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Par pašvaldības 2018. gada lielākajiem
projektiem stāsta Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Plānoto darbu pagājušajā gadā bija
ļoti daudz, diemžēl ne visu paveicām. Te
varu minēt Bocmaņa laukuma pārbūvi un
stāvlaukuma izveidi pie Liepupes vidusskolas. Attaisnojumam varu teikt, ka bija
problēmas ar projektētājiem, projektēšanas jaudas Latvijā nav pietiekamas. Bet
jāatzīst arī, ka ir bijusi nolaidība no pašvaldības puses. Vēl visam tam līdzi nāca
kadru maiņas domē – mainījās izpilddirektora palīgs tehniskajos jautājumos, ainavu arhitekte, speciālisti, kuriem ir liela
nozīme būvniecības un labiekārtošanas
jautājumos. Šogad stingrāk sekosim līdzi iepirkuma plānam, lielos darbus plānojot nesezonā – pavasarī un rudenī, un
skatīsimies cik izdarīgi bijuši atbildīgie
speciālisti. Turpināsim aktīvi darboties
novada teritorijā, lai tas kļūtu labiekārtotāks un sakoptāks.
Šogad noteikti turpināsim projektus,
kurus pašvaldība akceptēja pērnā gada
sākumā, piešķirot tiem finansējumu. Neredzu iemeslu, kāpēc iepriekš uzsāktie
projekti būtu jāpārtrauc.
Pagājušajā gadā nesākām Bocmaņa
laukuma pārbūvi. Varbūt tas ir arī labi,
jo šobrīd apstiprināts jaunās Jahtu ostas
ēkas būvniecības projekts un pašvaldība
ir izsludinājusi iepirkumu par būvprojek-

ta izstādi Bocmaņa laukuma, Krīperu un
Kalna ielas pārbūvei Salacgrīvas pilsētā.
Tas nozīmē, ka mēs vienlaikus varēsim
sakārtot abas šīs teritorijas. Nenotika arī

kāpņu laukuma jeb terases nomaiņa un izbūve pie Salacgrīvas kultūras nama. Tā projekta izstrāde
un apspriešana ieilga, bet rezultātā
parādījušās vairākas interesantas
idejas, kā šo teritoriju iekārtot kopumā. Kādreiz ir labi nesasteigt,
labāk mierīgi pārdomāt un apsvērt
visas idejas.
    Pašvaldība ir izsludinājusi iepirkumus vairākiem projektiem,
kuru īstenošana notiks šogad. Ar
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda un pašvaldības atbalstu
realizēsim projektu Zvejnieku par
ka labiekārtojums un vides kultūr
vēsturiskā mantojuma saglabāša
na un atjaunosim Ainažu kultūras
namu.
     Šogad izbūvēsim ielu apgaismojumu šosejas A1 un ceļa Pagasta padome – Vangas krustojumā,
robežas stāvlaukumā, Ainažos, Liepu ielā, Svētciemā un arī turienes
parkā, tāpat Korģenē, Zītaru ielā,
Tūjā, Jūras ielā un Mustkalnos.
Autonoma saules – vēja enerģijas ielu
apgaismojuma izbūve notiks Pārupes
ielā Liepupē, Kaiju, Zāles, Gatves ielā
Ainažos un Līvānu, Ceriņu, Lazdu ielā

Jelgavkrastos.
Pabeigsim Smilšu ielas seguma atjaunošanu Salacgrīvā, stāvlaukuma un piebraucamā ceļa pārbūvi Zvejnieku parkā,
kā arī Sēņu ielas atjaunošanu, ko veiksim
ar Salacgrīvas novada domes budžeta līdzekļiem un Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansējumu. Izbūvēsim arī veloceliņu Svētciemā, vecās šosejas vietā –
no bijušās vecās kaltes līdz Svētciemam.
Ar nobīdēm, bet visi projekti virzās uz
priekšu, kas tika solīts, to arī izdarīsim!
Turpinās sarunas par sporta un atpūtas
kompleksa būvniecību Salacgrīvā. Šobrīd rit plānu izstrāde. Esam izrunājuši
šos jautājumus ar biedrībām, kas varētu
būt sadarbības partneri. Tas būs ne tikai
baseins, bet sporta un atpūtas komplekss
ar skrejceliņiem, fitnesa zāli, vietu konferencēm un ģimeņu atpūtai. Šobrīd pirms
līguma slēgšanas par tehniski ekonomiskā pamatojuma piedāvājuma dokumentācijas sagatavošanas notiek sarunas ar
Holandes ekspertiem. Kad tas būs izdarīts, varēsim ķerties pie tehniskā projekta
izstrādes.
Projektu daudz! Un mums ir kārtīgi jāstrādā, soli pa solim tos īstenojot.
Ilga Tiesnese

Ziemas
rota

Janvāra pirmajās dienās Salacgrīvas
novada pašvaldības konkursa Ziemas
rota vērtēšanas komisija – priekšsēdētāja Evija Keisele, komisijas locekļi Jānis
Cīrulis, Ilona Jēkabsone, Aivars Ilgavīzis, Ineta Cīrule, Gunita Bisniece, Aija
Kirhenšteine, Ilva Erkmane un pie busiņa
stūres šoferis Māris Zvejnieks – devās
apskatīt konkursam pieteiktos objektus.
Nominācijā Privātmāja vērtēšanai bija
pieteikti septiņi īpašumi – gan Salac
grīvas privātmājas Smilšu ielā 1, Jūras
ielā 14, Jūrmalas ielā 31 un Vidzemes
ielā 66, gan lauku sēta Lielupmaļi Korģenes pusē, tāpat no pilsētas un novadu
centriem attālākas savrupmājas Pērnavas
ielā 33 un Jūrmalas (abas atrodas starp
Salacgrīvu un Ainažiem). Komisija pieteikumu bija saņēmusi arī no iepriekšējā
gada konkursa 1. vietas ieguvējas – lauku
sētas Gāršnieki – īpašnieka. Lai arī šis
īpašums nevarēja piedalīties kopējā konkurencē, tomēr komisija varēja novērtēt
lauku sētas papildināto ziemas noformējumu (izgaismoto 2 ha lauku ar krāšņajām bumbām mājas saimnieka paša metinātajos karkasos, oriģinālo egli un ēkas
noformējumu).
Nominācijā Daudzdzīvokļu mājas –
māju kooperatīvi bija pieteiktas divas
daudzdzīvokļu mājas: Ainažos, Barona

Konkursam Ziemas rota pieteiktie īpašumi priecēja ne tikai pašus saimniekus, bet arī vērtēšanas komisiju un apkārtējos

ielā 10 un 12, daudzdzīvokļu māja Liep
upes skola, kā arī ziemas rotā tērpts balkons daudzdzīvokļu mājā Salacgrīvā,
Viļņu ielā 9.
Vērtēšanas komisija nominācijā Sa
biedriskie objekti apskatīja veikalu top!
Salacgrīvas centrā, viesu namu Karle
un krodziņu Sidrabiņi Liepupes pagas-

tā, Svētciema centru, ko savām rokām
noformējuši Svētciema attīstības biedrības dalībnieki, un Liepupes muižu, tāpat
jauki un ziemīgi noformēto Ziedu veikala
skatlogu Salacgrīvā, Rīgas ielā 5.
Konkursa laureātus sveiks Ziemas ballē 24. februārī Ainažu kultūras namā.
Apspriežot redzēto, vērtēšanas komi-

sijas locekļi priecājās par ļaužu izdomu,
kopīgo darbu un enerģiju. Krāšņi un koši
rotātie nami un dārzi gada vistumšākajā
laikā, īpaši kad nav sniega, rada prieku un
gaišumu.
Paldies visiem drosmīgajiem, uzņēmīgajiem un darbīgajiem novada cilvēkiem!
Ilga Tiesnese
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Liepupē pasniedz Labo darbu balvas

Otrajos Ziemassvētkos Liepupes tautas
namā notika Labo darbu balvas pasniegšanas ceremonija. Šo balvu labo darbu veicējiem Liepupē pasniedza jau septīto reizi.
Svētkus atklāja Inese Broka ar Dalailamas
vārdiem: – Kļūt par cilvēku ir ļoti grūti, ja
vērtējam pēc karmas. Tāpēc ar šo ķerme
ni un prātu ir jārīkojas ļoti atbildīgi. Aiz
sevis ir jāatstāj skaists nospiedums pasau
lei – labi darbi. Tad tava karma būs tev
patvērums. Liepupes tautas nama vadītājs
Andris Zunde apliecināja, ka Labo darbu
balvai novadā nemeklē lielus varoņus:
– Nerīkojam sacensību, kurš šogad labāks.
Vienkārši veicām aptauju, lai noskaidrotu
un daudzinātu labos ļaudis mums apkārt.
Labais vairo labo! Savukārt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs klātesošajiem atgādināja: – Ik
dienā mēs bieži vien nepasakām paldies,
kaut vajadzētu. Šoreiz es vislielāko paldies
saku tiem, kuri uzdrošinājās pateikt pal
dies, lai mēs šovakar varētu godināt Labo
darbu balvu saņēmējus. Tas ir brīnišķīgi,
ka sakāt paldies!
Šogad aptaujai tika iesniegtas 46 anketas. Pirmais Labo darbu balvu saņēma
tūjietis Valdis Andersons. Tūjas bibliotēkas vadītāja Zeltīte Millere par viņu pieteikuma anketā rakstījusi: – Valdis ir ievē
rojams, darbīgs tūjietis ar sava mūža ie
guldījumu un devumu vietējai un arī visas
Latvijas sabiedrībai. Valdis ir «Ieviņu»
pulka turētājs. Šovasar pie viņa mājās tika
organizēts Ieviņu spēlmaņu saiets. Valdis
var lepoties ar veselu kolekciju seno ins
trumentu, kas tiek restaurēti un atjaunoti.
Tautas nama vadītājs pievienojās iepriekš
rakstītajam: – Šis vīrs jau tagad kļuvis par
pagasta leģendu. Lai turas vaigs, jo kopā
ir ne tikai paveiktas, bet arī nākotnē iece
rētas lielas lietas.
Labo darbu balvu saņēma arī Ojārs Zigurds un Zigrīda Kiršteini no Tūjas. Tūjas
bibliotēkas vadītāja dalījās pateicībā par
šo darbīgo cilvēku atbalstu pasākumos un
interesantajiem stāstiem, kā arī par ģimenes daiļdārza un Tūjas kaskādes izrādī
šanu.
Tūjieši Labo darbu balvu piešķīruši
Sandrai Vikmanei – strādīgam un atsaucīgam cilvēkam, kurš uzkopj un uztur kārtībā un tīrībā Tūju.
Labo darbu balvas piešķirtas Liepupes
vidusskolas atbalstītājiem un palīgiem
lielākos un mazākos darbos: Ievai Berg
šteinai par atbalstu ekoskolas programmai
un dalību akcijā Salasi ābolus sev, Aivai
Krastiņai, Jānim Berķim, Normundam
Žulpam, Egitai Lauskai un Liepupes muižas kolektīvam par iespēju, izmantojot pacēlāju, izrotāt skolas egli, Mārītei Tomsonei, Ilzei Rutkai, Arnim Skrastiņam un Irai
Janišai.
Salacgrīvas novada Sociālais dienests

Liepupes Labo darbu darītāju kopbilde

no sirds priecājās par labo sadarbību ar
sirdsgudriem, nesavtīgiem, dāsniem novada ļaudīm, kuri palīdz grūtībās nonākušajām ģimenēm ar bērniem. Šie dāvinātāji
kā Ziemassvētku rūķi ienes ģimenēs prieku, pārsteigumu un ļauj bērniem justies
īpašiem. Paldies to ģimeņu vārdā, pie kurām aizceļoja attīstošās rotaļlietas, puzles,
spēles, mazlietoti bērnu apģērbi un apavi,
bērnu gultiņas, rakstāmgalds, ledusskapis,
mēbeles, zīdaiņu ratiņi, velosipēdi un daudzas citas sadzīves lietas un priekšmeti.
Paldies Leldei Tešai, kura augustā sadarbībā ar Liepupes draudzi noorganizēja ziedojumu vākšanu Skolas akcija.
Ģimenēm tika sarūpēti skolas piederumu
komplekti un bērnu apģērbi. Bet īsi pirms
Ziemassvētkiem Lelde atkal sadarbībā ar
Liepupes draudzi uzņēmās labdarības akcijas organizēšanu un 20 Liepupes pagasta
ģimenes saņēma pārtikas sūtījumu kopā ar
Ziemassvētku stāstu.
Paldies arī Voldemāram Lejiņam, kurš
jau ceturto gadu Ziemassvētku vecīša izskatā ierodas pie vairākām ģimenēm, dod
prieku un pārsteigumu bērniem, kā arī
pašas nepieciešamākās sadzīves lietas, ko
ģimenes šaurās rocības dēļ nespēj iegā
dāties.

Limbažu fonds apstiprina
finansējumu Lūgšanu
brokastu ziedojumu
pretendentiem

Decembrī Lūgšanu brokastīs
talantīgo jauniešu atbalstam saziedoti 3080 EUR, no kuriem viens
no ziedojumiem – 1000 EUR –
tika ziedots talantīgo bērnu atbalsta fondā konkrētam mērķim, ko
paredzēts izmantot 2018. gadā.
No 2016. gada talantīgo bērnu
atbalsta fondā vēl bija atlikuši
642 EUR, tātad kopējā sadalāmā
summa bija 3722 EUR
Pateicoties ziedotāju atbal
stam, mūziķei Elīzai Ločmelei no
Limbažu mūzikas skolas piešķirti 600 EUR trompetes iegādei,
Krimuldas mūzikas un mākslas
skolas skolniecei Madarai Babrei – 800 EUR čella iegādei un
Elīnai Ozolai no Salacgrīvas mūzikas skolas 1322 EUR speciāla

trīsriteņa iegādei, kas atvieglos
meitenes ikdienu. Taču, lai iegādātos Elīnai trīsriteni ar elektromotoru un visu nepieciešamo,
vajadzīgi 1694 EUR. Sanāksmē
tika lemts lūgt Salacgrīvas novada domi ar 372 EUR atbalstīt
Elīnai speciāli izgatavotā riteņa
iegādi. Tika saņemts domes vadītāja Dagņa Strauberga apsolījums iztrūkstošo summu iedalīt.
Limbažu fonds pateicas visiem
ziedotājiem par labo gribu, labajām domām, dāsnajām sirdīm, kā
arī Salacgrīvas novada pašvaldībai par sniegto atbalstu!
Sandra Taube,
nodibinājuma «Limbažu fonds»
sabiedrisko attiecību speciāliste

Paldies Jurim Janītim, Dagnijai Lapai
un Andai Ristamecai, Aigai Vildei un Initai Grudzinskai par atbalstu, uzmundrinājumu, sirsnību, dāsnumu, dāvanām un
Ziemassvētku pārsteigumiem.
Savukārt Sniedžu māju iedzīvotāji Labo
darbu balvai izvirzījuši Ati Gailīti, Valdi
Jokstu un Liju Joksti par atbalstu mājas
pagalma labiekārtošanas darbos. Par Liju
anketas aizpildījuši un paldies par atbalstu
teikuši arī deju kolektīva Ulubele dejotāji
un Liepupes tautas nama vadītājs.
Mārīte Mežgaile jeb Mārīštante ir regulāra Labo darbu balvas saņēmēja. Par viņu
kāda liepupiete rakstījusi: – Mārīte izcili
veic pensionāru priekšnieces pienākumus,
regulāri organizējot ekskursijas un pasā
kumus un par tiem atgādinot.
Liepupes pensionāri paldies, piešķirot
Labo darbu balvu, sacīja arī Jurim Kalniņam un Rutai Kraulei.
Vēl Labo darbu balvu saņēma Aldis Vilde, Valentīna Stabiņa, Pēteris Petrokaitis,
Liepupes vidusskolas saimnieces Jugita,
Dace un Ineta, pastniecīte Santa Oša, Uģis
Dzirne, Māris un Anda Alsbergi, Elza, Ilze,
Mārtiņš Kačevski un Maiga Sāre.
Savukārt tautas nama vadītājs A. Zunde
balvai bija pieteicis Sidrabiņu saimnieku

Kasparu Biti, kurš ir atsaucīgs un izpalīdzīgs uzņēmējs un atbalsta Liepupē notiekošos svētkus. Saņemot balvu, Kaspars
sacīja: – Es saku paldies jums, ka mākat
un sakāt paldies! Novēlu, lai nākamajā
gadā šī zāle visiem Labo darbu balvas sa
ņēmējiem būtu par mazu!
Paldies un Labo darbu balva tika arī
Robertam Sarkisjanam, Dignai Čuikovai, Gurijam Bullem, Guntaram Vītolam,
Guntim Sakārnim, Līgai Zvirbulei, Agi
tai Bušmanei Arnim Krastiņam, Līgai
Priedei, Mekes saimniekiem Aivaram un
Dainai Sudrabiem un Jānim Lokmanim,
kurš ir pagasta tautas nama sens draugs.
Par viņu A. Zunde sacīja: – Viņš, līdzīgi kā
citi uzņēmēji, uzskata, ka palīdzēt savam
pagastam ir goda lieta un par to nevajag
viņu īpaši cildināt. Mēs jau arī īpaši ne
cildinām, tikai gribam pateikt paldies. Un
šodien, sarīkojuma noslēgumā, mēs atkal
pacelsim Jāņa sarūpēto dzirkstošā vīna
glāzi.
Šajā svētku reizē ar liepupiešiem kopā
bija un muzikālas dāvaniņas dāvāja festivāla Sudraba kaija laureāti grupa Sonus
no Ādažiem.
Ilgas Tiesneses
teksts un foto

Liepupes baznīcai jaunas ārdurvis
Sagaidot Ziemassvētkus, Liepupes evaņģēliski luteriskā
draudze sarūpējusi jauku dāvanu savam dievnamam. Pateicoties draudzes priekšnieka Jura Staģa iniciatīvai, draudze
īstenojusi projektu Liepupes ev. lut. baznīcas durvju komplek
ta izgatavošana un uzstādīšana. Tas realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas 21014.—2020. gadam apakšpasākumā Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas attīstības stratēģi
ju.
Projekta kopējās izmaksas ir 12 101,05 EUR, t.sk.
10 890,94 EUR – publiskais finansējums un 1210,11 EUR
Liepupes draudzes ieguldījums. Pavisam izgatavotas un uzstādītas četras ārdurvis, tai skaitā stiklotas galvenās ieejas
durvis, kas īpašu uzmanību piesaista tumšajā diennakts laikā,
kad caur tām gaisma no baznīcas altāra aizplūst līdz pat lielceļam. Darbus no 2016. gada 15. decembra līdz 2017. gada
14. decembrim veica SIA Akords U un SIA Eko kāpnes.
Ziemassvētkos pirms diviem gadiem, pateicoties iedzīvotāju ziedojumiem un Salacgrīvas novada pašvaldības finansiālam un tehniskam atbalstam, īstenots Liepupes baznīcas
fasādes apgaismojuma projekts. Nākamais aktuālais darbs,
kam jau tagad tiek krāti līdzekļi, ir baznīcas fasādes un
priekšnama remonts.
Andris Zunde,
draudzes loceklis

Caur stiklotajām durvīm gaisma no baznīcas
altāra aizplūst līdz pat lielceļam
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Realizēts vēl viens
LEADER projekts
Svētciemā

Aprīkotā saieta zāle Svētciemā

Pagājušā gada izskaņā Svētciema attīstības biedrība ar Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai LEADER pro
grammas un biedrības Jūrkantes
atbalstu īstenoja projektu Kon
ferenču telpu izveide Svētciemā.
Projektā iegādāts projektors,
ekrāns, krēsli un galdi. Kopējais
finansējums – 3212,97 EUR, no
tiem 10% Salacgrīvas novada domes līdzfinansējums.
Projektā iegūto aparatūru varējām izrādīt un izmantot biedrības rīkotajos Svētciema svētkos
2017. gada vasarā, kur vakara
pasākumā tika rādītas bildes no
Svētciema vēstures līdz mūsdienām. Interesanti bija redzēt,
kā šo gadu laikā attīstījies mūsu
ciems. Biedrība sadarbojas arī
ar Svētciema bibliotēku un ļauj
jauniegūto inventāru izmantot

savos pasākumos, lai šīs tikšanās
padarītu interesantākas un saistošākas. Decembrī, kad Salacgrīvas
novadā pie biedrības Jūrkante un
arī Svētciemā pieredzes apmaiņā
bija ieradušies viesi no Moldovas, jauniegūtais inventārs noderēja, prezentējot esošos un jaunos
LEADER projektus.
Kā Ziemassvētku dāvanu neilgi pirms gadumijas saņēmām arī
galdus un krēslus, ko gaidījām
ar nepacietību, jo bija paredzēti Ziemassvētku pasākumi gan
mazajiem, gan lielajiem ciema
iedzīvotājiem, viņu draugiem un
kaimiņiem.
Projekta realizācija pavērusi
biedrībai iespējas organizēt dažādas lekcijas un apmācību vietējiem iedzīvotājiem.
Svētciema attīstības biedrība
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Par graustu sakārtošanu
2017. gadā Salacgrīvas novada dome aktīvi sāka risināt jautājumus par Salacgrīvas novadā
esošo nekustamo īpašumu sakārtošanu un uzturēšanu atbilstoši
normatīvo aktu prasībām, lai nodrošinātu novada iedzīvotājiem
un tās viesiem sakārtotu vidi.
Būvniecības likums nosaka –
ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā tehniskajā
stāvoklī, ka ir bīstama vai bojā
ainavu, šīs būves īpašniekam atbilstoši pašvaldības lēmumam tā
jāsakārto vai jānojauc. Tādas būves parasti saucam par graustiem.
Salacgrīvas novadā ir vairāki
īpašnieki, kas vairāku gadu garumā ir ignorējuši pašvaldības
un būvvaldes aizrādījumus un
atgādinājumus un neko nav darījuši savu nekustamo īpašumu
sakārtošanas ziņā. Tāpēc jau sešos gadījumos ir uzsākta domes
un būvvaldes lēmumu piespiedu
izpilde Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā. Piespiedu izpildes līdzeklis ir nauda.
Administratīvā procesa likums
paredz, ka minimālā piespiedu
nauda ir 10 EUR, maksimālā –
1425 EUR. Piespiedu naudu var
uzlikt atkārtoti, līdz attiecīgā lēmuma prasības tiek izpildītas.
2017. gada beigās tika saņemta Svētciema daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāju sūdzība
ar 80 parakstiem, kas pieprasīja
steidzami veikt sankcijas pret
viņu pagalmā esošajiem katlu
mājas un angāra graustiem, kas
jau gadiem bojā ainavu, ir bīstami, cilvēka drošību apdraudoši
un pieejami ikvienai nepiederošai personai. Šajā gadījumā abu

