
2019. gada
27. augusts
Nr. 8 (121)

Salacgrīvas novada
izdevums

Šogad mačos uzvar labais krasts

Olgs un Alms neslēpj prieku par sava krasta uzvaru!

	 10.	 augustā	Salacgrīvā	notika	
ceturtais	krastu	mačs	basketbolā,	
kurā	 visas	 dienas	 garumā	 savā	
starpā	sacentās	divas	komandas	–	
Salacgrīvas	novada	Salacas	 labā	
un	kreisā	krasta	iedzīvotāji.	Pagā-
jušajā	gadā	krastu	mačā	uzvarēja	
kreisais	 krasts,	 šajā	 sestdienas	
rītā	 viņu	 uzdevums	 bija	 aiznest	 
300	 kg	 smago	 akmens	 bumbu	
līdz	Salacas	tilta	vidum.	Šis	tik	at-
bildīgais	 pasākums	 nevarēja	 no-
tikt	bez	pilsētas	patriotēm,	labajā	
upes	 krastā	 dzīvojošajām	 Olgs	
(Anita	Dzirnupe)	un	Alms	(Dace	
Kalniņa),	kuras	 jau	no	deviņiem	
rītā	bija	redzamas	kreisajā	krastā	
pie	akmens	bumbas.	Dāmas	bija	
noskaņojušās	kareivīgi	un	bruņo-
jušās	nopietni,	Olgs	bija	paņēmis	
līdzi	 no	 kapličas	 remonta	 pāri	
palikušo	krāsas	bundžu	un	 rullī-
ti	 krāsošanai	 (varbūt	 to	 bumbas	
statīvu	“nopervēt”,	lai	pēc	spēles	
bumbu	 nevarētu	 nest	 atpakaļ).	
Lai	 būtu	 pavisam	 droši,	 Olgs	

padomu	 prasījis	 ekstrasensam,	
kurš	 brīdinājis,	 ka	 bumba	 krei-
sajā	krastā	esot	“ieaurojusies”	un	
situācijas	 maiņai	 nepieciešams	
īpašs	rituāls.	Arī	Salacgrīvas	no-
vada	 domes	 priekšsēdētājs	Dag-
nis	 Straubergs,	 kurš	 spēlē	 labā	
krasta	komandā,	izteica	cerību…	
Komandas	 labajā	 krastā	 ir	 ļoti	
spēcīgas,	un	šogad	ir	iespēja	uz-
varu	gūt	labajam	krastam.
	 Kad	 bumba	 no	 pjedestāla	
bija	 nocelta	 un	 aiznesta	 līdz	 til-
ta	vidum,	kur	 tā	 stāvēja	 līdz	pat	
pieciem	 pēcpusdienā,	 kad	 pēc	
astoņām	 savstarpējām	 abu	 kras-
tu	komandu	spēlēm	noskaidrojās	
uzvarētājs,	 laiks	 bija	 sākt	 pirmo	
Salacgrīvas	 krastu	 maču	 spēli.	
Tajā	 piedalījās	U-11	 jaunie	 bas-
ketbolisti.	Pirmajā	spēlē	iesaistī-
jās	arī	šī	gada	Salacgrīvas	krastu	
mača	komandu	kapteiņi	–	Kristi-
ans	Bērziņš	no	kreisā	un	Edgars	
Salmanis	no	labā	Salacas	krasta.	
Pirmajā	 spēlē	 pārliecinoši	 –	 ar	

rezultātu	14:32	–	uzvarēja	labais	
krasts.	 Nākamajā	 spēlē	 kreisā	
krasta	 izredzes	 uzvarēt	 krietni	
uzlaboja	 jaunieši	 –	 U-15	 grupa.	
Šajā	 spēlē	 rezultāts	 50:24.	 Arī	
meiteņu	 sacensībā	 3x3	 uzvarēja	
kreisais	krasts	ar	14:5.	Pirms	vec-
meistaru	spēles	kopējais	rezultāts	
bija	par	labu	kreisajam	krastam	–	
78:61.	
	 Spraigā,	 azartiskā	 un	 intere-
santā	 vecmeistaru	 spēle	 noslē-
dzās	 ar	 labā	 krasta	 komandas	
uzvaru.	 Arī	 nākamajās	 spēlēs	 –	 
jaunieši	 16+,	 puiši	 un	 vīrieši	 –	
uzvarēja	 labais	 krasts.	 Izšķirošā	
šogad	 bija	 spēle	 starp	 kungiem,	
kad	 rezultāts	 uz	 tablo	 rādīja	 
+28	 punktus	 labajam	 krastam.	
Lai	 arī	 noslēdzošajā	 Salacgrīvas	
krastu	 mača	 spēlē	 ar	 +18	 pun-
ktiem	 uzvarēja	 kreisais	 krasts,	
maču	 kopējais	 rezultāts	 bija	
263:253	 par	 labu	 labajam	 kras-
tam.

á	12.	lpp.

	 24.	augustā	Ainažos	notika	jau	
piecpadsmitais	 Starptautiskais	
Zie	meļlivonijas	 festivāls.	 Šos	
svēt	kus	kopā	svin	kaimiņi	–	Lat-
vija	un	Igaunija.	
	 Svētku	 svinības	 aizsākās	 jau	
piektdienas	 vakarā,	 kad	 bas-
ketbola	 laukumā	 pie	 Krišjāņa	
Valdemāra	 Ainažu	 pamatskolas	
notika	 basketbola	 turnīrs	 Junio-
ri pret senioriem. Ar	 rezultātu	
69:61	 uzvarēja	 seniori.	 Bet	 īstie	
svētki	 sākās	 sestdienas	 rītā.	 Jau	
tradicionāli	 Ziemeļlivonijas	 fes-
tivālu	 ieskandē	 stipro	 skrējiens,	
kas	 ar	 katru	 gadu	 aug	 plašumā	
un	 arī	 jau	 ir	 kļuvis	 par	 starp-
tautisku.	 Šogad	 skrējienā	 bija	 
112	dalībnieki,	viņu	vidū	sportisti	
no	Vācijas,	Nīderlandes,	 Igauni-
jas	un	Francijas.	Kad	skrējēji	bija	
pieveikuši	4	km	garo	šķēršļu	tra-
si	un	līdzjutēji,	cik	nu	jaudājuši,	
skrējuši	līdzi	un	atbalstījuši,	bija	
laiks	mierīgi	izstaigāt	amatnieku	
tirdziņu,	satikt	senus	draugus	un	
gatavoties	svētku	atklāšanai.	
	 Šī	gada	svētkus	atklāja	Salac-
grīvas	 novada	 domes	 priekšsē-
dētājs	Dagnis	Straubergs	un	Ai-
nažu	 kultūras	 nama	 darbinieces	
Madara	Oga-Timofejeva	un	Sol-
veiga	Muciņa.	– Pirmais Ziemeļ-
livonijas festivāls notika pirms 
15 gadiem, tas bija «Interreg» 
pārrobežu projekts, un pirmajā 
koncertā pie mums uzstājās Mār-
tiņš Freimanis un grupa «Tum-
sa». Šo gadu laikā esam daudz 
redzējuši, dzirdējuši un piedzī-
vojoši, katru reizi mums ir izsole 
un mēs piepildām pagrabus. Lai 

gan projekts jau sen noslēdzies, 
mēs turpinām sanākt uz Ziemeļ-
livonijas festivālu, jo saprotam, 
ka cilvēkiem šis pasākums patīk. 
Tagad to finansē un atbalsta Sa-
lacgrīvas novada dome, –	sacīja	 
S.	Muciņa.	Ainažniekus	 un	 vie-
sus	 sveicot,	 D.	 Straubergs	 atzī-
mēja	 –	 viņa	 skatījumā	 ārkārtīgi	
svarīgi	ir	tas,	ka	arī	pēc	tam,	kad	
beidzās	 Eiropas	 finansējums,	
Ziemeļlivonijas	 festivāls	 pali-
cis.	 – Tas nozīmē, ka mums ir 
vajadzīgi šie svētki, tālab mūsu 
uzdevums ir festivālu turpināt. 
Šis ir pēdējais lielais vasaras 
pasākums mūsu novadā. Ir jauks 
laiks, un es novēlu visiem izbau-
dīt šo dienu. Paldies svētku orga-
nizatoriem par gādību, lai mums 
būtu jauki un mēs varētu atpūs-
ties. Novēlu visiem brīnišķīgus 
svētkus! 
	 Ziemeļlivonijas	 festivāla	 die-
nas	 pasākumus	 vadīja	 Liepājas	
teātra	aktieris	Edgars	Pujāts,	bet	
koncertu	atklāja	draugi	no	 Igau-
nijas	 un	 deju	 grupa	 Güzel,	 bet	
ārijas,	 duetus	 no	 operetēm	 un	
mūzikliem,	 mūziku	 no	 kinofil-
mām	izpildīja	svētku	 instrumen-
tālais	ansamblis	Jūras simfoniķi. 
Svētku	viesi	ne	tikai	klausījās	un	
skatījās	koncertu,	bet	ikviens	va-
rēja	pārbaudīt	savus	spēkus	roku	
laušanās	 sacensībās,	 piedalīties	
ēšanas	un	dzeršanas	šovos,	kā	arī	
izsolē,	 darboties	 radošajās	 darb-
nīcās,	 iepirkties	 amatnieku	 tir-
dziņā,	 aplūkot	 Ziemeļvidzemes	
mākslinieku	izstādi	un	labi	atpūs-
ties.	 Šogad	 par	 godu	 festivālam	

Ainažos svin 
Ziemeļlivonijas 

festivālu

tapa	glezna,	kuras	veidošanā	va-
rēja	piedalīties	 ikviens,	pieliekot	
savu	otas	triepienu.	
	 Vēlā	pēcpusdienā	rosība	Aina-
žu	pilsētas	estrādē	nedaudz	pieri-
ma,	lai	vakarā	turpinātos	ar	jaunu	

sparu,	jo	tad	sākās	slavenā	Jersi-
kas	 orķestra	 koncerts.	 Pēc	 kon-
certa	 Ziemeļlivonijas	 festivāls	
turpinājās	 ballē	 kopā	 ar	 brāļiem	
Auzāniem	un	grupu	Rodeo.	Tieši	
pusnaktī	 mūzika	 nedaudz	 pieri-

ma,	 lai	 pēc	krāšņā	 svētku	 salūta	
atkal	turpinātos.
	 Paldies	 par	 jaukajiem	 svēt-
kiem	 un	 tiksimies	 nākamajā	
gadā!
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Satiksmes ministrs Salacgrīvā
	 26.	 jūlijā	 Salacgrīvu	 apmeklēja	 satik-
smes	 ministrs	 Tālis	 Linkaits,	 ministrijas	
pārstāvji:	 parlamentārais	 sekretārs	 Jānis	
Butāns,	 ministra	 biroja	 vadītāja	 Arita	
Ūdre	un	ministra	padomniece	komunikā-
cijas	jautājumos	Aļona	Zandere.	Ministrs	
un	ministrijas	pārstāvji	 tikās	ar	Salacgrī-
vas	 novada	 domes	 priekšsēdētāju	 Dagni	
Straubergu,	 viņa	 vietnieku	 attīstības	 jau-
tājumos	 Kristapu	 Močānu,	 Salacgrīvas	
ostas	pārvaldnieku	 Ivo	 Īsteno	un	pašval-
dības	 ceļu	 un	 apsaimniekojamās	 terito-
rijas	 speciālistu	 Ivo	 Jušku.	 Sarunu	 laikā	
ministrs	atbildēja	uz	viņam	iepriekš	saga-
tavotajiem	 un	 iesūtītajiem	 jautājumiem.	
Novada	domes	priekšsēdētājs	bija	nosūtī-
jis	piecus	svarīgākos,	pašvaldību	interesē-
jošos	jautājumus:
1.	par	Via Baltica	pilsētas	tranzītielas	pa-
pildu	finansējumu	un	kredītpieejamību;	
2.	par	šīs	pašas	ielas	tiltu	pār	Salacas	upi;
3.	 par	Rail Baltica	 norises	 gaitu	 un	 ne-
pieciešamību	pēc	reģionālajām	pasažieru	
pieturām;
4.	par	valsts	autoceļa	P12	uzlabošanu,	ie-
spējām	un	risinājumiem;	
5.	par	Salacgrīvas	ostas	attīstību,	plānojot	
nākamā	perioda	–	2021.–2027.	gada	–	ak-
tivitātes,	 lai	 iekļautu	 tajās	 arī	mazo	 ostu	
infrastruktūrai	 nepieciešamā	finansējuma	
pieejamību.
	 Uzsākot	sarunas,	novada	domes	priekš-
sēdētājs	 uzsvēra,	 ka	 domē	 sagatavoti	
pragmatiski	jautājumi,	un	šie	ir	svarīgākie	
un	aktuālākie,	kuru	risināšana	ir	sarežģīta,	
dārga	un	komplicēta.
	 Runājot	 par	 autotilta	 pār	 Salacu	 un	
tranzītceļa	 sakārtošanu	 pilsētā,	 ministrs	
interesējās,	 vai	 pašvaldības	 ilgtermiņa	
plānos	nav	domāts	par	Salacgrīvas	apved-
ceļu.	Pēc	specifikācijām	un	ekspertu	atzi-
numiem	tilts	šādā	stāvoklī	var	stāvēt	ga-
dus	15,	bet	ne	funkcionāli,	ne	citādā	veidā	
tas	 nav	 mūsdienu	 apstākļiem	 piemērots.	
Ministrs	sacīja:	– Es tā īsti neredzu, ka tu-
vākajā laikā atradīsies nauda pilnīgi jau-
na tilta būvniecībai pilsētas vidū.	T.	Lin-
kaits	 atzīmēja,	 ka	 nākamajā	 plānošanas	
periodā	 ir	 un	 būs	 paredzēti	 ieguldījumi	
Via Baltica	infrastruktūras	sakārtošanā,	jo	
tas	ir	TNT	koridors.	
	 Pašvaldības	 vadītājs	 informēja,	 ka	
apvedceļš	 ir	 paredzēts	 un	 iestrādāts	 te-
ritorijas	 plānojumā,	 tas	 nākotnē	 sakļau-
jas	 ar	 jaunu	 tiltu	 blakus	 Rail Baltica.  
D.	 Straubergs	 uzsvēra:	 – Uz jautājumu 
par apvedceļa nepieciešamību ir jāskatās 
kompleksi. Esmu runājis ar speciālistiem, 
kuri atzīst, ka līdz ar «Rail Baltica» izbūvi 
smagā transporta plūsma samazināsies. 
Ja tā būs, jautājums par apvedceļu vairs 
nav aktuāls, jo vieglais transports mūs 
netraucē, mēs to mīlam, tas mums ir va-
jadzīgs. Pašvaldība apvedceļu, protams, 
par savu naudu nebūvēs. Savulaik	12	km	
Via Baltica	piederēja	pašvaldībai.	Pēc	ga-
rām	 un	 smagnējām	 sarunām	 ceļa	 posmi	
ārpus	 apdzīvotajām	 teritorijām	 ir	 nodoti	
Satiksmes	ministrijas	 rīcībā,	novada	 īpa-
šumā	palicis	posms	pilsētā	no	iebrauktu-
ves	sporta	un	atpūtas	kompleksā	Zvejnie-
ku parks	 līdz	katoļu	baznīcai	un	 tilts	pār	
Salacu.	Šobrīd	notiekošā	šī	tranzītmaģis-
trāles	 posma	 remontdarbu	 projektēšana	

parāda,	ka	būvniecības	cenas	 ir	 augušas,	
kontroltāmē	norādītās	izmaksas	ir	nepilni	
3,5	miljoni	eiro.
	 Pašvaldības	vadītājs	jautāja	ministram,	
vai	 būtu	 iespējams	 no	 valsts	 saņemt	 pa-
pildlīdzfinansējumu	šī	ceļa	 remontam	un	
vai	pašvaldība	varēs	saņemt	kredītu	savai	
finansējuma	 daļai,	 jo	 šis	 ir	 arī	 valsts	 un	
starptautiskas	 nozīmes	 ceļš.	 Pēc	 provi-
zoriskajiem	 aprēķiniem	 rekonstrukcijas	
darbu	veikšanai	valsts	piešķirtais	finansē-
jums	ir	2,2	miljoni,	pašvaldības	līdzfinan-
sējums	–	600	tūkstoši.	
	 Ministrs	interesējās,	ar	ko	saistīts	pro-
jekta	 sadārdzinājums,	 un,	 runājot	 par	
valsts	 līdzfinansējumu,	 sacīja:	 – Neko 
patīkamu nevaru pateikt, jo kreditēšanas 
jautājumi visiem sāp, pašvaldībās tā ir 
problēma numur 1. Subjektīvi skatoties, 
šķiet, ka arī nākamajā gadā situācija būs 
tieši tāda pati. Ja līdz septembrim neesat 
saņēmuši pozitīvu atbildi par finansējumu 
no Finanšu ministrijas un paši redzat, ka 
no pašvaldības līdzekļiem to finansēt ne-
varat, dodiet mums ziņu! Tad mēs, diem-
žēl nežēlīgi, to naudu pārliksim citiem 
mērķiem. Ministru kabineta noteikumi pa-
redz, ka 80% no projekta izmaksām mēs 
varam nosegt, bet, ja nav līdzfinansējuma, 
tad šī iespēja ies prom, mēs šo projektu 
vienkārši atceļam.
	 Runājot	 par	 dzelzceļa	 Rail Balti-
ca	 būvniecību,	 D.	 Straubergs	 pastāstīja	
par	 tikšanos	 ar	 šī	 projekta	 īstenotājiem:	 
– Mūs apmierināja tas, ko dzirdējām. Ir 
skaidra sadarbība, tikai esam nedaudz 
izbrīnīti par to, ka Tūjas–Limbažu ceļa 
stacija vairs projektā neparādījās. Mums 
tā ir nepieciešama. Mūsu pamatinterese 
ir veidot šeit, Salacgrīvā, reģionālo pie-
turas punktu. Sarunu laikā radās sajūta, 

ka ejam kopsolī un visi jautājumi tiek ri-
sināti. «Rail Baltica» mums ir vajadzīgs 
ar savu pieturu jeb staciju. Mūsuprāt, 
tad kļūstam par Pierīgu un tas dos mums 
daudz lielākas attīstības iespējas.
	 Ministrs	T.	Linkaits	atbalstīja	pašvaldī-
bas	 iniciatīvu	 veidot	 reģionālās	 pieturas,	
uzsverot,	 ka	 šī	 dzelzceļa	 līnija	 jānoslogo	
maksimāli.	 Sākotnēji	 starptautiskā	 satik-
sme	nebūs	tik	intensīva	un	reģionālo	satik-
smi	noteikti	varēs	attīstīt.	Par	pieturu	Sa-
lacgrīvā	 viņam	 šaubu	 nebija,	 visā	 plāno-
šanas	periodā	tas	bijis	pozitīvais	stāsts	par	
pieturu	Positivus.	Ministrs	ir	gandarīts,	ka	
salacgrīvieši	vēlas	un	saskata	šīs	pieturas	
priekšrocības.	Viņaprāt,	 ir	 ļoti	svarīgi	uz-
turēt	ciešu	kontaktu	ar	projektētājiem,	lai	
visas	detaļas	būtu	iespējams	izrunāt.	
	 Sarunu	 laikā	 tika	 apspriests	 arī	 jautā-
jums	 par	 autoceļa	 Salacgrīva–Limbaži	
P-12	posma	no	Vecsalacas	līdz	Korģenei	
izbūvi	par	autoceļu	ar	asfalta	segumu.	Šis	
posms,	kas	ir	zemes	ceļš,	rudeņos	un	pa-
vasaros	 top	 neizbraucams,	 tā	 nogriežot	
svarīgu	daļu	transporta	plūsmas	no	Vidze-
mes	uz	Salacgrīvu,	tai	skaitā	Salacgrīvas	
ostu.	 Pašvaldības	 vadītājs	 atcerējās,	 ka	
ilgus	gadus	šis	posms	bijis	prioritārajā	sa-
rakstā	kā	pirmais.	Šobrīd	ceļu,	apejot	vin-
jetes,	 	daudz	 izmanto	smagais	autotrans-
ports,	 kas	 piegādā	 kravas	 ostai.	Ministrs	
uzskata,	ka	 jautājums	 jārisina	no	vinješu	
puses,	un,	cilvēciski	saprotot	pašvaldības	
problēmu,	tomēr	nesolīja	papildu	finansē-
jumu	šī	ceļa	remontdarbiem.	
	 Pirms	pāriet	pie	jautājuma	par	Salacg-
rīvas	un	Kuivižu	ostu,	ministrs,	ministrijas	
pārstāvji	un	pašvaldības	vadītājs	pārrunāja	
plānoto	 administratīvi	 teritoriālo	 refor-
mu.	D.	 Straubergs	 uzsvēra,	 ka	 nesaskata	
loģiku,	 kāpēc	 bijušais	 padomju	 laika	 ad-

ministratīvais	 centrs	 būs	 tas,	 kas	 noteiks	
piekrastes	 pašvaldības	 attīstību.	 – Cen-
tralizētā plānošana ir beigusies, tirgus 
ir mainījies, un mēs nesaprotam, kāpēc 
uz šādas bāzes būtu jāveic jaunā refor- 
ma! –	viņš	uzsvēra.	Savukārt	ministrs	pau-
da	pārliecību,	ka	par	šo	jautājumu	jārunā,	
pieņemot,	ka	līdzīgs	variants	reformai	tiks	
apstiprināts.	Vēl	gan	būs	diskusijas,	tautas	
uzklausīšana	un	politiskās	debates.
	 Par	ostā	paveikto,	 tās	attīstību	un	plā-
niem	 runāja	 Salacgrīvas	 ostas	 valdes	
priekšsēdētājs	 D.	 Straubergs	 un	 ostas	
pārvaldnieks	I.	 Īstenais.	Ostā	2002.	gadā	
veikta	 kapitālā	 rekonstrukcija,	 ir	 izstrā-
dāta	 tās	 attīstības	 stratēģija.	 Pagājušajā	
gadā	 nolīdzinātas	 visas	 kredītsaistības,	
osta	darbojas	ar	pluszīmi.	Nākotnes	plāni	
ir	 ostu	 attīstīt	 jūrā,	 bet	 tur	 būs	 nepiecie-
šamas	 privātās	 investīcijas,	 atjaunota	 arī	
Kuivižu	osta.	
	 Ostas	 pārvaldnieka	 ieteikums	 minis-
tram	bija,	plānojot	2021.–2027.	gada	ak-
tivitātes,	iekļaut	tajās	arī	mazo	ostu	infra-
struktūrai	nepieciešamā	finansējuma	pie-
ejamību.	– Mēs neesam mazā, mēs esam 
reģiona osta, un mums ir jāveic tās pašas 
funkcijas, kas lielajām ostām, –	 uzsvēra	 
I.	Īstenais.
	 Ministrs	aicināja	atsaukties	ministrijas	
aicinājumam	iesūtīt	ar	ostu	attīstību	sais-
tītos	 projektus,	 lai	 varētu	 zināt,	 kādiem	
darbiem	nepieciešams	finansējums	nāka-
majā	plānošanas	periodā	un	kas	no	tā	tiks	
mazajām	ostām.	
	 Vizītes	izskaņā	viesi	apmeklēja	Salac-
grīvas	ostu	un	tikās	ar	stividorkompānijas	
SIA	 Salacgrīvas nord termināls	 pārstāvi	
Andri	 Bērziņu,	 kā	 arī	 apskatīja	 Kuivižu	
ostu.
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Andri Bērziņu

Novada uzņēmēji par teritoriālo reformu
	 16. jūlijā	Salacgrīvas	novada	uzņēmēju	
konsultatīvās	padomes	sēdē	sanākušie	ap-
sprieda	 jautājumu	par administratīvi	 teri-
toriālo	reformu.	Gan	viņi,	gan	domes	pār-
stāvji	bija	vienisprātis,	ka	 reforma	Salac-
grīvas	novadam	nav	nepieciešama.	Domes	
priekšsēdētājs	 Dagnis	 Straubergs	 pauda	
viedokli,	ka	novads	ir	gana	pašpietiekams	
un	spēcīgs,	lai	administrētu	un	pārvaldītu	
visus	 pienākumus.	 Tāpat	 D.	 Straubergs	
uzsvēra,	 ka	 pirms	 lēmumu	 pieņemšanas	
ir	nepieciešams	veikt	iedzīvotāju	aptauju,	
kuru	pašvaldība	noteikti	rīkos.	
	 Uzņēmēji	interesējas,	vai	Vides	aizsar-

dzības	un	reģionālās	attīstības	ministrijai	
(VARAM)	 ir	 izstrādāta	 stratēģija	 kā	 tas	
viss	 notiks.	 D.	 Straubergs	 informēja,	 ka	
vides	 aizsardzības	 un	 reģionālās	 attīstī-
bas	ministrs	Juris	Pūce	izvairās	no	tiešām	
atbildēm	 un	 konkrētu	 informāciju	 sniegt	
ministrija	 nevar,	 nav	 arī	 pētījumu,	 kas	
pierādītu	 apvienošanās	 nepieciešamību	
jeb	 izdevīgumu	 gan	 valstij	 kopumā,	 gan	
konkrēti	apvienotajām	teritorijām.	
	 Uzņēmēji,	 arī	 novada	 priekšsēdētājs,	
pauž	 uzskatu,	 ka	 apvienojoties	 rajona	
centrs	paliks	Limbaži.	Salacgrīvas	novads	
paliks	kā	nomale,	līdz	ar	to	naudas	plūsma	

no	valsts	 tiks	koncentrēta	uz	 rajona	cen-
tru.	Uzņēmēji	ir	pārliecināti,	ka	Aloja	un	
Limbaži	nespēs	izprast	Salacgrīvas	prob-
lēmas.	
	 Salacgrīvas	 novada	 uzņēmēju	 konsul-
tatīvā	 padome	 pieņēma	 lēmumu	 rakstīt	
domei	iesniegumu,	paužot	viedokli,	ka	ne-
atbalsta	administratīvi	teritoriālo	reformu,	
jo	neskaidro	jautājumu	ir	pārāk	daudz,	un	
nav	konkrētu	priekšlikumu	un	atbilžu	par	
to,	kā	tiks	risinātas	novadu	skarošās	eko-
nomiskās	 un	 sociālās	 problēmas	 un	 kādi	
ir	gaidāmie	ieguvumi	un	zaudējumi	no	re-
formas.

