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Būt vai nebūt 
Salacgrīvas 
novadam!

	 No	9.	 septembra	 līdz	7.	oktobrim	Sa-
lacgrīvas	novadā	notiek	publiskā	apsprie-
šana	par	Vides	aizsardzības	un	reģionālās	
attīstības	ministrijas	virzīto	administratīvi	
teritoriālo	 reformu,	kuras	 laikā	18	gadus	
sasniegušie	 Salacgrīvas	 novada	 iedzīvo-
tāji	un	 tie,	kuriem	Salacgrīvas	novadā	 ir	
nekustamais	īpašums,	aicināti	izteikt	savu	
viedokli	 par	 iespējamo	 Salacgrīvas	 no-
vada	apvienošanu	ar	Alojas	un	Limbažu	
novada	administratīvajām	teritorijām.
	 Jautājums	publiskajā	apspriešanā	ir	
tikai	viens	–	vai	jūs	atbalstāt	Salacgrī-
vas	 novada	 iespējamo	 apvienošanu	 ar	
Alojas	un	Limbažu	novada	administra-
tīvajām	teritorijām?	
	 Atbilžu	varianti	–	jā	vai	nē. 
	 Anketā	ir	vieta	arī	viedokļa	izteikšanai.

PUBLISKĀ 
APSPRIEŠANA 

iedzīvotāju viedokļa 
noskaidrošanai par Vides 

aizsardzības un reģionālas 
attīstības ministrijas 

rosināto administratīvi 
teritoriālo reformu

 Apspriešana notiek no 2019. gada 9. sep-
tembra līdz 7. oktobrim šādās vietās:
1. Salacgrīvas novada domes 
 Valsts un pašvaldības vienotajā 
 klientu apkalpošanas centrā 
 Salacgrīvas novada domē – 1. stāvā, 
 109. kabinetā, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā,
2. Liepupes pagasta pārvaldē, «Mežgravās», 
 Liepupes pagastā,
3. Ainažu pilsētas pārvaldē, Parka ielā 16, 
 Ainažos,
4. Salacgrīvas novada bibliotēkā, Sila ielā 2, 
 Salacgrīvā,
5. Ainažu bibliotēkā, Parka ielā 16, Ainažos,
6. Korģenes bibliotēkā, Zītaru ielā 3, Korģenē,
7. Liepupes bibliotēkā, Liepupē 29-13, 
8. Svētciema bibliotēkā, Dārza ielā 26, 
 Svētciemā,
9. Tūjas bibliotēkā, Liedaga ielā 11-1, Tūja.

APSPRIEŠANAS JAUTĀJUMS: 
Vai jūs atbalstāt Salacgrīvas 
novada iespējamo apvienošanu 
ar Limbažu novada un Alojas 
novada administratīvajām 
teritorijām?

   JĀ 
   NĒ

NEESI VIENALDZĪGS, 
PAUD SAVU VIEDOKLI!

Salacgrīvā skrien trīs tiltus
	 21.	 septembris,	 sestdiena,	
līst,	traki	pūš…	Labāk	sēdēt	mā-
jās,	bet	nē,	kaut	kas	mani	neliek	
mierā!	Velku	kājās	gumijniekus,	
meklēju	 lietusmēteli	 un	 mašīnā	
iekšā,	lai	brauktu	uz	Salacgrīvu.
	 Gribas	 redzēt,	 cik	 tad	 būs	 to	
trako,	 kuri	 ir	gatavi	 skriet,	 soļot	
un	 tipināt	 jau	 tradicionālajā	 trīs	
tiltu	 skrējienā.	 Iebraucot	 pilsē-
tas	 centrā,	 saprotu,	 ka	 auto	 nav,	
kur	nolikt…	Rosību	laukumā	pie	
baznīcas	 nespēj	 mazināt	 ne	 lie-
tus,	ne	vējš!	Gribas	viņiem	izteikt	
līdzjūtību,	bet,	redzot	viņu	priecī-
gās	 sejas	 un	 aktīvo	 iesildīšanos,	
saprotu,	ka	manis	teiktais	būs	pil-
nīgi	nevietā.
	 Sporta	 metodiķe	 Mārīte	 Jan-
kovska	dod	pēdējos	norādījumus,	
kā	uzvesties	trasē,	un	121	trīs	til-
tu	 skrējējs	 stājas	 startam.	 Auto	
satiksme	 uz	 Salacas	 tilta	 slēgta,	 skrējēji	
ātri	pieveic	šo	posmu	un,	nogriežoties	uz	
Krasta	ielu,	dodas	sešarpus	kilometru	ga-
rajā	trasē.	Lietus	mākoņi,	nedaudz	sakau-
nējušies,	pamazām	izklīst,	vien	vējš	pūs	uz	
nebēdu,	varbūt	kādam	piepalīdzot…
	 Gaidot	 skrējējus,	 pilskalnā,	 pie	 finiša	
līnijas,	 iekārtojas	 tiesneši.	Viņu	 darbs	 kā	

vienmēr	ir	saskaņots	un	organizēts	–	viens	
fiksē	laiku,	citi	pieraksta	to	uz	lapiņām	un	
atdod	 skrējējiem,	 savukārt	 trešie	 reģistrē	
laiku	un	finišētājus	klašu	un	vecuma	gru-
pās.	Skrējiena	labākais	laiks	–	22:45	–	šo-
gad	 netika	 pārspēts,	 bet	 pēc	 25	minūtēm	
finišēja	pirmais	skrējējs	–	Mārtiņš	Petrovs,	
tūlīt	aiz	viņa	Aleksis	Borozdins.	Pēc	nelie-

las	 klusuma	 pauzītes,	 šķiet,	maisam	 gals	
paspruka	vaļā,	un	dalībnieki	pilskalnā	fi-
nišēja	 cits	 pēc	 cita	 –	 lieli,	mazi,	 veci	 un	
jauni,	spēj	tik	laiku	pierakstīt!	Kad	finišēja	
skolotājs	Daniels	Grigorjevs,	 visiem	 bija	
skaidrs	 –	 trīs	 tiltu	 skrējiens	 ir	 noslēdzies	
un	laiks	gatavoties	apbalvošanai.

á	7.	lpp.

Finišē šī gada trīs tiltu skrējiena uzvarētājs – Mārtiņš Petrovs no Cēsīm
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12. oktobrī Nēģu svētki 
Salacgrīvā! 

	 Šogad	Salacgrīvas	novadā	svinēsim	astotos	Nēģu	svētkus,	kuros	
godināsim	nēģu	zvejas	amata	meistarus	un	apaļmutnieku	–	nēģi.	
	 Aicinām	viesus	apmeklēt	trīs	nēģu	tačus	uz	Salacas	un	vienu	pie	
Svētupes!	
	 Šajā	dienā	būs	Nēģu	kross,	PASAULĒ	GARĀKAIS	viltotais	nē-
ģis,	radošās	darbnīcas,		amatnieku	tirdziņš,	fotoorientēšanās	Salac
grīvā,	ciemošanās	Salacgrīvas	muzejā	un	Dabas	izglītības	centrā.	
	 Esiet	īpaši	gaidīti	Salacgrīvas	novadā!	
	 Sīkāka	informācija	–	www.visitsalacgriva.lv. 

Bibliokuģa projekts 
pārtop patriotiskā akcijā
	 Salacgrīviešu	biedrība	Biblio-
kuģis «Krišjānis Valdemārs» šo-
ruden	 Salacas	 baseina	 bibliotē-
kās	un	skolās	sāk	projektu	Grā-
mata vieno Burtnieku ar jūru. 
Sākotnēji	paredzētie	AS	Latvijas 
Valsts meži	un	Valsts	kultūrkapi-
tāla	 fonda	 atbalstītie	 pasākumi	
Vidzemes	 kultūras	 programmā	
Salacgrīvas	 novada	 bibliotēkās	
un	 skolās	 pārauguši	 patriotiskā	
akcijā,	 rādot	un	stāstot,	cik	paš-
pietiekams	ir	Salacgrīvas	novads	
un	 kādas	 garīgās	 kultūras	 vērtī-
bas	te	gadu	gaitā	radušās	un	top	
vēl	arvien.
	 Vai	 zinājāt,	 ka	 Ungurpils	 ie-
dzimtais	Vilis	Kasims,	kurš	tagad	
dzīvo	 Barselonā,	 savā	 daiļdarbā	
Lielā pasaule	ir	pareģojis,	ka	tie-
ši	Salacas	 krastos	 dibināsies	 jau-
na	 cilvēku	 kopiena,	 kuru	 izglābs	
mīlestība?	 Savukārt	 salacgrīvie-
tis	 Mintauts	 Eglītis,	 kuru	 Otrā	
pasaules	 kara	 vēji	 aiznesa	 tālajā	
Austrālijā,	raksta,	ka	viņš	redzējis	
vai	 pusi	 pasaules,	 bet	 nekur	 nav	
lūkojis	 tik	 skaistus	 saullēktus	 kā	
Salacas	 krastos.	 Un	 ainažnieks	
Rihards	Bērziņš	(Valdess)	varējis	
radīt	 savus	Jūras vilkus	 tikai	 lat-
viešu	kuģniecības	šūpulī	Ainažos,	
kur	vecajā	skolā	vēl	arvien	spoko-
jas	jūrskolnieku	gari,	lai	gan	viņi	
paši	jau	sen	atdusas	Ainažu	veca-
jos	kapos	zem	zilām	atraitnītēm.
	 Salacas	burvību	tēlojis	Ausek-
lis,	 Rūdolfs	 Blaumanis,	 Apsīšu	
Jēkabs,	 Pāvils	 Rozītis,	 Alfrēds	
Krūklis,	 Valdis	 Rūja,	 Viks	 un	
mūsu	novadniece	Daina	Avotiņa.	

Kur	nu	vēl	Jāņa	Petera	mīlas	vār-
di	Salacai!	Cik	vasaras	dzejnieks	
nav	 pavadījis	 Vidzemes	 akme-
ņainajā	jūrmalā!
	 Kā	 sēnes	 pēc	 lietus	 novada	
skolās	 un	 bibliotēkās	 izaugu-
šas	 grāmatu	 izstādes,	 kas	 stāsta	
par	 Salacgrīvas	 novadu.	 Pirmo	
veidoja	 Hedviga	 Inese	 Podziņa	
Salac	grīvas	 novada	 bibliotēkā.	
Viņa	atzīst:	– Ikdienā pat neapzi-
nāmies, cik esam bagāti. Blakus 
Dainas Avotiņas un Jāņa Pete-
ra veikumam mani ļoti uzrunāja 
Viļa Kasima fantāzijas par nā-
kotnes pasauli. Kādēļ gan tieši te 
pie Salacas nevarētu dzimt jauna 
civilizācija? Salacgrīvas	 vidus-
skolas	 bibliotekāre	 Valentīna	
Kalniņa	grāmatu	plauktos	radusi	
vairākus	 izdevumus,	 kuri	 stāsta	
par	mūsu	novadu:	–	Palasiet Ani-
tu Emsi, Vidzemes lībiešu saknes 
ir dzīvas! Ik dienu bērni mājās 
dzird šīs izloksnes īpatnības un 
reizēm lepojas arī skolā – es zinu, 
kā to pateikt salacgrīviski!
	 Aicinām	 skolēnus	 atnākt	 līdz	
bibliotēkai,	izlasīt	kādu	no	stāstu	
vai	 dzejas	 kājumiem	 un	 uzrak
stīt	 domrakstu.	 Tos	 vērtēs	 bib-
liokuģa	komanda.	Labāko	darbu	
autoriem	 organizēsim	 īpašu	 iz-

ziņas	 braucienu	Lāčplēša	 dienas	
priekšvakarā.	 Tad	 skolēni	 varēs	
aplūkot	 Brīvības	 pieminekli	 no	
iekšpuses,	viesoties	Goda	istabā.	
Pēcāk	 Rīgas	 Latviešu	 biedrības	
namā	 notiks	 latviskuma	 stunda	
kopā	ar	kinorežisoru	un	ilggadē-
jo	 biedrības	 priekšsēdētāju	 Jāni	
Streiču.	 Savukārt	 Latvijas	 Uni-
versitātes	 Akadēmiskajā	 biblio-
tēkā,	 ar	 ko	 Salacgrīvas	 novadu	
vieno	 sadarbības	 memorands,	
būs	 iespēja	 aplūkot	Misiņa	 bib-
liotēkas	 krājumus.	 Tos	 laipni	
pavērs	 Akadēmiskās	 bibliotēkas	
direktore	Venta	Kocere.	Tur,	kur	
vērojama	plaša	vēsturiska	izstāde	
par	Latvijas	Universitāti	100	ga-
dos,	atminēsimies	vēl	vienu	simt-
gadi	–	bibliokuģa	lieldraugs	vice-
admirālis	Gaidis	Andrejs	Zeibots	
skolēniem	 stāstīs	 par	 Latvijas	
Kara	floti,	kas	mūsdienās	pārau-
gusi	 Jūras	 spēkos.	 Patriotiskās	
dzejas	festivāla	dienās	pagājuša-
jā	rudenī	un	arī	šopavasar	vairāki	
Jūras	spēku	kuģi	viesojās	Salac
grīvas	ostā.
	 Braucienam	 līdzekļus,	 veido-
jot	 un	 kopjot	 patriotismu,	 atvē-
lējusi	 Salacgrīvas	 vidusskola	 no	
projekta	Skolas soma.