Angāra grausts Svētciemā

graustu īpašnieks ir SIA Svētcie
ma bāze, un dome piespiedu izpildes jau bija uzsākusi 2017. gada
24. maijā. Ir izdoti arī atkārtoti
izpildrīkojumi, piespiedu naudas
piedziņa nodota tiesu izpildītājam. Ja graustu īpašnieki turpinās
ilgstošo bezdarbību un labprātīgi nepildīs būvvaldes lēmumus,
piedziņa tiks vērsta pret viņu
naudas līdzekļiem un kustamo un
nekustamo mantu.
Vispārīgie būvnoteikumi paredz, ka būve jāsakārto, jāveic
tās konservācija vai jānojauc
atkarībā no konkrētiem apstākļiem, ja tās stāvoklis neatbilst
Būvniecības likumā noteiktajām
būtiskajām prasībām attiecībā uz
būves lietošanas drošību, mehānisko stiprību un stabilitāti, kā arī
būves fasādes un citu ārējo konstrukciju tehniskais stāvoklis vai
ārējais izskats bojā pilsētvides
ainavu. Tāpat vispārīgie būvnoteikumi definē – ja pašvaldības
dome vai tās būvvalde ir pieņēmusi lēmumu par būves sakārtošanu, pašvaldībai ir tiesības veikt
būves sakārtošanas darbus tikai

tādā apmērā, lai novērstu bīstamību un apdraudējumu cilvēku
drošībai.
Salacgrīvas novada dome
2017. gada 19. jūnijā ir pieņēmusi
saistošos noteikumus Nr. 5 Par ne
kustamā īpašuma nodokli Salac
grīvas novadā 2018. gadā, kuru
4. punkts nosaka – vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku
drošību apdraudošu būvi apliek
ar nekustamā īpašuma nodokļa
likmi 3% apmērā no kadastrālās
vērtības, bet 5. punkts paredz, ka
lēmumu par būves klasificēšanu
kā vidi degradējošu, sagruvušu
vai cilvēku drošību apdraudošu
būvi vai attiecīgā statusa atcelšanu pieņem Salacgrīvas novada
būvvalde.
2018. gada sākumā būvvalde
visus graustus atkārtoti apsekos
un nosūtīs informāciju nodokļu
pārrēķinam. Janvārī būvvalde atkārtoti apsekojusi Salacgrīvas un
Svētciema graustus, bet februārī
būs kārta Ainažiem un Liepupei.
Ineta Cīrule,
Salacgrīvas novada būvvaldes
vadītāja – galvenā arhitekte

Būs seno jeb nepamatoti aizmirsto mūzikas
instrumentu spēlmaņu saiets

Pagājušā gada nogalē Tūjas
bibliotēkā Salacgrīvas novada
domes priekšsēdētāja vietniece
izglītības, kultūras un sporta jautājumos Evija Keisele un Liep
upes tautas nama vadītājs Andris
Zunde tikās ar seno instrumentu
spēlmaņiem un entuziastiem Valdi Andersonu un Valteru Reiznieku, lai runātu par seno jeb nepamatoti aizmirsto mūzikas instrumentu spēlmaņu saietu.
Abi vīri ir enerģiski un līdz
šim daudz darījuši, lai apzinātu
un popularizētu senos tautas mūzikas instrumentus. V. Andersons
stāsta: – Pirms septiņiem gadiem
uzzināju, ka Latvijā ir astoņas
brīnumu lietas, viena no tām –
senie instrumenti. Tas mani ļoti
interesēja, un kopā ar Valteru
uzsākām aktīvu darbu. Šo septiņu
gadu laikā ir atrastas un atjauno
tas vairākas ermoņikas jeb Ievi
ņas, bet ne tikai. Kad atradām Ie
viņas, es biju vienīgais spēlētājs.
Šodien es vairs neesmu viens,
man ir seno instrumentu kapela,
spēlējam koncertus, balles un
piedalāmies konkursos. 2017. ga
da vasarā Tūjā notika jau trešais
ermoņiku spēlētāju salidojums,
kurā piedalījās vairāk nekā des
mit spēlētāju. Tad sarunā ar Val
teru nonācām pie secinājuma, ka
ar Ieviņām esam daudzmaz uz
strīpas, nu jāmeklē vēl citi senie
mūzikas instrumenti.
Tā arī notiek. V. Andersons
ir lielais Ieviņu meistars, bet
V. Reiznieks dara citas apbrīnas

vērtas lietas. Viņš ne tikai spēlē
un remontē, bet arī gatavo jaunus
instrumentus. Šobrīd tās ir cītarkokles.
Diemžēl šo un citu seno instrumentu un to spēlētāju ir arvien mazāk, un Valdis ar Valteru sākuši apzināt un meklēt gan
instrumentus, gan to spēlētājus.
Lai lieta būtu nopietnāka, vīri ir
uzrunājuši Liepupes tautas nama
vadītāju A. Zundi, un, saņēmuši
viņa piekrišanu, kā arī atbalstu no
Salacgrīvas novada domes, nolēmuši rīkot plašu saietu.
Bet pirms tam ir jāuzzina, cik
Latvijā vēl ir šādu seno instrumentu un to spēlētāju. Par izzūdošajiem instrumentiem noteikti
var uzskatīt Ieviņas, cītarkokli,
dūdas, cimboli, mandolīnu.
Kapela Ieviņa, Valdis un Valters aicina atsaukties tos, kuriem
mājās ir senie instrumenti, kaut
veci un nespēlējami. Instrumentu
būvētājiem tie būs piemēri, kā tie
būvēti un kā veidojami.
V. Reiznieks ļoti vēlas celt
godā cītarkokli, kas ir ļoti skanīgs instruments, to vajadzētu saglabāt un mācīt tās spēli. Diemžēl Valters ir vienīgais aktīvais to
spēlētājs un izgatavotājs. Skaņu
mājā Rīgā var iemācīties to spēlēt, bet instrumentu nav! Valters
ir gatavs būvēt. Vienas vienkāršas cītarkokles izmaksas ir aptuveni 400 eiro, grezns instruments
maksās jau ap septiņiem simtiem.
Mums ir mūzikas instrumentu
kolekcionāri, meistari, kuri ins-

Sarunā par saietu piedalās Evija Keisele, Andris Zunde, Valters Reiznieks un Valdis Andersons

trumentu var restaurēt un pat izgatavot no jauna (t.sk. arī Ieviņas
un cītarkokles), un ir skolotāji,
kuri var un māk iemācīt spēlēt
instrumentus. Šīs abas lietas ir jāsaliek kopā. V. Reiznieks ir pārliecināts, ka svarīgākais ir saprast
un apgūt spēles tehniku, jo tā jau
muzejā nenonāk, to nodod dzīvs
cilvēks dzīvam cilvēkam.
Līdz seno un izzūdošo instrumentu saietam martā, cik vien
iespējams, ir jāapzina senie instrumenti un to spēlētāji. Un tad
17. martā Liepupes pagasta Birz
gaiļos notiks plaši svētki, kuros
būs instrumentu spēles meistarklases, seno, atjaunoto un no
jauna izgatavoto instrumentu
izstāde, to spēles paraugdemonstrējumi un, protams, koncerts.
Liepupes tautas nama vadītājs

A. Zunde vīrus atbalsta: – Ir ļoti
svarīgi, ka jūs to darāt, neviena
tautas kultūra nevar pastāvēt bez
tautas mākslas. Atšķirīgi no ci
tiem mēs varam būt tikai ar savu
tautas mākslu! Andris atceras, ka
viss aizsākās 2013. gadā ar kopīgo projektu Senie amati mūsdie
nās, kas īstenots ar biedrības Jūr
kante un Lauku atbalsta dienesta
vēlību. Pēc projekta noslēguma,
kad samazinājās pieejamās finanses, festivāls ar Salacgrīvas novada domes atbalstu turpināja popularizēt akustiskos instrumentus
un to spēlmaņus. Savukārt šie
vīri neatlaidīgi turpināja iesākto
seno tautas mūzikas instrumentu
apzināšanā un restaurēšanā, savu
iespēju robežās pulcinot ap sevi
citus apkārtnes entuziastus un
nodibinot muzikālus sastāvus.

V. Andersons izveidojis kapelu Ieviņa, V. Reiznieks – tautas
mūzikas ansambli Ziemeļmala.
V. Andersons ar domubiedriem
sākuši pat paši izgatavot jaunas
klēpja ermoņikas, kas uzskatāms
par ļoti komplicētu instrumentu,
savukārt V. Reiznieks izgatavojis
izcilu cītarkokli un šobrīd uzskatāms par vienu no labākajiem šī
instrumenta pārvaldītājiem.
Arī pašvaldības vadītāja vietniece Evija Keisele atbalsta uzņēmīgos vīrus un ir pārliecināta,
ka seno mūzikas instrumentu saglabāšana un to spēles mācīšana
jaunajiem ir ļoti svarīga.
Vēlēsim V. Andersonam un
V. Reizniekam izdošanos un tiekamies 17. martā Birzgaiļos!
Ilga Tiesnese
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Gleznotājas Ivonnas Zīles izstāde Mantojums Ainažos
13. janvārī Ainažu kultūras nama Izstāžu zālē atklāta gleznotājas Ivonnas Zīles
gleznu izstāde Mantojums, kas apskatei
pieejama līdz 5. martam.
Klusā sestdienas pēcpusdienā ciemiņi
no tuvākām un tālākām Latvijas vietām
pulcējās Ainažu kultūras namā, lai piedalītos I. Zīles izstādes atklāšanas svētkos.
Māksliniece neizstādās bieži un pati atzīst, ka līdz pēdējam nebija īsti pārliecināta, vai šis gleznu cikls vispār būtu rādāms
publiski, – tas atklāj kādu ļoti intīmu un
personisku informācijas lauku gan māk
slinieces pašas iekšējā pasaulē, gan viņas
vecvecāku dzīvē.
Izstādē māksliniece rāda ilgi tapušu
gleznu ciklu Mantojums, ko aizsāka pirms
septiņiem gadiem. Viņa apstiprina, ka nekas vēl nav beidzies – māksliniece turpina
risināt šo tēmu joprojām, radot arvien jaunus darbus. Cikla veidošana aizsākusies,
kārtojot aizsaulē aizgājušo vecvecāku
personiskās lietas. Ivonna stāsta: – Nema
not tās pašas salikās kompozīcijās, gru
pās, izraisot bērnības atmiņu uzplūdus
un gluži profesionālu ziņkāri, cik sais
toši būtu šos vairs ikdienā nelietojamos
priekšmetus gleznot. Tas izvērtās aizrau
jošā gleznošanas spēlē, kas man atklāja
klusās dabas žanru.
I. Zīlei ļoti tuvi ir klasiskie, akadēmiskie glezniecības paņēmieni. Izstādes
atklāšanā māksliniece to arī vairākkārtīgi
uzsver – lai vai ko gleznotu, viņa rod īpa-

Izstādes atklāšanā – māksliniece Ivonna Zīle (no labās) un Ainažu kultūras nama
Mākslinieciskās daļas vadītāja Inese Vēriņa-Lubiņa

šu prieku, atklājot un risinot akadēmiskās
glezniecības izaicinājumus. Ivonna savu
darbu labprāt salīdzina ar itāliešu klusās
dabas meistara Džordžio Morandi gleznām, kurās attēloti mākslinieka sistemātiski un rūpīgi vāktie priekšmeti. I. Zīles
klusajās dabās redzami līdzīgi krāti un

atlasīti priekšmeti, kas māksliniecei šķita
estētiski saistoši un izaicināja gleznošanas procesā meklēt jaunu piegājienu gan
kolorīta un formas, gan stilizācijas interpretācijā.
Glezniecībai Ivonna ārkārtīgi nopietni
pievēršas gan no tehniskās, gan saturiskās

puses. Klausoties mākslinieces stāstījumā
par darbu tapšanu, tikai attāli var nojaust,
cik radošais process patiesībā ir komplicēts. Katra lieta, motīvs vai kompozīcija,
ko redzam viņas gleznās, ir nebeidzamu
meklējumu un domāšanas procesu rezultāts. – Katra cilvēka “mantojums” ir
slēpts viņa zemapziņā, saplūstot priekš
teču dzīvēm, savijoties to likteņiem, aiz
mirstībā aizskrējušām emocijām, jūtām
un gaistošām atmiņām, kuru mēmie lie
cinieki – priekšmeti, dzīvesvietas un foto
grāfijas – veido daļu no tās identitātes, –
stāsta māksliniece. Cikls Mantojums nav
tikai zudušo laiku sentiments, tas risina
arī nerimstoši aktuālo jautājumu par cilvēka dzīves jēgu, par to, kas paliek pēc
mums, par to, kas ir mūžīgs, atceroties
cilvēka nenovēršamo mirstību.
I. Zīle (dz. 1980. gadā) 2005. gadā absolvējusi figuratīvās glezniecības meistardarbnīcu Latvijas Mākslas akadēmijas
Glezniecības nodaļā. Izstādēs Latvijā un
ārzemēs piedalās kopš 2002. gada. Strādājusi radošajās darbnīcās un rezidencēs
Latvijā un Francijā. 2005. gadā I. Zīle saņēmusi Induļa Zariņa prēmiju par radošo
veiksmi un jaunradi. Viņas darbi atrodas
privātkolekcijās Latvijā, ASV, Īrijā, Austrālijā, Beļģijā, Vācijā un Francijā.
Inese Vēriņa-Lubiņa,
Ainažu kultūras nama
Mākslinieciskās daļas vadītāja

Salacgrīvas muzeja
dārgumi
Salacgrīvas kultūras nams
Strādājot ar mūsu muzeja krājuma fotogrāfijām, pētot un
salīdzinot tās, konstatēju, ka pagājušais gads bijis svarīgs Salacgrīvas kultūras nama ēkai. Tas bija 40. jubilejas gads.

Jau 1967. gadā ar lepnumu paziņots, ka kultūras nams ir uzcelts, un,
kā padomju laikos pienākas, būvdarbu sasniegumu albumā ielikta fotogrāfija. Tajā redzams, ka no jauna tapusi piebūve pie ieejas, kur ir
telpas kafejnīcai, kā arī paaugstināta skatuves daļas izbūve.

Pirmais kultūras nama komplekss ar divstāvīgu Brīvā viļņa kantora
ēku bija būvēts 1961. gadā. Aktīva kultūras dzīve pēc pārcelšanās no
bijušā Saviesīgās biedrības nama (tas atradās tagadējās bibliotēkas un
muzeja ēkas vietā) tur noritēja līdz 1965. gadam, kad traģiskā ugunsgrēkā šī ēka nodega.

Atbildīgais par visiem būvdarbiem bija Voldemārs Stiķis, kas
fotogrāfijā redzams uz jaunceļamā kultūras nama fona.

Moderni iekārtotajā kafejnīcā redzama ne tikai bāra
lete, bet arī metālkaluma panno.

Slavenas latviešu keramiķes Latvītes Mednieces
darināts panno rotāja arī kultūras nama mazās zāles
ziemeļu sienu. Tas ir saglabājies, tikai apmeklētājiem pašlaik nav redzams.

Tas redzams arī tā laika fotogrāfijā, kas uzņemta drīz vien pēc ugunsgrēka.
Fotogrāfijā, kas tapusi 1970. gados, kultūras namam piegulošā
Brīvā viļņa kantora ēka ieguvusi
savu tagadējo apveidu.

Neilgi pēc tam uzsākta jauna, modernāka kultūras nama celtniecība.

Iveta Kalniņa,
Salacgrīvas muzeja krājuma
glabātāja

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2018. gada 26. janvāris

Par ceļu greiderēšanu
2017. gada rudens bijis lietainākais
21. gadsimtā, kā arī viens no mitrākajiem
visā meteoroloģisko novērojumu vēsturē.
Diemžēl šādi laikapstākļi turpinās arī
ziemas sezonā, tāpēc būtiski pasliktinās
grants ceļu stāvoklis. Šādos laikapstākļos
šo ceļu uzturēšanas darbus veikt nav iespējams, jo skaidri redzams, ka ceļa klātne ir pārmitrināta, pilna ar ūdeni un jebkura greiderēšana novedīs pie virsmas uzirdināšanas. Bet uzirdināta grunts kopā ar
ūdeni ir dubļi. Rezultātā pēc ceļa greiderēšanas tas kļūtu vēl sliktāk izbraucams.

Arī veicot bedru izlīdzināšanu, ieberot un
sablīvējot tajās minerālmateriālu, principā ir tas pats – tiek uzbērts irdens materiāls, kas ūdenī samirkst un izšķīst.
Mitros laikapstākļos grants ceļu stāvokli uzlabot nevaram, un stāvoklis būtiski nemainīsies, līdz iestāsies ziemai
raksturīgi laikapstākļi vai arī līdz laikam,
kad ceļi nožūs. Tad pie optimāla minerālmateriāla mitruma varēs veiktu kvalitatīvu greiderēšanu.
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Mazliet no pagājušā
gada…

Edžus Jirgensons

Ziemassvētku sveiciens
novada redzes invalīdiem
ciemot vientuļos un gados
vecos cilvēkus novadā. Arī
šogad vecīša un rūķu lomās
iejutās Fainas brāļa meitas
Baiba un Māra un viņas meitas Rute un Rasa.
Par šiem svētkiem Faina
stāsta: – Brāļa meitas ar
savējiem brauc pie manis
ciemos katrus Ziemassvēt
kus. Pirms diviem gadiem
es viņas uzrunāju apciemot
mūsu novada redzes invalī
dus, vientuļos un gados ve
cos cilvēkus. Viņas piekrita.
Cilvēki ļoti priecājās par
ciemiņiem un dāvaniņām,
ko sarūpēja Salacgrīvas no
vada dome un Ligita Šteina.
Sociālā dienesta vadītāja
Anita Holma palīdzēja apzi
nāt un sastādīt apciemojamo
sarakstu. Šajos Ziemassvēt
kos pie visiem nepaspējām,
tāpēc nākamgad brauksim
divas dienas. Lai apciemotu
visus, rūķi solījās saplānot
divas brīvas dienas. Šajos
Rūķi kopā ar senioriem dziedāja, skaitīja dzejoļus un pat
Ziemassvētkos F. Mennikas
gāja rotaļās
svētku vecītis un rūķi apZiemassvētkos jaukas un sirsnīgas svi- sveica 13 senioru, arī bijušo Brīvā viļņa
nības novada redzes invalīdiem sarūpēja vadītāju Alfrēdu Šliseru.
Faina Mennika. Savās mājās viņa tās svi– Man ir prieks kopā ar redzes invalī
nēja kopā ar deviņiem redzes invalīdiem diem svinēt svētkus. Galvenais ir neapstā
un viņu pavadoņiem. Šajā dienā pie svēt- ties un neskatīties tikai tumsā! Vēlu viņiem
ku eglītes Smilšu ielā skanēja dziesmas, kaut domās ieraudzīt gaismu, sauli un cil
dzejoļi un ciemojās Ziemassvētku vecītis vēku smaidus! – saka Faina.
un rūķi. Pēc tam rūķi un vecītis devās apIlga Tiesnese

2017. gada Lauvu labie gariņi Aldonis Cīrulis (no kreisās), Dagnija Rozenberga, Valdis
Pogulis, Mareks Ozols, Jānis Vilims, Anete Rozenberga un Raimonds Kreituss

Pavisam nemanot jau janvāris rit uz
beigām, esam sagaidījuši sniegu un nedaudz sala – visu to, kā tik ļoti pietrūka
Ziemassvētku gaidīšanas laikā decembrī.
10. decembrī pulcējāmies, lai iedegtu
savu Ziemassvētku eglīti. Ziema kavējās,
tādēļ eglīti pušķojām ar lielām, skaistām
sniegpārsliņām. Par tām sakām lielu paldies Raimondam Kreitusam. Pēc tam ar
biedrības Svētupes Lauva atbalstu piedalījāmies ārciemietes Ilzes Zaķes vadītajā
Ziemassvētku kartīšu gatavošanas darbnīcā. Ilze mums parādīja savus darbiņus, kā
arī dalījās savās prasmēs veidot skaistus
un orģinālus apsveikumus. Cītīgi strādājot
un Ilzei piepalīdzot, pašas veidojām savus
darbiņus.
Otrajos Ziemassvētkos tautas namā
pulcējāmies Ziemassvētku pasākumā Ar
svētku sajūtu sirdī. Lai gan uz Lauvām vedošie ceļi bija pārvērtušies par slidotavām,
apmeklētāju sanāca daudz. Vispirms tika
sveikti aptaujas Lauvu labais gariņš 2017
laureāti – to vidū Dagnija Rozenberga,
Anete Rozenberga, Aldonis Cīrulis, Mareks Ozols, Valdis Pogulis un Raimonds
Kreituss. Ar šo titulu visu nākamo gadu
varēs lepoties Jānis Vilims. Un visi teica, ka tas godam nopelnīts par pasākuma
sportiskas aktivitātes mīlošiem cilvēkiem

Svētupes pavasaris 2017 organizēšanu, kā
arī par idejām turpmākajam darbam. Pēc
tam klausījāmies Agras Jankovskas mūzikas studijas audzēkņu koncertu. Paldies
Agrai (arī par sirsnīgajiem novēlējumiem
nākamajam gadam) un vecākiem par bērnu atvešanu šajos nepateicīgajos laikap
stākļos! Arī pavisam mazie svētku dalībnieki sagaidīja Ziemassvētku Rūķi, kurš
līdzi bija atnesis dāvaniņas. Skanēja dzejolīši, dziesmas un tika iets rotaļās. Vakara
beigu daļā visi varējām no sirds izdejoties
grupas Zelta kniede puišu spēlētajos mūzikas ritmos.
20. janvārī tikāmies pirmajā šā gada
erudīcijas pēcpusdienā Asini prātu. Asākos, asprātīgākos un zinošākos gudriniekus noteiksim pēc četrām tikšanās reizēm.
Uzdevumi jūs gaida!
3. februārī saviesīgā biedrība Svētupes
Lauva pulcēs savus biedrus uz ikgadējo
lielo sapulci. Gaidīti arī tie, kuriem interesē šī gada plānotās norises gan biedrībā,
gan tautas namā, ja ir nepiepildītas idejas
un vēlme līdzdarboties. Pēc sapulces ikviens varēs piedalīties sveču darbnīcā. Līdzi ņemt cilindriskas baltas sveces.
Lai visiem radošs šis gads!

dotājiem – mīļajai saimniecei Vijai Ozolai,
šoferim Vilnim Ozolam un Sanitai Ivānei,
arī Aināram Ziemelim, Dacei Vilemsonei,
Reinim Maurītim, Agitai Zvejniecei ar

mazajiem dziedātājiem.
Nākamā eglīte notiks 2018. gada
29. decembrī.
Marija Grigorjeva

Indra Kauliņa

Svinam
svētkus
kopā

30. decembrī Svētciema saieta zālē
uz Jaungada eglīti kopā pulcējās bērni ar
īpašām vajadzībām, viņu brāļi, māsas un
vecāki. Salacgrīvas novada ģimenes uz
svētkiem brauca ar savu un pašvaldības
transportu. Tālākie braucēji bija no Mērniekiem un Liepupes.
Ļoti uzmanīgi un ar lielu interesi bērni
skatījās un klausījās ansambļa Dziedāt
prieks koncertu un teātra izrādi ar Ziemassvētku vecīša piedalīšanos. Bet vislielākie
prieki viņiem bija par Ziemassvētku vecīša sarūpētajām dāvanām. Viņš un rūķi bija
ļoti centušies, jo maisā bija vēstulēs prasītās dāvaniņas – saldumi, lelles, spēles un
pat dāvanu kartes.
Nedaudz saguruši, bet priecīgi mazie
un lielie strādāja rūķu darbnīcā, gatavojot
svētku kartītes, klausījās biedrības Salaca 2015 vadītāja Imanta Dambja un Daces
Dambes stāstītajā un cienājās ar saimnieces Vijas Ozolas gardo cienastu.

