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izdevums

Darbi Liepupes vidusskolā

Liepupes vidusskolas bibliotēkas korpusa jumts

Liepupes vidusskolā noslēgusies bibliotēkas korpusa jumta siltināšana. Pašvaldība tam piešķīra 20 042,03 eiro un
darbus veica SIA HB service. 24. augustā
notika darbu pieņemšana, kurā piedalījās
Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Kaspars Ķemers, Liepupes pagasta
pārvaldnieks Aivars Ilgavīzis, Liepupes
vidusskolas direktore Arta Rubeze un
SIA HB service projektu vadītājs Toms
Tomsons.
Vidusskolas direktore ir pateicīga Salacgrīvas novada deputātiem, kuri piešķīra
līdzekļus šiem remontdarbiem. – Vecais
jumts bija savu laiku nokalpojis, ūdens
skolas bibliotēkā sāka tecēt šī gada jan
vārī, – atceras direktore. – Līdz maijam
pietika ar pāris bļodām, pēc tam visu ne
sām ārā. Tagad gaidīsim, lai izžūst sienas
un griesti, tad veiksim telpu kosmētisko
remontu. Pēc tam šajā telpā vairs nebūs
lasītava, bet gan interneta pieejas punkts.
Te izvietosim arī skolas muzeju. SIA HB
service projektu vadītājs apliecināja, ka

Liepupes vidusskolas bibliotēkas jumts
bija kritiskā   stāvoklī, jo zem tā nebija
nekādas hidroizolācijas. – Tagad jumts ir
lielisks, labāku pat nevar vēlēties. Būvdar
bu laikā veicām siltumizolācijas ieklāšanu
un jumta hidroizolēšanu, tie bija galvenie
darāmie darbi. Jumta segumam izmanto
tie materiāli ir kvalitatīvi, to kalpošanas
ilgums būs 25—30 gadi, mūsu veikta
jiem darbiem garantija ir trīs gadi, –
viņš sacīja. Un A. Rubeze ir apmierināta
ar būvnieku paveikto: – Darbus celtnieki
paveica ļoti ātri, kaut arī laikapstākļi ne
vienmēr bija labvēlīgi. Es biju ļoti satrau
kusies, vai paspēs tos izdarīt līdz mācību
gada sākumam, bet viss izdevās.
Bez jumta seguma nomaiņas Liepupes
vidusskolā nomainīti stāvvadi un radiatori
un skalota siltumapgādes sistēma. Direktore nākamā gada budžetā Liepupes vidusskolā veicamajos darbos kā prioritāri vēlas
rakstīt sporta zāles jumta remont, jo arī tas
ir kritiskā stāvoklī.
Ilga Tiesnese

Korģenes ciema
svētki

Augusta pēdējā sestdienā Korģenē notika trešie ciema svētki. 26. augusta rīts daudziem no biedrības Mēs Korģenei bija stresa pilns. Līst lietus, bet vakarā pasākums!
Ko darīt – atcelt vai pārcelt uz telpām?
Vai cilvēki nāks, vai soli nebūs pustukši?
Tomēr viss izvērās labi, vējš iztrenkāja
mākoņus un uzspīdēja saulīte. Arī skatītāji sanāca – sākumā vairāk padzīvojušie un
bērni, nedaudz vēlāk arī jaunie. Uz pēdējo
zaļumballi Korģenē sabrauca arī salacgrīvieši un korģenieši no Cēsīm un Ainažiem.
Saskaitot, cik tad īsti bija apmeklētāju, sanāca tuvu simtam.
Pēc Korģenes himnas apsveikuma vārdus korģeniešiem sacīja novada domes
priekšsēdētāja vietnieces izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos Evija
Keisele. Par to, kā gājis, sanākušajiem atstāstīja vietējās čaukstenes – Gunita Bisniece, Arita Majore un viesmāksliniece Kristīne Brente no Svētciema. Viņas ar humora
piesitienu apčaukstēja visu, kas notiek
Korģenē, – gan to, ka no vieniem ciema
svētkiem līdz vakarējiem piedzimuši četri
mazuļi, gan to, ka mums ir divi jaunie skolēni. Kristīnei kā iebraucējai interesēja viss,

Lai iedvesmojošs
jaunais –
2017./2018. –
mācību gads!
Vasara savu darbu ir beigusi, klāt septembris ar gladiolām, kas garākas par
pirmklasniekiem, un jautrām, spurainām
asterēm kā bērnudārza bērni. Sākas jauns
mācību gads. Kāds tas būs, lielā mērā atkarīgs no mums katra paša.
Ir svarīgi, lai mūs vada kāds mērķis. Salacgrīvas novads lepojas ar katru skolēnu, kurš ar saviem talantiem un
zināšanām nes Salacgrīvas novada vārdu Latvijā un pasaulē, ar katru, kurš ar
savu mērķtiecību un gribasspēku apgūst
jaunas zināšanas un sasniedz jaunas virsotnes. Lepojas ar mūsu iedvesmojošiem
pedagogiem, kuri savas zināšanas, pacietību un mīlestību nodod bērniem un
jauniešiem. Priecājas par vecākiem, kuri
palīdz saviem bērniem kāpt droši zinību
kalnā.
Visiem skolēniem vēlu, lai zināšanu
apgūšanas prieks jūs pavada katru mācību dienu. Skolotājiem un skolas darbiniekiem novēlu gūt gandarījumu no paveiktā, rūpējoties par bērnu kvalitatīvu izglītību, drošību un veselību! Vecākiem lai nepietrūkst spēka, pacietības un izpratnes.
No visas sirds sveicu visus 1. septembrī!
Evija Keisele,
Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja vietniece izglītības
kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos

Salacgrīvas novada izglītības
iestādēs šogad mācības sākuši
583 skolēni:
l Krišjāņa Valdemāra Ainažu
pamatskolā – 80
l Liepupes vidusskolā – 163
(t.sk. pirmsskolā – 45)
l Salacgrīvas vidusskolā – 385
l Salacgrīvas novada mūzikas skolā –
108 audzēkņi
l Salacgrīvas mākslas skolā –
107 audzēkņi
Salacgrīvas novada pirmsskolas
izglītības iestādes apmeklē
239 audzēkņi:
l Ainažu pirmsskolas izglītības iestādē
Randa – 26
l Salacgrīvas pirmsskolas izglītības
iestādē Vilnītis – 168,
		 t.sk. – filiālē Korģenē – 12,
		 filiālē Svētciemā – 22
l Liepupes pirmsskolā – 45

kas ir tajā ēkā pie estrādes, kur
tiek veikti apjomīgi darbi. Nu
tad Gunita un Arita čaukstēja
un stāstīja gan par biedrību un
bērnudārzu, gan feldšerpunktu
un frizētavu. Tika aprunāta arī
mūsu veikala Sandriņa (Sandra Pālēna), pie kuras var iegādāties visu, ko sirds kāro. Ja
kaut kā nav, tad atved vēlāk.
Ansambļa Dziedātprieks repertuārā bija lustīgas dziesmas.
Vajadzēja ne tikai klausīties,
bet arī pakustēties, lai nenosaltu. Priekšnesumus sniedza arī
vietējie pašdarbnieki – ksilofo- Korģenes čaukstenes zināja visus vietējos jaunumus un labprāt ar tiem dalījās…
nu spēlēja Nikola Ozoliņa un
Adrians Majors, dziedāja Undīne Ozoliņa rūpējas par to, lai būtu kārtība un apkopta mējuši nozīmīgas dzīves jubilejas.
un līnijdejas dejoja K3 – Korģenes kant- apkārtne.
Svētku ballītē muzicēja salacgrīvieši
riklubiņa meitenes un viņu vadītāja Dace
Svētkos čaukstenes noskaidroja arī ar Agita Zvejniece un Reinis Maurītis un korKlintsone, vairākkārtējā pasaules līnijdeju mazbērniem bagātāko omi un opīti ciemā. ģenieši lustējās līdz rīta gaismiņai.
čempione.
Šis tituls tika Romānam un Andai RozmiPar spīti vējiem, ļaudis labi atpūtās,
Suminājām mūsu feldšerīti Anitu Strau- siem. Par atjautīgāko korģenieti publika izdejojās un sacīja paldies par jaukajiem
bergu gan par viņas darbu, gan sadarbību atzina Andreju Brandi, par čaklāko – Guntu svētkiem. Labās atsauksmes dod gandarījuar biedrību. Tāpat paldies tika sabiedriskā Zālīti. Sumināta tika arī gados cienījamākā mu un prieku, ir vērts censties un aizmirstas
centra pārvaldniekam – galvenajam storo svētku dalībniece Irēna Zmičerevska un trīs visas problēmas organizēšanas gaitā.
žam Romānam Rozmisam, kurš nenoguris Mēs Korģenei biedri, kuri gada laikā atzīDace Cīrule
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Logu nomaiņa novada
iestādēs

Vairākās Salacgrīvas novada iestādēs
šobrīd notiek logu un palodžu nomaiņa.
Ainažu bibliotēkā SIA CLEANHOUSE
šobrīd maina 26 logus un to ārējās un iekšējās palodzes. Pašvaldība šiem darbiem
piešķīrusi 10781,96 eiro. Arī daudzfun
kcionālajā centrā Korģenē, Zītaru ielā 2
šī pati firma veic logu, palodžu un durvju nomaiņu. Tur nomainīs 61 logu un  to

Zivju resursu aizsardzība

iekšējās un ārējās palodzes un sešas durvis. Pašvaldība šiem darbiem atvēlējusi
17 669,85 eiro.
Pirmsskolas izglītības iestādes Vilnī
tis filiālē Svētciemā 32 logu, palodžu un
vienu durvju nomaiņu veic SIA Mītavas
logi M. Pašvaldība darbiem piešķīrusi
12 787,59 eiro.
Ilga Tiesnese

Jauni uzņēmumi,
jaunas idejas

Salacgrīvā
bāzētais
2017. gadā dibinātais jaunuzņēmums Deer UV, ko kopīgiem spēkiem izveidojuši
Māris Popovs un Ingūna Tādi izskatās Ingūnas un Māra radītie gaismas galdi
Levša, augusta pēdējo nedēļas nogali pavadīja Lucavsalā, piedalo- vērst zīmogā un izmantot kā sava produkta
ties Latvijā pirmajā inovāciju un tehnolo- etiķeti, vai personalizēt iepakojuma mateģiskās jaunrades festivālā iNOVUSS.
riālu, ar to var izrotāt dāvanu papīru utt.
Deer UV ir gaismošanas ierīces, kas Lai uz iepakojuma norādītu paša gatavodod iespēju mājas apstākļos katram ap- tu konfekšu sastāvdaļas, ir iespējams šim
drukāt apģērbu, papīru, kartonu u.c. ma- mērķim izveidot nelielu zīmogu tā vietā,
teriālus sietspiedes tehnikā vai ātri un lēti lai tipogrāfijā pasūtītu lielu skaitu uzlīmju.
izveidot zīmogus savām vajadzībām, vai Sagatavojot sietspiedes tehnikā izmantojaarī pārnest fotogrāfijas uz auduma, papī- mos sietus, iespējams veidot dažādas uzra vai koka. – Līdz šim tirgū pieejamās drukas uz auduma, papīra, kartona, koka
gaismošanas ierīces bijušas ļoti lielas un vai citiem materiāliem. – Deer UV gaismosarežģīti pārvietojamas, neestētiskas un jamās ierīces sniedz iespēju katram pašam
nesamērīgi dārgas. Mums bija vajadzīga veidot sava jaunā uzņēmuma vizuālo idenērta, viegli transportējama, estētiska un titāti, apdrukāt unikālus audumus, veidot
vienkārši izmantojama ierīce, ko varētu nebijušus mākslas projektus un vēl, un vēl,
atļauties mēs paši. Un to mēs šeit, Salac – min Ingūna, Deer UV radošuma ass.
grīvā, esam radījuši, – saka Māris, Deer
Vairāk informācijas par Deer UV aktiUV tehniskais prāts.
vitātēm, gaismojamo galdu pielietojumu
Gaismošanas ierīču pielietojums ir ļoti un attīstību meklējiet www.facebook.com/
plašs. Piemēram, ar Deer UV ierīcēm ie- deeruv/ un mājaslapā https://deeruv.com.
spējams grafiskus zīmējumus vai logo pārDeer UV komanda

Pieejams atbalsts
mežsaimniecībā

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā Ieguldījumi meža platību paplaši
nāšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā.
Tajā pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 8,5 miljoni eiro.
Atbalstam varēs pieteikties trīs apakšpasākumos:
1. apakšpasākumā Meža ieaudzēšana
varēs pieteikties meža ieaudzēšanas un
kopšanas aktivitātēm, kā arī ieaugušas
mežaudzes papildināšanai un kopšanai.
4. kārta norisināsies no 9. oktobra līdz
9. novembrim, kopējais pieejamais finansējums ir 1,5 miljoni eiro. 5. kārta norisināsies no 10. novembra līdz 11. decembrim, kopējais pieejamais finansējums –
1,5 miljoni eiro;
2. apakšpasākumā Meža ugunsgrēkos
un dabas katastrofās iznīcināto mežaudžu
atjaunošana atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībās, kurās atbilstoši Valsts
meža dienesta atzinumam konstatēts
ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze,
vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi),
kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc
šajā platībā mežs ir atjaunojams. 4. kārta
norisināsies no 9. oktobra līdz 9. novem-
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brim, kopējais pieejamais finansējums ir
500 000 eiro;
3. apakšpasākumā Ieguldījumi meža
ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vēr
tības uzlabošanai atbalstu piešķir jaunaudžu retināšanai, neproduktīvu mežaudžu
nomaiņai, valdošās koku sugas nomaiņai
baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu
vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs.
4. kārta norisināsies no 9. oktobra līdz
9. novembrim, pieejamais finansējums aktivitātē ir 5 miljoni eiro.
Projekta iesnieguma veidlapa pieejama
mājaslapas www.lad.gov.lv sadaļā Atbalsta
veidi – Projekti un investīcijas.
Atbalsts ir pieejams Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmā.
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās
lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā struktūrvienībā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā,
Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr.
67095000).
Sabiedrisko attiecību daļa

Salacā pie
nēģu tačiem
uzstādītās
novērošanas
kameras
ļaus sekot
līdzi upē
notiekošajam

2016. gada nogalē Salacgrīvas novada dome guva atbalstu Valsts zivju fonda
projektā Zivju resursu aizsardzība Salacas
upē. Par tajā piešķirtajiem līdzekļiem pašvaldība iegādājās divas tīkla āra un divas
tīkla termo kameras (attiecīgi gaišajā un
tumšajā laikā filmējošas) un video serveri.
Šī gada augustā iegādātais aprīkojums ir
uzstādīts sākotnēji tam paredzētajās vietās uz 1. un 3. nēģu tača Salacā. Tagad
izveidotā videonovērošanas sistēma Salacas lejtecē ļauj kontrolēt upē notiekošo
diennakts gaišajā un arī tumšajā laikā. Šīs
iekārtas palīdzēs organizēt un nodrošināt
zivju resursu aizsardzības pasākumus Salacā, tai skaitā maluzvejniecības samazināšanu.
28. augustā domē pašvaldības pārstāvji
tikās ar nēģu zvejniekiem, lai pārrunātu,
kā notiks video novērošana. Novada domes izpilddirektors Kaspars Ķemers informēja nēģu zvejniekus, ka pie 1. un 3. tača
ir uzstādītas kameras, kas veic filmēšanu
un videoierakstu 24 stundas diennaktī.
Nēģu zvejniekiem un Valsts vides dienesta  
inspektoriem ir iespējams tiešraidē sekot
līdzi uz tača notiekošajam, turklāt videoieraksts glabājas serverī. SIA Mossea in
vestment pārstāvis Edgars Ādmīdiņš, kurš
veica sistēmas uzstādīšanu un seko tās
darbībai, paskaidroja, kā notiek datu pārraidīšana un kas jādara, lai apsaimniekotāji varētu redzēt un sekot līdzi uz tača no-

tiekošajam. Katram lietotājam ir piešķirta
parole un viņš savā datorā, planšetē vai
telefonā tiešsaistē var redzēt, kas notiek uz
viņa tača.
Aleksandrs Rozenšteins ieteica pie
nēģu tača uzstādīt prožektoru, kas nodrošinātu kvalitatīvu attēlu arī tumšajā laikā.
Ainārs Duncītis no 2. tača uzskata, ka
kameras nevajag, ja neko nelikumīgu nedara, bet pie viņa tača tās būtu ļoti vajadzīgas… Jānis Rakuzovs, viens no 3. tača
apsaimniekotājiem, sacīja: – Gribu redzēt,
kas notiek uz tača dienā, kad zvejoju. Es
kā rūpnieciskais zvejnieks esmu ieintere
sēts, lai manā naktī, kad strādāju, neno
tiktu nekārtības. Nēģu zvejnieki uzskata,
ka kameras palīdzēs sargāt zivju resursus
Salacā un ierobežos maluzvejniecību.  
Klātesošie apsprieda arī jautājumu, kādām vajadzētu izskatīties un kur novietot
informatīvās zīmes par video novērošanu.
Novada izpilddirektors uzskata, ka kameru uzstādīšana pie 1. un 3. tača ir tikai
sākums plašākai šādai zivju resursu aizsardzībai: – Vēl nevienā vietā pie Salacas
videonovērošanas kameras nav uzstādī
tas. Izskatot uzfilmēto, varēsim redzēt kur,
kad un kas notiek, izdarīsim secinājumus
un projektu turpināsim, uzstādot videono
vērošanas kameras citās vietās pie upes,
pie 2. tača un zivju inspekcijas Vecsalacā.
Ilga Tiesnese