Gints Šīmanis

Salacgrīvas novada 
jauniešu IV konference

	 Jau	 ceturtā	 Salacgrīvas	 nova-
da	 jauniešu	 konference	 notiks	
18.	 oktobrī	 15.00–20.00	 Rīgas	
ielā	 10A,	 Salacgrīvā,	 Ziemeļvid
zemes	biosfēras	rezervāta	telpās.	
	 Pasākums,	ko	rīko	Salacgrīvas	
novada	jaunatnes	iniciatīvu	centrs	
(SNJIC)	Bāka,	pulcē	jauniešus	no	
visa	 novada,	 lai	 veicinātu	 sadar-
bību,	gūtu	jaunu	pieredzi,	kontak-
tus,	 radītu	 jaunas	 idejas	 un	 mo-
tivāciju,	 iepazītos	 ar	 uzņēmīgu	
jauniešu	 pieredzes	 un	 veiksmes	
stāstiem,	 dalītos	 viedokļos	 par	
jauniešiem	 aktuālām	 tēmām,	 kā	
arī	individuāli	un	grupās	piedalī-
tos	personības	izaugsmes	praktis-
kajās	nodarbībās.	
	 Šī	gada	konferences	aktivitātes	
sniegs	 jauniešiem	 ieskatu	medij-
pratībā,	 kas	 ļaus	 kritiski	 izvērtēt	
gan	savu	aktivitāti	sociālajos	tīk-
los,	gan	ziņas,	ko	publicē	citi,	tai	
skaitā	mediji.	Kā	paša	ieraksti	un	

fotogrāfijas	 var	 ietekmēt	 manu	
nākotni	 pēc	 nedēļas,	 gada	 vai	
desmit	 gadiem,	 vai	 visas	 ziņas,	
kuras	 lasu,	dzirdu,	 ir	patiesas	un	
nāk	 no	 kvalitatīva	 informācijas	
avota?	 Būs	 iespēja	 uzzināt	 par	
paaudžu	 īpatnībām	 un	 izdzīvot	
dažādas	 paaudžu	 sadursmes,	 ar	
kurām	 jaunietis	 satiekas	 visbie-
žāk,	 –	 paskatīties	 un	 izanalizēt,	
kāpēc	 ar	 dažiem	 komunikācija	
veicas	 labi,	 bet	 ar	 citiem	 nespē-
jam	 atrast	 kopīgu	 valodu.	 Kopā	
ar	improvizācijas	teātra	aktieriem	
varēs	 ielūkoties	 aktiermeistarī-
bā	–	kā	kļūt	drosmīgiem	ne	tikai	
interneta	vidē,	bet	 arī	uzstājoties	
publiski	reālajā	dzīvē.	
	 Jaunieti,	 ļauj	 sevī	 sajust	
prieku	 un	 aizrautību	 par	 jau-
nām	 zināšanām,	 ko	 iespējams	
gūt	ne	 tikai	 skolas	vidē!	Reģis-
trējies	 konferencei	 jau	 šodien:	 
http://bit.ly/2kqt6ga.

	 Vairāk	par	konferenci: jic@salacgriva.lv,	64071991
	 Kontaktpersona	–	SNJIC	Bāka	jaunatnes	lietu	speciāliste	Marta	
Dance	(marta.dance@salacgriva.lv)

	 Skaistā	vidē	mācīties	vienmēr	ir	daudz	
vieglāk	un	patīkamāk.	Tāpēc	Salacgrīvas	
vidusskolas	 skolēnus	 un	 apmeklētājus	
jaunajā	 2019./2020.	 mācību	 gadā	 priecē	
atjaunotais	skolas	3.	stāva	gaitenis,	ko	rotā	
mākslinieka	 Kristapa	 Auzenberga	 krāš-
ņie	 zīmējumi.	Tas	 veidots	 ar	 Salacgrīvas	
novada	 domes	 atbalstu	 materiālu	 iegādē	
un	resursu	piesaistē,	pateicoties	čaklo	Sa-
lacgrīvas	vidusskolas	padomes	pārstāvju,	
vecāku,	 skolotāju	un	 tehnisko	darbinieku	
brīvprātīgajam	darbam.	
	 Šis	 ir	 otrais	mācību	 gads,	 kad	 tiek	 īs-
tenota	 skolas	 padomes	 ideja	 modernizēt	
skolas	 telpas	un	vidi	ar	brīvprātīgā	darba	
palīdzību.	Skola	ir	vieta,	kurā	mūsu	bērni	
pavada	 lielu	 daļu	 sava	 laika,	 un	 šī	 ir	 ie-
spēja	ikvienam	sabiedrības	loceklim	veltīt	
savu	 darbu	 un	 laiku,	 lai	 radītu	 paliekošu	
ieguldījumu	 mūsu	 nākotnei	 –	 bērniem.	
Veiksmīgi	 sadarbojoties	 skolai,	 novada	
domei	un	vecākiem,	vidusskolā	ir	par	vēl	
vienu	labiekārtotu	objektu	vairāk.	
	 Uzskatu,	 ka	 ne	 vienmēr,	 lai	 panāktu	
paliekošu	 rezultātu,	 talkā	 jāsauc	 profesi
onālas	 firmas.	Tieši	 pašu	 idejas	 un	 kopī-

gais	 darbs	 ir	 vērtīgākais	 ieguvums,	 ko	
bērni	novērtē	visvairāk.	Jā,	kāds	pamanīs	
kādu	niansi,	ko	vajadzēja	paveikt	citādāk,	
bet…	 bērni	 lepojas,	 ka	 šo sienu krāsoja 
mana mamma	vai	šeit strādāja mans tētis. 
Viss	nav	jāpasniedz	kā	uz	paplātes,	vērtī-
gākās	lietas	mēs	nevaram	nopirkt	veikalā.	
	 Šobrīd	 skolas	 3.	 stāva	 gaiteņa	 sienas	
rotā	koši	un	reizē	izglītojoši	zīmējumi,	kas	
cieši	saistīti	ar	kompetenču	pieeju	izglītī 
bā	 –	 skolēni	 var	 gluži	 nemanot	 atkārtot	
matemātikas	 prasmes,	 nostiprināt	 pulk-
steņa	 rādītāju	 apguvi	 vai	 iepazīt	 Latvijas	
karti.	Turklāt	šeit	ir	lieliska	iespēja	nolikt	
malā	mobilo	tālruni	un	izmēģināt	atraktī-
vas	spēles,	kas	iestrādātas	grīdas	segumā.
	 Liels	 paldies	 visiem	 brīvprātīgā	 darba	
veicējiem,	 kuri	 Salacgrīvas	 vidusskolai	
veltīja	visvērtīgāko	–	savu	laiku!	Īpašs	pal-
dies	Ojāram	Kļaviņam,	Ivetai	Kupčai,	Vi-
netai	Dancei,	Tatjanai	Kondratjukai,	Aldim	
Gusārovam,	Līgai	Treijai,	Sarmai	Kacarai,	
Ivetai	 Ivanovai,	 Vladimiram	 Ivanovam,	
Sandijam	Kokorēvičam,	Didzim	Žibalam,	
Laurai	Endei	un	Lailai	Rozenbergai.

Sanita Šlekone

Kopā radīts prieks

Latvijas 
karte nu rotā 
Salacgrīvas 
vidusskolas 
3. stāva 
gaiteni

	 Turpinās	 4.2.2.	 specifiskajā	 atbalsta	
mērķī	Atbilstoši pašvaldības integrētajām 
attīstības programmām sekmēt energo-
efektivitātes paaugstināšanu un atjauno-
jamo energoresursu izmantošanu pašval-
dību ēkās	 apstiprinātā	 projekta	 Energo-
efektivitātes paaugstināšana Salacgrīvas 
novada domes ēkā,	 Nr.4.2.2.0/17/I/094,	
realizācija.
	 Pabeigta	 bēniņu	 siltināšana,	 turpinās	
pamatu	 sanācija,	 jumta,	 logu	 un	 apkures	

pārbūve,	 fasādes	 siltināšana,	 ventilācijas	
un	ārējās	kanalizācijas	izbūve.
	 Kopējie	 apstiprinātie	 projekta	 izde-
vumi	 219	 878,90	 eiro.	 No	 tiem	 kopējie	
attiecināmie	 izdevumi	 128	 941,30	 eiro,	 
t.sk.	 Eiropas	 Reģionālās	 attīstības	 fonda	
finansējums	108	970	eiro	un	valsts	budže-
ta	dotācija	pašvaldībām	4992,82	eiro.	Pā-
rējos	 attiecināmos,	 kā	 arī	 neattiecināmos	
izdevumus	sedz	pašvaldība.

Sarma Kacara

Domes ēkai drīzumā būs jauna seja

Par domes ēkas 
siltināšanu

http://www.visitsalacgriva.lv
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mailto:jic@salacgriva.lv
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Katrs pašvaldības iedzīvotājs 
piedalās novada attīstībā 

	 Katram	 Salacgrīvas	 novadā	
dzīvojošajam	iedzīvotājam	ir	vie-
doklis	 un	 vērtējums	 par	 pašval-
dības	 darbību,	 kas	 skar	 ikdienas	
norises	 novadā,	 kā	 arī	 konkrētas	
gaidas	 par	 nepieciešamajiem	 uz-
labojumiem	 vai	 pretenzijas	 par	
kādu	lēmumu	vai	rīcību.	Iedzīvo-
tāji	novada	veidošanā	var	līdzdar-
boties	dažādos	veidos,	piemēram,	
kā	 uzņēmēji,	 speciālisti	 kādā	 uz-
ņēmumā	un	 iestādē,	 tāpat	 kā	 da-
žādu	pakalpojumu	lietotāji	vai	kā	
brīvprātīgie	 pilsētas	 sakopšanā.	
Taču	viens	no	ļoti	būtiskiem	līdz-
dalības	veidiem,	kas	tieši	un	lielā	
mērā	ietekmē	novada	pašvaldības	
budžetu	un	 iespējas	novadam	at-
tīstīties	 un	 pilnveidoties,	 ir	 dzī-
vesvietas	deklarēšana	Salacgrīvas	
novadā.
	 Esam	 konstatējuši,	 ka	 vairāk	
nekā	400	dzīvokļu	un	māju	mūsu	
novadā	 ir	 tukšas,	 t.i.,	 tajās	 dzī-
vesvietu	 nav	 deklarējis	 neviens	
cilvēks.	 Zinām,	 ka	 tas	 īsti	 neat-

bilst	 patiesībai.	 Vairākas	 pašval-
dības	 paaugstinājušas	 nekustamā	
īpašuma	 nodokli	 par	 mājokļiem,	
kuros	neviens	nav	deklarējies.	Ar	
šī	gada	janvāri	šādus	noteikumus	
pieņēma	arī	Limbažu	novads.	
	 Salacgrīvas	 novada	 domes	
priekšsēdētājs	 Dagnis	 Straubergs	
zina,	ka	daudzi	mūsu	novada	cil-
vēki,	 lai	 izpalīdzētu	draugiem	un	
radiem,	ir	deklarējušies	citās	paš-
valdībās.	Bet	viņš	atgādina:	– Lai 
atgrieztu mūsu ekonomisko stabi-
litāti, mums neatliks nekas cits kā 
iesaistīties šajā valstiski bezjēdzī-
gajā procesā un ar nākamā gada 
1. janvāri paaugstināt nekusta-
mā īpašuma nodokli mājokļiem, 
kuros nav deklarēto iedzīvotāju. 
Šāda lēmuma mērķis ir atgūt no-
vada iedzīvotājus. Tas nozīmē, ka 
tiem Salacgrīvas novada iedzīvo-
tājiem, kuri deklarējušies citur, 
līdz šī gada beigām vajadzētu 
deklarēties novadā. Īpašumiem, 
kurā nebūs deklarējies neviens, 

2020. gadā nekustamā īpašuma 
nodoklis būs lielāks.
	 Pienākums	 deklarēt	 savu	 dzī-
vesvietu	 ir	 ikvienam	 Latvijas	
pilsonim,	 nepilsonim	 un	 arī	 citu	
valstu	 iedzīvotājiem,	 kuri	 dzīvo	
Latvijā.	Tas	nepieciešams,	lai	per-
sona	būtu	sasniedzama	tiesiskajās	
attiecībās	 ar	 valsti,	 t.sk.	 saņemtu	
valsts,	pašvaldību	un	citu	 iestāžu	
sūtīto	 informāciju.	 Persona	 savu	
dzīvesvietu	var	deklarēt	 nekusta-
majā	īpašumā,	kurā	tai	 ir	 tiesisks	
pamats	apmesties,	tajā	skaitā	īpa-
šumā,	 ko	 tā	 īrē.	 Šobrīd	 normatī-
vie	 akti	 pieļauj	 arī	 deklarēšanos	
nekustamajā	 īpašumā,	 kurā	 nav	
dzīvošanai	piemērotas	ēkas.
	 Deklarēties	 Salacgrīvas	 no-
vadā	 var,	 bez	maksas	 izmantojot	 
epakalpojumu	 portālu	 www.lat-
vija.lv	 vai	 klātienē	 Salacgrīvas	
novada	 domes	 dzimtsarakstu	 no-
daļā,	Ainažu	pilsētas	pārvaldē	un	
Liepupes	pagasta	pārvaldē.	