Jauki ir svinēt svētkus kopā!

Par teātri un dāvanām parūpējās labdarības fonds Ticība, Cerība, Mīlestība no
Rīgas, Svētās Sofijas hospiss un Salacgrīvas novada dome. Liels paldies mūsu zie-
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Salacgrīvas vidusskolā darbojas Salacgrīvas vidusskolas skolniecēm
skolēnu mācību uzņēmumi
augsti sasniegumi latviešu valodas
un literatūras olimpiādē

15. janvārī no Alojas, Limbažu un Salacgrīvas novada apvienības 6.—7. un
8.—9. klašu latviešu valodas un literatūras olimpiādes Salacgrīvas vidusskolas skolnieces atgriezās ar lieliskiem rezultātiem:
l 6.b klases skolniecei Līvai Zariņai – 1. vieta,
l 9.a klases skolniecei Signei Zvejniecei – 3. vieta,
l 6.a klases skolniecei Annai Vinklerei un 8.a klases skolniecei Diānai Zmičerevskai – atzinība.
Paldies Alisei Sedleniecei, Keitai Irmejai un Lindai Priekulei par piedalīšanos!
Lielu paldies sakām skolotājām Ilonai Antonovai, Intai Noriņai un Intai Balodei par skolnieču sagatavošanu.
Sanita Šlekone

Salacgrīvas vidusskolas jaunie uzņēmēji

2017./2018. mācību gadā Salacgrīvas
vidusskola kļuvusi par programmas Junior
Achievement Latvija dalībskolu. Šajā pro
grammā skolēniem ir iespēja dibināt skolēnu mācību uzņēmumus (SMU). Tos var
dibināt gan pamatskolas, gan vidusskolas
audzēkņi. SMU ir skolēnu veidots un vadīts
mācību uzņēmums, kas mācību nolūkos
pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas
reālā vidē – skolēni ražo un pārdod preces
vai pakalpojumus. Parasti tas ir hobijs, kas
pārvērsts biznesa idejā, bet, lai tiktu līdz
biznesa idejas realizēšanai, skolēni raksta
biznesa plānu.
Veidojot SMU, skolēns iegūst zināšanas
uzņēmējdarbībā, pārdošanas, prezentēšanas prasmi, zināšanas par biznesa plānu
un finanšu analīzi, prasmi plānot savas finanses, darboties komandā, iespēju parādīt
savas spējas un prasmes citiem, savu peļņu utt. Jauniešu vidū ir pamatots satraukums  – kur lai iegūst darba pieredzi, ja bez
pieredzes nekur darbā neņem. Šī tad arī ir
lieliska iespēja jauniešiem dibināt savu
uzņēmumu, kā arī iegūt darbam un dzīvei
vērtīgu pieredzi, kuras ieraksts CV veicinās
konkurētspēju darba tirgū.
Patlaban Salacgrīvas vidusskolā reģistrēti un darbojas septiņi SMU:
l Brīnumu māja – dibinājusi Krista Muciņa. Darbības veids – pasākumu organizēša-

na un vadīšana, radošo darbnīcu organizēšana un vadīšana;
l Jaunā raža, kura dibinātāji Diāna Zmičerevska, Elizabete Bērziņa, Egils Kļuss
nodarbojas ar rokdarbu, suvenīru ražošanu
un tirdzniecību;
l Svārstības, tā dibinātājs Niks Jakovickis
nodarbojas ar mūzikas apskaņošanu pasākumos;
l Saules māksla – dibināja Saule Ķūrena,
kura nodarbojas ar interjera priekšmetu ražošanu un tirdzniecību;
l Līderi dibinātāji ir Līva Grēta Sīlīte, Samanta Ciganska un Elfa Kivliņa. Uzņēmuma darbības veids – rokdarbu, aksesuāru,
suvenīru ražošana un tirdzniecība;
l Fantasia dibinātājs Ainārs Fogelis nodarbojas ar mākslas darbu, suvenīru ražošanu un tirdzniecību;
l Rotas dibinātājs Ernests Rozenbergs nodarbojas ar aksesuāru ražošanu un tirdzniecību.
Šobrīd Salacgrīvas vidusskolas SMU
nodarbojas ar preču ražošanu, lai pavisam drīz to piedāvātu pircējiem. Ja kādam skolēnam ir radusies biznesa ideja,
ko viņš vēlas īstenot vēl šajā mācību gadā,
līdz 1. februārim ir iespēja dibināt savu
SMU. Nāc un pievienojies!
Inga Čekaļina,
Salacgrīvas vidusskolas SMU konsultante

Paldies visiem Salacgrīvas
vidusskolas atbalstītājiem!

Ziemassvētkos visvairāk novērtējam
kopības sajūtu un patiesu atbalstu no līdzcilvēkiem. Svētku laikā skola tapusi daudz
skaistāka, un par to paldies mūsu skolēniem, viņu vecākiem, skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem, kuri savā brīvajā
laikā rotāja eglītes un veidoja jaukus rotājumus, kas priecēja ikvienu Salacgrīvas
vidusskolas apmeklētāju.
7. decembrī skolu piepildīja piparkūku
smarža, to cepšanā tradicionāli piedalījās
gan mazi, gan lieli palīgi, Salacgrīvas novada domes un skolas padomes pārstāvji.
Par SIA Baltic Forest, SIA Ardagh Me
tal Packaging Latvia un Rīgas Starprajonu
zvejnieku kooperatīvās biedrības saziedotajiem līdzekļiem, ar Roberta Ķūrena palīdzību un tehnisko padomu Salacgrīvas vidusskolas aktu zālē izveidota mūsdienīga
apgaismojuma sistēma, nomainot līdzšinējos nolietotos prožektorus, kas kalpojuši
jau vairākus gadu desmitus. Jaunā sistēma
ne tikai ļaus dažādu krāsu toņos izgaismot
skatuvi, bagātinot skolēnu un svētku pasākumus, bet arī ietaupīt elektroenerģiju.
Paldies visiem ziedotājiem, par kuru
līdzekļiem varam padarīt skolu mūsdienīgāku un bērniem tuvāku! Paldies Ernestam Kupčam par regulāru atbalstu skolai,
paldies R. Ķūrenam par ieguldīto darbu
vidusskolas aktu zāles apgaismojuma iz-

veidē un aktu zāles grīdas seguma salabošanā. Paldies Salacgrīvas novada domei
priekšsēdētāja Dagņa Strauberga vadībā
par atbalstu vidusskolas ieceru īstenošanā.
10. decembrī, kad mazus un lielus salacgrīviešus priecēja skaistais Ziemassvētku ciematiņš, kebabnīca Kas Te un uzņēmums Lauku torte ne tikai piedāvāja
dažādus gardumus, bet arī iespēju iepriecināt Salacgrīvas vidusskolas audzēkņus.
Šajā dienā ikvienam apmeklētājam, kurš
iegādājās gardās zupas trauciņu, bija iespēja kļūt par labo rūķi. Jo katrs iegādātais
zupas trauciņš bija kā ieguldījums kāda
daudz lielāka sapņa piepildīšanai – lai varētu iegādāties sporta inventāru Salacgrīvas vidusskolas skolēniem. Liels paldies
Kas Te un Lauku tortes sirsnīgajiem pārstāvjiem, it sevišķi Agnesei Kalniņai.
Paldies Jeļenai Pīlei ar ģimeni par skaisto apsveikumu savas skolas kolektīvam!
Paldies Salacgrīvas vidusskolas skolēniem, viņu vecākiem, vecvecākiem un
absolventiem par iesaistīšanos skolas darba pilnveidē, paldies visiem esošajiem un
kādreizējiem kolēģiem par atsaucību un
kopīgo darbu. Katrs no jums ir svarīgs un
nozīmīgs. Paldies par atbalstu savai skolai!
Sanita Šlekone,
Salacgrīvas vidusskolas direktore

Medicines for world’s ghettos jeb kā izārstēt
nelabvēlīgus rajonus un attīstīt ielu jauniešus

Pirmā starptautiskā ielu sporta un
kultūras konference norisinājās Rīgā
6.—7. decembrī. Uz to tika uzaicināti arī
jaunieši no mūsu novada. Konferenci organizēja kustība Ghetto Games. Šī jaunatnes nevalstiskā organizācija veidojusies
2009. gadā, Latvijas ekonomiskās krīzes
laikā, kad jaunu cilvēku grupa sāka attīstīt
dažādas ielu sporta un kultūras aktivitātes Grīziņkalnā. Šobrīd tā ir lielākā Austrumeiropā un katru gadu tajā iesaistās
10 000 dalībnieku, aptuveni 200 brīvprātīgo un 250 000 jauniešu.
Medicines for world’s ghettos viesojās
vairāki ielu sporta un kultūras aktīvisti un
līderi no visas pasaules, lai runātu par jaunākajām tendencēm un dalītos savā pieredzē darbā ar jauniešiem un sabiedrību
kopumā. Liela daļa no viņiem tiešām bija
iedvesmojoši un aizrautīgi tajā, ko dara.
Lorenzo – organizācijas Da Move (basketbola Freestyle un ielu dejas) radītājs un
radošais direktors, stāstot par savas organizācijas darbību, uzsvēra: – Jauniešiem,
bērniem vajag paraugu, kādu, kam līdzi
nāties. Vai tas būs narkotiku dīleris dārgās
kurpēs, vai labāk cilvēks, kurš aizrautīgi
dara to, kas viņam patīk? Un ir tik daudz
iespēju – spēlējot bumbu, dejojot, turklāt
tam nevajag daudz naudas. Galvenais –
varam darīt bērnus laimīgus. Dažreiz
viņiem tiekot pārmests, ka triki – tas jau
neesot tāds īsts basketbols, bet gan klau-

Arī Salacgrīvas novada jaunieši piedalījās pirmajā starptautiskajā ielu sporta un kultūras
konferencē

nāde. Tomēr tieši šie triki bērnus tik ļoti
piesaista basketbolam un ieinteresē turpināt apgūt šo spēli.
Par to, kā aizsākās ielu futbols Kopenhāgenā un par ielu sporta neformālās gaisotnes pozitīvo aspektu stāstīja Copenha
gen Panna House līderis Kristofers: – Mēs
neko negribējām likt vai mācīt, tikai ļāvām

radošā atmosfērā bērniem spēlēt bumbu.
Tieši tā arī ir ielu sporta esence – brīva un
radoša atmosfēra, piederības sajūta, pozitīva un sportiska gaisotne. Magnuss no
Zviedrijas Stockholm Skatepark uzsvēra:
– Ielu sports ir arī veids, kā risināt soci
ālus jautājumus. Atnāk puisis pie mums
no ielas, sāk trenēties un viņš vairs nav,

piemēram, nabadzīgs afrikānis, viņš ir
skeitbordists. Viņam ir draugi, skolotāji...
Un ir jaunieši, kurus nevar pievērst ve
selīgam dzīvesveidam pozitīvi – ar valsts
programmām. Vajag ko citādāku. Mūs
patīkami pārsteidza un iedvesmoja arī
latviešu veiksmes stāsti par Māri Slēziņu,
Latvijas Ielu vingrošanas sporta biedrības
vadītāju un Pasaules ielu vingrošanas federācijas prezidentu, Eināru Lansmani
(Skilluminati ielu slēpošana), Jāni Jansonu
(We build parks – sniega parki, veikparki,
bikeparki). Mārtiņš Sleja no Mind work
ramps stāstīja par skeitparku izveides aizsākumiem un minēja, ka tīņi ir vislielākā
riska grupa sabiedrībā. Tāpēc viņiem jāveido sabiedriska un pozitīva vieta. Labāk
tādā uzbūvēt skeitparku, nekā pieļaut, lai
tur klīst dažādas kriminālas personas vai
mitinās bomži. Vēl, runājot par skeitbordu,
karsta diskusija izvērtās arī par tā iekļaušanu Olimpisko spēļu programmā, uzsverot gan plusus, gan mīnusus.
Pēc šīs konferences arī mēs redzam un
kopā ar Ghetto Games kustību ticam, ka
šāda veida rajonus var pārvērst par vietām,
kur valda pozitīvisms un cerība. Ielu sporta un kultūras elementus var izmantot kā
instrumentus, lai attīstītu jauniešu personības, veidotu stabilas vērtības un palīdzētu
dažādos integrācijas procesos sabiedrībā.
Guna Grote-Majore,
jaunatnes lietu speciāliste
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Senioru egīte
Kurš ir teicis, ka senioriem ir daudz brīvā laika? Esmu pārliecināta, ka tas, kuram
līdz pensijai vēl krietns laiks jāstrādā. Esot
kopā ar Salacgrīvas novada senioriem,
esmu sapratusi, ka viņiem laiks skrien ļoti
ātri un arī viņiem Ziemassvētki ir laiks,
kad piebremzēt ikdienas steigu un uz brīdi
apstāties, lai pārdomātu gadā paveikto, atcerētos savus tuvos un mīļos un pārrunātu
lielākos notikumus.
16. decembrī Salacgrīvas kultūras
namā, pasākumā Ziemassvētku mirdzumā
tikās Salacgrīvas novada seniori, lai pārrunātu gada spilgtākos notikumus, skatītos
Salacgrīvas kultūras nama pašdarbības kolektīvu koncertu un padejotu kopā ar grupas Allegro mūziķiem. Pasākumu vadīja
Gunta Kariņa. Uzrunājot klātesošos, viņa
sacīja: – Gads aizvadīts nemanot, ar rosī
gām, darbīgām, prieka un saules piepildī
tām dienām, neizslēdzot arī kādu skumju
akcentu laika kaleidoskopā.
Seniorus Ziemassvētkos un Jaunajā
gadā sveica Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs: – Di
ženā, bagātā senioru saime! Tradicionāli
Ziemassvētku laikā mēs sanākam kopā, lai
sajustu cita plecu un to mieru un viedumu,
kas jums piemīt, un justos labi. Ziemas
svētki ir tas laiks, kad katrs no mums vē
las saņemt ko sirsnīgu un mīļu no saviem
tuvajiem, lai dalītos savā mīlestībā. Šis ir
pārdomu un miera laiks. Paaudze paau
dzei nodod savu pieredzi, un tas ir svarī
gākais. No sirds saku paldies katram no
jums par enerģiju, degsmi un viedumu!

Arī šoreiz kopā ar senioriem bija pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs

Par atbalstu ideju un domu īstenošanā
visa gada garumā seniori pateicās Salacgrīvas novada domei un pašam domes
priekšsēdētājam. Veiksmēm ceļu novada
senioriem rāda pensionāru biedrības vadītāja Aija Kirhenšteine. Seniori arī viņai sacīja paldies un vēlēja veselību, neizsīkstošu enerģiju un zaļos ceļus visās gaitās.
Liels atbalsts visos darbos Aijai ir pensionāru biedrības valde, paldies tās locekļiem

par atsaucību un izpalīdzību!
Svētku reizē novada seniorus priecēja
Salacgrīvas kultūras nama pašdarbības
kolektīvi – sieviešu koris Salaca, senioru
deju kolektīvs Saiva, bērnu deju kolektīvs, sieviešu vokālais ansamblis Dziedāt
prieks un to mākslinieciskie vadītāji Jānis
Lucāns, Valentīna Kalniņa, Anita Gīze un
Agita Zvejniece.
Ilga Tiesnese
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Skolēni –
uzticamie
senioru draugi

22. decembrī Salacgrīvas vidusskolā
bija 1. mācību semestra noslēgums, kad
diena iesākās ar svētrītu Lielsalacas ev.
luteriskajā baznīcā. 3.a klases skolēni
SAR viesnīcā Brīze ieradās tieši no baznīcas. Klases audzinātāja Lolita Valaņina
pastāstīja, ka mācītāja Andra Vilemsona
sprediķis licis pārdomāt, vai mēs jūtamies
īpaši, kad satiekam Jēzu, kā uztveram
dāvanas, ko darām ar tām, ja tās nepatīk.
Viņš atgādināja arī 10 Dieva baušļus un
novēlēja jaukas un svētīgas brīvdienas.
Patīkami bija uzzināt, ka skolēni par labu
mācību darbu saņem īpašu skolas atzinību. No 17 audzēkņiem astoņi saņēma sudraba apliecinājumu, bet trīs – zelta apliecinājumu par augstu vidējo atzīmi. Seniori
sprieda, ka ir labi, ja skolēnam nemitīgi
jādomā par godprātīgu mācību darbu, tad
arī pēc pusgada saņemtā atzinība ir lielā
vērtē. Pēc sarunas skolēni izrādīja ludziņu
Rūķi, kurā tiešām darbojās visdažādākie
rūķi: gudrais, jautrais, galvenais, policists,
sīkais, lielākais, miegamice, ziņkārīgais,
slinkais, knašais, skaistais un sniega. Senioru vērtējumā pats galvenais ir tas, ka
audzinātāja atrod lomu ikvienam skolēnam un malā palicēju nav. Tas ļauj cerīgi
ticēt, ka arī dzīvē šie cilvēki nebūs malā.
Sirsnīgs apsveikums pasākuma izskaņā
un brīdis pie kamīna liecināja, ka tāda ir
nesavtīga draudzība.
Ligita Jirgensone

Skanīgie Ziemassvētki Brīzē un Ceļiniekos

Nebija ne miņas no solītā sniega un
aukstuma. Otrajos Ziemassvētkos mūsu senioru nami – Brīze Salacgrīvā un Ceļinieki
Rozēnos – pielija ar jaukām un skanošām
bērnu balsīm. Tas viss – pateicoties Agrai
Jankovskai un viņas mūzikas studijas audzēkņiem. Koncerts sākās ar austriešu Ziemassvētku dziesmu, ko klavieru ansamblī

izpildīja Evelīna Skuja un viņas skolotāja.
Skaisti flautas izpildījumā skanēja Katru
gad’ no jauna, ko spēlēja Elizabete Līcīte.
Interesantu dziesmu par Liesmiņu kopā ar
zvanu spēli izpildīja Dace Jaunbalode, Nikija Pabērza, Evelīna Skuja. Mūsu ļaudis
pārsteidza Heidija Linde (5 gadi), Undīne
un Gundis Pabērzi (6 gadi), kuri ne tikai

dziedāja, bet pat spēlēja zvanus. Gundis
un Undīne arī pastāstīja mūsu ļaudīm par
savām saņemtajām dāvanām Ziemassvētku
vakarā. Veselu stundu varējām klausīties
un priecāties par izpildītajām dziesmām un
koncerta noslēgumā sadziedāt ar bērniem
kopā Uzsniga sniedziņš balts.
Koncertu gaidīja abos mūsu namos,

tāpēc īpaši liels prieks un pateicība vecākiem – Skuju, Līcīšu, Jaunbaložu, Pabērzu
un Lindes ģimenēm par savu bērnu atbalstu
un nogādāšanu līdz koncerta vietām. Pie
kūpošas tējas tases un našķiem visi kopā
spriedām, ka šāda sadarbība turpināsies arī
nākamajā gadā.
Ligita Jirgensone