Ūdenssaimniecības
projekta 3. kārta

Salacgrīvā šobrīd turpinās projekta
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstī
ba Salacgrīvas pilsētā 3. kārta realizācija.
Šo projektu koordinē un vada SIA Salac
grīvas ūdens valdes loceklis Kaspars Krūmiņš. – Eiropas Savienības Kohēzijas fon
da 3. kārtas projekta realizācija paredz tikai
kanalizācijas tīklu izbūvi. Īstenojot projek
tu, tiks izbūvēti aptuveni 7,5 km kanalizā
cijas tīklu un spiedvadu. Projekta 3. kārtā
iekļautās teritorijas ir 22 ielās Salacgrīvā
un divās ielās Kuivižos, – skaidro uzņēmuma vadītājs. Projektu Salacgrīvā realizēs
Bangu, Līču, Selgas, Robežu, Sila, Priežu,
Vidzemes, Dienvidu, Ziedu, Mazā, Lašu,
Ceriņu, Branguļmeža, Zvaigžņu, Lazdu, Lejas, Salas, Tīruma, Viļņu un Sporta ielas nelielos posmos un Meldru ielā
1471 m (kopā 5073 m). Jaunu spiedvadu un
kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvēs Ziedu,
Baznīcas, Vidzemes, Viļņu un Sporta ielā.
Savukārt Kuivižos kanalizācijas tīklu paplašināšana notiks Atlantijas, Murdu ielā
un pie Krišupītes (kopā 2641 m), te taps arī
trīs jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.
K. Krūmiņš stāsta, ka finansējums projekta īstenošanai ir piešķirts, šobrīd jāapkopo visi dokumenti, lai var parakstīt līgumu. – Tūlīt pēc tā parakstīšanas atvērsim
kontu Valsts kasē un sāksim būvdarbu ie
pirkumu. Tehnisko projektu šiem darbiem
izstrādājām pagājušajā gadā. Projekta
realizācijas laiks ir 2022. gads. Kanalizā
cijas tīklu rakšanas darbi sāksies nākamā
gada pavasarī – aprīlī, maijā. Kādu laiku
iedzīvotājiem tas radīs neērtības – sarak
tus ceļus, bet pēc tās ielas sakārtosim citā,

labākā stāvoklī, – viņš sola.
Īstenojot projektu, kanalizācijas vadi
būs izbūvēti līdz konkrētā īpašuma robežai, kanalizācijas pieslēguma aka būs tajā
vietā, ko norādījis īpašnieks. Par pieslēguma izbūvi pa savu teritoriju līdz centralizētajam kanalizācijas tīklam būs jāmaksā
pašam īpašniekam.
Ūdenssaimniecības projekta 3. kārta
paredz tikai kanalizācijas tīklu izbūvi, bet
Meldru ielā iecerēta arī ūdensvada izbūve. – Šis ir atsevišķs gadījums, – uzsver
K. Krūmiņš. – Meldru ielas iedzīvotāji
izteica vēlmi pieslēgties pie centralizētā
ūdensvada. Tiekoties ar šīs ielas iedzīvotā
jiem, izstāstījām, kas jādara, lai to varētu
izdarīt. Ja 70% Meldru ielas iedzīvotāju,
parakstot priekšlīgumu, piekritīs un būs
gatavi pieslēgties pie centralizētā ūdens
vada, to izbūvēsim par pašvaldības līdzek
ļiem līdzīgi kā Ainažos, Aizsaules ielā.
Realizējot projekta 3. kārtu, Salacgrīvā gandrīz visā pilsētā būs centralizētā
ūdenspiegāde un kanalizācija. (Skatoties
pēc pārklājuma, ūdensapgādes teritorija
100% un kanalizācijas notekūdeņu aglomerācija 97%.) Būs sasniegts maksimālais
rādītājs.
Pēc kontroltāmes projekta 3. kārtas izmaksas ir 1 300 000 eiro + PVN, tās tiks
precizētas pēc būvniecības iepirkuma.
Pašvaldības līdzfinansējums šajā projektā
ir 15%. Ja iedzīvotājiem ir vēlme sīkāk iepazīties ar šī projekta tehniskajiem rādītājiem, to var izdarīt SIA Salacgrīvas ūdens
birojā Rīgas ielā 2a, Salacgrīvā.
Ilga Tiesnese
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Svarīgākie pieņemtie lēmumi domes sēdē jūlijā

Apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 4
Grozījums Salacgrīvas novada domes
2016. gada 28. decembra saistošajos notei
kumos Nr. 12 “Salacgrivas novada pašval
dības nolikums”.
l Apstiprināti saistošie noteikumus Nr. 5
Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā 2018. gadā.
l Apstiprināta pārbūvējamās infrastruktūras Salacgrīvas Zvejnieku parka estrāde
apraksta jaunā redakcija.
l Apstiprināts 2017. gada konkursa Jauniešu biznesa plānu konkursa komercdarbības uzsākšanai Salacgrīvas novadā
INTRREG Igaunijas -  Latvijas pārrobežu
sadarbības projekta Estonian and Latvian
enterpreneurs coorparation platform (ESTLAT BUSINES) Nr. Est-Lat 48 nolikums.
Apstiprināta konkursa vērtēšanas komisija.
Tās priekšsēdētājs – Salacgrīvas novada
domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs,
locekļi: domes izpilddirektors Kaspars
Ķemers; domes priekšsēdētaja vietniece
izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
jautājumos Evija Keisele; deputāte Lija
Jokste; Salacgrīvas vidusskolas direktore
Sanita Šlekone; novada domes ekonomistebudžeta plānotāja Ināra Lazdiņa. Komisijas
sekretāre – uzņēmējdarbības centra vadītāja
Dzintra Eizenberga. Konkursa vērtēšanas
komisijā kā padomdevējus aicināt piedalīties projektu koordinatori Solvitu Kukanovsku; Informācijas nodaļas vadītāju Ilgu
Tiesnesi; PPP biedrības Sernikon pārstāvi;
MTÜ Mulgimaa Arenduskoda pārstāvi.
l Apstiprināti grozījumi Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolas nolikumā.
l Apstiprināti grozījumi Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolas uzraudzības
padomes nolikumā.
l Deleģēti pārstāvji Salacgrīvas novada
domes dibināto izglītības iestāžu padomēs: deputāts Andris Zunde darbosies Salacgrīvas novada mūzikas skolas padomē;
deputāte Ilona Balode – Ainažu pirmsskolas izglītības iestādes Randa padomē;
deputāte Aija Kirhenšteine – pirmsskolas
izglītības iestādes Vilnītis padomē; deputāte Marita Kreituse – Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas padomē; deputāte Lija Jokste – Liepupes vidusskolas
padomē; deputāts Kristaps Močāns – Salacgrīvas vidusskolas padomē; priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis – Salacgrīvas mākslas skolas padomē.
l Apstiprināti grozījumi 2011. gada
19. oktobra Salacgrīvas novada domes lēmumā Nr. 542 Par interešu un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licen
cēšanas komisijas izveidošanu un komisi
jas nolikuma apstiprināšanu. Komisijas
l

priekšsēdētāja: Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos Evija
Keisele, locekle Salacgrīvas novada domes
padomniece juridiskos jautājumos Dita
Lejniece; komisijas sekretāre – Salacgrīvas
novada izglītības speciāliste Antra Paegle.
l Apstiprināta Salacgrīvas novada domes
pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisija. Tās priekšsēdētājs – domes
izpilddirektors Kaspars Ķemers; viņa vietnieks – domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis. Komisijas
locekļi: komisijas sekretāre, uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Dzintra Eizenberga; kārtībnieks Didzis Žibals.
l Apstiprināta 2017. gada projektu konkursa Iedzīvotāji veido savu vidi vērtēšanas
komisija. Tās priekšsēdētājs – Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs, locekļi: izpilddirektors Kaspars
Ķemers; deputāte Lija Jokste; uzņēmējdarbības centra vadītāja Dzintra Eizenberga;
deputāts Kristaps Močāns. Komisijas sekretāre – projektu koordinatore Solvita Kukanovska.
l Apstiprināta komercdarbības atbalsta
projektu konkursa Radīts Salacgrīvas no
vadā vērtēšanas komisija. Tās priekšsēdētājs – Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs. Komisijas
locekļi: izpilddirektors Kaspars Ķemers,
deputāts Rimants Jirgensons, uzņēmējdarbības centra vadītāja Dzintra Eizenberga,
Finanšu nodaļas vadītāja Ilze Bendrāte,
ekonomiste Ināra Lazdiņa. Komisijas sekretāre – Salacgrīvas novada domes projektu
koordinatore Solvita Kukanovska.
l Aktualizēts Deinstitucionalizācijas vadības grupas sastāvs. Par grupas vadītāju
apstiprināta Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta vadītāja Anita Holma. Vadības grupas locekļi: Sociālā dienesta sociālā
darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Zane Paegle, priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis, deputātes
Ilona Balode un Marita Kreituse, projektu
vadītāja Sarma Kacara, novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja Maruta Pirro, veco ļaužu
mītnes Sprīdīši direktors. Pieaicinātā persona – biedrības Salaca 2015 atbildīgā persona Imants Dambis.
l Par pašvaldības politisko amatpersonu
Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā apstiprināta deputāte Ilona Balode.
l Deputāte Ilona Balode apstiprināta kā
Salacgrīvas novada domes pārstāve novada
domes konsultatīvās sporta padomes sastāvā.
l Domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautāju-

Domes sēdē augustā pieņemtie lēmumi
Pieņemts lēmums ierīkot teritorijas
plānojumā paredzēto gājēju celiņu Nr. 15
starp nekustamajiem īpašumiem Salacgrīvas novada Liepupes pagastā: Ābolniekiem, Ziemeļu sektoru Nr. 33 un Villa
klēts. Gājēju celiņu ierīkot pa iepriekš
minēto nekustamo īpašumu kopējo robežu 1,5 m platumā un 83 m garumā, t.i.,
124,5 m2 platībā.
l Apstiprināta Salacgrīvas novada pašvaldības konkursa Salacgrīvas nova
da Gada uzņēmējs vērtēšanas komisija:
priekšsēdētājs – Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs;
viņa vietnieks – izpilddirektors Kaspars
Ķemers. Komisijas locekļi: sekretāre –
uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja
Dzintra Eizenberga, Ainažu pārvaldes vadītāja Ilona Jēkabsone, Liepupes pagasta
tautas nama vadītājs Andris Zunde, finanšu nodaļas vadītāja vietniece Guna Jirgensone. Komisijā ar padomdevēja tiesībām
aicināta Salacgrīvas novada domes Informācijas nodaļas vadītāju Ilga Tiesnese.
l Apstiprināti grozījumi Salacgrīvas novada čempionāta tenisā amatieriem Kortu
valdnieks nolikumā.
l Apstiprināti Salacgrīvas mākslas skolas
izglītojamo uzņemšanas noteikumi.
l Apstiprināti Salacgrīvas mākslas skol

las noteikumi par izglītojamo zināšanu un
prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību
par izglītojamo pārcelšanu nākamajā klasē, par izglītojamo atskaitīšanu.
l Nolemts projekta Sporta un atpūtas
laukuma labiekārtošana realizācijas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i.,
1982,90 EUR
l Nolemts piešķirt biedrībai Radošā ap
vienība «Vāgūzis» 700 eiro 30. septembrī
rīkojamam pasākumam – salidojumam bijušās Duntes skolas 150 gadu atcerei.
l Apstiprināti
saistošie
noteikumi
Nr. B-10 Grozījumi Salacgrīvas novada
domes 2017. gada 19. jūlija saistošajos
noteikumos Nr. B-9 «Par Salacgrīvas no
vada pašvaldības 2017.gada pamata un
speciālo budžetu».
l Pieņemts lēmums izveidot Salacgrīvas
novada vēlēšanu komisiju septiņu cilvēku
sastāvā. Apstiprināta Salacgrīvas novada vēlēšanu komisija šādā sastāvā: Artis
Bergs, Liene Some-Tiesnese, Sarma Kacara, Arta Zunde, Inga Ozoliņa, Endija
Pavlovska, Raivo Čekaļins.
Ar Salacgrīvas novada domes lēmumiem un audio ierakstiem var iepazīties
novada mājaslapā www.salacgriva.lv.
Ilga Tiesnese

mos Evija Keisela apstiprināta kā domes
deputātu pārstāve Salacgrīvas novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvās padomes
sastāvā.
l Kā pašvaldības pārstāvis Salacgrīvas
novada Tūrisma padomē apstiprināts domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis.
l Deputāte Lija Jokste apstiprināta kā domes deputātu pārstāve Salacgrīvas novada
pašvaldības uzņēmēju konsultatīvajā padomē.
l Domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
apstiprināts kā domes deputātu pārstāvis
Salacgrīvas novada pašvaldības zvejnieku
un makšķernieku konsultatīvās padomes
sastāvā.
l Apstiprināta Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.—2021. gadam
uzraudzības darba grupa šādā sastāvā: grupas vadītājs – Salacgrīvas novada domes
izpilddirektors Kaspars Ķemers; darba grupas locekļi – novada domes priekšsēdētājs
Dagnis Straubergs; projektu koordinatore
Solvita Kukanovska; priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis;
domes izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Evija Keisele;
domes sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ilona Balode; ekonomiste-budžeta plānotāja Ināra Lazdiņa;
projektu vadītāja Sarma Kacara. Uzraudzības ziņojuma izstrādātājs – izpilddirektors
Kaspars Ķemers.
l Apstiprināta Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.—2038.
gadam uzraudzības darba grupa šādā sastāvā: grupas vadītājs – Salacgrīvas novada
domes izpilddirektors Kaspars Ķemers,
grupas locekļi: novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, projektu koordinatore Solvita Kukanovska, domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
Jānis Cīrulis, domes izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Evija Keisele; domes sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Ilona Balode; ekonomiste-budžeta plānotāja Ināra Lazdiņa; projektu vadītāja Sarma
Kacara. Uzraudzības ziņojuma izstrādātājs – Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Kaspars Ķemers.
l Par Salacgrīvas novada domes pārstāvi
biedrības Latvijas Kūrortpilsētu asociācija
valdē deleģēta pašvaldības iestādes Salac
grīvas novada tūrisma informācijas centrs
direktore Kristīne Paegle.
l Kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmuma
pieņemšanas tiesības SIA ZAAO un akciju sabiedrībā CATA piešķirtas Salacgrīvas
novada domes priekšsēdētāja vietniekam

attīstības jautājumos Jānim Cīrulim.
l Kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmuma pieņemšanas tiesības SIA Olimpiskais
centrs «Limbaži» piešķirtas Salacgrīvas
novada domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos Evijai Keiselei.
l Apstiprināta Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja Dagņa Strauberga kā Salacgrīvas novada domes pārstāvja dalības turpināšana LEADER vietējā rīcības grupā un
LEADER vietējās rīcības grupas valdē.
l Noteiktas pirmā paraksta tiesības uz finanšu dokumentiem Salacgrīvas novada
domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam un izpilddirektoram Kasparam Ķemeram. Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja Dagņa Strauberga prombūtnes laikā
pirmā paraksta tiesības uz finanšu dokumentiem noteiktas priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Jānim Cīrulim;
otrā paraksta tiesības uz finanšu dokumentiem – Finanšu nodaļas vadītājai Ilzei Bendrātei un viņas vietniecei Gunai Jirgensonei.
l Apstiprināti pašvaldības nekustamā īpašuma Kāpas 12, Salacgrīvas pagastā nosacītā cena un izsoles noteikumi.
l Lai nodrošinātu iedzīvotājus ar sabiedriskā transporta uzgaidāmo telpu, pieņemts
lēmums no akciju sabiedrības CATA iegādāties Salacgrīvas novada pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu Ainažos, Valdemāra ielā 38.
l Nolemts piešķirt apbūves tiesības Salacgrīvas ostas pārvaldei uz 30 gadiem
jahtotāju servisa ēkas būvniecībai uz zemes gabala daļas Ostas ielā 4, Salacgrīvā,
1500 m2 platībā. Zemes gabals tiek nodots
ar apbūves tiesībām jahtotāju servisa ēkas
būvniecībai.
l Pieņemts lēmums projekta Tautas tērpu
iegāde VPDK “Randiņš” realizācijas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i.,
1138,86 EUR.
l Piešķirts 20 043 eiro finansējums Liepupes vidusskolas bibliotēkas korpusa jumta
remontam.
l Apstiprināti
saistošie
noteikumi
Nr. B-9 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017. gada 31. maija saistošajos noteikumos Nr. B-8 Par Salacgrīvas novada
pašvaldības 2017. gada pamata un speciā
lo budžetu.
Ar Salacgrīvas novada domes sēžu
protokoliem un audioierakstiem varat iepazīties Salacgrīvas novada mājaslapā
www.salacgriva.lv.
Ilga Tiesnese

