 konsul-
tatīvo	padomi;
12.19.	Jauniešu	konsultatīvo	padomi;
12.20.	Salacgrīvas	novada	Tūrisma	padomi;
12.21.	Salacgrīvas	novada	domes	konsultatī-
vo	Sporta	padomi.
13.	Pašvaldībā	ir	izveidota	Salacgrīvas	ostas	
pārvalde,	kas	ir	publisko	tiesību	subjekts	un	
darbojas	saskaņā	ar	likumu	Par ostām	un	Sa-
lacgrīvas ostas pārvaldes nolikumu.	
14.	Komisiju	un	darba	grupu	darbību	regla-
mentē	 pašvaldības	 domes	 apstiprināts	 noli-
kums.	Nolikumā	norāda:
14.1.	izveidošanas	kārtību;
14.2.	Komisijas	un	darba	grupas	sastāvu;
14.3.	kompetenci;
14.4.	organizatoriskās	un	tehniskās	apkalpo-
šanas	kārtību;
14.5.	domes	pastāvīgo	komiteju,	amatperso-
nu	vai	citu	institūciju,	kuras	padotībā	atrodas	
izveidotā	komisija,	padome,	darba	grupa;
14.6.	 citus	 jautājumus,	 kurus	 pašvaldības	
dome	uzskata	par	svarīgiem.
	 15.	Dome	var	 lemt	par	 komisiju	 un	darba	
grupu	izveidošanu	atsevišķu	pašvaldības	uz-
devumu	veikšanai.	 Izveidotās	 darba	 grupas	
un	 komisijas	 darbojas	 uz	 pašvaldības	 do-
mes	apstiprināta	nolikuma	pamata	atbilstoši	 
14.	punktam.	
II. DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA, 
PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKU UN 
IZPILDDIREKTORA PILNVARAS
16.	Domes	darbu	vada	domes	priekšsēdētājs.	
Domes	priekšsēdētājs:
16.1.	ir	politiski	un	likumā	Par pašvaldībām 
noteiktā	kārtībā	tiesiski	atbildīgs	par	pašval-
dības	domes	darbu;
16.2.	ierosina	jautājumu	izskatīšanu	pašval-
dības	domē,	pastāvīgajās	komitejās	un	komi-
sijās;
16.3.	koordinē	deputātu,	administrācijas	dar-
binieku	un	pašvaldības	institūciju	darbību;
16.4.	domes	vārdā	paraksta	līgumus	un	citus	
juridiskos	 dokumentus	 šajā	 nolikumā	 no-
teiktajā	kārtībā;	

16.5.	atver	un	slēdz	kontus	kredītiestādēs;
16.6.	 dod	 saistošus	 rīkojumus	 pašvaldības	
administrācijas	darbiniekiem;
16.7.	 sagatavo	 izskatīšanai	 domes	 sēdēs	
valsts	iestāžu	amatpersonu	iesniegumus;
16.8.	amata	zaudēšanas	gadījumā	nodrošina	
dokumentācijas	 un	materiālo	 vērtību	 nodo-
šanu	jaunajam	domes	priekšsēdētājam;
16.9.	 veic	 citus	 pienākumus,	 kas	 paredzēti	
likumos,	Ministru	kabineta	noteikumos,	do-
mes	lēmumos	un	šajā	nolikumā.
17.	Domes	priekšsēdētājam	ir	divi	vietnieki:	
domes	priekšsēdētāja	vietnieks	attīstības	jau-
tājumos	 un	 domes	 priekšsēdētāja	 vietnieks	
vispārīgos	jautājumos.	Domes	priekšsēdētāja	
vietnieka	attīstības	jautājumos	amats	ir	algots.
18.	Domes	priekšsēdētāja	vietnieks	vispārī-
gos	 jautājumos	 pilda	 pienākumus	 priekšsē-
dētāja	prombūtnes	laikā	vai	viņa	uzdevumā,	
kā	arī	pilda	citus	pienākumus	 likumā	pare-
dzētajos	gadījumos.	
19.	Domes	priekšsēdētāja	vietnieks	attīstības	
jautājumos	koordinē	attīstības	un	plānošanas	
nodaļas	darbību,	investīciju	piesaisti	un	pro-
jektu	 realizāciju,	 veic	 citus	 priekšsēdētāja	
uzdotos	pienākumus.
20.	Domes	priekšsēdētājs	un	domes	priekš-
sēdētāja	 vietnieks	 attīstības	 jautājumos	 at-
vaļinājuma	 laikā	 var	 pildīt	 domes	 deputāta	
pienākumus,	piedaloties	domes	sēdē.
21.	 Salacgrīvas	 novada	 domes	 izpilddirek-
tors	 (turpmāk	 -	 domes	 izpilddirektors)	 šajā	
nolikumā	 noteiktajā	 kārtībā	 ir	 atbildīgs	 par	
pašvaldības,	administrācijas	un	 iestāžu	dar-
bu.	Domes	izpilddirektors:
21.1.	 īsteno	pašvaldības	administrācijas	va-
dītāja	kompetenci;	
21.2.	 īstenojot	 pašvaldības	 administrācijas	
vadītāja	 kompetenci,	 pieņem	 darbā	 un	 at-
brīvo	 no	 darba	 pašvaldības	 administrācijas	
darbiniekus,	to	saskaņojot	ar	domes	priekš-
sēdētāju;
21.3.	 saskaņojot	 ar	 domes	 priekšsēdētāju,	
paraksta	koplīgumu	ar	pašvaldības	darbinie-
kiem;
21.4.	 organizē	 domes	 lēmumu	 izpildi	 un	 ir	
tiesīgs	 iesniegt	priekšlikumus	domes	pastā-
vīgajās	komitejās;
21.5.	iesniedz	domei	priekšlikumus	par	paš-
valdības	iestāžu	nelikumīgu	un	nelietderīgu	
lēmumu	atcelšanu;	
21.6.	dod	rīkojumus	pašvaldības	iestāžu	va-
dītājiem	prettiesiskas	bezdarbības	gadījumā	
pieņemt	lēmumus;
21.7.	ierosina	domei	iecelt	amatā	vai	atbrīvot	
no	amata	pašvaldības	iestāžu	vadītājus;
21.8.	organizē	teritorijas	attīstības	program-
mas,	teritorijas	plānojuma,	publiskā	pārskata	
un	budžeta	projektu	izstrādi	un	iesniedz	tos	
apstiprināšanai	domei;
21.9.	 regulāri,	 bet	 ne	 retāk	 kā	 vienu	 reizi	
pusgadā,	ziņo	domei	par	administrācijas	un	
iestāžu	darbu,	kā	arī	pēc	domes	vai	priekš-
sēdētāja	 pieprasījuma	 sniedz	 ziņojumus	 un	
pārskatus	par	pieprasītajiem	jautājumiem;	
21.10.	ir	tiesīgs	piedalīties	domes	un	komite-
ju	sēdēs	un	jautājumu	apspriešanā;	
21.11.	pēc	kārtējām	pašvaldības	domes	vēlē-
šanām	un	domes	priekšsēdētāja	amata	zau-
dēšanas	 gadījumā	 organizē	 dokumentācijas	
un	materiālo	vērtību	nodošanu	jaunajam	do-
mes	priekšsēdētājam;
21.12.	šajā	nolikumā	noteiktajā	kārtībā	rīko-
jas	ar	finanšu	līdzekļiem	un	mantu	un	slēdz	
līgumus;
21.13.	saskaņā	ar	domes	lēmumiem	veic	ci-
tus	pienākumus.
22.	 Pēc	 kārtējām	 pašvaldības	 domes	 vēlē-
šanām	un	domes	priekšsēdētāja	amata	zau-
dēšanas	gadījumā	domes	priekšsēdētājs	no-
drošina	 un	 domes	 izpilddirektors	 organizē	
dokumentācijas	 un	materiālo	 vērtību	 nodo-
šanu	jaunajam	domes	priekšsēdētājam.	Divu	
nedēļu	 laikā	 tiek	 sastādīts	nodošanas	 -	pie-
ņemšanas	akts,	ko	paraksta	pilnvaras	zaudē-
jušais	 domes	 priekšsēdētājs,	 jaunais	 domes	
priekšsēdētājs,	izpilddirektors	un	Finanšu	un	
ekonomikas	nodaļas	pārstāvis.
23.	 Domes	 priekšsēdētājs,	 priekšsēdētāja	
vietnieks	un	citas	vēlētas	pašvaldības	amat-
personas,	kā	arī	domes	izpilddirektors	un	citi	
pašvaldības	 administrācijas	 darbinieki	 sa-
ņem	atlīdzību	par	savu	pienākumu	pildīšanu	
saskaņā	ar	Salacgrīvas	novada	domes	darba	
samaksas	un	sociālo	garantiju	nolikumu.

III. DOMES PASTĀVĪGO KOMITEJU 
KOMPETENCE, TO DARBA ORGANI-
ZĀCIJA UN NODROŠINĀJUMS
24.	Vēlot	komiteju	locekļus,	priekšroka	tiek	
dota	principam,	ka	deputāts	izvēlas	komiteju	
atbilstoši	interesēm	un	vēlmēm.	Ja	domstar-
pību	gadījumā	šo	principu	nav	iespējams	ie-
vērot,	komitejās	deputātus	ievēl	pēc	propor-
cionalitātes	principa.	
25.	Lēmumu	projektus,	kas	saistīti	ar	finan-
siālajiem	 jautājumiem,	 nodod	 izskatīšanai	
Finanšu	komitejai.	Finanšu	komiteja:
25.1.	nodrošina	pašvaldības	budžeta	projek-
ta	izstrādāšanu,	izskata	citu	pastāvīgo	komi-
teju	sagatavotos	budžeta	projekta	priekšliku-
mus	un	iesniedz	tos	izskatīšanai	domes	sēdē;	
25.2.	sniedz	atzinumu	par	budžeta	projektu,	
tajā	 izdarāmajiem	 grozījumiem,	 kā	 arī	 par	
prioritātēm	līdzekļu	sadalījumā,	ja	netiek	iz-
pildīta	budžeta	ieņēmumu	daļa;
25.3.	 sniedz	 atzinumu	 par	 projektiem,	 kas	
saistīti	ar	finanšu	resursu	izlietošanu,	kā	arī	
par	domes	lēmumu	projektiem,	 ja	šo	 lēmu-
mu	realizācija	saistīta	ar	budžetā	neparedzē-
tiem	 izdevumiem	 vai	 grozījumiem	 budžeta	
ieņēmumu	daļā;
25.4.	 sniedz	 priekšlikumus	 par	 pašvaldību	
īpašumu	apsaimniekošanu;
25.5.	 sniedz	 atzinumus	par	 pašvaldības	ne-
kustamo	īpašumu	atsavināšanu	un	iegūšanu	
īpašumā;
25.6.	 savas	 kompetences	 ietvaros	 izskata	
amatpersonu,	iestāžu,	komisiju,	darba	grupu	
budžeta	līdzekļu	pieprasījumus	un	projektus;	
25.7.	 sniedz	 atskaiti	 domei	par	 pašvaldības	
budžeta	 izpildi,	 iesniedzot	 informāciju	 par	
līdzekļu	izlietojumu	līdz	1.	jūlijam,	1.	oktob-
rim	un	1.	janvārim;	
25.8.	 pēc	 deputātu	 rakstiska	 pieprasījuma	
atbilstoši	Valsts	kases	noteiktajai	formai	iz-
sniedz	ikmēneša	atskaiti	par	budžeta	izpildi;
25.9.	izstrādā	gada	pārskatu.
26.	 Izglītības,	 kultūras	un	 sporta	 jautājumu	
komiteja:
26.1.	sagatavo	izglītības,	kultūras	un	sporta	
jautājumu	izskatīšanu	domes	sēdei;
26.2.	 sniedz	 atzinumus	 par	 lēmumprojek-
tiem,	kas	skar	pašvaldības	 izglītības,	kultū-
ras	un	sporta	jautājumus;
26.3.	kontrolē	pašvaldības	 izglītības,	kultū-
ras	un	sporta	iestāžu	amatpersonu	un	komi-
siju	darbu,	saskaņā	ar	šo	nolikumu;
26.4.	 savas	 kompetences	 ietvaros	 izskata	
amatpersonu,	 iestāžu,	 komisiju	 un	 darba	
grupu	budžeta	līdzekļu	pieprasījumus	un	ie-
sniedz	tos	Finanšu	komitejai;
26.5.	veic	citus	likumā	un	šajā	nolikumā	no-
teiktos	pienākumus.
27.	Attīstības	komiteja	sagatavo	izskatīšanai	
domes	sēdē	jautājumus	par:
27.1.	 teritorijas	 attīstības	plānu	un	 apbūves	
kārtību;
27.2.	zemes	lietām;
27.3.	īpašumu	un	teritorijas	izmantošanu;
27.4.	teritorijas	apstādījumu	plānošanu;
27.5.	 vides	 pārvaldes	 struktūru	 un	 budžeta	
izmantošanu	attīstības	mērķiem;
27.6.	starptautisko	sadarbību	un	tūrismu;
27.7.	 investīciju	 projektu	 sagatavošanu	 un	
realizāciju.
27.8.	 savas	 kompetences	 ietvaros	 izskata	
amatpersonu,	 iestāžu,	 komisiju	 un	 darba	
grupu	budžeta	līdzekļu	pieprasījumus	un	ie-
sniedz	tos	Finanšu	komitejā.
28.	Sociālo	un	veselības	jautājumu	komiteja	
sagatavo	izskatīšanai	domes	sēdē	jautājumus	
par:
28.1.	 par	 sociālo	 palīdzību	 un	 pakalpoju-
miem;
28.2.	par	palīdzību	dzīvokļu	jautājumu	risi-
nāšanā;
28.3.	par	dzīvojamo	telpu	izmantošanu;
28.4.	par	veselības	aprūpi	un	aizsardzību;
28.5.	par	ārvalstnieku	un	bezvalstnieku	jau-
tājumiem;
28.6.	 savas	 kompetences	 ietvaros	 izskata	
amatpersonu,	 iestāžu,	 komisiju	 un	 darba	
grupu	budžeta	līdzekļu	pieprasījumus	un	ie-
sniedz	tos	Finanšu	komitejā.
29.	Domes	pastāvīgajām	komitejām	un	depu-
tātiem,	pildot	savus	pienākumus,	ir	tiesības:
29.1.	 iepazīties	 ar	 pašvaldības	 administrā-
cijas,	nodaļu	un	 iestāžu	dokumentāciju,	 sa-
ņemt	dokumentu	norakstus,	kas	nepiecieša-
mi	jautājumu	izlemšanai	komiteju	sēdēs;	

Apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 2016. gada 28. decembra lēmumu Nr. 457 (protokols Nr. 16; 1.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 12
Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums

Izdoti,	pamatojoties	uz	likuma	Par pašvaldībām	21.	panta	pirmās	daļas	1.	punktu	un	24.	pantu



SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS   l   112017. gada 27. janvāris