Svētciema bibliotēkā iededz svētku egli

Svētciema bibliotēkai gada nogalē jau
vairākus gadus ir tradīcija rīkot svētkus saviem lasītājiem, brīvprātīgajiem palīgiem,
bibliotēkas draugiem, atbalstītājiem. Un
arī tiem, kuri vismaz zina ceļu uz bibliotēku vai tikai nodomājuši priekšdienās kļūt
par bibliotēkas apmeklētājiem.
2017. gada pēdējās darba dienas vakarā
iededzām sveces svētku eglē. Skaista dāvana mums visiem bija Salacgrīvas teātra studijas Visa veida versijas muzikālais
dzejas uzvedums Ziemassvētki manā ielā.
Un tas nekas, ka gausi nāca drīz aizgāja,
tie bagāti Ziemassvētki, bet mēs jau stāvējām uz gadumijas sliekšņa. Teātra studijas
dalībnieki ar dzeju un dziesmām prata uzburt to Ziemassvētku gaišumu, sniegpārslu deju un vēja čukstus sev blakus, kas
ļāva atkal atgriezties svētvakara noskaņā.
Vakara otrajā daļā pie svētku galda raisījās sarunas par paveikto gada garumā.
Skatoties bibliotēkas sagatavoto prezentāciju 2017. gads bibliotēkā, vēlreiz kopīgi domās izstaigājām visus pasākumus,
radošo trešdienu vakaru nodarbības un
bērnu rīta stundas. Kopīgi priecājāmies,
atceroties jautro putnu vērošanu, Lieldienu dekoru gatavošanu, uz ekrāna ieraugot
Pirātu kopā ar bērniem, vai sirsnīgo tikšanos ar rakstnieci Māru Svīri. Lasītāji tika
iepazīstināti ar galvenajiem bibliotēkas
darba rādītājiem 2017. gadā, kā arī ar plašo periodisko izdevumu klāstu, ko lasīsim
2018. gadā. Turpmākās sarunas vadīja
Bibliotēkas rūķis – tas, kurš pārzina informācijas sistēmu Alise un par visu un visiem zina vislabāk… No dāvanu maisa ārā
tika celtas dāvaniņas čaklākajiem lasītājiem un bibliotēkas apmeklētājiem Indrai
Mednei, Zanei Putniņai un Millijai Bērziņai. Čaklāko lasītāju vidū bija arī skolnie-

Rūķis pie svētciemiešiem bija atnācis ar svētku kliņģeri

ces – māsas Madara un Diāna Miščenkovas. Dāvanā Salacgrīvas novada kalendāru
kā gada cītīgākais bibliotēkas apmeklētājs
saņēma Modris Eizenbergs ar vēlējumu
iezīmēt un atcerēties jaunākā Auseklīša
saņemšanas dienas. Svētku reizē pateicāmies Dacei un Valdemāram Klēviņiem
par abonēto žurnālu Svētdienas Rīts, ko
saņemsim arī 2018. gadā. Paldies arī Ritai
Kalniņai, Sandijai Kauliņai un Inai Šmitei
par dāvinātajiem preses izdevumiem, Valijai Aleksējevai par dāvāto telpaugu – lapu
skaistuli monsteru un Kristai Krastiņai par

rotaļlietu maisu. Lielais Rūķa paldies tika
sadarbības partneriem – Svētciema attīstības biedrībai, PII Vilnītis Svētciema grupiņu skolotājām un Salacgrīvas mūzikas
skolai. Pa jaukai dāvaniņai tika arī čaklajiem palīgiem un atbalstītājiem bibliotēkas
ikdienas darbā – pastniecītei Inesei Kiršai,
bibliotēkas darbiniecei Sarmītei Valdmanei, Vijai Ozolai, Vijai Maurītei, Dainai
Ukasei, Baibai Ķēberei, Annai Zvejniecei, Ditai Lembertei, Ilgai Gīzei un Maijai
Andersonei. Bet Marijai Grigorjevai, Intai
Somai, Evijai Keiselei, Jolantai Brantai un

Dzintrai Eizenbergai Rūķis sūtīja svētku
sveicienus un teica paldies par dalīšanos
ar savām prasmēm un zināšanām pasākumos.
Par to, vai bibliotēkā rastā informācija
līdzējusi mūsu zināšanu pūra palielināšanā, pārliecinājāmies mazliet vēlāk, izspēlējot Gadumijas prātniekspēli. Visas
trīs komandas, saliekot kopā savus gudros prātus, veiksmīgi tika pie uzvarētāju
tituliem un balvām. Paldies Katrīnai par
spēles sagatavošanu un dalībniekiem par
aizrautību!
Kā jau svētkos, neizpalika lielā kliņģera ēšana, dziesmas, dzejoļi un laba vēlējumi, sveces, piparkūkas un bērnu smiekli.
Paldies visiem, kuri tumšajā pievakarē
atrada laiku būt kopā, paldies Salacgrīvas
kultūras nama teātra studijai Visa veida
versijas un tās vadītājai Inesei Jerānei,
paldies mazajiem māksliniekiem Emīlijai,
Jasmīnei, Viestardam, Gustavam, Emīlijai,
Martai un Kristiānai, paldies Dāvim, Justīnei, Klāvam, Katrīnai un Mārtiņam par
muzicēšanu un dziesmām, paldies Svētciema biedrībai par sapostajām telpām un
aprīkojumu, ar kura palīdzību ceram uz
jaunu spēļu, viktorīnu, ceļojumu stāstu vai
citu pasākumu veiksmīgu izdošanos.
Šogad janvāris neiesākās ar ziemai iederīgo sniega baltumu, bet ar spirgtu zāles
zaļumu un lietavām. Zināms jau, ka zaļa
un veselīga zāle simbolizē garu un laimīgu dzīvi, savukārt ūdens uztur dzīvību. Bet
2018. gada saimnieks – Dzeltenais Zemes
Suns – visu gadu modri sargās mūsu labklājību. Ticēsim un cerēsim! Lai mums
visiem veiksmīgs, veselīgs, krāsains un
radošs laiks!
Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. B-16

Par Salacgrīvas novada
pašvaldības 2017. gada pamata
un speciālā budžeta izpildi
2018. gada 17. janvārī

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Salacgrīvas novada pašvaldības pamatbudžeta:
1.1. ieņēmumus 7 921 551 EUR;
1.2. izdevumus 7 286 739 EUR;
1.3. finansēšanas daļu 634 812 EUR:
1.3.1. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 2 724 928 EUR,
1.3.2. naudas līdzekļu atlikums gada beigās 3 195 368 EUR,

2018. gada 26. janvāris
1.3.3. saņemtie aizdevumi 198 130 EUR,
1.3.4. budžeta aizdevumu atmaksa 272 472 EUR,
1.3.5. akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā 90 030 EUR;
1.4. kredītsaistības.
2. Noteikt Salacgrīvas novada pašvaldības speciālā budžeta:
2.1. ieņēmumus 403 027 EUR;
2.2. izdevumus 391 024 EUR;
2.3. finansēšanas daļu 12 003 EUR:
2.3.1. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 286 183 EUR,
2.3.2. naudas līdzekļu atlikums gada beigās 298 186 EUR.
3. Noteikt Salacgrīvas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu:
3.1. ieņēmumus 6494 EUR;
3.2. izdevumus 16 510 EUR;
3.3. finansēšanas daļu 10 016 EUR:
3.3.1. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 18 844 EUR,
3.3.2. naudas līdzekļu atlikums gada beigās 8828 EUR.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Pārskats par Salacgrīvas novada
pašvaldības 2017. gada budžeta izpildi
Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Salacgrīvas novada 2017. gada budžets tika apstiprināts 2016. gada 28. decembrī ar
saistošajiem noteikumiem Nr. B-1. Sakarā ar papildu finansējuma saņemšanu, projektu
realizāciju, ieņēmumu palielināšanu, kā arī, precizējot izdevumus pa kodiem, 14 reizes
veikti budžeta grozījumi. Pēdējie budžeta grozījumi izdarīti 2017. gada 28. decembrī
(saistošie noteikumi Nr. B-15).

8000 000 €

7000 000 €
6000 000 €
5000 000 €

Pamatbudžets

4000 000 €
3000 000 €

Pamatbudžeta ieņēmumi
Nosaukums
Ienākuma nodokļi
Īpašuma nodokļi
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un
īpašuma
Valsts (pašvaldību) nodevas un
kancelejas nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no valsts (pašvaldības)
īpašuma pārdošanas un no nodokļu
pamatparāda kapitalizācijas
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetu transferti
Budžeta iestāžu ieņēmumi
Kopā

Plāns
2017. gadam
4 219 925 €
618 971 €
324 €
18 132 €

2000 000 €
1000 000 €

Izpilde
2017. gads
4 348 586 €
643 684 €

Izpilde %
103%
104%

337 €

104%

17 218 €

- €

2014.gada izpilde
546 763 €

2015.gada izpilde
581 215 €

2016.gada izpilde
628 158 €

2017.gada izpilde
676 595 €

Izglītība

3287 816 €

2529 196 €

2632 581 €

2804 786 €

Atpūta, kultūra un reliģija

982 461 €

913 811 €

1093 789 €

1198 262 €

5 908 €

11 462 €

10 392 €

11 335 €

709 860 €

609 644 €

677 639 €

628 517 €

Sociālā aizsardzība

Veselība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Vides aizsardzība

- €

- €

- €

7 330 €

Ekonomiskā darbība

706 486 €

661 498 €

1168 466 €

927 833 €

95%

Sabiedriskā kārtība un drošība

48 652 €

48 519 €

48 729 €

53 449 €

Kredītu procentu maksājumi un apkalpošana

66 267 €

58 478 €

50 820 €

14 014 €

Transferti no pašvaldības budžeta

253 287 €

288 512 €

258 076 €

270 354 €

Izpildvara

647 395 €

656 620 €

760 656 €

694 264 €

7 000 €
10 236 €

5 567 €
9 287 €

80%
91%

90 358 €

84 007 €

93%

2 633 982 €
102 729 €
279 896 €
7 981 553 €

2 510 873 €
103 714 €
198 278 €
7 921 551 €

95%
101%
71%
99%

Pamatbudžeta
ieņēmumi papa
ieņēmumu
veidiem
Pamatbudžeta
ieņēmumi
ieņēmumu
veidiem
8000 000 €
7000 000 €
6000 000 €
5000 000 €
4000 000 €

Pamatbudžeta izdevumi
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Nosaukums

Plāns
2017. gadam
3 876 840 €
2 555 756 €
149 811 €
4 500 €
1 354 765 €
195 448 €

Izpilde
2017. gads
3 718 568 €
2 146 842 €
141 692 €
4 348 €
836 236 €
168 699 €

Izpilde %

Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas un dotācijas
Procentu izdevumi
Pamatkapitāla veidošana
Sociālie pabalsti
Pašvaldību budžeta uzturēšanas
319 882 €
270 354 €
izdevumu transferti citām pašvaldībām
Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Kopā
8 457 002 €
7 286 739 €

96%
84%
95%
97%
62%
86%
85%
86%

3000 000 €
8000 000 €

2000 000 €
1000 000 €
- €
Budžeta iestāžu ieņēmumi

7000 000 €

2014.gada izpilde
236 266 €

2015.gada izpilde
206 508 €

2016.gada izpilde
212 286 €

2017.gada izpilde
198 278 €

Pašvaldību budžeta transferti

287 428 €

84 446 €

93 813 €

103 714 €

Valsts budžeta transferti

2304 824 €

2320 507 €

2254 483 €

2510 873 €

5 061 €

1 689 €

800 €

- €

119 909 €

153 069 €

82 379 €

84 007 €

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

1 556 €

245 963 €

2 422 €

9 287 €

Naudas sodi un sankcijas

32 352 €

8 535 €

6 124 €

5 567 €

Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi

19 755 €

24 911 €

22 171 €

17 218 €

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma

282 €

1 674 €

454 €

337 €

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko
personu transferti
Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas

3000 000 €

2000 000 €

580 735 €

592 039 €

634 700 €

643 684 €

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

3887 156 €

3861 475 €

4011 595 €

4348 586 €

1000 000 €

- €

Pamatbudžeta izdevumi
atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Kopā

5000 000 €

4000 000 €

Īpašuma nodokļi

Nosaukums

6000 000 €

2014.gada izpilde
1654 400 €

2015.gada izpilde
576 403 €

2016.gada izpilde
1235 587 €

2017.gada izpilde
836 236 €

Uztrēšanas izdevumu transferi

253 287 €

288 512 €

258 076 €

270 354 €

Sociālie pabalsti

149 941 €

144 173 €

164 060 €

168 699 €

Subsīdijas un dotācijas

108 505 €

92 335 €

115 510 €

Procentu izdevumi

58 414 €

48 946 €

41 158 €

4 348 €

Preces un pakalpojumi

1719 481 €

1791 891 €

1990 281 €

2146 842 €

Atlīdzība

3310 221 €

3416 695 €

3524 634 €

3718 568 €

Kapitālie izdevumi

Plāns
2017. gadam
1 120 759 €
62 140 €
1 176 125 €
70 000 €

Izpilde
2017. gads
978 632 €
53 449 €
927 833 €
7 330 €

878 645 €

628 517 €

72%

12 094 €
1 393 930 €
3 030 868 €
712 441 €
8 457 002 €

11 335 €
1 198 262 €
2 804 786 €
676 595 €
7 286 739 €

94%
86%
93%
95%
86%

Izpilde %
87%
86%
79%
10%

141 692 €

Pamatbudžeta finansēšana
Nosaukums
Naudas līdzekļi perioda sākumā
Naudas līdzekļi perioda beigās
Aizņēmumi
Aizņēmumu atmaksa
Akcijas un cita līdzdalība komersantu
pašu kapitālā
Finansēšana

Plāns
2017. gadam
2 724 928 €
2 100 852 €
213 881 €
272 478 €

Izpilde
2017. gads
2 724 928 €
3 195 368 €
198 130 €
272 472 €

90 030 €

90 030 €

100%

475 449 €

-634 812 €

-134%

Izpilde %
100%
152%
93%
100%
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Kredītsaistības
Nr.
p.k.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Mērķis
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas renovācija
PII Randa renovācija
Liepupes vidusskolas renovācija
Duntes tautas nama renovācija
KF ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos īstenošanai
ERAF Ūdenssaimniecības attīstība mazās apdzīvotās vietās
Pagastmājas jumta remonts, inventāra iegāde Duntes tautas namam
Pagasta ceļu remonts
Liepupes vidusskolas ēdināšanas bloka renovācija
Liepupes vidusskolas fasādes siltināšana
Nekustamā īpašuma iegāde
Katlumājas rekonstrukcija
KF ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos īstenošanai
ERAF Projekta Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas jūras reģionā
Muižas ielas rekonstrukcijas LAD projekts
Materiālās bāzes pilnveidošana dabaszinātnēs un matemātikā Liepupes
vidusskolā
Jūras siltums kā atjaunojamās enerģijas izmantošana siltumapgādes
sistēmā
ERAF projekts Ūdenssaimniecības attīstība Liepupes ciemā
ELFLA projekts Rekreācijas infrastruktūras izveide Ainažu pilsētā
ELFLA projekts Liepupes vidusskolas sporta zāles rekonstrukcija
LAD projekts kultūras infrastruktūras rekonstrukcijai Salacgrīvas novadā
Saules enerģija siltajam ūdenim Salacgrīvas novadā
Veloceliņu tīklu attīstība un uzlabošana Centrālās Baltijas reģionā
EZF projekts Mūzikas un deju studijas izveide Liepupes pagastā un bērnu
rotaļu laukumu izveide
Latvijas un Šveices sadarbības projektam Salacgrīvas novada
multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide
Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas
projekta (Nr. ELRI-106) Sadarbība teātra un mūzikas mākslu attīstībā
īstenošanai
EZF projekta Multifunkcionālā centra izveide Salacgrīvā īstenošanai
ELFLA projekta Sporta un atpūtas kompleksa «Zvejnieku parks» rekonstrukcija īstenošanai
Projektam Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Salacgrīvas vidusskolā
Ūdenssaimniecības attīstība Salacgrīvas pilsētā
Ūdenssaimniecības attīstība Tūjā
KPFI projekta Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Salacgrīvas
novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
īstenošanai
SIA Salacgrīvas ūdens pamatkapiāla palielināšanai ERAF projektu īstenošanai Svētciemā, Vecsalacā, Korģenē un Ainažu pilsētā
Valmieras ielas atjaunošanai
Autotransporta iegādei pašvaldības autonomo funkciju veikšanai
Salacgrīvas pilsētas Rīgas ielas pārbūvei
ELFLA projekta Vieta pozitīvām emocijām realizācijai
Projekta Ainažu pilsētas Jāņa Asara un Valdemāra ielas asfalta seguma
atjaunošana realizēšanai
Kopā

Parakstīšanas
datums

Apmaksas
termiņš

01.07.2003.
04.11.2005.
22.11.2006.
22.12.2006.
29.03.2007.
29.03.2007.
01.06.2007.
01.06.2007.
05.06.2007.
23.07.2007.
16.05.2008.
20.10.2008.
19.12.2008.
19.06.2009.
14.09.2009.

20.06.2023.
20.01.2025.
20.08.2021.
20.08.2021.
20.03.2027.
20.03.2027.
20.03.2022.
20.03.2022.
20.05.2022.
20.06.2022.
20.09.2018.
20.10.2023.
20.08.2028.
20.05.2029.
20.07.2024.

Neapmaksātā
summa uz
01.01.2017.
131 189 €
96 556 €
49 672 €
31 531 €
118 337 €
247 241 €
21 811 €
76 037 €
32 857 €
19 519 €
40 842 €
19 833 €
303 748 €
18 585 €
58 783 €

17 075 €
11 725 €
10 455 €
6545 €
11 553 €
-€
4 166 €
14 496 €
5976 €
3563 €
23 352 €
2942 €
25 857 €
-€
864 €

Neapmaksātā
summa uz
01.01.2018.
114 114 €
84 831 €
39 217 €
24 986 €
106 784 €
247 241 €
17 645 €
61 541 €
26 881 €
15 956 €
17 490 €
16 891 €
277 891 €
18 585 €
57 919 €

19.06.2009.

20.12.2017.

3097 €

3097 €

-€

19.07.2010.

20.06.2030.

115 196 €

-€

115 196 €

26.08.2010.
01.10.2010.
28.03.2011.
26.09.2011.
15.05.2012.
06.08.2012.

20.09.2030.
20.09.2030.
20.12.2021.
20.12.2018.
20.06.2020.
20.08.2032.

90 636 €
27 297 €
10 401 €
13 064 €
7 218 €
14 846 €

6597 €
1986 €
2083 €
6585 €
2071 €
2287 €

84 039 €
25 311 €
8318 €
6479 €
5147 €
12 559 €

18.09.2012.

20.09.2022.

12 126 €

8084 €

4042 €

21.11.2012.

20.11.2032.

157 312 €

9832 €

147 480 €

26.02.2013.

20.02.2033.

11 956 €

1708 €

10 248 €

16.04.2013.

20.04.2033.

122 403 €

-€

122 403 €

16.04.2013.

20.04.2033.

143 088 €

8672 €

134 416 €

20.06.2014.

20.06.2034.

481 487 €

-€

481 487 €

04.07.2014.
04.07.2014.

20.06.2034.
20.06.2034.

816 130 €
49 350 €

46 636 €
2 820 €

769 494 €
46 530 €

21.05.2015.

20.05.2035.

50 334 €

-€

50 334 €

21.08.2015.

20.08.2035.

273 900 €

14 608 €

259 292 €

05.07.2016.
22.07.2016.
11.05.2017.

20.06.2036.
20.07.2023.
20.05.2037.