Par projektu
Turpinās projekta INTERREG Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas prioritātes Aktīva un pievilcīga
uzņēmējdarbības vide projekta Igaunijas
un Latvijas uzņēmēju sadarbības platforma
Nr. 48 aktivitātes.
Šī projekta mērķis ir veicināt abu valstu mazo uzņēmēju sadarbību, nodrošināt
pārrobežu komunikāciju un atrast veidus,
kā mazie uzņēmēji un jaunieši, kuri vēlas
mācīties uzņēmējdarbību ārpus skolas izglītības programmas, var iegūt informāciju
par sadarbību ar kaimiņvalstīm.
Īstenojot projektu, oktobrī Latvijas un
Igaunijas mazie uzņēmēji – amatnieki un
mājražotāji – piedalīsies Vindheimas gadatirgū Vācijā. Šajā jau tradicionālajā rudens
un pavasara tirgū var iegādāties mājražojumus. Projekta koordinatore Solvita Kukanovska stāsta: – Uz šo gadatirgu no kat
ras projektā iesaistītās puses brauks pieci
pārstāvji. Ar veikala «Radīts Salacgrīvas
novadā» palīdzību esam uzrunājuši māj
ražotājus un šobrīd domājam, ko piedāvāt
tirgus apmeklētājiem. Mūsu mērķi – rekla
mēt sevi, apskatīties, ko piedāvā citi, atrast
sadarbības partnerus un, protams, pārdot
līdzpaņemtos ražojumus. Ļoti vēlamies,
lai uzņēmēji saprot, ka arī mazs cinītis var

gāzt lielu vezumu!
6.—7. oktobrī plānota igauņu mazo uzņēmēju viesošanās Salacgrīvas, Saulkrastu un Carnikavas novada. Šajā divu dienu
pieredzes apmaiņas seminārā organizēsim
apmācību, tikšanās un viesošanās pie mūsu
mājražotājiem.
Projekta vadošais partneris ir nevalstiskā organizācija Mulgimaa, attīstības centrs
Igaunijā. Projekta partneri: Salacgrīvas novada dome, publisko un privāto partnerattiecību biedrība Sernikon no Carnikavas.
Projekta īstenošanas periods: 2017. gada
1. maijs – 2018. gada 30. oktobris.
Projekta
kopējais
budžets
ir
99 401,53 eiro, no kuriem Igaunijas – Latvijas atbalsta programmas finansējums ir
84 491,29 eiro un projekta partneru finansējums – 14 910,24 eiro. Salacgrīvas novada domes budžets projekta aktivitātēm ir
29 792,90 eiro, tai skaitā Igaunijas-Latvijas
pārrobežu sadarbības programmas finansējums 25 324,05 eiro un Salacgrīvas novada
domes līdzfinansējums 4468,85 eiro.
Ilga Tiesnese
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Skatu tornis
Kuivižos
Vietējie un garāmbraucēji Kuivižos, pie
Krišupītes noteikti ir pamanījuši uzbūvēto
vareno skatu torni. Lai uzzinātu ko sīkāk,
tikos ar Ati un Ingrīdu Jirgensoniem no
SIA Eniss. – Uzbūvēts tornis, labiekār
tots stāvlaukums, uzstādīti galdi un soli,
ierīkots apgaismojums, uzcelta biolo
ģiskā tualete, kurā ūdens vietā izmanto
kūdru, – stāsta Atis. – Tagad veicam pē
dējos dokumentu saskaņošanas darbus,
tad objektu ierakstīsim Zemesgrāmatā un
gaidīsim Lauku atbalsta dienesta pārbau
di, lai varētu nodot objektu ekspluatācijā
un saņemtu projekta realizācijai piešķirto
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
finansējumu. Kopējās projekta izmaksas
ir 55 000 (bez PVN), EJZF finansējums –
34 715 eiro.
Uzkāpjot no pamatīgajiem kokiem uzbūvētajā tornī, pārņem sirreāla sajūta: skatam paveras brīnišķīga ainava – jūra, mazās jahtas, osta, atpūtas komplekss Kaptei
ņu osta, Kuivižu daudzdzīvokļu mājas un
šoseja… Viss kā uz delnas! Liekas, ka tas
pats nav Latvijā.
Vērojot ainavu, Atis atceras: – Kādreiz
bija kauns, no Igaunijas iebraucot Latvi
jā, – slikti ceļi, nesakopta apkārtne. Šo
brīd šoseja no Salacgrīvas līdz Ainažiem
sakārtota, līdz ar to ceļmalas sakoptas.
Gribējās šo vietu padarīt acij tīkamu un
mūspusē izveidot sakoptu un skaistu vietu,
kur braucējiem apstāties, atpūsties, apēst
savu pusdienu maizi un papriecāties par
apkārtējo ainavu. Mēs taču paši veidojam

vidi, kurā dzīvot mums un mūsu bērniem!
Zinām, ka arī velobraucēji te piestās, jo
tepat blakus iet nesen izbūvētais veloce
liņš. Patiesi vārdi! Ingrīda tos papildina:
– Esam sakopuši savu apkārtni, tā ir mūsu,
mēs te dzīvojam!
Par projekta realizācijas gaitu Atim ir
savs stāsts. Ideju uz papīra un projektu
viņš iesniedzis 2016. gada martā, dokumentu kārtošana un projekta rakstīšana
ilga vairāk nekā gadu. Torņa būvēšana
sākta šogad aprīļa beigās, jūlija vidū bijuši pabeigti visi darbi, arī laukuma labiekārtošana, tualetes celtniecība un atpūtas
vietas iekārtošana. Tornis tāds pamatīgs –
saarmēti pamati 2 m dziļumā, pie koka
stabiem piestiprinātās 1,8 m garas cinkotās detaļas. Kārtīga un pamatīga būve! Pati
kore ir 16 m augstumā no zemes, augšējais skatu laukums – 11 m virs zemes. Nu
atlikuši papīru kārtošanas darbi, bet jau
tagad Atis ir ļoti apmierināts ar projektētāju firmas L4, būvnieku SIA ALANDMA
un Salacgrīvas novada būvvaldes darbu,
tomēr pārsteigts par citu institūciju lēno
darbošanos.
– Sākuma neticējām, ka izdosies, bet ar
bijušo kolēģu atbalstu tomēr viss noticis!
Prieks mums, un arī vietējie ir apmieri
nāti, jo esam ne tikai uzbūvējuši torni un
labiekārtojuši laukumu, bet arī sakopuši
Krišupīti un tās krastus, atjaunojuši me
tāla tiltiņu pār to un esam vienojušies ar
blakus zemes gabala īpašnieku par tā te
ritorijas uzturēšanu kārtībā, – stāsta Atis.

Kuivižos tagad ir jauka apskates un atpūtas vieta!

Tik pamatīgi pamati ir jaunajam skatu tornim

Viņš Salacgrīvas novada Tūrisma informācijas centra darbiniecēm izteicis vēlmi
uzstādīt laukumā pie torņa informatīvos
stendus par Kuivižu zvejnieku dzīvi, sākot
jau no Pētera I laikiem.
Arī nākotnes plāni Atim un Ingrīdai ir

skaidri – ir projekts blakus esošās ēkas
remontam, atjaunošanai un pārbūvei par
kafejnīcu, bet vispirms jānodod ekspluatācijā šis objekts un jāsagaida piešķirtais
finansējums.
Ilga Tiesnese

Par Salacgrīvas vidusskolas sporta zāles
remonta norisi

Lai radītu labvēlīgus apstākļus sportistu sasniegumiem, Salacgrīvas novada
dome finansiāli atbalstīja Salacgrīvas vidusskolas sporta zāles grīdas remontu,
piešķirot 4500 EUR finansējumu. Plānotie
remontdarbi tika sākti paredzētajā termiņā – 2017. gada jūnijā. Tā kā sporta zāles
tālākajā kreisajā malā tika konstatētas grīdas konstrukciju vainas (tā nebija stabila,
bija bojāti zāles malā esošie ventilācijas
šahtu vāki), primāri tika veikti remontdarbi zem zāles grīdas.
Darbu procesā atklājās vairākas būtiskas lietas, kas prasīja ilgāku labošanas
laiku. Pateicoties meistaru pūlēm, remontdarbi zem zāles grīdas, veicot ventilācijas
šahtu vāku demontāžu un grīdas nostiprināšanu 60 m2 platībā, tika pabeigti pirms
nometņu un Latvijas mēroga pasākumu
(Positivus, latviešu starptautiskā ģimeņu
saieta 3x3 utt.) norises, kuru laikā remontdarbus veikt nebija iespējams.
Jūlijā, kad satikās Salacgrīvas sporta
nozares pārstāvji, tika nolemts ar Salacgrīvas novada domes atbalstu paplašināt
sporta zāles remonta iespējas, ne tikai salabojot bojātās virsmas un uzstādot aizsargrežģus pie sporta zāles radiatoriem, bet
arī mainot līdzšinējo zāles dizainu – padarot to modernāku un vizuāli estētiskāku.
Paldies Kasparam Neimanim par zāles
dizaina paraugiem, Atim Jirgensonam un
Gintam Ronim par tehniskajām konsultācijām!
Dažādu sporta nozaru pārstāvji, kuri
ikdienā izmanto Salacgrīvas vidusskolas
sporta zāli, tikās vairākas reizes, apspriežot iespējamos dizaina risinājumus un
krāsu paraugus, jo viedokļi ikreiz bija ļoti
atšķirīgi, tas apgrūtināja zāles remontdarbu sākšanu laikus.
Augustā tika izstrādāts sporta zāles di-

Vidusskolas sporta zāles grīda gaida remontdarbus

zaina noslēguma variants, paredzot grīdu
nevis kārtējo reizi noklāt ar krāsas kārtu,
bet pilnībā noslīpēt līdz koksnei, izceļot
klājumu un dabiskumu (tas sasaucas arī
ar Salacgrīvas vidusskolas īstenoto vides
projektu pamatidejām). Sporta zāles dizainā paredzēts ievērot Salacgrīvas novada krāsu konceptu, veicinot mūsu novada
tēlu.
Paldies Salacgrīvas novada domei par
piešķirto 6569 EUR papildfinansējumu!
Ārpus paredzēto darbu tāmes tika nolemts
ieguldīt līdzekļus ne tikai sporta zāles grīdas remontā, bet arī sienu krāsošanā, pieskaņojot tās grīdas dizainam.

Jūlijā un augustā tika veiktas cenu aptaujas un noskaidrotas nepieciešamās remontdarbu papildu izmaksas. Šobrīd iegādāti nepieciešamie materiāli zāles aizsargrežģu un apmaļu izgatavošanai. Kamēr
notiek materiālu žāvēšana un paredzēto
konstrukciju izgatavošana, diemžēl nepieciešams laiks. Tā kā veicamie darbi ir saistīti (piemēram, grīdu nevar remontēt, ja
nav izgatavotas apmales, kas jāiestiprina
esošajā materiālā, tāpat nav loģiski nokrāsot sienas, ja pēc tam tiek veikta slīpēšana,
kuras laikā putekļi noklās svaigi krāsotās
virsmas), grīdas slīpēšanu plānots sākt
18. septembrī. Darāmā ir daudz, jo re-

montdarbu laikā pakāpeniski atklājas jauni
bojājumi, kuru labošana atkal prasa laiku.
Kāpēc skolēnus 2017./2018. mācību
gada 1. septembrī nevarējām iepriecināt ar
skaistu sporta zāles grīdas krāsojumu? Jo
šajā gadījumā tika likts uzsvars uz padarīto darbu kvalitāti un ilgtermiņa ieguldījumu. Protams, vieglāk un ērtāk bojājumus
vienkārši glīti aizkrāsot. Bet – vai tas ir
labākais variants? Virspusēji un pavirši
veicot remontu, rezultāts pilnīgi noteikti
ir redzams ātri, bet par to retorisks jautājums – kas svarīgāks: ātrums vai kvalitāte?
Sanita Šlekone,
Salacgrīvas vidusskolas direktore
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Atjaunota saieta nama zāle
Korģenē
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Izlasi Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrijas 2017 ieteiktās grāmatas
bērniem un vecākiem!
Lasīšanas interešu stiprināšanai, veicinot lasīšanu un tās tradīcijas sabiedrībā,
ir izveidota Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija. Ar šīs programmas grāmatām varat iepazīties Liepupes bibliotēkā un aktīvi piedalīties to lasīšanā. Metieties iekšā
piedzīvojumos un ieraugiet pasauli jaunā
gaismā!
Visi, kuri iesaistās žūrijas darbā, kļūst

par literatūras ekspertiem un vērtē jaunākās grāmatas, kas īpaši izvēlētas šai programmai, un izvirza balvai rakstniekus,
ilustrētājus, tulkotājus, izdevējus – visus,
kuri piedalījušies interesantāko grāmatu
tapšanā. Lai jums prieks pavadīt laiku
kopā ar grāmatu varoņiem un viņu piedzīvojumiem, lai visus vieno lasītprieks!
Uz tikšanos Liepupes bibliotēkā!