29.2.	 saņemt	no	pašvaldības	amatpersonām	
un	 iestādēm	nepieciešamos	dokumentus	un	
paskaidrojumus.	
30.	Domstarpību	starp	pastāvīgajām	komite-
jām,	deputātiem	un	pašvaldības	amatperso-
nām	un	 iestādēm	gadījumus	 izskata	 domes	
priekšsēdētājs	vai	dome.	Domes	priekšsēdē-
tājs	 izvērtē,	 kādos	 gadījumos	 domstarpības	
izskata	dome.
31.	Komiteju	sēdes	notiek	ne	retāk	kā	vienu	
reizi	mēnesī.	Komiteju	sēdes	ir	atklātas.	Ko-
mitejām	un	tās	priekšsēdētājam	ir	tiesības	uz	
sēdi	uzaicināt	speciālistus,	kuriem	ir	padom-
devēja	tiesības.	Komitejas	var	noturēt	kopī-
gas	sēdes,	ja	tām	ir	jāizskata	jautājumi,	kas	
skar	vairāku	komiteju	kompetenci.	Komiteju	
priekšsēdētāji	vienojas,	kurš	no	viņiem	vadīs	
kopīgo	 sēdi.	Kopīgā	komiteju	 sēde	var	no-
tikt,	ja	tajā	piedalās	vairāk	nekā	puse	no	kat-
ras	komitejas	locekļiem.	Kopīgās	komitejas	
sēdē	lēmumu	pieņem	ar	klātesošo	komiteju	
locekļu	 balsu	 vairākumu.	 Ja	 balsis	 sadalās	
līdzīgi,	izšķirošā	ir	tās	komitejas	priekšsēdē-
tāja	balss,	kurš	vada	kopīgo	sēdi.	
32.	 Komitejas	 sēžu	 norises	 laiku	 un	 vietu	
nosaka	komitejas	priekšsēdētājs,	saskaņojot	
ar	domes	priekšsēdētāju	un	paziņojot	domes	
atbildīgajam	sekretāram.	Komiteju	sēdes	ne-
drīkst	būt	tajā	pašā	laikā,	kad	ir	domes	sēdes.	
33.	Atbildīgais	domes	sekretārs	un	adminis-
trācijas	darbinieki,	kurus	ar	rīkojumu	nosaka	
domes	 izpilddirektors,	 nodrošina	 komiteju	
darba	tehnisko	apkalpošanu:
33.1.	paziņo	komitejas	locekļiem	par	komi-
tejas	kārtējām	un	ārkārtas	sēdēm	šajā	noliku-
mā	noteiktā	kārtībā;
33.2.	tehniski	sagatavo	dokumentus	jautāju-
mu	izskatīšanai	komiteju	sēdēs;
33.3.	nodrošina	komitejas	sēžu	protokolēša-
nu	un	sagatavo	komitejas	sēžu	protokolus;
33.4.	kārto	komitejas	lietvedību,	veic	doku-
mentu	uzskaiti	un	nodrošina	to	saglabāšanu	
atbilstoši	lietvedības	noteikumiem;
33.5.	sagatavo	izsniegšanai	komitejas	lēmu-
mus;
33.6.	veic	citus	uzdevumus	komitejas	darba	
tehniskai	 nodrošināšanai	 komitejas	 priekš-
sēdētāja	vai	viņa	prombūtnes	laikā	vietnieka	
uzdevumā.
34.	No	komitejas	locekļiem,	izņemot	finanšu	
komiteju,	ar	vienkāršu	balsu	vairākumu	var	
ievēlēt	 komitejas	 priekšsēdētāja	 vietnieku,	
kas	pilda	komitejas	priekšsēdētāja	pienāku-
mus	prombūtnes	laikā.
35.	Komitejas	priekšsēdētājs,	bet	viņa	prom-
būtnes	laikā	priekšsēdētāja	vietnieks:
35.1.	vada	komitejas	darbu,	 ir	atbildīgs	par	
komitejas	lēmumu	un	uzdevumu	izpildi;
35.2.	nosaka	komitejas	sēdes	kārtību;
35.3.	 sagatavo,	 sasauc	 un	 vada	 komitejas	
sēdes;
35.4.	 pārstāv	 komitejas	 viedokli	 domes	 sē-
dēs,	komisijās	un	citās	institūcijās;
35.5.	 veic	 citus	 pienākumus	 saskaņā	 ar	 šo	
nolikumu.
36.	Par	komitejas	sēžu	vietu	un	laiku	domes	
atbildīgais	 sekretārs	 informē	 deputātus	 ne	
vēlāk	 kā	 trīs	 dienas	 pirms	 kārtējās	 komite-
jas	 sēdes	un	ne	vēlāk	kā	 trīs	 stundas	pirms	
ārkārtas	komitejas	sēdes,	nosūtot	elektronis-
ku	paziņojumu	uz	deputāta	norādīto	e-pasta	
adresi.	Komitejas	sēdē	tiek	izskatīti	lēmuma	
projekti	un	citi	sagatavotie,	komitejas	kom-
petencē	 izskatāmie	 jautājumi,	 kas	 iesniegti	
domes	atbildīgajam	sekretāram	ne	vēlāk	kā	
divas	darba	dienas	pirms	kārtējās	komitejas	
sēdes.	 Lēmuma	 projekts,	 kas	 atbildīgajam	
domes	 sekretāram	 iesniegts	 vēlāk	 kā	 divas	
darba	dienas	pirms	kārtējās	komitejas	sēdes,	
darba	kārtībā	var	tikt	iekļauts	par	neatlieka-
mu	 jautājumu	 ar	 domes	 priekšsēdētāja	 sa-
skaņojumu.
37.	Komitejas	 sēdes	darba	kārtību,	komite-
jas	 lēmumu	 projektus,	 atzinumus	 par	 tiem,	
izziņas	 materiālus,	 deputātu	 iesniegumus,	
priekšlikumus	un	jautājumus	nogādā	domes	
deputātiem	elektroniski	uz	viņu	norādītajām	
e-pasta	 adresēm	 ne	 vēlāk	 kā	 vienu	 dienu	
pirms	komitejas	kārtējās	 sēdes	un	ne	vēlāk	
kā	trīs	stundas	pirms	ārkārtas	sēdes.
38.	Komiteja	var	 izskatīt	 jautājumus,	 ja	 tās	
sēdē	piedalās	vairāk	nekā	puse	deputātu	no	
komitejas	 sastāva.	 Komiteja	 pieņem	 lēmu-
mus	 ar	 klātesošo	 locekļu	 balsu	 vairākumu.	
Ja,	balsojot	par	lēmumu,	balsis	sadalās	vie-
nādi,	 izšķirošā	 ir	 komitejas	 priekšsēdētāja	
balss.	Komiteju	sēdes	tiek	protokolētas.	Ko-
mitejas	 sēdes	 protokolu	 paraksta	 visi	 klāt-
esošie	komitejas	locekļi	un	protokolētājs.	
39.	 Ja	 uz	 komitejas	 sēdi	 neierodas	 komite-
jas	locekļu	vairākums,	tad	komitejas	priekš-
sēdētājs	 sasauc	 atkārtotu	 komitejas	 sēdi	 ne	
ātrāk	kā	pēc	trim	un	ne	vēlāk	kā	pēc	septi-

ņām	dienām.	Ja	uz	atkārtotu	komitejas	sēdi	
neierodas	komitejas	 locekļu	vairākums,	 tad	
komitejas	 priekšsēdētājam	 par	 to	 jāpaziņo	
domei.
40.	Komitejas	 locekļi	un	priekšsēdētājs	var	
tikt	 izslēgti	 no	 komitejas	 sastāva	 ar	 domes	
lēmumu,	kā	arī	gadījumos,	 ja	komitejas	 lo-
ceklis	 trīs	 reizes	 pēc	 kārtas	 neattaisnojošu	
iemeslu	dēļ	neierodas	uz	komiteju	sēdēm	vai	
citos	gadījumos,	kas	tiek	izvērtēti	katrā	kon-
krētā	gadījumā.
41.	Pastāvīgo	komiteju	priekšsēdētājiem	(un	
viņu	vietniekiem)	ar	domes	lēmumu	var	no-
teikt	iedzīvotāju	pieņemšanas	laiku	(ne	retāk	
kā	 vienu	 reizi	 mēnesī)	 pašvaldības	 telpās.	
Attiecīgās	pastāvīgās	komitejas	priekšsēdē-
tājs	 jautājumu	 izskatīšanā	 savos	 pieņemša-
nas	laikos	ir	tiesīgs	uzaicināt	jebkuru	pašval-
dības	administrācijas	darbinieku,	saskaņojot	
ar	domes	priekšsēdētāju	vai	tā	vietnieku	un	
domes	izpilddirektoru.	
IV. PAŠVALDĪBAS LĒMUMU PRO-
JEKTU SAGATAVOŠANAS KĀRTĪBA 
42.	Domes	 sēdes	 darba	 kārtību	 nosaka	 do-
mes	priekšsēdētājs.	Domes	sēdes	darba	kār-
tībā	var	 tikt	 iekļauts	 jebkurš	 jautājums,	kas	
iesniegts	 domes	 priekšsēdētājam	 ne	 vēlāk	
kā	vienu	nedēļu	pirms	kārtējās	domes	sēdes.	
Par	 citu	 jautājumu	 iekļaušanu	domes	 sēdes	
darba	kārtībā	likumā	noteiktajā	kārtībā	lemj	
dome.	 Izskatot	 domes	 sēdes	 darba	 kārtībā	
iekļautos	jautājumus,	ziņojuma	sniedzējs	in-
formē	domi	par	lēmumu	projektu	izskatīša-
nas	secību	un	saņemtajiem	atzinumiem.
43.	 Domes	 lēmumu	 projekti	 jāiesniedz	
rakstveidā	 atbildīgajam	 domes	 sekretāram,	
izmantojot	elektronisko	dokumentu	vadības	
sistēmu.	Lēmuma	projektā	jābūt	norādītam:
43.1.	lēmuma	projekta	nosaukumam;
43.2.	tiesiskajam	pamatojumam;
43.3.	precīzi	formulētam	nolēmumam	un	uz-
devumam;
43.4.	norādei,	ja	lēmuma	projekts	ir	adminis-
tratīvais	akts;
43.5.	kas	un	kad	šos	lēmuma	projektu	ir	ga-
tavojis;	
43.6.	kādās	institūcijās	projekts	izskatīts;
43.7.	 no	 kādiem	 līdzekļiem	 tiek	 paredzēts	
lēmuma	 izpildes	nodrošinājums,	 ja	 jautāju-
mu	 izpilde	 saistīta	 ar	 pašvaldības	 budžeta	
līdzekļu	izlietošanu;
43.8.	 kad	 projektu	 vēlams	 izskatīt	 domes	
sēdē;
43.9.	 informācija	 par	 adresātiem,	 kuriem	
pieņemtais	lēmums	jāizsniedz.
44.	 Lēmuma	 projekta	 sagatavotājs	 ir	 atbil-
dīgs	par	lēmuma	projekta	kvalitāti	un	saturu,	
kā	 arī	 visas	 nepieciešamās	 dokumentācijas	
pievienošanu,	 saskaņojumu	 saņemšanu	 un	
lēmuma	 projekta	 iesniegšanu	 atbildīgajam	
domes	 sekretāram.	Lēmuma	 projekta	 saga-
tavotājs	nav	atbildīgs	par	politisko	lēmumu	
(politisko	 paziņojumu,	 deklarāciju,	 aicinā-
jumu	 un	 lēmumu	 par	 amatpersonu	 iecelša-
nu	vai	atbrīvošanu	no	pienākumu	pildīšanas	
u.tml.)	saturu.
45.	Domes	 lēmuma	projektus	 lēmuma	pro-
jekta	 sagatavotājs	pirms	 to	 iesniegšanas	at-
bildīgajam	domes	sekretāram	nodod	izskatī-
šanai	un	saskaņošanai:
45.1.	domes	izpilddirektoram;
45.2.	padomniekam	juridiskos	jautājumos;
45.3.	finanšu	nodaļas	vadītājam	un/vai	eko-
nomistam	-	budžeta	plānotājam	(ja	lēmuma	
projekts	saistīts	ar	finanšu	jautājumiem);
45.4.	citiem	speciālistiem,	kuru	kompetencē	
ir	lēmuma	projektā	skartie	jautājumi.
46.	 Lēmumu	 projekti	 un	 materiāli,	 kas	 iz-
skatāmi	domes	sēdē,	jāiesniedz	atbildīgajam	
domes	 sekretāram,	 izmantojot	 elektronisko	
dokumentu	 vadības	 sistēmu,	 kurš	 tos	 ie-
reģistrē	 un	 nodod	 domes	 priekšsēdētājam.	
Domes	priekšsēdētājs,	saņemot	lēmuma	pro-
jektu,	nosaka	pastāvīgo	komiteju	(ja	projekts	
netiek	virzīts	no	komitejas	vai	ja	tas	attiecas	
uz	vairākām	komitejām),	kurā	tas	izskatāms,	
un	pašvaldības	institūciju	vai	tās	darbinieku,	
kam	jāizskata	un	papildus	jāsniedz	rakstisks	
atzinums	par	sagatavoto	projektu.	
47.	Par	finanšu	līdzekļu	piešķiršanu	lemj	paš-
valdības	dome.	Pasākumi,	kas	nav	saistīti	ar	
gada	budžeta	pieņemšanu,	nevar	tikt	uzsākti,	
kamēr	 pašvaldības	 dome	 nav	 piešķīrusi	 ne-
pieciešamos	 finanšu	 līdzekļus	 un	 izdarījusi	
attiecīgus	 grozījumus	 budžetā.	 Ja	 šādi	 pa-
sākumi	 ir	paredzēti	ar	 likumu	vai	citu	ārēju	
normatīvu	 aktu,	 tad	 tie	 var	 tikt	 uzsākti	 bez	
pašvaldības	domes	iepriekšēja	pilnvarojuma,	
bet	pēc	tam	steidzami	šāda	atļauja	jāsaņem.
48.	 Ja	 pastāvīgā	 komiteja	 nepiekrīt	 sagata-
votajam	 lēmuma	 projektam,	 tad	 komitejai	
jāiesniedz	 domei	 cits	 lēmuma	 projekta	 va-
riants.