	 Pašvaldības	vadītājs	nākamajā	konsul-
tatīvajā	 padomē	 informēs	uzņēmējus	 par	
to,	 kas	 panākts	 VARAM	 organizētajās	
konsultācijās	ar	pašvaldībām	Par sabied-
riskai apspriešanai izvirzāmo administra-
tīvi teritoriālā iedalījuma modeli	Limba-
žu	novada	domē	25.	jūlijā.
	 Lai	 noskaidrotu	 Salacgrīvas	 novada	
pašvaldības	administratīvās	 teritorijas	 ie-
dzīvotāju	 viedokli	 par	 administratīvi	 te-
ritoriālo	 reformu,	 pēc	 25.	 jūlija	 tikšanās	
Limbažos	dome	organizēs	aptauju.
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Par novadā notiekošo stāsta novada 
domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
	 Aktuālākais	 jautājums	 šobrīd	 ir	 ad-
ministratīvi	 teritoriālā	 reforma.	 Vides	
aizsardzības	 un	 reģionālās	 attīstības	mi-
nistrijas	piedāvātais	modelis	ir	apvienoti	
Alojas,	 Limbažu	 un	 Salac	grīvas	 novadi	
vienā	–	Limbažu	novadā.	
	 Pašvaldība	 šobrīd	 pieņēmusi	 lēmumu	
rīkot	 iedzīvotāju	 aptauju,	 kas	 kļūs	 arī	
par	 deputātu	 svarīgāko	 viedokli.	Aptau-
ja,	 visticamāk,	 notiks	 septembrī.	Admi-
nistratīvi	 teritoriālās	 reformas	 rezultātā	
mēs	 zaudēsim	 savu	 ekonomisko	 un	 po-
litisko	neatkarību.	Informēju,	ka	30	paš-
valdībās	 ir	 notikušas	 šādas	 aptaujas	 un	 
90%	iedzīvotāju	neatbalsta	pašreizējo	ad-
ministratīvi	 teritoriālās	reformas	modeli.	
Šī	informācija	ir	klajā	pretrunā	ar	minis-
tra	 Jura	 Pūces	 pausto	 viedokli,	 kurš	 uz-
sver,	ka	iedzīvotāji	vēlas	šo	reformu.	
	 Latvijas	 Pašvaldību	 savienības	 un	
tās	 valdes	 viedoklis	 ir,	 ka	 turpmākajām	
diskusijām	 par	 pamatu	 jāņem	 zinātnie-
ku	 Dr.	 oec.	 Andra	 Miglava,	 Dr.	 geogr.	
Pētera	 Šķiņķa	 un	 Dr.	 oec.	 Māra	 Pūķa	
izstrādātais	 teritoriālās	 pārvaldības	 mo-
delis.	Diskusijās	notiktu	izvēle	starp	tieši	
vēlētiem	 vai	 vietējo	 pašvaldību	 deleģē-
tiem	 apriņķu	 deputātiem,	 sarunas	 par	
sadarbību,	atbilstošu	funkciju	un	finansē-
juma	 reformu	 varētu	 notikt	 apriņķa	mē-
rogā	starp	pašvaldībām	un	valsts	institū- 
cijām.	
	 Likums	 paredz,	 ka	 ir	 jāveido	 divu	 lī-
meņu	 pašvaldības,	 bet	 līdz	 šim	 tas	 nav	
izdarīts.	Konceptuāli	ir	piedāvāti	divi	ap-
riņķu	jeb	reģionu	modeļi.	Viens,	jau	eso-
šais,	runā	par	pieciem	reģioniem	–	Vidze-
mi,	Latgali,	Kurzemi,	Zemgali	 un	Rīgu,	
bet	otrs	modelis	paredz	deviņus	reģionus,	
kas	veidotos	ap	lielākajām	pilsētām.	
	 Vai	 administratīvi	 teritoriālā	 reforma	
notiks,	grūti	pateikt.	Mēs	te	esam,	mums	
ir	darbi,	un	tas,	ko	mēs	izdarīsim,	paliks.	
Neko	 nedarīt	 tāpēc,	 ka	 būs	 reforma,	 ir	
nepareizi,	 tā	 būs	 vienkārši	 atrunāšanās,	
lai	neko	nedarītu.	Mēs,	deputāti,	esam	ie-
vēlēti	no	Salacgrīvas,	ne	Daugavpils	vai	
Rīgas,	tālab	savu	iedzīvotāju	viedokli	arī	
aizstāvēsim.	 Esmu	 pieteicis	 dalību	 Mi-
nistru	kabineta	sēdē	septembrī,	kurā	ska-
tīs	jautājumu	par	administratīvi	teritoriā-
lo	 reformu.	 Tajā	 aizstāvēšu	 Salacgrīvas	
novada	šībrīža	viedokli.	

*   *   *
	 Runājot	par	pašvaldībā	notiekošo,	no-
vada	domes	priekšsēdētājs	D.	Straubergs,	
sacīja,	ka	 ir	saņemts	Valsts	kontroles	zi-
ņojums	 par	 pašvaldībā	 veikto	 revīziju.	
Pārbaudes	 tika	 veiktas	 divās	 jomās:	 par	
deputātu	atalgojuma	sistēmu	un	pašvaldī-
bas	 infrastruktūras	 attīstību.	Valsts	 kon-
troles	ziņojums	vēl	nav	publicēts,	līdz	ar	
to	detalizēts	skaidrojums	šoreiz	izpaliks,	

iespējams	tikai	pateikt,	ka	pārkāpumi	nav	
konstatēti,	 Salacgrīvas	 novada	 domes	
darbs	novērtēts	atzinīgi	un	minēts	kā	la-
bais	piemērs.	
	 Pašvaldība	 aktīvi	 īsteno	 projektus,	
diemžēl	 šībrīža	situācija	valstī	un	pieeja	
kredītiem	 apdraud	 vairāku	 projektu	 re-
alizāciju.	Lielākais	no	 tiem	 ir	Via Balti-
ca	 tranzītielas	 rekonstrukcijas	 projekts	
Salacgrīvā.	Līdz	 gada	 beigām	mums	 jā-
noslēdz	 līgums	 par	 būvniecību,	 bet,	 ja	
novada	 dome	 nedabūs	 kredītu	 vai	 līdz-
finansējuma	palielinājumu	no	Satiksmes	
ministrijas,	 projektu	 nāksies	 samazināt.	
Manā	 skatījumā	 šis	 ir	 ārkārtīgi	 svarīgs	
projekts,	un	nesaprotama	ir	valsts	attiek-
sme	pret	starptautiska	TNT	nozīmes	ceļa	
rekonstrukcijas	nepieciešamību.	
	 Esam	 devuši	 zaļo gaismu	 autoceļa	
Liepu	 iela–Jennas	 Salacgrīvas	 pagastā	
pārbūvei,	šim	projektam	ir	Eiropas	Lauk-
saimniecības	 fonda	 lauku	 attīstībai	 un	
pašvaldības	finansējums.	
	 Ar	lielu	nepacietību	gaidām	iepirkuma	
rezultātus	Zvejnieku	 parka	 estrādes	 pār-
būves	projektam.	Šis	ir	viens	no	prioritā-
rajiem	projektiem	un	tā	īstenošanai	ir	pie-
šķirts	Eiropas	Reģionālās	attīstības	fonda	
(ERAF)	finansējums.	
	 Diemžēl	 tādi	 skaisti	 projekti	 kā	Boc-
maņa	 laukuma	 un	 Krīperu	 ielas,	 kā	 arī	
Salacgrīvas	kultūras	nama	apkārtnes	lab-
iekārtojums	šobrīd	ir	apstājušies,	bet	paš-
valdība	 veiks	 iepirkumu	 procedūru,	 lai	
varētu	 stāties	 kredītu	 rindā.	 Šo	 projektu	
īstenošana	 ir	 apdraudēta.	 Tomēr	 domes	
sēdē	 augustā	 izskatījām	 jautājumu	 par	
resursu	 piešķiršanu	 Krīperu	 ielas–Boc-
maņa	 laukuma	 ūdensvada	 izbūvei,	 kas	
bija	 iepriekšminētā	 projekta	 sastāvdaļa.	
Lai	piegādātu	ūdeni	uzņēmējam,	projekta	
ūdenssaimniecības	daļu	mēs	atrisināsim.	

Valsts	var	 savus	 solīju-
mus	nepildīt,	bet	mums	
tie	jāpilda.	
	 Šobrīd	 notiek	 kon-
sultācijas	 ar	 projekta	
Rail Baltica	 izstrādātā-
jiem	 par	 šīs	 trases	 pro-
jektēšanu.	 Labā	 ziņa	 ir	
tā,	 ka	 stacija	Salacgrīvā	
būs.	 Šobrīd	 ļoti	 svarīgi	
šo	 projektu	 samenedžēt	
tā,	 lai	 maksimāli	 sakār-
totu	 visu	 nepieciešamo	
abu	 staciju	 (gan	 Salac-
grīvā,	gan	Tūjas–Limba-
žu	ceļa)	infrastruktūru.
	 Salacgrīvas	 novada	
teritorijas	 plānojumam	
esam	 izstrādājuši	 gala	
redakciju,	 tuvākajā	 lai-
kā	to	pieņemsim.	

	 Būdams	 kapitāldaļu	 turētājs	 kapitāl-
sabiedrībā	 SIA	 Salacgrīvas ūdens,	 varu	
teikt,	ka	lielie	Eiropas	Savienības	projek-
ti	ir	pabeigti.	Tā	rezultātā	un	ar	pašvaldī-
bas	līdzfinansējumu	vairāki	pilsētas	kvar-
tāli	ieguvuši	pieslēgumus	centralizētajam	
ūdensvadam	 un	 bruģētas	 vai	 no	 jauna	
asfaltētas	ielas.	Salacgrīvā	tāda	ir	Meldru	
iela,	Robežu,	Selgas	un	Bangu	ielas	kvar-
tāli,	 Kuivižos	 –	 Atlantijas	 iela.	 Tagad	 
SIA	 Salacgrīvas ūdens	 uzdevums	 ir	 sa-
sniegt	 maksimālo	 pieslēgumu	 skaitu.	
Lielu	 ūdenssaimniecības	 projektu	 vairs	
nebūs,	 bet	 kopā	 ar	 universitātes	 zināt-
niekiem	 turpinās	 INTERREG Baltic Sea 
Region	 projekts	 Village Waters.	 Šādos	
projektos	 piedalīsimies	 arī	 turpmāk,	 lai	
paplašinātu	 infrastruktūru	 un	 pakalpoju-
ma	pieejamību.	Tuvākajā	laikā	izskatīsim	
jautājumu	 par	 ūdensvada	 pagarināšanu	
Viļņu	ielā.	
	 Šobrīd	tiek	kārtoti	finanšu	dokumenti,	
lai	SIA	Salacgrīvas ūdens	no	AS	Brīvais 
vilnis	 pārņemtu	 ūdens	 un	 kanalizācijas	
pakalpojumu	 sniegšanu	 iedzīvotājiem.	
Tā	 ir	 pozitīva	 ziņa,	 jo,	 palielinoties	 ap-
jomiem,	 pakalpojuma	 tarifi	 ilgākā	 laika	
periodā	varētu	īpaši	nepieaugt.	
	 Novadā	 tiek	 sakārtoti	 vairāki	 infra-
struktūras	 objekti:	 pie	 Liepupes	 pamat-
skolas	 izbūvēsim	stāvlaukumu	un	notiks	
apkārtnes	 labiekārtošana,	 pašvaldības	
finansējums	 piešķirts	 arī	 Tūjas	 zinību	
centra	apkārtnes	labiekārtošanai,	Ainažos	
sakārtots	 stadions,	 savukārt	 Salacgrīvā	
izbūvēs	 mākslīgā	 seguma	 futbola	 lau-
kumu.	 Ar	 ERAF,	 valsts	 un	 pašvaldības	
finansējumu	 īstenojas	 projekts	 Energo-
efektivitātes paaugstināšana Salacgrīvas 
novada domes ēkā,	 ir	 pabeigta	 Ainažu	
kultūras	nama	rekonstrukcija	un	jau	sep-
tembrī	Ainažu	 pamatskola	 un	 pirmssko-

las	izglītības	iestāde	būs	vienā	ēkā.
	 Runājot	 par	 uzņēmējdarbību	 novadā,	
var	palepoties,	ka	ir	pabeigti	remontdarbi	
Sēņu	 ielā,	 turpinās	darbi	Transporta	 ielā	
un	 drīzumā	 sāksies	 Jennu	 ceļa	 sakārto-
šana.	 Salacgrīvā	 līdz	 gada	 beigām	 jāpa-
beidz	Jahtu	ostas	ēkas	būvniecība,	vien-
laikus	 tiks	 izbūvēta	arī	promenāde	no	 tā	
saucamās	 sūkņu	mājas	 līdz	 jau	 esošajai	
promenādei.	Patīkami,	ka	Salacas	 labajā	
krastā	 top	 restorāns.	Kuivižu	ostā	 veikti	
padziļināšanas	darbi,	bet	Tīklu	ielas	pro-
jekts	 –	 asfaltēšana	 –	 kavējas.	Veiksmīgi	
darbu	uzsākusi	uzņēmējdarbības	konsul-
tante	Elīna	Lilenblate.
	 Esam	 konstatējuši,	 ka	 aptuveni	 
400	 dzīvokļu	 un	 māju	 mūsu	 novadā	 ir	
tukšas,	 t.i.,	 tajās	 dzīvesvietu	 nav	 dekla-
rējis	 neviens	 cilvēks.	 Zinām,	 ka	 tas	 īsti	
neatbilst	patiesībai.	Vairākas	pašvaldības	
paaugstinājušas	 nekustamā	 īpašuma	 no-
dokli	 par	mājokļiem,	 kuros	 neviens	 nav	
deklarējies.	Ar	šī	gada	janvāri	šādus	no-
teikumus	 pieņēma	 arī	 Limbažu	 novads.	
Zinu,	ka,	lai	izpalīdzētu	draugiem	un	ra-
diem,	daudzi	mūsu	novada	ļaudis	ir	dek-
larējušies	citās	pašvaldībās.	Lai	atgrieztu	
mūsu	ekonomisko	stabilitāti,	mums	neat-
liks	nekas	cits	kā	iesaistīties	šajā	valstiski	
bezjēdzīgajā	procesā	un	ar	nākamā	gada	
1.	janvāri	paaugstināt	nekustamā	īpašuma	
nodokli	mājokļiem,	 kuros	 nav	 deklarēto	
iedzīvotāju.	 Šāda	 lēmuma	mērķis	 ir	 da-
būt	atpakaļ	novada	iedzīvotājus.	Tas	no-
zīmē,	ka	tiem	novada	iedzīvotājiem,	kuri	
deklarējušies	 citur,	 līdz	 šī	 gada	 beigām	
vajadzētu	 deklarēt	 savu	 dzīvesvietu	 Sa-
lacgrīvas	 novadā.	 Tiem	 īpašumiem,	 ku-
ros	nebūs	deklarējies	neviens,	2020.	gadā	
būs	lielāks	nekustamā	īpašuma	nodoklis.	
	 Pagaidām	nav	skaidrības,	kāds	būs	nā-
kamā,	2020.,	gada	budžets,	bet	mums	 ir	
izstrādāts	investīciju	plāns	un	turpināsim	
tā	 īstenošanu,	 tāpat	 turpināsim	 iesāktos	
darbus.	 Ja	 budžets	 ir	 prognozējams	 tāds	
pats	kā	iepriekšējos	gados,	tad	turpināsim	
iesāktos	darbus.	Cerams,	ka	lielu	kritumu	
tajā	nebūs.	
	 Mobilo	 sakaru	 operators	 LMT	 veicis	
pētījumu	 par	 noslodzi	 savos	 pārraides	
torņos.	 Pēc	 viņu	 veiktās	 analīzes,	 esam	
nosaukti	 par	 ballētāju	 novadu,	 jo	 LMT	
mobilā	 tīkla	 aktivitāte	 mūspusē	 pieaug	
vasarā	un	brīvdienās.	Vai	tas	ir	slikti?	Do-
māju,	ka	ne,	jo	mēs	tiešām	esam	kļuvuši	
par	 festivālu	 pašvaldību,	 esam	 atpūtas	
pakalpojumu	sniedzēji.	Tas	veicina	to,	ka	
pazīst	 mūs	 un	 šejienes	 uzņēmējdarbību.	
Jāpiezīmē	 gan,	 ka	 ražošanā	 strādājošie	
darba	laikā	ne	vienmēr	var	izmantot	tele-
fonus	un	zvanīt.	
Pašvaldības vadītāja stāstīto pierakstīja 
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Salacgrīvas novada domes uzņēmēju 
konsultatīvās padomes sēde

	 16.	 jūlijā	 notika	 uzņēmēju	 konsulta-
tīvās	 padomes	 sēde.	 Šajā	 tikšanās	 reizē	
izskatīja	vairākus	svarīgus	jautājumus	un	
uzņēmēji	 iepazinās	 ar	 uzņēmējdarbības	
konsultanti	Elīnu	Lilenblati,	kura	turpmāk	
būs	pašvaldības	kontaktpersona	ar	novada	
uzņēmējiem.	
	 Pirmais	uzņēmēju	konsultatīvās	pado-
mes	sēdes	darba	kārtības	punkts	bija	ad-
ministratīvi	 teritoriālā	 reforma.	Apsprie-
žot	to,	gan	uzņēmēji,	gan	domes	pārstāvji	
bija	 vienisprātis,	 ka	 reforma	 Salacgrī-
vas	 novadam	 nav	 nepieciešama.	 Domes	
priekšsēdētājs	 Dagnis	 Straubergs	 pauda	
viedokli,	ka	novads	ir	gana	pašpietiekams	
un	spēcīgs,	lai	administrētu	un	pārvaldītu	
visus	 pienākumus.	 Tāpat	 D.	 Straubergs	
uzsvēra,	 ka	 pirms	 lēmumu	 pieņemšanas	
ir	 nepieciešams	 veikt	 iedzīvotāju	 aptau-

ju,	ko	pašvaldība	noteikti	arī	darīs.	Sēdes	
laikā	uzņēmēji	pieņēma	lēmumu	savu	vie-
dokli	paust	novada	domei	adresētā	iesnie-
gumā.	
	 Salacgrīvas	 novada	 domes	 pārstāvis	
Jānis	Blūmiņš	 iepazīstināja	Uzņēmējdar-
bības	 konsultatīvās	 padomes	 locekļus	 ar	
Via Baltica	 izstrādāto	projekta	skici.	Uz-
ņēmēji	 interesējās	 par	 satiksmi	 uz	 tilta,	
ceļu	un	stāvvietām	pie	bērnudārza	un	sko-
las.	Priekšsēdētājs	pauda	viedokli,	ka,	vi-
ņaprāt,	dzelzceļš	Rail Baltica	no	galvenā	
autoceļa	noņems	daļu	smago	automašīnu	
plūsmas.	Viņš	 informēja	 padomi,	 ka	 Sa-
lacgrīvas	 novadā	 plānotas	 divas	 pieturas	
šajā	maršrutā.	Viena	pie	Tūjas	kādreizējā	
desu	ceha,	otra	–	Salacgrīvā.
	 Uzņēmēji	apsprieda	 jūlija	domes	sēdē	
izskatāmos	jautājumus.	

	 Iepazīstinot	 ar	 sevi,	 jaunā	 uzņēmēj-
darbības	 speciāliste	 E.	 Lilenblate	 pauda	
savu	 redzējumu	 uzņēmējdarbības	 vides	
uzlabošanā	 Salacgrīvas	 novadā.	Viņa	 in-
formēja	uzņēmējus	par	plāniem	organizēt	
pieredzes	 apmaiņas	 braucienus,	 seminā-
rus,	tikšanās	un	izglītojošus	kursus/meis-
tarklases,	īpašu	uzsvaru	liekot	uz	digitālo	
prasmju	uzlabošanu	jauno	uzņēmēju	vidū.	
Uzņēmēji	 izteica	 vēlmi	 veidot	 ciešāku	
sadarbību	ar	 skolu	un	 jauniešiem,	 lai	 in-
formētu	un	raisītu	lielāku	interesi	jaunajos	
cilvēkos	par	uzņēmējdarbību.
	 Jūlijā	 uzņēmēju	 konsultatīvajā	 sēdē	
apsprieda	 jautājumus	par	 iespēju	 novada	
pirmsskolas	 izglītības	 iestādes	 apmek-
lēt	 novadā	 nereģistrētiem	 bērniem.	 Šāds	
pakalpojums	 vasarā	 būtu	 pieprasīts.	 Uz-
ņēmēji	 interesējās	 par	 Latvijas	 Futbola	

federācijas	un	Salacgrīvas	novada	domes	
noslēgtā	 nodomu	 protokola	 virzību	 sais-
tībā	ar	futbola	laukuma	izbūvi	Zvejnieku	
parkā.	 Pašvaldības	 vadītājs	 apstiprināja,	
ka	 šis	 protokols	 ir	 spēkā	 un	 futbola	 lau-
kumu	sāks	būvēt	šogad.	Laukuma	projek-
tēšana	 ir	 domes	 pārziņā.	 Izpilddirektors	
Andris	Zunde	savukārt	atbildēja	uz	uzņē-
mēju	jautājumu	par	projekta	Jūras siltums 
kā atjaunojamās enerģijas izmantošana 
Salacgrīvas pilsētas budžeta iestāžu cen-
tralizētajā siltumapgādes sistēmā	 Salac-
grīvas	 pludmalē	 atskalotajām	 kontūrām.	
Viņš	informēja,	ka	notikusi	vietas	apseko-
šana.	 Šajās	 caurulēs	 šķidruma	 nav,	 tālab	
bojātās	tiks	amputētas	un	pārējo	iekonser-
vēs,	 turklāt	 vieta	 30	m	 rādiusā	 tiks	 iezī-
mēta.
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Salacgrīvas novada zaļajā sejā vajag vien 
pa kādam košam akcentam

	 Vasara	ir	laiks,	kad	ļoti	pievēršam	uz-
manību	 videi,	 kurā	 ikdienā	 uzturamies.	
Kādam	 tā	 šķiet	 svarīga,	 citam	ne	 pārāk.	
Ir	ļaudis,	kuri	atzīst,	ka	viņiem	ļoti	daudz	
nozīmē,	tas,	ka,	teiksim,	pa	ceļam	uz	dar-
bu	var	priecāties	par	košām	puķu	dobēm.	
Salacgrīvas	novada	glītums	ir	ainavu	ar-
hitektes	 ziņā.	 Jāatzīst,	 ka	 pēdējos	 gados	
šajā	 amatā	 cita	 citu	 nomainīja	 vairākas	
speciālistes.	 Tagad	 drīz	 būs	 gads,	 kopš	
šo	 pienākumu	 pilda	 Gundega UPĪTE-
VĪKSNA. Viņas	 pieredze	 ir	 atšķirīga	 ar	
to,	ka	Gundegai	šī	bijusi	atgriešanās	 jau	
reiz	 ieņemtā	 amatā.	 Sarunas	 gaitā	 rodas	
iespaids,	 ka	 pašai	 ir	 interesanti	 redzēt,	
kas	 ir	 mainījies,	 kamēr	 viņa	 pašvaldībā	
nestrādāja.	
	 Arī	pirmais	objekts,	kuru	kopā	apska-
tījām,	 izveidots	 pirms	 gadiem	 10.	 Tas	
ir	 rotaļu	 laukums	 Salacgrīvas	 pilsētas	
pludmalē,	 kurā	 uzstādītās	 konstrukcijas	
jūras	 un	 vēja	 ietekmē	 sāka	 sadalīties.	
Bija	 pienācis	 laiks	 tās	 nomainīt	 un	 pa-
pildināt	ar	jaunām.	– Tie, kuriem ir bērni 
un mazbērni, saprot, kāpēc pie jūras va-
jadzīgs rotaļlaukums, –	 teic	sarunbiedre.	
Ja	 pieaugušajiem	 pietiek	 ar	 sauli,	 ūdeni	
un	smiltīm,	tad	mazajiem	laiskošanās	ātri	
apnīk.	 Visinteresantākā	 no	 konstrukci-
jām,	 viņasprāt,	 ir	 trīsis.	 Runājot	 par	 ro-
taļlaukumiem	pilsētā,	ainavu	arhitekte	no	
iedzīvotājiem	nav	dzirdējusi,	ka	to	skaitu	
vajadzētu	 palielināt	 (šobrīd	 pašvaldības	
ziņā	ir	divi,	bet	ir	vēl	privātie	–	daudzdzī-
vokļu	māju	pagalmos).	Viņasprāt,	šis	tas	
gan	jāatjauno	laukumā	iepretī	bibliotēkas	
ēkai.	Taču	to	droši	vien	darīs	nākamgad.	
Pludmales	laukumā	vēl	nepieciešami	so-
liņi.	Bet	to	sagādi	nācās	atlikt	gluži	pro-
zaiska	 iemesla	dēļ.	–	Ja ir vajadzība un 
jāmeklē kāds, kurš varētu darbiņu izda-
rīt, tā ir liela problēma. Tie, kuri var, ir 
ļoti noslogoti, – skaidro	Gundega.	–	Ar to 
pirmajā darba gadā nebiju rēķinājusies, 
jo kādreiz tā nebija. Turpmāk	gan	ņemšot	
vērā,	un	kamanas	(šajā	gadījumā	soliņus)	
gatavos	ziemā.	
	 Vēl	 šogad	 pielikts	 punkts	 teritorijas	
pie	 Ziemeļu	mola	Ainažos	 sakārtošanai.	
Jau	pērn	 jaunu	skatu	 ieguva	zīme	Latvi-
ja valsts	 pierobežā, tika	 atjaunota	 laipa	
uz	molu, tagad	 arī	 nobruģēts	 laukumiņš	
ar	 galdu	 un	 soliņiem.	 Tuvākajā	 laikā	
Salac	grīvas	novada	Tūrisma	informācijas	
centrs	sola	uzstādīt	informatīvo	planšeti.	
Pašsaprotami,	 ka	 tur	 jāvalda	 kārtībai,	 jo	

ļoti	 daudzi	 braucēji,	 šķērsojot	 Latvijas–
Igaunijas	 robežu,	 vēlas	 apstāties,	 izlocīt	
kājas.	 Mols	 ir	 arī	 iecienīts	 tūrisma	 ob-
jekts.	 Vēl	 ainavu	 arhitekte	 šogad	 saņē-
musi	komplimentus	par	 to,	ka	promenā-
dē	pie	Salacas	Salacgrīvā	 ir	parādījušies	
ziedi.	 Gundega	 uzsver,	 ka	 šī	 iniciatīva	
nāca	no	vietējiem	uzņēmējiem,	kuri	būvē	
kafejnīcu	 pie	 Jahtostas	 laukuma.	 Viņi	
pašvaldībai	uzdāvināja	statīvus,	kuros	ie-
karināt	podus,	atlika	vien	sastādīt	puķes.	
Bijušas	gan	bažas,	vai	vējš	puķes	pārlie-
ku	 nepurinās.	Taču	 šis	 it	 kā	 sīkums	 ļoti	
atsvaidzinājis	 šo	 vietu.	 Sarunbiedre	 gan	
piebilst,	ka	līdz	ar	Jahtotāju	servisa	ēkas	
pabeigšanu	arī	promenāde	kļūs	jēdzīgāka.	
Šobrīd	ir	sajūta,	ka	tai	vienā	galā	nav	īsta	
nobeiguma.	Viņasprāt,	vēl	nelielas	izmai-
ņas	nepieciešamas	Slavas	alejā,	kur	izvie-
toti	Salacgrīvas	ievērojamo	viesu	bronzā	
atlietie	 plaukstu	 nospiedumi.	 Vienīgās	
iebildes	gan	 ir	 pret	 fonu	–	 sienas	 krāsu.	
Taču	 pagaidām	 īsti	 neesot	 izdomāts,	 ko	
tur	darīt.	Žēl,	protams,	ka	nākas	iepauzēt	
Bocmaņa	laukuma	un	Salacgrīvas	kultū-
ras	 centra	 apkārtnes	 sakārtošanas	 plānu.	
Galu	 galā	 projekti	 gatavi,	 varētu	 ķerties	
pie	 darba,	 ja	 valsts	 nebūtu	 samazinājusi	
pašvaldību	 iespēju	 kreditēties.	 Nāksies	
vēl	paciesties.