174 651 €
126 357 €

6745 €
10 092 €

167 906 €
116 265 €
137 665 €
19 269 €

Saņemts

137 665 €
19 269 €

Atmaksāts

41 196 €
3 967 390 €

198 130 €

41 196 €
272 472 €

3 893 048 €

Speciālais budžets

Speciālā budžeta ieņēmumi
Nosaukums
Autoceļu fonds Salacgrīvā
Autoceļu fonds Ainažos
Autoceļu fonds Liepupē
Dabas nodoklis
Ostas nodeva
Licencētā makšķerēšana
Zvejas naudas
Kopā

Plāns 2017. gadam
181 134 €
61 354 €
64 337 €
35 000 €
30 000 €
16 800 €
11 690 €
400 315 €

Izpilde 2017. gadā
181 134 €
61 354 €
64 337 €
24 114 €
29 411 €
26 411 €
16 266 €
403 027 €

Ziedojumi un dāvinājumi

Izpilde %
100%
100%
100%
69%
98%
157%
139%
101%

Speciālā budžeta izdevumi
Nosaukums
Autoceļu fonds Salacgrīvā
Autoceļu fonds Ainažos
Autoceļu fonds Liepupē
Dabas nodoklis
Ostas nodeva
Licencētā makšķerēšana
Zvejas naudas
Kopā

Plāns 2017. gadam
235 079 €
72 455 €
64 337 €
79 361 €
78 540 €
46 592 €
110 134 €
686 498 €

Izpilde 2017. gadā
215 698 €
72 430 €
63 501 €
14 436 €
4 627 €
20 328 €
4€
391 024 €

Izpilde %
92%
100%
99%
18%
6%
44%
0%
57%

Speciālā budžeta finansēšana
Nosaukums
Plāns 2017. gadam Izpilde 2017. gadā Izpilde %
Naudas līdzekļi perioda sākumā
286 183 €
286 183 €
100%
Naudas līdzekļi perioda beigās
€
298 186 €
Finansēšana
286 183 €
–12 003 €
–4%

Nosaukums
Naudas līdzekļi perioda sākumā
Naudas līdzekļi perioda beigās
Finansēšana
Ziedojumi, kas saņemti no
juridiskajām personām
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti
no fiziskajām personām
KOPĀ IEŅĒMUMI
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Sociālie pabalsti
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām
Vispārējie valdības dienesti
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām
kategorijām

Plāns
2017. gadam
18 844 €
3031 €
15 813 €

Izpilde
2017. gadā
18 844 €
8828 €
10 016 €

2810 €

2810 €

100%

3817 €

3684 €

97%

6627 €
270 €
17 067 €
2739 €
2364 €

6494 €
269 €
12 461 €
2533 €
1247 €

98%
198%
245%
92%
120%

22 440 €

16 510 €

74%

179 €
2193 €
13 674 €
6394 €

-€
2161 €
10 928 €
3421 €

0%
99%
80%
54%

22 440 €

16 510 €

74%

Izpilde %
100%
291%
63%

Sagatavoja ekonomiste Ināra Lazdiņa
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Pateicības
pasākums Tūjas
bibliotēkas
lasītājiem un
draugiem!
21. decembra pēcpusdienā Tūjas Zinību
centrā ziemas saulgriežu zīmē notika pateicības pasākums Tūjas bibliotēkas lasītājiem, draugiem un atbalstītājiem. Lai arī
laukā lija un nekas neliecināja par ziemas
sākumu, Zinību centra mājīgajā gaisotnē
zem sapušķotās eglītes savu pasniegšanas
kārtu gaidīja pateicības veltes, saldumi un
dāvanas.
Ar svētku noskaņu rosinošu koncertu
klātesošos priecēja Salacgrīvas mūzikas
skolas audzēkņi Līga Anna Maurīte (flauta), Kārlis Rubenis (klavieres), Edvards
Vilde (trombons), Elizabete Bērziņa un
Rihards Bendrāts (saksofons) saspēlē ar
saviem pedagogiem Katrīnu Borozdinu
(klavieres, akordeons), Vitāliju Bogdanoviču (trombons), Andu Ristameci un Lolitu
Jakabsoni (klavieres). Dvēseliski un izjusti
izskanēja Klusa nakts, svēta nakts, dziedot
visiem kopā.
Šajā reizē atklājām arī novadnieces Astras Tomsones jaunāko fotoizstādi Apceļo
Salacgrīvas novadu (2017. gada vasara,
maršruts Ainaži – Tūja – Liepupe). Astrai
šī puse ir nopietnām dzīves atmiņām saistīta, jo dzimusi un agrīno bērnību pavadījusi
Salacgrīvā, arī pēc pārciestajiem izsūtīju-

Kopā ar
tūjiešiem
svētkus svinēja
novada domes
priekšsēdētāja
vietniece
Evija Keisele,
Liepupes
pagasta
pārvaldnieks
Aivars Ilgavīzis
un Salacgrīvas
mūzikas skolas
audzēkņi

ma gadiem, atgriežoties mājās, ir raženi
strādāts. Astrai, stāstot par vasaras skaisto
dabas braucienu, nobira pa asarai, jo katra
novada apceļotā vieta ir sirdij tuva un mīļa.
Izstāde būs skatāma vēl visu februāri Tūjas
bibliotēkā un Zinību centrā.
Pateicības pasākumam turpinoties,
Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs Ai
vars Ilgavīzis vēlēja Ziemassvētku noskaņu visiem un dalījās nelielā stāstā par
bibliotēkas turpmāko attīstību, pārbūvi un
pārcelšanos uz esošo Zinību centra ēku.
Laba vēlējumi bibliotēkai, tās lasītājiem
un atbalstītājiem tika arī no mūsu viešņas – Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieces izglītības, kultūras, sporta

Ainažu
bibliotēkai – 95

Filozofs un rakstnieks Aleksandrs Hercens ir teicis: – Bibliotēka ir ideju galds,
pie kura aicināts ikviens un pie kura katrs
atradīs to barību, ko meklē. Gada nogalē
Ainažu bibliotēka atzīmēja 95. gadadienu.
Ilgi tika uzskatīts, ka Ainažu bibliotēka dibināta 1946. gadā, bet arhīvā atrasti dati,
kas liecināja – tieši 1922. gadu var uzskatīt
par īsto atskaites punktu bibliotēkas darbībai Ainažos. Pirmās šejienes bibliotēkas
nosaukums bija Latvijas Jaunatnes Savie
nības Ainažu organizācijas bibliotēka, tajā
bija 140 grāmatu, biedriem tās izsniedza
par velti, bet tiem, kuri nebija biedri, – par
25 rubļu drošības naudu.
Pasākumā atskatījāmies uz bibliotēkas
darbību gandrīz gadsimta garumā. Atcerējāmies visilggadējāko bibliotēkas vadītāju
Elgu Pallo un viņas sasniegumus bibliotēkas darbā pagājušā gadsimta 60.—80. gados. Pieminējām visus bibliotēkas vadītājus un darbiniekus, kuri šajos gados strādājuši Ainažu bibliotēkā. Var teikt, ka ikviens
no viņiem ieguldījis savu darbu bibliotēkas
attīstības veicināšanā. Paldies viņiem, ka
bibliotēka bija, ir un būs!
Lielu ieguldījumu bibliotēkas darbībā
sniedz arī sadarbības partneri. Paldies par
veiksmīgu sadarbību Salacgrīvas novada
domei, Ainažu pārvaldei, Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolai, bērnudārzam
Randa, Ainažu kultūras namam, Ugunsdzēsības un Jūrskolas muzejam, biedrībai
Dzintarlāse. Jo kopā mēs esam spēks un
kopā varam lielus darbus padarīt!
Bibliotēka ir vieta, kur satiekas visdažādāko vecumu, sociālo slāņu, profesiju un
interešu pārstāvji. Bibliotēkai jābūt kā zelta vidusceļam, lai ikviens šeit varētu atrast
sev noderīgo grāmatu un patīkami pavadīt
brīvo laiku. Šajā dienā savu jubileju atzīmēja arī lasītāju klubiņš Vārds, ko pirms
15 gadiem izveidoja toreizējā bibliotēkas
vadītāja Rūta Lepiksone. Rūta pastāstīja,
ka  klubiņš tika veidots, lai jaunākās grāmatas varētu izlasīt lielāks lasītāju loks,

tajā pulcējās tie, kuriem grāmata nepieciešama tikpat ļoti kā svaigs gaiss. Šeit tika
apspriestas jaunākās grāmatas un ieteikumi tās izlasīt. Ar laiku klubiņa darbība paplašinājās. Lai pasākumi būtu interesantāki
un izzinošāki, ciemos tika aicināti novadā
pazīstami interesanti cilvēki. Arī šobrīd lasītāju klubiņš darbojas, aicinot savā pulkā
aizvien jaunus dalībniekus. Klubiņā viesojušies gan ievērojami novadnieki, gan
rakstnieki un dzejnieki. Priecājamies, ka
bibliotēka spēj ap sevi pulcināt labus cilvēkus, kam grāmata ir dārga un vajadzīga.
Svētku reizē bibliotēka bija sarūpējusi
koncertu – ar brīnišķīgām dziesmām mūs
priecēja Vitālijs Bogdanovičs, kā arī gaidīja svētku kliņģeris un citi pārsteigumi. Ar
īpašām Raimonda Kreitusa veidotām grāmatzīmēm teicām paldies klātesošajiem
viesiem par jaukajiem vārdiem un apsveikumiem, kas šajā dienā skanēja mums apkārt.
Ziemassvētki ir lielais brīnumu laiks,
kad katrs cer piedzīvot brīnumus, taču patiesībā tos radām mēs paši, jo gada vistumšākajā laikā mūsu sirdīs mirdz labestības
liesma. Lai radītu Ziemassvētku brīnumu,
nav vajadzīga burvju nūjiņa. Noliekot
malā savu cilvēcisko egoismu, iemācoties uzklausīt, mēs varam palīdzēt kādam
pasauli saredzēt gaišākās krāsās. Brīnums
jau neslēpjas lielās un dārgās dāvanās, bet
labos un nesavtīgos cilvēkos. Mūsu bibliotēkai ir šāds cilvēks – Ivars Brauns. Bibliotēkai ir pašai savs Ziemassvētku brīnumu
stāsts. Tas sākās 2012. gada nogalē, kad
Ainažu bibliotēka e-pastā saņēma vēstuli
no Ivara, kurā viņš izteica vēlmi palīdzēt,
dāvinot grāmatas un žurnālus, kā arī atbalstot pasākumus. Esam ļoti pateicīgi gan
Ivaram, gan pārējiem lasītājiem, kuri kaut
ar vienu dāvinātu grāmatu un žurnālu nes
prieku, gandarījumu un jaunas zināšanas
lielam bibliotēkas lasītāju pulkam!
Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja

un jaunatnes jautājumos, deputātes Evijas
Keiseles.
Vēlējumus izteica un pateicības dāvanas saņēma bibliotēkas aktīvi draugi un
atbalstītāji, šī gada Liepupes pagasta Labo
darbu balvas nominanti, Valdis Andersons
(seno mūzikas instrumentu kapelas Ievi
ņa vadītājs), Ojārs un Zigrīda Kiršteini
(daiļdārza un Tūjas kaskādes īpašnieki)
un mūsu čaklā pastniece Santa Oša. Tā kā
Ziemassvētku laiks ir pateicības un apdāvināšanās laiks, pa īpašajai bibliotēkas grāmatzīmei tika katram aktīvo lasītāju kluba
biedram. Pasākuma gaitā vilkām lozes, jo
šoreiz ikviens bija laipni aicināts ierasties
ar savu īpašo dabas velti groziņā kā dāvanu

svētku loterijai. Paldies visiem par sarūpēto cienastu mūsu saimes galdam, īpaši naskajiem rūķiem-sponsoriem par gardajiem
pīrāgiem, Ziemassvētku kliņģeri, piparkūkām un karsto dzērienu. Pirms došanās
mājup katrs varēja aplūkot dabīgā vaska
sveču izstādi (autors – limbažnieks Edgars
Zeidmanis) ar vairāk nekā 30 dažādu dabas, ziedu, dzīvnieku formu atlējumiem.
Tūjas bibliotēkas vadītāja pateicas visiem
par brīnišķīgo dāvinājumu dvēselei un
kopā būšanu. Lai veiksmīgs gada ritums!
Zeltīte Millere,
Tūjas bibliotēkas vadītāja
Astras Tomsones foto

Pedagogu Ziemassvētku
konference
Gada
nogalē,
28. decembrī, Salacgrīvas vidusskolā
notika novada pedagogu Ziemassvētku
konference. Pirms
tās pedagogi tikās
ar mācību jomas
koordinatoriem,
lai pārrunātu   aktu
ālāko pirmsskolas,
sākumskolas, sociālās un pilsoniskās,
latviešu un svešvalodu, tehnoloģiju,
veselības un fiziskās
aktivitātes, kultūras
izpratnes un pašizpausmes mākslas, Lektore Inese Prisjolkova dāvina skolām savas grāmatas
matemātikas, dabaszinību jomās un klausītos mākslas skolas aicināja pedagogus aizdomāties par svarīdirektora Imanta Klīdzēja lekciju par Ķī- gāko – par nākamo paaudzi. – Mēs cen
šamies būvēt ēkas, sarakstīt grāmatas, bet
nas kultūru.
Konferenci atklāja Salacgrīvas novada tas ir īslaicīgi, ja nebūs mūsu nākamās
izglītības speciāliste Antra Paegle. Uzru- paaudzes. Jūs, mīļie pedagogi, esat tie, ar
nājot pedagogus no Liepupes un Salac- kuriem kopā mēs domājam par pašu svarī
grīvas vidusskolas, Krišjāņa Valdemāra gāko – nākamo paaudzi. Ar vissirsnīgāka
Ainažu pamatskolas, novada mūzikas un jiem sveicieniem saku jums paldies un vēlu
mākslas skolām un pirmsskolas izglītības veiksmi!
Priekšsēdētāja vietniece izglītības, kuliestādēm, viņa sacīja: – Pēc pāris dienām
sāksies jauns gads. Turpinot tradīciju, mēs tūras un sporta jomā Evija Keisele  pedatiekamies Ziemassvētku konferencē. Katrs gogiem vēlēja uzturēt sevī vēlmi mācīties
gads nes rūpes un gandarījumu par sa un tieksmi vienmēr apgūt ko jaunu. Viņa
sniegto. Tāpēc saku jums lielu paldies par mudināja allaž paturēt prātā, ka mūsdienu
paveikto darbu, par nenovērtējamo iegul teholoģijām bagātajā laikā visvērtīgākās
dījumu, ko sniedzat, diendienā audzēkņus prasmes ir vienkārša cilvēcība un empātiizglītojot, mācot dažādas prasmes un ie ja.
Šajā konferencē uzstājās lektore Inese
maņas, saskatot viņos talantus un tos piln
veidojot. Ļoti vēlos, lai šajā saspringtajā Prisjolkova ar lekciju Es esmu savas dzī
laikā mēs atrastu brīdi, kad pabūt vienat ves autors un lektore Laima Geikina ar
nē, ļauties vaļaspriekiem, parunāties ar lekciju Audzināšanas problemātika izglītī
tuviem un mīļiem cilvēkiem, izstaigāties bas satura reformas kontekstā. Muzikālo
pa mežu vai aiziet līdz jūrai. Jaunajā gadā sveicienu bija sarūpējusi akustiskās mūnovēlu izturību, veselību, kolēģu pleca zikas festivāla laureāte Lorete Medne ar
sajūtu, atbalstu, darba prieku un visam savu grupu.
pāri – ļoti lielu cilvēkmīlestību.
Ilga Tiesnese
Pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs
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Vāgūzim jauns aprīkojums
Biedrība Radošā apvienība «Vāgūzis» Liepupes pagasta Birzgaiļos īstenojusi projektu Par semināru telpas aprīkojuma iegādi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.—2020. gadam apakšpasākuma 19.2. Darbības īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju aktivitātē 19.2.2. Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas.
Projektā iegādāts projektors, ekrāns, bezvadu prezentācijas pults, dators, 20 konferenču galdu, 120 konferenču zāles krēslu.
Projekta nr. 17-09-AL22-A019.2201-000010 publiskais finansējums – 7651,89 eiro.
Lija Jokste

Mazo basketbolistu
sasniegumi
Gaidot svētkus un ciemiņus, Sprīdīšu iemītnieki cepa piparkūkas

Atskatoties uz aizgājušo gadu un paveiktajiem darbiem, varam būt apmierināti.
Gada pēdējie mēneši bija notikumiem bagāti.
Darbinieki un iemītnieki tika instruēti
ugunsdrošības jomā, inscenējot ārkārtas
situāciju ar evakuāciju no telpām. Klientu
attieksme bija dažāda, pārsvarā gan saprotoša. Mācījāmies rīkoties ar ugunsdzēšamajiem aparātiem, daudzi no mums to darīja
pirmo reizi, cerot, ka turpmāk to darīsim
tikai apmācībā.
Decembris mums sākās ar māsiņu Ieviņu
apciemojumu, kuras atbrauca kopā ar dziedātāju un komponisti Anitu Ozolu. Dziedājām gan paši, gan klausījāmies priekšnesumā. Gaidot svētkus un ciemiņus, cepām
piparkūkas un greznojām savu māju.
Pirms Ziemassvētkiem mūs atkal apciemoja uzņēmējs Jānis Rakuzovs ar sarūpētām dāvanām iestādes iemītniekiem. Liels
paldies viņam par sagādāto pārsteigumu
namiņa iedzīvotājiem! Svētkos iestādi apmeklēja Ziemassvētku vecītis ar dāvanām.

Lai saņemtu gardumus, katram bija jāskaita
dzejolītis. Šogad visi kādu bija iemācījušies!
Starp Ziemassvētkiem un Jaungadu mūs
iepriecināja ilggadējā draudzene Sandra no
Smiltenes, kura šoreiz bija atbraukusi ar
Dūdu – sertificētu kanisterapijas suni. Šoreiz Sandra palika otrajā plānā, jo visiem
gribējās kontaktēties ar Dūdu.
Gadumija tika sagaidīta kopīgi. Ja kāds
bija aizgājis gulēt, viņš tika pamodināts un
pusnaktī cits citam vēlējām veselīgu jauno
gadu.
Jau šogad tika atvestas dāvanas no Ziemassvētku vecīša darbnīcas Ķekavā. Svētkiem turpinoties, katrs iemītnieks saņēma
viņam individuāli sagatavotu dāvanu ar
apsveikumu un laba vēlējumiem. Paldies
visiem, kuri atceras arī vecos ļaudis!
Gads iesācies, turpināsim iesāktos labos
darbus. Lai darbiniekiem un iemītniekiem
veselība un izturība, lai mīlestība visus pavada katrā dienā!
Anita Lūse

Veco gadu aizvadot…

Salacgrīvas mazie basketbolisti Ogrē

Mazie basketbolisti 2018. gadu iesāka
vareni aktīvi, jo jau 3. janvārī viņi piedalījās basketbola turnīra Mini kauss 2. posmā Ogrē (U-10 grupā). Mums bija divas
spēles pret Valmieras komandām. Pirmajā
spēlē Salacgrīvas komandai veicās labi un
pretiniekus uzvarējām, bet otrajā Valmieras komanda bija spēcīgāka par mums.

Komandā spēlēja Kristians Bērziņš, Edgars Salmanis, Guntis Smalkais, Armands
Seržants, Rafaels Zviedris, Kristers Jakabsons, Krists Ādamsons, Olivers Bobrovs,
Ingus Metus un Artūrs Grāvītis.
Lai puišiem veicas arī turpmāk!
Sandra Bērziņa

Dambretistiem
pārliecinoša uzvara
komandu čempionātā

Par muzikālu pārsteigumu bija parūpējies Valdis Andersons

Ar karstām asarām raud sveces, Par
aizejošo gadu skumst… Decembra nogalē
Liepupes bibliotēkā notika pasākums, lai
atskatītos uz paveikto un teiktu paldies aktīvākajiem bibliotēkas apmeklētājiem. Degot spožām sveču liesmām, skanēja literārs
stāsts par vecā un jaunā gada satapšanos –
divi apļi, kas cieši līdzās, bet bez saskares
punkta: aizejošais un atnākošais. Vecais
gads bijis darbīgs, bet nu jau no piedzīvotā saguris, jaunais ieradīsies ar cerībām,
stalts, spārnots un daudzsološs.
Izvērtējot paveikto, vislielāko atsaucību iemantojis pasākums no cikla Apceļo
sim pasauli, kurā par ceļojumu iespaidiem
stāsta mūsu novadnieki. Tradicionāli notiek gadskārtu svētki – Lieldienas, vasaras
saulgrieži un Ziemassvētki. Vienmēr bibliotēkā var iepazīties ar kādu foto, mākslas,
kolekcionāru vai rokdarbu izstādi. Un tā

pasākuma dalībnieki, uzsmaidot cits citam
un teikdami labus vārdus, nonāk pie atziņas – novērtēsim savus draugus un atvēlēsim viņiem daļiņu sava laika, jo nabagāks
jau no tā nekļūsi, bagātāks gan.
Muzikāls pārsteigums apmeklētājiem
bija Valda Andersona viesošanās bibliotēkā. Valdis, tiekoties ar liepupiešiem, atcerējās kopīgās darba gaitas, pāršķirstīja vēstures lappuses un, protams, uzmundrināja ar
skanīgām dziesmām un muzicēšanu. Tā kā
gada nogale ir zīlēšanas laiks, bija sagatavotas īpašas kārtis ar senām latvju zīmēm.
Kāda nu kuram krita, tā arī jāraugās nākotnē. Katrs pasākuma dalībnieks saņēma
laimes vēlējumu un oriģinālu grāmatzīmi
ar Liepupes bibliotēkas logo. Lai veiksme,
veselība un dzīvesprieks 2018. gadā!
Sarmīte Zvīne,
Liepupes bibliotēkas vadītāja

Liepupes
dambertisti
ar savu
treneri Kārli
Ozolu

Gada nogalē Liepupes vidusskolā risinājās valsts galvenās jauniešu komandu
sacensības 64 lauciņu dambretē. Piedalījās 40 komandu no visas Latvijas. Mūsu
sporta skola startēja ar trim komandām.
Izcils sniegums padevās mūsējiem. Pirmajai komandai, kurā spēlēja Kristers Lapiņš, Klāvs Norenbergs, Rodrigo Jugans
un Elizabete Norenberga, pārliecinoša uzvara ar izcīnītiem 17 punktiem. Par diviem
punktiem mazāk Dobeles sporta skolai.
Vēl par punktu mazāk mūsu kaimiņiem –
Siguldas sporta skolai.
Teicami cīnījās arī mūsu tālākās rezerves. 2. komanda (Miks Magone, Mareks

Andreisons, Adrians Podenskis un Sintija
Malofeja) ieguva 13 punktu un 4. vietu.
10 punktu un dalīto 9. vietu uzreiz ieguva sešas komandas, tajā skaitā arī mūsu
3. komanda (Artūrs Nipers, Taīda Kalniņa,
Evita Lindenberga un Diāna Malofeja).
Arī individuālie rezultāti pa galdiņiem
mūsējiem ļoti labi. Pie 1. galdiņa Kristeram 1., Mikam 18. un Artūram 19. vieta.
Pie 2. galdiņa Klāvam 1., Marekam 3. un
Taīdai 17. vieta. Pie 3. galdiņa Rodrigo 1.,
Adrianam 2. un Evitai 12. vieta. Pie 4. jeb
meiteņu galdiņa Elizabetei 3., Sintijai 10.
un Diānai 4. vieta.
Kārlis Ozols
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Apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 2017. gada 28. decembra sēdes lēmumu Nr. 409 (protokols Nr. 16; 8.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtība Salacgrīvas novada pašvaldībā