49.	 Domes	 sēdes	 darba	 kārtību,	 lēmumu	
projektus,	atzinumus	par	tiem,	izziņas	mate-
riālus,	deputātu	iesniegumus,	priekšlikumus	
un	 jautājumus	 domes	 deputātiem	 nosūta	
elektroniski	 uz	 deputātu	 norādītām	 e-pasta	
adresēm	ne	vēlāk	kā	trīs	darba	dienas	pirms	
domes	 kārtējās	 sēdes	 un	 ne	 vēlāk	 kā	 trīs	
stundas	pirms	ārkārtas	sēdes.
50.	 Ja	 pastāvīgajā	 komitejā	 izskata	 admi-
nistratīvā	 akta	 projektu,	 kas	 personai	 liedz	
tiesības	vai	uzliek	tai	pienākumus,	tad	komi-
tejas	priekšsēdētājs	organizē	personas	uzai-
cināšanu	viedokļa	un	argumentu	noskaidro-
šanai	 par	 izskatāmo	 jautājumu,	 ja	 personas	
viedoklis	saskaņā	ar	Administratīvā	procesa	
likumu	nav	noskaidrots.	 Persona	var	 netikt	
uzaicināta	 paskaidrojumu	 sniegšanai,	 ja	
gadījums	 ir	 objektīvi	mazsvarīgs	 vai	 ir	 citi	
Administratīvā	procesa	likumā	noteiktie	 ie-
mesli,	kad	personas	viedokļa	noskaidrošana	
nav	nepieciešama.
V. LĪGUMU NOSLĒGŠANAS PROCE-
DŪRA
51.	Domes	priekšsēdētājam	ir	tiesības	rīko-
ties	ar	finanšu	līdzekļiem,	kuru	kopējā	sum-
ma	periodā	starp	domes	sēdēm	nepārsniedz	
7500	euro	no	budžeta	līdzekļiem	neparedzē-
tiem	izdevumiem,	par	to	nākamajā	sēdē	in-
formējot	domi.	
52.	Domes	priekšsēdētājs	 ir	 tiesīgs	bez	do-
mes	saskaņojuma	parakstīt	līgumus	un	citus	
tiesiska	vai	finansiāla	rakstura	dokumentus.	
Domes	priekšsēdētājs	var	pilnvarot	citu	paš-
valdības	 administrācijas	 amatpersonu	 paš-
valdības	vārdā	slēgt	privāttiesiskos	līgumus,	
kas	nepieciešami,	lai	nodrošinātu	pašvaldību	
administrācijas	darbību.	
53.	 Domes	 izpilddirektors	 ir	 tiesīgs	 slēgt	
darba	līgumus	ar	pašvaldības	darbiniekiem,	
uzņēmuma	 līgumus,	 citus	 saimnieciskos	 lī-
gumus	 par	 pakalpojumiem	 pašvaldībai	 un	
privāttiesiskos	līgumus	par	summu,	kas	ne-
pārsniedz	15	000	euro.	
54.	Privāttiesiskos	līgumus,	kurus	pašvaldī-
bas	 autonomās	kompetences	 jomā	 slēdz	uz	
to	pilnvarotas	administrācijas	amatpersonas,	
saskaņo	ar	domes	izpilddirektoru.	
55.	 Pašvaldības	 iestādes	 vadītājs	 ir	 tiesīgs	
slēgt	līgumus	iestādes	darbības	nodrošināša-
nai	un	citus	privāttiesiskos	līgumus	atbilstoši	
attiecīgās	iestādes	nolikuma	nosacījumiem.
56.	 Ja	 lēmumu	par	 līgumu	noslēgšanu	pie-
ņem	pašvaldības	dome,	 tad	 lēmumā	norāda	
līguma	noslēgšanas	datumu.
57.	 Pašvaldības	 dome	 ar	 lēmumu	 vai	 līgu-
mu	var	deleģēt	 savas	pilnvaras	pieņemt	 lē-
mumus	citiem	pašvaldības	orgāniem,	kā	arī	
vēlētajām	 un	 administratīvajām	 amatperso-
nām,	izņemot	jautājumos,	kas	ir	domes	eks-
kluzīvā	kompetencē.
VI. DOMES DARBA REGLAMENTS
58.	Domes	sēdes	ir	kārtējas	un	ārkārtas.	
59.	Domes	kārtējās	sēdes	notiek	katra	mēne-
ša	trešās	nedēļas	trešdienā	plkst.	15.00.
60.	 Domes	 kārtējās	 sēdes	 sasauc	 domes	
priekšsēdētājs,	 nosakot	 sēdes	 norises	 laiku,	
vietu	un	darba	kārtību.	Atklātās	domes	sēdēs	
ir	atļauti	video	un	audio	ieraksti.	
61.	Atbildīgais	domes	sekretārs	reģistrē	de-
putātu	 piedalīšanos	 domes	 sēdēs.	 Domes	
sēdēs	jāpiedalās	domes	izpilddirektoram,	zi-
ņotājam,	pārvalžu	vadītājiem,	nodaļu	vadītā-
jiem,	padomniekam	juridiskajos	jautājumos.	
Domes	izpilddirektors	ar	rīkojumu	papildus	
var	noteikt	citus	domes	administrācijas	dar-
biniekus,	 amatpersonas,	 nodaļu	 vai	 iestāžu	
darbiniekus,	 vadītājus,	 kuriem	 jāpiedalās	
domes	sēdēs.
62.	Deputāta	pienākums	ir	ne	vēlāk	kā	līdz	
domes	 sēdes	 sākumam	 informēt	 domes	
priekšsēdētāju	 par	 nepiedalīšanos	 domes	
sēdē,	norādot	neierašanās	iemeslu.
63.	 Domes	 sēdi	 vada	 domes	 priekšsēdē-
tājs.	Domes	 priekšsēdētāja	 prombūtnes	 lai-
kā	domes	 sēdes	vada	domes	priekšsēdētāja	
vietnieks	 vispārīgos	 jautājumos	 vai	 domes	
priekšsēdētāja	 vietnieks	 attīstības	 jautāju-
mos,	domei	nolemjot,	kurš	no	domes	priekš-
sēdētāja	vietniekiem	vada	domes	sēdi.
64.	Domes	sēdes	vadītājs:
64.1.	atklāj,	vada,	pārtrauc	un	slēdz	sēdi;
64.2.	dod	vārdu	ziņotājam;
64.3.	 nodrošina	 iespēju	 deputātiem	 uzdot	
jautājumus	 ziņotājam	 un	 citiem	 klātesoša-
jiem;
64.4.	vada	debates;
64.5.	ierosina	jautājumu	nobalsošanu;
64.6.	 izsludina	 pārtraukumus	 sēdē	 un	 pie-
dāvā	 sēdes	 datumu,	 laiku	 un	 vietu,	 ja	 sēde	
jāturpina	citā	dienā;
64.7.	 nodot	 sēdes	 vadīšanu	 par	 atsevišķu	
jautājumu	domes	priekšsēdētāja	vietniekam,	
ja	par	to	viņš	vēlas	uzstāties	debatēs.

65.	Domes	 sēdes	 jautājumu	 apspriešanai	 ir	
šāda	secība:
65.1.	ziņojums;
65.2.	deputātu	jautājumi;
65.3.	debates;
65.4.	ziņotāja	galavārds;
65.5.	priekšsēdētāja	 (domes	 sēdes	vadītāja)	
viedoklis,	
65.6.	balsošana;
65.7.	balsošanas	rezultātu	paziņošana.
66.	 Par	 izskatāmajiem	 jautājumiem	 domes	
sēdē	 var	 ziņot	 deputāti	 vai	 attiecīgā	 jautā-
juma	ziņotājs.	Ja	nepieciešams,	ziņotājs	var	
uzaicināt	 citas	 personas	 sniegt	 papildu	 vai	
precizējošu	informāciju.	Par	debašu	beigām	
paziņo	domes	sēdes	vadītājs.
67.	 Domes	 sēdes	 vadītājam	 ir	 pienākums	
nodrošināt	 kārtību	 domes	 sēdēs.	 Ja	 domes	
sēdes	kārtību	atkārtoti	neievēro	deputāts,	tas	
tiek	fiksēts	protokolā.	Ja	domes	sēdes	kārtī-
bu	atkārtoti	neievēro	citas	personas,	domes	
sēdes	 vadītājam	 ir	 tiesības	 izraidīt	 vainīgo	
personu	no	domes	sēdes	norises	telpas.
68.	Ja	deputāts	neievēro	domes	sēdes	kārtī-
bu,	runājot	debatēs,	tad	domes	sēdes	vadītājs	
pārtrauc	 viņa	 uzstāšanos	 debatēs,	 un	 turp-
māk,	apspriežot	konkrēto	jautājumu,	viņam	
vairs	netiek	dots	vārds.
69.	Pašvaldības	iedzīvotājiem	un	citām	per-
sonām,	kuras	ir	klāt	domes	sēdē,	nav	tiesības	
piedalīties	 debatēs	 un	 nekādā	 veidā	 traucēt	
sēdes	gaitu.	
70.	Sēdēs	izskatāmajiem	lēmumu	projektiem	
un	 citiem	 dokumentiem	 jābūt	 iesniegtiem	
valsts	valodā.	Ja	sēdē	tiek	iesniegti	jautāju-
mi	citā	valodā,	tad	domes	sēdēs	tos	izskata,	
ja	ir	pievienots	dokumenta	tulkojums	valsts	
valodā.	Uzstājoties	 debatēs,	 var	 lietot	 citas	
valodas,	ja	dome	var	nodrošināt	debašu	tul-
košanu	valsts	valodā.
71.	Domes	 izpilddirektors	var	domes	sēdes	
sākumā	 sniegt	 īsu	 pārskatu	 par	 veikto	 dar-
bu	 un	 par	 pieņemto	 lēmumu	 izpildes	 gaitu	
attiecīgajā	periodā.	Pēc	pārskata	deputātiem	
ir	tiesības	uzdot	jautājumus	un	saņemt	atbil-
des.
72.	Ja	kāds	no	iepriekš	pieņemtajiem	lēmu-
miem	 netiek	 izpildīts	 noteiktajā	 termiņā,	
domes	priekšsēdētājs	vai	tā	vietnieks	sniedz	
informāciju,	norādot	motīvus,	kādēļ	lēmums	
nav	izpildīts.	
73.	 Ja	 domes	 sēdes	 darba	 kārtībā	 iekļautie	
jautājumi	netiek	izskatīti	vienā	sēdes	dienā,	
sēde	tiek	turpināta	nākamajā	dienā	vai	dienā,	
par	kuru	vienojas	deputāti.	 Ja	domes	 sēdes	
darba	 kārtībā	 iekļautos	 jautājumus	 nav	 ie-
spējams	izskatīt	deputātu	kvoruma	trūkuma	
dēļ,	 tad	domes	sēdes	vadītājs	 sēdi	 slēdz	un	
nosaka	atkārtotās	sēdes	norises	vietu	un	lai-
ku.	Atkārtotā	 domes	 sēde	 tiek	 sasaukta	 ne	
agrāk	 kā	 pēc	 septiņām	 un	 ne	 vēlāk	 kā	 pēc	
četrpadsmit	dienām.
74.	Par	katru	domes	sēdē	izskatāmo	jautāju-
mu	pēc	ziņojuma	deputātiem	ir	 tiesības	uz-
dot	ziņotājam	jautājumus.	Ja	par	kādu	kon-
krētu	jautājumu	uz	domes	sēdi	ir	uzaicinātas	
ieinteresētās	personas,	tad	pēc	domes	sēdes	
vadītāja	 vai	 ziņotāja	 priekšlikuma	 tām	 tiek	
dots	vārds,	un	tikai	pēc	tam	notiek	debates.
	75.	Domes	sēdēs	ziņotājam	ziņojumam	par	
izskatāmo	jautājumu	tiek	dotas	ne	vairāk	kā	
desmit	 minūtes.	 Ja	 nepieciešams,	 ziņoju-
mam	atvēlēto	 laiku	var	pagarināt,	 ja	par	 to	
nobalso	klātesošo	deputātu	vairākums.
76.	 Uzstājoties	 debatēs,	 katram	 runātājam	
tiek	dotas	ne	vairāk	kā	piecas	minūtes.	De-
batēs	par	attiecīgo	jautājumu	var	uzstāties	ne	
vairāk	kā	vienu	reizi.
77.	Visi	labojumi	domes	lēmumu	projektiem	
ir	jāiesniedz	rakstveidā	vai	jāizsaka	mutiski	
līdz	 balsošanas	 sākumam.	 Rakstveidā	 ie-
sniegtie	 domes	 lēmuma	 projekta	 labojumi	
iesniedzējam	ir	jāparaksta.
78.	Ja	tas	nepieciešams	lietas	virzībai,	domes	
sēdes	vadītājs	var	izlemt	par	mutisku	priekš-
likumu	izskatīšanu	un	balsošanu	par	tiem.
79.	 Ja	 tiek	 iesniegti	 labojumi	 domes	 lēmu-
ma	 projektam,	 tad	 jābalso	 par	 labojumu	
pieņemšanu,	nevis	par	pamatdokumentu.	Ja	
tiek	iesniegti	vairāki	labojumi,	tad	vispirms	
jābalso	 par	 to	 labojumu,	 kurš	 visvairāk	 at-
šķiras	no	izskatāmā	lēmuma	projekta.	Šaubu	
gadījumā	 domes	 sēdes	 vadītājs	 konsultējas	
ar	 tās	 pastāvīgās	 komitejas,	 kura	 gatavoja	
atzinumu	par	 lēmuma	projektu,	priekšsēdē-
tāju.	 Kārtību,	 kādā	 balso	 par	 iesniegtajiem	
domes	lēmumu	projektu	labojumiem,	nosa-
ka	domes	priekšsēdētājs.	Ja	notiek	balsošana	
par	vairākiem	 lēmuma	projekta	variantiem,	
tad	 lēmums	 ir	 pieņemts,	 ja	 par	 to	 nobalso	
vairāk	nekā	puse	no	klātesošiem	deputātiem.	
Ja	neviens	no	 lēmuma	projektiem	nesaņem	
pietiekamo	balsu	skaitu,	tiek	rīkota	atkārtota	
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balsošana	 par	 tiem	diviem	 lēmuma	projek-
tiem,	 kuri	 pirmajā	 balsošanā	 saņēmuši	 vis-
vairāk	balsu.	Ja	nav	saņemts	nepieciešamais	
balsu	skaits,	lēmuma	projekts	ir	noraidīts.
80.	 Domes	 sēdē	 drīkst	 runāt	 tikai	 tad,	 kad	
vārdu	ir	devis	domes	sēdes	vadītājs.	Priekš-
roka	uzstāties	debatēs	ir	tam	deputātam,	kurš	
rakstiski	 iesniedzis	 domes	 priekšsēdētājam	
priekšlikumu	piedalīties	debatēs.
81.	 Ziņotājam	 ir	 tiesības	 uz	 galavārdu	 pēc	
debatēm.
82.	Ja,	atklāti	balsojot,	deputāts	ir	kļūdījies,	
viņam	par	to	ir	jāpaziņo	domes	sēdes	vadītā-
jam	pirms	balsošanas	rezultātu	paziņošanas,	
pretējā	gadījumā	balsojuma	izmaiņas	netiek	
ņemtas	vērā.
83.	Balsošanas	rezultātus	paziņo	domes	sē-
des	vadītājs.
84.	Pašvaldības	deputāts,	kurš	 ir	piedalījies	
lēmuma	 pieņemšanā	 un	 ir	 izteicis	 pretēju	
priekšlikumu	vai	balsojis	pret	priekšlikumu,	
ir	 tiesīgs	 lūgt	 nofiksēt	 tā	 atšķirīgo	 viedokli	
sēdes	 protokolā.	 Rakstveida	 viedokļi,	 kas	
saņemti	 pirms	 protokola	 parakstīšanas,	 ir	
pievienojami	protokolam.	Personas,	kuras	ir	
balsojušas	pret	priekšlikumu,	nav	atbildīgas	
par	pieņemto	lēmumu.
85.	Domes	sēdēs	pieņemtie	lēmumi	un	pro-
tokoli	ir	brīvi	pieejami.	Informācijas	pieeja-
mību	nodrošina	atbildīgais	domes	sekretārs	
un	pilsētas	vai	pagasta	pārvaldes	vadītājs.	
86.	Deputātiem	 ir	 tiesības	 iepazīties	 ar	 do-
mes	sēdes	protokolu.	Ja	kāds	no	deputātiem	
nepiekrīt	 ierakstam	protokolā,	 tad	 viņam	 ir	
tiesības	prasīt	ieraksta	precizēšanu	nākamajā	
domes	kārtējā	sēdē.	Pretenziju	par	domes	sē-
des	protokolu	izskata	domes	sēdē,	un	dome	
balso	par	iesniegto	prasību	ieraksta	precizē-
šanai	vai	noraidīšanai.	
87.	Atbildīgais	 domes	 sekretārs	 pēc	 domes	
sēdes	sagatavo	un	deputātiem	dara	brīvi	pie-
ejamas	sēžu	protokola	un	tam	pievienoto	lē-
mumu	kopijas.
88.	Deputātam	 ir	 tiesības	 iesniegt	 pieprasī-
jumus	un	iesniegumus.	Tos	iesniedz	atbildī-
gajam	 domes	 sekretāram.	Deputātu	 piepra-
sījumi	 tiek	 izskatīti	 kārtējā	 domes	 sēdē	 un	
pieņemts	lēmums	par	to	izpildes	organizēša-
nas	kārtību.	Atbilde	uz	deputāta	iesniegumu	
jāsniedz	trīs	darba	dienu	laikā,	bet,	ja	atbil-
des	sagatavošanai	nepieciešams	ilgāks	laiks,	
tad	atbilde	jāsniedz	ne	ilgāk	kā	septiņu	dienu	
laikā,	par	to	paziņojot	iesniedzējam	trīs	die-
nu	laikā	no	iesnieguma	saņemšanas.
89.	 Pašvaldības	 saistošos	 noteikumus,	 iz-
ņemot	 pašvaldības	 nolikumu,	 triju	 darba	
dienu	 laikā	 pēc	 parakstīšanas	 elektroniski	
nosūta	Vides	 aizsardzības	un	 reģionālās	 at-
tīstības	ministrijai	 izvērtēšanai	un	atzinuma	
sniegšanai.	 Pašvaldības	 nolikumu	 triju	 die-
nu	 laikā	 pēc	 tā	 parakstīšanas	 rakstveidā	un	
elektroniskā	veidā	nosūta	Vides	aizsardzības	
un	reģionālās	attīstības	ministrijai	zināšanai.	
Pašvaldības	saistošie	noteikumi	publicējami	
un	stājas	spēkā	likumā	Par pašvaldībām	no-
teiktā	kārtībā.	Saistošajiem	noteikumiem	jā-
būt	brīvi	pieejamiem	pašvaldības	domes	ēkā	
un	pagastu	pilsētu	pārvaldēs. 
90.	Ja	pašvaldības	dome	ir	pieņēmusi	admi-
nistratīvo	aktu,	kas	var	skart	trešo	personu	li-
kumīgās	tiesības	un	intereses,	tad	šo	personu	
informēšanai	 par	 pieņemto	 administratīvo	
aktu	domes	priekšsēdētājs	vai	administratīvā	
akta	projekta	izstrādātājs	var	ierosināt	infor-
māciju	 par	 tā	 pieņemšanu	 publicēt	 vietējā	
laikrakstā.	
VII. IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANA 
UN IESNIEGUMU IZSKATĪŠANAS 
KĀRTĪBA
91.	Domes	priekšsēdētājam	un	priekšsēdē-
tāja	 vietniekam	 attīstības	 jautājumos	 vie-
nu	 reizi	nedēļā	 ir	 iedzīvotāju	pieņemšanas	 
laiks	 -	 pirmdienās	 plkst.	 10.00	 -	 13.00	 un	
plkst.	 14.00	 -	 18.00,	 izpilddirektoram	pie-
ņemšanas	 laiks	-	pirmdienās	plkst.	10.00	-	
13.00	un	plkst.	14.00	-	18.00.	Domes	depu-
tāti	 rīko	 iedzīvotāju	 pieņemšanas	 ne	 retāk	
kā	reizi	divos	mēnešos,	par	ko	informācija	
izliekama	uz	informācijas	stenda	un	publi-
cējama	domes	interneta	mājaslapā.	Institū-
ciju	 vadītāji	 un	 domes	 atbildīgie	 darbinie-
ki	 apmeklētājus	 pieņem	 saskaņā	 ar	 domes	
priekšsēdētāja	 apstiprinātu	 apmeklētāju	
pieņemšanas	 sarak	stu,	 kurš	 izliekams	 uz	
informācijas	stenda	un	publicējams	domes	
interneta	mājaslapā.
92.	Ikvienai	personai	ir	tiesības	iepazīties	ar	
pašvaldības	pieņemtajiem	 lēmumiem,	 izņe-
mot,	ja	tie	satur	informāciju,	kura	nav	izpau-
žama	saskaņā	ar	normatīvajiem	aktiem.	Paš-
valdība	 nav	 tiesīga	 atteikt	 informāciju	 par	
pašvaldības	budžeta	 izlietojumu	un	noslēg-
tajiem	līgumiem,	 izņemot,	 ja	 informācija	 ir	