	 Runājot	 par	 ziediem	 pilsētā,	 ainavu	
arhitekte	 teic:	–	Puķēm jābūt vēl un vēl. 
Bet	 jaunas	 dobes	 iekārtot	 viņa	 neplāno.	
Protams,	arī	pašai	patīk	ziedu	paklāji, bet	
tādu	izveidošanas	un	uzturēšanas	izmak-
sas	ir	ļoti	augstas,	un,	tiklīdz	tur	ieviešas	
vismazākā	 nekārtība,	 skats	 ļoti	 zaudē.	
Viņasprāt,	 vietējā	 ainava	 pilsētā	 ir	 gana	
zaļa	un	estētiska,	nepieciešams	vien	kāds	
akcents.	 Vēlmes	 jāsaskaņo	 ar	 iespējām.	
Viņa	uzskata,	ka	vislabākais	risinājums	ir	
apgaismes	stabos	iekarināmie	puķu	podi.	
Izskatās	 labi,	 turklāt	 tie	 ir	 gana	 augstu	
virs	 zemes,	 lai	 netiktu	 klāt	 neviens,	 kas	
krāšņumu	 varētu	 pabojāt.	 Jau	 nākamajā	
budžeta	 pieprasījumā	 ainavu	 arhitek-
te	 plāno	 lūgt	 līdzekļus	 šādai	 vajadzībai.	
Viņa	stāsta,	ka	vēl	šobrīd	pilsētā	ir	puķu-
podi,	ko	pirms	gadiem	12	pati	izvietojusi.	
Tie	savu	laiku	ir	nokalpojuši	un	pamazām	
būs	jāizņem	no	aprites.	
	 Speciāliste	ar	lielām	cerībām	gaida	Sa-
lacgrīvas	 tranzītielas	 rekonstrukciju.	 Vi-
sās	pilsētās,	kur	tas	notiek,	kopskats	ievē-
rojami	mainās.	 Jo	 var	 jau	 post	 un	 pucēt	
sānieliņas,	 skvērus	 un	 laukumus,	 bet,	 ja	
pirmais	iespaids	ir	bēdīgs,	tas	viss	ir	kā	pi-
liens	jūrā.	Piemēram,	starp	veikaliem	top! 
un	Maxima būs	 ielu	 sadalošā	 saliņa.	Tur	
noteikti	varēs	sastādīt	ziedus.	Pilsētu,	tu-

vojoties	 svētkiem	 vai	 lielākiem	
notikumiem,	 ir	 pasākts	 izrotāt	
ar	karogiem.	Bet	nevar	 taču	 tos	
kārt	šķībos	stabos!	Gundega	pie-
bilst,	ka	karogi	pilsētas	rotāšanā,	
viņasprāt	ir	labs	risinājums.	Šo-
gad	 tādi	 piešķirti	 arī	 Tūjas	 un	
Liepupes	 ciemam.	 Ainavu	 ar-
hitekte	pastāstīja,	ka	nule	pasū-
tījusi	 Ziemassvētku	 rotājumus.	
Aprēķins	 vienkāršs	 –	 pavasarī	
un	 vasarā	 tos	 var	 iegādāties	 ar	 
30%	 atlaidi.	 Nekādu	 grandiozu	
plānu	 viņai	 šajā	 ziņā	 nav,	 bet	
secinājusi,	 ka	 arī	 visvienkāršā-
kās	lampiņas	rada	svētku	sajūtu,	
tādēļ	 nav	 vajadzības	 pārspīlēt.	
Ļoti	 atzinīgi	 sarunbiedre	 vēr-
tē	 to,	ka	pilsētas	egli	 tagad	rotā	
skvēriņā	Rīgas	 ielā,	 nevis	Boc-
maņa	laukumā,	kur	plosās	jūras	
vējš.
	 Ar	 kokiem	 gan	 Salacgrīvā	
šobrīd	 ir	 problēmas.	 Sakārto-
jot	 ūdenssaimniecību,	 daudz-
viet	 tiem	 atraktas	 saknes,	 kas	

tādējādi	 vājinātas,	 un	 sekas	 ir	 apkaltu-
šas	 galotnes.	 Nedaudz	 skumji,	 ka	 dažu	
koku	 nāksies	 nozāģēt,	 bet	 tas	 būs	 ne-
izbēgami.	 –	 Galvenais – tūlīt jāiestāda  
vietā jauns un sākumā labi jākopj, lai 
ieaugas, – nosaka	 sarunbiedre.	 Kas	 vēl	
šogad	būtu	paveicams?	Gundega	 teic,	 ka	
jāuzstāda	norādes	zīmes	ar	ielu	un	tūrisma	
objektu	nosaukumiem.	Ir	gana	daudz	vietu	
novadā,	kur	šobrīd	to	nav,	bet	līdzekļi	bu-
džetā	 tam	 ir	 ieplānoti.	Vēl	viņa	 jau	kādu	
laiku	domā	par	 talku	 rīkošanu.	Būtu	 jau-
ki	 iesaistīt	 vietējos	 iedzīvotājus,	 teiksim,	
pilsētas	 apzaļumošanā.	 Ir	 taču	 tādi,	 kuri	
mitinās	dzīvokļos,	bet	labprāt	parušinātos!	
Turklāt	tas	būtu	vienojošs,	saliedējošs	pa-
sākums,	un	cilvēkiem	sagādā	prieku	iespē-
ja	kaut	ko	skaistu	paveikt	saviem	spēkiem.	
Par	šāda	pasākuma	rīkošanu	domājusi	jau	
pavasarī,	 bet	 neesot	 saņēmusies.	 Varbūt	
rudenī,	sīpolpuķu	stādīšanas	laikā?
	 Par	vietējiem	iedzīvotājiem	ainavu	ar-
hitektei	sakāmi	tikai	labi	vārdi.	Arī	viņi,	
kopjot	 savus	 īpašumus,	 nosaka	 to,	 kāda	
izskatās	pilsēta.	Šajā	ziņā	daudzus	varētu	
slavēt	un	slavēt.	Žēl	tikai,	ka	vairums	nav	
pierunājami	piedalīties	 sakoptāko	 īpašu-
mu	konkursā.	

Linda Tauriņa,
«Auseklis»

Labiekārtojums Ainažos, pie Igaunijas–Latvijas robežas

	 Šobrīd	notiek	A1	šosejas	pos-
ma	Salacgrīvā	no	katoļu	baznīcas	
līdz	 pagriezienam	 uz	 Zvejnieku	
parku	(izņemot	 tiltu)	projektēša-
na.	
	 Pašvaldības	 vadītājs	 Dagnis	
Straubergs	stāsta,	ka	ir	atrasts	la-
bākais	 risinājums	 šī	 ceļa	 posma	
sakārtošanai:	– Esam vairākkārt 
labojuši projektu un vienojušies 
ar zemju īpašniekiem. Tagad 
svarīgākais ir, veicot iepirkuma 
procedūru, līdz gada beigām iz-
vēlēties būvnieku.
	 Šī	 posma	 rekonstrukcija	 un	
projektēšana	 ir	 pārrunāta	 ar	 ie-
dzīvotājiem	un	ar	izstrādāto	pro-
jektu	ir	iepazīstināti	uzņēmēji.	
	 Rekonstrukcijas	 darbu	 laikā	
pārbūvēs	 Pērnavas	 un	 Viļņu	 ie-
las	 krustojumu	 pie	 pilsētas	 ka-
piem,	 uzlabos	 pagrieziena	 leņķi	
pie	 degvielas	 uzpildes	 stacijas	

Circle K.	Izmaiņas	skars	arī	Baz-
nīcas	 un	Viļņu	 ielas	 krustojumu,	
tur	 gājēju	 plūsmas	 un	 drošības	
uzlabošanai	 uzstādīs	 luksoforu	
ar	 pogu.	 Rekonstruēs	 Vidzemes	
ielu	 un	 krustojumu	 ar	Valmieras	
ielu,	gājēju	 ietves	būs	attālinātas	
no	 brauktuvēm,	 būs	 sadalošās	
joslas,	 kā	 arī	mainīsies	 autobusa	
pieturvietu	novietojums	atbilstoši	
noteikumiem.	 Īstenojot	 projektu,	
varēs	uzlabot	pilsētas	iekšējo	ceļu	
infrastruktūru	un	gājēju	celiņus.
	 Pašvaldības	 vadītājs	 uzskata,	
ka	ļoti	svarīgi	ir	nepieļaut	smagā	
autotransporta	 uzturēšanos	 pil-
sētas	 centrā.	 Šim	 transportam	 ir	
degvielas	uzpildes	stacijas	Neste 
Ainažos	un	Viada	pie	pilsētas	ro-
bežas.	
	 Aptuvenās	 tranzītielas	 Salac-
grīvā	 rekonstrukcijas	 darbu	 iz-
maksas	 ir	 3,4–3,5	 miljoni	 eiro.	

Par autoceļa A1 
rekonstrukciju

Salacgrīvā

Pašvaldības speciālisti vēlreiz apskata plānoto darbu projektu šosejas Via Baltica pilsētas posmā

Daļu	 izdevumu	 segs	 Satiksmes	
ministrija,	 bet	 būs	 nepieciešams	
arī	pašvaldības	līdzfinansējums.	
 – Pilsētā pēc ielas rekons-
trukcijas būs ērtāka, drošāka 

un kvalitatīvāka pārvietošanās 
gan gājējiem, gan autobraucē- 
jiem, –	 ir	 pārliecināts	 D.	 Strau-
bergs.	 – Šis tranzītielas posms 
ir pašvaldības īpašumā un mēs 

varam ietekmēt tā projektēšanas 
gaitu.
	 Ļoti	ceram,	ka	nākamgad	sāk-
sies	šīs	ielas	rekonstrukcija.
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Par Rail Baltica
 Rail Baltica	ir	dzelzceļa	trans-
porta	 projekts,	 kura	 mērķis	 ir	
integrēt	 Baltijas	 valstis	 Eiropas	
dzelzceļu	tīklā,	un	tas	šobrīd	ap-
tver	 četras	 Eiropas	 Savienības	
valstis	–	Poliju,	Lietuvu,	Latviju	
un	 Igauniju.	Baltijas	 valstīs	 plā-
nots	 izbūvēt	 jaunu,	 vairāk	 nekā	 
870	km	garu	Eiropas	sliežu	pla-
tuma	(1435	mm)	dzelzceļa	līniju	
ar	 maksimālo	 vilcienu	 ātrumu	 
240	 kilometri	 stundā.	 Projektā	
plānots	 līdz	 2019.	 gadam	 pa-
beigt	 gatavošanās	 darbus,	 lai	
varētu	 sākt	 priekšdarbus	 dzelz-
ceļa	 līnijas	 būvprojektēšanai	 un	
zemju	 atsavināšanai,	 2020.	 ga- 
dā	 –	 būvniecības	 procesu,	 savu-
kārt	2026.	gadā	 jau	atklāt	savie-
nojumu	 Tallina–Rīga–Kauņa,	
bet	2030.	gadā	–	savienojumu	ar	
Varšavu.	 Trase	 šķērsos	 Latvijas	
teritoriju	 263	 km	 garumā,	 ska-
rot	Salacgrīvas,	Limbažu,	Sējas,	
Inčukalna,	 Ropažu,	 Garkalnes,	
Stopiņu,	 Salaspils,	 Ķekavas,	
Baldones,	Iecavas,	Olaines,	Mār-
upes,	 Bauskas	 novadu	 un	 Rīgas	
pilsētas	pašvaldības	teritoriju.
	 26.	 jūlijā	 Salacgrīvas	 novada	
domē	 viesojās	Rail Baltica	 pro-
jekta	 izstrādātāji,	 lai	 informētu,	

kā	 notiek	 projekta	 īstenošana.	
Šī	 projekta	 reģionālais	 vadītājs	
Ģirts	Bramanis	pašvaldības	vadī-
bu	un	speciālistus	iepazīstināja	ar	
šābrīža	situāciju.	
	 4.	 jūlijā	 Rail Baltica	 kopuz-
ņēmums	AS	RB Rail	 izsludināja	
būvprojektēšanas	un	autoruzrau-
dzības	 pakalpojumu	 iepirkumu	
Rail Baltica	pamattrases	ziemeļu	
posmam	no	Vangažiem	līdz	Lat-
vijas–Igaunijas	valsts	robežai.	
	 Savukārt	 Rail Baltica	 zieme-
ļu	 posma	 projektēšanas	 vadītāja	
Līga	 Marija	 Putna	 stāstīja	 par	
plānotajiem	 darbiem	 Salac	grīvas	
novadā.	 Ziemeļu	 posma	 garums	
ir	94	km,	no	 tiem	aptuveni	49	 ir	
Salacgrīvas	 novadā,	 kurā	 plāno-
ta	 stacija,	 septiņi	 tilti,	 t.sk.	 pār	
Salacu	 (200	m),	 21	 ceļu	 pārvads	
un	 viena	 dzīvnieku	 pāreja.	 Līga	
parādīja	 iespējamo	 Salacgrīvas	
stacijas	 jeb	 pieturas	 punkta	 atra-
šanās	vietu,	bet,	 kurā	 zonā	 tā	 at-
radīsies,	 gala	 lēmums	 jāpieņem	
kopīgi	 –	 projekta	 izstrādātājiem	
un	 pašvaldības	 vadībai.	 Projekta	
izstrādātāji	 tajā	 iezīmēs	pieslēgu-
ma	vietas	 un	 skiču	 līmenī	 izpro-
jektēs	staciju,	šobrīd	ir	stratēģiski	
jāsaprot,	kurā	vietā	atradīsies	sta-

Sarunas par Rail Baltica projekta aktualitātēm dalībnieki: no kreisās – Rail Baltica projekta atbildīgā par 
sadarbību ar pašvaldībām Signe Garoza, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības 
jautājumos Kristaps Močāns, ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists Ivo Juška, Rail Baltica projekta 
reģionālais vadītājs Ģirts Bramanis, Salacgrīvas ostas pārvaldnieks Ivo Īstenais, Salacgrīvas novada domes 
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs un Rail Baltica projektēšanas posma vadītāja Līga Marija Putna

Attēls no prezentācijas

cija.	 Nākamajā	 solī	 būs	 sarunas	
par	reģionālo	satiksmi,	tās	notiek	
paralēli	un	lēnām,	katrā	valstī	pie-
eja	tām	ir	dažāda.	

	 Salacgrīvas	 novada	 domes	
priekšsēdētājs	Dagnis	Straubergs	
uzsvēra	 Salacgrīvas	 pieturas	 ne-
pieciešamību:	 – Mēs vēlamies 
darīt maksimāli visu, lai būtu re-
ģionālā satiksme un pieturas Sa-
lacgrīvā un pie bijušā desu ceha, 
kas atradās Limbažu–Tūjas ceļa 
tuvumā. Reģionālā stacija jeb 
pietura dos iespēju paplašināt 
metropoli Rīgu. Dzelzceļš, kas 
mūsu novadam tikai izskrien 
cauri, nestu vienīgi zaudējumus. 
Svarīgi būtu zināt, ko dara paš-
valdība šī projekta īstenošanas 
laikā. Būtisks ir arī jautājums 
par trases šķērsojumiem, šīm 
vietām jābūt daudzfunkcionālām, 
paredzētām gājējiem, velobrau-
cējiem, automašīnām un lauk-
saimniecības tehnikai.
	 Ģirts	 Bramanis	 rādīja	 aprē-
ķinus,	 pēc	 kuriem,	 izmantojot	
reģionālo	satiksmi,	brauciens	Sa-
lacgrīva–Rīga	 ilgtu	 56	 minūtes,	
Salacgrīva–Bauska	1,45	stundas,	
bet	Salacgrīva–Pērnava	–	32	mi-
nūtes.

	 Pašvaldības	 vadītājs	 interesē-
jās,	kā	notiks	zemju	atsavināšana	
trases	 vajadzībām.	 Ģ.	 Bramanis	
informēja,	 ka	 to	 veiks	 SIA	 Ei-
ropas dzelzceļa līnijas	 un	Satik-
smes	 ministrija,	 procedūra,	 kā	
tas	 notiks,	 ir	 izstrādāta.	 Pašlaik	
uzsākta	 zemju	 atsavināšana	 Rī-
gas	 centrālās	 dzelzceļa	 stacijas	
un	lidostas	Rīga	teritorijā.	Ir	plā-
nots	atsavināt	60	m	zemes	trases	
būvniecībai	 un	 komunikācijām.	
Ja	privātpersonas	 interesējas	par	
zemju	atsavināšanu,	 tad	SIA	Ei-
ropas dzelzceļa līnijas	mājaslapā	
www.eldz.lv ir	visa	nepieciešamā	
informācija,	 noteikumi	 un	 kon-
takttelefoni	saziņai.	
	 Projektu	 izstrādātāji	 informē-
ja,	 ka	 līdz	 2025.	 gadam	 notiks	
trases	būvniecība	un	2026.	gadā	
uzsāks	testus	un	Rail Baltica	pār-
vadājumus.	
 Rail Baltica	projekta	izmaksas	
visām	trim	valstīm	ir	5,8	miljar-
di,	Latvijai	–	1,9	miljardi	eiro.	

Ilga Tiesnese

Korģenē svin ciema svētkus
	 Sestdienas	 rīts	Korģenē	atausa	 silts	un	
saulains,	laikam	par	godu	ciema	svētkiem.	
Ja	 citviet	 tas	 bija	 mie	rīgs,	 tad	 pie	 mums	
	valdīja	 rosība,	 jo	 notika	 ciema	 Ģimenes	
dienas	 pasākums	 ar	 sportiskām	 un	 rado-
šām	aktivitātēm	visiem	–	ģimenēm,	drau-
gu,	kaimiņu	vai	radinieku	grupām.	
	 Ciemos	 ieradās	 Kristīne	 Brente,	 kura	
parūpējās	par	sportistu	iesildīšanos	ar	put-
niņdeju	 un	 jautrām	 spēlēm.	 Izkustinājām	
kāju	 pirkstiņus,	 lasot	 korķīšus,	 pārbaudī-
jām	 roku	veiklību	un	precizitāti	 bumbiņu	
mešanā	pa	pudelēm.	Ar	karotīti	uzmanīgi	
bija	 jāpārvieto	 ūdens	 no	 viena	 trauka	 uz	
otru,	 veicot	 nelielu	 posmiņu.	 Arī	 tausti	
pārbaudīja,	jo	ar	aizsietām	acīm	vajadzēja	
sataustīt	burtus	rokā	un	salikt	vārdu.	Šo	ak-
tivitāšu	laikā	bija	iespēja	tikt	arī	pie	hennas	
tetovējuma.	Visi	19	bērni	un	arī	daži	vecāki	
izmantoja	šo	iespēju.	
	 Strādājot	 visiem	 kopā,	 tapa	 burvīga	
glezna,	kurā	katrs	 izpaudās	pēc	savas	pa-
tikas.	Košais	darbs	ar	skaisto	uzrakstu	Mēs 
Korģenei	turpmāk	rotās	saieta	nama	telpas.
	 Pēc	 šīm	 aktivitātēm	 visi	 dalībnieki	
devās	 uz	 stadionu,	 lai	 pārbaudītu	 veiklī-
bu	 stafetē:	 lecot	 ar	 lecamauklu,	 tiekot	 uz	
priekšu	ar	žurnālu	starp	ceļgaliem,	rāpojot,	
metot	kūleņus	un	ripinot	bumbu	bez	roku	
un	kāju	palīdzības.	Neiztika	arī	bez	tautas	
bumbas.
	 Pēc	 brītiņa,	 sirēnām	 skanot,	 stadionā	
ieradās	 un	 arī	 mājās	 palikušos	 ārā	 izvil-

ka	 Korģenes	 brīvprātīgie	 ugunsdzēsēji.	
Visiem	bija	 iespēja	 apskatīt	 un	 izmēģināt	
ugunsdzēsēju	 auto	un	 tērpu,	kā	 arī	 izjust,	
kā	 ir	dzēst	ar	ūdens	šļūteni.	Bērni	 izman-
toja	 iespēju	 piedalīties	 aktivitātē,	 kur	 ar	
ūdens	strūklu	no	statīva	bija	jānodzēš	bum-
ba.	 Karstajā	 dienā	 daži	 veldzējās	 ūdens	
strūklā,	beigās	tapa	kopbilde	un	varēja	iz-

vizināties	 ar	ugunsdzēsēju	 auto,	 kam	bija	
ieslēgtas	bāk	ugunis	un	signāli.	
	 Sešos	vakarā	ar	svinīgu	uzrunu	un	karo-
ga	pacelšanu	notika	piekto	Korģenes	cie-
ma	svētku	atklāšana.	Vispirms	uzstājās	lī-
nijdeju	klubiņa	K3	(vadītāja	Dace	Klintso-
ne)	 dejotājas	 ar	 ļoti	 atraktīvu	 un	 izjustu	
priekšnesumu.	Šajā	svētku	reizē	korģenieši	

sumināja	savus	pirmklasniekus,	un	biedrī-
bas	valdes	locekle	Gunita	Bisniece	pastās-
tīja	 par	 paveikto,	 informēja	 par	 biedrības	
Mēs Korģenei	turpmākajiem	pasākumiem,	
sveica	apaļo	jubileju	gaviļniekus,	arī	bied-
rības	valdes	locekli	Ilzi	Baumani,	un	sacīja	
lielu	paldies	Guntai	Zālītei	par	ciema	cen-
tra	 un	 autobusa	 pieturas	 uzturēšanu	 kār-
tībā,	 kā	 arī	 pāris	 vārdu	 teica	par	 nometni	 
Es esmu savas dzīves autors. 
	 Iepriecināt	 Korģenes	 ciema	 svētku	
svinētājus	 ar	 dziesmām,	 anekdotēm	 un	
jokiem	 iz	 dzīves	 bija	 atbraukusi	 mūziķe,	
māksliniece	 un	 gleznotāja	Aina	 Boža	 no	
Valmieras.	
	 Kad	beidzās	priekšnesumi	un	apsveiku-
mi,	sākās	dejas,	ko	spēlēja	divi	braši	 jau-
nekļi	no	grupas	2PRO.	Tā	kā	Korģenē	dzī-
vo	kustīgi	un	 lustīgi	 ļaudis,	viņi	arī	dejās	
izpaudās	ar	pilnu	atdevi	un	prieku.	Mūzika	
skanēja	 līdz	 pēdējam	 dejotājam,	 un,	 kā	
vienmēr	Korģenē,	svētki	norisa	mierīgā	un	
patīkamā	noskaņā.	
	 Paldies	 organizatoriem,	 biedrībai	 Mēs 
Korģenei	 un	 Jūlijai	 Rihaļskai	 par	 pasā-
kuma	 vadīšanu,	 aktīvākajiem	 Korģenes	
iedzīvotājiem	par	piedalīšanos	un	kopābū-
šanu.	 Līnijdeju	 klubiņa	K3	 dejotājas	 teic	
lielu	paldies	AS	Brīvais vilnis	par	zaļajiem	
halātiņiem.	
	 Gaidīsim	nākamos	ciema	svētkus!	

Indra Sedleniece un 
Arita Majore

Ciema svētku viesi – brīvprātīgie ugunsdzēsēji – bija ļoti gaidīti!

http://www.eldz.lv
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Deju kolektīvi Randa un Randiņš Horvātijā
	 Ir	 ļoti	agrs	2.	 jūlija	 rīts,	deju	kolektīvi	
Randa	un	Randiņš	pulcējās	satikšanās	vie-
tā,	 lai	 plkst.	 4.30	 ar	 autobusu	 sāktu	 ceļu	
uz	Horvātiju.	Ceļojuma	galvenais	mērķis	
ir	 piedalīties	 III	 Adrijas	 starptautiskajā	
deju	un	mūzikas	 festivālā,	kas	4.–7.	 jūli-
jā	notika	Krkā	un	Sēnā	(Senj).	Pakārtotais	
ceļojuma	mērķis	–	iepazīt	Horvātijas	vēs-
turi,	kultūru	un	apskatīt	kaut	mazu	daļu	šīs	
skaistās	 zemes,	 kas	 nodēvēta	 par	Adrijas	
jūras	 pērli.	 Horvātija	 atrodas	 krustcelēs	
starp	 austrumu	 un	 rietumu	Eiropu,	 tāpēc	
tajā	 ilgstoši	 saskārušās	dažādas	 tautas	un	
kultūras.	Valsts	vēsture	iesniedzas	tālā	pa-
gātnē,	cilvēces	pašos	pirmsākumos.
	 Ceļš	bija	garš	–	divās	diennaktīs	šķēr-
sojām	Lietuvu,	Poliju,	Čehiju,	Slovākiju,	
Ungāriju,	 Slovēniju,	 līdz	 nonācām	 gala-
mērķī	Horvātijā.	Dejotāji,	 būdami	 radoši	
ļaudis,	prata	īsināt	garo	ceļu	ar	dziesmām,	
spēlēm,	 humoru.	 Autobusa	 piestāšanas	
pauzēs	 par	 fiziskām	 aktivitātēm	 rūpējās	
Emīls	un	Klāvs.	Citā	pauzē	notika	arī	mē-
ģinājumi,	lai	atsvaidzinātu	atmiņā	dejas	un	
izkustinātu	visas	muskuļu	grupas.
	 Iebraucot	 Horvātijā,	 skats	 pa	 autobu-
sa	 logu	pavērās	brīnišķīgs	–	varēja	 skatīt	
daudzveidīgas	 dabas	 ainavas	 –	 sākot	 ar	
mežonīgām,	 neapdzīvotām	 klinšainām	
aizām	un	beidzot	 ar	 stāvām	upju	 ielejām	
un	žilbinoši	skaistu,	izrobotu	Adrijas	jūras	
krastu,	ko	iezīmē	vairāki	simti	salu	un	sa-
liņu.
	 3.	jūlija	vakarā	pēc	1800	km	gara	ceļa	
bijām	 nonākuši	 Horvātijas	 galvaspilsētā	
Zagrebā.	 Iekārtojušies	viesnīcā,	visi	 tūliņ	
devās	 apskatīt	 naksnīgo	 vecpilsētu	 jeb	
Gorni	 Grad.	 Pirmais	 lielais	 pārsteigums	
bija	spilgti	 izgaismotie	Svētā	Stefana	ka-
tedrāles	 torņi	 Kaptolā.	 Zagrebā,	 tāpat	 kā	
Rīgā,	var	manīt	daudz	jūgendstila	ēku	ro-
tājumu.	Vērts	 redzēt	pie	parlamenta	ēkas	
esošo	 Sv.	Marka	 katedrāli	 –	 tā	 ievēroja-
ma	ar	 savu	krāšņo	 jumtu	–	 no	Ungārijas	
vestās,	apgleznotās	flīzītes,	kas	izkārtotas	
valsts	un	pilsētas	ģerboņu	formās.	Zagreba	
ir	gadsimtu	vecāka	par	Rīgu,	bet	par	valsts	
galvaspilsētu	tā	kļuva	tikai	pēc	Horvātijas	
neatkarības	iegūšanas	1991.	gadā.
	 4.	 jūlijā	 agri	no	 rīta	devāmies	ceļā,	 lai	
apmeklētu	Plitvices	ezeru	nacionālo	parku,	
kas	atrodas	divarpus	 stundu	braucienā	no	