Oktobris BIBLIOTĒKĀS
Vecā Korģenes skolas aktu zāle nu ieguvusi jaunu seju

Augusta beigās Korģenē noslēdzās Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) līdzfinansēts projekts Vieta pozitīvām emocijām, ko īstenojot, pašvaldība atjaunoja saieta zāli daudzfunkcionālajā centrā Korģenē.
Bijušās Korģenes pamatskolas ēkā šobrīd ir bibliotēka, pirmsskolas izglītības iestādes Vilnītis filiāle, frizētava, feldšeru punkts un biedrības Mēs Korģenei telpas.
Salacgrīvas novada pašvaldība 2016. gada maijā vietējā rīcības grupā biedrībā
Jūrkante iesniedza projektu par bijušās skolas aktu zāles atjaunošanu. Projekta Vieta
pozitīvām emocijām mērķis bija izveidot saieta zāli Korģenes ciemā, lai telpas varētu izmantot kā kultūras centru, kur vietējiem iedzīvotājiem, sākot ar pirmsskolas un
skolas vecuma bērniem un viņu vecākiem, jauniešiem un viņu vecvecākiem un visiem
pārējiem Korģenes aktīvistiem pulcēties, lietderīgi pavadīt laiku, pilnveidojot sevi dažādās aktivitātēs, dzīvojot sabiedriski aktīvu dzīvi. Līdz šim apmeklētākie pasākumi
Korģenē notika vasarā, brīvdabas estrādē. Lauku atbalsta dienests projektu apstiprināja
2016. gada 23. novembrī. 2017. gada 9. jūnijā Salacgrīvas novada dome noslēdza līgumu ar SIA ALANDMA par saieta zāles atjaunošanu Korģenē. Īstenojot projektu, zālē
nomainīti logi, pārbūvēta elektroinstalācija un atjaunota zāles grīda.
Projekta kopējās izmaksas ir 33 612,75 eiro, tai skaitā 14 309,27 eiro ir ELFLA un
19 303,48 eiro pašvaldības finansējums. Būvprojektu izstrādāja SIA 1.618, būvuzraudzību veica būvuzraugs Arnis Dukaļskis, būvdarbus veica SIA ALANDMA.
Darbi Korģenes saieta zālē ir pabeigti, bet svinīga tās atklāšana notiks valsts svētku
laikā novembrī, kad zālē būs jauni krēsli un skatuves priekškars.
Ilga Tiesnese

Datums

Pasākums

Krāsu rotaļas tūjietes Tatjanas Petrenko gleznās
Jūra un vasara: Tūjas smilšainā krasta atradumu stāsts.
Oktobrī
Sandras Tempelmanes radošo veidojumu izstāde
Literātu, mākslinieku un kultūras darbinieku dzīves
Oktobrī
jubilejas oktobrī
Izstādes:
l informatīva jaunāko grāmatu izstāde Jaunieguvumi
nozaru un daiļliteratūrā,
Oktobrī
l Literatūras izstāde Grāmatas, pie kurām atgriezties… Rakstniecei Ingai Ābelei – 45 (1972),
l literatūras izstāde Vai tas var būt? Enciklopēdiju
gudrības bērniem
Izstādes:
l Laimoņa Martinsona fotoizstāde Fotogrāfa acīm
Lietas, ko citi nefotografē,
l Dzejniekam Eduardam Veidenbaumam – 150,
Oktobrī
l grafiķim, bērnu grāmatu ilustratoram Atim Kronenbergam 130,
l kinorežisoram Ansim Epneram 80
Oktobrī – Krustvārdu mīklas Iepazīsti Latviju risināšana
katru
otrdienu
15.00
Literātu dzīves jubilejām veltītas izstādes:
l … tā arī ir dzīves jēga - ticēt un darīt – tas ir viss.
Oktobrī
Ingai Ābelei – 45
l Visiem dzejoļiem es dzirdu cauri mūziku. Andrejam
Eglītim – 105
Oktobrī

Vieta
Tūjas bibliotēkā
Tūjas bibliotēkas
info stendā

Tūjas bibliotēkā

Salacgrīvas
bibliotēkā

Liepupes
bibliotēkā

Par Radīts Salacgrīvas novadā…

Veikaliņam izstāžu-tirdzniecības zālei
Radīts Salacgrīvas novadā nākamā gada
sākumā būs jau divi gadi. Tajā var iegādāties novadā ražotās un radītās preces, kā arī
iegūt informāciju par citiem dažādu pakalpojumu sniedzējiem. Ja uzskaitām preces,
ko var iegādāties, tad tie noteikti ir AS Brī
vais vilnis zivju konservi, kas ir veikaliņa
grands. Pircēji bieži vien ienāk ar domu,
ka tas ir Brīvā viļņa veikals. Mēs droši
varam apgalvot, ka veikaliņā ir plašākais
zivju konservu sortiments ne tikai Latvijā,
bet arī ārpus tās robežām. Tam seko Hor
tus (Leatus) sīrupi un sukādes, ZS Dunduri
tējas, Dabas maize (IK Lienes konditoreja)
iecienītie kēksi, cepumi un grauzdiņi, zv.s.
Bute nēģi, arī SIA Lauku torte randiņu kūciņas un saldie groziņi. Mēs gan gribētu
biežākas piegādes, diemžēl laika ir tik, cik
ir, un Lauku torte ir noslogota ar citiem pasūtījumiem, kas arī, protams, ir labi. Mēs
tikmēr pacietīgi gaidām jaunas piegādes,
un, kad tās ir, burtiski dienas laikā visa
Lauku tortes prece ir projām no plauktiem.
Goda vietā mums ir arī IK Ledus oga saldējums, kam nu jau ir paprāvs fanu loks.
Septembra sākumā izsludināsim jau otro
degustāciju nedēļu, ko noslēgsim ar jauno – nu jau divpadsmito (!) – saldējuma
garšu. Starp Ledus ogas produktiem ir gan
piena saldējumi, gan arī sorbeti un saldkrējuma vaniļas saldējums.
Salīdzinoši nesens (sākām sadarboties
pirms Jūras svētkiem) jaunums mums ir
SIA Mežgravas.lv grādīgais dzēriens Āža
blējiens, kas ir no ābolu sulas brāgas divreiz destilēts 50% alkoholiskais dzēriens,
tautā saukts par kandžu vai šmakovku.
Gaidām arī brendiņu. Kuru katru dienu
Sidrabiņi piegādās pirmo vedumu ar savām izslavētajām desām. Skatīsimies, kā
mums klāsies, bet Sidrabiņu īpašnieks

Kaspars Bite teic, ka savā veikaliņā viņi
nespēj vien pieražot.
Tam visam seko dažādi rokdarbi, amatnieku darbi, suvenīri, apģērbi, rotas, interjera elementi un dizaina preces, mākslas
priekšmeti, virtuves un galda piederumi,
koka mēbeles, papīrs, paklāji, lampas, dārza mēbeles un rotaļu laukumu elementi,
gleznas, fotorāmji, ziedi, TP kastes multimediju čemodāni un kastes un daudz jo
daudz citu preču. Kādu noteikti ir piemirsies nosaukt, bet par katru ražotāju ir tik
daudz forša stāstāmā!
Apmeklētāju ir daudz. Ne vienmēr tie ir
cilvēki, kuri iegādājas preces, tāpēc sauksim viņus par apmeklētājiem. Bieži vien
ļaudis ienāk papriecēt acis un smelties idejas un viņi vienmēr ir sajūsmā par Salacgrīvas novada cilvēkiem, kuri to visu dabū
gatavu. Cilvēkiem patīk klausīties stāstus
par to, kas, ko un kā ražo, kāpēc tas (prece)
ir tieši tāda utt.
Vēl vairāk interesentu piesaista veikaliņā notiekošās izstādes. Daudzi atnāk ar
vārdiem Mēs jums aktīvi sekojam līdzi internetā (tādos un tādos soctīklos). Mēs ļoti
aktīvi uzturam savus profilus facebook,
instagram, twitter, draugiem.lv, dažu mēnešu laikā mums būtiski palielinājies sekotāju skaits. Pateicoties tam pieaudzis arī
veikala apmeklētāju skaits.
Vieni saka, ka esam izslavēti līdz
Saulkrastiem un Rīgai. Citi iebrauc, lai pārliecinātos, vai mums tiešām veikalā ir smilšu kaste, kurā var spēlēties. Arī smilšu kastes dēļ apmeklētāju skaits ir audzis – vienus
tā ievilina veikaliņā ar izbrīnu, citiem ļauj
uzkavēties, jo, kamēr bērni spēlējas, vecāki
var bez steigas visu apskatīt un kaut ko iegādāties. Mammas to ļoti novērtē.
Vasaras periodā pircēju (šoreiz pircēju
vārda tradicionālajā nozīmē) ir daudz, un

Jau teju
divus gadus
Salacgrīvā,
veikalā top!
ir atvērta
izstāžutirdzniecības
zāle Radīts
Salacgrīvas
novadā

tie ir gan vietējie iedzīvotāji, gan arī Latvijas un ārvalstu tūristi. Pircēju skaits būtiski
pieaudzis. Par to liecina gan mūsu veiktais
periodu salīdzinājums, gan arī tas, ka mēs
jau vairākkārt esam gāzuši iepriekšējā perioda rekordus un nesen apgāzām arī visus
savus rekordus vienas dienas iepirkumu
ziņā.
Mēs rūpējamies par to, lai notiktu kvalitatīva informācijas apmaiņa starp klientu,
pārdevēju un ražotāju (un otrādi), lai ražotājs vienmēr būtu laikus informēts par
pieprasīto ejošo vai preci, kuras tūlīt sāks
pietrūkt. Līdz ar to viss kustas un nekā netrūkst. Mēs klientus informējam internetā, ar akcijām, publikācijām utt. Viens no
iemesliem, kas piesaista apmeklētājus un
pircējus, noteikti ir tas, ka mēs nepārtraukti
meklējam jaunumus, ko piedāvāt, līdz ar to
katrs var atrast kaut ko piemērotu sev vai
dāvanai.
Arī tagad, piemēram, uzklausot apmeklētājus un pircēju vēlmes, esam nonākuši

pie secinājuma, ka ir produkti, pēc kuriem
jautā, bet pagaidām tādus vēl nevaram piedāvāt. Tie ir saldumi (konfektes, šokolāde)
un dabīgā kosmētika (krēmi, losjoni, balzami lūpām u.c.). Interesanti, vai ne? Jautā arī pēc citām precēm (propoliss, apavi,
pirts slotiņas u.c.), bet, protams, ievērojami
mazāk.
Liels prieks, ka cilvēki sāk saprast šī
projekta būtību un mūs neuztver kā konkurentu, bet gan vietu, kurā eksponēt savu
preci. Viņi biežāk nāk jautāt, vai var, vai
drīkst, vai ņems pretim. Ir arī tādi, kuri nāk
un jautā, vai varētu sarīkot kādu izstādi
Veikaliņa izkārtojums vēl tikai top, te
būs plaukti un ģērbšanās kabīne, tāpēc šis
tas pagaidām stāv kaut kur maliņā, bet ceram, ka drīzumā varēsim nodrošināt vietu
vēl lielākam skaitam ražotāju.
Marita Upīte-Birkenberga,
veikala izstāžu-tirdzniecības zāles
«Radīts Salacgrīvas novadā» vadītāja
+371 20211143
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Pernigele strādā
arī augustā

Liepupes pagasta jauktais koris Perni
gele augustā parasti gaida ar nepacietību.
Jau 10 gadu garumā vasarās notiek nometne, kas ir kora diriģentes Artas Zundes skaisti iesāktā tradīcija. Katru gadu
tā notiek citā Latvijas vietā, parasti tur,
kur dzīvo kora draugi. Nometnes mērķis ir iepazīt, apskatīt skaistākās Latvijas
pilsētas, apgūt to kultūrvēsturisko mantojumu. Kāds no ceļa posmiem noteikti
ir veicams ar velosipēdiem, kas ceļo līdzi
kora dalībniekiem. Nometnes laikā notiek
meistarklases, kuru laikā dalībnieki iemācās jaunus elpošanas un dziedāšanas vingrinājumus, tiek apgūtas arī jaunas dziesmas. Parasti nometnes kulminācija ir kora
koncerts, kur tiek izdziedāta jaunākā kora
sagatavotā programma.
Trīs dienas augusta otrajā pusē koris
pavadīja Salacgrīvā, jo liela daļa koristu
izteica vēlmi pamatīgāk iepazīt šo pilsētu.
25. augusta rīts atausa apmācies un lietains, bet līdz pēcpusdienai, kad pienāca
laiks startēt ar velosipēdiem no Liepupes,
laiks noskaidrojās. Riteņbraukšanas ceļš
vijās gar jūras krastu, baudot akmeņaino Vidzemes jūrmalu, pa ceļam patīkami
pārsteidzot ar dziesmām kādu jauno pāri
fotosesijas laikā un viesojoties pie Anitas
Emses viņas skaistajā viesu namā. Līdz

Pernigeles
dalībnieki
vēl pirms
starta
Zaķos

vakaram, kamēr koristi ieradās Salacgrīvā,
klāt bija arī lietus, kas pēdējos kilometros
braucējus pamatīgi samērcēja. Taču par
viņiem parūpējās tie dalībnieki, kuri atbraucējus jau gaidīja Salacgrīvas mūzikas
skolā. Bija sagatavoti priekšnesumi, kas
sasmīdināja un sasildīja varonīgos braucējus.
Otrās dienas rīts sākās ar pamatīgu
rīta rosmi kora dalībnieces Mārītes Jankovskas vadībā. Kora mēģinājumā savas
prasmes elpošanas un iedziedāšanās vingrinājumos rādīja vokālā pedagoģe Katrīna Paula Felsberga, kura pati šajā vasarā
pilnveidojusies meistarklasēs Horvātijā.
Un tad, protams, diriģentes Artas vadībā
gatavojāmies koncertam. Koncertēt izvēlējāmies Lielsalacas ev. lut. baznīcā, atklā-

jot klausītājiem garīgās mūzikas burvību
kora izpildījumā. Īpašs baudījums bija
klausīties brīnišķīgajā K. P. Felsbergas
balsī, kad viņa dziedāja izcilās jaunās ērģelnieces Janas Zariņas pavadījumā. Pēc
koncerta sekoja ekskursija pa Salacgrīvu,
paciemošanās koristu salacgrīviešu mājās
un vakarā viesošanās pie viesmīlīgās Baķu-Dziedātāju ģimenes. Protams, šādā reizē neiztrūkstoša bija gan pirtī iešana, gan
lielā kopdziedāšana.
Svētdienā koristus gaidīja diriģentes
sagatavots pārsteigums – izbrauciens ar
kuģīti jūrā. Spīdēja saule, vējš bija rimis
un jūra rādīja savu skaistumu. Tā trīs dienas bija aizskrējušas vēja spārniem. Koris
guvis pozitīvas emocijas, kopā sasmēlušies spēku, lai ar jaunu sparu gatavotos

jaunajai sezonai. Tā solās būt koncertiem
un notikumiem bagāta: nākamais ir Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku
gads, koris jau uzaicināts kopā ar Latvijas
labākajiem kolektīviem piedalīties vokāli
simfoniskās mūzikas koncertā, kas notiks
Arēnā Rīga 2018. gada 5. jūlijā.
Kora dalībnieku vārdā paldies visiem
čaklajiem rūķīšiem, kuri ieguldīja darbu,
lai nometne varētu būt, – diriģentei A.
Zundei, Katrīnai Borozdinai, K. P. Felsbergai, Guntim Sakārnim  Baķu-Dziedātāju ģimenei. Paldies A. Emsei par jauko uzņemšanu, Aleksandram Rozenšteinam par
siltiem nēģiem un Normundam Tiesnesim
par koristu izvizināšanu jūrā!
Inta Balode,
kora dalībniece