komercnoslēpums.	 Atteikumu	 informācijas	
pieejamībai	jāpamato.	
93.	Iesniegumu,	sūdzību	un	priekšlikumu	re-
ģistrēšanu	organizē	pašvaldības	centrālā	ad-
ministrācija. Aizliegta	dokumentu	nodošana	
tālāk	jebkuram	pašvaldības	darbiniekam	vai	
pašvaldības	 institūcijai	 bez	 reģistrācijas.	
Kārtību,	 kādā	 notiek	 iesniegumu	 virzība	
pašvaldības	struktūrvienībās	un	citās	institū-
cijās,	nosaka	domes	izdoti	iekšēji	normatīvi	
akti.	
94.	Mutvārdos	izteiktos	iesniegumus,	sūdzī-
bas	vai	priekšlikumus,	ja	uz	tiem	nav	iespē-
jams	sniegt	atbildi	 tūlīt,	darbinieks,	kas	 tos	
pieņem,	noformē	rakstveidā	(norādot	vārdu,	
uzvārdu,	dzīves	vai	uzturēšanās	vietu	un,	ja	
nepieciešams,	citas	ziņas,	kas	palīdz	sazinā-
ties	 ar	 iesniedzēju)	 un	 ievēro	 tos	 pašus	 re-
ģistrācijas	un	izskatīšanas	noteikumus,	kādi	
attiecas	uz	rakstveida	iesniegumiem.
95.	 Saņemot	 anonīmu	 iesniegumu	 vai	 ie-
sniegumu,	kura	noformējums	neatbilst	nor-
matīvo	 aktu	 prasībām,	 attiecīgā	 pašvaldī-
bas	 darbinieka	 pienākums	 ir	 to	 noteiktajā	
kārtībā	 virzīt	 reģistrēšanai.	 Pēc	 iesnieguma	
reģistrēšanas	 atbildīgā	 amatpersona	 izvērtē	
iesnieguma	tālāku	virzību.	Ja	pašvaldībai	ir	
pienākums	atbilstoši	kompetencei	reaģēt	uz	
iesniegumā	 norādīto	 informāciju,	 tad	 paš-
valdības	 darbinieks,	 kurš	 izskata	 attiecīgo	
iesniegumu,	 sastāda	 dienesta	 ziņojumu	 un	
par	to	informē	tiešo	vadītāju.	
96.	 Izskatot	 iesniegumu,	 iegūt	 informāciju	
ir	attiecīgās	pašvaldību	institūcijas	vai	amat-
personas	 pienākums,	 izņemot	 normatīvos	
aktos	noteiktos	gadījumus,	kad	informācijas	
iegūšana	 ir	 personas	 pienākums.	 Persona	
pēc	 iespējas	piedalās	 informācijas	 iegūšanā	
un	izvērtēšanā.
97.	Ikvienai	personai	ir	tiesības	iegūt	infor-
māciju	par	viņa	 iesnieguma	virzību	pašval-
dības	institūcijās	un	tiesības	iesniegt	iesnie-
gumam	papildinājumus	un	precizējumus.
98.	Ar	domes	lēmumiem,	sēžu	protokoliem,	
līgumiem	privātpersonas	var	iepazīties	pirm-
dienās	plkst.	8.00	 -	13.00	un	plkst.	14.00	 -	
17.00,	iesniedzot	rakstveida	iesniegumu	vai	
pieprasot	 vispārpieejamo	 informāciju	 mu-
tiski.
99.	 Domes	 lēmumu	 un	 sēžu	 protokolu	 in-
formācijas	pieejamību	nodrošina	atbildīgais	
domes	 sekretārs.	Ar	 līgumiem,	 kas	 nesatur	
komercnoslēpumus,	var	iepazīties	pie	domes	
padomnieka	juridiskajos	jautājumos.
100.	 Iepazīšanās	 ar	 vispārpieejamās	 infor-
mācijas	dokumentiem	notiek	Valsts	un	paš-
valdības	vienotā	klientu	apkalpošanas	centra	
telpās.	Par	dokumentu	oriģinālu	saglabāšanu	
atbild	attiecīgais	domes	darbinieks,	kas	do-
kumentu	izsniedzis.
VIII. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS 
KĀRTĪBA 
101.	Lai	 nodrošinātu	 iedzīvotāju	 līdzdalību	
īpaši	 svarīgu	 vietējās	 nozīmes	 jautājumu	
izlemšanā,	gadījumos,	kas	noteikti	 šajā	no-
likumā	vai	citos	normatīvajos	aktos,	ar	paš-
valdības	domes	lēmumu	visā	pašvaldības	te-
ritorijā	vai	tās	daļā	var	tikt	organizēta	publis-
kā	apspriešana.	Publiskā	apspriešana	jārīko:
101.1.	 par	 pašvaldības	 administratīvās	 teri-
torijas	robežu	grozīšanu;
101.2.	 par	 pašvaldības	 attīstības	 program-
mām	un	projektiem,	kas	būtiski	ietekmē	paš-
valdības	iedzīvotājus;
101.3.	 ja	 tiek	 celta	 sabiedriski	 nozīmīga	
būve;
101.4.	 ja	 būvniecība	 būtiski	 ietekmē	 vides	
stāvokli,	 iedzīvotāju	 sadzīves	 apstākļus	 vai	
nekustamā	īpašuma	vērtību;
101.5.	ja	apbūve	paredzēta	publiskā	lietoša-
nā	esošā	teritorijā;
101.6.	citiem	normatīvos	aktos	noteiktajiem	
jautājumiem.
102.	Pašvaldības	dome	var	pieņemt	lēmumu	
rīkot	publisko	apspriešanu	par	citiem	jautāju-
miem,	kas	nav	minēti	šā	nolikuma	101.	pun-
ktā,	izņemot	jautājumus,	kas:
102.1.	saistīti	ar	amatpersonu	iecelšanas	vai	
atcelšanas	un	citiem	personāla	jautājumiem;
102.2.	attiecas	uz	konkrētu	fizisku	vai	 juri-
disku	personu,	it	sevišķi	administratīvu	aktu;
102.3.	 saistīti	 ar	 valsts	 pārvaldes	 funkciju	
īstenošanu;
102.4.	budžetu	un	nodokļu	maksājumu	atbrī-
vojumiem;
102.5.	ir	citu	publisko	institūciju	kompeten-
cē.
103.	Par	publiskās	apspriešanas	rīkošanu	ne	
vēlāk	kā	 vienu	mēnesi	 pēc	 attiecīga	 ierosi-
nājuma	 saņemšanas	 attiecīgās	 pašvaldības	
dome	var	lemt:
103.1.	pēc	ne	mazāk	kā	2/3	deputātu	 inici-
atīvas;

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1.	Projekta
nepieciešamības
pamatojums

1.1.	Atbilstoši	likuma	Par pašvaldībām	24.	panta	pirmajai	daļai,	
pašvaldības	nolikums	ir	saistošie	noteikumi,	kas	nosaka	pašvaldī-
bas	pārvaldes	organizāciju.	
1.2.	Pārskatot	spēkā	esošo	Salacgrīvas	novada	pašvaldības	
nolikumu,	nolemts	precizēt	nolikuma	tekstu,	nosakot	pašvaldības	
lēmumu	projektu	sagatavošanas	kārtību	atbilstoši	dokumentu	ap-
rites	kārtībai	pašvaldībā;	precizēt	domes	priekšsēdētāja	vietnieku	
pilnvaru	apjomu;	precizēta	komiteju	kompetence;	kā	arī	nolikuma	
teksts	papildināts	ar	pašvaldības	jaunizveidotajām	padomēm.

2.	Īss	projekta	satura	
izklāsts

Pašvaldības	nolikums	nosaka	pašvaldības	pārvaldes	organizāciju,	
lēmumu	pieņemšanas	kārtību,	iedzīvotāju	tiesības	un	pienāku-
mus	vietējā	pārvaldē,	kā	arī	citus	pašvaldības	darba	organizācijas	
jautājumus.	Saistošie	noteikumi	izdoti,	pamatojoties	uz	likuma	
Par pašvaldībām	21.	panta	pirmās	daļas	1.	punktu,	23.	pantu	un	
24.	pantu.

3.Informācija	par	
plānoto	projekta	ie-
tekmi	uz	pašvaldības	
budžetu

Pašvaldībā	nav	nepieciešams	veidot	jaunas	institūcijas.	Papildu	
budžeta	līdzekļi	saistošo	noteikumu	izpildē	nav	nepieciešami.

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

Nav	attiecināms.

5.	Informācija	par	
administratīvajām	
procedūrām

Salacgrīvas	novada	pašvaldība	ir	institūcija,	kurā	privātpersona	
var	vērsties	saistošo	noteikumu	piemērošanā.	Saistošo	noteikumu	
pieņemšana	nemaina	līdzšinējo	dokumentu	iesniegšanas	kārtību.

6.	Informācija	par	
konsultācijām	ar	
privātpersonām

Saistošie	noteikumi	ir	izstrādāti	uz	pašvaldības	iniciatīvas	pamata	
un	konsultācijas	ar	privātpersonām	nav	veiktas.