Zagrebas,	 netālu	 no	 Bosnijas	 un	 Herce-
govinas	 robežas.	 Šis	 nacionālais	 parks	 ir	
viens	 no	 vecākajiem	 un	 lielākajiem	Hor-
vātijā.	Mūsdienās	 tas	kļuvis	par	vienu	no	
populārākajiem	apskates	objektiem,	savu-
kārt	jau	1979.	gadā	tas	iekļauts		UNESCO	
pasaules	 dabas	 mantojuma	 sarakstā.	 Tā	
patiešām	ir	pasaka	zemes	virsū,	vieta,	kur	
no	skaistuma	aizraujas	elpa.	Viss	krāšņums	
gulst	16	ezeros,	ko	ieskauj	biezi,	zaļi	meži,	
ūdenskritumos	 un	 brīnišķīgajās	 pastaigu	
takās.	Šī	vieta	 tiek	uzskatīta	par	vienu	no	
skaistākajām	pasaulē.	Piecas	stundas,	stai-
gājot	pa	 takām,	pagāja	nemanot.	Vislielā-
kais	 pārsteigums	 latvieša	 acij	 bija	 spilgti	
zilganzaļais	ūdens,	tik	dzidrs,	ka	var	redzēt	
cauri	pat	vairāku	metru	dziļumā.
	 Kad	 bijām	 izbaudījuši	 Plitvices	 ezeru	
burvīgo	ainavu,	devāmies	uz	150	km	attā-
lo	tūristu	ciematu	Uvala	Scott,	kas	atrodas	
mierīgajā	Dubno	līcī	pie	Krkas	salas.	Šajā	
vietā	 pavadījām	 trīs	 vakarus/naktis/agrus	
rītus.	 Laikapstākļi	 mūs	 lutināja	 –	 dienās	
bija	 no	 +25–32	 grādi.	 Vislielākā	 bauda	
šai	laikā	bija	pelde	Adrijas	jūrā	gan	agros	

rītos,	 gan	 vakaros.	 Gremdēties	 šajā	 salu	
bagātajā	jūrā	ir	kā	peldēt	siltā	pienā,	akva-
marīnzilais	ūdens	ir	tik	sāļš,	ka	pat	cilvēks,	
kurš	 peldēt	 nav	 īsti	 iemanījies,	 var	 itin	
viegli	 turēties	 virs	 ūdens.	 Pludmales	 nav	
ar	dzeltenām,	mīkstām	smiltiņām,	bet	gan	
akmeņainas,	 pat	 speciāli	 iekārtotās	 no-
bērtas	ar	granti…	Turklāt	vienmēr	pastāv	
drauds	 uzkāpt	 kādam	 jūras	 ezim	–	vienu	
arī	apskatījām	tuvumā.
	 5.	 jūlija	 rītā	 vietējā	 gida	 pavadībā	 po-
sāmies	 apskatīt	 trešo	 lielāko	 Horvātijas	
pilsētu	Rijeku.	Tā	 ir	 visnotaļ	 jauka	 vieta	
ar	lielisku	arhitektūru	pilsētas	vecajā	daļā.	
Gandrīz	katras	mājas	lepnums	ir	logu	slē-
ģi,	kas	mirdz	visās	varavīksnes	krāsās	un	
dažādos	izpildījumos	–	sarkani,	zili,	dzel-
teni,	 jauni,	nosūbējuši	un	pat	aizvēsturis-
ki	 pusizjukuši.	 Pie	 Sv.	 Jaunavas	Marijas	
Augšāmcelšanās	 baznīcas	 stāv	 šķībais	
tornis,	ko	1377.	gadā	uzbūvēja	venēcieši.	
Kādu	brīdi	 to	 lietoja	kā	zvanu	torni,	 taču	
laika	 gaitā	 tas	 sašķiebies,	 un	 mūsdienās	
pilsētas	iedzīvotāji	to	sauc	par	savu	Pizas 
torni.	Apmeklējām	arī	Trsat	pili	(Gradina	

Trsat)	 un	 Trsat	 dievnamu	 (Gospa	 Trsat),	
kas	atrodas	uz	kalna,	no	kura	paveras	bur-
vīgs	skats	uz	Rijeku.	
	 Tās	 pašas	 dienas	 vakarā	Krkā	 festivā-
lā	 ar	 saviem	 priekšnesumiem	 piedalījās	
deju	 kolektīvi	 no	 Ungārijas,	 Bulgārijas,	
Slovēnijas,	 Zviedrijas,	Turcijas,	 Latvijas.	
Laik	apstākļi	 joprojām	 mūs	 lutināja,	 un	
tajā	 laikā,	 kad	 Latvijā	 bija	 +12,	 Horvā- 
tijā	+	32.	Un	tas	netraucēja	mums	lieliski	
dejot,	 smaidīt	un	 iepriecināt	 festivāla	ap-
meklētājus.
	 6.	 jūlija	 rītā	 no	 Crikvenicas	 ostas	 ar	
kuģīti	 peldējām	 uz	Krkas	 salas	Vrbnikas	
pilsētu.	 Krka	 ir	 viena	 no	 Kvarnera	 arhi-
pelāga	 salām,	 kas	 atrodas	 Adrijas	 jūras	
ziemeļu	daļā.	Salas	ir	viegli	pieejamas	no	
iekšzemes	pa	tiltu,	kas	savieno	to	ar	Hor-
vātijas	 iekšzemi,	 tāpat	 ar	 prāmi.	Vrbnika	
ir	 vēl	viena	brīnišķīga	Horvātijas	pilsēta,	
kur	atrodas	visšaurākā	 ieliņa	pasaulē.	 Īsa	
ekskursija	 pilsētā	 ļāva	 novērtēt	 tās	 bur-
vību,	 ko	 piepildīja	māju	 pagalmos	 augo-
šo	Vidusjūras	 garšaugu	 aromāts.	 Lieliski	
atpūtāmies,	 nopeldējāmies	 un	 vakarā	 ar	
savu	koncertprogrammu	atkal	uzstājāmies	
festivāla	koncertā,	kas	šoreiz	notika	Sēnā.	
Tas	bija	festivāla	noslēguma	koncerts,	pēc	
kura	katrs	deju	kolektīvs	saņēma	piemiņas	
kausu	 un	 pateicību	 par	 piedalīšanos.	 Šis	
bija	 arī	mūsu	 pēdējais	 vakars/nakts	Hor-
vātijā,	no	rīta	jau	sākām	garo	mājupceļu.
	 Uzsūkuši	sevī	pozitīvas	emocijas,	sauli,	
Adrijas	 jūras	sāļumu,	Horvātiju	glabāsim	
atmiņās	ar	skaisto	dabu,	smaragdzaļo	jūru,	
daudzajām	 baznīcām,	 mazajiem	 veikali-
ņiem,	 kafejnīcām,	 demokrātiskajām	 ce-
nām,	nakts	ballītēm,	dejām,	karstumu,	rīta	
peldēm,	 brīnišķīgajiem	 festivāla	 koncer-
tiem	un	vēl,	un	vēl...	Esot	Horvātijā,	zūd	
realitātes	sajūta	un	liekas,	ka	notiekošais	ir	
sapnis.	
	 Mums	ir	arī	daudz	PALDIES	kabatā	–	
deju	 kolektīvu	 vadītājai	Anitai	 Gīzei	 par	
brauciena	organizēšanu	un	ikdienas	rūpēm	
par	mums	visiem,	Salacgrīvas	novada	do-
mei	par	finansiālu	atbalstu,	Paulai	par	tul-
košanu.	JDK	Randa	saka	paldies	SIA	Ac-
teks,	SIA	Sand Architecture and design	un	
SIA	Kames	par	rūpēm	un	atbalstu.

Visu dejotāju vārdā –
Inga Čekaļina

Kopā ar horvātu draugiem pēc piemiņas kausa un pateicības saņemšanas

Jūnijs 
Sprīdīšos

	 Šķetinot	 kamoliņu,	 gribas	 atcerē-
ties	 jūnija	 notikumus	 veco	 ļaužu	mītnē	
Sprīdīši.	 9.	 jūnijā	 Vasarsvētkos	 Sprīdī-
šos	viesojās	sieviešu	vokālais	ansamblis	
Dziedātprieks	 ar	 burvīgu	 koncertu.	 Pēc	
tā	mūsu	iemītnieki	vēl	ilgi	atcerējās	smu-
kās	dziedošās	meitenes.	
	 Pēc	 divām	 nedēļām	 kopīgi	 lapenītē	
tika	 svinēts	 Līgo	 vakars	 un	 suminājām	
Jāņus.	 Par	 krāšņiem	 ozollapu	 vaina-
giem	bija	parūpējusies	Sprīdīšu	vadītājas	 
p.i.	Anita	Lūse.	Par	meijām,	lai	izpušķo-
tu	lapenīti,	bija	gādājuši	Elmārs	Lūsis	un	
Jānis	Šmits.
	 Arī	 vasaras	 mēnešos	 Sprīdīšos	 čakli	
darbojamies.	Gatavojam	krājumus	ziemas	
mēnešiem.	Tīrām	un	griežam	rabarberus,	
dilles,	 lokus	 un	 zāļu	 tējas.	 Spēlējam	da-
žādas	galda	spēles,	kuras	uzdāvināja	lab-
darības	biedrība	No sirds uz sirdi.	 Jūnijā	 
A.	 Lūse	 mācījās	 un	 pēc	 izglītības	 pro-
grammas	apgūšanas	saņēma	apliecību.
	 Paldies	Agitai	 Zvejniecei	 un	 ansam-
blim	 Dziedātprieks	 par	 atsaucību	 un	
burvīgo	koncertu,	Elitai	Treijai	par	gar-
do	 torti,	 pavārītei	 Inesei	 par	 gardajiem,	
krāšņajiem	svētku	galdiem,	aprūpētājām	
par	darbu,	palīdzību	un	sagādātajām	dā-
vanām	 Jāņiem,	 Guntaram	 Biseniekam	
par	zivīm;	E.	Lūsim	un	J.	Šmitam	par	pa-
līdzību,	Sprīdīšu	iemītniekiem	par	darba	
prieku	un	atsaucību.	

Aiva Berdaškeviča,
sociālā darbiniece

Neklātienes ceļojums – Santjago ceļš
	 Liepupes	 bibliotēkā	 pulcē-
jās	 interesenti,	 lai	 ieklausītos	
laikraksta	 Auseklis	 žurnālis-
tes	 Aijas	 Sedliņas	 ceļojuma	
iespaidos.	Aija	 kopā	 ar	 meitu	
Sabīni	 veica	Santjago	 ceļu	 no	
Portu	 Portugālē	 līdz	 Santjago	
de	 Kompostelai	 un	 tālāk	 līdz	
Fisterai	 Spānijā.	 Šis	 ceļš	 ir	
marķēts	 dzeltenām	 bultām	 un	
gliemežvākiem.	
	 Porto	katedrālē	tiek	saņem-
ta	ceļinieka	pase,	un	ceļojums	
var	 sākties.	 Ceļš,	 kas	 klāts	 ar	
koka	 dēlīšiem	 un	 ir	 pateicīgs	
iešanai,	 ved	 gar	 okeānu.	 To-
ties	 izjūtams	 stiprs	 pretvējš.	
Kad	 ceļš	 nogriežas	 mežā,	 tas	
ir	 akmeņains	 ar	 stāviem	 kā-
pumiem	 un	 kritumiem.	 Portu-
gālē	 pavadītas	 četras	 dienas.	
Pārceļoties	 ar	 prāmi	 pāri	 upei	
RIO Coura,	 ceļotāji	 nokļūst	
Spānijā,	 kur	 sagaida	 saule	 un	
vairāk	 tūristu,	 kuri	 cits	 citam	
novēl	 laimīgu	 ceļu	 –	 Buen 
Camino!	 Laba	 vēlējumi	 ir	 šī	
ceļa	 maģijas	 noslēpums.	 Spā-
nijā	tas	aizvien	vairāk	novirzās	
no	okeāna	 iekšzemē,	bet	 ir	ne	
mazāk	 skaists	 kā	 Portugāles	
klinšainā	 piekraste.	 Ceļš	 ved	
caur	 vīnogu	 laukiem,	 garām	
akmeņu	 sētām,	 kas	 apjož	 na-
mus,	 pa	 ēnainiem	 mežiem.	
Neuzmanības	 dēļ	Aija	 traumē	
kāju,	 ir	 iegūtas	 tulznas.	Lielā-

kajā	Galisijas	 novada	 pilsētā	
Vigo	 nākas	 grūti	 atrast	 ceļa	
turpinājumu,	tādēļ	11	km	tiek	
braukts	ar	vilcienu,	lai	laikus	
nonāktu	 pieteiktajā	 hostelī.	
Vakarā	 kāju	 ārstēšanai	 lieti	
noder	jods,	vazelīns	un	Com-
peed	 plāksteri.	 Līdz	 Santja-
go	 de	 Kompostelai	 atlikuši	 
20	 km.	 Kad	 tiek	 sasniegts	
galamērķis,	acīs	sariešas	asa- 
ras	 –	 ceļš	 paveikts.	 Ir	 pa-
gājušas	 12	 dienas	 un	 noieti	
300	kilometri.	Vēl	pirms	do-
šanās	 mājup	 ceļotāji	 nokļūst	
līdz	 Fisterai,	 kas	 savulaik	
daudzo	 kuģu	 avāriju	 dēļ	 dē-
vēta	 par	 Nāves	 līci.	 Tas	 ir	
Spānijas	 tālākais	 rietumu	
punkts	 –	 pasaules	 mala	 jeb	
vieta,	 kur	 beidzas	 zeme.	Tur	
krastā	stāv	bāka	un	ceļastabs	
ar	norādi	0,000	km.	
	 Vēl	 tiek	 veikts	 brauciens	
uz	 Spānijas	 galvaspilsētu	
Madridi.	 Aijas	 secinājums	
pēc	ceļojuma:	– Negāju mek-
lēt pazudušo, es gāju šo ceļu 
izbaudīt un iegūt jaunu piere-
dzi. Tas izdevās. 
	 Ar	 lielu	 interesi	 klausījā-
mies	 stāstījumā	 un	 atvadījā-
mies,	 lai	 tiktos	 pēc	 nākamā	
ceļojuma.

Sarmīte Zvīne,
Liepupes bibliotēkas vadītāja Aija Sedliņa Santjago ceļā
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Drīz durvis vērs 
Kuivižkrogs

	 Skatu	tornis	Kuivižos,	Krišupītes	kras-
tā,	 ir	 ieguvis	 vietējo	 un	 tūristu	 nedalītu	
uzmanību	un	interesi.	2017.	gadā,	nodo-
dot	 to	 ekspluatācijā,	SIA	Eniss	 uzņēmē-
jiem	Atim	un	 Ingrīdai	 Jirgensoniem	bija	
skaidri	 nākotnes	 plāni	 –	 blakus	 esošajā	
ēkā	veikt	 remontu,	 to	 atjaunojot	un	pār-
būvējot	par	kafejnīcu	un	moteli.	
	 Atceroties	mūsu	sarunu	pirms	diviem	
gadiem,	Atis	smej:	– Darbi šajā ielā tur-
pinās… Jā, sapņi un ieceres īstenojas, ja 
uz tiem iet. Vajag tikai mērķi! Lai cik ne-
reāli tas liktos, vajag pašam darīt savu 
lietu un neklausīties cilvēkos, kuri saka, 
ka tas nav iespējams. Daudz esmu ceļojis 
un skatījies, kādus pakalpojumus ceļotā-
jiem piedāvā citur, domājis, ko es gribē-
tu saņemt, un  to es realizēju šeit. Šoseja 
mūs baro, un braucēju plūsma pa to kaut 
kādā veidā ir jāapstādina. Skatu tornis ir 
labs apskates objekts, bet tagad te būs ie-
spēja arī paēst un atpūsties.
	 Laiks	skrien	nemanot,	un	nu	arī	šī	ie-
cere	ir	īstenojusies.	Kuivižos,	Krišupītes	
krastā,	blakus	skatu	tornim,	vecajās	darb-
nīcu	 telpās,	 ir	 izbūvēta	 kafejnīca	 un	 ne-
liels	motelis.	Arī	 šī	 projekta	 īstenošanai	
SIA	Eniss	piesaistīja		Eiropas	Jūrlietu	un	
zivsaimniecības	 fonda	 (EJZF)	 līdzekļus,	
startējot	 biedrības	 Jūrkante	 izsludināto	
projektu	konkursā LEADER	programmā.	
EJZF	finansējums	(70%)	piešķirts	moteļa	
būvniecībai,	 kafejnīca	 tapusi	 par	 uzņē-
mēja	līdzekļiem.
	 Dizainu	 šim	objektam,	 tāpat	kā	 skatu	
tornim,	 izstrādājusi	 Firma L4,	 ar	 kuras	
darbu	uzņēmējs	A.	Jirgensons	ir	apmieri-
nāts.	Būvniecība	ir	pabeigta,	tagad	notiek	
telpu	iekārtošana	un	mēbeļu	uzstādīšana.	
Atis	 sola,	 ka	 objekta	 svinīgā	 atklāšana	
notiks	 6.	 septembrī.	– Pirms atklāšanas 
objektu noteikti apskatīs arī Lauku at-
balsta dienesta pārstāvji, – viņš	 stāsta. 
Jaunbūvētās	telpas	jau	ir	apskatījuši	paš-
valdības	būvvaldes	speciālisti	un	par	vi-
des	 pieejamību	 pārliecinājusies	 meitene	
invalīda	ratiņos.	
	 Kad	Atis	 un	 Ingrīda	 izrāda	 izremon-
tētās	telpas,	priecājos	par	plašo	un	gaišo	
kafejnīcu	un	 tās	virtuvi,	par	gaumīgi	 ie-

kārtotajiem	moteļa	 numuriņiem	 un	 sau-
nu.	Motelī	ir	pieci	plaši,	gaumīgi,	atturīgā	
zviedru	stilā	iekārtoti	numuriņi.	
	 Kafejnīcā	 un	 virtuvē	 Atis	 pa	 jokam	
teic,	ka	viņš	varētu	liet	alu	un	mizot	kartu-
peļus,	bet	viss	pārējais	gan	būšot	Ingrīdas	
pārziņā.	Kafejnīca	un	motelis	ir	uzņēmē-
jas	 iecerēta	 un	 izlolota	 ideja.	– Bērnībā 
es domāju, ko darīšu, kad izaugšu liela… 
Tad vēlējos klāt banketa galdus. Tagad 
mans sapnis būs īstenojies,	 –	 stāsta	 In-
grīda.	Viņa	ir	pārliecināta,	ka	skatu	tornis	
ir	labs	pieturas	punkts,	kur	apstāties,	pa-
lūkoties	uz	Kuivižiem	no	augšas	un	pēc	
tam	 nesteidzīgi	 baudīt	 maltīti	 kafejnīcā	
Krišupītes	 krastā.	 – Darīšu to pašu, ko 
kādreiz, tikai tagad pati sev, – gatavošu, 
cepšu kūkas un uzņemšu viesus, –	 viņa	
sola.	
	 Doma	 radīt	 šeit	 moteli	 un	 kafejnīcu	
bijusi	 jau	 pirms	 pieciem	 gadiem.	 Cik	
tobrīd	 līdzekļi	 atļāvuši,	 uzņēmēji	 veiku-
ši	 iekštelpu	 remontu	 arī	 torņa	 būvdarbu	

laikā.	Iekštelpu	dizains	ir	Ingrīdas	izstrā-
dāts,	savukārt	mēbeles	kafejnīcā	ir	Edga-
ra	 Purmaļa	 darbs.	 Ingrīda	 saka:	– Esmu 
gandarīta un jūtos ļoti labi, īstenojas sen 
lolotas ieceres un sapņi. Mana iekšējā 
balss teic, ka būs labi. Domāju, darba 
pietiks: vasarā atpūtnieki, ziemā banke-
ti un slēgtie vakari. Saimnieci kafejnīcā 
esmu uzrunājusi jau pirms trīs gadiem. 
Pavārs kafejnīcā ir ļoti svarīgs, jo gar-
šīgs ēdiens mudinās viesus atgriezties pie 
mums vēlreiz. Es pie šī projekta strādāju 
ilgi, plānoju, uzzināju cenas, veicu aprē-
ķinus, sastādīju sarak stus ar pirkumiem. 
Izvēlēties visas lietas ir svarīgs un laik-
ietilpīgs pienākums. Tas nav tik vien- 
kārši.
	 Vietai	nosaukums	un	logo	izdomāti	jau	
sen	–	šeit	būs	Kuivižkrogs.	Lai	arī	šobrīd	
Ingrīda	nav	gatava	vērt	kafejnīcu-krodzi-
ņu	vaļā,	viņa	ir	pārliecināta,	ka	viss	izdo-
sies.	Alus	jau	izvēlēts,	tas	būs	Raiskumie-
tis,	 jo	degustācijā	uzrunājusi	 tā	 tapšanas	

vieta,	pats	 aldaris	un	dzēriena	gatavoša-
nas	process.	
	 Uzņēmēji	ir	ne	tikai	izbūvējuši	kafejnī-
cu	un	moteli,	bet	arī	labiekārtojuši	un	sa-
kopuši	blakus	esošo	Ķīpsalas ligzdai	pie-
derošo	teritoriju	un	no	pašvaldības	nomāto	
Krišupītes	 krastu.	Vecais	metāla	 tiltiņš	 ir	
saglabāts	 savā	 sākotnējā	 izskatā.	 Biedrī-
bas	 Jūrkante	 pārstāve	 Dzintra	 Eizenber-
ga	 ir	 gandarīta	 par	 uzņēmēju	 paveikto:	 
– Prieks par uzņēmēju neatlaidību, pa-
veikto darbu – skaistu un sakoptu vietu 
atpūtai. 
	 Projekta	Tūrisma moteļa izbūve	galve-
nais	mērķis	ir	piesaistīt	ārvalstu	un	vietē-
jos	 tūristus,	 piedāvājot	 iespēju	 atpūsties	
brīvā	 dabā,	 skatu	 torņa	 apmeklējumu,	
nakšņošanu	viesnīcā,	ēdināšanas	pakalpo-
jumus,	 nepieciešamības	 gadījumā	 tehnis-
kā	centra	pakalpojumus	auto,	moto	un	ve-
lotūristiem,	nodrošinot	arī	tehnikas	apkopi	
un	 remontu.	 Skatu	 tornī	 izveidots	 geo-
kešinga	 slēpnis	 GC7A6RQ Kuiviži view 
tower,	 kas	 rada	 iespēju	 veikt	 geokešinga	
atzīmi.	 Plānotās	 projekta	 kopējās	 izmak-
sas	 	 ir	 85	 267,34	 eiro,	 no	 tām	 attiecinā- 
mās	 –	 70	 468,88	 un	 49	 328,22	 eiro	 no	
EJZF	(70%	no	attiecināmajām	izmaksām).	

Ilga Tiesnese

Kuivižkroga 
saimnieki Atis 

un Ingrīda 
Jirgensoni  

6. septembrī 
gaida savus 

viesus uz kroga 
atvēršanu

Vidzemes jūrmalnieku stāsti

	 Dienu	pirms	Jūras	 jeb	Zvejnieku	svēt-
kiem	Kuivižos,	SIA	Baņķis	ēkā,	notika	šo	
svētku	 ieskaņas	 pasākums	 –	 atmiņu	 grā-
matas	No Daugavgrīvas līdz Ainažiem par	
Salacgrīvas	 un	 Kuivižu	 zvejniekiem	 un	
jūras	 skartajiem	 atvēršanas	 svētki.	 Tajos	
piedalījās	 Vidzemes	 jūrmalnieku	 stāstu	

varoņi,	 izdevuma	 atbalstītāji	 un	 tuvākie	
draugi.
	 Pasākumu	 vadīja	 grāmatas	 autors	 un	
sastādītājs	 Gints	 Šīmanis,	 kurš	 vispirms	
sacīja	 paldies	 vīriem	 un	 sievām,	 kuri	 vi-
ņam	uzticējās	un	atļāva	rakstīt	un	pierak-
stīt	 savus	 atmiņu	 stāstus.	 Daži	 grāmatas	

varoņi,	kā	Arturs	Zēģelis	un	Igors	Lubiņš,	
Gintam	 bija	 uzticējuši	 pašu	 uzrakstītos	
vēstījumus.	
	 Stāstot	par	grāmatas	tapšanu,	Gints	at-
cerējās,	ka	doma	veidot	grāmatu	par	Kui-
vižu	un	Salacgrīvas	 zvejniekiem	dzimusi	
apmēram	 pirms	 trim	 gadiem.	 Nu	 krāju-
mā	 ir	apkopoti	13	zvejnieku	dzīvesstāsti.  
– Es noliecu galvu Artura Kleina priek-
šā, kurš mūsu vidū ir vecākais zvejnieks. 
Viņš līdz 81 gadam gāja jūrā un šodien ir 
kopā ar mums. Prieks, ka Kleinu dzimta 
te ir plaši pārstāvēta, un, pateicoties Ar-
tura brāļa Mārtiņa dēla Kārļa darbam, 
Kuivižu zvejnieku ciema un ostas vārds ir 
atjaunots, –	viņš	uzsvēra.	Vecākajam	zvej-
niekam	A.	Kleinam	G.	Šīmanis	pasniedza	
pirmo	 grāmatu,	 vēlot	 spēku	 un	 veselību.	
Nākamo	Gints	dāvināja	SIA	Baņķis	 īpaš-
niekam	 Kārlim	 Kleinam.	 Saņemot	 dāvi	
nājumu,	 viņš	 Gintam	 pateicās	 par	 to,	 ka	
top	vēsture.	– Laiki mainās, bet mums jā-
zina un jāatceras sava vēsture! –	 sacīja	 
K.	Kleins.	
	 Turot	 rokā	 Ginta	 dāvināto	 grāmatu,	
Salacgrīvas	 novada	 domes	 priekšsēdē-
tājs	Dagnis	Straubergs	apstiprināja,	ka	no	
šiem	stāstiem	ir,	ko	mācīties:	– Bieži vien 
mēs meklējam ko jaunu, kas iepriekš jau 
ir bijis, bet ir vērts ieklausīties pieredzē-
jušu cilvēku atmiņās, lai nebūtu jāizgudro 
 jauns velosipēds!
	 Latvijas	 Universitātes	 Akadēmiskās	
bibliotēkas	 direktore	Venta	 Kocere,	 kuru	
ar	 Salacgrīvas	 novadu	 saista	 ne	 tikai	 sa-
darbības	 memorands,	 bet	 arī	 draudzība,	

saņemot	grāmatu,	 apliecināja,	 ka	 ir	 jauki	
tikties,	bet	redzēt	 jaunas	grāmatas	 ir	 liels	
prieks.	
	 Grāmatas	 sponsors	 un	 atbalstītājs	 bez	
Zivju	 fonda	 bija	 arī	 Salacgrīvas	 ostas	
pārvalde.	Ostas	pārvaldnieks	 Ivo	 Īstenais	
atzinās,	ka	ir	liels	Ginta	fans.	– Esmu izla-
sījis gandrīz visas viņa grāmatas, –	 šķir-
stot	jauno	izdevumu,	viņš	sacīja.	– Bet ar 
nepacietību gaidu nākamās, jo, ja pareizi 
zinu, tad šobrīd viņš raksta vēl četras. Ap-
brīnoju šo cilvēku, kura atraktivitāte mijas 
ar nopietnību un izziņas, vēstures pētnie-
cību. Paldies, Gint, tev par šo darbu! 
	 Ļoti	 spēcīgas	 atmiņas	 grāmatai	 ir	 uz-
rakstījis	 kapteinis	 Arturs	 Zēģelis.	 Viņa	
meita	Anita	Zēģele	pastāstīja,	ka	viņa	at-
miņas	radās	jau	pirms	ieceres	veidot	grā-
matu.	– Kad sākām šo projektu, viņš vēl 
bija kopā ar mums, tagad papiņš uz mums 
noteikti skatās no mākoņa maliņas. Viņš 
gribēja izstāstīt stāstu par savu «Brīvo vil-
ni». Stāstā ir visas viņa mīlestības: zvej-
niecība, jūra, grāmata.
	 Šajos	 grāmatas	 atvēršanas	 svētkos	
Gints	pasniedza	izdevumu	tā	veidotājiem	
Aigaram	 Pūsildam,	 Jānim	 Krūmiņam,	
Rasmai	Līdakai,	Gunāram	Nartišam,	Igo-
ram	 Lubiņam,	 Ingum	 Siliņam	 un	 drau-
giem	 un	 atbalstītājiem	 –	Guntai	 Līdakai,	
Normundam	Tiesnesim,	Guntim	Bergam,	
Ojāram	 Liedeskalniņam	 un	 bibliokuģa	
Krišjānis Valdemārs	komandai.	
	 Grāmata	ir	tapusi	ar	Zivju	fonda	un	Sa-
lacgrīvas	ostas	pārvaldes	atbalstu.	