Daudzbērnu ģimenēm atlaides sabiedriskajā transportā
No 2017. gada 1. jūlija daudzbērnu ģimenes locekļi, braucot reģionālo
maršrutu autobusos un vilcienos, ir tiesīgi saņemt 25% atlaidi viena brauciena biļetei, savukārt no 1. septembra –
20% no abonementa biļetes cenas. Atlaidi var saņemt daudzbērnu ģimenes
locekļi, kuri biļetes iegādes brīdī uzrāda 3+ Ģimenes karti un pasi, personas
apliecību jeb ID karti un skolēnu apliecību, ja bērna vecums nepārsniedz
15 gadu.
Kādas atlaides pienākas daudzbērnu
ģimenēm? Daudzbērnu ģimenes locekļi,
braucot vietējās nozīmes un starppilsētu
maršrutu autobusos un vilcienos, var saņemt 25% atlaidi no vienas biļetes cenas,
kas paredzēta vienam braucienam vienā
virzienā, kā arī 20% no abonementa biļetes cenas.
Kādos maršrutos atlaide ir spēkā?
Daudzbērnu ģimenes locekļi ir tiesīgi saņemt atlaidi 25% apmērā no vienas biļetes cenas un 20% no abonementa biļetes
cenas, braucot visos reģionālo maršrutu
sabiedriskajos transportlīdzekļos. Reģionālajā maršrutu tīklā ir 1074 autobusu un
26 vilciena maršruti. Reģionālie autobusu
maršruti iedalās starppilsētu maršrutos
(piemēram, Rīga–Valmiera, Liepāja–
Ventspils, Rīga–Mārupe) un vietējās nozīmes maršrutos (piemēram, Ogre–Smiltāju
kapi, Salacgrīva–Korģene, Ilūkste–Bebrene).
Kā daudzbērnu ģimenes locekļi var
saņemt atlaidi braucienam sabiedriskajā transportā? Lai varētu saņemt 25%
atlaidi no biļetes cenas vienam braucienam un 20% no abonementa biļetes cenas,
daudzbērnu ģimenēm jāvēršas Sabiedrības integrācijas fondā, kas ir atbildīgs par
3+ Ģimenes kartes izsniegšanu. Atlaidi var saņemt visi ģimenes locekļi, kuru
vārds un uzvārds norādīts 3+ Ģimenes
kartes vienā vai otrā pusē.
Kādi dokumenti jāuzrāda biļetes iegādes brīdī? Biļetes iegādes brīdī daudzbērnu ģimenes loceklim jāuzrāda 3+ Ģi
menes karte un pase, ID karte vai skolēna
apliecība, ja bērna vecums nepārsniedz
15 gadu.
Vai dokumenti jāuzrāda tikai brīdī, kad pērk biļeti? 3+ Ģimenes kartei
un pasei, ID kartei vai skolēna apliecībai
(bērnam vecumā līdz 15 gadiem) jābūt līdzi arī brauciena laikā, lai gadījumā, ja sabiedriskā transporta kontrolieri lūdz uzrā-

dīt biļeti, daudzbērnu ģimenes locekļi var
apliecināt savas tiesības saņemt atlaidi.
Kāds sods pienākas, ja daudzbērnu
ģimenes loceklis iegādājies abonementa
biļeti   vai biļeti vienam braucienam ar
atlaidi, bet ir aizmirsis 3+ Ģimenes karti vai personu apliecinošu dokumentu/
skolēnu apliecību mājās? Atlaidi ir tiesīgi saņemt tikai tie daudzbērnu ģimenes
locekļi, kuru vārds un uzvārds ir norādīts
uz 3+ Ģimenes kartes. Līdz ar minēto
karti daudzbērnu ģimenes loceklim gan
biļetes iegādes brīdī, gan visa brauciena
laikā līdzi jābūt arī personu apliecinošam
dokumentam vai skolēnu apliecībai. Ja
kontrolieri konstatē, ka daudzbērnu ģimenes loceklim izsniegta biļete ar atlaidi,
bet līdzi nav 3+ Ģimenes kartes vai personu apliecinoša dokumenta vai skolēnu
apliecības, uzskatāms, ka pasažierim nav
braucienam derīgas biļetes. Par braukšanu
sabiedriskajā transportā bez braukšanai
derīgas biļetes pārvadātāja kontroles dienests ir tiesīgs piemērot pasažierim naudas
sodu. Ja attiecīgais pasažieris vēlas turpināt ceļu, pēc līgumsoda piemērošanas viņam ir iespēja iegādāties jaunu braukšanas
biļeti, veicot pilnu apmaksu. Ja pasažieris
nevēlas pirkt biļeti, kontrolieris ir tiesīgs
palūgt viņam izkāpt no transportlīdzekļa
nākamajā pieturvietā vai kontroles punktā.
Bērnu vecumā līdz 15 gadiem kontrolieris
drīkst izsēdināt no transportlīdzekļa tikai
tad, ja bērns tiks nogādāts tuvākajā policijas iecirknī.
Vai biļete ar atlaidi pienākas tikai
tad, kad visa ģimene brauc kopā? Katrs
daudzbērnu ģimenes loceklis ir tiesīgs saņemt 25% atlaidi no vienas biļetes cenas
un 20% no abonementa biļetes cenas gan
tad, kad visa ģimene sabiedriskajā transportā brauc kopā, gan arī tad, kad katrs
ģimenes loceklis, tostarp bērni, brauc atsevišķi.
Vai abonementa biļetes ir ieviestas
visos maršrutos? Tās pieejamas vairāk
nekā 500 reģionālo autobusu maršrutu,
un mēs aicinām pasažierus informēt mūs
un pārvadātāju par tiem maršrutiem, kuros tās vēl būtu vajadzīgas. Abonementa
biļetes var iegādāties braucienam jebkurā
AS Pasažieru vilciens maršrutā.
Vai abonementa biļetes tiek piedāvātas tikai daudzbērnu ģimenēm? Šobrīd
ikvienam pasažierim, kurš regulāri brauc
reģionālo maršrutu autobusos, ir iespēja
iegādāties abonementa biļeti, maksājot
par braucienu lētāk. Tā jebkuram regulā-

rajam pasažierim nodrošina 10%, 15% vai
20% atlaidi no biļetes cenas (atkarībā no
izvēlētā abonementa veida). Piemēram,
pasažieris var izvēlēties gan mēneša biļeti,
kas paredzēta braucieniem katru dienu vai
tikai darbadienās visa mēneša garumā, gan
arī biļeti, lai brauktu tikai atsevišķās mēneša dienās. Abonementa biļetes saviem
pasažieriem piedāvā arī AS Pasažieru
vilciens. Iegādājoties saviem braukšanas
paradumiem atbilstošu abonementa biļeti,
pasažieris var saņemt 15%, 20%, 30% un
pat 35% atlaidi no biļetes cenas.
Vai daudzbērnu ģimenēm, pērkot
abonementa biļeti, pienāksies 20% atlaide vai tā summēsies ar jau esošajām
atlaidēm? Daudzbērnu ģimenes locekļi
saņems 20% atlaidi abonementa biļetes
cenai, un tas nozīmē, ka tā summēsies ar
jau esošajām atlaidēm, ko jau šobrīd saņem ikviens pasažieris, kurš ir nopircis
abonementa biļeti. Piemērs, kā veidojas
atlaide maršrutā Nr. 5084 Līgatne–Cēsis.
1) Biļetes cena pasažierim, kurš nav
daudzbērnu ģimenes loceklis:
l biļete vienam braucienam no Līgatnes
līdz Cēsu autoostai maksā 1,50 eiro;
l izmaksas bez abonementa biļetes iegādes, braucot abos maršruta virzienos
visās viena mēneša darbadienās (kopā tie
būs 42 braucieni), būs 63 eiro;
l izmaksas ar abonementa biļetes iegādi (20% atlaide), braucot abos virzienos
visās viena mēneša darbadienās (42 braucieni), būs 50,4 eiro.
2) Biļetes cena pasažierim, kurš ir
daudzbērnu ģimenes loceklis:
l biļete vienam braucienam no Līgatnes līdz Cēsu autoostai maksā 1,13 eiro
(25% atlaide, kas tiek piešķirta daudzbērnu ģimenēm);
l izmaksas bez abonementa biļetes iegādes, braucot abos virzienos visās viena
mēneša darbadienās (42 braucieni), būs
47,46 eiro;
l izmaksas ar abonementa biļetes iegādi, braucot abos virzienos visās viena
mēneša darbadienās (42 braucieni), būs
40,32 eiro.
Kur var iegādāties abonementa biļeti? Abonementa biļeti pasažieris var
iegādāties konkrēto maršrutu apkalpojošā pārvadātāja birojā vai autoostas kasē.
Savukārt abonementa biļeti vilcienam var
nopirkt stacijas kasē. Par precīzām abonementa biļešu iegādes vietām aicinām sazināties ar katru pārvadātāju.
Vai daudzbērnu ģiemenēm ir iespē-

ja iegādāties biļeti ar atlaidi internetā? Patlaban daudzbērnu ģimenes locekļiem iespēja iegādāties biļeti ar atlaidi ir
autoostas vai vilciena stacijas kasēs un
transportlīdzeklī pie tā vadītāja. Plānots,
ka septembrī tiks ieviests risinājums,
lai daudzbērnu ģimenes varētu iegādāties biļeti ar atlaidi braucienam reģionālo maršrutu autobusos. Brauciena laikā
daudzbērnu ģimenes locekļiem līdzi jābūt
3+ Ģimenes kartei un personu apliecinošanm dokumentam – pasei vai ID kartei
– un skolēnu apliecībai.
Kā var pazīt 3+ Ģimenes karti? Kartes priekšpusē norādīts tās īpašnieka vārds
un uzvārds, kā arī hologramma sudraba
krāsā. Kartes otrajā pusē uzskaitīts visu
bērnu vārds un uzvārds, kā arī kartes derīguma termiņš.
Vai 3+ Ģimenes kartes pirmajā pusē
ir norādīti abu vecāku vārdi? Saskaņā ar
normatīvajiem aktiem 3+ Ģimenes kartes
priekšpusē jānorāda tās īpašnieks, un tas
nozīmē, ka abu vecāku vārds un uzvārds
tajā nevar tikt attēlots. Patlaban Sabiedrības integrācijas fonds vienai daudzbērnu
ģimenei izsniedz ne vairāk kā divas kartes,
un tās tiek izsniegtas vecākiem.
Vai atlaidi var saņemt, braucot arī
Rīgas sabiedriskajā transportā? Deviņās Latvijas lielajās pilsētās sabiedriskā
transporta pakalpojuma pasūtītāja ir pilsētas dome, nevis valsts, tādēļ 25% atlaide
no vienas biļetes cenas un 20% no abonementa biļetes cenas nav spēkā republikas
nozīmes pilsētu sabiedriskajā transportā
(piemēram, Rīgas satiksmes vai Daugav
pils satiksmes transportlīdzekļos).
Vai daudzbērnu ģimenēm piešķirtā
atlaide attiecas arī uz bagāžas pārvadāšanu? Visiem braukšanas maksas atvieglojumu saņēmējiem, tostarp daudzbērnu
ģimenēm, par bagāžas pārvadāšanu būs
jāmaksā tāpat kā jebkuram citam pasažierim. Valsts apņēmusies daļēji segt daudzbērnu ģimenes locekļu braucienus, bet
neapņemas segt izdevumus par to, ka šī
pasažieru kategoriju pārvadā lielu bagāžu.
Jautājumu, kas saistīti ar 3+ Ģimenes
kartes izsniegšanas vai lietošanas nosacījumiem, gadījumā aicinām sazināties ar
Sabiedrības integrācijas fondu pa tālruni
67078174. Papildu informācija – www.
godagimene.lv.
Zane Plone,
VSIA Autotransporta direkcijas
sabiedrisko attiecību vadītāja
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Ziemeļlivonijas festivāls Ainažos

19. augustā Ainažos notika jau trīs
padsmitais starptautiskais Ziemeļlivonijas
festivāls.
Arī šogad tas sākās ar biedrības
Sprints A organizēto stipro skrējienu. Gunas Pavlovskas mudināti, uz starta līnijas
stājās 60 dalībnieku, no kuriem vecākais
bija Mārtiņš Reimanis no Jasmīniem.
Kungs nesen nosvinējis savu 60. dzimšanas dienu un bijagatavs skrējienam un
šķēršļu pārvarēšanai. Ņemot vērā iepriekšējo gadu skrējēju ieteikumus, šogad trase
bija nedaudz garāka un grūtāka. Dalībniekiem nācās pārvarēt 23 šķēršļus nepilnos
4 km. Pirms došanās trasē organizatori
ieteica iet gar malu grāvjiem, jo vietām
tie esot dziļi, un jūrā uzmanīties no akmeņiem. Visi tika aicināti nepieciešamības
gadījumā prasīt palīdzību organizatoriem,
kuri, zilos T kreklos tērpti, bija pie visiem
šķēršļiem.
Vēl tikai pirmsstarta kopbilde, un skrējēji devās ar lentēm iezīmētajā trasē, lai
pārvarētu šķēršļu joslas, siena ruļļus, grāvjus, piekabes un izpeldētos jūrā. Sprints A
dalībniece Guna Pavlovska pastāstīja, ka
pagājušajā gadā pirmais dalībnieks finišējis jau pēc 12 minūtēm. – Šogad trase ir
grūtāka un sarežģītāka. Uzvarētājus no
teiksim četrās vecuma grupās: vīrieši, sie
vietes, puiši un meitenes. Šogad ir skrējēju
absolūtais rekords – 60, pērn bija 29. Nez
kā būs nākamgad, – viņa prātoja.
Bet šīgada Ziemeļlivonijas festivāla
stipro skrējienā ar laiku 16:09 uzvarēja
Kaspars Kalnbērzs no Rīgas. Nedaudz atvilcis elpu, viņš dalījās savos iespaidos: –
Šis ir mans otrais stipro skrējiens Ainažos.
Uzvarēju 2015. gadā un arī tagad. Ainažu
stipro skrējiena trase ir ātra un interesanta, es priecājos par roku spēka pārbaudījumu finišā. Šis pasākums vairāk domāts
ģimenei, nav grūtu šķēršļu, to var veikt lie
li un mazi. Kaspars cenšas būt visos izturības skrējienos Latvijā, vairākkārt piedalījies lielajā Stipro skrējienā un atzīst, ka
šis ir interesants sporta veids, kas Latvijā
noteikti jāattīsta. Prieku par savu finišu neslēpa pēdējie šī skrējiena dalībnieki. Dlohu ģimene apliecināja: – Trasi pieveicām
viegli, jo visi turējāmies kopā! Skrējienā
piedalāmies otro gadu un darīsim to vēl!
Katrs skrējējs savu rezultātu varēja uzzi-

Stipro skrējienā
šogad nebijis
dalībnieku
skaits – 60,
vecākais no
viņiem –
sešdesmit
gadnieks...

Par grūtāko
skrējiena laikā
dalībnieki atzina
peldēšanu jūrā

nāt uzreiz, bet labāko apbalvošana notika
nedaudz vēlāk, uz lielās Ziemeļlivonijas
festivāla skatuves.
Festivāla svinīgajā atklāšanā apsveikuma vārdus ainažniekiem un viesiem sacīja
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs. Viņš uzsvēra, ka

Ziemeļlivonijas festivālu allaž svin kopā
ar draugiem no Hēdemēstes pašvaldības
Igaunijā. – Esam kopā, lai dziedātu, dejo
tu, tirgotos, parunātos, veidotu attiecības
un svinētu, – viņš uzskaitīja. Savukārt Ainažu pilsētas pārvaldniece Ilona Jēkabsone pateicās visiem svētku organizētājiem,

Dejo ainažnieki –
deju kolektīvs
Randiņš

Ziemļlivonijas
festivāla viesi –
jauniešu deju
kolektīvs Imuliņa
no Kandavas –
Ainažos jutās ļoti
labi!