103.2.	 pēc	 pašvaldības	 iedzīvotāju	 iniciatī-
vas;
103.3.	pēc	pašvaldības	domes	priekšsēdētāja	
iniciatīvas;
103.4.	citos	likumā	noteiktos	gadījumos.
Pēc	iedzīvotāju	iniciatīvas	publiskā	apsprie-
šana	var	notikt,	ja	ne	mazāk	kā	pieci	procen-
ti	no	attiecīgās	teritorijas	iedzīvotājiem	šajā	
nolikumā	noteiktā	kārtībā	vēršas	pašvaldības	
domē.	Šajā	nolikumā	noteiktā	publiskās	ap-
spriešanas	kārtība	nav	piemērojama	attiecībā	
uz	publisko	apspriešanu,	kas	tiek	organizēta	
Būvniecības	likumā	paredzētajos	gadījumos.
104.	 Publiskās	 apspriešanas	 rezultātiem	 ir	
konsultatīvs	raksturs.
105.	 Iesniedzot	 ierosinājumu	 publiskās	 ap-
spriešanas	sarīkošanai,	norāda:
105.1.	tās	datumu	un	termiņus;
105.2.	paredzamā	 jautājuma	 iespējamo	 for-
mulējumu;
105.3.	publiskās	apspriešanas	rezultātu	aprē-
ķināšanas	metodiku;
105.4.	publiskās	apspriešanas	lapas	formu;
105.5.	minimālo	 iedzīvotāju	 skaitu,	 kuriem	
jāpiedalās	publiskajā	apspriešanā,	lai	publis-
ko	apspriešanu	uzskatītu	par	notikušu.
Par	 publiskās	 apspriešanas	 rīkošanu	 un	 re-
zultātu	 apkopošanu	 atbildīgs	 ir	 domes	 iz-
pilddirektors,	kura	pienākums	 ir	nodrošināt	
pausto	 viedokļu	 apkopošanu,	 publicēt	 vie-
tējā	 laikrakstā	 informatīvu	 ziņojumu	 (kop-
savilkumu)	par	apspriešanas	rezultātiem,	kā	
arī	 publicēt	pieņemto	domes	 lēmumu,	kurā	
izmantoti	publiskās	apspriešanas	rezultāti.	
IX. KĀRTĪBA, KĀDĀ PAŠVALDĪ-
BAS AMATPERSONAS RĪKOJAS AR 
PAŠVALDĪBAS MANTU UN FINANŠU 
RESURSIEM
106.	 Jebkurai	 amatpersonas	 rīcībai	 ar	 paš-
valdības	mantu	un	finanšu	 līdzekļiem	 jābūt	
likumīgai,	lietderīgai	un	samērīgai.
107.	 Pašvaldības	 mantas	 atsavināšanu	 var	
ierosināt,	ja	tā	nav	nepieciešama	pašvaldības	
iestādēm	to	funkciju	nodrošināšanai.
108.	Pašvaldības	mantas	atsavināšanu	var	ie-
rosināt	attiecīgās	iestādes	vadītājs,	kā	arī	cita	
institūcija	vai	amatpersona,	kuras	valdījumā	
vai	turējumā	atrodas	pašvaldības	manta.
109.	Pirms	 lēmuma	projekta	par	atļauju	at-
savināt	 nekustamo	 īpašumu	 jāizvērtē,	 vai	
nekustamais	īpašums	nav	nepieciešams	paš-
valdības	funkciju	veikšanai.
110.	Atļauju	 atsavināt	 nekustamo	 īpašumu	
dod	dome.
111.	Pirms	atļaujas	saņemšanas	iestādes	va-
dītājam,	 kā	 arī	 citas	 institūcijas	 vadītājam	

vai	 amatpersonai,	 kuras	 valdījumā	 vai	 tu-
rējumā	atrodas	pašvaldības	kustamā	manta,	
jāiesniedz	 iesniegums	 domes	 izpilddirekto-
ram,	kuram	jāapzina	citu	pašvaldības	izvei-
doto	 iestāžu	 vai	 institūciju	 nepieciešamību	
pēc	šīs	mantas.
112.	 Ja	 kādai	 no	 pašvaldības	 izveidotajām	
iestādēm	vai	institūcijām	ir	vajadzība	pēc	at-
tiecīgās	mantas,	domes	izpilddirektors	izdod	
rīkojumu,	kurā	norāda	attiecīgās	institūcijas,	
termiņus,	līdz	kuriem	veicama	mantas	nodo-
šana.
Par	mantas	nodošanu	un	pieņemšanu	sastā-
dāms	akts,	kurš	 iesniedzams	domes	priekš-
sēdētājam	 apstiprināšanai.	 Viens	 akta	 ek-
semplārs	glabājams	domē.
X. ADMINISTRATĪVO AKTU APSTRĪ-
DĒŠANAS KĀRTĪBA
113.	 Pašvaldības	 administrācija	 un	 pašval-
dības	 iestādes	var	 izdot	administratīvos	ak-
tus	 autonomās	 kompetences	 jautājumos,	 ja	
administratīvā	akta	 izdošanas	 tiesības	 izriet	
no	likumiem	vai	Ministru	kabineta	noteiku-
miem	vai	šādas	tiesības	atbilstoši	likumiem	
vai	Ministru	kabineta	noteikumiem	noteiktas	
pašvaldības	saistošajos	noteikumos.	
114.	Šī	nolikuma	113.	punkta	kārtībā	izdotos	
pašvaldības	 administrācijas	 administratīvos	
aktus	 apstrīd,	 iesniedzot	 domē	 iesniegumu	
par	 administratīvā	 akta	 apstrīdēšanu	Admi-
nistratīvā	procesa	likumā	noteiktajā	kārtībā.	
115.	Domes	administrācijas,	domes	padotībā	
esošo	institūciju	un	darbinieku,	amatpersonu	
faktisko	rīcību	var	apstrīdēt	domē,	Adminis-
tratīvā	procesa	likuma	noteiktajā	kārtībā,	ie-
sniedzot	rakstisku	iesniegumu	domes	priekš-
sēdētājam.	
Būvvaldes,	 Sociālā	 dienesta,	 Nekustamā	
īpašuma	 nodaļas	 izdotos	 administratīvos	
aktus	un	 faktisko	 rīcību	var	apstrīdēt	domē	
Administratīvā	 procesa	 likuma	 noteiktajā	
kārtībā,	iesniedzot	rakstisku	iesniegumu	do-
mes	priekšsēdētājam,	kurš	var	virzīt	attiecī-
gā	jautājuma	izskatīšanu	domes	sēdē.
116.	 Ja	 persona	 apstrīd	 administratīvo	 aktu	
un	 prasa	 atlīdzināt	 mantiskos	 zaudējumus	
vai	personisko	kaitējumu,	arī	morālo	kaitē-
jumu,	tad	par	to	var	lemt	pašvaldības	dome.
XI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
117.	Atzīt	 par	 spēku	 zaudējušiem	Salacgrī-
vas	novada	domes	2009.	gada	15.	jūlija	sais-
tošos	noteikumus	Nr.	2	Salacgrīvas novada 
pašvaldības nolikums.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

PIELIKUMS Nr. 2
Salacgrīvas novada domes 28.12.2016. lēmumam Nr. 457 

(protokols Nr.6; 1.§)
Saistošo noteikumu Nr. 12 Salacgrīvas novada pašvaldības 

nolikums paskaidrojuma raksts

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
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Darba organizācija, 
kontakti

	 Bāriņtiesā	 pastāvīgi	 strādā	 trīs	 darbi-
nieces:	 bāriņtiesas	 priekšsēdētāja	Maruta	
Pirro	 (Salacgrīva,	 Salacgrīvas	 pagasts),	
bāriņtiesas	locekle	Ginta	Jēkabsone	(Liep-
upe,	Ainaži	un	Ainažu	pagasts)	un	sekre-
tāre	Dina	Bantersone	(viņa	arī	bāriņtiesas	
locekle	Salacgrīvā).	Papildus	savam	pastā-
vīgajam	darbam	citās	institūcijās	bāriņtie-
sā	strādā	arī	4	bāriņtiesas	locekles	(Ligita	
Dambe,	Ināra	Karlsone,	Daiga	Krūze,	Dita	
Lejniece),	 kuras	 tiek	 pieaicinātas	 dalībai	
bāriņtiesas	sēdēs.	Bāriņtiesas	sastāvs	 tiek	
ievēlēts	 uz	 pieciem	 gadiem.	 Līdzšinējā	
sastāva	ievēlēšanas	termiņš	ir	2017.	gada	 
28.	februāris.	Bāriņtiesas	sastāva	pārvēlē-
šanai	 jānotiek	 pusgadu	 pirms	 iepriekšējā	
sastāva	 termiņa	 beigām.	 Salacgrīvas	 no-
vada	dome	2016.	gada	21.	septembrī	ievē-
lēja	līdzšinējo	sastāvu	(izņemot	D.	Lejnie-
ci),	kas	turpinās	darbu	arī	pēc	2017.	gada	 
1.	marta.
	 Prioritāri	 bāriņtiesa	 nodrošina	 bērnu	
vai	personu	ar	ierobežotu	rīcībspēju	perso-
niskās	 un	mantiskās	 intereses.	Bāriņtiesa	
sava	novada	iedzīvotājiem	veic	arī	aplieci-
nājumus:	 izgatavo	pilnvaras,	sagatavo	un	
apliecina	 darījumus,	 apliecina	 parakstus,	
izgatavo	testamentus,	sastāda	un	apliecina	
nostiprinājuma	lūgumus	zemesgrāmatai.	
 Bāriņtiesa	apmeklētājus	pieņem:
pirmdienās	 900-1800
(pusdienas	laiks	no	1300-1400)

Salacgrīvā	un	Liepupē;
otrdienās		 800-900	 	 Salacgrīvā;
trešdienās		 800-1300		 Liepupē;
ceturtdienās	 830-1230		 Ainažos.	
 Kontakti: 
64071990,	25436459	 Salacgrīvā;
64023933,	28007713	 Liepupē;
64071313,	28007713	 Ainažos.
barintiesa@salacgriva.lv
maruta.pirro@salacgriva.lv
dina.bantersone@salacgriva.lv
ginta.jekabsone@salacgriva.lv 
	 Informāciju	 par	 bērna	 dzīvības	 vai	
veselības	 apdraudējumu	 bāriņtiesā	 var	
sniegt	 jebkurā	 citā	 bāriņtiesas	 darba	 lai-
kā	 (otrdienās,	 trešdienās	 un	 ceturtdie-
nās	 800	 -	 1300	 un	 1400	 -	 1700;	 piektdienās	 
800	-	1300	un	1400	-	1600).	Ārpus	bāriņtiesas	
darba	laika	jāzvana	policijai	vai	neatlieka-
majai	medicīniskajai	palīdzībai.

Aizgādība
	 No	 2015.	 gada	 3.	 decembra	 ir	 spēkā	
izmaiņas	Bāriņtiesu	likuma	22.	pantā:	ie-

Salacgrīvas novada bāriņtiesas  
2016. gada pārskata ziņojums

rosinot	 lietu	 par	 bērna	 aizgādības	 tiesību	
pārtraukšanu	vecākam,	bāriņtiesa	veic	ris-
ka	novērtēšanu	(vecāka	līdzatkarība,	prob-
lēmas	neatzīšana	u.tml.),	 informē	vecāku	
par	 sekām	 un	 uzdod	 viņam	 sadarbībā	 ar	
sociālo	dienestu	noteiktā	 termiņā	novērst	
bērna	attīstībai	nelabvēlīgos	apstākļus.	Ja	
vecāks	šajā	termiņā	kavējas	novērst	bērna	
attīstībai	nelabvēlīgos	apstākļus	un	bērna	
palikšana	ģimenē	var	radīt	draudus	bērna	
dzīvībai	 un	 veselībai,	 bāriņtiesa	 lemj	 par	
aizgādības	 tiesību	 pārtraukšanu	 vecākam	
un	bērna	šķiršanu	no	ģimenes	(http://liku-
mi.lv/doc.php?id=139369).	
	 Salacgrīvas	 novada	 bāriņtiesā	minētās	
likuma	normas	kārtībā	2016.	gadā	tika	ie-
rosinātas	15	lietas.	Piecās	lietās	vecākiem	
netika	 pārtrauktas	 aizgādības	 tiesības,	 jo	
viņi	sadarbojās	ar	sociālo	dienestu,	novēr-
sa	 bērnu	 attīstībai	 nelabvēlīgos	 apstākļus	
un	 lietas	 tika	 izbeigtas.	 Septiņās	 lietās	
vecākiem	 tika	 pārtrauktas	 aizgādības	 tie-
sības,	jo	viņi	neņēma	vērā	bāriņtiesas	no-
rādītās	nepilnības.	Vienā	gadījumā	vecāks	
bāriņtiesas	 lēmumu	 pārsūdzēja	Adminis-
tratīvajā	 rajona	 tiesā,	 bet	 tiesa	 pieteicēja	
prasību	 noraidīja,	 atstājot	 spēkā	 bāriņtie-
sas	 lēmumu.	Trīs	 lietās	bāriņtiesas	 lēmu-
mi	 vēl	 nav	 pieņemti,	 jo	 turpinās	 vecāku	
sadarbība	ar	sociālo	dienestu.
	 Vēl	divas	lietas	tika	ierosinātas	un	ve-
cākiem	pārtrauktas	aizgādības	tiesības,	jo	
bērni	 nedzīvoja	 kopā	 ar	 vecākiem	 un	 tie	
nerūpējās	 par	 viņiem.	 Divos	 gadījumos	

aizgādības	 tiesības	 vecākiem	 tika	 pār-
trauktas,	pamatojoties	uz	konstatētu	fizis-
ku	vardarbību	pret	bērniem.
	 Kopumā	2017.	gadā	aizgādības	tiesības	
pārtrauktas	21	bērna	vecākiem.	Seši	bērni	
palika	otra	vecāka	aizgādībā,	15	-	ievietoti	
ārpusģimenes	aprūpē,	no	tiem	11	bērniem	
nodibināta	aizbildnība	un	4	bērni	ievietoti	
audžuģimenēs.
	 Pārtrauktās	aizgādības	tiesības	atjauno-
tas	trīs	bērnu	vecākiem	-	vienai	mātei	un	
vienam	 tēvam.	 Tiesā	 aizgādības	 tiesības	
atņemtas	vienai	mātei	un	trim	tēviem.	Bā-
riņtiesa	ir	piedalījusies	8	tiesu	sēdēs.

Ārpusģimenes aprūpe
	 Ārpusģimenes	 aprūpē	 esošo	 bēr-
nu	 skaits	 2016.	 gada	 31.	 decembrī	 bija	 
34	bērni.	Aizbildnībā	atrodas	18	bērni,	au-
džuģimenē	-	14	bērni,	institūcijā	-	2	bērni.	
	 2016.	gadā	divi	bērni	no	audžuģimenes	
adoptēti	uz	ārvalsti.

Aizgādnība
	 Aizgādnībā	 esošie	 cilvēki	 ir	 pilnga-
dīgas	 personas	 ar	 ierobežotu	 rīcībspēju.	
Viņu	 intereses	 tiesas	 noteiktajā	 kārtībā	
pārstāv	 aizgādņi.	 Bāriņtiesas	 pārraudzībā	
ir	četras	personas	ar	ierobežotu	rīcībspēju.	
Tā	 kā	 agrāk	 šīm	 personām	 pilnībā	 rīcīb-
spēja	 tika	noņemta,	viņu	aizgādņiem	līdz	 
2016.	 gada	 31.	 decembrim	 tiesā	 bija	 jā-
iesniedz	 prasība	 par	 personu	 rīcībspējas	
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Bāriņtiesā pieņemtie lēmumi
ierobežojumu	pārskatīšanu.	Visi	mūsu	aiz-
gādņi	šo	prasību	ir	izpildījuši.
	 Aizgādnību	 tiesa	 nodibina	 arī	 manto-
jumam	gadījumos,	 kad	mantojuma	 atstā-
jējam	 ir	 piederējis	 kāds	 uzņēmums	 vai	
saimniecība.	 Bāriņtiesa	 pēc	 aizgādnības	
nodibināšanas	 pieņem	 lēmumu	 par	 aiz-
gādņa	iecelšanu.	2016.	gadā	diviem	man-
tojumiem	tika	iecelti	aizgādņi.	