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 15. panta pirmās daļas 1. punktu, 43. panta pirmās daļas 11. punktu un trešo daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturto un piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai
kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai
vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai
skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta
mezgla izbūvei;
1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un
centralizētās kanalizācijas sistēmas eksplu
atācijas, lietošanas un aizsardzības prasības,
tai skaitā prasības notekūdeņu novadīšanai
centralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un
aizsardzības prasības;
1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai
skaitā līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;
1.4. administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.
2. Noteikumos ietvertie termini lietoti
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un
saistīto normatīvo aktu izpratnē.
3. Lietoto terminu skaidrojums:
3.1. Blakus lietotājs (turpmāk – Blakus
klients) – persona, kura izmanto ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā
vai valdījumā esošo ūdensapgādes sistēmu
ūdens saņemšanai vai kanalizācijas sistēmu
notekūdeņu novadīšanai;
3.2. Centralizētā ūdensvada un kanalizācijas lietošanas līgums – sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgums (turpmāk
– līgums) starp ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju (Klientu) un Pakalpojumu
sniedzēju par noteikta veida sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas,
lietošanas, uzskaites un norēķinu kārtību, kā
arī abu pušu tiesībām, pienākumiem un atbildības robežām;
3.3. Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs (turpmāk – Klients) – nekustamā īpašuma īpašnieks (dzīvokļu īpašumu mājā – visi
dzīvokļu īpašnieki) vai valdītājs, kurš saņem
noteikta veida ūdenssaimniecības pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu pakalpojumu līgumu;
3.4. Objekts – klienta nekustamais īpašums
vai dzīvokļu īpašumu māja, kurai ir pievads
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai;
3.5. Ūdenssaimniecības pakalpojums — sabiedriskais ūdenssaimniecības pakalpojums,
decentralizētais kanalizācijas pakalpojums,
pakalpojums lietus ūdeņu savākšanai un novadīšanai, tai skaitā centralizētajās kanalizācijas sistēmās;
3.6. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs (turpmāk – Pakalpojumu sniedzējs) –
komersants, kas sniedz noteikta veida ūdenssaimniecības pakalpojumus sniegšanas teritorijā;
3.7. Piederības robežu shēma – Pakalpojumu
sniedzēja sagatavota piederības robežu shēma, kurā norādītas robežas, kurās par ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem un būvēm
atbild Pakalpojumu sniedzējs un Klients.
Piederības robežu shēma ir līguma neatņemama sastāvdaļa;
3.8. Cauruļvada ievads vai izvads (turpmāk –
Pievads) – ūdenssaimniecības pakalpojumu
lietotāja īpašumā vai valdījumā esoša ūdenssaimniecības sistēmas daļa, kas nodrošina
ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju ar
ūdensapgādi no centralizētās ūdensapgādes
sistēmas vai notekūdeņu novadīšanu uz centralizēto kanalizācijas sistēmu;
3.9. Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei – ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam (litri diennaktī) atbilstoši noteikumu
Pielikumam Nr. 2.
4. Noteikumu mērķis ir noteikt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu Klientus
ar nepārtrauktiem pakalpojumiem, uzlabotu
vides situāciju Salacgrīvas novadā un dabas
resursu racionālu izmantošanu.
5. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un

juridiskajām personām Salacgrīvas novada
administratīvajā teritorijā.
6. Šie noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas šķirtsistēmā
un uz decentralizētajiem kanalizācijas pakalpojumiem.
II. Kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli vai būves tiek pievienotas
centralizētajai ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas sistēmai
7. Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, saistītie
normatīvie akti un šie noteikumi.
8. Lai nekustamo īpašumu pievienotu centralizētajai ūdensapgādes un centralizētās
kanalizācijas sistēmai, nekustamā īpašuma
īpašnieks vai valdītājs iesniedz Pakalpojumu
sniedzējam:
8.1. aizpildītu tehnisko noteikumu saņemšanas pieprasījumu;
8.2. pieprasījumā norādītos iesniedzamos
dokumentus:
īpašumtiesību apliecinošu dokumentu kopijas;
Salacgrīvas novada būvvaldes izsniegtu
būvatļauju ar projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem (ja pieslēgums plānots no jauna būvējamai ēkai);
8.3. nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja piekrišanu personas datu apstrādei, kas
ietverti tehnisko noteikumu pieprasījumā.
9. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, pieprasot tehniskos noteikumus, ir
parādu saistības par Pakalpojumu sniedzēja
sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, Pakalpojumu sniedzējs var atlikt
tehnisko noteikumu izsniegšanu līdz minēto
parādu saistību nokārtošanai.
10. Pakalpojumu sniedzēja izsniegto tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2 (divi)
gadi.
11. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes sistēmai un centralizētās kanalizācijas sistēmai ir obligāta zemes
gabalam jaunbūves būvniecības un pārbūves gadījumā, ja piegulošajā ielā atrodas
centralizētās ūdensapgādes un centralizētās
kanalizācijas tīkli, un pašvaldības teritorijas
plānojumā attiecīgā teritorija ir noteikta kā
apbūves teritorija, kur ir ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas.
12. Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram,
traps grīdā, izlietne, duša vai sēdpods), kas
novietotas zemāk par tuvākās skatakas vāka
līmeni (piemēram, pagrabos), jāpievieno
atsevišķai kanalizācijas sistēmai, izolēti no
augstāk izvietoto telpu kanalizācijas, izbūvējot atsevišķu izlaidi un ierīkojot uz tās
elektrificētu aizbīdni, ko automātiski vada
kanalizācijas caurulē ievietots signāldevējs,
vai speciālu vienvirziena vārstu. Aiz aizbīdņa vai vārsta ūdens tecēšanas virzienā
pieļaujams pievienot augstāk novietoto stāvu kanalizācijas sistēmas.
13. Pēc ievada un/vai izvada izbūves pabeigšanas nekustamā īpašuma īpašnieks Pakalpojumu sniedzējam iesniedz:
13.1. trīspusēji parakstītu aktu, ko parak
stījuši Pakalpojumu sniedzējs, nekustamā
īpašuma īpašnieks vai valdītājs un būvnieks,
par pievienošanos pie Pakalpojuma sniedzēja centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīkliem (turpmāk – akts);
13.2. izbūvēto tīklu izpildmērījuma plānu
grafiskā un/vai digitālā formā;
14. Ja aktu sastāda pie aizbērtas tranšejas,
nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam pēc pieprasījuma papildus jāveic:
14.1. kanalizācijas pašteces tīkliem TV inspekcija tiem cauruļvadiem, kuru diametrs ir
lielāks vai vienāds ar 160 mm;
14.2. kanalizācijas pašteces tīkliem TV inspekcija ar slīpuma procentu noteikšanu
tiem cauruļvadiem, kuru diametrs ir lielāks
vai vienāds ar 200 mm;
14.3. ūdensvada spiediena noturības pārbau-

de tiem cauruļvadiem, kuru diametrs ir lielāks vai vienāds ar 63 mm.
15. Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves
līdz centralizētajam kanalizācijas tīklam nekustamā īpašnieka vai valdītāja pienākums ir
atvienot viņa īpašumā esošās būves un sistēmas, kas tika izmantotas nekustamajā īpašumā radīto komunālo notekūdeņu uzkrāšanai
un var radīt kaitējumu videi.
16. Ja ūdensvada ievadu vai kanalizācijas
izvadu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai
vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai nav
iespējams pievienot tīklu izvietojuma dēļ,
tad Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut
nekustamā īpašuma īpašniekam kā Blakus
klientam pievadu pievienot pie cita Klienta
ūdensapgādes (aiz komercuzskaites mēraparāta mezgla) un kanalizācijas cauruļvadiem,
tai skaitā šķērsojot cita īpašnieka nekustamo
īpašumu, ja šāda pievienošana ir rakstveidā
saskaņota ar zemes īpašnieku un Klientu,
un šāda pievienošana nepasliktina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu citiem Klientiem. Šādā gadījumā
jābūt saskaņotam tīklu apkalpošanas robežu
aktam un noslēgtam līgumam starp Blakus
klientu un Klientu.
17. Ja nav iespējams komercuzskaites mēr
aparāta mezglu izbūvēt normatīvajos aktos
noteiktajā vietā, Pakalpojumu sniedzējs nosaka tā izbūves vietu tiešā ūdensvada ievada
tuvumā.
18. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla
izbūves Pakalpojumu sniedzējs uzstāda verificētu komercuzskaites mēraparātu, kas ir
Pakalpojumu sniedzēja īpašums.
19. Pakalpojumu sniedzējs ūdens spiedienu
centralizētajā ūdensapgādes sistēmā nodrošina atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ja Objekta ūdensapgādes iekšējā sistēmā ir nepieciešams augstāks ūdens spiediens, Klients,
saskaņojot ar Pakalpojumu sniedzēju, par
saviem līdzekļiem nodrošina vietējo ūdens
spiediena paaugstināšanas iekārtu izbūvi.
III. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas
un centralizētās kanalizācijas sistēmas
ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības
prasības
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu
piederība un uzturēšana
20. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir:
20.1. maģistrālie un sadalošie ūdensvada
tīkli;
20.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas iekārtas, ūdens spiedienu paaugstinošas
sūkņu stacijas, ūdenstorņi, rezervuāri;
20.3. maģistrālie un sadalošie kanalizācijas
tīkli;
20.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas, kanalizācijas spiedvadi, pašteces kanalizācijas tīkli;
20.5. iepriekš minētajos apakšpunktos minēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos
esošās skatakas, kontrolakas, cauruļvadu armatūra, hidranti un hidrantu plāksnītes;
20.6. komercuzskaites mēraparāti;
20.7. ūdensvada pievadu un kanalizācijas
izvadu atzari no maģistrālajiem un sadalošajiem tīkliem līdz zemes gabala robežai,
kas ir izbūvēti par Pakalpojuma sniedzēja
līdzekļiem.
21. Pakalpojumu sniedzēja apkalpes zonā
var būt ūdensvada un kanalizācijas infrastruktūras daļas, kas nav Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā, bet kuras tam
ir nodotas pakalpojuma sniegšanai un noteiktas Klienta un Pakalpojumu sniedzēja
noslēgtā līgumā vai līgumā par sabiedrisko
pakalpojumu sniegšanu ar pašvaldību. Pakalpojumi, kas saistīti ar šīs infrastruktūras
apkalpošanu, nav uzskatāmi par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, un
to maksai jābūt noteiktai attiecīgajā līgumā,
ja tāda paredzēta.
22. Pakalpojumu sniedzējs avārijas novēršanai vai tās seku likvidēšanai ir tiesīgs jebkurā diennakts laikā brīvi piekļūt centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai, kas atrodas Klienta

nekustamajā īpašumā, vai, normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā iepriekš informējot
Klientu, sistēmu uzturēšanai ir tiesīgs apsekot Klienta nekustamo īpašumu, lai pārliecinātos par ūdensapgādes un kanalizācijas
inženierbūvju ekspluatācijas drošību un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem.
23. Gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējs
konstatē centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var nekavējoties atslēgt Klienta ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmu no centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.
Prasības notekūdeņu novadīšanai
centralizētajā kanalizācijas sistēmā
24. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt notekūdeņus:
24.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas
sistēmas būvēm un neietekmē būvju funkcijas, to ekspluatācijas mūžu;
24.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas
būvju apkalpojošā personāla veselībai;
24.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem
var attīrīt Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, ievērojot Pakalpojumu sniedzējam izsniegtās piesārņojošās
darbības atļaujas prasības un izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu
tehnoloģiskos parametrus;
24.4. kuri nesatur vielas, kas piesārņo kanalizācijas cauruļvadus vai nogulsnējas uz kanalizācijas skataku sienām (piemēram – tauki);
24.5. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz Pielikumā Nr. 1 noteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas.
25. Ja Klienta novadāmo notekūdeņu piesārņojums pārsniedz Pielikumā Nr. 1 maksimāli
pieļaujamās koncentrācijas, tad:
25.1. Klienta notekūdeņiem pirms to novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā
jābūt attīrītiem vietējās attīrīšanas iekārtās
tādā pakāpē, ka netiek pārsniegtas piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, kas norādītas Pielikumā Nr. 1;
25.2. Pakalpojumu sniedzējs var atļaut
Klientam novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā notekūdeņus bez iepriekšējas
attīrīšanas vai daļēji attīrītus notekūdeņus,
ja maksimāli pieļaujamā notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas un papildu maksa
noteikta Līgumā un ja piesārņojuma koncentrāciju pārsniegumu gadījumā netiek
nodarīts kaitējums centralizētajai kanalizācijas sistēmai un/vai notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām.
26. Klienta pienākums ir nekavējoties ziņot
Pakalpojumu sniedzējam par palielinātu notekūdeņu plūsmu un paaugstināta piesārņojuma rašanos Klienta novadāmajos notekūdeņos centralizētajā kanalizācijas sistēmā,
kas var ietekmēt infrastruktūras normālu
darbību.
27. Pakalpojumu sniedzējam gadījumos, ja
noteikumu 25. punktā minētais piesārņojums tiek konstatēts iepludinātajos notekūdeņos centralizētajā kanalizācijas sistēmā
un to pieņemšanas nosacījumi nav noteikti
Līgumā ar Pakalpojumu sniedzēju, un tas
var izraisīt vai izraisa avāriju centralizētajā
kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus, ir tiesības notekūdeņu pieņemšanu pārtraukt bez
brīdinājuma.
28. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības
veikt paraugu noņemšanu un ūdensapgādes
un kanalizācijas tīklu apsekošanu Klienta
nekustamajā īpašumā, ja tiek konstatēts Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu ieplūdē vai kanalizācijas tīklos paaugstināts notekūdeņu piesārņojums. Klientam nav tiesību aizliegt paraugu noņemšanu.
29. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir
aizliegts novadīt notekūdeņus, kas satur:
29.1. prioritārās vielas, kas atzītas par ūdens
videi īpaši bīstamām un kuru emisiju un noplūdi nepieciešams novērst līdz normatīvajos aktos noteiktajam laikam;
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29.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas
gāzveida vielas, kas var veicināt uzliesmojošu maisījumu rašanos centralizētajā kanalizācijas sistēmā;
29.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās
virsmas aktīvās vielas (SVAV);
29.4. skābes un citas vielas, kas var izraisīt
cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža
oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;
29.5. radioaktīvas vielas;
29.6. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti, eļļas, taukus un citas
vielas, kas var veicināt centralizētās kanalizācijas sistēmas (vai cauruļvadu) aizsērēšanu;
29.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas
atkritumus, koncentrētus šķīdumus, atslāņa
un krāsvielu šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas, kublus u.tml.
29.8. smago metālu savienojumus un citas
vielas, kas pasliktina notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu darbības procesā radušos notekūdeņu
dūņu kvalitāti un nelabvēlīgi ietekmē to apsaimniekošanu;
29.9. izlietotos ķīmiskos reaģentus un bīstamu bakteriālo piesārņojumu;
29.10. naftas produktus un to savienojumus.
Prasības centralizēto ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmu ekspluatācijai un
aizsardzībai
30. Jebkurai personai ir aizliegts:
30.1. novietot transporta līdzekļus, smagus
priekšmetus uz atbilstoši apzīmētām hidrantu akām un notekūdeņu pārsūknēšanas staciju vākiem;
30.2. centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās izliet decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņus, kā arī izmest cietos atkritumus vai citus priekšmetus;
30.3. centralizētājā kanalizācijas sistēmā novadīt lietus notekūdeņus un gruntsūdeņus,
izņemot, ja par lietus notekūdeņu un gruntsūdeņu novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir noslēgts līgums;
30.4. nepiederošām personām veikt jebkādas
darbības Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai
valdījumā esošajās centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmās;
30.5. nepiederošām personām atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīklu skataku vākus;
30.6. bojāt centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas
infrastruktūru un aprīkojumu;
30.7. pirms komercuzskaites mēraparāta atstāt atvērtus iekšējās ūdensapgādes tīkla krānus, lai novērstu ūdensapgādes cauruļvada
aizsalšanu, izņemot, ja ir saskaņojums par
tādu rīcību ar Pakalpojumu sniedzēju;
30.8. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu
iekārtu informatīvās plāksnītes.
31. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst kavēt plāksnīšu ar hidrantu,
armatūras un skataku izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku sienām vai žogiem.
32. Ja Klienta ūdensapgādei izmanto arī vietējo ūdens ieguves avotu, to aizliegts savienot ar Pakalpojumu sniedzēja centralizēto
ūdensapgādes sistēmu.
33. Ja Klienta ūdensapgādes sistēmā trūkst
noslēgarmatūras, kanalizācijas sistēmā nav
hermētiski aizvērtas revīzijas (ēkas iekšējā
kanalizācijas sistēmā ierīkota speciāla lūka
iespējai tīrīt kanalizācijas tīklus), ir bojāti
Klienta ēkas iekšējie ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli vai netiek ievērotas šo noteikumu un būvnormatīvu prasības, Klients ir
atbildīgs par sekām.
34. Klients atlīdzina Pakalpojumu sniedzējam izdevumus komercuzskaites mēraparāta
zādzības vai bojāšanas gadījumā pēc to faktiskiem apmēriem, kas saistīti ar jauna komercuzskaites mēraparāta iegādi un uzstādīšanu, izņemot gadījumus, kad komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vieta ir
ārpus Klienta piederības robežas.
35. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus drīkst novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā tikai
Pakalpojumu sniedzēja noteiktās, speciāli
izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās,
pamatojoties uz noslēgtu līgumu par šiem
pakalpojumiem.
36. Jebkura persona, atklājot bojājumus centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas infrastruktūrā,
par to nekavējoties ziņo Pakalpojumu sniedzējam uz tā mājaslapā norādītājiem diennakts tālruņiem.

Prasības ugunsdzēsības ierīču
izmantošanai
37. Ja Klienta komercuzskaites mēraparāta
mezglā ir apvadlīnija, kas nodrošina ugunsdzēsības (iekšējā ūdensvada un/vai Klienta
teritorijā esošo hidrantu) darbību, Pakalpojumu sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī un sastāda plombēšanas aktu. Klients ir atbildīgs par plombas
tehnisko stāvokli un saglabāšanu.
38. Noņemt plombu no apvadlīnijas aizbīdņa
drīkst, tikai dzēšot ugunsgrēku vai veicot
ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi.
39. Klienta pienākums ir 24 stundu laikā paziņot Pakalpojumu sniedzējam par notikušo
ugunsgrēku vai ugunsdzēsības sistēmas, kas
atrodas Klienta nekustamā īpašuma teritorijā, pārbaudi. Pakalpojumu sniedzējs atkārtoti noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā
stāvoklī un sastāda plombēšanas aktu.
40. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem atļauts tikai ugunsgrēka gadījumā un
Pakalpojumu sniedzēja vajadzībām.
41. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem, ja par izlietoto ūdeni
tiek samaksāts atbilstoši komercuzskaites
mēraparāta rādījumiem, ja tāds ir uzstādīts,
vai, pamatojoties uz Pakalpojuma sniedzēja
veikto aprēķinu.
Prasības ūdens brīvkrānu izmantošanai
42. Jaunu ūdens brīvkrānu uzstādīšana bez
saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju ir
aizliegta.
43. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs likvidēt ūdens brīvkrānus vietās, kur nekustamā
īpašuma īpašniekiem ir nodrošināta iespēja
izbūvēt ūdensvada ievadu un saņemt centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus.
44. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai
nekustamajā īpašumā, Klientam jānoslēdz
Pakalpojuma līgums ar Pakalpojumu sniedzēju.
45. Aizliegts bojāt ūdens brīvkrānus, kā arī
tiem pievienot caurules ūdens ņemšanai.
46. Persona, kura atklājusi ūdens brīvkrāna
bojājumus, nekavējoties ziņo par to Pakalpojumu sniedzējam uz tā mājaslapā norādītājiem diennakts tālruņiem.
47. Klientam, kam ir noslēgts līgums ar Pakalpojumu sniedzēju par ūdenssaimniecības
pakalpojumu nodrošināšanu nekustamajam
īpašumam, izmantojot ūdens brīvkrānu, patērēto ūdens daudzumu no brīvkrāna nosaka
pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem.
IV. Sabiedriskā ūdenssaimniecības
pakalpojuma līgumā ietveramie
noteikumi, līguma slēgšanas, grozīšanas
un izbeigšanas kārtība
Līguma slēgšana un tajā ietveramie
noteikumi
48. Līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju slēdz:
48.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;
48.2. dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos, – dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai dzīvokļu īpašnieku kopības
pilnvarotā persona attiecīgās dzīvojamās
mājas īpašnieka vārdā, ja tas paredzēts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumā vai
dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā, vai
pašvaldības pilnvarots pārvaldnieks, gadījumos, kad dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
tiesības nav pārņemtas no pašvaldības;
48.3. dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas
dzīvokļu īpašumos, – dzīvojamās mājas
īpašnieks (kopīpašnieki) vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu,
vai neuzdotās lietvedības ietvaros;
48.4. nedzīvojamo ēku gadījumos – visi kopīpašnieki vai kāds no nekustamā īpašuma
kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu;
48.5. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašumā un izmanto sabiedriskos
ūdenssaimniecības pakalpojumus būvniecības laikā;
48.6. persona, kura centralizētajā kanalizācijas sistēmā novada gruntsūdeņus un/vai
lietus notekūdeņus.
49. Līguma sagatavošanai līguma slēdzējs
iesniedz Pakalpojumu sniedzējam iesniegumu, norādot līguma slēgšanai nepieciešamās
Pakalpojumu sniedzēja noteiktās ziņas un
pievienojot šo:
49.1. uzrāda dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību, ja ir attiecināms uz
attiecīgo Klientu (Zemesgrāmatas akts, pirkšanas un pārdošanas līgums, maiņas līgums,
dāvinājuma līgums vai cits dokuments, kas