Ilga Tiesnese

Informācija nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojuma saņēmējiem, 

kuru zeme tiek izmantota 
bioloģiskās lauksaimniecības 

produkcijas ražošanā
	 Informējam,	ka	spēkā	stājušies	
2018.	gada	21.	novembra	Minis-
tru	 kabineta	 noteikumi	 nr.	 715	
Noteikumi par “de minimis” at-
balsta uzskaites un piešķiršanas 
kārtību un “de minimis” atbalsta 
uzskaites veidlapu paraugiem,	kas	
ieviesti	saskaņā	ar	Eiropas	Komi-
sijas	regulu	(EK)	Nr.	1998/2006.
	 Tiem	nekustamā	 īpašuma	no-
dokļa	 (NĪN)	 atvieglojuma	 sa-
ņēmējiem,	 kuru	 zeme	 tiek	 iz-
mantota	bioloģiskās	 lauksaim-
niecības	produkcijas	ražošanā,	
lūdzam	 iepazīties	 ar	 šo	 jauno	
normu	 (sk.	 pielikumu),	 lai	 līdz	
Salacgrīvas	 novada	 domes	 sais-
tošajos	 noteikumos	Par NĪN at-
vieglojuma piešķiršanas kārtību 
Salacgrīvas novadā	 noteiktajam	
termiņam	–	pirmstaksācijas	gada	
30.	novembrim	–	varētu	reģistrē-
ties	VID	EDS	sistēmā	(sadaļā	de 
minimis)	elektroniskā	veidā,	aiz-

pildot	veidlapu	sistēmā.	
	 Pēc	 reģistrēšanās	 sistēmā	 kā	
atvieglojuma	 saņēmējam,	 iesnie-
dzot	pašvaldībā	iesniegumu,	NĪN	
speciālists	 pārbaudīs	 tiešsaistē,	
vai	 zemes	 īpašnieks	 ir	 reģistrē-
jies	un	veidlapā	personai	piešķirts	
identifikācijas	numurs.	
	 No	 sistēmas	 katra	 reģistrētā	
atvieglojuma	 saņēmēja	 aizpildītā	
veidlapa	tiks	izdrukāta	pašvaldībā	
un	pievienota	iesniegumam.	
	 Neskaidrību	 gadījumā	 lūdzam	
konsultēties	 ar	 NĪN	 speciālis-
tiem	pa	 	 tālruņiem	64071984	vai	
64023931	vai	Salacgrīvas	novada	
domē,	Smilšu	ielā	9,	108.	kabine-
tā,	darba	laikā.	
	 Pielikumā	 ilustrēts	 paskaidro-
jums,	kā	jāreģistrējas	sistēmā,	lai	
saņemtu	 identifikācijas	 numuru,	
kas	 nepieciešams,	 iesniedzot	 do-
kumentus	atvieglojuma	saņemša-
nai.

	 14.	 septembrī	 oficiāli	 atklāts	
pārgājienu	maršruts	Jūrtaka.	Šai	
nedēļai	 neierasti	 saulainā	 lai-
kā	 vairāk	 nekā	 200	 interesentu	
no	 Igaunijas	 un	 Latvijas	mēroja	
15	km	garu	posmu	no	viesnīcas	
Lepanina	 Igaunijā	 līdz	 Ziemeļu	
molam	Ainažos.	 Pēc	 tam	 dalīb-
nieki	 baudīja	 zupu	 un	 nelielus	
suvenīrus	 saņēma	 atraktīvākie,	
cītīgākie	un	tālākie	gājēji.	Šī	pa-
sākuma	 galvenais	 organizators	
un	projekta	vadošais	partneris	 ir	
Lauku	 tūrisma	 asociācija	 Lauku 
ceļotājs.
 Jūrtaka	 ir	 garās	 distances	

Atklāta 
Jūrtaka

pārgājienu	maršruta	E9	(Eiropas	
garo	 distanču	 kājnieku	 tūrisma	
maršrutu	tīkls)	posms	gar	Baltijas	
jūras	 piekrasti.	 Maršruta	 kopē-
jais	garums	ir	1200	km,	no	tiem	 
580	 km	 ir	 Latvijā,	 bet	 620	 km	
Igaunijā.	Maršrutā	iekļauti	vairāk	
nekā	500	dabas,	kultūras	un	vēs-
tures	 objekti,	 un	 tas	 ir	 pie	ejams	
visiem.	 Maršruta	 veikšanai	 ne-
pieciešamas	60	dienas,	bet	to	var	
darīt	arī	pa	daļām.
	 Kopumā	 projekta	 realizāci-

jā	 sadarbojas	 astoņi	 partneri	 —	
Kurzemes	 plānošanas	 reģions,	
Vidzemes	 Tūrisma	 asociācija,	
Saulkrastu,	 Salacgrīvas	 un	 Car-
nikavas	novada	pašvaldības,	Rie-
tumigaunijas	 Tūrisma	 asociācija	
(LaaneEesti	 Turism),	 Igauni-
jas	 Lauku	 tūrisma	 organizācija	
(MTU	 Eesti	 Maaturism)	 un	 va-
došais	partneris.

Solvita Kukanovska,
Salacgrīvas novada domes 

projektu koordinatore 

Šī informācija atspoguļo autora viedokli, un Igaunijas-Latvijas programmas 
vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu

Salacgrīvas vidusskolai piešķirts  
Ekoskolas sertifikāts un Zaļais karogs

	 16.	septembrī	Latvijas	Nacio-
nālajā	bibliotēkā	notika	ikgadējā	
ekoskolu	 apbalvošana,	 kurā	 par	
vērtīgiem	 darbiem	 vides	 aizsar-
dzības	 un	 ilgtspējas	 labā	 tika	
sveiktas	178	skolas	no	visas	Lat-
vijas.	 Apbalvošanas	 pasākuma	
svinīgajā	 daļā	 ekoskolu	 vadītā-
jus,	 pedagogus	 un	 jauniešus	 uz-
runāja	 pārstāvji	 no	 Vides	 izglī-
tības	 fonda,	 UNESCO	 Latvijas	
Nacionālās	komisijas	un	Latvijas	
Bibliotekāru	biedrības.	
	 Salacgrīvas	 vidusskola	 šī	 pa-
sākuma	 laikā	 atkārtoti	 saņēma	

starptautisko	ekoskolas	sertifikā-
tu	un	Zaļo	karogu	par	 sasniegu-
miem	 ilgtspējīgas	 attīstības,	 vi-
des	izglītības	un	vides	aizsardzī-
bas	veicināšanā	izglītības	iestādē	
un	 tās	 apkārtnē.	 Apbalvošanas	
ceremonijā	piedalījās	skolas	pār-
stāves	 –	 skolotāja	 Līga	 Tauriņa	
un	 vidusskolnieces	Marta	Anto-
nova	un	Signe	Zvejniece.
	 Ekoskolu	programma	ir	viens	
no	 visaptverošākajiem	 un	 po-
pulārākajiem	 vides	 izglītības	
modeļiem	 pasaulē,	 kas	 Latvijā	
darbojas	jau	17	gadu.	Latvijā	šo-

brīd	tajā	iesaistījušās	vairāk	nekā	 
200	izglītības	iestādes	(no	pirms-
skolām	līdz	pat	augstskolām),	bet	
visā	pasaulē	programmā	iesaistīts	
vairāk	nekā	51	000	skolu.
	 Paldies	Salacgrīvas	vidussko-
las	lieliskajiem	ekopadomes	jau-
niešiem	un	skolotājām	–	L.	Tau-
riņai,	 Laimdotai	 Pelšei	 un	 Intai	
Ciršai	par	rūpīgo	darbu,	turpinot	
kolēģes	 Lolitas	Valaņinas	 iegul-
dījumu	ekoskolu	un	vides	izglītī-
bas	jomā.

Sanita Šlekone

http://www.latvija.lv
http://www.latvija.lv
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KONKURSA 
Salacgrīvas novada 

gada uzņēmējs
ANKETA

Salacgrīvas	novada	pašvaldība	organizē	konkursu	
«Salacgrīvas	novada	gada	uzņēmējs»,	

lai	apzinātu	un	godinātu	novada	uzņēmējus,	kuri	aktīvi	darbojas	savā	nozarē,	
sekmējot	uzņēmējdarbības	vides	attīstību.

Novada	iedzīvotājiem	un	viesiem	tiek	piedāvāta	iespēja	izvirzīt	pretendentus	
balvas	saņemšanai,	aizpildot	anketu.	

Lūdzam	aizpildītu	drukāto	anketu	iesniegt	
Salacgrīvas	novada	Klientu	apkalpošanas	centrā

Smilšu	ielā	9,	Salacgrīvā,	
kā	arī	jebkurā	novada	pagasta	pārvaldē	vai	novada	bibliotēkā.	

Anketu	iespējams	nosūtīt	uz	e-pastu	dome@salacgriva.lv 
vai	arī	to	aizpildīt	elektroniski.

1. Novada jaunais uzņēmējs –
 uzņēmums, kas uzņēmējdarbības uzsākšanu reģistrējis ne agrāk kā trīs gadus pirms konkursa

2. Novada ražotājs – 
 uzņēmums, kas šogad sekmīgi veicis saimniecisko darbību, saražojot savu produkciju un
 to realizējot

3. Novada lauksaimnieks –
 z.s., SIA un saimnieciskās darbības veicējs, kuram ir stabili un izaugsmi raksturojoši 
 ražošanas rādītāji, izveidota ilgtspējīga saimniekošanas prakse

4. Novada darba devējs –
 uzņēmums, kas radījis jaunas darbavietas, ieguldījis laiku un līdzekļus darbinieku apmācībā 
 un profesionālajā izaugsmē, radījis drošu darba vidi un veicinājis motivējošu darba samaksu

5. Novada pakalpojumu sniedzējs –
 uzņēmums, kas nodrošina augsta līmeņa klientu apkalpošanas servisu pakalpojumu 
 sniegšanas nozarē (frizētavas, kafejnīcas u.tml.)

6. Novada tirgotājs –
 uzņēmums, kas nodrošina augsta līmeņa klientu apkalpošanas servisu 
 preču tirdzniecības nozarē

7. Novada mājražotājs/amatnieks –
 uzņēmums, kas piedāvā augstas kvalitātes un/vai unikālus produktus un ievērojami uzlabojis 
 savu darbību

8. Novada ģimenes uzņēmums –
 uzņēmums, kas rūpējas par savu, piemēram, ražošanas tradīciju uzturēšanu vai 
 to attīstīšanu un nodošanu no paaudzes paaudzē

9. Novada popularizētājs –
 uzņēmums, kas šogad devis ieguldījumu Salacgrīvas novada attīstībā, popularizēšanā, 
 bet nav klasificējams nevienā no iepriekšējam nominācijām

10. Novada mecenāts –
 uzņēmums, kas šogad atbalstījis un iesaistījies kultūras, sporta un pilsētas pasākumos, 
 ziedojis dažādām organizācijām, investējis līdzekļus projektos, kuri sekmē sabiedrības
 labklājību

Datums Pasākums Vieta
No 1.X Literatūras izstāde Veltījums manai Skolotājai!

(6. oktobris – Skolotāju diena)
Tūjas bibliotēkas &
Zinību centra zālē
(Liedaga ielā 11)

2.X 14.00 Pasākums no cikla Neklātienes  
ceļojums – Baikāls

Liepupes bibliotēkā

4.X Rīta stunda bērniem Mans mīļdzīvnieks Svētciema bibliotēkā
7.–12.X Ražas izstāde Korģenes bibliotēka
No 10.X Literāro darbu izstāde Jādomā skaidrāk un īsāk, 

jādomā neikdienišķāk…
Norai Ikstenai – 50

Liepupes bibliotēkā

13.X Izstāde Rakstniecei Norai Ikstenai – 50 Salacgrīvas novada
bibliotēkā

15.X 16.00 Radošā darbnīca Rudens lapu pušķi Korģenes bibliotēkā
No 15.X Literatūras izstāde Rakstnieces Noras Ikstenas 

dzīves pieturzīmes
Tūjas bibliotēkas &
Zinību centra zālē

17.X 17.00 Tikšanās ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta Salacgrīvas posteņa komandieri Kārli 
Bromu sarunā par ugunsdrošību un dūmu 
detektoriem.