Bērnu manta
	 Bērnu	manta	ir	banku	kontos	esošā	nau-
da,	 nekustamie	 īpašumi	 vai	 mantojumi.	
Bez	bāriņtiesas	atļaujas	vecāki	vai	aizbild-
ņi	bērnu	vārdā	nedrīkst	pieņemt	nekusta-
mos	īpašumus	vai	mantojumus.	Tāpat	bez	
bāriņtiesas	 atļaujas	 bērnu	 mantu	 vecāki	
nedrīkst	 atsavināt.	 Šobrīd	 bāriņtiesā	 ir	 
32	mantu	 lietas.	 Šajās	 lietās	 bērnu	 vecā-
kiem	vai	aizbildņiem	katru	gadu	bāriņtiesā	
jāiesniedz	norēķins	par	pārvaldību.	

Pieņemtie lēmumi
	 2016.	 gadā	 bāriņtiesā	 aktīvas	 bija	 
88	 lietas	 un	 notika	 40	 sēdes,	 kurās	 pie-
ņemti	80	lēmumi.	22	lēmumi	pieņemti	par	
aizbildņu	iecelšanu/atlaišanu,	20	-	par	aiz-
gādības	 tiesību	 atņemšanu/atjaunošanu,	 
7	-	par	bērnu	mantu,	6	-	par	 lietu	izbeig-
šanu,	 5	 -	 par	 ārpusģimenes	 aprūpē	 esoša	
bērna	saskarsmi	ar	vecāku,	5	-	ar	adopcijas	
procesu	saistīti	 lēmumi,	4	-	par	aizgādnī-
bu,	3	-	par	bērnu	ievietošanu	audžuģime-
nēs,	3	-	par	bērnu	ievietošanu	citā	ģimenē,	
nepārtraucot	vecākam	aizgādības	tiesības,	
2	-	par	prasības	sniegšanu	tiesā	aizgādības	
tiesību	 atņemšanai,	 pa	 vienam	 -	 par	 ve-
cāku	 domstarpībām	 bērnu	 audzināšanas	
jautājumos,	 par	 ģimenes	 valsts	 pabalsta	
izmaksu	 vecākam,	 kurš	 faktiski	 audzina	
bērnu,	un	par	atzinuma	došanu	tiesai	bēr-
na	 dzīvesvietas	 noteikšanā	 pie	 viena	 no	
vecākiem.

Bāriņtiesu apliecinājumi
	 Bāriņtiesā	2016.	gadā	ir	veikti	418	ap-
liecinājumi	 (iepriekšējā	 gadā	 -	 440),	 no	
tiem	 242	 -	 Salacgrīvā,	 38	 -	 Ainažos	 un	
138	 -	 Liepupē.	 Kopumā	 tika	 apliecināti	
48	 darījuma	 līgumi,	 108	 paraksti	 uz	 da-
žāda	 veida	 dokumentiem,	 72	 pilnvaras,	 
131	nostiprinājuma	lūgums,	2	testamenti.	
Par	šiem	apliecinājumiem	pašvaldības	bu-
džetā	ir	iekasēta	valsts	nodeva	EUR	4126.	

Maruta Pirro,
Salacgrīvas novada bāriņtiesas 

priekšsēdētāja

		 Salacgrīvas	novada	pašvaldība	ir	saņē-
musi	SIA	ZAAO	2016.	gada	18.	oktobra	
vēstuli	Nr.	1-25/235	Par izmaiņām atkri-
tumu apsaimniekošanas maksā	(turpmāk	-	 
Vēstule)	un	tai	pievienoto	sadzīves	atkri-
tumu	apsaimniekošanas	maksas	aprēķinu.
	 Vēstulē	SIA	ZAAO	 ir	 norādījusi	 -	 ņe-
mot	 vērā	 to,	 ka	 likumprojekts	Grozījumi 
Dabas resursu nodokļa likumā	paredz	da-
bas	 resursu	 nodokļu	 likmes	 par	 sadzīves	
atkritumu	 apglabāšanu	 paaugstināšanu	
no	 līdzšinējiem	 12	 EUR	 par	 tonnu	 līdz	
25	 EUR	 par	 tonnu,	 sākot	 ar	 2017.	 gada	
1.	janvāri,	gadījumā,	ja	stātos	spēkā	šādas	
likuma	 izmaiņas,	SIA	ZAAO	iesniedz	 ie-
spējamās	 maksas	 par	 sadzīves	 atkritumu	
apsaimniekošanu	 aprēķinu,	 palielinot	 to	
proporcionāli	 dabas	 resursu	 nodokļa	 pie-
augumam,	 ievērojot	 šīs	 izmaksu	 kompo-

nentes	īpatsvaru	līdzšinējā	maksas	apmērā.	
	 Ņemot	 vērā,	 ka	 2017.	 gada	 1.	 janvārī	
stājušies	spēkā	iepriekš	minētie	grozījumi	
Dabas	resursu	nodokļa	likumā,	maksa	par	
sadzīves	atkritumu	apsaimniekošanu	turp-
māk	būs	13,51	EUR,	ko	veidos:
	 1)	 maksa	 par	 sadzīves	 atkritumu	 sa-
vākšanu,	 pārvadāšanu,	 pārkraušanu,	 uz-
glabāšanu,	 dalītās	 atkritumu	 savākšanas,	
šķirošanas	un	pārkraušanas	infrastruktūras	
objektu	un	uzturēšanu	atbilstoši	līgumam,	
ko	noslēgusi	pašvaldība	un	atkritumu	ap-
saimniekotājs,	kā	arī	izmaksas	to	sabiedrī-
bas	izglītības	pasākumu	finansēšanai,	kuri	
vērsti	 uz	 Ziemeļvidzemes	 atkritumu	 ap-
saimniekošanas	reģiona	atkritumu	radītāju	
izglītošanu	 atkritumu	 apsaimniekošanas	
jomā	-	8,21	EUR	par	1	m3;
	 2)	 sabiedrisko	pakalpojumu	regulatora	

apstiprinātais	tarifs	par	sadzīves	atkritumu	
apglabāšanu	 atkritumu	 poligonā	Daibe	 -	
3,67	EUR	par	1	m3;
	 3)	dabas	resursu	nodoklis	par	atkritumu	
apglabāšanu	normatīvajos	aktos	noteiktajā	
apmērā	-	1,63	EUR	par	1	m3.
	 Pamatojoties	 uz	 likuma	Par pašvaldī-
bām	 21.	 pantu,	 Atkritumu	 apsaimnieko-
šanas	likuma	39.	panta	pirmo	daļu,	Salac-
grīvas	 novada	 domes	 2011.	 gada	 28.	 de-
cembra	 saistošajiem	noteikumiem	Nr.	 16	
Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi 
Salacgrīvas novadā,	SIA	«ZAAO»	2016.	
gada	18.	oktobra	vēstulē	Nr.	1-25/235	no-
rādītajiem	apstākļiem	un	maksas	par	sadzī-
ves	atkritumu	apsaimniekošanas	aprēķinu,	
saskaņā	ar	2017.	gada	11.	janvāra	Attīstī-
bas	un	Finanšu	komiteju	atzinumiem	Sa-
lacgrīvas	novada	dome	NOLEMJ:

	 1.	apstiprināt	SIA	ZAAO	iesniegto	sa-
dzīves	 atkritumu	 apsaimniekošanas	mak-
sas	aprēķinu	un	noteikt	maksu	par	sadzī-
ves	 atkritumu	 apsaimniekošanu	Salacgrī-
vas	 novada	 pašvaldības	 administratīvajā	
teritorijā	 13,51	 EUR	 par	 1	m3	 atkritumu	
(bez	PVN);
	 2.	atzīt	par	spēku	zaudējušu	Salacgrīvas	
novada	domes	2015.	 gada	24.	 septembra	
lēmumu	 Nr.	 310	Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 
(protokols	Nr.	12;	2.§);
	 3.	uzdot	padomniecei	 juridiskajos	 jau-
tājumos	sagatavot	grozījumus	2016.	gada	
4.	 aprīļa	 līgumā	 par	 sadzīves	 atkritumu	
apsaimniekošanu	 Salacgrīvas	 novada	 ad-
ministratīvajā	teritorijā.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

2017. gada 18. janvārī    Protokols Nr. 1; 29.§
LĒMUMS Nr. 29

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksas noteikšanu
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	 18.	 decembrī	 Salacgrīvas	 muzejs	 svi-
nēja	 savu	 18.	 dzimšanas	 dienu	 un	 pie	
Ziemassvētku	eglītes	pulcēja	draugus,	at-
balstītājus	un	viesus.	Muzeja	vadītāja	Ieva	
Zilvere,	atklājot	pasākumu,	sacīja:	- Esam 
sasnieguši 18 gadu vecumu. Kā jau astoņ-
padsmitgadniekiem, mums nevajag garas 
runas, nevajag milzīgus laimes vēlējumus, 
bet vajag kārtīgi nosvinēt. Par svētku sa-
jūtu mūsu jubilejā ir parūpējušies Salac-
grīvas mūzikas skolas audzēkņi ar savu 
Ziemassvētku koncertu. Klausīsimies to 
un paskatīsimies. ko viņi jaunu ir iemācī-
jušies!
	 Jubilāru	apsveica	mūzikas	skolas	direk-
tore	Katrīna	Borozdina:	- Kaut mums bū- 
tu 18! Bet šis koncerts mums pašiem būs 
pārsteigums, jo vīrusi ir darījuši savu... 
Ziemassvētku laikam vajadzētu būt mie-
rīgam, pārdomu pilnam, ko varētu darīt 
labāk nākamajā gadā. Daudz laimes dzim-
šanas dienā! 
	 Ziemassvētku	 sajūtu	 koncertā	 radīja	
brālis	 un	 māsa	 Kārlis	 un	 Ance	 Rubeņi,	
Madara	Metuse,	 Edvards	 Vilde,	 Jasmīne	
Majore,	 Elīza	 Elizabete	 Gederta,	 Marta	
Baķe,	Ralfs	Vasils,	Rihards	Bendrāts,	Līga	
Anna	Maurīte,	Elizabete	Bērziņa	un	Nadī-
ne	Ance	Tomsone.	Kopā	ar	mūzikas	skolas	
audzēkņiem	bija	pedagoģe	Inga	Strante.	
	 Muzeja	vadītāja	sacīja	lielu	paldies	sa-

Salacgrīvas 
muzejam - 18

viem	sadarbības	partneriem	-	Inesei	Vēri-
ņai-Lubiņai,	 Klārai	 Grundšteinei,	 Lilitai	
Līcei,	 Laimonim	 Martinsonam,	 Valdai	
Vismanei,	Rasmai	Noriņai,	Anitai	Bauma-
nei,	Gunai	Auziņai,	Skaidrītei	Lipsbergai,	

Irinai	Smirnovai	un	Aldonim	Cīrulim.	
	 Pirms	 cienāties	 ar	 dzimšanas	 dienas	
torti,	 svētku	 viesi	 kopā	 ar	 K.	 Borozdinu	
un	 I.	Stranti	 nodziedāja	Ģederta	Ramana	
dziesmu	Man šodien astoņpadsmit gadu, 

kuras	 pēdējos	 trijos	 pantos	 Ieva	 bija	 ie-
rakstījusi	 Salacgrīvas	muzeja	 atskaiti	 par	
padarīto.
	 Daudz	laimes	dzimšanas	dienā!	

Ilga Tiesnese

Kas gan tā būtu par jubileju bez kārtīgas dzimšanas dienas tortes!

	 Šoreiz	 stāsts	 par	 dzirnavām,	 kuru	 sen	
vairs	nav.	Un	patiesībā	jau	nav	arī	šī	mu-
zeja	dārguma,	 jo	vējdzirnavu	 fotogrāfijas	
līdz	 mums	 nonākušas	 tikai	 digitālā	 vei-
dā.	Visi	mums	 zināmie	 attēli	 ir	 datējami	
ar	 pagājušā	 gadsimta	 sākumu.	 Un	 tomēr	
mēs	 zinām,	 ka	 Vecsalacas	 (Annasmui-
žas)	dzelzsbetona	tilta	galā	bijušas	lepnas	
vējdzirnavas,	 kas	 tur	 atradušās	 līdz	 pat	
1939.	gadam,	bet	neviena	tā	laika	fotogrā-
fija	mums	nav	zināma.	Tās	bijušas	celtas	
no	koka	un	 redzamas	no	 tālas	 apkārtnes.	
Blakus	atradies	neliels	namiņš,	droši	vien	
dzirnavnieka	māja.	Esam	aptaujājuši	dau-
dzus	cilvēkus,	bet	dzirnavas	atceras	retais.	
Muzejam	 nav	 izdevies	 iegūt	 fotogrāfiju,	
kur	 tās	 būtu	 redzamas	 visā	 savā	 krāšņu-
mā	 -	 tuvplānā.	Mūsu	 īpašumā	 pagaidām	
ir	tikai	attēli,	kur	vējdzirnavas	iekļuvušas	
kadrā,	fotografējot	dzelzsbetona	tilta	celt-
niecību	 1908.	 gadā.	Vēl	muzeja	 krājumā	
ir	glezna,	varētu	 teikt,	vīzija	par	šo	vietu	
Vernera	 Kariņa	 izpildījumā,	 kas	 tapusi	
1988.	 gadā.	 Tā	 muzeja	 krājumā	 ir	 jauns	
eksponāts,	kas	iegūts	pagājušajā	gadā	pēc	
mākslinieka	 100	 gadu	 atceres	 izstādes.	 
V.	Kariņam,	acīmredzot,	atmiņā	palikusi	šī	
vieta	ar	skaistajām	vējdzirnavām	uz	citādi	
līdzenās	apkārtnes	fona.
	 Mūs	 ļoti	 interesē	 jebkāda	 informācija,	

Salacgrīvas 
muzeja dārgumi

Vecsalacas 
vējdzirnavas

kas	 saglabājusies	 par	 šīm	 dzirnavām,	 -	
kāda	sena	aina	no	paša	dzīves,	kādas	atmi-
ņas	no	vecmāmiņas	stāstītā,	kāda	ziņa,	kas	
no	 kaimiņiem	 dzirdēta…	 Mēs,	 protams,	
ļoti	priecātos,	ja	kādā	vecā	albumā	atrastos	
arī	senā	fotogrāfija,	un,	ja	īpašnieks	nevē-
las	no	tās	šķirties,	tad	labprāt	to	nokopētu.	
Gaidīsim!

Iveta Kalniņa,
Salacgrīvas muzeja krājuma glabātāja
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	 14.	janvārī	Kuldīgas	mājīgā	sporta	ma-
nēža	 pulcēja	 vairāk	 nekā	 700	 vieglatlētu	
no	visas	Latvijas,	lai	cīnītos	par	Sportland 
kausiem.
	 U-16	 grupā	 (2002.	 -	 2003.	 g.dz.)	 vis-
veiksmīgākais	 starts	 Jēkabam	 Tomsonam	
lodes	grūšanā	-	15,18	m	un	izcīnīta	1.	vieta,	
iegūti	 vērtīgi	 punkti	 1.	 posma	 sacensībās.	
Visas	vasaras	garumā	notiks	6	posmi,	kuros	
tiks	krāti	svarīgi	punkti	un	1.	-	3.	vietas	ie-
guvēji	iegūs	nelielas	naudas	balvas.
	 Par	diviem	personiskiem	rekordiem	parūpējās	Daniela	Kalniņa.	300	m	skrējienā	ar	
rezultātu	44,06	s	viņa	izcīnīja	3.	vietu,	bet	60	m	skrējienā	ar	8,37	s	-	4.	vieta.
	 Savukārt	 mūsu	 gargabalnieks	 Rihards	 Bendrāts	 2000	 m	 skrējienā	 ar	 rezultātu	 
7:09,35	min	spraigā	cīņā	ierindojās	3.	vietā.
	 Nopietnu	darbu	treniņos	un	veiksmi	nākamajās	sacensībās!