apliecina, ka īpašuma tiesības no atsavinātāja pāriet ieguvējam, vai spēkā stājies tiesas
spriedums, mantojuma apliecība u.c.);
49.2. informāciju par nekustamā īpašuma
lietošanas veidu;
49.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu
par līguma slēgšanu;
49.4. ja Līgumu paraksta pilnvarota fiziska
persona un šis pilnvarojums neizriet no likuma, – dokumentu, kas apliecina šīs fiziskās
personas tiesības parakstīt līgumu;
49.5. tehnisko informāciju (izpildmērījumu
vai shēmu) par vietējo ūdens ieguves vietu
un/vai notekūdeņu decentralizēto savākšanas sistēmu, ja ir vietējā ūdens ieguves vieta
un/vai notekūdeņu decentralizētās savākšanas sistēma;
49.6. dzīvojamās mājas īpašnieka (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku
kopības) lēmumu gadījumā, ja dzīvojamās
mājas īpašnieks (daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā dzīvokļu īpašnieku kopība) ir nolēmis
nodibināt tiešo maksājumu sistēmu par saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
50. Pakalpojumu sniedzējs, ja tas nepieciešams līguma noslēgšanai:
50.1. ir tiesīgs pieprasīt iesniegt papildu dokumentus vai informāciju, tai skaitā nekustamā īpašuma ūdensapgādes un kanalizācijas
iekšējo un ārējo sistēmu tīklu shēmas, lietus
notekūdeņu savākšanas tīklu shēmas, ziņas
par Objektā veicamās darbības profilu, par
ražošanā pielietojamām vielām un bioloģiskiem atkritumiem, kas tiek novadīti ar notekūdeņiem,
50.2. ir tiesīgs apsekot līguma slēdzēja nekustamā īpašumā esošās ūdensapgādes un
kanalizācijas ārējās un iekšējās sistēmas, lai
pārliecinātos, ka iesniegtā informācija ir patiesa, atbilstoša faktiskajai situācijai un tā ir
pietiekama līguma noslēgšanai;
50.1. nosaka notekūdeņu paraugu ņemšanas
vietas (kontrolakas);
50.2. nosaka notekūdeņu paraugu noņemšanas periodiskumu un kārtību;
50.3. ir tiesīgs pieprasīt iesniegt līguma par
tauku un naftas produktu uztvērēju apkalpošanu un izvešanu kopiju vai citus apkalpošanu un izvešanu apliecinošus dokumentus;
50.4. ir tiesīgs pieprasīt iesniegt līguma par
decentralizētās kanalizācijas sistēmas notekūdeņu apkalpošanu un izvešanu kopiju vai
citus apkalpošanu un izvešanu apliecinošus
dokumentus.
51. Klients pirms līguma noslēgšanas informē Pakalpojumu sniedzēju, ja tas tehnoloģiskajos procesos izmanto vai ja ražošanas
tehnoloģiskajā procesā rodas normatīvajos
aktos definētās prioritārās vai bīstamās vielas vai to grupas, par kurām sniegta detalizēta informācija iesniegumā, lai saņemtu
atļauju piesārņojošās darbības veikšanai, un
kas var tikt novadītas centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
52. Līguma slēdzējam, norēķināties par
ūdenssaimniecības pakalpojumu, jāsāk ar
Pakalpojuma sniedzēja pēdējo fiksēto komercuzskaites mēraparāta rādījumu, ja līguma slēdzējs, pārņemot nekustamo īpašumu, nav pieaicinājis Pakalpojumu sniedzēju
komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanai vai nevar uzrādīt komercuzskaites
mēraparāta rādījumu fiksēšanas dokumentu
(piem., nodošanas-pieņemšanas aktu).
53. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzsākt
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu
līguma slēdzējam pirms līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanas, bet ne ilgāk kā
1 (vienu) mēnesi, skaitot no rakstveida iesnieguma saņemšanas no līguma slēdzēja
par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un līguma slēgšanu.
54. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt līguma noslēgšanas procedūru, nosūtot līguma slēdzējam rakstveida paziņojumu,
ja līguma slēdzējs:
54.1. 1 (viena) mēneša laikā no Pakalpojumu
sniedzēja pieprasījuma nav iesniedzis pieprasītos dokumentus un informāciju atbilstoši prasībām un nav parakstījis Pakalpojumu
sniedzēja sagatavoto līgumu;
54.2. nav veicis vai nav vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par komercuzskaites mēr
aparāta mezgla izbūvi;
54.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un/vai kanalizācijas izvada tehniskais
stāvoklis atbilst ekspluatācijas prasībām.
55. Ja līguma noslēgšanas procedūra ir pārtraukta, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
līguma slēdzēja nekustamajam īpašumam
nekavējoties pārtraukt ūdenssaimniecības
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pakalpojumu. Pakalpojumu sniedzējs paziņojumam par ūdenssaimniecības pakalpojuma pārtraukšanu pievieno aprēķinu par
līguma noslēgšanas procedūras laikā sniegto
ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas jāsamaksā rēķinā noteiktajā termiņā.
56. Līgums tiek sagatavots 1 (viena) mēneša
laikā no visu dokumentu iesniegšanas. Minētais termiņš tiek skaitīts no dienas, kad
Pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis no līguma
slēdzēja visus nepieciešamos dokumentus
līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanai.
57. Līgumā papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam iekļaujamas vismaz šādas
ziņas un nosacījumi:
57.1. informācija par līdzējiem;
57.2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un izmantošanas mērķis;
57.3. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts;
57.4. Līguma un pakalpojuma sniegšanas sākuma datums (ja tie nesakrīt);
57.5. atsauce uz sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas lēmumu par apstiprinātajiem ūdensapgādes un kanalizācijas novadīšanas tarifiem;
57.6. pakalpojumu uzskaites kārtība;
57.7. paredzētais līgumsods;
57.8. norēķinu kārtība par saņemto ūdenssaimniecības pakalpojumu.
58. Līgumam pievienojama Pakalpojumu
sniedzēja sagatavota Piederības robežu
shēma, kurā, ja nepieciešams, norādītas arī
notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas). Piederības robežu shēma ir līguma
neatņemama sastāvdaļa.
59. Ja no Objekta novadītie lietus notekūdeņi nonāk centralizētajā kanalizācijas sistēmā, kopējā novadīto notekūdeņu daudzumā
tiek ietverts lietus notekūdeņu daudzums no
Klienta teritorijas, kura apjomu nosaka:
59.1. aprēķinu ceļā saskaņā ar būvniecību
regulējošiem normatīvajiem aktiem, pēc
Klienta iesniegtajiem datiem par teritorijas
platību un segumu, aprēķinot kopējo gada
apjomu, vai
59.2. saskaņā ar notekūdeņu plūsmas mērītāja rādījumiem, ko uzstādījis Pakalpojuma
lietotājs uz kanalizācijas izvada.
60. Iebildumi par Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu Klientam jāiesniedz rakstiskā
veidā 5 (piecu) darba dienu laikā. Iesniegtie
iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā apmērā līgumā noteiktajā termiņā. Pamatotu iebildumu gadījumā Pakalpojumu sniedzējs veic korekcijas, izrakstot rēķinu par
nākamo norēķinu periodu.
61. Līguma noteikumu izpildes kontrolei
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt
Klienta īpašumā esošās iekšējās un ārējās
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas un
to darbību. Pakalpojumu sniedzējs par to
informē Klientu, kurš nav tiesīgs aizliegt
Pakalpojumu sniedzējam veikt inženierkomunikāciju pārbaudi. Ja veiktās pārbaudes
rezultātā tiek konstatēti pārkāpumi līguma
noteikumos, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz
brīdim, kad Klients ir novērsis konstatētos
pārkāpumus vai vienojies ar Pakalpojumu
sniedzēju par pārkāpumu novēršanas kārtību
un termiņiem.
62. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt
Klienta iesniegto datu atbilstības pārbaudi,
nolasot faktiskos komercuzskaites mēraparāta rādījumus par Klientam sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu daudzumu. Ja
tiek konstatēta neatbilstība Klienta iesniegtajiem datiem, Pakalpojumu sniedzējs veic
pārrēķinu un Klients veic samaksu atbilstoši
faktiskajiem rādījumiem.
63. Pakalpojumu sniedzējs, slēdzot jaunu līgumu ar Klientu, kuram ir parādi par saņemto ūdenssaimniecības pakalpojumu, ir tiesīgs
pieprasīt:
63.1. iepriekšējo saistību izpildi vai atlikt
slēgt jauno līgumu, kamēr Klients nav samaksājis parādus vai nav noslēdzis ar Pakalpojumu sniedzēju vienošanos par minēto
parādu samaksas kārtību;
63.2. Civillikumā paredzētu saistību izpildes
nodrošinājumu (drošības naudas
iemaksu u.tml.), ar ko netiek segti kārtējie
rēķini un parāds.
64. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu
apjoma kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir
tiesīgs uzstādīt kontrolmēraparātus, rakstiski
paziņojot par to Klientam vai, ja kontrolmēr
aparāts tiek uzstādīts Klienta atbildības robežās, saskaņojot ar Klientu. Klients nav tiesīgs traucēt Pakalpojumu sniedzējam veikt
kontrolmērījumus.
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65. Pakalpojumu sniedzējs nosaka kontroles mērījumu periodu. Ja starpība starp patērētā ūdens un kanalizācijas daudzumu pēc
komercuzskaites mēraparāta rādījumiem un
kontroles mēraparāta rādījumiem ir lielāka
par 20%, turpmākos norēķinus, bet ne ilgāk
kā 3 (trīs) mēnešus, veic pēc kontroles mēr
aparāta. Minētajā laika periodā Pakalpojumu
sniedzējs un Klients vienojas par patērētā
ūdens un kanalizācijas daudzuma uzskaites
turpmāko kārtību un izdara grozījumus Līgumā, ja tas nepieciešams.
66. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs sagatavot jaunu līgumu un nosūtīt Klientam tā
saskaņošanai un noslēgšanai, ja notikušas izmaiņas normatīvajos aktos, ir veikta ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas sistēmas
būvju izbūve, pārbūve vai nojaukšana un
citos gadījumos, kas ietekmē līguma noteikumu izpildi.
67. Ja Klients ir izlēmis uz laiku pārtraukt
lietot ūdenssaimniecības pakalpojumu, bet
saglabāt līguma spēkā esamību, Klienta
pienākums ir par to informēt Pakalpojumu
sniedzēju un segt Pakalpojumu sniedzēja
izdevumus, kas saistīti ar ūdenssaimniecības
pakalpojuma pārtraukšanu un atjaunošanu.
68. Ja Pakalpojumu sniedzējs normatīvajos
aktos, šajos noteikumos vai līguma ietvaros
noteikto iemeslu dēļ pārtraucis ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu, Klientam
nav tiesību patvaļīgi pieslēgties centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai
kanalizācijas sistēmai.
Līguma grozīšanas kārtība
69. Līgumu var grozīt, abām pusēm par to
rakstiski vienojoties.
70. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas
būtiski groza līguma noteikumus, līguma
noteikumi tiek piemēroti un izpildīti tiktāl,
ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvā akta regulējumu.
71. Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina līgumā iekļauto Piederības robežu
shēmu, Pakalpojumu sniedzējs sagatavo
aktuālo Piederības robežu shēmu un tā oriģināleksemplāru nosūta Klientam. Aktuālā
Piederības robežu shēma stājas spēkā 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no tā nosūtīšanas
dienas Klientam.
72. Pakalpojumu sniedzējs, slēdzot līguma
grozījumus ar Klientu, kuram ir parādi par
saņemto ūdenssaimniecības pakalpojumu,
ir tiesīgs atlikt slēgt līguma grozījumus ar
Klientu, tai skaitā par ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu citos Klienta Objektos,
ja tas nav izpildījis spēkā esošas saistības ar
Pakalpojumu sniedzēju.
Līguma izbeigšanas kārtība
73. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad:
73.1. puses līgumu izbeidz, savstarpēji vienojoties;
73.2. līgums, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš
rakstiski brīdinot, tiek izbeigts pēc Klienta
pieprasījuma;
73.3. Šo noteikumu 74. punktā paredzētajā
kārtībā izbeidz Pakalpojumu sniedzējs;
73.4. beidzas līguma termiņš;
73.5. ir atsavināts nekustamais īpašums un
jaunais īpašnieks 3 (trīs) mēnešu laikā no
nekustamā īpašuma atsavināšanas brīža nav
nodrošinājis jauna līguma noslēgšanu.
74. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji
izbeigt līgumu:
74.1. ja, mainoties nekustamā īpašuma īpaš-

niekam vai valdītājam, jaunais īpašnieks vai
valdītājs iesniegumu līguma noslēgšanai ir
iesniedzis, bet Klients paziņojumu par līguma izbeigšanu nav iesniedzis;
74.2. Klientam izbeidzas valdījuma tiesības
(piemēram, no pārvaldīšanas saistībām izrietošus līgumus izbeidz dzīvokļu īpašnieku
kopības noteiktajā datumā);
74.3. brīdinot Klientu 30 (trīsdesmit) dienas
iepriekš, gadījumā, kad pakalpojumu patēriņa uzskaites izmaiņu rezultātā Klients iegūst
Blakus klienta statusu, kuram nav iespējams
nodrošināt tiešu pakalpojumu sniegšanu;
74.4. pilnvarotās personas maiņas gadījumā;
74.5. ja Klients ir mainījis līgumā noteikto
ūdensapgādes izmantošanas mērķi;
74.6. ja Klients vairāk nekā 6 (sešus) mēnešus Pakalpojumu sniedzējam nav iesniedzis
informāciju par lietoto pakalpojumu apjomu, nav informējis par ūdenssaimniecības
pakalpojumu nelietošanu un nav atbildējis
uz Pakalpojumu sniedzēja rakstisko brīdinājumu par līguma laušanu.
75. Izbeidzot līgumu, Pakalpojumu sniedzējs nekustamajam īpašumam pārtrauc
sniegt ūdensapgādes un/vai kanalizācijas
pakalpojumus.
76. Ja līgums tiek izbeigts, Klienta pienākums ir veikt galīgo norēķinu Pakalpojuma
sniedzēja noteiktajā termiņā par saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
V. Administratīvā atbildība par
noteikumu neievērošanu
77. Par noteikumu 15., 29.5., 29.6., 29.7.,
29.9., 30.2., 30.5., 30.6., 32., 45.,
81. punktā minēto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
fiziskajām personām līdz 350 euro, bet juridiskajām personām līdz 1400 euro.
82. Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt
administratīvā pārkāpuma protokolus savas
kompetences ietvaros ir tiesīgas Salacgrīvas
novada pašvaldības kārtībnieki.
83. Administratīvā pārkāpuma protokolus
izskata Salacgrīvas novada pašvaldības Administratīvā komisija.
84. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo
pārkāpējus no noteikumu prasību ievērošanas.
VI. Noslēguma jautājumi
85. Nekustamajos īpašumos, kuros nodarbojas ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanu vai pārtikas produktu ražošanu un
kuru kanalizācijas tīklā līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai nav ierīkoti tauku uztvērēji, tie ir ierīkojami 1 (viena) gada laikā no
noteikumu spēkā stāšanās dienas.
86. Līdz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un šo noteikumu spēkā stāšanās dienai
noslēgto līgumu noteikumi ir spēkā tiktāl,
ciktāl tie nav pretrunā ar Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma regulējumu, tā saistīto
normatīvo aktu regulējumu un šiem noteikumiem. Pretrunu konstatēšanas gadījumā
Klientam un Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums nodrošināt līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. Līdz līguma pārslēgšanai jaunā
redakcijā pretrunu gadījumos ir piemērojami Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta ceturtās daļas 3. punktā minētie sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma
līguma noteikumi un šie noteikumi.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
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Pielikums Nr.1

Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Piesārņojošā viela
Kopējās suspendētās vielas, mg/l
Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP), mg/l
Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5), mg/l
Kopējais fosfors, mg/l
Kopējais slāpeklis, mg/l
Tauki, mg/l (ekstraģējamās vielas)
Naftas produkti

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija
450
740
350
13
40
30
Nav pieļaujams

Maksimāli pieļaujamie rādītāji
Nr.p.k.
Rādītājs
1.
PH līmenis
2.
Temperatūra (grādi C)

Pieļaujamais robežlielums
8,5
<40

Pielikums Nr.2

Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei
Nr.p.k.
1.
2.

Ēku labiekārtotības pakāpe
Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju
Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi vai kanalizāciju

Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš
diennaktī (vidēji gadā), l/dn
200
150

PIELIKUMS

Salacgrīvas novada domes 28.12.2017.
lēmumam Nr. 409 (protokols Nr. 16; 8.§)
Salacgrīvas novada domes 2017. gada 28. decembra
saistošo noteikumu Nr. 9 Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtība Salacgrīvas novada
pašvaldībā paskaidrojuma raksts
Sadaļa
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Informācija
Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas organizēšana savā administratīvajā teritorijā. Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu
pakalpojumu pieejamību un nepārtrauktību, uzlabotu vides situāciju un
dabas resursu racionālu izmantošanu.
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likuma 6. panta ceturto un piekto daļu un tie paredz:
- kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla
izbūvei;
- centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas
sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā,
prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā,
brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības;
- sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;
- administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.
Projektam nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.
Projektam nav būtiskas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.

Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks
paplašinātas. Institūcija, kurā persona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Salacgrīvas novada pašvaldības kapitālsabiedrība
SIA Salacgrīvas ūdens.
Saistošie noteikumi pirms apstiprināšanas publicēti Salacgrīvas novada
domes mājaslapā www.salacgriva.lv.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Salacgrīvas novada dome 2018. gada 17. janvārī ir
pieņēmusi lēmumu Nr. 2 Par paredzētās darbības
«Salacgrīvas ostas un priekšostas pārbūve»
akceptēšanu (protokols Nr. 1; 2.§):

Paziņojums par detālplānojuma publisko
apspriešanu nekustamajam īpašumam Pelmas
Ainažos, Salacgrīvas pagastā,
Salacgrīvas novadā

1. Izvērtējot SIA Eiroprojekts 2015. gada septembrī sagatavoto ziņojumu par Salacgrīvas ostas
un priekšostas rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējumu, Vides pārraudzības valsts biroja
2015. gada 18. decembra atzinumu Nr. 13 par Salacgrīvas ostas un priekšostas pārbūves ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, pamatojoties uz likuma Par ietekmes uz vidi novērtējumu
22. pantu, 2015. gada 13. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 18 Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē 74. punktu, nolemts atļaut Salacgrīvas ostas pārvaldei
uzsākt paredzēto darbību Salacgrīvas ostas un priekšostas pārbūve.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628
Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem
109. punktu, informējam, ka 2017. gada 28. decembrī Salacgrīvas novada
dome pieņēmusi lēmumu Nr. 418 (protokols Nr. 16, 17.§)
Par detālplānojuma nekustamā īpašuma «Pelmas» Ainažos,
Salacgrīvas novadā (kadastra Nr. 66050010077) zemes vienībā
ar kadastra apzīmējumu 66050010096, publisko apspriešanu.

2. Informācija par sabiedriskās apspriešanas procesu:
sākotnējā sabiedriskā apspriešanas sanāksme notika 2014. gada 4. martā plkst. 17 Salacgrīvas kultūras namā Ostas ielā 3,
l sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2014. gada 16. oktobrī plkst. 15 Salacgrīvas kultūras namā Ostas ielā 1.
l

3. Pasākumi, kas tiks veikti, lai novērstu vai samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, ir aprakstīti
ziņojuma Salacgrīvas ostas un priekšostas rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējums 6. nodaļā
Inženiertehniskie un organizatoriskie pasākumi negatīvo ietekmju uz vidi novēršanai vai samazināšanai, tai skaitā trokšņa izplatības un ietekmes uz ūdens bioloģiskiem resursiem samazināšanai, nepieciešamības gadījumā ietverot nosacījumus atsevišķu darbību veikšanas ierobežošanai.
Ar ziņojumu var iepazīties Salacgrīvas ostas pārvaldes tīmekļa vietnē http://salacgrivaport.lv/parmums/projekti/ivn.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt atļauto izmantošanu ar apbūves noteikumu detalizāciju, sadalīt zemes vienību, nodrošinot jaunizveidotās zemes vienībās infrastruktūru: piekļūšanas iespējas katrai jaunizveidotajai zemes vienībai, t.sk. satiksmes organizāciju, inženierkomunikāciju un citas infrastruktūras izvietošanu.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir nekustamā īpašuma Pelmas īpašniece un īpašnieka
Roberta Lembita Sūrmaņa pilnvarotā persona Ingrīda Linda Sūrmane. Detālplānojuma projekta
izstrādātājs ir SIA Vidzemes mērnieks, reģ. Nr. 44103030828.
Ar detālplānojuma projektu var iepazīties un atsauksmes iesniegt Salacgrīvas novada būvvaldē – Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV-4033, līdz 2018. gada 2. februārim. Kontaktpersona: būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte Ineta Cīrule, tālr. 64071996, mob.t. 29343086,
e-pasts ineta.cirule@salacgriva.lv.