Salacgrīvas novada 
bibliotēkā

4.–31.X Izstāde Ceļojums dzīvnieku pasaulē Korģenes bibliotēkā
22.X 14.00 Rudens dārzenis mūsu galdā. Dekoratīvā 

dārzeņu griešanas māksla – karvings
Liepupes bibliotēkā

25.X 15.00 Krustvārdu mīklu minētāju pēcpusdiena Korģenes bibliotēkā
30.X 16.00 Tikšanās ar biedrības Bibliokuģis Krišjānis 

Valdemārs pārstāvjiem
Svētciema bibliotēkā

oktobrī Literatūras izstāde 
Mans lielākais literatūras iedvesmotājs un pamats 
ir dzīve (N. Ikstena)
Izstāde veltīta rakstnieces jubilejai 

Svētciema bibliotēkā

Oktobrī Jaunieguvumi daiļliteratūrā, nozaru literatūrā un 
periodikā

Tūjas bibliotēkas &
Zinību centra zālē

Oktobrī Rotaļu telpā apmeklētājus uzrunā: Spēles – 
atpūtai un radošai domai

Tūjas bibliotēkas &
Zinību centra zālē

Oktobrī Ievērojamu kultūras personību dzīves jubilejas 
oktobrī

Tūjas bibliotēkas &
Zinību centra zālē

Oktobrī
JAUNUMS! VIRTUĀLAIS ZIŅOJUMU DĒLIS. 
Testa versija.
Informācija par aktualitātēm, notikumiem Tūjā un 
tās apkārtnē.
Testa versija darbojas vakaros bibliotēkas 
skatlogā.
Autors: tūjietis H. Rudzītis (biedrība Tūjaskrasts)

Tūjas bibliotēkā
(Liedaga ielā 11)

Oktobris BIBLIOTĒKĀS

Izstāde muzejā
	 Salacgrīvas	 novada	muzejā	 apskatāma	
mākslinieces	 Dinas	 Baumanes	 eksperi-
mentālā	tekstila	izstāde	Mani stāsti.	Dinai	
patīk	 izmēģināt	 dažādas	 tehnikas	un	ma-
teriālus,	 kā	 arī	 eksperimentēt	 ar	 šķiedru.	
Piemēram,	 izmantojot	 par	 pamatu	 speci
ālu	audumu	–	gaistošo muslīnu,	viņa	izšuj.	
Pēc	 tam	 darbs	 tiek	 iemērkts	 ūdenī,	 kurā	
muslīns	izšķīst,	saglabājot	tikai	izšuvuma	
kontūras.	Rezultāts	ir	viegli	un	gaisīgi	ma-
terializēta	ideja.	Māksliniece	strādā	arī	ar	
papīru	un	 izmanto	džinsa	 audumu,	 savos	
darbos	runā	par	vispārcilvēciskām	tēmām,	
ekoloģiju	un	pieskaras	pat	globāliem	po-
litikas	jautājumiem	uz	mūsu	planētas	Ze-
mes.	Dina	Baumane	vasaras	dažreiz	pava-
da	Salacgrīvā.	Tāpēc	arī	radās	iespēja	viņu	
uzaicināt	 parādīt	 darbus	 salacgrīviešiem.	
Ikdienā	viņas	darbs	 rit	RTU	Arhitektūras	
fakultātes	Tēlotājas	mākslas	 katedrā,	 kur	
viņa	topošajiem	arhitektiem	pasniedz	tēlo-
tājmākslas	priekšmetus.	Muzejam	ir	kopī-
gas	ieceres	ar	mākslinieci	arī	turpmāk.

Ieva Zilvere, 
Salacgrīvas novada muzeja vadītāja

PUBLISKĀ APSPRIEŠANA 
iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai par  

Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas 
rosināto administratīvi teritoriālo reformu

Apspriešana Mērnieku veikalā 2. oktobrī no 11.00 līdz 14.00 

APSPRIEŠANAS JAUTĀJUMS – 
vai jūs atbalstāt Salacgrīvas novada iespējamo 

apvienošanu ar Limbažu novada un Alojas novada 
administratīvajām teritorijām?

       JĀ         NĒ
NEESI VIENALDZĪGS, PAUD SAVU VIEDOKLI!

mailto:dome@salacgriva.lv
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Pēcpusdiena 
Drošāks internets  

sākas ar tevi  
Krišjāņa Valdemāra  
Ainažu pamatskolā

	 4.	 septembrī	 Krišjāņa	 Valdemāra	Ai-
nažu	pamatskolā	tika	aktualizēta	drošība	
un	 uzvedība	 interneta	 vidē.	 Skolēni	 no	 
1.	 līdz	 9.	 klasei,	 sadaloties	 jauktās	 ko-
mandās,	 ar	 atbildīgu	 interneta	 lietošanu	
saistītos	jautājumus	izzināja	desmit	dažā-
dās	stacijās.	
	 Skolēni	 noteikti	 atcerēsies	 vārdu	Ne-
tiķete,	 kas	 veidojies	 no	 angļu	 valodas	
vārdiem	 network	 –	 tīkls	 un	 etiquette	 –	
etiķete.	 Ar	 to	 apzīmē	 uzvedības	 normu	
apkopojumu,	kas	jāievēro	virtuālajā	vidē.	

Pie	šī	jautājuma	vēl	atgriezīsimies,	jo	tas	
jauniešos	radīja	lielu	interesi.	Pēcpusdie-
na	vienlaikus	izvērtās	kā	lieliska	koman-
das	 saliedēšanās	 un	 orientēšanās	 spēle.	
Paldies	visiem	par	pozitīvajām	emocijām	
un	 ieinteresētību	 dažādajos	 ar	 interneta	
drošību	saistītajos	jautājumos!

Ineta Lielkalne,
Krišjāņa Valdemāra Ainažu 

pamatskolas skolotāja, 
Drošāka interneta vēstnese

Skolēni gatavi orientēšanās spēlei, vēl tikai jāuzklausa pēdējie skolotājas Inetas Lielkalnes 
norādījumi

Atkalredzēšanās 
prieks Vilnītī

	 Pirmsskolas	izglītības	iestādē	Vilnītis ar 
filiālēm	 Korģenē	 un	 Svētciemā	 pēc	 sau-
lainām	 vasaras	 brīvdienām	 ģimenes	 lokā	
atgriezušies	vairāk	nekā	150	mazie	pirms-
skolēni.	Viņi	šogad	sāks	mācīties	pēc	jau-
nās	kompetenču	pieejas	izglītībā.	Saņemta	
jauna	 pirmsskolas	 mācību	 programma,	
pieejami	 Latvijas	 Universitātes	 speci	ālis
tu	 izstrādātie	 mācību	 līdzekļi,	 sagādāti	
daudzveidīgi	 metodiskie	 palīglīdzekļi	 ik-
dienas	darba	dažādošanai	gan	grupu	peda-
gogiem,	gan	mūzikas	skolotājai,	gan	spe-
ciālajam	skolotājam	un	logopēdam.	Vairā-
ki	pedagogi	vasaras	periodā	pilnveidojuši	
profesionālo	 kompetenci,	 un	 to	 plānots	
darīt	arī	turpmāk,	organizējot	jaunās	meto-
dikas	kursus	visiem	pedagogiem	uz	vietas	
iestādē.	Darīts	viss	iespējamais,	lai	mazuļi	
justos	labi	un	gaidīti	savās	otrajās	mājās	un	
iegūtu	mūsdienīgu	kvalitatīvu	izglītību.	
	 Atkalredzēšanās	 ar	 grupas	 biedriem,	
draugiem	un	skolotājām	allaž	ir	satrauco-
ša,	gaidu	pilna	–	ātrāk	gribas	uzzināt,	kā	
pagājusi	vasara,	gribas	pastāstīt	visus	sa-
vus	piedzīvojumus,	gribas	ātrāk	ieraudzīt,	
kā	būs	iekārtota	grupiņa,	kādas	jaunas	ro-
taļlietas	 būs	mācību	 centros.	Atkalredzē-
šanās	 allaž	 ir	 kā	 svētku	 diena,	 kad	 visās	

telpās	 atskan	 priecīgas	 bērnu	 čalas.	 Sko-
lotāju	 plaukstās	 iegulst	 bērnu	 un	 vecāku	
pateicībā	dāvātie	ziedi.
	 Šī	 gada	 atkalredzēšanās	 svētkus	 īpašus	
padarīja	 par	 Valsts	 reģionālās	 attīstības	
aģentūras,	 Latvijas	 valsts	 budžeta	 finan-
sētās	 mērķprogrammas	Projektu konkurss 
par finansiālu atbalstu pašvaldībām un ne
val stiskajām organizācijām ģimenei labvē-
līgas vides veidošanai sabiedrībā	projektā	
Ceļā uz laimīgu bērnību	 gūtajiem	 līdzek-
ļiem	 no	 SIA	AIRAX	 nomātās	 piepūšamās	
atrakcijas	dažāda	vecuma	bērniem.	Prieks	
bērnu	 acīs	 un	 sajūsmas	 saucieni	 iestādes	
laukumā	 bija	 dzirdami	 visas	 dienas	 garu-
mā.	Gandarījumu	par	izdevušos	dienu	pau-
da	projekta	 autore,	 iestādes	vadītāja	Dace	
Vilemsone:	–	Galvenais, lai bērniem būtu 
prieks, un šodien «Vilnītī» valdīja patiess 
prieks! 
	 Lai	 iestādes	darbiniekiem,	bērniem	un	
vecākiem	 sadarbojoties,	 izdodas	 prieku	
saglabāt	 arī	 ikdienā!	Lai	vairāk	 ieklausā-
mies	cits	citā,	lai	pārmaiņu	laikā	atbalstām	
viens	otru,	lai	bērnu	prieks	ikdienā	ir	mūsu	
kopīgais	mērķis!

Ligita Dambe,
vadītājas vietniece izglītības jomā

Piepūšamās atrakcijas priecēja bērnus visu dienu

Meža ekspedīcija
	 12.	 septembrī	 Liepupes	 pamatskolas	
6.	klases	skolēni	kopā	ar	audzinātāju	Inesi	
Broku	devās	uz	Gulbenes	novada	Lizuma	
pagasta	Velēnu,	lai	piedalītos	AS	Latvijas 
Valsts meži LVM	meža	apsaimniekošanas	
norišu	demonstrācijā	LVM Meža ekspedī-
cija.
	 Gatavojoties	 šai	 ekspedīcijai,	 skolē-
ni	 kopā	 ar	 dabaszinību	 skolotāju	 Gaļi-
nu	 Maču	 apguva	 Latvijas	 Universitātes	
Starpnozaru	 izglītības	 inovāciju	 centra	
un	 LVM	 kopīgi	 veidoto	 mācību	 stundu	
par	meža	nozīmi	un	kopšanu	Latvijā,	kā	
arī	iepazina	interaktīvo	meža	apsaimnie-
košanas	 ciklu,	 bet	 audzināšanas	 stundā	
noskatījās	video	Mežs cilvēkiem	par	LVM	
darbību.
	 Ekspedīcijas	 sākumā	 plkst.	 10.30	 vi-
siem	tika	izdalītas	darba	burtnīcas,	un	sā-
kās	spraigs	un	ārkārtīgi	interesants	darbs,	
kas	ilga	trīs	stundas.	Mežā	skolēni	izzinā-
ja	10	tematiskās	pieturas.
	 1.	 Atklājam koksnes produktus:	 spe-
ciālisti	kopā	ar	skolēniem	pārrunāja,	kur	
ikdienā	 lietojam	 koksni	 un	 vai	 koksnes	
produkti	var	aizstāt	naftas	produktus.
 2. Skaitām kokus:	 skolēni	mācījās,	kā	
aprēķināt	koku	 skaitu	hektārā	un	kā	no-
teikt,	vai	mežs	ir	veiksmīgi	atjaunots.	
	 3.	Kopjam jaunaudzes:	skolēni	uzzinā-
ja,	cik	ātri	aug	mežs,	kāpēc	tas	ir	 jākopj	
un	kā	to	darīt.
	 4.	Aizsargājam mežu:	speciālists	stās-
tīja	un	demonstrēja,	kā	nodrošinām	dabas	
daudzveidību	 mežā	 un	 kā	 aizsargājam	
mežu	no	dažādiem	postījumiem.
	 5.	 Atpūšamies dabā:	 skolēni	 vēlreiz	