Ilga Tiesnese

Kuivižnieks Gints Šīmanis ar savu darbu – grāmatu par Vidzemes piekrastes zvejniekiem. 
Paldies viņam par to!
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	 Jau	 vairāk	 nekā	 sešdesmit	 gadu	 Salac-
grīvā	 svin	 Zvejnieku	 vai	 –	 tagad	 –	 Jūras	
svētkus.	 13.	 jūlijā	 rosība	 Jahtu	 ostas	 lau-
kumā	sākās	pulksten	deviņos	ar	zivju,	māj-
ražotāju	 un	 amatniecības	 tirdziņu	 un	 pus-
desmitos	no	rīta	ar	sacensībām	smaiļošanā	
Salacā.
	 No	 desmitiem	 līdz	 pat	 trijiem	 pēcpus-
dienā	katrs	Jūras	svētku	apmeklētājs	varē-
ja	bez	maksas	izbraukt	jūrā	ar	zvejas	kuģi.	
Paldies	 SIA	 Baņķis,	 Kārlim	 Kleinam	 un	
zvejniekiem	par	šo	tik	jauko	tradīciju!
	 Turpat	 pie	 Jahtu	 piestātnes	 ikviens	 va-
rēja	 pārbaudīt	 savu	 precizitāti	 glābšanas	
riņķa	 mešanā.	 Spēkus	 svētku	 dalībnieki	
pārbaudīja	 arī	projekta	Latvijas spēcīgākā 
pilsēta	aktivitātēs.	Šajā	projektā	Salacgrīva	
startēja	kā	mazā	pilsēta,	kam	šajās	sacensī-
bās	kopā	izdevās	pacelt	63	110	kg.	Tobrīd	
tas	bija	labākais	mazo	pilsētu	rezultāts!	Pal-
dies	Agnijai	Bērziņai,	kura	svaru	stieni	pa-
cēla	527	reizes	(kopējais	svars	10	540	kg)!
	 Pusdienlaikā	 svētku	 viesus	 un	 dalīb-
niekus	 sveica	 Salacgrīvas	 novada	 domes	
priekšsēdētājs	Dagnis	Straubergs.
	 Kamēr	 vieni	 sacentās	 par	 stiprākā	 titu-
lu,	 citi	 skatījās	 un	 atbalstīja	 novada	 tau-
tas	 mākslas	 kolektīvu	 dižošanos	 svētku	
koncertā	Jūras spēkus smeļos.	 Prieks	 bija	
skatīties	 mūsu	 pašdarbnieku	 –	 deju	 ko-
lektīvu	 Randa,	 Tingeltangels,	 Ulubele,	 
Saiva	 –	 raitajā	 deju	 solī,	 klausīties	 pūtēju	
orķestra	Enkurs	un	vokālā	ansambļa	Dzie-
dātprieks	sniegumu.	Īpašs	šis	koncerts	bija	
senioru	 deju	 kolektīvam	Saiva,	 jo	 ar	 deju	
Mēs jau dzimām pie jūras	tas	atvadījās	no	
savas	 ilggadējās	 vadītājas	Valentīnas	Kal-
niņas,	kura	Salacgrīvas	kultūras	namā	strā-
dāja	no	1973.	gada.	Ar	Saivu	un	vēl	citiem	
deju	kolektīviem	kopā	nostrādāti	46	gadi!	
Savu	atraktivitāti	un	dziedātprasmi	svētku	
dalībniekiem	un	viesiem	 ļoti	 labi	parādīja	
postfolka	grupa	Imanta Dimanta un drau-
gi	 koncertā	 Izauga mātei brīnuma meita. 
Izskanot	 šī	 koncerta	 pēdējiem	 akordiem,	
sākās	reģistrācija	mašīnas	vilkšanas	sacen-
sībām.	Šogad	tajās	piedalījās	septiņi	vīri	un	
trīs	dāmas.	
	 Visas	 dienas	 laikā	 radošajās	 darbnīcās	

ikviens	varēja	darināt	rotas,	veidot	mālu,	ie-
pazīties	ar	jaunatnes	iniciatīvu	centra	Bāka 
meistarstiķiem,	 atpūsties	 atpūtas	 zonā,	 iz-
baudīt	 laša	 zupu,	 savukārt	 bērni	 spēlējās	
smilšukastē	un	piepūšamajās	atrakcijās.	
	 Salacgrīvas	 Jūras	 svētku	 pasākumi	 no-
tika	arī	Bocmaņa	laukumā,	tur	bija	iespēja	
vērot	AG XTREME	motošovu	ar	moto	tri-
āla	un	enduro	motocikliem,	savukārt	Zvej-
nieku	parkā	notika	tradicionālie	mači	bas-
ketbolā,	volejbolā,	sviedlīnes	un	zvejnieku	
zābaka	mešanā.	
	 Šogad	 Jūras	 svētku	 laikā	 pašvaldība	
sveica	 arī	 konkursa	 Salacgrīvas novada 
sakoptākais īpašums 2019	uzvarētājus.	No-
minācijā	Uzņēmums, darījumu, pakalpoju-
mu vai sabiedrisks objekts 3.	 vieta	 veika-
lam	Liedags	Tūjā,	2.	vieta	–	Korģenes	vei-
kalam,	1.	vieta	–	viesnīcai	MEKE	Liepupes	
pagastā.	Nominācijā	Daudzdzīvokļu mājas, 
māju kooperatīvi	 3.	 vieta	 mājai	 Nr. 11 
Korģenē,	 2.	 vieta	 –	 Liedaga	 ielai	 2	Tūjā,	
1.	vieta	–	Kristiņiem	Liepupes	pagastā.	No-
minācijā	Lauku sēta 1.	vieta	Jaunbrantiem 
Ainažu	 pagastā.	 Nominācijā	 Savrupmāja 
pilsētā vai ciemā 3. vieta	Liedaga	ielai	41	
Tūjā,	2.	vieta	–	Jūrmalas	ielai	9	Salacgrīvā,	
bet	1.	vieta	–	Ziedu	ielai	8	Salacgrīvā.	Kon-
kursa	uzvarētāji	 saņēma	pašvaldības	 sarū-
pētās	naudas	balvas,	pirmo	vietu	ieguvēji	–	
fasādes	plāksnītes	ar	uzrakstu	Salacgrīvas 
novada sakoptākais īpašums 2019.	 Savu-
kārt	nomināciju	Lauku sēta	un	Savrupmāja 
pilsētā vai ciemā	godalgu	ieguvēji	saņēma	
arī	 ZAAO	 dāvanas	 (bezmaksas	 atkritumu	
izvešanu	sešas	reizes).
	 Pēc	nelielas	atelpas	Jūras	svētki	turpinā-
jās	 Zvejnieku	 parka	 estrādē,	 kur	 koncertā	
Svētki jūrai	 uzstājās	 Andris	 Ērglis,	 Nor-
munds	Rutulis	un	draugi,	bet	ballē	spēlēja	
grupas	Apvedceļš,	Galaktika	un	DJ	KODI	
HARPER.	Balli	 tieši	pusnaktī	uz	īsu	brīdi	
pārtrauca	 spilgts,	 košs	 un	 krāsains	 salūts,	
dejas	pēc	tam	turpinājās	līdz	pat	rīta	gais-
mai.
	 Paldies	visiem,	kuri	piedalījās	svētku	or-
ganizēšanā	un	norisēs.	Paldies	par	kopābū-
šanu	un	svētku	sajūtu!

Ilga Tiesnese

Jūras svētki 2019 nosvinēti!
	 13.	 jūlija	 rīts	uzausa	 saulains	un	 silts,	
Jūras	 svētku	 svinētājiem	 dodot	 cerības	
uz	izdevušos	dienu.	Jau	no	paša	rīta	gāja	
vaļā	 tirgošanās,	 šogad	 savai	 gaumei	 un	
vajadzībām	kaut	ko	varēja	atrast	ikviens.	
Paldies par sadarbību tirgus pārvald-
niekam Marekam Burkovskim.
	 Salacā	dzirdami	airu	šļaksti	–	tur	tradi-
cionālās	 airēšanas	 sacensības,	 Zvejnieku	
parkā	basketbols	un	citas	īpašās	jūras	tē-
mas	sacensības	pulcē	aktīvos	salacgrīvie-
šus	un	viesus	–	paldies Zvejnieku parka 
komandai par sporta spēļu organizē-
šanu.
	 No	pulksten	desmitiem	garumgarā	cil-
vēku	rinda	gaida	iespēju	izvizināties	jūrā	
ar	 zvejas	 kuģiem.	 Par	 šo	 iespēju	 sakām	
paldies SIA Baņķis un personīgi Kārlim 
Kleinam un kuģu komandām.
	 Jaunākie	 svētku	 svinētāji	 rosījās	 
JIC	 Bāka	 sagatavotajā	 aktivitāšu	 stūrītī	
Lienes Eglītes, Gunas Grotes-Majores 

vadībā	 un palīgu uzraudzībā.	 Šogad	 ra-
došajās	 darbnīcās	 apmeklētāju	 skaita	 re-
kordu	 atzina	 arī	mālu	 darbnīcas	 vadītāja	
Dace Asne	un	rotu	darbnīcas	rīkotāja	Lai-
la Olte. Paldies par sadarbību!
	 Un	 kur	 nu	 bez	 tradicionālās	 laša	 zu-
pas!	Tās	kā	vienmēr	ir	par	maz,	kaut	im-
provizētajā	lauku	virtuvē	uz	dzīvās	uguns	
pavardiem	vārās	 trīs	vareni	gardā	viruma	
katli,	ko	pieskata	saimniece Ruta Birken-
berga un viņas čaklās palīdzes. Paldies!
	 Īpašs	 paldies	 kultūras	 centra	 tautas	
mākslas	 kolektīviem	 un	 to	 vadītājiem.	
Svētku	 reizē	 lepojamies	 un	 izrādām	
to,	 kas	 mums	 ir.	 Paldies	 SDK	 Saiva 
un	 vadītājai	 Valentīnai	 Kalniņai,	 tāpat	 
VPDK	 Tingeltangels	 un	 vadītājam	 Jā-
nim	 Ērglim,	 jauniešu	 deju	 kolektīvam	
Randa	 un	Anitai	Gīzei,	 novadniekiem	 –	 
VPDK	Ulubele un	Jānim	Trezunam,	pūtē-
ju	orķestrim	Enkurs	un	vadītājam	Vitāli-
jam	Bogdanovičam	un	mūsu	šarmantajām	

dāmām	 –	 ansamblim	 Dziedātprieks un	
vadītājai	Agitai	Zvejniecei.
	 Šogad	 Salacgrīva	 pirmo	 reizi	 startēja	
projektā	 Latvijas spēcīgākā pilsēta.	 Pa-
gaidām	esam	vadībā!	Par	 to	 pateicamies	
tiem	 58	 spēcīgajiem	 dalībniekiem,	 kuri	
kopā	pacēla	63	110	kg.	Mums	pieder	arī	
absolūtais	 rekords,	 kuru	 būs	 grūti	 (ja	 ne	
neiespējami)	 pārspēt	 –	 Agnija	 Bērziņa	
svaru	 stieni	 pacēla	 527	 reizes	 ar	 kopējo	
svaru	10	540	kg!
	 Spēku	 vajadzēja	 arī	 pie	 automašīnas	
vilkšanas	sacensībām,	tās	kā	vienmēr	pul-
cēja	daudz	interesentu.	Paldies rīkotājam 
Ināram Bikauniekam	un	viņa	palīgiem.
	 Paldies	 mūsu	 neredzamajiem	 palī- 
giem	–	Ārim	Ladusānam	un	viņa	koman-
dai,	Andrim	 Jirgensonam	 un	 Guntim	 Sa-
kārnim	 par	 saimnieciskajiem	 darbiem.	
Tieši	 viņi	 ir	 tie,	 kas	 visu	 paceļ,	 izceļ,	 sa-
liek,	noliek,	atved,	aizved	un	sagatavo,	lai	
svētku	viesiem	būtu	laba	un	ērta	svinēšana.

	 Paldies	 visiem,	 kuri	 piedalījās	 svēt-
ku	organizēšanā	un	norisēs:	motošovam,	
mūziķiem	koncertā	un	ballē,	ST Technics 
komandai,	 Agnim	 Anškenam	 un	 Jānim	
Balodim,	 Ivo	 Juškam,	 Aijai	 Sumčen-
ko	 un	 kasieriem,	 Solvitai	 Kukanovskai,	
Normundam	 Tiesnesim,	 Dacei	 Kurpnie-
cei,	 Ilgai	Tiesnesei,	 SIA	Eipls,	 pašvaldī-
bas	 kārtībniecēm,	 Ziedonim	 Tomsonam,	
Valsts	policijai,	SIA	Alabais,	SIA	Faville,	 
AS	 Brīvais vilnis,	 neatliekamās	 medicī-
niskās	 palīdzības	 brigādei	 un	 visiem	 ci-
tiem	lielāku	un	mazāku	darbu	veicējiem.
 Vislielākais PALDIES svētku ap-
meklētājiem, visiem salacgrīviešiem, 
viņu ciemiņiem un pilsētas viesiem, 
kuri katru gadu nemainīgi jūlija otrajā 
sestdienā mēro ceļu uz Salacgrīvu, lai 
kopā svinētu svētkus jūrai.

Vienmēr jūsu
Salacgrīvas novada kultūras centrs

Salacgrīvā svin Jūras svētkus

Glābšanas riņķa mešanas sacensības vienmēr ir jautras un atraktīvas

Senioru deju kopa Saiva sumina savu ilggadējo vadītāju Valentīnu Kalniņu

Auto vilkšanas sacensības jau kļuvušas par tradicionālu Jūras svētku dienas daļas 
noslēgumu

Paldies SIA Banķis un Kārlim Kleinam par svētku viesu vizināšanu!
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	 Nu	jau	desmit	gadu	jūlija	pēdējā	nedē-
ļā	 un	 augusta	 pirmajās	 dienās	 Salacgrī-
vas	novadā	skan	klasiskā	mūzika.	Šogad	 
10.	 Salacgrīvas	 klasiskās	 mūzikas	 festi-
vāls	noslēdzās	4.	augustā	ar	meistarklašu	
audzēkņu	koncertu.	
	 Festivāla	laikā	notiek	meistarklases	pie	
izciliem	 pedagogiem	 un	 koncerti.	 Šogad	

Salacgrīvā	 pulcējās	 tie	 Latvijas	mūzikas	
skolu	audzēkņi,	kuri	apgūst	flautas	spēli.	
Viņiem	šīs	gudrības	rādīja	un	mācīja	Mas-
kavas	 konservatorijas	 profesore,	 flautas	
spēles	pedagoģe	Olga	Ivušeikova.	
	 Salacgrīvas	klasiskās	mūzikas	festivāla	
laikā	bija	iespēja	apmeklēt	piecus	koncer-
tus,	 kas	 notika	 dažādās	 novada	 vietās	 –	

Liepupē,	Salacgrīvā	un	Kuivižos.	Pirmais	
koncerts	 Klasika iedvesmo norisinājās 
skaistajā	 Liepupes	 muižā,	 kur	 muzicēja	
Aleksejs	 Lundins,	Marija	 Lundina,	 Jone	
Kaliūnaite	un	Vitauts	Sondeckis.	Elegan-
ti	mājīgajā	Liepupes	muižas	iekšpagalmā	
klasiskā	 mūzika	 skanēja	 īpaši	 jauki,	 arī	
klausītāju	 netrūka.	 Paldies	muižas	 saim-

Izskanējis desmitais 
Salacgrīvas 

klasiskās mūzikas 
festivāls

niecei	Egitai	Lauskai	par	sirsnīgo	uzņem-
šanu	un	drosmi!	Pērn	viņa	laipni	atsaucās	
mūsu	 piedāvājumam	 muzicēt	 Liepupes	
muižā	un	šogad	aicināja	māksliniekus	uz-
stāties	atkal.	Paldies	par	uzticēšanos!
	 Ļoti	īpašs	bija	2.	augusta	koncerts	At-
miņas… Salacgrīvas	 kultūras	 centrā.	Tas	
atgādināja par	 pirmo	 Alekseja,	 Tatjanas	
un	mazās	Marijas	uzstāšanos	Salacgrīvas	
pilsētas	 svētkos	 pirms	 12	 gadiem. Festi-
vāla	dibinātājs	A.	Lundins	 spēlēja vijoli,	
viņa	sieva	Tatjana	Fedosejeva	– klavieres.	
Viņiem	pievienojās	arī	meita Marija	 (vi-
jole),	kura	pirmo	reizi	Salacgrīvā	spēlēja	
sešu	gadu	vecumā,	bet tagad	jau	nosvinē-
jusi	18.	jubileju.	
	 Ērģeļmūzikas	 koncerti	 Lielsalacas	
evaņģēliski	 luteriskajā	baznīcā	ir	kļuvuši	
par	 festivāla	 neatņemamu	 sastāvdaļu,	 un	
arī	 šogad	 šāds	 koncerts	 notika.	 Baznīcā	
klausītājus	priecēja	Paulas	Šūmanes	vijo-
les	un	Larisas	Carjkovas	ērģeļspēle	kon-
certā	Sapņu tālumā.
	 Salacgrīvas	 klasiskās	 mūzikas	 festi-
vāla	 noslēguma	 jeb	 galā	 koncerts	 notika	
3.	 augustā	 Kuivižos,	 atpūtas	 kompleksa	
Kapteiņu osta	 jahtu	 piestātnē	 uz	 peldo-
šās	skatuves.	Šogad	tajā	uzstājās	festivāla	
meistarklašu	 iepriekšējo	 gadu	 audzēkņu	
stīgu	ansamblis,	šī	gada	flautas	klases	au-
dzēkne	 Līga	Anna	Maurīte	 un	 pedagogi	
A.	 Lundins,	 Ilona	Meija,	O.	 Ivušeikova,	
Marianna	 Aivazova-Livathinau,	 Vsevo-
lods	Dvorkins,	Kārlis	Vanags,	Ivars	Bez-
prozvanovs,	V.	Sondeckis,	mūziķi	J.	Ka-
liūnaite,	Verens	Andronikofs,	M.	Lundina	
un	Larss	Danielsons.	
	 Gaidot	 vakaru,	 nedaudz	 uztraucāmies	
par	 laikapstākļiem,	 jo	pūta	pastiprs	vējš,	
bet	 brīdi	 pirms	 koncerta	 tas	 mitējās	 un	
mūzikas	skanējumam	nekas	vairs	netrau-
cēja.	Desmitais	Salacgrīvas	klasiskās	mū-
zikas	festivāla	noslēguma	koncerts	izska-
nēja	ar	krāšņu	un	varenu	salūtu!
	 Svētdien	 Salacgrīvas	 novada	 kultūras	
centrā	 meistarklašu	 audzēkņu	 koncertā	
uzstājās	 visi	 flautas	 pedagoģes	 O.	 Ivu-
šeikovas	 audzēkņi,	 muzicējot	 solo	 un	
ansambļos	kopā	ar	koncertmeistari	Hertu	
Hansenu.	
	 Salacgrīvas	klasikās	mūzikas	festivāla	
fonds	 ir	 pateicīgs	 atbalstītājiem:	 Salac-
grīvas	 novada	 domei	 un	 personīgi	 Dag-
nim	 Straubergam,	 Rietumu	 bankas	 lab-
darības	 fondam,	 uzņēmējiem	 Irēnai un	
Jānim	Tēraudiem,	Liepupes	muižas	saim-
niecei	E.	Lauskai	un	festivāla	meistarkla-
šu	 patronesei	 Ivetai Vējonei,	 kura	 kopā	
ar	 vīru,	 eksprezidentu	 Raimondu Vējoni	
apmeklēja	 noslēguma	 koncertu.	 Paldies	
skaņas	 un	 gaismas meistaram	 Robertam	
Ķūrenam,	 Salacgrīvas	 novada	 mūzikas	
skolai	un	direktorei	Katrīnai	Borozdinai,	
novada	 domes tehniskajam	 darbiniekam	
Ārim	 Ladusānam	 un ikvienam,	 kurš	 pa-
līdzēja	Salacgrīvā	tapt	klasiskās	mūzikas	
svētkiem!
	 Svētdien	 pēc	 meistarklases	 audzēkņu 
koncerta	ar	festivāla	dibinātāju	A.	Lundi-
nu pārrunājot	pasākuma	norisi,	secinājām,	
ka	jubilejas	festivāls	aizvadīts skaisti.	At-
liek	tikai	novēlēt	–	uz	tikšanos nākamgad!

Ilga Tiesnese

Īpašs bija koncerts Liepupes muižā

Noslēguma koncertu atklāj festivāla meistarklašu audzēkņu un pedagogu kopīga uzstāšanāsX Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāls izskanējis!

Šī gada meistarklašu audzēkņi, nometnes vadītāja Liene Eglīte (no kreisās), pedagoģe Olga Ivušeikova (no labās) un koncertmeistare 
Herta Hansena



Plaukstas 
nospiedums 
Slavas alejai

	 3.	jūlijā	Salacgrīvas	kultūras	centrā	no-
ritēja	 iedvesmojoša	 tikšanās	 ar	 dejotāju,	
horeogrāfi	 un	 pedagoģi	 Viju	 Vētru.	 Tās	
laikā	 indiešu	 un	 sakrālās	 dejas	 kustības	
aizsācēja	 Latvijā	 dalījās	 stāstos	 par	 savu	
dzīves	gaitu,	emigrāciju,	ilgā	mūža	noslē-
pumiem	un,	protams,	deju.	
	 Tad	 nepaguvām	 leģendārajai	 latviešu	
dejotājai	 palūgt	 plaukstas	 nospiedumu	
mūsu	Slavas	 alejai	 Salacas	 labajā	 krastā.	
Bet	mums	palaimējās,	un	20.	jūlijā	ar	ho-
reogrāfi	un	pedagoģi	V.	Vētru	tikāmies	jau	
otrreiz,	 šoreiz	Rīgā.	Nu	mūsu	 īpašumā	 ir	
V.	Vētras	plaukstas	nospiedums	mālā.	Ļoti	
ceram,	ka	 līdz	nākamajam	viņas	braucie-
nam	uz	Latviju	tas,	bronzā	atliets,	būs	ap-
skatāms	Slavas	alejā.	

Ilga Tiesnese
Vija Vētra atstāj plaukstas nospiedumu 
Salacgrīvas Slavas alejai

 Domāju,	ka	daudzi	salacgrīvieši	 ir	pa-
manījuši	divas	peldošas	mājiņas,	kas	no-
enkurotas	Salacā,	netālu	no	Krasta	ielas.	
	 Sarunājoties	 ar	 SIA	MUNDABIT	 pār-
stāvjiem	 Jāni	Bergu	 un	Selvinu	Novicki,	
noskaidroju,	 ka	 tās	 ir	 peldošās	 saunas	 ar	
nakšņošanas	 iespējām,	 kas	 tapušas,	 pie-
saistot	 Eiropas	 Jūrlietu	 un	 zivsaimniecī-
bas	 fonda	 līdzekļus,	 startējot	 biedrības	
Jūrkante	 izsludināto	 projektu	 konkursā 
LEADER	 programmā.	 EJZF	 finansē- 
jums	–	34	930	eiro	jeb	70%	–	piešķirts	pel-

došo	saunu	būvniecībai,	kopējās	attiecinā-
mās	izmaksas	ir	49	900	eiro.
	 Jānis	un	Selvins	stāsta,	ka	projekta	mēr-
ķis	 ir,	 piedāvājot	peldošo	 saunu	un	atpū-
tas	māju	 īres	pakalpojumu,	pilnveidot	un	
paplašināt	 tūrisma	 pakalpojumu	 klāstu	
Salacgrīvā.	 Plānots	 līdz	 2019.	 gada	 bei-
gām	iegādāties	speciāli	veidotas	peldošās	
saunas	 un	 atpūtas	 mājas	 ar	 nakšņošanas	
iespējām,	radot	videi	draudzīgu	un	inova-
tīvu	tūrisma	infrastruktūru.

Ilga Tiesnese

Salacgrīvā būs 
peldošās saunas

10   l   SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS 2019. gada 27. augusts

Salacgrīvas seniori Lietuvā
	 Jūlijs	 Salacgrīvas	 pensionāru	
padomes	 priekšsēdētājai	 Aijai	
Kirhenšteinai	ir	ekskursijas	marš-
ruta	 plānošanas	 laiks	 sadarbībā	
ar	 gadu	 gaitā	 senioriem	 uztica-
mo	gidi	Antru	Ābeli.	Pēdējā	des-
mitgadē	 Latvijas	 novadus	 mūsu	
seniori	 jau	 iepazinuši.	 Šovasar	
pavīdēja	doma	palūkoties,	kā	dzī-
vo	kaimiņi	 lietuvieši,	netālu	pāri	
robežai	pilsētās	–	Biržos,	Rokiš-
ķos	 un	 Anīkščos.	 Kad	 mar	šruts	
zināms,	 parasti	 seko	 senioru	 ie-
pazīstināšana	ar	to	un	pārliecinā-
šanas	 darbs,	 ka	 ikviens	 cilvēks,	
kurš	pāris	dienās	redzējis	dažādus	
dabas	 un	 vēsturiskus	 objektus,	
atgriežoties	 savās	 mājās,	 dienas	
vadīs	dzīvespriecīgāks.
	 14.	un	15.	augustā	ekskursanti	
devās	ceļā.	Pirmā	pietura	Latvijā	
bija	 Skaistkalnē	 (agrāk	 Šēnber-
ga),	 kur	 iepazinām	 Vissvētākās	
Jaunavas	 Marijas	 debesīs	 uz-
ņemšanas	Romas	katoļu	baznīcu,	
kas	ir	otra	populārākā	Dievmātes	
svētceļojuma	 apmeklējuma	 vieta	
tūlīt	 pēc	Aglonas.	Gide	 pastāstī-
ja,	ka	katru	gadu	augusta	pirmajā	
svētdienā	 Skaistkalnes	 Dievmā-
tes	svētnīcā	 īpaši	 lūdzas	par	 lau-
lātajiem	pāriem	un	visām	Latvijas	
ģimenēm.	 Mūs	 pārsteidza	 garās	
ozollapu	 vītnes	 (līdz	 pat	 gries-
tiem!),	 ar	kurām	katru	gadu	šajā	
dienā	pušķo	baznīcu.
	 Kas	ir	karsta	kritenes,	uzzinā-
jām	Biržos.	Tie	 ir	 zemes	 virsējo	
slāņu	piltuvveida	 iegruvumi,	kas	
veidojas	 vietās,	 kur,	 pazemes	
ūdeņiem	 izskalojot	 iežus,	 rodas	
tukšumi.	Daudzi	no	mums	 tādus	
nebija	 redzējuši.	 Biržos	 pazīsta-
mākā	un	 lielākā	karsta	kritene	 ir	
Govs ala	 (Karvės	 ola).	 Speleo-
logi	 uzskata,	 ka	 tai	 ir	 apmēram	 
200	 gadu.	 Kritenes	 diametrs	
ir	 10–12	 m,	 dziļums	 aptuveni	 
12,6	 m.	 Bedres	 dibenā	 ir	 vaļējs	
caurums.	Izskatījās	diezgan	baisi.
	 Pilnīgs	 pretstats	 iepriekš	 re-
dzētajam	 bija	 Biržu	 reģionālā	
parka	teritorijā	pie	Kirkilu	karsta	

ezeriņiem,	 kur	 slejas	 2015.	 gadā	
uzceltais	 visai	 neparastais	 novē-
rošanas	tornis.	Tā	forma	atgādina	
kanoe	 laivu,	 kurai	 viens	 gals	 ie-
dūries	 smiltīs.	 Celtnes	 augstums	
ir	gandrīz	32	m,	bet	metāla	kons-
trukcijas	vien	sver	aptuveni	36	t.	
Iespaidīga	 celtne!	 Katrs	 ekskur-
sants	 pēc	 savām	 izjūtām	 novēr-
tēja,	cik	augstu	viņš	varēs	uzkāpt	
skatu	tornī.	
	 Senioriem	bija	 iespēja	 ielūko-
ties	arī	Biržu	vēsturē.	Kunigaitis	
Kristups	 Radvila	 (1547–1603)	
savu	 zemju	un	Lietuvas	 ziemeļu	
robežas	aizsardzībai	Biržos	uzcē-
la	modernu,	 tam	 laikam	Lietuvā	
lielāko	un	spēcīgāko	itāliešu	tipa	
bastionu	cietoksni,	ko	apjož	seno	
mūru	vaļņi	un	grāvis.	Redzējām,	
kā	 Biržu	 pils	 saglabā	 senas	 lie-
cības	 par	 to,	 kas	 gadu	 simteņos	
bijis	jāpārcieš	lietuviešiem,	lai	sa-
glabātu	savu	pilsētu	–	Biržus.	Pēc	
vēstures	 stundas	pilī	 īsts	pārstei-
gums	 sagaidīja	pils	 pagrabā,	 kur	
muzicēja	 folkloras	kopa,	mācījā-
mies	 lietuviešu	 tautasdziesmas,	
degustējām	alu.	Birži	ir	Lietuvas	
alus	 darītāju	 galvaspilsēta,	 kur	
brūvēšanas	tradīcijas	jau	daudzus	
gadsimtus	senas.
	 Brīnišķīga	pievakares	pastaiga	
bija	gājiens	pār	Širvenas	ezeru	–	
garāko	 koka	 tiltu	 Lietuvā,	 kura	
garums	 ir	 525	 m,	 bet	 platums	
2,45	metri.
	 15.	augusta	rīts	Rokišķos	Svē-
tā	Mateja	baznīcā	mums	sasaucās	
ar	 svētceļinieku	 izjūtām	Aglonā.	
Lietuvā	uz	 svētā	Mateja	baznīcu	
plūda	 ļaudis,	 jo	 viņiem	 šī	 diena	
valstī	ir	brīvdiena.	Arī	mēs	tur	bi-
jām,	 lai	klusumā	domās	pieskar-
tos	Dievam.	
	 Rokišķu	muižas	komplekss,	tai	
skaitā	 grāfu	 Tīzenhauzenu	 pils,	
celts	1801.	gadā	klasicisma	stilā.	
19.	gs.	muiža	bija	ievērojams	kul-
tūras	centrs,	kur	grāfu	ģimene	bija	
savākusi	daudzus	izcilus	mākslas	
darbus.	Gides	vadībā	 izstaigājām	
visas	 telpas,	 bet	 lielajai,	 grezna-

jai	rožu	dobei	koptajā	zālājā	gids	
bija	 vien	 paša	 sirds.	 Rokišķi	 ir	
slaveni	 ar	 saviem	 sieriem,	 viņu	
siera	 ražotne	 ir	 lielākā	 Baltijā.	
70%	 produkcijas	 eksportē.	 Piena	
siera	ražošanai	pašā	Lietuva	vairs	
nepietiek,	 to	 iepērk	 arī	 no	Latvi-
jas	un	Igaunijas.	Priecājāmies,	ka	
varējām	piedalīties	siera	degustā-
cijā,	kurā	mums	tos	piedāvāja	čet-
ru	veidu	–	mocarellu,	parmezānu,	
biezpiena	un	Rokišķu.	Mocarellu	
degustējām	ar	tomātiņiem,	parme-
zānu	ar	sarkanvīnu.	