jo īpaši Salacgrīvas novada domei, Ainažu
kultūras namam, biedrībai Sprints A un
SUper Alko par svētku salūtu.
Tūlīt pēc uzrunām sākās koncerts, ko
atklāja tuvākie kaimiņi un draugi no Igaunijas – trio no Treimaņiem. Pēc tam uzstājās jauniešu deju kolektīvs Imuliņa no
Kandavas, vidējās paaudzes deju kolektīvi
Meždzirnas no Kandavas un Randiņš no
Ainažiem. Nekāds karstums nespēja apslāpēt dejotāju azartiskos deju soļus. Paralēli koncertiem mājīgajā estrādes apkārtnē
notika strītbola sacensības, radošās darbnīcas bērniem, andelēšanās un tirgošanās
amatnieku tirdziņā. Turpat blakus, priežu
paēnī ērti iekārtojušies, svētkus baudīja un
sarunājās gleznotāji, plenēra Ainaži 2017
dalībnieki. Jau 13 gadu tieši nedēļu pirms
Ziemeļlivonijas festivāla notiek plenērs,
veltīts tieši Ainažiem. Ilggadējs tā dalībnieks Juris Bindemanis atzinās, ka tā jau
ir atkarība… – Katru gadu jūlijā ir jābūt
Ainažos, te ir lieliski strādāt, tāds īpašs fī
lings... Uz plenēru braucu ar vienu domu
– kārtīgi pastrādāt. Plāni mūžīgi ir kā
Napoleonam, noskaņojums un attieksme
ir pozitīva un darbi sanāk labi. Tikai jā
strādā! Gleznotājs Aldonis Cīrulis, rādot
savus, plenērā tapušos darbus, uzsvēra:
– Tas, ka kāds blakus strādā, iedvesmo. Ir
patīkami strādāt kompānijā, gaisā jūt īpa
šu strāvojumu, un Ainažu jūrmala ir īpa
ši skaista. Ainažu kultūras nama vadītāja
Solveiga Muciņa bija gandarīta ar mākslinieku klātbūtni un dalību svētkos. – Es
pat nevaru iedomāties, ka viņu te nebūtu!
Viņi man ir kā saviējie, interesanti, atrak
tīvi ar savu humora izjūtu. Kamēr es strā
dāšu, viņus vaļā nelaidīšu, – smejot teica
Solveiga.
Pēc dejošanas bija dziedāšana, teātra
spēlēšana, vakara koncerts dziesmuspēle Vajadzīga soliste, svētku balle kopā ar
Lauku muzikantiem un grupu Vēja radītie
un krāšņs svētku salūts.
Paldies par svētkiem dienas garumā!
Ilga Tiesnese
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Sākas noslēdzošais gads projektā Ēdam atbildīgi
23. augustā Rīgas Dabaszinību skolā
notika ievadseminārs trešajam, noslēdzošajam projekta Ēdam atbildīgi gadam.
Tajā pulcējās pārstāvji no 35 jaunajām
dalībskolām, lai uzzinātu, kā palīdzēt
bērniem un jauniešiem apzināties savu
lomu globālajā pārtikas aprites sistēmā
un motivēt viņus pieņemt atbildīgus, videi
draudzīgus lēmumus. 2017./2018. mācību
gadā Salacgrīvas novadā projektu savās
skolās sāk arī Salacgrīvas un Liepupes
vidusskola, jo abas jau otro gadu piedalās
Ekoskolu programmā.
Ēdam atbildīgi ir starptautiska, uz rīcību orientēta mācību programma Ekoskolām, kas caur katram tik pazīstamās
un aktuālās pārtikas tēmas prizmu rosina
iedziļināties tādos nopietnos jautājumos
kā klimata pārmaiņas, bioloģiskā daudzveidība, godīga tirdzniecība u.c. Mācību
programmas mērķis ir radīt izpratni par
mūsu pārtikas patēriņa globālo kontekstu,
kas ļauj cilvēkiem ne tikai uzņemties atbildību par sevi, ēdot veselīgi, bet arī spert
soli tālāk un ēst atbildīgi, tādējādi pozitīvi
ietekmējot visu pārtikas aprites sistēmu.
Ievadseminārā skolotāji kopā ar Danielu Trukšānu (Vides izglītības fonds)
iepazinās ar programmas metodisko materiālu un saņēma arī dažādus vērtīgus
ieteikumus, kā sekmīgi strādāt ar pārtikas
tēmu skolā. Bioloģiskās lauksaimniecības
eksperte Lāsma Ozola pastāstīja, kādi izaicinājumi pastāv globālā līmenī un kā tos
ņemt vērā Latvijas kontekstā, mainot pārtikas patēriņa ieradumus. Edmunds Cepurītis (Vides izglītības fonds) pastāstīja vairāk par globālās izglītības nozīmi projektā
un mācību procesā kopumā. Konkrētus
ieteikumus un praktiskus piemērus, kā uzrunāt un piesaistīt jauniešus, pedagogiem
piedāvāja Jana Simanovska (dr.sc.ing.,
Ekodizaina kompetences centrs).

2017./2018. mācību gadā Salacgrīvas novadā projektu savās skolās uzsāk arī Salacgrīvas vidusskola un Liepupes vidusskola, jo abas jau
otro gadu piedalās Ekoskolu programmā

Seminārs notika Bērnu un jauniešu Vides izglītības centra Rīgas Dabaszinību
skolā. Tās direktors semināra dalībniekus
iepazīstināja ar savu skolu, parādīja siltumnīcas, pastāstīja par projektu, kuras
laikā rīdzinieku ģimenēm tika dota iespēja siltumnīcās izaudzēt savus iecienītākos dārzeņus, garšaugus un novākt ražu.
Šis projekts bija plānots 18 ģimenēm, bet
pieteicās bija vairāk nekā 40 ģimeņu. Tas
norāda, ka cilvēki vairāk sāk domāt par
ekoloģiski izaudzētu pārtiku savām vajadzībām.
Pagājušajā gadā mācību programmu
Ēdam atbildīgi īstenoja 46 skolas visā
Latvijā, bet trīs gadu laikā programmā
kopā būs piedalījušās gandrīz 100 Latvijas

Ekoskolas. Šīs skolu iniciatīvas ir vērtīgs
ieguldījums sabiedrības veselībā un vides
saudzēšanā, jo izglīto bērnus, viņu vecākus, tāpat skolotājus un plašāku sabiedrību. Papildus tam programmas mērķi veicina arī skolu ciešāku sadarbību ar vietējiem
ražotājiem, kas ir ieguvums ne vien videi
un veselībai, bet arī pašmāju ekonomikai.
Šajā projektā piedalās Ekoskolas no
deviņām Eiropas valstīm: Bulgārijas, Horvātijas, Čehijas, Latvijas, Maltas, Polijas,
Rumānijas, Slovākijas un Slovēnijas. Savukārt Latvijā programmā iesaistītās skolas aptver visus četrus Latvijas vēsturiskos
novadus.
Vairāk par projektu var uzzināt www.
eatresponsibly.eu/lv/, www.videsfonds.lv/

Projektā Jaunie vides līderi

Komandas sāk dalību mācību gada
zaļākajā izaicinājumā
Biedrība Daibes ilgtspējas
centrs ciešā sadarbībā ar SIA
ZAAO un ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu 2017. gada rudenī sāk projekta Jaunie vides līderi īstenošanu
Vidzemes un Latgales skolās.
Dalībai projektā atsaukušās
11 komandu, tajā skaitā arī komandas no Salacgrīvas un Liep
upes vidusskolas. Projekta laikā
tās iepazīs un izglītos viena otru
par dažādām ar aprites ekonomiku un vides aizsardzību saistītām
tēmām.
Projekta Jaunie vides līderi
laikā caur aizraujošiem uzdevumiem, izaicinājumiem, asām un

zaļām sajūtām vidusskolēniem
un pamatskolu pēdējo klašu
skolēniem mācīsim un slīpēsim
jauno vides līderu prezentāciju sagatavošanas un uzstāšanās
prasmes, pasākumu plānošanas
un organizēšanas iemaņas, spēju efektīvi žonglēt ar faktiem un
pārliecinoši iesaistīties debatēs
par vides jautājumiem.
Trīs apmācības dienās un
pieredzes apmaiņas braucienu
laikā komandas iepazīsies viena
ar otru, dalīsies pieredzē. Projekta laikā Vidzemes skolu līderu komandām mērķtiecīgi tiks
sniegtas zināšanas par aprites
ekonomikas, vides aizsardzības

jautājumiem un projekta noslēgumā šīs zināšanas vērtēsim pēc
sagatavotās prezentācijas. Tā
atradīsim aktīvākos jauniešus/vides līderus, kas piedalīsies dažādu biedrības projektu īstenošanā
nākamajos gados.
Lai arī izaicinājumā piedalīties var tikai pieteikušās komandas, apmeklēt apmācības dienas
un uzzināt daudz jauna par prezentācijas mākslu, pasākumu
organizēšanu, informācijas apkopošanu un izmantošanu, kā arī
pētījumu veikšanu laipni aicināti
arī brīvklausītāji.
Biedrība «Daibes ilgtspējas
centrs»

Salacgrīvieši Daibē

Jau mācību gada sākumā 5.
septembrī Salacgrīvas vidusskolas Ekopadomes meitenes Elizabete Bērziņa, Monta Mieze,
Linda Ivanova, Diāna Zmičerevska un Krista Muciņa kopā
ar koordinatori Lolitu Valaņinu
devās uz Daibes poligonu apgūt
zināšanas par dabai draudzīgām
tēmām. Vēl vides līderu grupā
ir Keita Megija Sproģe. Jaunie
vides līderi ir pusaudži, nākotnes pieaugušie, kuriem rūp mūsu
Zeme un kuri vēlas atstāt uz vidi
pēc iespējas mazāku ietekmi.
Projekta laikā 11 komandu
no dažām Latvijas skolām veido zinātniski pētniecisko darbu
(ZPD) par pašu spēkiem izcīnītu
tēmu, jo pirmais uzdevums, ierodoties poligonā, bija skriet pa

mežu, meklējot attēlus, no kuriem jāveido pilsētu nosaukumi,
lai iegūtu paroli, kas jāpasaka,
nonākot galā. Tad katra komanda
varēja izvēlēties kādu no dotajām tēmām, par ko rakstīt ZPD.
Mūsu komanda paveica uzdevumu pirmie, tādēļ varējām brīvi
izvēlēties no visām piedāvātajām
tēmām. Izvēlējāmies tēmu Pār
tikas atkritumi, vēlāk konkretizējot nosaukumu Pārtikas atkri
tumu samazināšana Salacgrīvas
vidusskolā. Šī tēma sasaucas
ar mūsu skolas Ekoskolas gada
tēmu Edam atbildīgi!. Atlikušo
dienu mēs pavadījām, apspriežot
pasaulē aktuālas tēmas, tai skaitā
aprites ekonomiku, un tiekoties
ar jaukiem lektoriem Protams,
arī apguvām ZPD veidošanas

pamatus un izgājām ekskursijā
pa poligonu. Šī diena bija patiešām lieliska, visa komanda par to
bija sajūsmā! Paldies vadītājiem!
Nākamā tikšanās reize ir 28. septembrī, kad mācīsimies organizēt
un vadīt pasākumus, strādāsim
pie ZPD praktiskās daļas apguves. Turpmāk notiks skolu komandu ciemošanās vienam pie
otra.
Ja vēlies, seko mums Facebook un Instagram – atradīsi
mūs zem segvārda Vides draugi. Ikdienu esam aktīvi šajos
profilos un sniedzam aktuālu
informāciju. Tā arī palīdzēsi
mums krāt pozitīvos punktus.
Diāna Zmičerevska,
jauno vides līderu komandas
pārstāve

lv/dam-atbild-gi, www.facebook.com/eda
matbildigi.
Par Ekoskolu programmas un projekta
Ēdam atbildīgi īstenošanu Latvijā ir atbildīgs Vides izglītības fonds, pasaules vadošās vides izglītības un neatkarīgās tūrisma
ekosertifikācijas organizācijas Foundation
for Environmental Education (FEE International) pārstāvis, kas Latvijā nodrošina
visu starptautisko FEE programmu – Zi
lais karogs, Zaļā atslēga, Ekoskolas, Jau
nie vides reportieri, Izzini mežu – īstenošanu vai pārraudzību.
Lolita Valaņina,
Salacgrīvas vidusskolas
Ekoskolas koordinatore

Zaļo skolu skaits
arvien pieaug
134 Latvijas izglītības iestādes šajā mācību gadā par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē saņēmušas
starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu.
Vēl 67 skolas saņems diplomu un Latvijas Ekoskolas nosau
kumu.
– Šogad mācību gada sākums
iezīmē gan negatīvas, gan ļoti
pozitīvas tendences – kamēr sko
lu skaits Latvijā sarūk, Ekoskolu
skaits tikai palielinās. Ir liels
prieks, ka aug jauna paaudze,
kas tiešām spēs domāt ilgtermi
ņā un kura spēs arī mainīt nepa
matoto priekšstatu, ka vides aiz
sardzība ir pretrunā ar Latvijas
ekonomisko izaugsmi, – stāsta
Ekoskolu programmas koordinators Latvijā Daniels Trukšāns.
Ekoskolu programma ir viens
no plašākajiem un efektīvākajiem vides izglītības modeļiem
pasaulē. Latvijā šobrīd tajā darbojas jau vairāk nekā 200 izglītības iestāžu, tostarp arī pirmsskolas un augstskolas. Visā pasaulē
Ekoskolu programmai ir vismaz
49 000 dalībskolu 64 valstīs, kas
visas tiecas īstenot ambiciozu
mērķi – iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību orientētā un
sociāli atbildīgā vides izglītības
procesā, kas veicina ilgtspējīgu
attīstību. Starptautisko Zaļā karoga balvu saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj
demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā, savukārt Latvijas Ekoskolas nosaukums un diploms ir
nacionāla līmeņa balva skolām,
kas ir ceļā uz Zaļo karogu.
Programmā var piedalīties

ikviena izglītības iestāde, kas
gatava savā darbā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas
attīstības jautājumiem. Vides izglītības fonds skolām nodrošina
metodiskos materiālus, sniedz
atbalstu un iespēju piedalīties
dažādās mācībās, pieredzes apmaiņas forumos un nacionāla un
starptautiska līmeņa projektos.
Dalība Ekoskolu programmā ir
vērtīgs ieguvums ne tikai skolas
kolektīvam, bet arī pašvaldībām,
jo līdztekus citiem mērķiem
programmā aktīvi tiek veicināta
arī sabiedrības līdzdalība apkārtējās vides pārvaldībā.
Ekoskolu Programmu Latvijā
īsteno Vides izglītības fonds, kas
nodrošina visu Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation
for Environmental Education –
FEE International) programmu
darbību un attīstīšanu. Vides
izglītības fonds – www.videsfonds.lv,
www.twitter.com/vi
desfonds. Ekoskolas – www.vi
desfonds.lv/lv/ekoskolas, www.
draugiem.lv/ekoskolas/.
Informāciju sagatavoja
Ilze Rušmane,
ilze.rusmane@videsfonds.lv
Ekoskolu koordinators Latvijā
Daniels Trukšāns,
daniels.truksans@videsfonds.lv
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Salacgrīvas muzeja dārgumi

Mākslinieka Egles glezna un Rogaiņkalniņa senā fotogrāfija nu skatāmas Salacgrīvas muzejā

Salacgrīvas muzeja krājuma mākslas darbu kolekcija šovasar papildinājusies
ar brīnišķīgu eksponātu,
kas bija apskatāms muzejā, sākot ar tā atklāšanu
mūsu pilsētas svētkos, līdz
septembra sākumam. Tā ir
Arvīda Egles glezna, kurā redzama mūsu
Salacgrīva, ostmala, bāka un Rogaiņkalniņš, pirms to skāra pārmaiņas un mājiņa
Rogainis tika nodedzināta.
A. Egle dzimis Zemgalē 1905. gadā, skolā gājis Latgalē (Rēzeknē) līdz
1926. gadam, mācījies Mākslas aka-

dēmijā Rīgā pie Vilhelma Purvīša no 1926. līdz
1932. gadam, tomēŗ ir saistīts arī ar Salacgrīvu. Pēc
darba gadiem Rēzeknes
1. un 2. pamatskolā un Rēzeknes skolotāju institūtā A. Egle atgriežas Rīgā
jau kā Mākslas akadēmijas pasniedzējs
(1954.—1966.). Tieši šajā laikā, sākot ar
1958. gadu, Salacgrīva kļūst par Māk
slas akadēmijas studentu stabilu vasaras
prakses bāzi. Prakses laikā mākslinieks
arī pats atrod brīvāku brīdi savam radošajam darbam – gleznošanai. Neskaitāmos

Taps fotoalbums
Salacgrīvas novada pašvaldība ir iecerējusi izdod fotoalbumu, kurā būtu bildes par
Salacgrīvas novadu. Lai realizētu savu ideju, izsludinām fotokonkursu, kuram skaistas
fotogrāfijas jeb tā saucamās smukbildītes var iesūtīt jebkurš novada iedzīvotājs. Pie
reizes vēlamies uzzināt, kā nosaukt jauno Salacgrīvas novada fotoalbumu. Iesaki draugiem! Balva – iespēja ieraudzīt paša veidoto bildi albumā un saņemt vienu grāmatu
dāvanā! Fotogrāfijas gaidām līdz 29. septembrim! Un tad nākamā gada sākumā būs
fotoalbums, ko dāvināt draugiem, skatīt pašiem un ļaut nopirkt novada viesiem.