pārrunāja,	 kas	 ir	 dabai	 draudzīga	 atpūta	
un	 kādas	 vēl	 cilvēku	 darbības	 ietekmē	
meža	ainavu.
	 6.	Iepazīstam meža zinātni:	skolēni	uz-
zināja,	kas	 ir	 selekcija	un	kā	ātrāk	 izau-
dzēt	 augstvērtīgu	 mežu,	 praktiski	 mācī-
jās,	kā	izvēlēties	sēklas	kokus,	kā	noteikt,	
cik	skāba	ir	meža	augsne.
	 7.	Mērām koku augstumu:	skolēni	no-
teica	augstumu	augošam	kokam	ar	vien-
kāršiem	 paņēmieniem,	 izmantojot	mate-
mātiku.
	 8.	Nosakām koku vecumu:	skolēni	no-
teica	vecumu	augošiem	kokiem,	atkārto-
ja,	 ko	 stāsta	 koku	gadskārtas	 un	kā	pie-
ņemt	lēmumu	par	laiku	ražas	novākšanai.
 9. Retinām mežu:	skolēni	pārrunāja,	ko	
iegūstam	no	meža	retināšanas	un	praktis-
ki	 izvēlējās	 starp	 kokiem	 vinnētājus	 un	
zaudētājus.
	 10.	Būvējam zaļi:	skolēni	mācījās	uz-
būvēt	koka	tiltu	bez	naglām.
	 Pēdējā	pieturā	bija	iespēja	uzcept	sko-
las	saimnieču	līdzi	iedotās	desiņas,	un	tad	
jau	vajadzēja	doties	mājupceļā.	Vēl	jāpa-
veic	mājasdarbs	–	 līdzi	 iedotajā	paraugā	
jānosaka	koka	vecums.
	Šī	mācību	 stunda	mežā	bija	 fantastiska	
iespēja	pilnveidot	tās	zināšanas,	prasmes	
un	 iemaņas,	ko	skolēni	apguvuši	 jau	sā-
kumskolas	 dabaszinību	 pulciņā	 pie	 sko-
lotājas	Daigas	Krūzes	un	darbojoties	eko-
skolas	 dažādajās	 aktivitātēs.	 Paldies	 par	
iespēju!

Inese Broka,
6. klases audzinātāja

Dzejas diena 
Liepupes bibliotēkā

	 Lietainā	septembra	pēcpusdienā	biblio-
tēkā	pulcējās	apmeklētāji,	 lai	kopīgi	atzī-
mētu	Dzejas	dienas.	Mūsu	moto	šīm	die-
nām	–	Radīsim burvīgu dienu citu jauku 
dienu vidū.	 Vispirms	 pārrunājām	 Dzejas	
dienu	vēsturi	un	uzzinājām,	ka	 šajā	gadā	
tiek	atjaunota	tradīcija	izdot	Dzejas	dienu	
grāmatu,	ko	regulāri	izdeva	līdz	2004.	ga-
dam.	Šogad	Latvijā	Dzejas	dienās	piedalī-
jās	80	dzejnieku	no	11	valstīm.	Uz	Dzejas	
dienu	 balvu	 par	 labāko	 oriģināldzeju	 vai	
atdzejojumu	 bija	 nominēti	 pieci	 krājumi.	
Balvu	 saņēma	Arvis	Viguls	 par	 krājumu	
Grāmata.	 Katrs	 apmeklētājs	 ieradās	 ar	
savu	 dzejas	 grāmatiņu	 rokās,	 no	 kuras	
klātesošos	 iepazīstināja	 ar	 savu	 mīļāko	
dzejoli.	 Izrādījās,	 ka	 iecienīts	 ir	 Guntars	
Račs,	kurš	katrai	dienai	ir	veltījis	pa	dze-
jolim:	
Aiz loga rudens rīmē krāsas, 

Tāds lēns un visu mainošs spēks, 
Un mūsu lielo sapņu visums
Top dzeltenzaļizilpelēks 
	 Vēl	ieklausījāmies	šī	gada	jubilāra	Jāņa	
Petera	dzejas	 rindās	un	pēc	 tam	klausījā-
mies	 arī	 dziesmas	 ar	 abu	 minēto	 autoru	
tekstiem.	 Ļoti	 interesantu	 stāstu	 bija	 sa-
gatavojusi	 Ilze	 Ķēbere	 par	 trimdas	 dzej-
nieci	 Elzu	Ķezberi.	Turklāt	 viņa	mūs	 ie-
pazīstināja	 ar	 1952.	 gadā	 izdotu	Samuila	
Maršaka	 Pasaku par muļķa pelēnu,	 kur	
ir	18	četrrindes,	ko	Ilze	prot	no	galvas	un	
skaitījusi	 saviem	 bērniem	 un	 tagad	maz-
bērniem.	
	 Pasākumu	noslēdzām	ar	rudens	ābolkū-
ku	pie	kafijas	tases,	jo	ir	teiciens	Laimīgie 
dzer kafiju un lasa dzeju…

Sarmīte Zvīne,
Liepupes bibliotēkas vadītāja
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Baltijas ceļam – 30, saulrieta koncerts 
Saule. Pērkons. Daugava Likteņdārzā

	 Senioru	 grupa	 no	 Salacgrīvas	 novada	
24.	 augustā	 apmeklēja	 Latvijas	 neatkarī-
bas	atjaunošanas	laika	nozīmīgākā	notiku-
ma	–	Baltijas ceļa	–	30.	gadadienai	veltīto	
vērienīgo	svētku	koncertu	Saule. Pērkons. 
Daugava	Likteņdārzā.	
	 Pie	 ieejas	 Likteņdārzā	 apmeklētājus,	
skandējot	visiem	zināmās	tautasdziesmas,	
sagaidīja	Kokneses	folkloras	kopas	dalīb-
nieki	 tautastērpos.	Koncerta	 sākums	 triju	
valstu	 karogiem	 un	 ziedu	 kompozīcijām	
greznotajā	estrādē	bija	paredzēts	pulksten	
18,	brīdī,	kad	saule	 ļoti	spoži	atmirdzēja,	
rotājoties	likteņupes	Daugavas	viļņos.	Tur	
arī	 šūpojās	 neskaitāmas	 laivas.	 Īsi	 pirms	
lieluzveduma	 sākuma,	 aplausiem	 skanot,	
svētku	vietā	sagaidījām	Valsts	prezidentu	
Egilu	 Levitu	 un	 Saeimas	 priekšsēdētāju	
Ināru	 Mūrnieci.	 Uzveduma	 teicēja	 lomu	
izpildīja	 aktieris	 Mārtiņš	 Vilsons.	 Kon-
certu	ievadīja	komponista	Mārtiņa	Brauna	
pirmatskaņojums	ar	nu	jau	mūžībā	aizgā-
jušā	Uģa	Brikmaņa	dzeju	Tavā laikā:
Kādā nakts stundā pret rītu
nāks puikas no Kurzemes mežiem,
skandinās kaulus un jautās,
vai meitene mana, Latvija skaistā, 
dzied TAVĀ LAIKĀ vai klusē.
	 Koncertā	 apvienojās	 trīs	 kori,	 dejotā-
ji,	 folkloras	 kopas,	 muzikālās	 grupas	 un	
solisti.	 Pasākuma	 scenārijā	 bija	 iekļautas	
īpašas	uzrunas.	Visus	klātesošos	ar	saviļ-
ņojumu	sveica	Valsts	prezidents.	Par	Tau-
tas	fronti	un	Baltijas ceļu	izjustus,	nozīmī-
gus	 vārdus	 teica	 īpašas	 personības:	 biju-
šais	Latvijas	Tautas	frontes	priekšsēdētājs	
Dainis	 Īvāns,	 eiroparlamentāriete	 Sandra	
Kalniete	 un	 dzejniece	Māra	Zālīte.	Kon-
certa	 laikā	 lietuviešu	 kodu	 ievibrēja	Val-
dis	un	Rūta	Muktupāveli,	igauņu	–	līvu	–	
kodu	izdziedāja	Julgī	Stalte,	atmodas	laika	
dziesmas	izdziedāja	Lorija	VudaCinkusa	
un	 dziesmu	 gara	 nesēja	 Ieva	 Akuratere.	
Emocionālu	brīdi	 iezīmēja	 jauniešu	dejo-
tāju	pāris,	kas	nesa	ļoti	lielu	ziedu	vainagu	
un	 ar	 mīlestību	 dejojot	 atdeva	 to	 likteņ

upes	Daugavas	viļņiem.	Lūk,	tā	dziesmas	
mijās	ar	dejām,	mūzikas	 taktīm	un	spēka	
vārdiem,	līdz,	vienojoties	visu	dalībnieku	
kopkorim,	 izskanēja	 Baltijas ceļa	 sau 
cēja	–	leģendārā	dziesma	Brīvību Baltijai. 
Solo	 izpildīja	Aija	Andrejeva.	Tautas	 ap-
lausi	 prasīja	 –	 atkārtot!	 Izskaņā	 saulrietā	
apvienojās	 un	 sadevās	 rokās	 visi	 –	 gan	
tuvi,	gan	tāli,	izdziedot	Pūt, vējiņi!.
	 Atstājot	svētku	vietu,	devāmies	projām	
pa	degošām	lāpām	izrotātu	Gaismas	ceļu!	
Jā!	Arī	 mēs	 tur	 bijām!	 Šajā	 brīnišķīgajā	
dienā	bija	iespēja	izstaigāt	par	tautas	zie-
dojumiem	 jaunizveidoto	 parku,	 apskatīt	
stādījumus,	 piestāt	 pie	 izsūtījumos	 bojā-

gājušo	piemiņas	vietām,	vērot	vareno	ak-
mens	sienu.	Daži	mūsējie	ar	saviļņojumu	
sirdī	sazīmēja	pirms	vairākiem	gadiem	šeit	
iestādīto	 kociņu.	 Domāju,	 ka	 daudzi	 no	
mums	lielākā	vai	mazākā	mērā	ir	ziedoju-
ši	savu	artavu	Likteņdārza	tapšanā.	Ejot	pa	
galveno,	 ābelēm	apstādīto	 aleju,	 vērojām	
bruģakmeņiem	 apklāto	 celiņu,	 kur	 katrā	
akmenī	kā	piederības	zīme	iegravēti	palie-
košu	vārdu	un	uzvārdu	tūkstoši…	
	 Mājupceļā	 devāmies	 garīgi	 un	 emoci
onāli	uzlādēti,	daloties	iespaidos	par	visu	
redzēto	 un	 dzirdēto.	 Pacilātā	 noskaņā	 arī	
mēs	 vienojāmies	 senās	 latviešu	 tautas-
dziesmās,	 jo	taču	esam	laimīgo	vidū,	ku-

riem	 lemts	 piedzīvot	 un	 dzīvot	 BRĪVĀ	
LATVIJĀ	BALTIJAS	JŪRAS	KRASTĀ.
	 Par	 šo	 neaizmirstamo	 ceļojumu	 izsa-
kām	ļoti	lielu	pateicību	Salacgrīvas	nova-
da	domei	par	 atvēlēto	 atbalstu	 transporta	
nodrošināšanā,	 un,	 protams,	 sirsnīgs	 pal-
dies	 pensionāru	 biedrības	 vadītājai	Aijai	
Kirhenšteinei	 par	 rūpēm	 un	 gādību,	 lai	
šis	īpašām	emocijām	bagātais	izbraukums	
notiktu	no	Korģenes,	Ainažiem,	caur	Sa-
lacgrīvu,	 Svētciemu,	 Vitrupi	 un	 Liepupi	
līdz	 pat	 Likteņdārzam	 Daugavas	 krastos	
Koknesē!