Rasma Turka

 Skolēnu	 brīvdienu	 pēdējās	 dienās	 no-
tika	 VEF	 Latvijas	 Jaunatnes	 basketbola	
līgas	 Kāruma kausa	 otrais	 posms	 U-11	
grupā	 (2006.	 g.dz.	 un	 jaunāki).	Mēs,	 sa-
lacgrīvieši,	 startējām	 Cēsīs.	 Salīdzinot	
ar	 iepriekšējo	 posmu,	 zēni	 uzlaboja	 savu	
sniegumu.	Komandai	bija	trīs	spēles.	Pir-
majā	 pretinieki	 bija	 Cēsu	 otrā	 komanda.	
Šajā	spēlē	puiši	uzrādīja	lielisku	rezultātu	
80:31,	 uzvarot	 savus	 pretiniekus.	 Nāka-
majās	spēlēs	mums	vairs	tik	labi	neveicās,	
bet	pieredzi	guvām.	Cēsu	pirmajai	koman-
dai	zaudējām	ar	rezultātu	35:50	un	Sigul-
dai	-	ar	rezultātu	54:73.	Komandā	spēlēja	
Maksis	Obuhovskis,	Kristaps	Ralfs	Vanka,	
Mārcis	Tomsons,	Mikus	Niks	Grigorjevs,	
Ralfs	Bergmanis,	Dāniels	Lūsis,	Kristians	
Bērziņš,	 Kevins	 Šrenks,	 Valters	 Miezis,	

Rūdolfs	Treijs,	Aleksandrs	Kladkovs.	No-
vēlēsim	mūsu	puišiem	izturību	un	veiksmi	
turpmākajos	mačos!
	 Trīs	Salacgrīvas	puiši	 -	Dāniels	Lūsis,	
Kristians	 Bērziņš,	 Edvards	 Bobrovs	 -	 
startēja	 arī	 jaunākajā	 U-10	 grupā	 
(2007.	 g.dz.	 un	 jaunāki).	 Zēni	 bija	 Lim-
bažu	 komandas	 sastāvā.	 Viņiem	 veicās	
ļoti	 labi,	 jo	 visas	 trīs	 spēles	 tika	 uzvarē-
tas.	Viņu	pretinieki	bija	Rūjienas	otrā	ko-
manda,	Valmiera/ORDO	otrā	komanda	un	
Valmiera/ORDO	 komanda.	Kopējā	 rangā	
Limbažu	 U-10	 komanda	 ieņem	 augsto	 
3.	vietu	no	49	komandām	visā	Latvijā!	Tas	
ir	augstākais	sasniegums	līdz	šim	Kāruma 
kausa	 turnīra	 posmos.	 Paldies	 trenerim	
Kristapam	Zaļupem!

Sandra Bērziņa

Salacgrīvieši 
Kāruma kausā

Salacgrīvas komanda startēja godam, paldies treneriem!

	 Kamēr	brīvdienās	citi	bērni	baudīja	zie-
mas	priekus,	tikmēr	trīs	Salacgrīvas	vidus-
skolas	mazie	basketbolisti	Dāniels	Lūsis,	
Kristians	 Bērziņš,	 Edvards	 Bobrovs	 no	 
6.	līdz	8.	janvārim	startēja	20.	starptautis-
kajā	basketbola	 turnīrā	Cēsu kauss 2017. 
Zēni	 bija	 Limbažu	 komandas	 sastāvā.	
Viņu	 vecuma	 grupā	 bija	 basketbolisti	 no	

10	pilsētām,	tajā	skaitā	no	Tartu	Igaunijā.	
Vissīvākā	cīņa	notika	pret	VEF	komandu	
par	1.	un	2.	vietu.	Spēles	pēdējās	sekundēs	
mūsējie	izrāva	uzvaru	ar	rezultātu	36:35.
	 Puišiem	 šīs	 trīs	 dienas	 nebija	 vieglas,	
bet	viņi	sevi	pierādīja	godam.	Malači!	Pal-
dies	trenerim	Kristapam	Zaļupem!

Sandra Bērziņa

Salacgrīvieši Cēsu kausā

LVS I posms

	 6.	 janvārī	mūsu	vieglatlēti	 piedalījās	 starptautiskajās	 sa-
censībās	Valgā.	Veiksmīgi	U-16	grupā	startēja	Jēkabs	Tom-
sons,	izcīnot	1.	vietu	lodes	grūšanā	(4	kg)	-	15,28	m	(perso-
nīgais	 rekords).	 60	m	 skrējienā	 viņam	3.	 vieta	 ar	 rezultātu	 
7,92	s,	bet	200	m	skrējienā	4.	vieta	-	26,97	s.	Rihards	Ben-
drāts	1000	m	skrējienā	ar	 jaunu	personīgo	rezultātu	 ieguva	
4.	vietu.	Samantai	Kalniņai	lodes	grūšanā	9,18	m	-	5.	vieta.
	 U-18	grupā	Oļegs	Gluhaņuks	bija	ātrākais	60	m	skrējie-
nā	 -	 7,62	 s	 (jauns	 personīgais	 rezultāts),	 tāllēkšanā	 iegūta	 
4.	vieta	ar	rezultātu	5,61	m.	Alise	Daniela	Bašēna	tāllēkšanā	
izcīnīja	2.	vietu	ar	rezultātu	4,58	m.
	 U-20	 grupā	Asnāte	Kalniņa	 60	m	 skrējienā	 pārliecinoši	
bija	ātrākā	-	8,01	s	un	izcīnīta	1.	vieta.	Amandai	Stanei	60	m	
skrējienā	8,60	s	-	4.	vieta,	Solveigai	Zeltiņai	800	m	skrējie- 
nā	-	2:42,2	min.	-	2.	vieta,	Karlīnai	Karlsonei	lodes	grūšanā	-	8,96	m	-	6.	vieta.
	 Šīs	sacensības	bija	neliela	pārbaude	pirms	ziemas	sezonas	galvenajām	sacensībām	-	
Latvijas	čempionāta.	Visiem	audzēkņiem	vēl	daudz	un	nopietni	jāstrādā.	Veiksmi	visiem!

Uz goda pjedestāla  
1. vietā Jēkabs Tomsons

Salacgrīvas vidusskolas 
vieglatlētu starti Valgā

	 Svētciema	 bibliotēkā	 gada	 nogalē	 pie	
svētku	 egles	 pulcējās	 lasītāji,	 atbalstītā-
ji,	 brīvprātīgie	 palīgi,	 bibliotēkas	 draugi.	
Svētku	noskaņā	pārrunājām	aizvadītā	gada	
notikumus	 un	 atcerējāmies	 jaukos	 brīžus	
pasākumos.	Gads	sākās	ar	grāmatas	Vidze-
mes Svētupe mītiskajā un reālajā kultūr-
telpā	 atklāšanu,	 kad	 pie	 mums	 ciemojās	
izdevuma	radošā	grupa.	Martā	uz	sarunām	
un	vairākām	nodarbībām	bijām	aicinājuši	
cigun	vingrošanas	treneri	Ingu	Stranti.	Pa-
vasara	Pievakares	 sarunās	 pie	mums	 cie-
mojās	ekstrēmu	piedzīvojumu	un	izaicinā-
jumu	 meklētāji,	 arī	 pavārmākslas	 pratēji	
un	zinātāji	Danija	Linde	un	Ēriks	Pudniks.	
Viņi	 stāstīja	 par	 saviem	 piedzīvojumiem	
vairāk	nekā	divu	mēnešu	garajā	ceļojumā	
uz	Indiju.	Rudens	pusē	ar	jauku	izstādi	un	
tikšanos	mūs	priecēja	Salacgrīvas	sieviešu	
klubiņa	 Mežābeles	 rokdarbnieces.	 Salac-
grīviešu	pieredze	deva	ierosmi	pašām	pul-
cēties	 ik	 trešdienas	vakaru,	 lai	 dekupāžas	
tehnikā	gatavotu	Ziemassvētku	dāvaniņas	
un	 rotājumus	 svētciemietes	 Marijas	 Gri-
gorjevas	 vadībā.	 Novembrī	 Ziemeļvalstu	
bibliotēkas	 nedēļā	 kupls	 skaits	 interesen-
tu	 lasīja	 ne	 tikai	 fragmentus	 no	 jaunākās	
somu	 literatūras,	 bet	 arī	 aktīvi	 piedalījās	
Salacgrīvas	 Dabas	 izglītības	 centra	 Zie-
meļvidzeme	vadītājas	Intas	Somas	interak-
tīvajās	nodarbībās.	Katru	mēnesi	notika	arī	
Rīta	 stundas	 pasākumi	 pirmsskolas	 vecu-
ma	 bērniem.	 Savukārt	 skolēni	 aktīvi	 pie-
dalījušies	 pasākumos	 saistībā	 ar	 lasīšanas	
programmu	Bērnu žūrija.	Gada	nogalē	jau-
ka	dāvana	mazajiem	lasītājiem	bija	 tikša-
nās	ar	bērnu	grāmatu	autori	Eviju	Gulbi	un	
ilustrētāju	Lindu	Lošinu.	Vēl	nevar	nepie-
minēt	gatavošanos	bibliotēku	akreditācijai,	

kas	mūsu	 novada	 bibliotēkām	
notika	oktobrī.	Tā	kā	akreditā-
cija	ir	mūsu	darbības	kvalitātes	
vērtējums,	vasaras	nogalē	bija	
jāpapūlas	 nepieciešamo	 doku-
mentu	 sagatavošanā,	 krājuma	
izvērtēšanā,	 bibliotēkas	 telpu	
sapucēšanā	utt.	Tikko	saņemts	
pozitīvs	vērtējums	-	mūsu	bib-
liotēka	 ir	 veiksmīgi	 izgājusi	
atkārtotu	 akreditāciju	 vietējās	
nozīmes	bibliotēkas	statusā!	
	 Kas	gan	būtu	bibliotēka	bez	
sev	 uzticamajiem,	 čaklajiem	
lasītājiem,	 atbalstītājiem,	 palī-
giem,	 sadarbības	 partneriem!	
Tāpēc	lielu	paldies	teicām	vis-
čaklākajiem	lasītājiem	-	Indrai	
Mednei,	Raitim	Blausam,	Ani-
tai	 Kauliņai,	 Marekam	 Rja-
zanovam,	Millijai	Bērziņai	 un	
Modrim	Eizenbergam.	 Svētku	
reizē	 pateicāmies	 Dacei	 un	 Valdemāram	
Klēviņiem	par	abonēto	žurnālu	Svētdienas 
Rīts,	ko	saņemsim	arī	2017.	gadā.	Paldies	
arī	Rotai	Liepiņai,	Ritai	Kalniņai	un	San-
dijai	Kauliņai	par	dāvinātajiem	preses	 iz-
devumiem.	Sirsnīgs	paldies	par	radošajām	
nodarbībām	M.	Grigorjevai,	kura	piekrita	
dalīties	 savās	 prasmēs	 un	 vadīt	 nodarbī-
bas.	Klātesošajiem	 lasītājiem	 pateicāmies	
ar	 pašceptām	 piparkūku	 sirsniņām,	 kas	
simboliski	apliecina	pateicību	visiem,	kuri	
lasa,	apmeklē	un	atbalsta	mūsu	bibliotēku.	
	 Pēc	 sarunām	 par	 aizgājušā	 gada	 noti-
kumiem	 svētku	 noskaņu	 uzbūra	 Latvijas	
Mūzikas	 akadēmijas	 studenta	 svētciemie-
ša	Reiņa	Maurīša	dziedātās	dziesmas.	Par	
Rei	ni	 dubults	 prieks,	 jo	 viņš	 ir	 viens	 no	

tiem,	kurš	visus	 skolas	gadus	bijis	Bērnu	
žūrijas	 dalībnieks	 un	 jau	 no	 1.	 klases	 arī	
bibliotēkas	lasītājs.	
	 Tā	 kā	 decembris	 Latvijā	 skopojās	 ar	
sniegu,	atvēlēdams	bagātīgi	baudīt	pelēkas	
un	vējainas	 lietus	dienas,	 ar	 prieku	uzņē-
mām	Intas	Balodes	piekrišanu	pastāstīt	par	
savu	ceļojumu	uz	siltākām	zemēm	-	Izra-
ēlu.	Nemanījām,	kā	pagāja	 laiks,	 jo	 Intas	
saistošais	stāstījums	un	fotogrāfijas	tiešām	
lika	 justies	 tā,	 it	kā	paši	 sildītos	dienvidu	
saulē	 zem	olīvkoku	 zariem,	 baudot	 ziedu	
smaržas,	 ēdot	 augļus,	 peldoties…	 Lika	
pasapņot!	 Un	 kāpēc	 gan	 ne!	 Varbūt	 tieši	
šis	Gaiļa	gads	kādam	no	mums	piespēlēs 
skaistu	un	sen	izlolotu	ceļojumu!	
	 Svētku	eglē	lēni	šūpojās	mūsu	pašdari-

nātās	rotas,	smaržoja	piparkūkas	un	man-
darīni,	skanēja	smiekli,	minot	jautrās	mīk-
las.	Tā	 līdz	pat	vēlai	pievakarei	baudījām	
svētkus	 bibliotēkā	 pie	 eglītes	 visi	 kopā.	
Lai	gan	2016.	gadā	lasītāju	un	apmeklētāju	
skaits	jau	sasniedzis	240,	tomēr	vēlētos,	lai	
vēl	vairāk	svētciemiešu	atrastu	ceļu	uz	bib-
liotēku.	Būs	atkal	jaunas	grāmatas,	žurnāli,	
iespēja	 izmantot	 tikai	 bibliotēkās	 pieeja-
mās	datubāzes,	skatīties	filmas,	spēlēt	gal-
da	spēles,	radoši	darboties.	Būsiet	gaidīti	ar	
saviem	ierosinājumiem	un	jaunām	idejām.	
Tāpat	 laipni	 aicināti	 apgūt	 vai	 pilnveidot	
datorprasmes.	Nāciet	 lasīt,	uzzināt,	atpūs-
ties,	satikties!

Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

Svētciemā svētku egle bibliotēkas lasītājiem

Gada noslēguma pasākumā svētciemieši kopā ar Intu Balodi apceļoja Izraēlu
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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.