	 Ar	 simtgadu	 šaursliežu	dzelz-
ceļa	 vēsturi	 izsmeļoši	 iepazinā-
mies,	iegriežoties	Anīkšču	dzelz-
ceļa	stacijā	izveidotajā	šaursliežu	
dzelzceļa	muzejā.	Šeit	pārliecinā-
jāmies,	cik	liela	nozīme	ir	atraktī-
vam	gidam,	 kas	 nopietnu	 stāstā-
mo	pārmij	ar	 joku	un	vēl	paspēj	
uzdziedāt.
	 Antra	un	Aija	bija	parūpējušās,	
lai	ekskursijas	izskaņa	būtu	paci-
lājoša	vārda	visplašākajā	nozīmē,	
jo	 mēs	 ejam	 pa	 Koka galotņu 
taku.	Pastaigu	ceļš	sākas	pie	Pun-

tuka	 akmens.	 Pa	 lēzenu	 nogāzi	
nonākam	 21	 m	 augstumā,	 kur	
sākas	taka	–	300	m	garš	ceļš	virs	
meža	starp	priežu	un	bērzu	galot-
nēm,	kas	ļauj	baudīt	skaistu	skatu	
un	 izjust	meža	 un	 dabas	 sniegto	
mieru.	
	 Divas	 dienas,	 piepildītas	 ar	
pārsteigumiem,	 pavadītas	 drau-
dzīgā	senioru	pulkā.	Paldies	orga-
nizatoriem	un	uzticamajam	šofe-
rim	Ventim!

Senioru vārdā –
Ligita Jirgensone

Salacgrīvas novada seniori Rokišķos

Nēģu dienas logo konkurss
	 Salacgrīvas	 novada	Tūrisma	 informā-
cijas	 centrs	 (TIC)	 izsludina	 pieteikšanos	
zīmējumu	konkursam	Nēģu diena Salac-
grīvā.	Tā	mērķis	 ir	 atrast	 logo	Salacgrī-
vas	 novadā	 rīkotajam	 pasākumam	Nēģu 
diena,	kā	arī	mudināt	novada	iedzīvotājus	
dalīties	 savās	 sajūtās	 par,	 viņuprāt,	 pie-
mērotākajiem	 Nēģu	 dienas	 simboliem.	
Zīmējumu	 konkursā	 aicināti	 piedalīties	
visi	 Salacgrīvas	 novada	 iedzīvotāji	 bez	
vecuma	ierobežojuma.

	 Konkursā	 iesniegtajam	 zīmējumam	
jāatspoguļo	Nēģu	diena,	tās	raksturīgākie	
simboli	un	asociācijas,	kas	rodas,	domā-
jot	par	Nēģu	dienu.
	 Zīmējums	 jāiesniedz	 Salacgrīvas	 no-
vada	TIC	(darba	laiks	no	10.00	līdz	18.00)	
vai	 jāsūta	 elektroniski	 uz	 e-pastu	 info@
visitsalacgriva.lv līdz 7. septembrim.

Kristiāna Kauliņa,
Salacgrīvas novada TIC vadītāja

mailto:info@visitsalacgriva.lv
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	 9.	 augustā	 Salacgrīvas	 novada	 domes	
sociālais	 dienests	 pāris	 stundu	 pavadīja	
saturīgā	dialogā	ar	kolēģiem	no	Alūksnes	
Sociālo	lietu	pārvaldes.	Viņi	vēlējās	iepa-
zīties,	redzēt	un	uzdot	jautājumus,	kā	so-
ciālais	darbs	notiek	mūsu	novadā,	bet	arī	
mums	bija	iespēja	saklausīt	un	noķert	kādu	
jaunu	 ideju,	 ko	 būtu	 vērts	 attīstīt	 tālāk.	
Piemēram,	 kolēģi	 ir	 gatavi	 pilotprojektā,	
izmantojot	 viedās	 tehnoloģijas,	 datoru,	
skaipu,	 veikt	 psihosociālās	 konsultācijas	
senioriem,	 nodrošinot	 viņiem	 saziņu	 ar	
speciālistu,	 atbalsta	 personālu	 norunātajā	
laikā,	 iemācot,	 parādot,	 paskaidrojot.	Sa-
biedrība	 noveco,	 ilgstošas	 aprūpes	 iestā-
dēs	klientu	netrūkst,	izmaksas	pieaug.	Tas	
ir	fakts,	ar	kuru	pašvaldībām	jārēķinās.	
	 Pārrunājām,	 ka	 Salacgrīvas	 novadā	
šobrīd	strādājam	pie	sava	pilotprojekta,	–	 
kopējā	 dzīvokļa	 izveides	 senioriem,	 ar	
mērķi	pēc	iespējas	nodrošināt	senioru	paš-
aprūpi,	 dzīvi	 sabiedrībā,	 tomēr	 palielinot	
atbalsta	 līmeni.	 Artūrs	 Upītis,	 Alūksnes	
Sociālo	 lietu	pārvaldes	vadītājs,	 ir	gatavs	
šo	ideju	aizgūt,	jo	pēc	viņa	teiktā:	–	Vaja-
dzību ir daudz, un tās pieaug!”	Samazināt	

ilgstošajai	 aprūpei	 nepieciešamo	 finansē-
juma	apjomu	ir	raci	onāli	un	nepieciešami.	
	 Kolēģi	 no	 Alūksnes	 iepazinās	 ar	 Sa-
lacgrīvas	 novada	 jauniešu	 iniciatīvu	 cen-
tru	Bāka	un	atzinīgi	to	novērtēja,	viesojās	
sociālā	 dienesta	 telpās.	 Zane	 Paegle	 –	 
sociālā	 darbiniece	 ar	 ģimenēm	 un	 bēr- 
niem	 –	 saviem	 kolēģiem,	 kuri	 ikdienā	
strādā	ar	ģimenēm	Alūksnes	novadā,	pār-
runāja	un	dalījās	pieredzē	ļoti	specifiskos	
jautājumos	 un	 darba	 materiālos.	 Savu-
kārt	Inga	Veide	turpat	 iepazīstināja	ar	ni-
ansēm	 darbā	 ar	 pieaugušām	 personām,	 
senioriem.
	 Salacgrīvas	 novada	 domes	 sociālais	
dienests	pateicas	Alūksnes	ciemiņiem	par	
vizīti,	 tā	 lika	 mums	 sasparoties	 un	 darīt	
darbu	 tālāk.	 Savukārt	mums	 pašiem,	 Sa-
lacgrīvas	novada	ļaudīm,	tiem,	kuri	ikdie-
nā	atbalsta	kādu	vientuļu	cilvēku,	ģimeni,	
kurai	neklājas	viegli,	vai	arī	izdara	labu	un	
derīgu	darbu,	vai	pasaka	labu	vārdu,	pal-
dies	ikvienam	par	to!

Ilze Ēltamma,
sociālā dienesta vadītāja

Salacgrīvas novada sociālā dienesta vadītāja Ilze Ēltamma (vidū) kopā ar kolēģiem no 
Alūksnes Sociālo lietu pārvaldes pie novada domes

Salacgrīvas novada sociālais dienests tiekas ar 
kolēģiem no Alūksnes Sociālo lietu pārvaldes

	 19.	 jūlijā	 Salacgrīvas	 novada	 domē	
viesojās	ciemiņi	no	mūsu	draugu	pašval-
dības	Vācijā	 –	Handevitas.	 Šoreiz	 Iveta	
Jurgensone	 un	Rainers	Beke	 viesos	 bija	
ieradušies	 ar	 īpašu	 transportu	 –	 traktoru	
ar	mājiņu	jeb	treileru	Rosalia.	Viņu	drau-
gi	Dagmāra	un	Rolfs	Kresses	gan	ceļo	ar	
auto.
	 Ciemiņi	tikās	ar	novada	domes	priekš-
sēdētāju	Dagni	Straubergu,	lai	pārrunātu	
pašvaldībā	notiekošo	un	nodotu	 sveicie-
nus	 no	 Handevitas	 pašvaldības	 vadības	
un	Salacgrīvas	draugu	biedrības.	
	 Pēc	 viesošanās	 vācu	 draugi	 devās	 uz	
kempingu	Milleri,	kur	pāris	dienu	atpūtās.	
Tad,	atstājuši	savu	īpašo	braucamlīdzekli	
kempingā,	 viņi	 ar	 auto	 devās	 ekskursijā	
uz	Tallinu.	Lai	 labāk	apskatītu	 Igaunijas	
piekrasti,	 D.	 Straubergs	 viesiem	 ieteica	
braukt	uz	Igaunijas	galvaspilsētu	pa	veco	
Tallinas	šoseju.
	 Ar	šādu	īpašu	transportu	Iveta	un	Rai-
ners	 apceļoja	 Latviju	 arī	 pirms	 diviem	
gadiem.	 Šogad	 gan	 traktors	 esot	 cits,	
šis	 ir	vien	46	gadus	vecs	un	brauc	ātrāk	
par	 iepriekšējo.	 Tas	 ražots	ASV,	 bet	 at-
jaunots	 un	 uzlabots	Vācijā.	 Iveta	 stāsta:	

– Lielākais ieguvums no lēnās braukša-
nas ir tāds, ka varam daudz ko redzēt un 
padomāt par to, ko redzam. Secinājums 
pēc šādiem braucieniem ir viens – jo 
vairāk steidzies, jo dzīve paiet ātrāk. Ce-
ļojot lēnām, ir jāpārslēdz domāšana un 
vienkārši jābauda dzīve un apkārt notie- 
košais.
	 Dienā	braucēji	veic	nedaudz	vairāk	par	
simts	 kilometriem.	 Pēcpusdienā	 vai	 va-
karā,	piestājot	kādā	no	kempingiem,	viņi	
namiņā	 jeb	 treilerā	Rosalia,	 kurā	 ir	 viss	
dzīvei	 nepieciešamais,	 iekurina	 krāsni-
ņu	omulībai	un	nesteidzīgi	gatavo	vaka- 
riņas.	
	 Savu	ceļojumu	Latvijā	vācu	draugi	uz-
sāka	 9.	 jūlijā	 no	 Liepājas.	Viesi	 jau	 ap-
skatījuši	Liepāju,	Dobeli,	Bausku,	bijuši	
pie	Daugavas,	Gulbenē,	Smiltenē,	Cēsīs,	
Tūjā.	Pēc	Salacgrīvas	un	Tallinas	viņi	ce-
ļoja	uz	Rīgu	un	tad	lēnām	gar	 jūras	pie-
krasti	mēroja	 ceļu	uz	Liepāju,	 lai	 8.	 au-
gustā	ar	prāmi	dotos	uz	Lībeku	un	tad	uz	
mājām	Handevitā.	

Ilga Tiesnese

Salacgrīvā viesi no Handevitas

Pirms došanās tālāk – kopā ar Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju viesi no 
Handevitas: Iveta Jurgensone, Rainers Beke, viņu draugi Dagmāra un Rolfs Kresses un 
traktors ar mājiņu jeb treileru Rosalia

Liepupē 
svin pagasta 

svētkus
	 27.	 jūlijā	 Liepupes	 pilskalnā	 pulcējās	
lieli	 un	 mazi	 no	 tuvienes	 un	 tālienes,	 jo	
savus	pagasta	svētkus	todien	svinēja	liep-
upieši.	 Par	 tradīciju	 šajos	 svētkos	 kļuvu-
si	 teātra	 spēlēšana.	 Šogad	 režisore	 Inese	
Broka	bija	iestudējusi	un	aktieri	ļoti	veik-
smīgi	 izspēlēja	 Rūdolfa	 Blaumaņa	 Skro-
derdienas Silmačos. 
	 Pirms	izrādes	skatītājus	 iesildīja	kape-
las	 Ieviņa	 uzstāšanās,	 savukārt	 Skroder-
dienu	 varoņu	 lomas	 izspēlēja	 pašu	 no-
vada	 ļaudis.	Atraktīva,	 jautra,	 spraiga	 un	
interesanta	bija	šī	izrāde,	paldies	radošajai	
komandai,	 mūziķiem,	 dejotājiem	 un	 ak-
tieriem!	Šogad	izrādē	Dūdars	bija	Dagnis	
Straubergs,	Antonija	–	Lija	 Jok	ste,	Alek-
sis	–	Gints	Gailītis,	Elīna	–	Evija	Keisele,	
Pindaks	 –	 Normunds	 Baumanis,	 Pinda- 
cīša	 –	 Iveta	 Matīsa,	 Tomulīša	 –	 Vēsma	
Keiša,	 Bebene	 –	 Arta	 Rubeze,	 Ieviņa	 –	
Līga	Zunde,	Rūdis	–	Rihards	Keišs,	Kār-

Skorderdienas Silmačos Liepupes pilskalnā

lēns	–	Elvis	Liepiņš,	Ābrams	–	Jānis	Kir-
muška,	Zāra	–	Marika	Skuja,	Joske	–	Arnis	
Skuja.	Muzikāli	izrādi	kuplināja	Liepupes	
vīru	 ansamblis,	 deju	 kolektīvi	 Ulubele,	

Liepupīte,	 koris	 Pernigele,	 etnogrāfisko	
tradīciju	kopa	Skale	un	kapela	Ieviņa.
	 Ar	skaļiem	aplausiem,	ovācijām	un	zie-
diem	skatītāji	pateicās	par	sirsnīgo	 izrādi	

un	gatavojās	vakara	ballei	kopā	ar	grupām	
Pusnakts	un	Bitīt’ matos.

Ilga Tiesnese
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Ar aplausiem un ovācijām krastu mača bumba ieņēmusi goda vietu labajā krastā

Šogad mačos 
uzvar labais krasts

Leģendu spēle dienas vidū bija atraktīva, spraiga un interesanta

á	1.	lpp.

	 Ceturtais	Salacgrīvas	krastu	mačs	no-
slēdzās	 piecos	 pēcpusdienā	 uz	 Salacas	
tilta,	kad,	neslēpjot	savu	prieku	un	sajūs-
mu	par	uzvaru,	Olgs	un	Alms	bija	gata-
vas	 vienas	 pašas	 aizvelt	 bumbu	 uz	 labā	
krasta	 pjedestālu.	Tomēr	 smago	 akmens	
bumbu	uz	labo	krastu	vēla	jaunie	basket-
bolisti,	kuriem	piepalīdzēja	viņu	vecākie	
komandas	biedri.	Savukārt	skatītāji	bum-
bu	labajā	krastā	sagaidīja	ar	ovācijām	un	
gavilēm.	 – Mēs jau sen to bijām gaidī- 
juši, –	viņi	neslēpa	prieku.	
	 Šoreiz	 Salacgrīvas	 krastu	 mačā	 pie-
dalījās	136	basketbolisti,	no	katra	krasta	
vienādā	skaitā	–	68	un	68.
	 Šī	gada	krastu	mačs	ir	noslēdzies,	un	tā	
organizētājs,	 biedrības	 Salacgrīvas bas-
ketbola klubs	pārstāvis	Kaspars	Neimanis	

pateicas	visiem	dalībniekiem,	skatītājiem	
un	atbalstītājiem:	Salacgrīvas	novada	do-
mei,	sporta	un	atpūtas	kompleksam	Zvej-
nieku parks,	basketbola	klubam	Salacgrī-
va,	Salacgrīvas	novada	kultūras	centram,	
SIA	 Cido Grupa,	 SIA	 Alko 1000 Mar-
ket,	 kebabnīcai	KasTe,	 SIA	Kuivižkrogs,	 
SIA	Steel Pro	un	SIA	Eipls	par	līdzi	juša-
nu,	atbalstu	un	kopābūšanu!
	 Tiekamies	 2020.	 gada	 8.	 augustā	 jau	
piektajos	Salacgrīvas	krastu	mačos!
	 Pēc	 krastu	 mača	 basketbola	 laukumā	
pie	 Salacgrīvas	 novada	 kultūras	 centra	
spēles	 turpinājās,	 jo	 notika	 vecmeistaru	
draudzības	 turnīrs	 –	Ceļojošā	 čemodāna	
kauss,	par	kuru	cīnījās	Jūrmalas,	Siguldas	
un	 Salacgrīvas	 vecmeistari.	 Šajā	 turnīrā	
uzvarēja	Jūrmalas	komanda.	

Ilga Tiesnese

 13.	jūlijā	Igaunijas	pil-
sētā	Viru	visu	triju	Balti-
jas	valstu	jaunieši	(U-16)	
sacentās	 tradicionālajās	
mačsacīkstēs.	 Latvijas	
izlases	 sastāvā	 iekļuva	
Aleksis	Goba	(100	m	un	
zviedru	 stafete).	 100	 m	
Aleksim	 atkal	 jauns	
personīgais	 rezultāts	 –	
11,96	 s	 un	 5.	 vieta,	 bet	
zviedru	 stafetē	 Latvijas	
zēnu	 komanda	 pārlieci-
noši	 izcīnīja	 godpilno	 
1.	vietu.
	 Baltijas	valstu	koman-
du	mačsacīkstēs	Latvijas	
jaunieši	 uzvarēja,	 par	
vienu	 punktu	 apsteidzot	
kaimiņus	 –	 Igaunijas	
valstsvienību.

Inga Goba

 29.–30.	 jūnijā	 Ventspilī	 notika	 Lat-
vijas	 čempionāts	 vieglatlētikā	 U-16	
(2004./2005.	 g.dz.)	 grupai.	 Vairāk	 nekā	
400	 Latvijas	 jauno	 vieglatlētu	 sacentās	 
38	 disciplīnās.	 No	 Salacgrīvas	 novada	
startēja	pieci	audzēkņi,	kuri	uzrādīja	teica-
mus	rezultātus.
	 Aleksis	Goba	uz	goda	pjedestāla	kāpa	
divas	reizes.	Viņš	 izcīnīja	2.	vietu	100	m	
(12,00	s)	un	3.	vietu	200	m	(24,60	s).	Abās	
disciplīnās	Aleksis	 sasniedza	 jaunus	 per-
sonīgos	 rekordus.	Savu	disciplīnu	finālos	
iekļuva	 Līva	 Priekule	 (viņai	 7.	 vieta	 lo-

des	grūšanā	(10,33	m)),	Līva	Zariņa	(7.	v.	
šķēpa	mešanā	(37,52	m))	un	Alise	Smilte	 
(7.	v.	200	m	(	27,44	s)).	Vēl	ar	labiem	pa-
nākumiem	startēja	Nellija	Zvejniece	–	vi-
ņai	13.	vieta	1500	m	(5:49.15	s).
	 3.	jūlijā	Piltenē	notika	Latvijas	čempi-
onāts	 U-14	 (2006./2007.	 g.dz.)	 grupai.	
Latvijas	 čempiones	 titulu	 šķēpa	 mešanā,	
uzrādot	teicamu	rezultātu	–	38,69	m,	izcī-
nīja	Marta	Kociņa.
	 Liels	paldies	par	ieguldīto	darbu	un	at-
balstu	trenerei	Astrīdai	Gromovai.

Inga Goba

Aleksis Goba (no kreisās, 2.vieta) uz goda pjedestāla šajās sacensībās kāpa divas reizes

Mūsu vieglatlētu starti 
Latvijas čempionātos

Latvijas komanda šogad 
uzvarētāji, viņu vidū arī 

salacgrīvietis Aleksis 
Goba

Baltijas mačsacīkstes Viru 2019

Aicinājums vecākiem
	 Lai	 ikdienas	 steigā	 nepiemirstas,	 Sa-
lacgrīvas	novada	domes	sociālais	dienests	
atgādina,	ka	līdz	31.	augustam	Salacgrīvas	
novada	 domes	 sociālajā	 dienestā	 gaidām	
iesniegumus	 brīvpusdienu	 atbalstam.	 Ie-
sniegumus	vecāki	var	iesniegt,	kur	ērtāk:
l	 Smilšu	ielā	9,	Salacgrīvā,
l	 Ainažu	pilsētas	pārvaldē	Parka	ielā	16,	
Ainažos,
l	 Liepupes	pagasta	pārvaldē	Mežgravās.

Kas var saņemt atbalstu 
ēdināšanai

	 Salacgrīvas	 novadā	 tiesības	 saņemt	
ēdināšanas	 maksas	 atvieglojumus	 (brīv-
pusdienas)	 ir	 novada	 vispārējās	 izglītī-

bas	iestāžu	skolēniem	un	audzēkņiem	no	
trūcīgām	un	maznodrošinātām	ģimenēm,	
kuras	 ir	 izvērtētas	 sociālajā	 dienestā	 un	
ir	izsniegta	izziņa,	kas	apliecina	ģimenes	
statusu.	Šajā	gadījumā	brīvpusdienas	tiek	
piešķirtas	uz	izziņā	noteikto	laika	periodu.	
Brīvpusdienas	var	saņemt	arī	daudzbērnu	
ģimeņu	 bērni,	 kuri	 apmeklē	 pirmsskolas	
izglītības	 iestādes	 novadā,	 kā	 arī	 apgūst	
valstī	 noteikto	obligāto	un	vidējo	 izglītī-
bu	Salacgrīvas	novada	izglītības	iestādēs.	
Daudzbērnu	 ģimeņu	 vecākiem	 ģimenes	
ienākumu	līmenis	netiek	vērtēts,	lēmuma	
pieņemšanai	 sociālajā	 dienestā	 jābūt	 ie-
sniegtam	tikai	iesniegumam.
	 Brīvpusdienas	 ir	viens	no	veidiem,	kā	
pašvaldība	 atbalsta	 trūcīgas,	 maznodro-

šinātas	 un	 daudzbērnu	 ģimenes.	 Lēmu-
mu	 par	 ēdināšanas	maksas	 atvieglojumu	
piešķiršanu	 sociālais	 dienests	 pieņem	 
10	 darbdienu	 laikā,	 kad	 izvērtēšanai	 ie-
sniegti	visi	nepieciešamie	dokumenti.	Ie-
sniegums,	ģimenes	 ienākumu	apliecinoši	
dokumenti	iesniedzami	līdz	31.	augustam,	
bet,	lai	ēdināšanas	maksas	atvieglojumus	
saņemtu	 otrajā	 mācību	 pusgadā,	 doku-
menti	 iesniedzami	 līdz	 31.	 decembrim.	
Ēdināšanas	maksai	piešķirtie	līdzekļi	tiek	
pārskaitīti	 pakalpojumu	 sniedzējiem,	 kas	
realizē	ēdināšanu	katrā	konkrētā	skolā,	sa-
skaņā	ar	to	iesniegto	rēķinu.
	 Aicinām	 ģimenes	 izvēlēties	 bērniem	
izglītības	 iestādes	 mūsu	 novadā.	 Ir	 pro-
tams	 gadījumi	 (īpaši	 apstākļi,	 veselības	

stāvoklis),	 kad	 bērnam	 jānodrošina	 spe-
cializēta	skola	un	šādas	iespējas	nav	pie-
ejamas	pašvaldības	 teritorijā.	Tas	 ir	 īpaši	
skatāms	 jautājums,	 tomēr	 ikviens	 mūsu	
novada	skolēns	ir	ļoti	gaidīts	mūsu	nova-
da	mācību	iestādēs.
	 Salacgrīvas	novada	pašvaldība	pēc	spē-
kā	 esošajiem	 saistošajiem	 noteikumiem	
budžetā	 katru	 gadu	 ieplāno	 līdzekļus	
brīvpusdienām.	Finansiālais	atbalsts	ir	ap-
tuveni	30	000	eiro.	Brīvpusdienu	mērķis	
ir	 ne	 tikai	 sniegt	 finansiālu	 atslogojumu	
bērnu	vecākiem,	bet	nodrošināt	izglītoja-
mos	ar	kvalitātes	prasībām	atbilstošām	un	
sabalansētām	ēdienreizēm.

Ilze Ēltamma,
sociālā dienesta vadītāja
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	 Rīgā	noslēdzies	Pasaules	kausa	posms	
100	lauciņu	dambretē.	Tā	laikā	notika	arī	
starptautiskas	 sacensības	 jaunatnei	 Riga 
Open Junior 2019.	Tajās	startēja	67	dalīb-
nieki	no	16	valstīm,	 tostarp	astoņi	 jaunie	
dambretisti	 no	 Limbažu	 un	 Salacgrīvas	
novada	sporta	skolas.

	 Vislabāk	 veicās	 Kristeram	 Lapiņam,	
kurš	absolūtajā	vērtējumā	izcīnīja	3.	vietu,	
iegūstot	 kausu,	medaļu	 un	 naudas	 balvu.	
Savās	 vecuma	 grupās	 sudraba	 medaļas	
izcīnīja	 Diāna	 Malofeja	 (U-10),	 Marija	
Mag	dalēna	 Nereda	 (U-19),	 Roberts	 Gri-
šins	 (U-13)	 un	 Kristers	 Lapiņš	 (U-16).	