Salacgrīvas novada
fotoalbuma fotogrāfiju
konkursa nolikums

Konkursu rīko Salacgrīvas novada
dome (turpmāk tekstā – Rīkotājs), Smilšu
iela 9, Salacgrīva, LV-4033 reģistrācijas
Nr. 90000059795.
Konkursa mērķis
Interesantu, atraktīvu un mākslinieciski
kvalitatīvu fotogrāfiju atlase Salacgrīvas
novada fotoalbumam.
Dalībnieki
Konkurss ir atklāts, tajā aicināti piedalīties Salacgrīvas novada un apkārtnes iedzīvotāji bez vecuma ierobežojuma, kuri
iesnieguši paša uzņemtu fotogrāfiju par
konkursa tēmu.
Fotogrāfija
Brīvs domas lidojums, attēlots krāsainā
vai melnbaltā fotogrāfijā, kas atspoguļo
skaisto un īpatnējo individuālo redzējumu
par Salacgrīvas novadu. Fotogrāfiju izmērs
no 3 MB, fotogrāfiju skaits – līdz 10. Fotogrāfiju autoram, iesniedzot attēlus, klāt
jāpievieno pielikums (pieteikuma anketa),
kurā norādīts fotogrāfiju autora vārds, uzvārds, katras fotogrāfijas nosaukums un
fotogrāfijas uzņemšanas datums. Fotoattēliem jābūt nosauktiem (tieši tāpat kā tie
minēti pieteikuma anketā).
Fotoattēliem jāraksturo Salacgrīvas novads un tā sabiedriskās aktivitātes un jāaptver kāda šādām tēmām:
1) Salacgrīvas novada kultūrvēsturiskie objekti (pieminekļi, baznīcas, pilis, muižas,
muzeji u.c.),
2) Salacgrīvas novada novadu dabas objekti un ainavas,
3) Salacgrīvas novada pilsētas un pagasti
(ielas, laukumi, parki, ēkas, cilvēki utt.),
4) Salacgrīvas novada kultūras, sporta un
izklaides pasākumi.

Autorība
Autors drīkst iesūtīt 10 konkursa fotogrāfiju, tām jābūt paša autora uzņemtām.
Iesniedzot savu uzņemto fotogrāfiju, konkursa dalībnieks apliecina, ka konkursā
piedalās labprātīgi un iesniegtie attēli tiek
nodoti konkursa rīkotāju rīcībā un bezatlīdzības lietošanā. Autors neiebilst pret fotogrāfiju publicēšanu Salacgrīvas novada
fotoalbumā un apliecina, ka viņa iesniegtās
fotogrāfijas ir viņa paša darbs. Iesniedzējs
uzņemas pilnu atbildību pret trešo personu
pretenzijām, kas varētu rasties saistībā ar
iesniegtās fotogrāfijas publisku izstādīšanu.
Konkursa laiks un kontakti
Darbu iesniegšanas termiņš: no nolikuma publicēšanas dienas līdz 29. septembrim Salacgrīvas novada domē, Informācijas nodaļā (Salacgrīvas novads, Salacgrīva,
Smilšu ielā 9), tālr. 64071987, 26545574,
e-pasts kaspars.neimanis@salacgriva.lv
vai pa pastu. Var iesniegt arī personīgi (CD
vai USB).
Konkursa nolikumu var lejupielādēt
www.salacgriva.lv, kā arī saņemt elektroniski, sūtot pieprasījumu uz adresi kaspars.
neimanis@salacgriva.lv. bez maksas nolikuma kopijas var saņemt Salacgrīvas novada domes Informācijas nodaļā (105. kab.)
Smilšu ielā 9, Salacgrīvā.
Konkursa darbu vērtēšana
Fotokonkursa darbus vērtēs konkursa
rīkotāja izveidotā komisija. Ne vēlāk kā
piecu darba dienu laikā pēc konkursa komisijas lēmuma pieņemšanas Rīkotājs pa
e-pastu izsūta paziņojumus pretendentiem
par konkursa rezultātiem. Tos paziņos arī
Salacgrīvas novada mājaslapā www.salac
griva.lv.
Konkursa laikā atlasītie labākie fotoattēli tiks izmantoti Salacgrīvas novada fotoalbumā.
Ilga Tiesnese

darbos redzamas Salacas un Salacgrīvas
ainavas, plostnieki ar baļķiem un viņu
darbs uz ragatēm, zvejnieki ar laivām un
tīkliem, osta ar kuģiem un – mūsu Rogaiņkalniņš.
Savus darbus A. Egle dāsni dāvinājis
salacgrīviešiem, draugiem, paziņām, skolai, kur vēl tagad aplūkojamas dažas viņa
gleznas. Vasaras līdz pat 1977. gadam, kas
bija pēdējā viņa mūžā, pavadītas, strādājot un atpūšoties Salacgrīvas pusē. Daudzi
mūspuses cilvēki vēl atceras mākslinieku,
kurš bieži bijis redzams gleznojot te vienā, te otrā Salacas krastā.
Līdz šim muzejā nebija nevienas viņa

gleznas… Tagad esam saņēmuši dāvinājumu no salacgrīvieša, kurš mīl un saprot
mākslu, bet nevēlas publicitāti. Turpmāk
varēsim baudīt un lepoties ar šo izcilo mākslas darbu. Paldies! Tā ir dāvana
mums visiem!
Starp citu, kad, gatavojoties gleznas
atklāšanai, aplūkojām krājuma fotogrāfijas par Rogaiņkalniņu, bijām pārsteigtas,
ieraugot, kā šī fotogrāfija ir uzņemta no
tā paša skatpunkta… Tā, tāpat kā glezna,
tapusi 1960. gados.
Iveta Kalniņa,
Salacgrīvas muzeja krājuma glabātāja

Sacensības Vecsalacā

Lietus nemazināja dalībnieku sacensību garu un prieku par pārvarētajiem šķēršļiem

2. septembrī Vecsalacā notika jāšanas
kluba Fenikss rīkotās sacensības, kurās
startēja dalībnieku no 12 klubiem. Salacgrīvas pusē bija pārstāvēti jātnieku klubi
Jūras zirgi, Fenikss, SK Pegasus, Lielka
žoki 1, Mustangs, Valmiermuiža, Rieksti,
SIA Caballos, Kocēņi, EquiLat, Erceni
un RVA. Sacensības jaunajiem jātniekiem
un viņu zirgiem notika piecos maršrutos –
vadības un 50, 80, 100 un 110 cm augstu
šķēršļu pārvarēšanā.
Vadības maršrutu veica 18 dalībnieki,
viņu vidū mājinieki – Emīlija Bergmane
ar zirgu All for Smiling (12. vieta), Lauris
Liepiņš ar zirgu Serenāde (10. vieta) un
Grēta Salmane ar zirgu Akācija (13. vieta). 50 cm šķēršļu maršrutā bija vislielākais dalībnieku skaits – 27, starp viņiem
arī mūsējie: Laura Zaķe ar zirgu Aurēlija
(10. vieta), Katrīna Kārliņa ar zirgu Akā-

cija (22. vieta)  un Elīza Ozoliņa ar zirgu
Serenāde (14. vieta). Trešajā maršrutā jeb
80 cm augstus šķēršļus pēc iespējas ātrāk
un precīzāk centās pārvarēt 12 dalībnieku, bet par labākajiem metra šķēršļu joslā sacentās septiņi jātnieki un viņu zirgi.
Vismazāk dalībnieku bija 110 cm šķēršļu
pārvarēšanas maršrutā – vien trīs.
Lai arī visu dienu lija lietus, sacensību
organizatori un jātnieki bija optimisma
pilni un apmierināti. Jaunā jātniece Lorete
atzina, ka zirgi šādā laikā jūtas pat labāk
nekā saulainā un karstā, arī laukuma smiltis zirgiem ir daudz mīkstākas.
Savukārt sacensību organizatore un
jātnieku kluba Fenikss prezidente Laura
Tomsone ir pārliecināta, ka jātnieki ir optimisti un nekādi laikapstākļi viņiem netraucē.
Ilga Tiesnese
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Mazo basketbolistu
sasniegumi

2017. gada 12. septembris

Liepupes florbolistu
veiksmīgais turnīrs Drēzdenē

Liepupes florbolisti ir apmierināti ar sasniegto rezultātu Drēzdenē

Salacgrīvas jaunie basketbolisti Ķekavas strītbola turnīrā

Visas vasaras garumā Salacgrīvas mazie basketbolisti piedalījās strītbola turnīrā Ķekavā. Salacgrīvieši piedalījās trijos
posmos no četriem. Pēdējais posms notika
29. augustā.
A grupas (2008. g.dz. un jaunāki) puiši
izcīnīja 4. vietu un kopvērtējumā ieguva
5. vietu. Komandā spēlēja Edgars Salmanis, Guntis Smalkais, Kristians Bērziņš un
Olivers Bobrovs. B grupas (2006. g.dz. un
jaunāki) 1. komanda, kurā spēlēja Maksis
Obuhovskis, Mārcis Tomsons, Dāniels
Lūsis un Kristaps Ralfs Vanka, mačā par
3. un 4. vietu sīvā cīņā piekāpās Bauskas

komandai. Kopvērtējumā puišiem 6. vieta
no 18 komandām. B grupas 2. komanda,
kurā spēlēja Kevins Šrenks, Valters Miezis, Sandris Kalniņš un Rūdolfs Treijs,
ieguva 8. vietu, kopvērtējumā viņiem
9. vieta.
Patiess prieks par puišiem, kuri vasaras brīvdienās aktīvi trenējās un piedalījās šajās sacensībās. Lai jaunajā sezonā
veiksme ir mūsu pusē! Komandas vārdā
sakām paldies BK Salacgrīva par finansiālo atbalstu.
Sandra Bērziņa

No turnīra Floorball Congress, kas
tradicionāli notiek Drēzdenē, Vācijā, atgriezušies Liepupes florbolisti. Komandas
kapteinis Aleksandrs Pavlovskis stāsta, ka
turnīrs viņiem bijis veiksmīgs. Šogad tajā
piedalījās 16 komandu no piecām valstīm
– Čehijas, Latvijas, Somijas, Šveices un
Vācijas. No Latvijas liepupieši bija vienīgā komanda. Spēles ritēja četrās grupās.
Savā grupā pēc trim spēlēm ar čehu un Vācijas komandām izcīnīts otrais labākais rezultāts. Vēl pēc trim spēlēm kopvērtējumā
komanda ieguva 6. vietu.
Uz turnīru komanda devās piekto reizi.
Tās kapteinis atminas, ka labākais starts
bija pirms trim gadiem, kad starp 20 komandām iegūta 5. vieta. Aleksandram

prieks, ka Liepupē izaugusi spēcīga florbolistu jaunā audze, jo šoreiz iztikts saviem spēkiem – bez viesspēlētājiem.
Florbolistu piedalīšanos starptautiskajā
turnīrā Floorball Congress aizvien atbalstījusi Salacgrīvas novada dome. Šogad
pašvaldība papildus piešķirtajam finansējumam   komandas dalības maksai ir daļēji – 730 eiro apmērā – nosegusi arī transporta izdevumus. Sportisti bijuši arī vairākās ekskursijās – aplūkojuši Krakovas
pilsētu un Veļičkas sāls raktuves, kas ir senākās Polijā, kā arī apmeklējuši stalaktītu
alas Slovākijā.
Aija Sedliņa
Romāna Demidova foto

Sasniegumi smaiļošanā un kanoe airēšanā

Par savu sportistu šīs vasaras sasniegumiem stāsta airētāju treneris Kaspars Močāns: – Šī vasara ir bijusi sacensībām un
sportiskiem sasniegumiem bagāta. Sezona
sākās ar sportistu treniņnometnēm febru
ārī un sacensībām maijā, bet noslēgsies
ar sacensībām oktobra vidū Lietuvā, Kau
ņā. Viņš neslēpj gandarījumu par airētāju
sasniegumiem un piebilst: – Treneris ar
sportistu sniegumu gan pilnībā apmieri
nāts ir tikai, saņemot olimpisko zelta me
daļu.
Jūlijā Ungārijas pilsētā Ģērā norisinājās Eiropas Jaunatnes olimpiāde. Latvijas
delegācijas smaiļotāju divniekā savus spēkus parādīja arī Limbažu un Salacgrīvas
sporta skolas smaiļotājs Nauris Tomsons
ar savu pārinieku Edvardu Ceipi (BJSS
Rīdzene). A finālā startēja četras laivas.
Latvieši bija ātrākie savā pusfināla braucienā, pārliecinoši sasniedzot finālu. Finālā N. Tomsons ar E. Ceipi ieguva sudraba
medaļu, piekāpjoties Krievijas divniekam
Ņikitam Bizovam un Dmitrijam Morgunovam, kuri latviešu divnieku apsteidza
tikai par 0,070 s.
Augusta sākumā notika Latvijas smaiļošanas un kanoe airēšanas čempionāts.
Salacgrīvieši N. Tomsons un Aigars Cīrulis divniekos 1000 m pieaugušo konkurencē ieguva 3. vietu. Sešpadsmit gadus
jaunie, spēcīgie smaiļotāji parādīja, ka
spēj sasniegt labu rezultātu un sacensties
ar pieaugušajiem. Šajā čempionātā Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skola
uzrādīja ļoti labus rezultātus:
l 200 m distancē: Kaspars Tīklenieks
3. vieta K-1, Līga Kariņa 3. vieta C-1,
N. Tomsons un A. Cīrulis 5. vieta K-2,
K. Tīklenieks, Debis Volkovs, Mario Volkovs, Aldis Artūrs Vilde 1. vieta K-4, Dāvis Ciršs, Hedijs Vents Brunēvics, Reinis
Jānis Brunēvics, N. Tomsons 6. vieta K-4;

Medaļniece Līga Kariņa

Nauris Tomsons un treneris Kaspars
Močāns pēc medaļas saņemšanas Eiropas
Jaunatnes olimpiādē
l 500 m distancē: N. Tomsons un A. Cīrulis 3. vieta K-2, K. Tīklenieks, Deniss Volkovs (Ventspils Spars), Roberts Akmens
(Talsi), A. A. Vilde 1. vieta K-4, Kristiāns
Kacars, Rūdolfs Segliņš, Boriss Lonskis,
Staņislavs Ļeščenkovs 2. vieta C-4;
l 4x200 m distance: A. A. Vilde, Māris Cilinskis, Reinis Jānis Brunēvics,
N. Tomsons 1. vieta K-1, R. Segliņš,
Alekss Podenskis, K. Kacars, Ginters
Kublinskis 3. vieta C-1; H. V. Brunēvics,
D. Ciršs, A. Cīrulis, Uvis Arbidāns 4. vieta
K-1.
10.—11. augustā Limbažu un Salac
grīvas novada sporta skolas audzēkņi cīnījās par medaļām un augstiem rezultātiem

Latvijas smaiļošanas un kanoe airēšanas
komandu čempionātā Brocēnos. Sacensību laikā jaunos sportistus lutināja saulīte,
bezvējš un siltums. Sacensībās mūsu sportisti cīnījās par labāko komandu vērtējumu starp Latvijas sporta skolām un sporta
klubiem. Kopvērtējumā mūsu sporta skola
palika 2. vietā ar 1036 punktiem, atpaliekot no 1. vietas ieguvējiem – BJSS Rīdze
ne – par 109 punktiem. Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolas kontā 18 zelta,
6 sudraba un 8 bronzas medaļas. Salacgrīviešu godalgotās vietas: K. Kacars C-1 –
2. vieta 200 m un 1. vieta 500 m; Romina Grīnvalde C-1 – 1. vieta 200 un arī
500 m; L. Kariņa C-1 – 1. vieta 200 un
500 m. A. Cīrulis un N. Tomsons K-2 –
1. vieta 200 un 500 m. A. Cīrulis, N. Tomsons, Sigita Monta Dreimane, Anatolijs Zeinālovs izcīnīja 1. vietu K-1, C-1
4x200 m miksētajā stafetē. A. Cīrulis,
N. Tomsons, Kristaps Leinišs, R. J. Bru-

nēvics izcīnīja 1. vietu K-4 laivu klasē
500 m distancē.
2. septembrī Rīgā Lucavsalas airēšanas
bāzē notika sacensības smaiļošanā un kanoe airēšanā Lucavsala Open, kurās ar ļoti
labiem rezultātiem startēja jaunākie salacgrīvieši. Dažāda kaluma medaļas saņēma
N. Tomsons, A. Cīrulis, Mārcis Tomsons,
Lauma Močāne, Mikus Irmejs, Ance Tomsone un L. Kariņa.
Salacgrīvieši 9. septembrī ar labiem
rezultātiem piedalījās mūsmāju sacensībās Salacgrīvas kauss un jau 13. septembrī ceļš mūs veda uz jauniešu sacensībām
Olimpic Hope Čehijā. Šajās sacensībās
piedalījās K. Kacars, N. Tomsons un
A. Cīrulis.
Paldies salacgrīviešu treneriem Uldim
un Kasparam Močāniem un Mārim Berg
šteinam. Vēlam veiksmi, izturību un uzcītīgus sportistus!
Ilga Tiesnese

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2017. gada 12. septembris
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APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2017. gada 19. jūlija
sēdes lēmumu Nr. 220 (protokols Nr. 10; 3.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5

Par nekustamā īpašuma
nodokli Salacgrīvas novadā
2018. gadā

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

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā pašvaldība
2018. gadā realizē likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 2. panta 8.1 daļā deleģētās tiesības attiecībā uz Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošajām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām (to daļām) un
pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi
zem šīm mājām, kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek aplikta neapstrādāta lauksaimniecībā izmantojama zeme,
kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek
apliktas vidi degradējošas, sagruvušas vai
cilvēku drošību apdraudošas būves, un
kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek aplikta būve, kuras būvniecībā
pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais
kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, kā
arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.
2. Nekustamā īpašuma nodokli par
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu),
kas ierakstīta Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai
piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas,
maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar
pašvaldību, vai personas, kuras īpašuma
tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai
Zemesgrāmatā), vai likuma Par nekusta
mā īpašuma nodokli 2. panta septītajā daļā

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

Saistošo noteikumu Nr. 5 Par nekustamā īpašuma
nodokli Salacgrīvas novadā 2018. gadā

paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

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

2. Īss projekta satura
izklāsts

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

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Papildus budžetā plānoti ieņēmumi no neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes aplikšanas ar nodokli (pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2017. gada novembrī pašvaldībai
sniegtajiem datiem), vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu
būvju aplikšana ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā
(nepieciešams būvvaldes izsniegts apsekojuma akts par ēku un nekustamā īpašuma stāvokli), un pamatojoties uz būvvaldes sniegtajiem datiem, plānots aplikt
ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā būves, kurām būvniecībā
pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums.