Jubilāriem
Ainažu kultūras namā
28.I  18.00 jaukto	koru	draudzības	vakars.	Piedalās	kori	no	Latvijas	un	Igaunijas
11.II  18.00	 danču	vakars	Ainažos.	Vidējās	paaudzes	deju	kolektīvu	saiets

Salacgrīvas kultūras namā
27.I  19.00	 teātra	izrāde	Bļitka. Režisors	Dž.	Dž.	Džilindžers,	
	 	 	 	 lugas	autore:	Rasa	Bugavičute-Pēce,	mākslinieks	Varis	Siliņš.	
	 	 	 	 Lomās	Egons	Dombrovskis	un	Kaspars	Gods.	Ieeja	7	EUR
4.II  20.00	 danču	vakars
7.II  19.30 Salacgrīvas prātnieks
10.II  17.00	 Salacgrīvas	novada	skolu	Popiela.	Labākie	priekšnesumi.	Pēc	konkursa	-	ballīte
18.II  20.00	 kultūras	nama	tautas	mākslas	kolektīvu	atpūtas	vakars	
    Jāņa Streiča filmu mantojums
25.II 18.00 vidējās	paaudzes	tautas	deju	kolektīvu	sadancis	«Tingeltangela» deju putenis. 
    Piedalās	kolektīvi	no	Salacgrīvas,	Limbažu,	Pērnavas	un	Rīgas	novadiem.	
	 	 	 	 Ieeja	1	EUR

Tā tava diena, kad pasaulē
Tu nāci pēc Laimas prāta,
Lai zied tā caur sniegiem 
         koša arvien
Kā roze visgarākā kātā!

Sveiciens janvāra jubilāriem!  
Lai jūsu dzīve kā Latvijas  
daba - balta un nedaudz salta, 
plaukstoša un smaržīga, ziedoša  
un koša, ražīga un raiba...  
Lai veselība realizēt izsapņoto un 
sasniegt iecerēto!

Datums Pasākums Vieta
Februārī Tikšanās lasītāju klubiņa Vārds dalībniekiem Ainažu 

bibliotēkāFebruārī Bērnu žūrija 2016 noslēguma pasākums
Izstādes 
l Pozē mājdzīvnieki! (Maigas Sāres fotogrāfijas) sadarbībā ar 
biedrību Dzintarlāse izstāde 
l Es dzirdu, es dzirdu. Es savu tēvzemi dzirdu. Dzejniecei, 
dramaturģei, sabiedriskajai darbiniecei Mārai Zālītei - 65 
l Man paliks vēl gulbju ceļš augstās, kaut sašķeltās debesīs. 
Rakstniecei Skaidrītei Kaldupei - 95
l Sveču diena - ziemas vidus

1.II Pievakares sarunas Sveču mēneša tradīcijas latviešu dzīvesziņā Svētciema 
bibliotēkā2.II Rīta stunda bērniem Uguns meitiņa - svecītes liesmiņa

Februārī Literatūras izstādes
l Romantisks romāns romantiskai nedēļai.  
Grāmatu izstāde Valentīndienas nedēļā
l Es dzīvoju 10 centimetrus virs realitātes. 
Mūziķim un dzejniekam Mārtiņam Freimanim - 40 
l Es apliecināšu sauli, es būšu saules pusē. 
Dzejniecei un dramaturģei Mārai Zālītei - 65
l Man piederēja tik daudz koku, putnu un agro rīta stundu. 
Dzejniecei Skaidrītei Kaldupei - 95
l Literatūras izstāde bērniem un skolēniem
l Cikla Kas, ko, kur dara? izstāde Lāči

1. - 24.II Izstāde no Pāles novadpētniecības muzeja krājumiem Korģenes 
bibliotēkā2.II 10.00 Pasākums bērniem Svečošanās

2. - 28.II Sveču izstāde
2., 16.II 16.00 Nasko pirkstiņu radošās darbnīcas Sveces
9.II 16.00 Vakarēšana
14.II 16.00 Radošie darbi bērniem
24.II 15.00 Krustvārdu mīklu minētāju pēcpusdiena

Izstādes:
l 11.II rakstniekam S. Šeldonam - 100
l 15.II rakstniekam Miermīlim Steigam - 90
l 18.II dzejniecei, dramaturģei M. Zālītei - 65
l 24.II rakstniecei S. Kaldupei - 95

1.II Izstāde Dedzi gaiši, uguntiņa! 2. februārī Sveču diena Salacgrīvas 
bibliotēkā7.II Izstāde Kā dzintara spogulī dvēsele mana... 9. februārī dzejniecei 

Mirdzai Ķempei - 110
7.II Izstāde Skatuves karalienei aktrisei Elzai Radziņai - 100
14.II Izstāde Dzejniecei, dramaturģei, sabiedriskajai darbiniecei Mārai 

Zālītei - 65
21.II Tikšanās ar grāmatas Svina garša autoru Māri Bērziņu
Februārī Jaunieguvumu - nozaru un daiļliteratūras - izstāde Tūjas 

bibliotēkāFebruārī Ievērojamu cilvēku dzīves jubilejas februārī
Februārī Latvju spēka zīmes - stienietes Olgas Šišļaņikovas gleznas/izšuvumi
Pastāvīgi Fotoreportāža par Tūjas bibliotēkas un Zinību centra notikumiem, 

pasākumiem 2016
Tūjas 
Zinību 
centrāFebruārī Novadnieces Astras Tomsones izšūto gleznu izstāde 

Mani sapņu zirgi

Februāris BIBLIOTĒKĀS

Ar to vien, ka tu vispār 
man biji, mūžs ir 
attaisnots, pilnīgs un
piesauļots, un tā priekšā 
es noliecos bijīgi.
    (O. Vācietis)
Valsts	asinsdonoru	centrs	(VADC)	izsa-
ka	sirsnīgu	pateicību	visiem	Salacgrīvas	
donoriem	par	pašaizliedzīgumu	un	
ieguldījumu	asinsdonoru	kustībā.	
2016.	gadā	VADC	trijos	izbraukumos	
Salacgrīvā	donori	kopumā	asinis	ziedo-
juši	131	reizi.	Īpašs	prieks	par	21	jaunu	
donoru	kustības	atbalstītāju!	
Aicinām	būt	tikpat	labestīgiem	un	ak-
tīviem	arī	2017.	gadā!	Paldies	par	jūsu	
nesavtīgo	rīcību!

	 Salacgrīvā	viesojās	 rakstniece	Nora	 Ik-
stena.	Sarunu	starp	rakstnieci	un	klātesoša-
jiem	klausītājiem	palīdzēja	uzturēt	un	ievir-
zīt	Latvijas	Nacionālās	bibliotēkas	Biblio-
tēku	 konsultatīvā	 centra	 projektu	 vadītāja	
Liega	Piešiņa.	
	 Uzrunājot	 klātesošos,	 N.	 Ikstena	 sacī-
ja:	- Šis ir īpašs pasākums, jo ar šo tikša-
nos noslēdzas pusotru gadu garā «Mātes 
piena» tūre. Grāmata iznāca 2015. gada  
22. oktobrī, un šajā laikā kopā ar Liegu Pie-
šiņu esam izbraukājušas Latviju krustām 
šķērsām. Tikšanās Latvijas bibliotēkās dod 
milzīgu spēku - tur tu redzi īsto drēbi, īstos 
cilvēkus, kam katram tava grāmata perso-
niski bijis dziļš emocionāls pārdzīvojums. 
Stāstījumā	 par	 sevi	 un	 saviem	 romāniem,	
kas	 tulkoti	 daudzās	 valodās,	 eksotiskākās	
no	tām	-	hindu	un	albāņu,	viņa	uzsvēra,	ka	
ir	ļoti	svarīgi	izvēlēties	sirdij	tuvākos	auto-

rus:	- Ja sāc lasīt grāmatu, lai gūtu emoci-
onālo baudījumu, tad tā ir kā tuvs draugs.
	 Šajā	reizē	vairāk	tika	runāts	par	romānu	
Mātes piens,	kas	ir	viens	no	13	vēsturisko	
romānu	 cikla	Mēs - Latvija. XX gadsimts 
darbiem,	kura	idejas	autore	un	iniciatore	ir	
rakstniece	Gundega	Repše.	N.	Ikstena	uz-
svēra:	- Šī sērija ir atgriezusi latviešu lasī-
tāju reālo interesi par savu oriģināllitera-
tūru. Ir svarīgi caur personiskiem stāstiem 
izstāstīt Latvijas vēsturi, kā tie mūs ietekmē, 
mudina domāt, kavēties atmiņās. Šiem vēs-
turiskajiem romāniem ir īpaša vieta mūs-
dienu latviešu literatūrā. Autore	atgādinā-
ja,	ka	28	gadu	vecumā	viņa	uzrakstīja	 ro-
mānu	Dzīves svinēšana,	kas	guva	lielus	pa-
nākumus.	- Kad man bija pāri 30 gadiem, 
uzrakstīju «Jaunavas mācību». Tagad, kad 
man ir pāri 40, esmu uzrakstījusi «Mātes 
pienu». Maijā iznāks grāmata ar nosau-

kumu «Trīs», kurā būs visi šie trīs romāni. 
Tas ir ilgs, diezgan sāpīgs, emocionāls ceļš 
manā dzīvē un literatūrā, tēma, ko kā jauna 
rakstniece esmu uzsākusi un kā nobriedusi 
rakstniece pabeigusi, - viņa	secināja.
	 Rakstot	 romānu	Mātes piens,	 kurā	 vi-
sām	detaļām	ir	ļoti	liela	nozīme,	N.	Ikstena	
atbrīvojusies	no	metaforu	 emocionālajiem	
kruzuļiem	un	vēstījusi	savas	iekšējās	sajū-
tas.	Grāmata	 ļoti	 lielā	mērā	 ir	autobiogrā-
fiska,	izņemot	trīs	tēlus	-	Vinstonu,	Jesi	un	
Serafimu,	kuriem	nav	nekādas	biogrāfiskas	
izcelsmes.	 Romānā	 ir	 tēli,	 kuriem	 ir	 reāli	
prototipi,	 dažiem	 atstāti	 īstie	 vārdi.	 Reāla	
persona,	piemēram,	ir	skolotājs	Blūms.	Trīs	
mēnešus	pēc	grāmatas	 iznākšanas	viņš	at-
sūtījis	N.	Ikstenai	e-pastu,	kurā	rakstījis,	ka	
beidzot,	pirmo	reizi	mūžā,	viņš	jūtas	reabi-
litēts.	Mātes piens ir	interesants	arī	divdes-
mitgadniekiem,	jo	viņi	izlasa	par	savu	ve-

cāku	jaunības	laiku.	- Grāmatā man nebija 
doma attēlot to briesmīgu laiku, jo tā ir arī 
mana bērnība, jaunības laiks. Gribēju pa-
rādīt laikmeta iezīmes, kurām vieni varēja 
izdzīvot cauri, bet citi salūza. Pēc «Mātes 
piena» ir grūti, nevar tā apsēsties un sākt 
uzreiz rakstīt jaunu grāmatu,	-	sacīja	auto-
re.	Viņas	liela	kaislība	ir	sēņošana,	ko	viņa	
vienmēr	ir	gribējusi	pārvērst	grāmatā,	tāpēc	
nākamā	būšot	lielā	sēņu	grāmata.	
	 Rakstnieces	 vīrs	 ir	 gruzīnu	 tulkotājs	
Levans	Beridze,	un	viņas	dzīve	paiet	starp	
divām	valstīm	un	vairākām	valodām.	Tik-
šanos	Salacgrīvas	bibliotēkā	N.	Ikstena	no-
slēdza	ar	stāstu	par	savu	vīramāti	un	valo-
das	mācīšanos.
	 Pasākums	norisinājās	projektā,	ko	atbal-
sta	Valsts	kultūrkapitāla	 fonds	un	Latvijas	
Nacionālā	bibliotēka.	

Ilga Tiesnese

	 Ar	 izstādi	 Rānda. Rannik. Piekraste 
Salacgrīvas	muzejā	viesojas	jaunā	māksli-
niece	Inese	Vēriņa-Lubiņa.	Gleznas	tapu-
šas,	gleznojot	savās	mājās	Kuivižos.
	 Inese	par	tieši	Salacgrīvai	veltīto	izstā-
di	saka:	-	Piekrastē, ko apdzīvojuši lībieši, 
igauņi un latvieši, notiek procesi, kas gan 
līdzsvaroti mijiedarbojas ar tās apdzīvo-
tājiem, gan teju vai noliedz to eksistenci 
ar savu mežonīgo būtību. Dabiskie proce-
si noris paši par sevi. Tiem nerūp cilvēku 
noteiktas valstu, pilsētu vai māju robežas. 
Ūdens apskalo piekrastes smiltis, pai-
sums, bēgums, dubļi, migla, koki, krūmi, 
niedres, debesis, vējš, lietus, dīķis un lācis, 

Ineses Vēriņas-Lubiņas 
izstāde Rānda. Rannik. 

Piekraste Salacgrīvā

kurš kādreiz te ir bijis, bet tomēr palicis 
nesatikts, ir tikai maza daļa no svešādās 
un nepieejamās ainavas un dabas stāviem, 
kas mūs - piekrastē mītošos - ieskauj ik 
dienu, it kā turētu gūstā.
	 Jaunā	māksliniece,	kura	pērn	bija	nomi-
nēta	 Latvijas	Mākslas	 akadēmijas	 balvai	
par	izcilību	Latvijas	vizuālās	mākslas,	di-
zaina	un	mākslas	zinātnes	laukā,	piekrasti	
iepazinusi,	 šeit	 dzīvojot	 un	 par	 šīs	 puses	
īpatnībām	un	raksturu	domājot.	Par	to	lie-
cina	kaut	vai	izstādes	nosaukums	lībiešu,	
igauņu	un	latviešu	valodā.	Savukārt	glez-
nas	Piekraste, Migla, Dīķis, Peļķe, Gaidu 
pavasari	 u.c.	 uzrunā	 ar	 niansētu	 kolorītu	
no	balta	līdz	zeltam.	Īpašu	dabā	sastopamu	
krāsu	toņu	iegūšanai	gleznās	māksliniecei	
nepietiek	ar	krāsu	paleti,	 te	nepieciešami	
pat	 speciāli	 sagatavoti	 Latvijas	 minerālu	
un	iežu	pigmenti.
	 Izstādē	ir	arī	skulpturāls	veidojums	Ne-
satiktais.	 Piedzimis	 Ineses	 iztēlē,	 tas	 pēc	
tam	 iemiesojās	 materiālā	 tepat	 jūrmalas	
mājas	 dārzā.	 Atskaldot	 liekos	 putuplas-
ta	gabalus,	 tika	 iztēsta	un	pēc	 tam	rūpīgi	
izveidota	 fantastiska	 plastiska	 figūra,	 ko	
satikt	muzejā	šobrīd	var	katrs.

Ieva Zilvere,
Salacgrīvas muzeja vadītāja

 Informācija. Inese	 Vēriņa-Lubiņa	
dzimusi	 1986.	 gadā	 Rīgā.	 Absolvējusi	 
J.	 Rozentāla	 Rīgas	Mākslas	 vidusskolu	
un	 2013.	 gadā	 ieguvusi	maģistra	 grādu	
Latvijas	 Mākslas	 akadēmijā	 Vizuālās	
komunikācijas	 nodaļā.	 Strādā	 video,	
glezniecības,	instalāciju	mākslas	un	jau-
no	mediju	 jomā.	Piedalās	 izstādēs	kopš	
2005.	gada.	2016.	gadā	nominēta	Latvi-
jas	Mākslas	akadēmijas	balvai.

Tikšanās ar Noru Ikstenu