Bronzas	 godalgas	 savā	 īpašumā	 ieguva	
Klāvs	Norenbergs	(U-13),	Rodrigo	Jugans	
(U-16)	un	Elizabete	Norenberga	(U-16).
	 Šīs	 sacensības	 bija	 labs	 sagatavošanās	
posms	pirms	Eiropas	jaunatnes	čempionā-
ta.

Kārlis Ozols

	 No	 5.	 līdz	 7.	 jūlijam	 Engures	 novada	
Ķesterciemā	 norisinājās	 Latvijas	 jaunat-
nes	 komandu	 čempionāts	 starptautiskajā	
jeb	 100	 lauciņu	 dambretē.	 Tajā	 piedalījās	
arī	Limbažu	un	Salacgrīvas	novada	sporta	
skolas	komanda.	Starts	padevās	izcils.	Uz-
varēti	visi	pretinieki,	katrs	ar	vismaz	divu	
punktu	pārsvaru,	 izcīnīti	visi	10	komandu	
punkti,	 kauss,	 zelta	 medaļas	 un	 vērtīgas	
balvas.	 Otrajā	 un	 trešajā	 vietā	 ierindojās	
Bolderājas	un	Salaspils	komandas.	Tās	kat-
ra	spēja	izcīnīt	tikai	pa	sešiem	punktiem.
	 Arī	individuāli	mūsējiem	labākie	rezul-
tāti.	Kristers	Lapiņš	ieguva	septiņus	no	ie-
spējamiem	10	punktiem,	Klāvs	Norenbergs	
deviņus,	Rodrigo	Jugans	septiņus	un	Eliza-
bete	Norenberga	astoņus	punktus.
	 Paldies	audzēkņiem	par	veiksmīgo	star-
tu!	

Kārlis Ozols Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolas komanda šajās sacensībās startēja vareni!

Mūsējo triumfs 
komandu 

čempionātā 
starptautiskajā 

dambretē

Savā vecuma grupā Diāna Malofeja izcīnīja sudraba medaļu

U16 vecuma grupā Kristeram Lapiņam 2. un 
Rodrigo Juganam 3. vieta

Dambretistiem laba medaļu raža 
starptautiskās sacensībās

Burātāju 
sasniegumi

	 Salacgrīvas	 novada	 burātāji	 godam	
startējuši	 Engures	 kausā!	 Laser radial 
klasē	1.	vieta	Rihardam	Bendrātam,	La-
ser 4,7	klasē	zēnu	ieskaitē	2.	vieta	Arvim	
Hermanim	Maurītim,	3.	vieta	–	Marku-
sam	Miezim.	
	 Jāatzīmē,	 ka	 godam	 cīnījās	 arī	 pārē-
jie	–	Toms,	Gustavs,	un	prieks	par	Hugo,	
kurš	 izturēja	 visus	 trīs	 dienu	 deviņus	
startus	stiprā	vējā	un	lielos	viļņos!	Mums	
gāja	jautri,	un	liels	paldies	Jahtklubs En-
gure	par	lieliskām	sacensībām!

Kristaps Močāns,
treneris

	 Polijas	 galvaspilsētā	 Varšavā	 noslē- 
dzies	 21.	 Eiropas	 Jaunatnes	 čempionāts	
100	 lauciņu	 dambretē.	 Tajā	 piedalījās	 
258	jaunie	dambretisti	no	Krievijas,	Nīder-
landes,	Lietuvas,	Ukrainas,	Francijas,	Balt-
krievijas,	Polijas,	Itālijas,	Igaunijas,	Ungā-
rijas,	Azerbaidžānas,	Čehijas,	Vācijas,	Beļ-
ģijas	 un	 Latvijas.	Mūsu	 valsti	 pārstāvēja	 
26	sportisti,	starp	tiem	astoņi	no	Limbažu	
un	Salacgrīvas	novada	sporta	skolas.
	 U-13	grupā,	nezaudējot	nevienu	maču,	
par	 Eiropas	 vicečempionu	 kļuva	 Klāvs	
Norenbergs.	Šajā	grupā	9.	vietā	ierindojās	
Roberts	 Grišins,	 bet	 12.	 –	 Sintija	 Malo-
feja.	Augsto	 5.	 vietu	 U-16	 grupā	 ieguva	
Kristers	 Lapiņš.	 U-10	 grupā	 9.	 vietā	 ie-
rindojās	 	Diāna	Malofeja,	 bet	U-19	grupā	
8.	vietā	–	Marija	Magdalēna	Nereda.
	 Mūsu	sporta	skolas	audzēkņu	teicamais	
starts	 palīdzēja	Latvijas	komandai	 izcīnīt	
augsto	4.	vietu,	atstājot	aiz	sevis	pasaules	
dambretes	lielvalstis	Nīderlandi	un	Poliju	
(nīderlandietis	ir	pasaules	čempions	vīrie-
šiem	un	poliete	ir	pasaules	čempione	sie-
vietēm),	 kā	 arī	 kaimiņvalstis	 Lietuvu	 un	
Igauniju.
	 Jaunajiem	dambretistiem	priekšā	sezo-
nas	svarīgākās	sacensības	pasaules	jaunat-
nes	čempionātā	64	lauciņu	dambretē,	kas	
no	22.	augusta	līdz	1.	septembrim	norisi-
nāsies	 Bulgārijas	 kūrortpilsētā	 Kranevo.	
Vēlēsim	 mūsu	 audzēkņiem	 veiksmīgus	
startus!

Kārlis Ozols

Klāvs 
Norenbergs –  

Eiropas 
vicečempions

U13 grupā, nezaudējot nevienu maču, 
par Eiropas vicečempionu kļuva Klāvs 
Norenbergs

Informācija Liepupes pamatskolas pirmsskolas 
audzēkņu vecākiem

 Pirmsskolas vasaras  jauktā grupa darbu atsākusi 15. augustā. 
 Turpmāk pirmsskolas grupu darba laiks no 7.00 līdz 19.00.
 Bērnu iedalījums grupās no 2. septembra
l «Rūķu nams» uz nodarbību laiku dalās divās grupās:
    1,5–3 gadus vecie «Mazie rūķi» – audzinātājas Aiva Krastiņa un 
  Agnija Bronka, auklīte – Alda Āboltiņa,
    3–4  gadus vecie «Lielie rūķi» – audzinātāja Ieva Dārzniece,

l piecgadīgo obligātā apmācība –  audzinātāja Liene Gūtmane, 
 auklīte Linda Ciemiņa,
l sešgadīgo obligātā apmācība – audzinātāja Marika Skuja, 
 auklīte Tamāra Muka. 
 Aicinām visus, kuri vēlas uzsākt bērnudārza gaitas pie mums, laikus nest 
iesniegumus, ģimenes ārsta veselības stāvokļa izziņas veidlapu bērnudārzam 
un dzimšanas apliecību. 
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Ieteikumi kļūs par 
obligātām prasībām

	 2016.	 gadā,	 kad	 stājās	 spēkā	 esošā	
Ugunsdrošības	 noteikumu	 redakcija,	 no-
teikumos	tika	paredzēts	pielāgošanās	laiks	
līdz	 2020.	 gada	 1.	 janvārim,	 kad	 dūmu	
detektoru	 uzstādīšana	 mājokļos	 un	 vien-
dzīvokļa	objektu	nodrošināšana	ar	uguns-
dzēsības	 aparātu	 no	 ieteikuma	 par	 to,	 kā	
parūpēties	par	ugunsdrošību	mājoklī,	kļūs	
par	obligātu	prasību.
	 VUGD	 statistika	 liecina,	 ka	 lielākajā	
daļā	gadījumu,	kad	ugunsgrēkos	gāja	bojā	
vai	 cieta	 cilvēki,	 dūmu	 detektori	 nebija	
uzstādīti.	VUGD	aicina	neatlikt	rūpes	par	
savu	 un	 līdzcilvēku	 drošību,	 kā	 arī	 būt	
līdzatbildīgiem,	jo	katra	paša	spēkos	ir	gā-
dāt	par	ugunsdrošību	mājoklī,	piemēram,	
uzstādot	 dūmu	 detektoru,	 kas	 ar	 spalgu	
skaņas	signālu	vēstīs	par	radušos	sadūmo-
jumu	un	ļaus	laikus	atstāt	bīstamās	telpas,	
saudzējot	veselību	vai	pat	dzīvību.
	 Ārvalstu	pieredze	liecina,	ka	dūmu	de-
tektoru	uzstādīšana	mājokļos	līdz	pat	75%	
samazina	ugunsgrēkos	bojāgājušo	 skaitu.	
Viena	no	valstīm,	kur	šāda	prasība	ir	pie-

rādījusi	savu	efektivitāti	un	ievērojami	sa-
mazinājusi	bojāgājušo	skaitu,	ir	Igaunija.

Dūmu detektoram jābūt 
katrā mājoklī

	 Autonoms	 ugunsgrēka	 detektors,	 kas	
reaģē	uz	dūmiem,	ir	neliela	ierīce,	kas	pat-
stāvīgi	 spēj	 konstatēt	 telpā	 izveidojušos	
ugunsgrēka	faktorus	(dūmu	koncentrāciju,	
siltumu)	un	par	to	ar	80	dB	skaņas	signālu	
aptuveni	 pusstundu	 nepārtraukti	 brīdināt	
mājokļa	iemītniekus.	
	 Dūmu	detektors	 ir	nopērkams	dažādās	
tirdzniecības	 vietās.	 Uz	 tā	 korpusa	 jā-
būt	CE	marķējumam	un	 informācijai	 par	
detektora	 atbilstību	 Eiropas	 standartam	 
EN	 14604.	 Detektora	 uzstādīšana	 ir	 sa-
līdzinoši	 vienkārša	 –	 to	 piestiprina	 pie	
griestiem	ar	komplektā	pievienotām	skrū-
vēm	vai	abpusējo	līmlenti.
	 Jāpiebilst,	 ka	 dzīvokļos	 jāuzstāda	 vis-
maz	viens	dūmu	detektors,	bet	privātmājā	
tas	 jāuzstāda	 katrā	 ēkas	 stāvā.	Detektoru	
jāizvieto	 pie	 griestiem	 telpās,	 kurās	 pār-
svarā	guļ	vai	uzturas	mājokļa	 iemītnieki.	
Autonomie	ugunsgrēka	detektori	darbojas	

No 2020. gada 1. janvāra prasības 
ugunsdrošībai mājokļos kļūs stingrākas

	 Nākamā	gada	1.	janvārī	stāsies	spēkā	nozīmīgas	Ugunsdrošības	noteikumu	prasī-
bas	–	visos	mājokļos	(gan	privātmājās,	gan	dzīvokļos)	jābūt	uzstādītiem	autonomiem	
ugunsgrēka	detektoriem,	kas	reaģē	uz	dūmiem,	bet	privātmājas	papildus	jānodrošina	
ar	ugunsdzēsības	aparātu.	
	 Valsts	ugunsdzēsības	un	glābšanas	dienesta	(VUGD)	priekšnieks	ģenerālis	Oskars	
Āboliņš:	– Ugunsdrošība ir ļoti būtiska sabiedrības ikdienā, jo ikvienu cilvēku var 
piemeklēt ugunsnelaime, kad īsā laikā tiek zaudēta ne tikai visa mājokļa iedzīve, bet 
nereti arī cilvēka dzīvība. Pāris desmitu eiro ieguldījums var izglābt daudzas dzīvības! 
Aicinu negaidīt 2020. gada sākumu, bet jau šodien parūpēties par ugunsdrošību – uz-
stādīt dūmu detektoru un iegādāties ugunsdzēsības aparātu savam mājoklim!

uz	 baterijām,	 tādēļ	 būs	 nepieciešams	 lai-
kus	nomainīt	bateriju,	par	ko	atgādinās	arī	
pats	detektors,	raidot	īsus	skaņas	signālus,	
kā	arī	ik	pa	laikam	ar	kontroles	pogu	pār-
baudīt	detektora	darbspēju.

Privātmājas papildus 
jānodrošina ar 

ugunsdzēsības aparātu
	 Savukārt	 ugunsdzēsības	 aparāts	 pri-
vātmājā	 lieti	 noderēs	 neliela	 ugunsgrēka	
dzēšanai	 aizdegšanās	 sākuma	 stadijā.	 Jā-
atceras,	 ka	 ugunsdzēsības	 aparātu	 drīkst	
izmantot	 tikai	 tad,	 ja	 dzēšana	 nedara	
draudus	veselībai	un	dzīvībai.	Ja	notikusi	
ugunsnelaime,	 izvērtējiet	situāciju	un	ne-
apdraudiet	 sevi,	 bet	 nekavējoties	 zvaniet	
uz	vienoto	ārkārtas	palīdzības	 izsaukumu	
numuru	 112	 un	 izsauciet	 ugunsdzēsējus	
glābējus!
	 Iegādājoties	ugunsdzēsības	aparātu,	jā-
pievērš	uzmanība,	 lai	 uz	 tā	 korpusa	būtu	
iestrādāts	(iespiests)	individuālais	vai	par-
tijas	numurs	un	CE	atbilstības	marķējums.	
Savukārt	 ugunsdzēsības	 aparāta	 dzēst-
spējai	 jābūt	vismaz	21A	113B	(kur	skait-
lis	 nozīmē,	 cik	 lielu	 ugunsgrēku	 iespē-
jams	nodzēst,	bet	burts	ugunsgrēka	klasi:	 
A	 –	 kad	 deg	 cieti	 organiskas	 izcelsmes	
materiāli,	 B	 –	 kad	 deg	 šķidrumi,	 kūstoši	
cieti	priekšmeti).
	 Uzturot	 ugunsdzēsības	 aparātu,	 mājas	
saimniekam	 būs	 jāveic	 vizuālā	 apska-
te	 (vai	 aparāts	nav	bojāts	un	 ir	 atbilstošs	
spiediena	 rādījums),	 bet	 tehniskā	 apkope	
jāveic	sertificētos	apkopes	punktos	saska-
ņā	ar	ražotāja	noteikto	termiņu	vai	arī,	 ja	

termiņš	nav	noteikts,	 tad	 reizi	piecos	ga-
dos.

Kā VUGD kontrolēs, vai 
mājokļos ir uzstādīti 

dūmu detektori?
	 Ugunsdrošības	noteikumu	prasības	nav	
izstrādātas	ar	mērķi	sodīt	cilvēkus.	Notei-
kumos	 iekļauti	 ugunsdrošības	 pasākumi,	
kuru	 ievērošana	 palīdzēs	 izvairīties	 no	
ugunsnelaimes	vai	mazināt	tās	ietekmi.	
	 VUGD	neplāno	pārbaudīt	katru	mājok-
li.	 Prioritāri	 pārbaudes	 tiks	 veiktas	 tajos	
mājokļos,	par	kuriem	tiks	saņemti	iesnie-
gumi	vai	sūdzības	vai	būs	notikuši	uguns-
grēki.	 Iespēju	 robežās	 tiks	veikta	arī	dzī-
vojamā	sektora	apsekošana	un	pārbaudīta	
ne	 tikai	 dūmu	detektoru	 esamība,	 bet	 arī	
pārējo	 ugunsdrošības	 prasību	 ievērošana	
mājokļos	un	koplietošanas	 telpās.	Dzīvo-
jamā	sektora	pārbaudes	nebūs	nekas	jauns,	
katru	gadu	 tādas	 jau	notiek	un	notiks	 arī	
turpmāk.
 Cik lieli sodi plānoti par neuzstādītu 
detektoru vai citu ugunsdrošības notei-
kumos minēto prasību nepildīšanu?
	 Administratīvo	 pārkāpumu	 kodeksa	
179.	 pants	 paredz,	 ka	 par	 ugunsdrošības	
prasību	 pārkāpšanu	 uzliek	 naudas	 sodu	
fiziskajām	personām	no	30	līdz	280	eiro,	
juridiskajām	 personām	 —	 no	 280	 līdz	
1400	eiro.	Salīdzinājumam	–	viena	dūmu	
detektora	iegāde	izmaksā	aptuveni	piecus	
līdz	desmit	eiro.	

Inta Palkavniece,
VUGD Prevencijas un sabiedrības 

informēšanas nodaļas pārstāve 

Garantētās atlīdzības izmaksa 
AS PNB Banka klientiem uzsākta

22. augustā 
	 Finanšu	 un	 kapitāla	 tirgus	 komisija	
(FKTK)	pieņēmusi	lēmumu	par	garantēto	
atlīdzību	izmaksu	kārtību	AS	PNB Banka 
klientiem,	sākot	ar	22.	augustu,	uzticot	ga-
rantēto	atlīdzību	izmaksu	veikt	AS	Citade-
le banka. 
	 Saskaņā	 ar	 likumu	 garantētajai	 atlī-
dzībai	 jābūt	 pieejamai	 bankas	 klientiem,	
sākot	 ar	 astoto	 darbdienu	 pēc	 dienas,	
kad	 konstatēta	 noguldījumu	 nepieeja-
mība.	 Katram	 AS	 PNB Banka	 klientam	
tiks	 izmaksāta	 garantētā	 atlīdzība	 līdz	 
100	000	eiro.	Garantēto	 atlīdzību	 izmak-
sai	AS	PNB Banka	klientiem	nepieciešami	
aptuveni	279	miljoni	eiro.	Garantētās	atlī-
dzības	izmaksas	pilnībā	veiks	no	Latvijas	
Noguldījumu	garantiju	fonda,	un	šim	mēr-
ķim	nebūs	nepieciešami	līdzekļi	no	valsts	
budžeta.	
	 99,2%	AS	PNB Banka	klientu	garantē-
tās	atlīdzības	veidā	saņems	savus	noguldī-
jumus	pilnībā.	No	tiem	95%	ir	iekšzemes,	
tikai	4,2%	–	ārvalstu	klientu.
	 FKTK	Noregulējuma	un	garantiju	fon-
du	daļas	vadītāja	Jeļena	Ļebedeva:	–	Lat-
vijas banku klienti – gan iekšzemes, gan 
ārvalstu – ir valsts aizsardzībā. Valstī 
izveidotā noguldījumu garantiju sistēma 
šādā situācijā sniedz risinājumus, kā no-
drošināt klientu noguldījumu aizsardzī-
bu. Esam pielikuši visas pūles, lai atrastu 
banku, kas var piedāvāt klientu interesēm 
atbilstošāko risinājumu, un izstrādājuši 
kārtību, kā tiks organizētas garantētās at-
līdzības izmaksas, tāpat piesaistījuši Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūru, lai  
AS «PNB Banka» klientiem sniegtu ie-
spēju ātrāk un ērtāk saņemt pabalstus un 
pensijas.

	 Ņemot	 vērā,	 ka	 ievērojama	 daļa	 
AS	PNB Banka	ir	pensiju	un	pabalstu	sa-
ņēmēji,	FKTK	un	AS	Citadele banka	strā-
dā	 ciešā	 sadarbībā	 ar	Valsts	 sociālās	 ap-
drošināšanas	aģentūru	(VSAA),	lai	klien-
tiem	 nodrošinātu	 iespējami	 ātru	 un	 ērtu	
pensiju	 un	 pabalstu	 saņemšanu.	 FKTK	
izvēlējusies	uzticēt	garantēto	atlīdzību	iz-
maksu	veikt	AS	Citadele banka,	 izvērtē-
jot	 bankas	 klientu	 interesēm	 atbilstošāko	
risinājumu	un	ņemot	vērā	tās	tehnisko	no-
drošinājumu	pēc	iespējas	ātrākai	garantēto	
atlīdzību	 izmaksu	 sākšanai.	AS	Citadele 
banka	 ir	 apliecinājusi	 gatavību	 veikt	 ga-
rantēto	atlīdzību	izmaksu.

Garantētās atlīdzības 
izmaksas kārtība  

AS «PNB Banka» klientiem
 Privātpersonām, VSAA maksājumu 
(pabalstu/pensiju) saņēmējs ar jau eso-
šu kontu AS Citadele banka:
l	 nav	nepieciešams	doties	uz	AS	Citadele 
banka	filiāli.	Jūsu	garantētā	atlīdzība	 tiks	
automātiski	 pārskaitīta	 uz	 AS	 Citadele 
banka	kontu.	Bankas	konsultants	informēs	
VSAA	 par	 turpmāko	maksājumu	 saņem-
šanu	uz	AS	Citadele banka. Sešu mēnešu 
laikā no atlīdzību izmaksu sākuma jums	
nepieciešams	 apstiprināt	 VSAA,	 vai	 tur-
pināsiet	saņemt	maksājumus	AS	Citadele 
banka.
 Privātpersona, VSAA maksājumu 
(pabalstu/pensiju) saņēmējs, bez konta 
AS Citadele banka:
l	 dodieties	uz	noteiktām	AS	PNB Banka 
filiālēm,	dokumentu	parakstīšanai	līdzi	ņe-
mot	pasi	vai	ID	karti.	Jums	tiks	automātis-

ki	atvērts	konts	AS	Citadele banka	un	ie-
skaitīta	 garantētā	 atlīdzība.	 Internetbanka	
jums	būs	pieejama	uzreiz	pēc	dokumentu	
parakstīšanas.	 Norēķinu	 karti	 saņemsiet	
pa	pastu	divu	darbdienu	laikā	un	turpmāk	
varēsiet	to	izmantot	norēķiniem	un	skaid-
ras	 naudas	 izņemšanai.	 Turpat	 aizpildiet	
iesniegumu	VSAA	par	turpmāko	pabalstu/
pensiju	saņemšanu	AS	Citadele banka	vai	
paziņojiet	VSAA	par	vēlmi	to	saņemt	citas	
bankas	kontā.	
 Privātpersona, rezidents ar jau esošu 
kontu AS Citadele banka:
l	 aizpildiet	 pieteikumu	 par	 garantēto	
atlīdzību	 saņemšanu	 internetbankā	 vai	 
AS	Citadele banka	filiālē.	 Jūsu	garantētā	
atlīdzība	tiks	pārskaitīta	uz	pieteikumā	no-
rādīto	 kontu	 –	 jau	 esošu	 kontu	AS	Cita-
dele banka	vai	kontu	jebkurā	citā	finanšu	
iestādē.
 Privātpersona, rezidents bez konta 
AS Citadele banka:
l	 dodieties	uz	AS	Citadele banka	filiāli,	
identificējieties	un	saņemiet	garantēto	atlī-
dzību	ar	pārskaitījumu	uz	savu	kontu	jeb-
kurā	finanšu	iestādē.
 Privātpersonas – ārvalstu rezidenti:
l	 zvaniet	 uz	 AS	 Citadele banka	 un	
vienojieties	 par	 tikšanos.	 Dodieties	 uz	 
AS	Citadele banka	filiāli	Republikas	lau-
kumā	2A,	Rīgā,	 identificējieties	un	 saņe-
miet	 garantēto	 atlīdzību	 ar	 pārskaitījumu	
uz	savu	kontu	jebkurā	finanšu	iestādē.
 Juridiskās personas un to pārstāvji:
l	 zvaniet	 uz	AS	 Citadele banka	 infor-
matīvo	 tālruni	 67010000	 un	 vienojieties	
par	 tikšanos.	 Dodieties	 uz	 norādītajām	
AS	Citadele banka	filiālēm,	identificējie-
ties	un	atveriet	kontu	AS	Citadele banka 

vai	 saņemiet	 garantēto	 atlīdzību	 ar	 pār-
skaitījumu	uz	savu	kontu	jebkurā	finanšu	
iestādē.

	 Ievērībai	klientiem,	kuriem	jādodas	uz	
AS	Citadele banka,	–	lai	izmaksu	process	
noritētu	raiti,	aicinām	klientus,	pirms	do-
ties	uz	AS	Citadele banka,	pārliecināties,	
ka	 spēkā	 esošie	 klienta	 personu	 aplieci-
nošie	dokumenti	ir	AS	PNB Banka	rīcībā	
jeb	 ir	 aktualizēta	 klienta	 identifikācijas	
informācija.
	 Latvijas	Noguldījumu	 garantiju	 sistē-
ma	paredz	līdz	100	000	eiro	garantēto	at-
līdzību	katram	noguldītājam.	To	izmaksā	
gan	 fiziskām,	 gan	 juridiskām	 personām	
par	 visu	 veidu	 noguldījumiem	 jebkurā	
valūtā.	 Garantētā	 atlīdzība	 attiecas	 uz	
bankas	 klientu	 noguldījumiem,	 noguldī-
jumu	procentiem,	kas	uzkrāti	līdz	nogul-
dījumu	nepieejamības	iestāšanās	dienai.	