Valda Logina

Salacgrīvas novada seniori koncertā Saule. Pērkons. Daugava

Smilšu skulptūras Salacgrīvā
	 30.	 un	 31.	 augustā	 Salacgrīvā,	 lauku-
mā	 pie	 veikala	 top!,	 notika	 starptautisks	
smilšu	 skulptūru	 simpozijs	 Zelta smilšu 
grauds.	Interesanti	bija	vērot,	kā	pieauguši	
cilvēki	spēlējas	lielā	smilšu	kastē…	Bet	ja	
nopietni,	 tas	nebija	viegli,	 jo	mākslinieki	
veidoja	pamatīgas	skulptūru	pamatnes	no	
mālsmilts,	kas	atvesta	no	Skultes	karjera.	
		 Šī	 simpozija	 koordinatore	 Iveta	 Ka-
minska	 pastāstīja,	 ka	 smilšu	 skulptūru	
projekta	 aizsācējs	 Latvijā	 ir	 Zigmunds	
Vilnis,	un	sācies	viss	Pāvilostā	1996.	gadā.	
– Tagad viņš atgriezies savās dzimtajās 
mājās – Cēsīs. Bet Salacgrīvā aizsākām 
pilotprojektu un ļoti ceram, ka turpināsim 
to nākamgad jau plašākā mērogā. Savu 
ideju prezentējām pašvaldības vadītājam 
Dagnim Straubergam, viņu šis projekts ie-
interesēja, te ir ļoti atsaucīgi cilvēki, tāpēc 
viss tik ļoti ātri izdevās. Ja šis pilotpro-
jekts izdosies, tad simpozijs «Zelta smilšu 
grauds» varētu kļūt par tradīciju. Tad gan 
smilšu skulptūras mēs veidotu jau maija 
beigās vai jūnija sākumā, lai tās stāvētu 
visu vasaru. Ja viss izdosies, nākamgad 
simpozijā varētu piedalīties vairāk ārzem-
ju mākslinieku un, piemēram, divmetrīgas 
skulptūras kopā ar pedagogiem veidotu arī 
mākslas skolu audzēkņi, –	viņa	precizēja.	
	 Šogad	 simpozijā	 piedalījās	 pieci	māk
slinieki:	pats	Z.	Vilnis,	Anda	Lieģe	no	Aiz-
putes,	Krists	Erbs	no	Liepājas,	Raits	Pargs	
no	Pērnavas	 Igaunijā	 un	 Imants	Klīdzējs	
no	Salacgrīvas.	
	 Pašvaldības	 ainavu	 arhitekte	 Gundega	
UpīteVīksna	 vietu	 skulptūru	 veidošanai	
māksliniekiem	 ierādījusi	 pļaviņā	 pie	 vei-
kala	 top!,	par	ko	gandarīti	 ir	gan	māksli-
nieki,	gan	skatītāji,	kuri	varēja	sekot	līdzi	

mākslas	 darbu	 tapšanai.	 Pēc	 tam	 smilšu	
skulptūras	 ikviens	 varēja	 aplūkot,	 ejot	
savās	ikdienas	gaitās,	tās	redzamas	arī	ga-
rāmbraucējiem.	
	 Savu	 smilšu	 skulptūru	 veidoja	 arī	 Sa-
lacgrīvas	mākslas	 skolas	direktors	 I.	Klī-
dzējs,	 kurš	 par	 dalību	 projektā	 sacīja:	 
– Esmu ielēcis šajā projektā pēdējā brīdi, 
bet šī ir ļoti laba lieta un projektu noteikti 
vajag turpināt nākamgad. Tas būs kas jau-
ns Salacgrīvā! Vieta ir izvēlēta ļoti laba, te 
ir cilvēku plūsma, prieks strādāt. Savukārt	

Aizputes	 mākslas	 skolas	 skolotāja	 Anda	
Lieģe	smilšu	skulptūru	simpozijā	piedalās	
jau	vairāk	nekā	20	gadu	un	atzīst,	ka	viņai	
visu	laiku	gribas	sākt	ko	jaunu:	– Māk slā 
viss ir mainīgs, un strādāt ar dabas ma-
teriāliem ir ļoti saistoši. Radošās idejas 
izpaust šādā veidā ir ļoti interesanti. Šādi 
simpoziji neļauj ieslīgt garlaicībā un ru-
tīnā.
	 Ikviens	 līdz	 pat	 vēlam	 rudenim	 varēs	
apskatīt	Z.	Viļņa	Teiksmu,	A.	Lieģes	Vaka-
ra vējā,	K.	Erba	Spēkavīru,	R.	Parga	Ļoti 

delikāti	un	I.	Klīdzēja	Nēģi nāk. 
	 Jāpiebilst,	ka	Z.	Vilnis	veido	gan	snie-
ga,	 gan	 ledus,	 gan	 smilšu	 un	 arī	 uguns	
skulptūras,	A.	 Lieģe	 ilustrē	 grāmatas	 un	
māca	datorgrafiku,	K.	Erbs	strādā	ar	metā-
lu,	R.	Pargs	–	ar	koku,	akmeni,	alumīniju,	
betonu,	sniegu	un	ledu.	Nu,	un	I.	Klīdzējs	
ir	keramiķis	un	pedagogs.	
	 Ja	 būsim	 saudzīgi,	 smilšu	 skulptūras	
mūs	priecēs	līdz	vēlam	rudenim.

Ilga Tiesnese
Arvīds Šimja foto

Simpozija 
Zelta smilšu 

grauds 
dalībnieki 

pēc labi 
padarīta 

darba
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M.	Rakuzovu	apsveicam	ar	2.	vietu.	Spē-
le	 par	 3.	 vietu	 notika	 starp	G.	Zariņu	 un	
M.	Beķeri.	3.	vietas	ieguvējs	tika	noskaid-
rots	divos	setos,	kur	šajā	reizē	pārliecino-
šāku	spēli	aizvadīja	G.	Zariņš,	uzvarot	ar	
2:0	(62,	62).
	 Paldies	 Salacgrīvas	 novada	 domei	 par	

sarūpētajām	balvām	un	īpašs	paldies	uzņē-
mumam	SIA	Sportland	un	personīgi	Ma-
riusam	Beķerim	par	sarūpēto	pārsteigumu	
visiem	turnīra	dalībniekiem.

Mārīte Jankovska,
sporta metodiķe

Šogad 1. vietā Jānis Bergs (no kreisās), otrais – Jānis Rakuzovs

á	1.	lpp.
	 Pirms	pasniegt	diplomus,	ko	šogad	zī-
mējis	 mākslinieks	 Kristaps	 Auzenbergs,	
skolotāja	Inta	Cirša	visu	dalībnieku	vārdā	
sacīja	 lielu	 paldies	 trīs	 tiltu	 skrējiena	 or-
ganizētājiem	un	atbalstītājiem	–	sporta	un	
atpūtas	kompleksam	Zvejnieku parks,	ke-
babnīcai	KasTe,	 Dubrovsku	 ģimenei,	 Lī-
gai	EndeiGriķei,	kafejnīcai	Saiva,	skolas	
medmāsiņai	Lainei,	kurai	šoreiz	bija	vien	
jāsalej	 tēja	 (un	 labi,	 ka	 tā),	 skolotājiem,	
brīvprātīgajiem,	 tiesnešiem,	 Gunai	 Ingai,	
Astrīdai,	Elīnai	un	Emīlijai.	
	 Balvas	un	diplomus	saņēma	pirmo	sešu	
labāko	rezultātu	ieguvēji.	Pirmsskolas	ve-
cuma	grupā	2.	vietā	Ieva	Griķe,	1.	–	Hali-
na	Ende,	zēnu	grupā	3.	vietā	trīsgadnieks	
Kārlis	Griķis,	2.	–	Namejs	Majors,	1.	vietā	
Oskars	Keiselis.

	 1.–2.	 klašu	 grupā	 meitenēm	 4.	 vietā	
Paula	 Eizenberga,	 3.	 –	Anna	 Viļļa,	 2.	 –	
Viktorija	Gromova,	1.	–	Hanna	Eltamma.	
Zēniem	 6.	 vietā	Mārtiņš	 Keiselis,	 5.	 Ri-
čards	Penka,	4.	Pēteris	Kristers	Tomsons,	
3.	Gustavs	Bergs,	2.	Harijs	Ende,	1.vietā	
Jēkabs	Žibals.	
	 3.–4.	klašu	grupā	bija	vien	četras	dalīb-
nieces.	4.	vietā	Sofija	Gromova,	3.	 	Kar-
līna	Zeņina,	2.	–	Paula	Kotāne,	bet	visāt-
rākā	–	Alise	Romanova.	Puišiem	5.	vietā	
Timo	 Eltamms,	 4.	 –	Madars	 Eizenbergs,	
3.	–	Henrijs	Hugo	Močāns,	2.	–	Viestards	
Majors,	1.	–	Leo	Bilāns	no	Siguldas.	
	 5.–6.	 klašu	 grupā	 meitenēm	 6.	 vietā	
Ance	Rubene,	5.	–	Melita	Lūse,	4.	–	Eve-
rita	Daugule,	 3.	 –	Estere	Zvejniece,	 2.	 –	
Sanija	Klaucāne,	1.	–	Emīlija	Alise	Dārzi-
ņa.	Zēniem	6.	vietā	Mārtiņš	Hincenbergs,	 

5.	–	Kristiāns	Kovačs,	4.	–	Tomass	Tom-
sons,	3.	–	Heinrihs	Ende,	2.	–	Kaspars	Ju-
belis,	1.	–	Bruno	Bilāns	no	Siguldas.	
	 7.–8.	 klašu	 grupā	 meitenēm	 3.	 vietā	
Aļina	Batina,	 2.	 –	Meisija	Sproģe,	 visla-
bākais	 rezultāts	 Nellijai	 Zvejniecei.	 Zē-
niem	3.	vietā	Arvīds	Gertners,	2.	–	Tomass	
Andrejs	 Vilemsons,	 1.	 –	 Maksims	 Obu-
hovskis.	
	 Vidusskolas	 meiteņu	 grupā	 3.	 vie-
tā	Daniela	Ringa,	 2.	 –	Samanta	Kalniņa,	 
1.	 –	 Ance	 Kalniņa,	 vidusskolēnu	 zēnu	
sacensībā	 3.	 vieta	 Ilmāram	 Vīksnam,	 
2.	–	Rihardam	Bendrātam,	1.	–	Mārtiņam	
Petrovam	 no	Cēsīm	 ar	 šīs	 dienas	 labāko	
laiku	25:16.	
	 Pieaugušo	jaunāko	dāmu	grupā	3.	vietā	
Kristīne	Rozmiaņeca,	2.	–	Agnija	Bērziņa,	
1.	 ar	 labāko	 tāsdienas	 rezultātu	 –	 Laura	

Ende.	 Puišu	 sacensībā	 saraksts	 bija	 vis-
garākais,	jo	vecumā	no	20	līdz	45	gadiem	
startēja	 27	 dalībnieki.	 Jaunākajā	 grupā	
3.	 vietā	 Toms	 Kalniņš,	 2.	 vietā	 Artūrs	
Sestulis,	1.,	atpaliekot	vien	par	sekundi	no	
šīs	dienas	sacensību	uzvarētāja	un	šīs	die-
nas	trases	rekorda,	–	Aleksis	Borozdins.	
	 Grupā	 dāmām	ar	 nedaudz	 lielāku	 dzī-
ves	pieredzi	2.	vieta	Baibai	Grūbei,	1.	vie-
ta	Ilonai	Balodei,	savukārt	nopietno	kungu	
grupā	3.	vietā	Ernests	Kupčs,	2.	–	Aigars	
Jirgensons,	1.	–	Kārlis	Bergmanis.	
	 Balvas	saņēma	arī	skrējienā	startējušās	
kuplākās	ģimenes	–	Endes,	Griķi,	Majori	
un	Keiseļi.
	 Paldies	par	drosmi,	izturību	un	dzīves-
prieku	nenobīties	no	lietus	un	vēja	un	ko-
pīgi	skriet!	Tiekamies	nākamgad!

Ilga Tiesnese

Salacgrīvā skrien trīs tiltus

Jānis Bergs – Kortu valdnieka čempions
	 Augusts	 sporta	 un	 atpūtas	 kompleksā	
Zvejnieku parks	pagāja	spraigās	tenisa	cī-
ņās,	kur	astoņi	dalībnieki	uzsāka	ceturtdaļ-
finālus.	Lai	tiktu	pusfinālā,	bija	jāuzvar,	un	
to	paveica	Mareks	Rakuzovs,	Jānis	Bergs,	
Mariuss	 Beķeris	 un	 Guntars	 Zariņš.	 Sa-
vukārt	 Mārtiņam	 Skreitulim,	 Jevgēņijam	
Mihailovskim,	Aldim	Riekstiņam	un	Ed-
garam	Rambam	turnīrs	ar	zaudējumu	ce-
turtdaļfinālā	bija	beidzies.
	 Pirmajā	 pusfinālspēlē	 tikās	 M.	 Raku-
zovs,	kurš	divu	setu	sīvā	spēlē	ar	2:0	(64,	
64)	uzvarēja	G.	Zariņu.	Otra	pusfinālspē-
le,	kurā	tikās	J.	Bergs	un	M.	Beķeris,	izvēr-
tās	vēl	aizraujošāka	un	sīvāka,	uzvarētājs	
tika	noteikts	trijos	setos.	Pirmo	setu	ar	3:6	
diezgan	pārliecinoši	uzvarēja	M.	Beķeris.	
Otrais	sets	izvērtās	ļoti	līdzīgs,	bet	inicia-
tīvu	pārņēma	J.	Bergs.	Rezultātā	uzvarēts	
otrais	 sets	ar	6:4.	Spēles	 trešo	setu	savās	
rokās	paņēma	J.	Bergs,	to	uzvarot	ar	4:1.	
Otrajā	 pusfinālā	 ar	 2:1	 J.	 Bergs	 uzvarēja	
M.	Beķeri.
	 Ar	 nepacietību	 tika	 gaidītas	 finālspē-
les.	 Pirmie	 cīņu	 sāka	 M.	 Rakuzovs	 un	 
J.	Bergs,	 kuri	 cīnījās	 par	 turnīra	 galveno	
titulu.	Spēle	notika	līdz	divu	setu	uzvarai.	
Lai	 noskaidrotu	 titula	 īpašnieku,	 spēlei	
bija	vajadzīgi	trīs	seti.	Pirmajā	savu	meis-
tarību	un	cīņassparu	apliecināja	M.	Raku-
zovs,	kurš	uzvarēja	ar	6:3.	Otrajā	vadību	
pārņēma	 J.	 Bergs,	 kurš	 uzvaru	 guva	 ar	
tādu	pašu	rezultātu.	Izšķirošajā	trešajā	setā	
spēle	 bija	 ļoti	 līdzīga,	 bet	 galotni	 labāk	
nospēlēja	un	galarezultātā	ar	1:2	(63,	36,	
24)	uzvarēja	J.	Bergs.	Tātad	Salacgrīvas	
novada	čempionāta	tenisā	Kortu valdnieks 
galveno	titulu	un	1.	vietu	izcīnīja	J.	Bergs.	