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS
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Projekta Jaunie vides līderi noslēgums

19. janvārī Valmierā, ļoti jaukā, skaistā vietā – koncertzālē Valmiera – notika
biedrības Daibes ilgtspējas centrs projekta
Jaunie vides līderi noslēguma pasākums,
kurā atkal kopā pulcējās komandas no visas Latvijas, lai prezentētu paveikto.
Piecus mēnešus skolas komanda strādāja pie zinātniski pētnieciskā darba (ZPD)
Pārtikas atkritumu samazināšana Salac
grīvas vidusskolā. Tika veiktas dažādas
aktivitātes – novembrī reizi nedēļā darbojās Eko rats, pie skolas izveidota komposta
vieta, klasēs izsniegti plastmasas spainīši
bioloģiskiem atkritumiem, veikta aptauja
par skolēnu ēšanas ieradumiem. Sadarbojoties tika mainīta ēdienkarte, dažās
sākumskolas klasēs skolēni katru dienu
novērtē pusdienas. Interesantas bija tikšanās ar Naukšēnu vidusskolas un Valmieras
5. vidusskolas komandām, kad bija pieredzes apmaiņa. Nodarbībā 5.—8. klašu skolēniem tika parādīts, ka arī no ne tik kvalitatīviem un izskatīgiem produktiem var pagatavot garšīgus ēdienus. Neaizmirstama
palikusi nodarbība ar izcilo pavāru Māri
Jansonu. Visas klases iesaistījās aktivitātē
Pārtikas ceļš līdz mūsu galdam. Šo plakātu
izstāde līdz janvāra sākumam bija skatāma
Salacgrīvas bibliotēkā, bet daži informatīvi plakāti – arī Salacgrīvas novada domē.
Jaunie vides līderi (JVL) par visām šīm
aktivitātēm izveidoja videofilmu un prezentāciju. Pasākuma laikā katra komanda
prezentēja savas, projekta laikā izstrādātās
aktivitātes. Norisinājās arī erudīcijas spēle
7 kārtās, kuras laikā projekta dalībnieki saprata, cik zinoši  kļuvuši vides jautājumos.
Visu vērtēja projekta vadītāji – nodarbību
vadītāji. Rezultātā Salacgrīvas vidusskolas
komandai 1. vieta.

Nākamajā rītā pēc pasākuma
Salacgrīvas vidusskolas komandas pārstāve Krista Facebook
un Instagram Vides draugu lapā
rakstīja: – Tikai tagad sākam ap
tvert pasākumā notiekošo. Jā,
1. vieta! Protams, esam ļoti prie
cīgas un pateicīgas par superīgo
balvu – izglītojošu braucienu uz
Somiju. Bet patiesībā iegūtā vie
ta nav pats svarīgākais. Projekts
«Jaunie vides līderi» sniedza tik
daudz gan mums katrai individu
āli, gan komandai, skolai, visai
Latvijai. Kopā esam spēruši solīti
pretī izpratnei par aprites eko
nomiku Latvijā. Milzīgs paldies
organizatoriem par tik fantastisku
iespēju! Un šis jau ir tikai STARTS Salacgrīvas vidusskolas komanda kopā ar skolotāju Lolitu Valaņinu un SIA ZAAO valdes
daudz nopietnākām aktivitātēm priekšsēdētāju Aivaru Sirmo
vides problēmu risināšanā. Bija
patīkami dzirdēt, ka atzinīgus vārdus par bete Bērziņa (8.a kl.), Diāna Zmičerevska dažādu aktivitāšu norisi skolā, lai uzlabotu
ciemošanos mūsu skolā izteica Naukšēnu (8.a kl.), Linda Ivanova (10.kl.), Monta skolas vidi, domājot arī par globālām probvidusskolas komanda. Bet lielu pārstei- Mieze (10.kl.) un Krista Muciņa (11.kl.). lēmām.
Salacgrīvas vidusskolas komanda Vides
gumu mums bija sagatavojusi Valmieras Meitenes ir ļoti noslogotas ar vēl daudziem
5. vidusskolas komanda. Kad ciemojāmies citiem darbiem un pienākumiem, tāpēc draugi savu ZPD tēmu par pārtikas atkritupie viņiem, devām valmieriešiem izaici- šim projektam tika izmantoti arī vakari mu samazināšanu skolā izvēlējās septemnājumu – pagatavot no mūsu iedotajām un svētdienas. Bet vienmēr grupā ir kāds, brī – projekta pirmajā tikšanās reizē. Braumetāliskajām bundžām un korķīšiem kādu kurš disciplinē pārējos, pasaka kādu kritis- cot mājās no pirmajām nodarbībām, radās
mākslas priekšmetu. Pasākumā svinīgi ku vārdu, ja redz kļūdas utt. Tāda ir Krista ideja savu grupu nosaukt Vides draugi un
mums tika pasniegts dekors – vēja zvani. Muciņa, tāpēc arī viņai pienācās speciāl- izveidot savu profilu facebook, kam ātri
Liels paldies Valmieras 5. vidusskolai par balva. Gandarījums par paveikto visām, jo, vien bija sekotāji. Arī par šo tika saņemta
uzsākot darbošanos projektā, nezinājām, uzslava. Projekts noslēdzies, bet ar to daršo darinājumu!
Katras grupas skolotājam/koordinato- ka būs balva, kur nu vēl mācību ceļojums bošanās nebeigsies. Ceram arī uz atsaucīram bija jānovērtē skolēnu grupas darbs uz Somiju. Tas nozīmē, ka neviens grupas bu turpmākajās vides aktivitātēs. Turpiniet
sekot līdzi sociālajos tīklos Vides draugu
visu mēnešu garumā un jānosaka līderis. dalībnieks nestrādāja balvas dēļ.
Lielu paldies JVL grupa saka visiem aktivitātēm!
Salacgrīvas meiteņu komandā visas strādāja līdzvērtīgi. Projekts bija paredzēts Salacgrīvas vidusskolas skolēniem, skoloDiāna Zmičerevska un
vidusskolēniem, bet komandā pieteicās arī tājiem, tehniskajiem darbiniekiem, arī ve«Vides draugi» Salacgrīvas vidusskolā
astotklasnieces. Komandā darbojas Eliza- cākiem un skolas direktorei, kuri atbalsta

Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksu
Salacgrīvas novada dome novembrī saņēma SIA ZAAO vēstuli par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu ar tai pievienotu atkritumu apsaimniekošanas maksas projektu 2018. gadam
Salacgrīvas novadam.
Vēstulē norādīts, ka SIA ZAAO veikusi
būtiskas investīcijas atkritumu dalītās vākšanas sistēmas izveidē un turpina attīstīt
pakalpojuma pieejamības iespējas, kā arī
aktīvi iesaistījusies iedzīvotāju informēšanas un izglītošanas pasākumu veikšanā.
Lai arī turpmāk būtu iespējams nodrošināt
pamatotu balansu starp pakalpojuma kvalitāti un maksas par pakalpojumu sniegšanas
apmēru, SIA ZAAO ieskatā ir nepieciešams palielināt pakalpojuma maksas daļu
par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām
normatīvajos aktos noteiktajām darbībām,
ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un
kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu.
Vēstulē norādīts, ka šāda maksas palielināšanas nepieciešamība ir saistīta arī

ar to, ka laikā, kopš iepriekš tika noteikta
pirmā no norādītajām maksu veidojošām
komponentēm (proti, 2011. gadā, ar precizējumiem 2015. gadā), ievērojami sadārdzinājušies dažādi maksājumi un izmaksas, kas tiešā veidā saistīti ar pakalpojuma
sniegšanu. Tajā skaitā būtiski pieaugusi un
2018. gadā ir plānots papildus minimālās
darba samaksas pieaugums, kas tiešā veidā
ietekmē 45% darbinieku. Ir palielinājušās
degvielas izmaksas pamatā saistībā ar akcīzes nodokļa palielināšanos, attiecībā uz
atkritumu savākšanā izmantotajiem transportlīdzekļiem ir ieviesta autoceļu lietošanas nodeva, kā arī palielinājušās transportlīdzekļu remonta pakalpojumu izmaksas u.c.
Norādīto apstākļu dēļ SIA ZAAO ir
spiesta lūgt pašvaldībai pārskatīt maksas
par sadzīves atkritumu savākšanu apmēru,
jo sabiedrības veiktā izmaksu optimizācija, kas vairāku gadu garumā ļāvusi sabalansēt ieņēmumus ar pieaugošiem izdevumiem, šobrīd nespēj sniegt nepieciešamo
rezultātu.
Apkopojot iepriekš minēto, vēstulē norādīts, ka maksa par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu ar 2018. gada 1. janvāri

būtu nosakāma 14,48 EUR. To veido:
1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu
un citām normatīvajos aktos noteiktajām
darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo
atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās
atkritumu savākšanas, pārkraušanas un
šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi
pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs –
9,18 EUR par 1 m3;
2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora
apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā –
3,67 EUR par 1 m3;
3) dabas resursu nodoklis par atkritumu
apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā
apmērā – 1,63 EUR par 1 m3.
Atkritumu apsaimniekošanas likuma
39. panta pirmā daļa noteic, ka nešķirotu
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju)
maksas noteikšanas kārtību atkritumu radītājam vai valdītājam apstiprina pašvaldība
ar saistošajiem noteikumiem. Pamatojoties
uz saistošajos noteikumos paredzēto kārtī-

bu, pašvaldība ar lēmumu nosaka maksu
par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju). To veido:
1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu
un citām normatīvajos aktos noteiktajām
darbībām;
2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora
apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu
apglabāšanu atkritumu poligonos;
3) dabas resursu nodoklis par atkritumu
apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā
apmērā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī
vēstulei pievienoto atkritumu apsaimniekošanas maksas projektu 2018. gadam
Salacgrīvas novadam, tāpat, pamatojoties
uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma
39. panta pirmo daļu, Salacgrīvas novada
dome domes sēdē decembrī nolēma – ar
2018. gada 1. janvāri noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Salac
grīvas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 14,48 EUR par 1 m3 atkritumu
plus pievienotās vērtības nodoklis.
Ilga Tiesnese

SIA Salacgrīvas ūdens paziņo par decentralizētās kanalizācijas izvešanas
(asenizācijas) pakalpojuma izcenojuma izmaiņām:
Pakalpojums

Mērvienība

Maksa par asenizācijas pakalpojumu Salacgrīvas un Ainažu pilsētas
robežās
Maksa par asenizācijas pakalpojumu Liepupes un Tūjas ciema
robežās
Maksa par asenizācijas pakalpojumu Salacgrīvas un Ainažu pilsētas
robežās izejamajās un svētku dienās
Maksa par asenizācijas pakalpojumu Liepupes un Tūjas ciema
robežās izejamajās un svētku dienās
Transportēšanas izmaksas ārpus apdzīvoto vietu robežām

1 izvešanas reize
(max 4,2 m³)
1 izvešanas reize
(max 4,2 m³)
1 izvešanas reize
(max 4,2 m³)
1 izvešanas reize
(max 4,2 m³)
1 km

Cena bez PVN, PVN 21%,
EUR
EUR

Kopā,
EUR

26,45

5,55

32,00

32,23

6,77

39,00

30,58

6,42

37,00

37,19

7,81

45,00

0,58

0,12

0,70

Pakalpojuma izcenojums norādīts par
vienu izvešanas reizi (maksimālais iespējamais vienreizējais apjoms 4,2 m³).
Ārpus apdzīvoto vietu robežām papildus
tiek izrakstīts rēķins par transportēšanas
izmaksām – 0,70 eur (t.sk. PVN) par
1 km.
Minētie pakalpojuma izcenojumi stājas spēkā ar 2018. gada 1. februāri.
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Jubilāriem
Neskaties atpakaļ!
Kas bijis, lai paliek, kur ir,
Laiks tevi no visa reiz šķir,
Neskaties atpakaļ!
... Tālumam tici!
Un neprasi, grūtums lai saudz,
Jāiet būs ilgi un daudz.
Tālumam tici!
(V. Strēlerte)

10. februārī

Apsveikums

Caur sniegiem,
vējiem un puteņiem
sūtām siltus,
sirsnīgus un mīļus
sveicienus janvāra
jubilāriem!

Salacgrīvas kultūras namā

VIII Starptautiskais Salacgrīvas
Masku tradīciju festivāls
«Metens nāki, Metens nāki, ē – Metenīti...»
Folkloras kopas «Cielava» 30 gadu
jubilejas svinības Masku saietā
14.00—16.00 grupu izrādīšanās, dažādas Meteņu izdarības
16.00—17.00 danču, rotaļu tūre
17.00—18.00 individuālo masku skate, uzvarētāju apbalvošana
20.00—24.00 danču vakars
Piedalās: Dimzēns, Putni, Vecsaule, Nāburgi, Sudmaliņas, Abrenīte, Sītava, Delve,
Krauklēnieši, Dvīga, Saiva, Enkurs, Salaca, Cielava un Cielavas spēlmaņi.

Ainažu kultūras namā

27.I		 18.00 koru draudzības vakars. Piedalās Rīgas
kultūras un tautas mākslas centra Ritums
kamerkoris Vidus, Krimuldas tautas
nama vīru koris Vecie draugi u.c.
Ieeja bez maksas
1.II		 15.30 leļļu teātris Mēness taurenis. Organizē  
				
Latvijas Leļļu Teātru Klubs.
Ieejas maksa 1,50 EUR
10.II 18.00 danču vakars. Aicināti piedalīties
vidējās paaudzes deju kolektīvi Ozoli
no Ozolmuižas, Sānsolis no Alojas,
				
Agrumu no Umurgas, Savieši no
Viļķenes, Ulubele no Liepupes, Randiņš
no Ainažiem un jauniešu deju kolektīvs
				
Randa no Salacgrīvas. Ieeja bez maksas
12.II		 16.00 klaunu šovs Oki – doki. Programmā
klaunu priekšnesums, burvju triki,
žonglieri un dzīvnieciņu parāde.
Biļetes cena 1,50 EUR
17.II		 16.00 pēcpusdiena pie kamīna. Klarnešu
kvartets Quattro Differente.
Mūzika, sarunas un tēja pie kultūras
nama kamīna. Ieejas maksa 2 EUR
24.II 21.00 konkursa Ziemas rota noslēgums.
Balvu pasniegšana un balle.
Ieeja ar ielūgumiem

Liepupē
Liepupes tautas namā fotoizstāde Latvijas ainava.
Konkursa autoru darbi. Izstāde apskatāma
darbdienās no plkst. 8 līdz 17
24.I		 18.00 Liepupes tautas namā Valmieras tautas
teātra Sprīdītis izrāde bērniem Buratino.
				
Muzikāls, asprātīgs un krāsains
piedzīvojumu stāsts pēc A. Tolstoja
stāsta motīviem. Režisori Roberts
Segliņš un Inese Ramute.
Ieeja 0,50 EUR
5.II		 19.00 Liepupes tautas namā teātra studijas
				
Visa veida versijas situāciju komēdija
				
Pidžama sešiem. Izrādē gaidāmi
pārpratumi un melu līkloči. Ja sieva
nedēļas nogali nolēmusi pavadīt,
ciemojoties pie mammas, vīrs izmanto
iespēju un uzaicina pie sevis mīļāko.
Pilnīgi nejauši ciemos piesakās arī
ģimenes draugs. Bet vai viņš ir tikai
draugs? Un vai sarunātā pavāre ir
pavāre vai mīļākā? Vai mīļākā ir
mīļākā, vai tomēr pavāre? Ko darīt, ja
uzrodas vēl kāds vīrs? Lomās: Vineta
Pēce, Dace Kalniņa, Anita Dzirnupe,
Didzis Žibals, Aldis Riekstiņš, Valdis
Ozoliņš. Režisore Inese Jerāne.
Ieeja 1 EUR
l

2018. gada 26. janvāris

Ar 70 bučām
sveicam tēti,
vectēvu un
vecvectēvu

Februāris BIBLIOTĒKĀS

Datums
1.II 17.30
1.II 15.30

Viktoru Zlidņevu
skaistajā jubilejā.

Bērni ar ģimenēm un
draudzenes

Salacgrīvas novada
pašvaldība pārdod par
brīvu cenu nocirstos
kokus (apse, bērzs,
osis, baltalksnis)
zem elektrolīnijām

īpašumā Ainažu pagastā Atmatas,
zemes vienības kadastra apz.
6625 002 0165 (23,75 m3),
pārdošanas cena 193 eiro,
papildus cenai maksājams
pievienotās vērtības nodoklis.
Pieteikšanās uz nocirstiem kokiem
notiek 2 (divu) nedēļu laikā pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā
Salacgrīvas Novada Ziņas.
Ja 2 (divu) nedēļu laikā pēc sludinājuma publicēšanas piesakās
vairāki pircēji, tiek rīkota izsole
starp šīm personām.
Sīkāka informācija mājaslapā
www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles.
Ar nocirstiem kokiem var iepazīties
dabā, apskates laiku saskaņojot ar
Raivi Viļļu, tālr. 26418790.

8.II		 18.00 Liepupes tautas namā sirsnīga
pilnmetrāžas animācijas filma
				
Džungļu patruļa mazajiem skatītājiem
un ģimenēm. Filma ļaus šajā pelēcīgajā
laikā mazliet izrauties no ikdienības un
ienirt brīnišķīgā, saules pielietā tropiskā
vidē, kur šiverē gan īsti, gan izdomāti
džungļu tēli. Filma ierunāta latviešu
valodā, garums ~ 1,5 h; treileris –
				
www.youtube.com/
				
watch?v=8T2YC8TidUM. Ieeja 1 EUR
17.II		 16.00 Liepupes tautas namā kora mūzikas
koncerts Ziemas skaņas. Piedalās:
Ogres novada kultūras centra jauktais
koris Grīva (diriģentes Evita Konuša un
Marika Austruma) un Liepupes tautas
nama jauktais koris Pernigele (diriģente
Arta Zunde, kormeistare Katrīna
Borozdina, vokālā pedagoģe un soliste
Katrīna Paula Felsberga). Ieeja 1 Eur,
skolēniem un pensionāriem 0,50 Eur
24.II		 18.00 atpūtas kompleksa Birzgaiļi lielajā zālē
teātra vakars Pie bagātās kundzes.
				
Liepupes amatierteātris Vāgūzis kopā ar
Liepupes vīru ansambli, kapelu Ieviņa,
deju kolektīvu Ulubele un kori Pernigele
				
izrādīs pagājušās vasaras pagastsvētku
izrādi Pie bagātās kundzes. Režisore
Inese Broka. Vakaru kuplināt aicināti arī
citi Latvijas amatierteātri. Ieeja 2 EUR.
Pēc izrādēm atpūtas vakars ar groziņiem.
Muzicēs Edgars Linde

2.II 14.00

Pasākums
Inta Balode dalīsies iespaidos par saulaino
Spāniju
Radošā darbnīca Naskie pirkstiņi

2.II

Pasākums no cikla Apceļosim pasauli –
Vjetnama
Rīta stunda bērniem Nāc Sveču dienā svečoties

Februārī

Pasākums lasītāju klubiņa Vārds dalībniekiem

Februārī

7.II

Izstādes:
Es neticu, ka var bez cilvēkiem,
Es vienmēr esmu traukusies uz tiem…
Dzejniecei Ārijai Elksnei – 90
l Cilvēkam tāda daba:
Vajag ņemt ko no laba,
Vajag ko baltu mīlēt.
Dzejniecei Martai Bārbalei – 85
Dzejas pēcpusdiena Mums laika nav, mums laika
vietā dzīve (Ā. Elksne)
Pievakares sarunas

8.II 15.30

Radošā darbnīca Naskie pirkstiņi

Vieta
Salacgrīvas
bibliotēkā
Korģenes
bibliotēkā
Liepupes
bibliotēkā
Svētciema
bibliotēkā
Ainažu
bibliotēkā

l

7.II 16.15

9.II

Bērnu un Jauniešu žūrijas 2017 noslēguma
pasākums
16.II 14.00 Klāt Dzeltenā Zemes Suņa gads
23.II 15.00 Krustvārdu mīklu pēcpusdiena

Ainažu
bibliotēkā

Korģenes
bibliotēkā
Svētciema
bibliotēkā
Korģenes
bibliotēkā
Svētciema
bibliotēkā
Liepupes
bibliotēkā
Korģenes
bibliotēkā

Es neticu, ka var bez cilvēkiem,
Liepupes
Es vienmēr esmu degusi pēc tiem…
bibliotēkā
Dzejniecei Ārijai Elksnei – 90
Februārī Bērnu zīmējumu izstāde Mani burtiņi draiskojas Svētciema
bibliotēkā
Literatūras izstādes:
l Es visu mūžu mīlējusi esmu – dzejniecei
Ārijai Elksnei 90 (1928—1984)
Februārī l Latviešu valoda – no saknes līdz galotnei.
Svētciema
Veltījums Starptautiskajai dzimtās valodas dienai bibliotēkā
Literatūras izstādes bērniem un skolēniem:
l Skani, mana valodiņa!
l Igauņu un lietuviešu rakstnieki bērniem
l Mašīnas – tematiskā izstāde no cikla Kas tas
ir?
Februārī Jaunieguvumu – nozaru un daiļliteratūras –
Tūjas
izstāde
bibliotēkā
Februārī Fotoreportāža par Tūjas bibliotēkas un Zinību
Tūjas
(foto arhīvs) centra notikumiem, pasākumiem 2017. gadā
bibliotēkā
Februārī Novadnieces Astras Tomsones fotoekspozīcija
Tūjas
Apceļo Salacgrīvas novadu!
bibliotēkā
Februārī

Salacgrīvas kultūras namā

3.II		 14.00 Stūrīšu amatierteātra izrāde – Mihaila
Sebastiana romantiska komēdija
				
Nezināmā zvaigzne. Lomās: Inga
Rudzīte, Uldis Strautiņš, Viesturs
Ģērmanis, Zane Ģērmane, Rolands
Klešs, Artis Bērziņš, Agris Strautiņš,
Jolanta Rābante, Anete Rudzīte, Sanita
Mole. Režisore Sandra Avotiņa.
Ieeja 2 EUR
9.II		 17.00 V Latvijas mūzikas skolotāju festivāls
				
Skolotāja meistarklase, veltīts Latvijas
simtgadei. Festivālā aicināti piedalīties
Latvijas mūzikas un mākslas skolu un
vispārizglītojošo skolu mūzikas
pedagogi ar solo un ansambļu
priekšnesumiem, kuros atskaņos
latviešu komponistu darbus
10.II			
VIII Salacgrīvas Masku tradīciju
festivāls. Folkloras kopas Cielava
30. jubilejas svinības
17.II		 20.00 kultūras nama tautas mākslas kolektīvu
atpūtas vakars
23.II			
Salacgrīvas novada skolēnu Popiela

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

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