FKTK Komunikācijas daļa
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I. Vispārīgie jautājumi
	 1.	Saistošie	noteikumi	(turpmāk	–	Noteiku-
mi)	 nosaka	 kārtību,	 kādā	 Salacgrīvas	 novada	
administratīvajā	 teritorijā	 piemēro	 nekustamā	
īpašuma	nodokļa	 likmes,	 kārtību,	 kādā	 ar	 ne-
kustamā	 īpašuma	 nodokli	 apliek	 būves,	 kuru	
būvniecībā	 pārsniegts	 normatīvajos	 aktos	 no-
teiktais	 kopējais	 būvdarbu	 veikšanas	 ilgums,	
kārtību,	 kādā	 ar	 nekustamā	 īpašuma	 nodokli	
tiek	apliktas	vidi	degradējošas,	sagruvušas	vai	
cilvēku	 drošību	 apdraudošas	 būves,	 neapstrā-
dātas	 lauksaimniecībā	 izmantojamās	 zemes,	
nekustamā	 īpašuma	 nodokļa	maksāšanas	 kār-
tību	 par	 daudzdzīvokļu	 dzīvojamo	 māju	 (tās	
daļu),	kas	ierakstītas	Zemesgrāmatā	uz	pašval-
dības	vārda	un	pašvaldībai	piederošo	vai	pie-
kritīgo	 zemi,	 uz	 kuras	 šī	māja	 atrodas,	 kā	 arī	
kārtību,	 kādā	 nosaka	 nekustamā	 īpašuma	 no-
dokļa	paziņojumu	piespiedu	izpildes	termiņu.
II. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes 
	 2.	 Nekustamā	 īpašuma	 nodokļa	 likmi	
0,2%	no	kadastrālās	vērtības,	kas	nepārsniedz	 
56	915	euro,	0,4%	no	kadastrālās	vērtības	da-
ļas,	kas	pārsniedz	56915	euro,	bet	nepārsniedz	
106	715	euro,	un	0,6%	no	kadastrālās	vērtības	
daļas,	 kas	 pārsniedz	 106	 715	 euro,	 piemēro	
dzīvojamām	mājām	neatkarīgi	no	tā,	vai	tās	ir	
vai	nav	 sadalītas	dzīvokļu	 īpašumos,	dzīvoja-
mo	 māju	 daļām,	 telpu	 grupām	 nedzīvojamās	
ēkās,	kuru	lietošanas	veids	ir	dzīvošana,	kā	arī	
telpu	grupām,	kuru	 lietošanas	veids	 ir	 saistīts	
ar	dzīvošanu	(garāžām,	autostāvvietām,	pagra-
biem,	noliktavām	un	saimniecības	 telpām),	 ja	
tās	 netiek	 izmantotas	 saimnieciskās	 darbības	
veikšanai:
2.1.	fizisko	personu	 īpašumā,	 tiesiskajā	valdī-
jumā	 vai	 lietošanā	 esošiem	 objektiem,	 ja	 ne-
kustamā	 īpašuma	 nodokļa	 objektā	 taksācijas	
gada	 1.	 janvārī	 plkst.	 0.00	 dzīvesvieta	 dekla-
rēta	vismaz	vienai	personai.	Pārējos	gadījumos	
piemēro	 nekustamā	 īpašuma	 nodokļa	 likmi	 
1,5%	apmērā	no	objekta	kadastrālās	vērtības;
2.2.	 juridisko	personu,	 individuālo	komersan-
tu,	 ārvalstu	 komersantu	 un	 to	 pārstāvniecību	
īpašumā,	 tiesiskajā	 valdījumā	 vai	 lietošanā	
esošiem	objektiem,	ja	objekts	ir	izīrēts	dzīvoša-
nai,	no	nākamā	mēneša	pēc	īres	tiesību	nostip-
rināšanas	Zemesgrāmatā,	un	ja	taksācijas	gada	
1.	janvārī	plkst.	0.00	tajā	dzīvesvieta	ir	dekla-
rēta	vismaz	vienai	personai.	Pārējos	gadījumos	
piemēro	 nekustamā	 īpašuma	 nodokļa	 likmi	
1,5%	apmērā	no	objekta	kadastrālās	vērtības;
	 3.	 Fizisko	 un	 juridisko	 personu	 īpašumā	
esošai	daudzdzīvokļu	mājai	vienu	gadu	pēc	no-
došanas	ekspluatācijā	piemēro	likuma	Par ne-
kustamā īpašuma nodokli	3.	panta	pirmās	daļas	
2.	punktā	noteikto	nekustamā	īpašuma	nodokļa	
likmi.
	 4.	 Saistošo	 noteikumu	 izpratnē	 deklarē-
tā	 dzīvesvietas	 adrese	 ir	 personas	 deklarētās	
dzīvesvietas	 adrese	 vai	 norādītās	 dzīvesvietas	
adrese,	veicot	pirmuzskaites	reģistrāciju	Iedzī-
votāju	reģistrā.	
	 5.	 Ja	 nekustamais	 īpašums	uz	 kopīpašuma	
tiesību	pamata	pieder	vairākām	personām	vai	
atrodas	 kopvaldījumā,	 nekustamā	 īpašuma	
nodokļa	likmi	nosaka,	ņemot	vērā	katram	kop-
īpašniekam	piederošo	ēkas	domājamo	daļu	ka-
dastrālo	vērtību.
	 6.	Šo	noteikumu	2.1.	punktu	nepiemēro:
6.1.	līdz	taksācijas	gada	beigām,	ja	nekustamā	

īpašuma	nodokļa	maksāšanas	pienākums	iestā-
jas	taksācijas	gada	laikā	(objekts	iegūts	īpašumā	
izsoles	rezultātā,	privatizēts	vai	atsavināts	valsts	
vai	 pašvaldības	 īpašums,	 beigušās	 tiesības	 uz	
atbrīvojumu	 no	 nekustāmā	 īpašuma	maksāša-
nas	pienākuma,	reģistrēts	jauns	objekts);
6.2.	dārza	mājām	ar	kopējo	platību	līdz	40	m²;
6.3.	ja	taksācijas	gada	laikā	tiek	veikts	nekusta-
mā	īpašuma	nodokļa	pārrēķins	par	objektiem,	
kuriem	 mainīts	 lietošanas	 veids	 vai	 izbeigta	
saimnieciskā	darbība;
6.4.	ja	objekta	īpašnieks	vai	tiesiskais	valdītājs	
miris	 laika	 periodā	 līdz	 iepriekšējā	 taksācijas	
gada	31.	decembrim	un	ir	bijis	vienīgā	dzīves-
vietu	deklarējusī	persona	šajā	objektā.
	 7.	Pārējiem	objektiem	tiek	piemērotas	liku-
mā	Par nekustamā īpašuma nodokli	noteiktās	
likmes.
III. Nekustamā īpašuma nodoklis par vidi 
degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību 
apdraudošu būvi
	 8.	Vidi	degradējošu,	sagruvušu	vai	cilvēku	
drošību	 apdraudošu	būvi	 apliek	 ar	nekustamā	
īpašuma	nodokli	3%	apmērā	no	 lielākās	 turp-
māk	minētās	kadastrālās	vērtības:	
8.1.	būvei	piekritīgās	zemes	kadastrālās	vērtī-
bas;
8.2.	būves	kadastrālās	vērtības.
	 9.	Lēmumu	par	būves	klasificēšanu	kā	vidi	
degradējošu,	sagruvušu	vai	cilvēku	drošību	ap-
draudošu	vai	 lēmumu	par	attiecīga	statusa	at-
celšanu	pieņem	Salacgrīvas	novada	būvvalde.
	 10.	 Salacgrīvas	 novada	 dome	 Finanšu	 no-
daļa,	saņemot	8.	un	9.	punkta	kārtībā	pieņem-
to	 lēmumu,	 veic	 nekustamā	 īpašuma	 nodokļa	
pārrēķinu	ar	nākamo	mēnesi	pēc	lēmuma	spēkā	
stāšanās	dienas.	
IV. Nekustamā īpašuma nodoklis būvei, 
kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos 
aktos noteiktais kopējais būvdarbu 
veikšanas ilgums, un neapstrādātai 
lauksaimniecībā izmantojamai zemei
	 11.	Būvi,	kuras	būvniecībā	pārsniegts	nor-
matīvajos	aktos	noteiktais	būvdarbu	veikšanas	
ilgums,	 ar	 nākamo	 mēnesi	 pēc	 būvniecības	
termiņa	izbeigšanās	 līdz	mēnesim,	kad	parak-
stīts	akts	par	būves	pieņemšanu	ekspluatācijā,	
apliek	 ar	 nekustamā	 īpašuma	 nodokļa	 likmi	 
3%	apmērā	no	lielākās	turpmāk	minētās	kadas-
trālās	vērtības:
11.1.	būvei	piekritīgās	zemes	kadastrālās	vēr-
tības;
11.2.	būves	kadastrālās	vērtības.	
	 12.	Salacgrīvas	novada	domes	Finanšu	no-
daļa	līdz	kārtējā	gada	1.	decembrim	saņem	Sa-
lacgrīvas	novada	būvvaldes	sagatavo	informā-
ciju	par	11.	punktā	minētām	būvēm	un	veic	ne-
kustamā	īpašuma	nodokļa	pārrēķinu	ar	nākamo	
mēnesi	pēc	informācijas	saņemšanas	dienas.	
	 13.	 Neapstrādātu	 lauksaimniecībā	 izman-
tojamu	zemi	apliek	ar	nekustamā	īpašuma	no-
dokļa	likmi	3%	apmērā	no	nekustamā	īpašuma	
kadastrālās	vērtības.	
V. Nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanas 
kārtība un maksāšanas paziņojuma 
piespiedu izpildes termiņš
	 14.	Nekustamā	īpašuma	nodokli	par	daudz-
dzīvokļu	 dzīvojamo	 māju	 (tās	 daļu),	 kas	 ie-
rakstīta	 Zemesgrāmatā	 uz	 pašvaldības	 vārda,	
un	 pašvaldībai	 piederošo	 vai	 piekritīgo	 zemi,	
uz	 kuras	 šī	 māja	 atrodas,	 maksā	 pašvaldības	

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 2. panta 8.1 daļā, 3. panta pirmajā daļā, pirmās daļas 
1.4 punktā, 1.6 punktā un 9. panta otrajā daļā noteikts, ka pašvaldībai, izdodot saistošos notei-
kumus, ir tiesības noteikt, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā īrnieki, nomnieki, dzīvokļu 
īpašumu tiesiskie valdītāji vai personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) 
ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), 
kas ierakstīta Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo 
zemi, uz kuras šī māja atrodas, noteikt nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi neapstrādā-
tajai lauksaimniecībā izmantojamai zemei, vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību 
apdraudošām būvēm, kā arī aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli būves, kuras būvniecībā 
pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums.
Ar saistošajiem noteikumiem tiek paredzēts, sākot ar 2020. taksācijas gadu, noteikt – lai sa-
ņemtu samazināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas 
daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai 
un viena, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, ja šie objekti netiek izmantoti saimnieciskai darbī-
bai, izņemot valsts, pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumā valdījumā esošus 
objektus, uz katra gada 1. janvāra plkst. 0.00 jābūt deklarētai vismaz vienai personai. 

2. Īss projekta 
satura izklāsts 

1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā īrnieki, nomnieki, dzīvokļu īpašumu tiesis-
kie valdītāji vai personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas 
līdz dzīvojamās mājas privatizācijai par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ie-
rakstīta Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi. 
2. Noteikt neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei nekustamā īpašuma nodokļa 
likmi 3% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.
3. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi aplikt ar nekustamā īpa-
šuma nodokļa likmi 3% apmērā no būvei piekritīgās zemes vai būves kadastrālās vērtības (pie 
aprēķina jāņem vērā lielākā kadastrālā vērtība).
4. Noteikt, ka būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būv-
darbu veikšanas ilgums, aplikt ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās 
kadastrālās vērtības (būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtībai vai būves kadastrālās vēr-
tības) ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts 
akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.
5. Noteikts – lai saņemtu samazināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi dzīvokļa īpašuma 
sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai kop-
lietošanas telpu platībai un viena, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, ja šie objekti netiek iz-
mantoti saimnieciskai darbībai, izņemot valsts, pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrību 
īpašumā valdījumā esošus objektus, sākot ar 2020. taksācijas gadu uz katra gada 1. janvāra 
plkst. 0.00 jābūt deklarētai vismaz vienai personai. Dzīvesvietas deklarēšanās prasības ro-
sinās veikt savas dzīvesvietas deklarāciju tām personām, kuras dažādu apstākļu dēļ to nav 
izdarījušas. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašval-
dības budžetu 

Papildus budžetā plānoti ieņēmumi no neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
aplikšanas ar nodokli (pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās 
lauksaimniecības pārvaldes līdz kārtējā gada 20. novembrim pašvaldībai sniegtajiem datiem), 
vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšana ar nekustamā 
īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā (nepieciešams būvvaldes izsniegts apsekojuma akts par 
ēku un nekustamā īpašuma stāvokli), un, pamatojoties uz būvvaldes sniegtajiem datiem, plā-
nots aplikt ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā būves, kurām būvniecībā pār-
sniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums.
Ietekme uz Pašvaldības 2020. gada budžetu saistībā ar paaugstināto nekustamā īpašuma 
nodokļa likmi 1,5% dzīvokļu īpašumiem pēc saistošo noteikumu 2. panta prognozējama  
113 000 EUR. 

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz uz-
ņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā 

 Tiks sakārtota Salacgrīvas novada administratīvā teritorija (sakoptas lauksaimniecībā iz-
mantojamās zemes, nojauktas vai atjaunotas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku dro-
šību apdraudošas būves, ekspluatācijā nodotas ēkas un būves, kurām beidzies būvniecības 
termiņš), kas sekmēs gan fizisko gan juridisko personu uzņēmējdarbības sfēras attīstību.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Netiek mainīta.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 8
«Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā» 

paskaidrojuma raksts

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8
Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2019. gada 19. jūnija sēdes lēmumu Nr. 241 (protokols Nr. 8; 3.§)
Precizēti ar Salacgrīvas novada domes 2019. gada 21. augusta sēdes lēmumu Nr.__ (protokols Nr. ; .§)

Izdoti	saskaņā	ar	likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 3. panta pirmo daļu, 1.1 daļu, 1.4 daļu, 1.6 daļu, 1.7 daļu, 9. panta otro daļu

daudzdzīvokļu	 mājas	 (tās	 daļu)	 īrnieki	 un	
nomnieki,	kuriem	īres	un	nomas	līgumi	slēgti	
ar	pašvaldību,	vai	personas,	kuras	īpašuma	tie-
sības	uz	dzīvojamo	māju	 (tās	daļu)	 ieguvušas	
līdz	 dzīvojamās	 mājas	 privatizācijai,	 vai	 dzī-
vokļu	īpašumu	tiesiskie	valdītāji	(līdz	nekusta-
mā	 īpašuma	 reģistrēšanai	Zemesgrāmatā),	vai	
likuma	Par nekustamā īpašuma nodokli	2.	pan-
ta	septītajā	daļā	noteiktie	nodokļa	maksātāji.	
	 15.	 Nodokļu	 maksāšanas	 paziņojumu	 pie-
spiedu	 izpilde	 tiek	veikta	ne	vēlāk	kā	7	 (sep-

tiņu)	gadu	laikā	no	nodokļa	samaksas	termiņa	
iestāšanās	brīža.	
VI. Noslēguma jautājumi
	 16.	 Saistošie	 noteikumi	 stājas	 spēkā	
2020.	gada	1.	janvārī.
	 17.	Atzīt	par	spēku	zaudējušiem	Salacgrīvas	
novada	domes	2018.	gada	22.	augusta	saistošos	
noteikumus	Nr.	12	Par nekustamā īpašuma no-
dokli Salacgrīvas novadā.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

pieejami	 www.zaao.lv vai	 pa	 
tālr.	64281250.	Akcijas	nolikums	
pieejams	 uzņēmuma	 mājaslapā	
un	pie	EKO	laukumu	pārziņiem.
	 Akcija	 ir	 spēkā	 tikai	 ZAAO	
darbības	reģionā.
	 ZAAO	 ir	 pašvaldību	 uzņē-
mums,	 kas	 nodrošina	 atkritumu	

savākšanu,	šķirošanu,	uzglabāša-
nu,	apstrādi,	pārvadāšanu,	apgla-
bāšanu	 un	 sabiedrības	 izglītoša-
nas	aktivitātes.

Zane Leimane,
SIA «ZAAO» sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Stikla iepakojuma vākšanas akcija Stikllotto
 Līdz	31.	augustam	SIA	ZAAO	
organizē	 izlietotā	 stikla	 iepako-
juma	 vākšanas	 akciju	 Stikllotto,	
kuras	 laikā,	 nogādājot	 uz	 EKO	
laukumiem	 vismaz	 10	 tukšas	
stikla	 pudeles	 vai	 burkas,	 ir	 ie-
spēja	piedalīties	balvu	izlozē.
	 Akcija	 tika	 rīkota	 arī	 pērn,	
kad	 mēneša	 laikā	 iedzīvotāji	
pārstrādei	 nodeva	 vairāk	 nekā	 
82	500	stikla	iepakojuma	vienību	
jeb	27	tonnas	konkrētā	iepakoju-
ma.
	 ZAAO	 Šķiroto	 atkritumu	 sa-
vākšanas	 daļas	 vadītāja	 Ginta	
Gailuma:	 – Stiklam ir bezgalīgi 
daudz dzīvību. To var pārstrā-
dāt atkal un atkal, ražojot jaunas 
pudeles, burkas un dekoratīvos 
elementus. ZAAO darbības re-
ģionā pēc EKO laukumu apmek-

lētāju skaita un savāktā apjoma 
redzam, ka aizvien vairāk ir ie-
dzīvotāju, kuri ir gatavi šķirot un 
iesaistās piedāvātajā dalīti vāktu 
atkritumu nodošanas sistēmā. Ie-
spējams, šogad akcijā nodotais 
stikla iepakojuma daudzums ne-
būs tik liels, cik iepriekš, jo no šī 
gada sākuma sešu pilsētu terito-
rijās – Cēsīs, Valmierā, Saulkras-
tos, Smiltenē, Limbažos un  
Valkā – esam attīstījuši savu in-
frastruktūru un tagad privātmāju 
iedzīvotājiem ir iespēja iepakoju-
mu šķirot pie savas mājas nam-
durvīm, nemērojot ceļu līdz EKO 
laukumiem.
	 Akcijā	var	nodot	tikai	izlieto-
tas,	izskalotas	pudeles	un	burkas.	
Tās	 var	 būt	 saplīsušas.	 Pudeles	
un	burkas	var	būt	ar	etiķetēm	un	

metāla	 vākiem/korķiem.	 Akcijā	
nevar	 nodot	 keramikas	 pudeles,	
spoguļus,	 vāzes,	 fajansa	 un	por-
celāna	traukus,	kosmētikas	stikla	
pudelītes	un	trauciņus,	jo	tiem	ir	
nepieciešams	cits	pārstrādes	pro-
cess.
	 Ikdienā	 ZAAO	 nodrošina,	 ka	
iedzīvotājiem	20	EKO	laukumos,	
simtos	EKO	punktu	un	ar	pakal-
pojumu	Videi draudzīgs birojs	 ir	
iespēja	bez	maksas	nodot	ne	tikai	
stikla,	 bet	 arī	 papīra,	 plastmasas	
un	metāla	iepakojumu.	EKO	lau-
kumos	 privātpersonas	 var	 nodot	
arī	nolietotu	sadzīves	elektroteh-
niku,	 sadzīvē	 radušos	 bīstamos	
atkritumus,	 zaļos	 un	 lielgabarīta	
atkritumus,	būvgružus,	kā	arī	lie-
tošanai	derīgus	apavus.
	 EKO	 laukumu	 darbalaiki	

http://www.zaao.lv/
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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.

Jubilāriem 
sveiciens!

Kā gladiola ābolzaļā fonā,
Kad vasara sāk lēni projām iet,
Plaukst Tava jubileja
atkal dienu dārzā
Un pretī mums
kā saulespuķe zied. 

Klāt dāsnākais, bagātākais laiks, zied, 
briest un gatavojas… Dariet to arī jūs –  
sveiciet un sviniet, baudiet un mīliet, 
vāciet un gatavojiet! Lai izdodas!

	 Aicinām	 Latvijas	 ģime-
nes	 iesaistīties	 izstādes	 Dzim-
tas grāmata	 veidošanā	 –	 līdz	 
31.	 augustam	 iesūtīt	 projektam	
Bibliotēka	 savu	 dzimtas	 stāstu	
un	aprakstu	par	grāmatu,	kas	ģi-
menei	ir	īpaši	nozīmīga.	Iedves-
mojošākie	Latvijas	ģimeņu	stās-
ti	 un	 grāmatas	 2020.	 gadā	 tiks	
prezentēti	izstādēs	Rīgā,	Liepājā	
un	Rēzeknē.
	 Literatūras	 darba	 formāts,	
valoda	 un	 izdošanas	 gads	 nav	
svarīgi	–	 tā	var	būt	 sena	Bībele,	
pārmantota	 no	 paaudzes	 paau-
dzē,	romāns,	kas	kopīgā	lasīšanas	
priekā	vienojis	vairākus	ģimenes	
locekļus,	 vai	 pavisam	 nesen	 iz-
dota	pasaku	grāmata.

 Lai pieteiktos konkursam, 
jāiesūta dzimtas stāsts, apraksts 
par ģimenei nozīmīgu grāmatu 
un grāmatas fotogrāfija.

 Pieteikumus	 aicinām	 sūtīt	
elektroniski	 uz	 e-pastu	 biblio-
teka@bib.eu ar	 norādi	 Dzimtas 
grāmata	vai	ierakstītā	vēstulē	uz	
adresi:	Baltic International Bank,	
Kalēju	iela	43,	Rīga,	LV-1050	ar	
norādi Jekaterinai Kuzņecovai, 
«Baltic International Bank», 
konkursam «Dzimtas grāmata» 
līdz	31.	augustam.

 Vairāk par konkursa noteik-
tumiem – www.manabibliote - 
ka.lv/dzimtas-gramata.

AICINĀM
PIEDALĪTIES IZSTĀDĒ 
«DZIMTAS GRĀMATA»

Salacgrīvas bibliotēkā

Intas Lee
izstāde
«Maigums»
(ziedu fotogrāfijas
ar tekstūrām)

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod 
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu 

Ainažos, Valdemāra ielā 56, 
kadastra Nr. 6605 002 0087, kas sastāv no zemes un ēkas 1/3 domājamās daļas.

 Īpašuma nosacītā cena – 31 340 eiro;
 izsoles solis – 1000 eiro.
 Izsolei jāpiesakās līdz 4. oktobra plkst. 16.00, izsole notiks 7. oktobrī plkst. 15.00 Smilšu ielā 9 
(106. telpā), Salacgrīvā.
 Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods 
 UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 10 eiro (t.sk. PVN 21%) un nodro-
šinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma nosacītās cenas.
 Pirmpirkuma tiesīgajai personai pieteikums par IZSOLES OBJEKTA pirkšanu jāiesniedz Salac-
grīvas novada domē ne vēlāk kā līdz 30. septembrim (pieteikums uzskatāms par iesniegtu, ja tas 
saņemts Salacgrīvas novada domē ne vēlāk kā līdz 30. septembrim).
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, saņemt in-
formāciju un reģistrēties izsolei – Ainažu pilsētas pārvaldē, Parka ielā 16, tālr. 64071310, 64071308 
un Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, tālr. 64071986.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod 
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu 

Mazpurvi 1, Liepupes pagastā, 
kadastra Nr. 6660 009 0585, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6660 009 0601

(2,5 ha platībā).

 Īpašuma nosacītā cena – 3640 eiro; 
 izsoles solis – 360 eiro.
 Izsolei jāpiesakās līdz 28. oktobra plkst. 17.00, izsole notiks 29. oktobrī plkst. 15.00 Smilšu  
ielā 9 (106. telpā), Salacgrīvā.
 Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods 
 UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 10 eiro (t.sk. PVN 21%) un nodro-
šinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma nosacītās cenas.
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, saņemt 
informāciju un reģistrēties izsolei iespējams Liepupes pagasta pārvaldē, tālr. 64020118, 64020142, 
64071986.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod 
izsolē ar pretendentu atlasi nekustamo īpašumu 

Blaumaņa ielā 8, Salacgrīvā, 
kadastra Nr. 6615 006 0156, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6615 006 0156 

(1,2416 ha platībā).

 Izsoles objekts apgrūtināts ar 16 zemes nomas līgumiem ar noteiktu nomas līgumu termiņu. 
Īpašuma Blaumaņa ielā 8 ar zemes vienības kadastra Nr. 6615 006 0156 (1,2416 ha platībā) turp-
mākā izmantošana tiek noteikta – mazdārziņu teritorijas.
 Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 7. oktobra plkst. 17.00. Izsole notiek 8. oktobra  
plkst. 14.30 Smilšu ielā 9 (106. telpā), Salacgrīvā.
 Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods 
 UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 10 eiro (t.sk. PVN 21%) un nodro-
šinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma nosacītās cenas.
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, sa-
ņemt informāciju un reģistrēties izsolei Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, 207. kabinetā,  
tālr. 64071986.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod 
par brīvu cenu automašīnu OPEL ZAFIRA, 

reģistrācijas Nr. GV149 (pirmo reizi reģistrēta 01.10.1999).

 Automašīnas nosacītā cena – 123,97 eiro (viens simts divdesmit trīs eiro).
 Pieteikums par automašīnas OPEL ZAFIRA pirkšanu iesniedzams Salacgrīvas novada domē 
Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, piecu darbdienu laikā no sludinājuma publicēšanas. Ja piecu darbdienu 
laikā pēc sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, rīkojama izsole Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Ja izsole netiek rīkota, samaksa nosacītās cenas 
apmērā par automašīnas OPEL ZAFIRA pārdošanu veicama 5 (piecu) darbdienu laikā no Salac-
grīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas paziņojuma saņemšanas.
 Pirms izsoles tās dalībnieki ar automašīnas tehnisko stāvokli var iepazīties dabā, apskates laiku 
saskaņojot pa tālruni 64071986.
 Iepazīties ar izsoles noteikumiem iespējams mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, da-
lībnieku reģistrācija izsolei tiek veikta 207. kabinetā (tālr. 6407196) līdz 9. septembra plkst. 17.00.
 Izsole notiks 10. septembrī plkst. 15.00 Salacgrīvā, Smilšu ielā 9 (106. telpā).
Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods  UNLALV2X, 
konts LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 10 eiro (t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nau-
da 10% apmērā no īpašuma nosacītās cenas.

Pašvaldība rīko apbūves tiesību izsoli īpašumam Atpūtas 
Ainažu pagastā

 Izsoles objekts – Apbūves tiesības uz zemes gabala daļu Atpūtas Ainažu pagastā (0,5 ha platībā).
 Apbūves tiesības nodibināšanas mērķis – atpūtas vietas labiekārtošanai, publiski pieejamas 
atpūtas vietas izveide ar iespēju būvēt ēku (būvi).
 Izsoles objekta – Apbūves tiesību maksa gadā – 200 eiro.
 Izsoles solis – 20 eiro.
 Apbūves tiesību termiņš – 20 (divdesmit) gadi.
 Izsoles veids - pirmā Apbūves tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 Apbūves tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 24. septembra plkst. 17.00. Pieteikumi 
un dokumenti iesniedzami Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, klientu apkalpoša-
nas centrā.
 Izsole notiks 25. septembrī plkst. 11.00 Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, 106. telpā.
 Izsoles norises kārtība saskaņā ar izsoles noteikumu 6. nodaļu (izsoles noteikumi pieejami Sa-
lacgrīvas novada pašvaldības mājaslapā www.salacgriva.lv).
 Izsoles objektu var apskatīt, saskaņojot izsoles objekta apskates laiku pa tālruni 64071308. 

Pašvaldība rīko apbūves tiesību izsoli īpašumam 
Vidzemes ielā 31 Salacgrīvā

 Izsoles objekts – Apbūves tiesības uz zemes gabala Vidzemes ielā 31, Salacgrīvā, zemes vie-
nības kadastra apz. 6615 006 0135 (2,0103 ha platībā).
 Apbūves tiesību nodibināšanas mērķis – komercobjekta būvniecībai.
 Izsoles objekta – Apbūves tiesību maksa gadā – 1000 eiro.
 Izsoles solis – 50 eiro.
 Apbūves tiesību termiņš – 20 (divdesmit) gadi.
 Izsoles veids – pirmā Apbūves tiesību atklātā mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 Apbūves tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 24. septembra plkst. 17.00. Pieteikumi 
un dokumenti iesniedzami Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, klientu apkalpoša-
nas centrā.
 Izsole notiks 25. septembrī plkst. 11.00 Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, 106. telpā.
 Izsoles norises kārtība saskaņā ar izsoles noteikumu 6. nodaļu (izsoles noteikumi pieejami Sa-
lacgrīvas novada pašvaldības mājaslapā www.salacgriva.lv).
 Izsoles objektu var apskatīt, saskaņojot izsoles objekta apskates laiku pa tālruni 64071986.

IZSOLES

Vēl augusta pēdējā diena.
Vēl zvaigznes un āboli krīt.
Sirds vasarai ardievas pamāj –
Uz skolu man jāiet rīt.
  Vēl jāieliek ceļasomā
  Kāds sapnis, ko piepildīt,
  Un kāda iesākta doma
  Par to, kas būšu es rīt.
     (M. Svīķe)

Salacgrīvas vidusskolas kolektīvs
mīļi gaida skolēnus,

viņu vecākus un tuviniekus, 
iepriekšējos skolas darbiniekus 

Zinību dienā – 2. septembrī – plkst. 10 
Zvejnieku parka estrādē

(nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā svinīgais 
pasākums notiks skolas aktu zālē). 

 Pirms svinībām skolēni pulcējas savās klasēs.
 Uz satikšanos savā skolā!

Tava Salacgrīvas vidusskola

31. augustā 20.30 
Senās uguns nakts 

pie Baltās saules Ainažos. 
Sveču taka un sadziedāšanās pie senās uguns.

Zinību diena
l Liepupes pamatskolā
 2. septembrī plkst. 9.00, 
l Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā 
 plkst. 10.00.
l Mūzikas skola gaida audzēkņus plkst. 12.00, 
l mākslas skola – plkst. 12.00, 
 jaunu audzēkņu uzņemšana plkst. 13.00.Informācija Tērces ielas 10

mazdārziņu nomniekiem!
Zemes gabala Tērces ielā 10 mazdārziņu

nomnieki aicināti uz sapulci 
piektdien, 30. augustā, plkst. 17.30.
Sapulce notiks Tērces ielā 10 pie dārza Nr. 4.

Informācija pa tālr. 64071986.
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