Pa vienai vien zaļajās koku cepurēs
Iezogas zeltainas lapas,
Un rudens nojausmas manī jau mājo…

Gan saviesīgā biedrība Svētupes Lauva, 
gan Lauvu tautas nams rosās, lai garie 

rudens vakari taptu īsāki un interesantā-
ki, lai pa šo tumšo laiku jūs varētu uzkrāt 

jaunas prasmes un zināšanas. 

Viktorīnas Asini prātu 2019 
radošā komanda 

ir pastrādājusi godam un
visus aicina

12. oktobrī plkst. 19 
uz šī gada pēdējo 

spēles kārtu.
 Aiz kalniem nav arī 2. novembris un ik-
gadējā gaviļnieku godināšana. Mīļie radi, 
draugi, kaimiņi! Lūdzu, piesakiet savus 
apaļo gadskārtu svinētājus Lauvu tautas 
namā līdz 10. oktobrim!

Liepupes tautas namā
16. oktobrī plkst. 19

koncerts «Tu saki?»
(latviešu kino mūzika citādā skanējumā)

Dita Krenberga – flauta, 
Inga Ozola – čells, 

Juris Žvikovs – klavieres
Populāras latviešu kino

(Tās dullās Paulīnes dēļ, Teātris,
Ilgais ceļš kāpās, Ezera sonāte, 

Ceplis, Purva bridējs u.c.) melodijas 
Jutas Bērziņas, Oskara Herliņa, 

Madara Kalniņa aranžijā.
Ieeja – 5 eiro

Par tradīciju ir kļuvusi visu medaļnieku kopbilde
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I.	Vispārīgie	jautājumi
1.	Saistošie	noteikumi	(turpmāk	–	
Noteikumi)	 nosaka	 kārtību,	 kādā	
lietojama	 un	 saskaņojama	 Salac-
grīvas	 novada	 pašvaldības	 (turp-
māk	 –	 Pašvaldība)	 simbolika	 –	 
ģerboņi,	 karogi	 un	 logo	 (turp 
māk	–	Simbolika),	kā	arī	kārtību,	
kādā	notiek	Simbolikas	lietošanas	
kontrole,	un	atbildību	par	Simbo-
likas	lietošanas	pārkāpumu.	
2.	Pašvaldības	noteiktā	Simboli-
ka,	kuras	lietošanas	kārtību	regu-
lē	šie	Noteikumi,	ir:
2.1.	 Salacgrīvas	 novada	 ģerbo-
nis;
2.2.	 Salacgrīvas	 pilsētas	 ģerbo-
nis;
2.3.	Liepupes	pagasta	ģerbonis;
2.4.	Ainažu	pilsētas	ģerbonis;
2.5.	Salacgrīvas	novada	karogs;
2.6.	Salacgrīvas	pilsētas	karogs;
2.7.	Ainažu	pilsētas	karogs;
2.8.	Salacgrīvas	novada	logo.

II.	Simbolikas	apraksts
3.	Salacgrīvas	novada	ģerboņa	
apraksts	(1.	pielikums):
3.1.	 sudraba	 laukā	–	 trīs	 sarkani	
enkuri;
3.2.	 ģerboņa	 krāsas:	 sarkans	
(PANTONE	 186C),	 sudraba	
(PANTONE	877C).
4.	Salacgrīvas	pilsētas	ģerboņa 
apraksts	(2.	pielikums):
4.1.	sarkanā	laukā	–	sudraba	gal-
vaspālis,	 uz	 tā	 melns	 apvērsts	
enkurs;
4.2.	 ģerboņa	 krāsas:	 sarkans	
(PANTONE	 186	 C),	 sudraba	
(PANTONE	877C),	melns	(PAN-
TONE	Black).
5.	 Liepupes	 pagasta	 ģerboņa	
apraksts	(3.	pielikums):
5.1.	zaļā	laukā	–	viļņots	sudraba	
pālis,	uz	tā	kreisās	spāres	virzie-
nā	liktas	trīs	zaļas	liepu	lapas;
5.2.	 ģerboņa	 krāsas:	 zaļa	 (PAN-
TONE	341C),	sudraba	(PANTO-
NE	877C).
6.	Ainažu	pilsētas	ģerboņa	ap-
raksts	(4.	pielikums):
6.1.	 skaldīts:	 1.	 daļā	 –	 sarkanā	
laukā	 –	 sudraba	 grifs	 ar	 paceltu	
zobenu	 labajā	 ķetnā,	 2.	 daļā	 –	
zelta	laukā	melns	enkurs;
6.2.	 ģerboņa	 krāsas:	 sarkans	
(PANTONE	 186	 C),	 sudraba	
(PANTONE	877	C),	zelta	(PAN-
TONE	 131C),	 melns	 (PANTO-
NE	Black).
7.	 Salacgrīvas	 novada	 karoga	
apraksts	(5.	pielikums):
7.1.	Salacgrīvas	novada	karogs	ir	
taisnstūra	audums	ar	platuma	un	
augstuma	attiecību	2:1;
7.2.	karogs	ir	divpusējs;
7.3.	karoga	vidū	ir	attēlots	Salac-
grīvas	novada	ģerbonis.	Ģerboņa	
augstums	 3/5	 no	 karoga	 augstu-
ma,	 bet	 platums	 1/4	 no	 karoga	
platuma;
7.4.	 karoga	 krāsas:	 sudraba	
(PANTONE	 877C)	 (nepiecieša-
mības	 gadījumā	 aizstāj	 ar	 PAN-
TONE	 Cool	 gray	 4C),	 sarkana	
(PANTONE	186C).
8.	 Salacgrīvas	 pilsētas	 karoga	
apraksts	(6.	pielikums):
8.1.	Salacgrīvas	novada	karogs	ir	
taisnstūra	audums	ar	platuma	un	
augstuma	attiecību	2:1;
8.2.	karogs	ir	divpusējs;
8.3.	karoga	vidū	baltā	laukā	melns	
enkurs.	Krāsu	sadalījums	–	sarka-
na,	balta,	 sarkana	–	 trīs	vienādās	
daļās;
8.3.	 karoga	 krāsas:	 sudraba	

(PANTONE	 White),	 sarkana	
(PANTONE	186C),	melna	(PAN-
TONE	Black).
9.	 Ainažu	 pilsētas	 karoga	 ap-
raksts	(7.	pielikums):
9.1.	 Ainažu	 pilsētas	 karogs	
ir	 taisnstūra	 audums	 ar	 pla-
tuma	 un	 augstuma	 attiecī 
bu	2:1;
9.2.	karogs	ir	divpusējs;
9.3.	uz	gaiši	zila	fona	vidū	Aina-
žu	 pilsētas	 ģerbonis	 un	 uzraksts	
AINAŽU	PILSĒTA;
9.4.	 karoga	 izmēri	 –	 1,0x2,0	m;	
1,5x3,0	m;
9.5.	 karoga	 krāsas:	 gaiši	 zila	
(PANTONE	279	C),	burti	puslo-
kā	zelta	(PANTONE	131	C,)	ģer-
bonis	 sarkans	 (PANTONE	 186	
C),	sudraba	(PANTONE	877	C),	
zelta	 (PANTONE	 131C),	 melns	
(PANTONE	Black).
10.	 Salacgrīvas	 novada	 logo	
(8.	pielikums):
10.1.	buru	laiva	viļņos,	zem	kuras	
uzraksts	«Salacgrīvas	novads»;
10.2.	logo	krāsa:	gaiši	līdz	tumši	
zila	(PANTONE	285	C).

III.	Simbolikas	lietošanas	nosa-
cījumi
11.	Pašvaldības	noteikto	Simbo-
liku	 lieto	 šajos	 Noteikumos	 no-
teiktajos	gadījumos	un	kārtībā.
12.	Lietojot	ģerboņu	attēlus,	neat-
karīgi	no	 izmēriem,	 tiem	precīzi	
proporcionāli	jāatbilst	apstiprinā-
tajiem	ģerboņu	etalonparaugiem,	
nodrošinot,	ka	ģerbonis	ir	skaidri	
uztverams	 un	 nav	 mainītas	 tajā	
atveidoto	objektu	proporcijas	un	
novietojums.
13.	 Simboliku	 aizliegts	 lietot,	
reklamējot	alkoholisko	dzērienu,	
tabakas	izstrādājumu	un	citu	ap-
reibinošu	 vielu	 lietošanu,	 azart-
spēļu	 vietās,	 ar	 erotiku	 un	 por-
nogrāfiju	saistītos	pasākumos	un	
izdevumos,	 kā	 arī	 darbībās,	 kas	
saistītas	ar	vardarbību,	nacionāla,	
etniska,	 rasu	 naida	 vai	 nesaticī-
bas	kurināšanu.
14.	 Personām,	 kuras	 izgatavo	
Simboliku	 komerciāliem	 mēr-
ķiem,	 jāsaņem	 Pašvaldības	 iz-
sniegta	atļauja	par	Simbolikas	iz-
gatavošanu.	Atļauju	 Pašvaldības	
vārdā	izsniedz	Salacgrīvas	nova-
da	domes	izpilddirektors.
15.	 Bez	 Pašvaldības	 atļaujas	
Simboliku	var	lietot:	
15.1.	 kad	 to	 atveido	 ierobežotā	
apjomā	 bezpeļņas	 nolūkos,	 t.i.,	
personiskām	vajadzībām,	mācību	
nolūkos,	bibliotēkās,	muzejos	un	
arhīvos,	informatīviem	mērķiem;
15.2.	 gadījumos,	 kad	 Simboliku	
atveido	 saskaņā	 ar	 šo	 saistošo	
noteikumu	16.–22.	punkta	apakš-
punktiem;
15.3.	 citos	 šeit	 neminētos	 gadī-
jumos,	 kad	 Simboliku	 atveido	
teritoriju	 reprezentējošiem	 nolū-
kiem.
16.	 Salacgrīvas	 novada	 ģerbo-
ņa	lietošana
16.1.	Salacgrīvas	novada	Pašval-
dībai,	 tās	 iestādēm	un	kapitālsa-
biedrībām	 ir	 izņēmuma	 tiesības	
lietot	Salacgrīvas	novada	ģerbo-
ni.
16.2.	Salacgrīvas	novada	ģerboni	
lieto	 Pašvaldības	 struktūrvienī-
bu	 rekvizītos	 (uz	 veidlapām,	 zī-
mogā),	 izņemot	 gadījumus,	 kad	
ārējs	normatīvais	akts	paredz	lie-
tot	Latvijas	valsts	ģerboni,	aplie-
cībās,	 vizītkartēs,	 iespieddarbos,	