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

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

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Netiek mainīta.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav veiktas.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Salacgrīvas pašvaldība piedalās
projektā Nodarbināto personu
profesionālās kompetences
pilnveide
Projekta īstenotājs

Projekta mērķis
Projekta
īstenošanas laiks

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:
l Latvijas pašvaldībām,
l Izglītības iestādēm.
l Nodarbinātības valsts aģentūru.
Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus
pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba
produktivitātes pieaugumu.
2017. gada 1. janvāris—2022. gada 31. decembris

Projekta
finansējuma avots

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un valsts budžeta
līdzfinansējums
l Mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana
pašvaldības teritorijā
Pašvaldības
l Nodarbināto iedzīvotāju informēšana par karjeras konsultanaktivitātes projektā ta pakalpojumiem
l Nodarbināto iedzīvotāju vecumā no 25 gadiem informēšana
un iesaiste projektā
Nodarbinātie vecumā no 25 gadiem visos Latvijas novados, tajā skaitā:
l ar zemu izglītības līmeni,
l ar izglītību specialitātē, kurā vērojams darbaspēka trūkums,
l ar izglītību specialitātē, kurā cilvēkresursu piedāvājums
pārsniedz pieprasījumu.
Prioritārs atbalsts sociālā riska grupu nodarbinātajiem,
tostarp:
l nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5. pamatgrupas profesijās (pakalpojumu un
Projekta mērķa
tirdzniecības darbinieki), 7. pamatgrupas profesijās (kvalificēti
grupa
strādnieki un amatnieki), 8. pamatgrupas profesijās (iekārtu un
mašīnu operatori un izstrādājumu montieri, kā arī 9. pamatgrupas profesijās – vienkāršajās profesijās strādājošie. Sīkāk
profesiju klasifikatorā,
l nodarbinātajiem vecumā no 50 gadiem, kuri NVA īstenotā
projektā atbilstoši 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķim Paildzināt
gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības,
profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas
apguvei, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.
l Pilnā apmērā nodarbinātajiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss
Mācību izmaksas
l 90% apmērā nodarbinātajiem, kuriem nav piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss
l Profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un
neformālās izglītības programmu apguve
l Karjeras konsultanta pakalpojumi
l Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās
Nodarbinātajiem
kompetences novērtēšana
pieejamais atbalsts l Papildu atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības
projekta laikā
riskam pakļauto nodarbināto iedzīvotāju iesaistei mācībās:
 nepieciešamā asistenta vai surdotulka pakalpojuma
nodrošinājums nodarbinātai personai ar invaliditāti,
 atbalsts reģionālajai mobilitātei nodarbinātajiem, kam
piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss.
Kontaktinformācija Projekta koordinatore – Dzintra Eizenberga, dzintra.eizenberpašvaldībā
ga@salacgriva.lv, tālr. 64071985
Mājaslapā www.viaa.gov.lv:
Sīkāka informācija l projekta jaunumi,
l projekta aktivitāšu kalendārs.
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 Nodarbināto
personu profesionālās kompetences pilnveide, kura īstenošanu
Projekta
regulē 15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474
īstenošanas
Darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība»
pamats
8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa «Pilnveidot nodarbināto
personu profesionālo kompetenci» īstenošanas noteikumi

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
īpašumu Kāpas 12 Salacgrīvas pagastā, Svētciemā,
kadastra Nr. 6672 007 0393, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apz. 6672 007 0393 (1416 m2 platībā) un
būves ar kadastra apz. 6672 007 0393 001.

Īpašuma nosacītā cena – 2410 eiro.
Izsoles solis –45 eiro.
Izsolei jāpiesakās līdz 26. septembra plkst. 17, izsole notiks 27. septembrī plkst. 10
Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, 106. kabinetā.
Izsoles pretendentam jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka,
kods UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalības maksa –10 EUR (t.sk.
PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no dzīvokļa nosacītās cenas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles,
saņemt informāciju un reģistrēties izsolei Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9.
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2017. gada 12. septembris

Jubilāriem

Būt kā ābelei dāsnai un labai,
Zemei un sirdīm svētību nest,
Pavarda siltumu mīļajiem glabāt,
Zvaigžņotus sapņus dvēselēs mest!

Mīļi, silti un saulaini sveicieni
septembra jubilāriem! Rudens ir laiks,
kad ābolu, nokultas labības un tikko vārīta
ievārījuma smarža kairina mūsu nāsis un
signalizē – būs auksti, lietaini un nemīlīgi…
Vai paspēji padomāt par siltumu vēsajos
vakaros un kādu gardumu pie tējas tases?
Vēl var pagūt! Lai izdodas noķert rudens
jaukumu, sarūpēt krājumus ziemai un
kārtīgi nosvinēt savus svētkus!

Aicinām visus, kas kaut gadu
mācījušies vai strādājuši Duntes skolā,

uz bijušās Duntes skolas
150 gadu jubilejas salidojumu

16. septembrī 19.30
Duntē, Birzgaiļu lielajā zālē

30. septembrī plkst. 15

pie vecās Duntes skolas, pēc tam Birzgaiļos.
Dalības maksa 5 EUR, līdzi groziņš, atmiņas,
fotogrāfijas un labs garastāvoklis!
Iepriekšēja pieteikšanās līdz 28. septembrim pa tālr.
26410633 Lija, 29515219 Inese, 26466944 Žanis.

dziesmu un deju ansambļa
Gori (Gruzija) koncerts
Ciemos pie draugiem.

APSVEIKUMS

Pilna sastāva koncerts Baltijas tūrē.
Ieeja 5 EUR, pensionāriem, skolēniem 3 EUR.

Ar septiņdesmit bučām jubilejā
sveicam Jāni Birzgali no Ainažiem!
Veselību, izturību un možu garu!
Jubilāru sveic Alla, bērni, mazbērni,
Daiga, Vita, Toņa, Aiga, Ņina, Jānis, Viktors
un meitenes no kluba «Atbalss»

16. septembrī 11.00

23. septembrī plkst. 19.30
Lauvu tautas namā

TRĪS TILTU SKRĒJIENS.

viesosies Vilzēnu amatierteātris
ar A. Bankas komēdiju Meitiņa.
Ieejai 1,50 EUR.

Distances garums 6,5 km,
reģistrācija no 10.00
pie Salacgrīvas pilskalna.
Starts – PIE LUTERĀŅU BAZNĪCAS,
finišs – SALACGRĪVAS PILSKALNĀ.

Aicinājums iet jūrā nezaudē aktualitāti

Bibliokuģa Krišjānis Valde
mārs šīsvasaras ceļi mūs aizveda
Kurzemē, kur meklējām saknes
jūrniecības konkursam Vai tu mīli
jūru? vidusskolēniem un apmeklējām bibliokuģa Goda kapteini
Arvīdu Buku Ventspilī.

Vai jūrnieka aroda prestižs nezaudē krasta profesijām?

tas neapšaubāmi ir arī Irinas ilgo
gadu darba nopelns.
Salacgrīvā šajā mācību gadā
par un ap jūru saistītās aktivitātēs skolēni varēs iesaistīties jaunsargu programmā, kurā ietverta
jungu apmācība, ko profesionāli
vadīs Zemessardzes instruktors
Ojārs Liedeskalniņš. Jūra mūsu
novada jauniešiem ir atvērta,
vien pašiem jāizrāda ieinteresētība un šīm nodarbībām jāatlicina
kāda stunda sava brīvā laika.

Pieredze vairo
stabilitāti

– Jūras vārtos stāv profesi
onālis! – tā gribas teikt par bibliokuģa Goda kapteini, Ventspils
ostas kapteini A. Buku. Savā
81 gada vecumā viņš droši sargā
Ventspils jūras vārtus, audzina
jauno jūrnieku un ostinieku paaudzi. Viņa mūža darba gaitas ir
cieši saistītas arī ar mūsu novada
zvejniecības veterāniem.
Ienākot Ventspils ostas kap-

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

Tēma – Vēstule no Latvijas
Aicinām piedalīties Salacgrīvas novada skolu jaunatni, sacerot darbus dzejā un prozā. Tos var
iesniegt Liepupes pagasta tautas
namā, Liepupes, Salacgrīvas vidusskolā un Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā latviešu
valodas un literatūras skolotājiem, kā arī elektroniski (obligā

ti) andris.zunde@salacgriva.lv
līdz 22. septembrim. Konkursa
noslēgums Liepupes vidusskolā
6. oktobrī.
Nolikums Salacgrīvas novada
mājaslapā www.salacgriva.lv.
Kontakti: Andris Zunde, tālrunis 26526554, e-pasts andris.
zunde@salacgriva.lv

Svecīšu vakari
pareizticīgo
draudzei

7. oktobrī
Saviesīgā biedrība
Svētupes Lauva
aicina uz nodarbību

16. septembrī
		 14.00 – Stienūžu kapos
		 16.00 – Salacgrīvas kapos
30. septembrī
		 13.00 – Ainažu kapos
		 Lielsalacas ev. lut. draudzei
30. septembrī
		 15.00 – Liepupes kapos
		 15.00 – Kuiķules kapos
		 17.00 – Salacgrīvas kapos
7. oktobrī
		 – Brīdagas kapos
14. oktobrī
		 – Ainažu kapos

Vēlme spēkoties ir
dzīva

Raugoties uz mūsu jūrniecības
lietām kopumā, ar gandarījumu
varam teikt – tās ir dzīvas un ilgtspējīgas! Kamēr… jā, kamēr pašos nozares profesionāļos pastāvēs vēlme aroda prasmes nodot
jaunajiem – tā teikt, kamēr būs
dzīva paaudžu pārmantojamība.
Viena no bibliokuģa Krišjānis
Valdemārs tapšanas idejām ir tieši šī – bērnos un skolu jauniešos
vairot jūraslietu izpratni, parādot
praktiski, ka jūra ir patiesi demokrātisks ceļš uz turību un pārticību. Šī K. Valdemāra savulaik
postulētā tēze aktualitāti nav zaudējusi arī mūsdienās, moderno
tehnoloģiju laikmetā. Ja pagājušā
gadsimtā piejūras skolas vienoja
konkurss vidusskolēniem Vai tu
mīli jūru?, ko regulāri rādīja TV,
tad tagad jaunieši no visas Latvijas ik pavasari pulcējas Rīgā, lai
piedalītos atraktīvā šovā Enkurs,
ko veicina Latvijas Jūras administrācija kopā ar citām jūrniecības organizācijām un lielostām.
Bibliokuģis Pāvilostā uzrunāja turienes muzeja vadītāju Irinu
Kurčanovu, kura ilgus gadus vietējiem jauniešiem stāstījusi par
zvejniecību un mācījusi lāpīt tīklus. Ja vairāki Pāvilostas jaunieši
izvēlējušies dzīvi saistīt ar jūru,

Liepupes pagasta tautas nams sadarbībā ar
Salacgrīvas novada izglītības iestādēm izsludina
ikgadējo literāro darbu jaunrades konkursu.

teiņdienestā, pārņem miers un
stabilitātes sajūta. Te strādā sava
aroda meistari, un A. Buks droši
stāv uz lielostas komandtiltiņa,
rūpējoties par kuģošanas drošību
un ostas prestižu pasaulē.
Sarunās pie kafijas tases iezogas problēmjautājumi – vai
jūrnieka aroda prestižs nezaudē
krasta profesijām? Vai ģimenes
stiprināšanai jūra var nākt par
labu? Kā galu galā savienot laiku
jūrā ar krastā darāmo? Trafareti
būtu teikt, ka te standartveida padomi nelīdzēs. Katram jūrā braucējam ir sava pieredze, un ļaudis,
kuri sava mūža lielāko daļu apņēmušies pavadīt jūrā, ar to rēķinās. Jūrnieku stāsti ir aizraujoši,
un, sākot jauno mācību gadu, tos
stāstīt, uzklausīt un apkopot apņēmusies arī bibliokuģa radošā
komanda. Šai ceļā mūs atbalsta
Latviešu fonds ASV un Salacgrīvas novada dome, kam rūp jūras
lietas un jauniešu aktivitātes jūrā
un krastā.
Gints Šīmanis

1. oktobrī 10.00
Lielsalacas evaņģēliski
luteriskajā baznīcā

Pļaujas svētku
dievkalpojums.

Dzied koris Dvēseles dziesma.

Veselīgā oga –
dižbrūklene.
Viesosimies Andra Anša Špata
saimniecībā Gundegas.
ūdzu pieteikt dalību
līdz 27. septembrim.

Liepupes bibliotēkā
septembrī

Nāc un iepazīsties ar
Bērnu žūrijas 2017
grāmatām
l Astras Tomsones fotoizstāde
Saulrieti
l Izstāde Dzeja un dzejnieks,
veltīta Dzejas dienām.
Eduardam
Veidenbaumam – 150
27.IX 15.00 cikla Apceļosim
l

pasauli pasākums – Polija

Liepupē septembrī
l
l

Liepupes tautas namā Dignas Čuikovas pasteļu un
Vernera Kristiansena (Werner Christiansen) foto izstādes
Liepupes baznīcā fotoizstāde Latvijas ainava.
Darbu autori: Maiga Sāre, Ginta Ažuka, Verners Kristiansens,
Inese Ritenberga, Ilgonis Klīve, Baiba Dālberga,
Kristilla Pīpiķe, Marina Sīle, Andrejs Komarovs, Egita Repele,
Raimonds Kreituss, Sintija Papiņa, Iluta Koidu

24.IX 14.00 Liepupes pagasta tautas namā
Liepupes senioru balle Jau atkal rudens.
Muzicēs Valtera Reiznieka kapela no Limbažiem,
Liepupes skolas bērnu sveiciens skolotājas
Solveigas Bokas vadībā.
Transportu, lūdzu, pieteikt pie Māras Mežgailes,
t. 26203210.

Avīzes izdevējs - Salacgrīvas novada dome sadarbībā ar laikraksta Auseklis redakciju.
Izdevējdarbības atļauja Nr. 1449.
Salikts datortehnikā laikraksta Auseklis redakcijā, Limbažos, Jūras ielā 6.
Iespiests SIA Latgales druka Rēzeknē, Baznīcas ielā 28. Tirāža 3500 eks.