uz	 izdevumu	 vākiem	 un	 titulla-
pām,	Pašvaldības	apbalvojumos,	
diplomos	un	citos	oficiālajos	do-
kumentos,	 reprezentācijas	 mate-
riālos	un	priekšmetos,	 laikrakstā	
Salacgrīvas Novada Ziņas,	 Paš-
valdības	 interneta	 mājaslapā	 un	
tās	 profilos	 sociālajos	 medijos,	
kā	 arī	 izvietojot	 pie	 pašvaldības	
iestāžu	ēkām,	dienesta	telpām	un	
uz	 šīm	 iestādēm	 piederošajiem	
transporta	līdzekļiem.
16.3.	 Pašvaldība	 un	 tās	 iestādes	
drīkst	 lietot	 Salacgrīvas	 novada	
ģerboni	 to	 rīkotajos	 pasākumos,	
sarīkojumos,	 ielu	 gājienu	 nofor-
mēšanai,	ēku	fasāžu,	kā	arī	iekš-
telpu	 noformēšanai	 sabiedrisko	
pasākumu	norises	vietās.
16.4.	 Salacgrīvas	 novada	 ģerbo-
ni	drīkst	lietot	citu	novadā	esošo	
publisko	un	privāto	institūciju	un	
privātpersonu	svinīgu	pasākumu,	
ēku	fasāžu	un	iekštelpu	noformē-
šanai	un	to	teritorijās.
16.5.	Citas	publiskās	 institūcijas	
un	 privātpersonas	 Salacgrīvas	
novada	 ģerboni	 savā	 simbolikā	
drīkst	lietot,	nodrošinot	šo	notei-
kumu	 II.	 un	 III.	 nodaļā	 noteikto	
prasību	ievērošanu	un	saskaņojot	
institūcijas	 vai	 privātpersonas	
simbolikas	 paraugu	 ar	 Pašvaldī-
bu.
17.	 Salacgrīvas	 pilsētas	 ģerbo-
ņa	lietošana
17.1.	Pašvaldībai	Salacgrīvas	pil-
sētas	 teritorijā	 esošajām	 pašval-
dības	iestādēm	un	kapitālsabied-
rībām	ir	izņēmuma	tiesības	lietot	
Salacgrīvas	pilsētas	ģerboni.
17.2.	 Pašvaldība	 un	 tās	 iestādes	
drīkst	 lietot	 Salacgrīvas	 pilsētas	
ģerboni	 to	 rīkotajos	 pasākumos,	
sarīkojumos,	 ielu	 gājienu	 no-
formēšanai,	 ēku	 fasāžu	 un	 iekš-
telpu	 noformēšanai	 sabiedrisko	
pasākumu	 norises	 vietās,	 kā	 arī	
iespieddarbos,	 reprezentācijas	
materiālos	 un	 priekšmetos	 un	
iestāžu	simbolikā.
17.3.	Salacgrīvas	pilsētas	ģerboni	
drīkst	 lietot	citu	Salacgrīvas	pil-
sētā	esošo	publisko	un	privāto	in-
stitūciju	un	privātpersonu	svinīgu	
pasākumu,	ēku	fasāžu	un	iekštel-
pu	noformēšanai,	to	teritorijās	un	
simbolikā.
17.4.	Citas	publiskās	 institūcijas	
un	 privātpersonas	 Salacgrīvas	
pilsētas	 ģerboni	 savā	 simbolikā	
drīkst	 lietot,	 nodrošinot	 šo	 no-
teikumu	II	un	III	nodaļā	noteikto	
prasību	ievērošanu	un	saskaņojot	
institūcijas	 vai	 privātpersonas	
simbolikas	 paraugu	 ar	 Pašvaldī-
bu.
18.	 Liepupes	 pagasta	 ģerboņa	
lietošana
18.1.	 Pašvaldībai,	 Liepupes	 pa-
gasta	 pārvaldei	 un	 tās	 teritorijā	
esošajām	 Pašvaldības	 struktūr-
vienībām	 ir	 izņēmuma	 tiesības	
lietot	Liepupes	pagasta	ģerboni.
18.2.	 Pašvaldība,	 Liepupes	 pa-
gasta	 pārvalde	 un	 tās	 teritorijā	
esošās	pašvaldības	struktūrvienī-
bas	drīkst	lietot	Liepupes	pagasta	
ģerboni	 to	 rīkotajos	 pasākumos,	
sarīkojumos,	 ielu	 gājienu	 no-
formēšanai,	 ēku	 fasāžu	 un	 iekš-
telpu	 noformēšanai	 sabiedrisko	
pasākumu	 norises	 vietās,	 kā	 arī	
iespieddarbos,	 reprezentācijas	
materiālos	 un	 priekšmetos	 un	
iestāžu	simbolikā.
18.3.	 Liepupes	 pagasta	 ģerboni	
drīkst	lietot	citu	Liepupes	pagas-

tā	 esošo	 publisko	 un	 privāto	 in-
stitūciju	un	privātpersonu	svinīgu	
pasākumu,	ēku	fasāžu	un	iekštel-
pu	noformēšanai,	to	teritorijās	un	
simbolikā.
18.4.	 Citas	 publiskās	 institūci-
jas	 un	 privātpersonas	 Liepupes	
pagasta	 ģerboni	 savā	 simbolikā	
drīkst	 lietot,	 nodrošinot	 šo	 no-
teikumu	II	un	III	nodaļā	noteikto	
prasību	ievērošanu	un	saskaņojot	
institūcijas	 vai	 privātpersonas	
simbolikas	 paraugu	 ar	 Pašvaldī-
bu.
19.	Ainažu	pilsētas	ģerboņa	lie-
tošana
19.1.	 Pašvaldībai,	Ainažu	 pilsē-
tas	pārvaldei	un	tās	teritorijā	eso-
šajām	 pašvaldības	 struktūrvienī-
bām	 ir	 izņēmuma	 tiesības	 lietot	
Ainažu	pilsētas	ģerboni.
19.2.	 Pašvaldība,	 Ainažu	 pil-
sētas	 pārvalde	 un	 tās	 teritorijā	
esošās	 pašvaldības	 struktūrvie-
nības	drīkst	lietot	Ainažu	pilsētas	
ģerboni	 to	 rīkotajos	 pasākumos,	
sarīkojumos,	 ielu	 gājienu	 no-
formēšanai,	 ēku	 fasāžu	 un	 iekš-
telpu	 noformēšanai	 sabiedrisko	
pasākumu	 norises	 vietās,	 kā	 arī	
iespieddarbos,	 reprezentācijas	
materiālos	 un	 priekšmetos	 un	
iestāžu	simbolikā.
19.2.	 Ainažu	 pilsētas	 ģerboni	
drīkst	 lietot	 citu	 Ainažu	 pilsētā	
un	Ainažu	pagastā	esošo	publis-
ko	 un	 privāto	 institūciju	 un	 pri-
vātpersonu	 svinīgu	 pasākumu,	
ēku	fasāžu	un	iekštelpu	noformē-
šanai,	to	teritorijās	un	simbolikā.
19.3.	Citas	publiskās	 institūcijas	
un	 privātpersonas	Ainažu	 pilsē-
tas	ģerboni	savā	simbolikā	drīkst	
lietot,	 nodrošinot	 šo	 noteikumu	 
II	un	III	nodaļā	noteikto	prasību	
ievērošanu	un	saskaņojot	institū-
cijas	vai	privātpersonas	simboli-
kas	paraugu	ar	Pašvaldību.
20.	Salacgrīvas	novada	karoga	
lietošana
20.1.	 Salacgrīvas	 novada	 karo-
gu	 pastāvīgi	 lieto	 pie	 Pašvaldī-
bas	 administratīvās	 ēkas	 Smilšu	 
ielā	 9,	 Salacgrīvā,	 Salacgrīvas	
novadā.
20.2.	Salacgrīvas	novada	karogu	
pie	 Salacgrīvas	 novada	 pagastu	
pārvalžu	ēkām	lieto	valsts	un	no-
vada	nozīmīgos	svētkos.
20.3.	Personas	pēc	brīvas	gribas	
Salacgrīvas	 novada	 karogu	 var	
lietot	 valsts	 svētkos	 un	 atceres	
dienās	kopā	ar	Latvijas	valsts	ka-
rogu,	novietojot	 to	valsts	karoga	
labajā	 pusē,	 skatoties	 virzienā	
pret	 ēkas	 fasādi,	nozīmīgos	paš-
valdības	publiskajos	pasākumos,	
tautas,	 reliģiskajos	 un	 ģimenes	
svētkos,	 kā	 arī	 citos	 gadījumos,	
garantējot	tam	pienācīgu	cieņu.
20.4.	Salacgrīvas	novada	karoga	
masta	un	kāta	izgatavošanai	pie-
mērojamas	 tādas	 pašas	 prasības,	
kādas	attiecas	uz	masta	vai	kāta	
izgatavošanu	 Latvijas	 valsts	 ka-
rogam.
20.5.	Telpās	 Salacgrīvas	 novada	
karogu	 lieto	 tam	 īpaši	 paredzētā	
goda	 vietā.	 Lietojot	 to	 kopā	 ar	
Latvijas	 valsts	 karogu,	Salacgrī-
vas	 novada	 karogs	 novietojams	
pa	labi	no	tā.	
20.6.	Salacgrīvas	novada	karogu	
aizliegts	lietot:
20.6.1.	 virs	 un	 pie	 ēkām,	 kas	
ir	 avārijas	 stāvoklī,	 kurās	 tiek	
veikts	kapitālais	remonts	vai	ku-
rām	tiek	remontēta	fasāde	(izņe-

mot	 pašvaldības	 administratīvo	
ēku),	 citās	 nepiemērotās	 vietās	
(pie	 saimniecības	 ēkām,	 nesa-
koptās	teritorijās)	un	apstākļos;
20.6.2.	ja	tas	ir	nekvalitatīvi	izga-
tavots,	izbalējis	vai	bojāts.
20.7.	 Proporcionāli	 samazinātu	
Salacgrīvas	novada	galda	karogu	
Salacgrīvas	pilsētā	esošās	pašval-
dības	iestādēs	un	kapitālsabiedrī-
bās	 sarunu,	 konferenču	 oficiālo	
pieņemšanu,	 svinīgo	 ceremoniju	
un	citu	reprezentācijas	pasākumu	
laikā	novieto	uz	galda	pa	labi	tās	
iestādes	 amatpersonas	 priekšā,	
kas	vada	sarunas.
20.8.	Salacgrīvas	novada	karogu	
vai	 galda	 karogu	 drīkst	 izvietot	
novadā	esošu	publisko	un	privāto	
institūciju	 un	 privātpersonu	 tel-
pās	 un	 teritorijās,	 svinīgās	 cere-
monijās,	 oficiālās	 pieņemšanās,	
ģimenes	svētkos,	kā	arī	citos	ga-
dījumos,	garantējot	 tam	pienācī-
gu	cieņu.
20.8.	 Pašvaldībai	 ir	 īpašas	 tiesī-
bas	novada	karogu	un	galda	ka-
rodziņu	 izmantot	 kā	 apbalvoju-
mu	vai	suvenīru.
21.	Salacgrīvas	pilsētas	karoga	
lietošana
21.1.	Salacgrīvas	pilsētas	karogu	
lieto	pie	Salacgrīvas	pilsētas	teri-
torijā	 esošo	 pašvaldības	 iestāžu	
un	kapitālsabiedrību	ēkām	–	Sa-
lacgrīvas	 pilsētas	 svētkos,	 pēc	
brīvas	gribas	–	ikdienā.
21.2.	Personas	Salacgrīvas	pilsē-
tā	 pēc	 brīvas	 gribas	 Salacgrīvas	
pilsētas	 karogu	 var	 lietot	 valsts	
svētkos	 un	 atceres	 dienās	 kopā	
ar	Latvijas	valsts	karogu,	novie-
tojot	to	valsts	karoga	labajā	pusē,	
skatoties	virzienā	pret	ēkas	fasā-
di,	 Salacgrīvas	 pilsētas	 svētkos	
un	 citos	 nozīmīgos	 pašvaldības	
publiskajos	 pasākumos,	 tautas,	
reliģiskajos	un	ģimenes	svētkos,	
kā	arī	citos	gadījumos,	garantējot	
tam	pienācīgu	cieņu.
21.3.	Salacgrīvas	pilsētas	karoga	
masta	un	kāta	 izgatavošanai	pie-
mērojamas	 tādas	 pašas	 prasības,	
kādas	 attiecas	 uz	masta	 vai	 kāta	
izgatavošanu	 Latvijas	 valsts	 ka-
rogam.
21.4.	Telpās	Salacgrīvas	pilsētas	
karogu	 lieto	 tam	 īpaši	 paredzētā	
goda	 vietā.	 Lietojot	 to	 kopā	 ar	
Latvijas	 valsts	 karogu,	Salacgrī-
vas	 pilsētas	 karogs	 novietojams	
pa	labi	no	tā.	
21.5.	Salacgrīvas	pilsētas	karogu	
aizliegts	lietot:
21.5.1.	 virs	 un	 pie	 ēkām,	 kas	
ir	 avārijas	 stāvoklī,	 kurās	 tiek	
veikts	kapitālais	remonts	vai	ku-
rām	tiek	remontēta	fasāde	(izņe-
mot	 pašvaldības	 administratīvo	
ēku),	 citās	 nepiemērotās	 vietās	
(pie	 saimniecības	 ēkām,	 nesa-
koptās	teritorijās)	un	apstākļos;
21.5.2.	ja	tas	ir	nekvalitatīvi	izga-
tavots,	izbalējis	vai	bojāts.
21.6.	 Proporcionāli	 samazinātu	
Salacgrīvas	pilsētas	galda	karogu	
Salacgrīvas	pilsētā	esošās	pašval-
dības	iestādēs	un	kapitālsabiedrī-
bās	 sarunu,	 konferenču	 oficiālo	
pieņemšanu,	 svinīgo	 ceremoniju	
un	citu	reprezentācijas	pasākumu	
laikā	novieto	uz	galda	pa	labi	tās	
iestādes	 amatpersonas	 priekšā,	
kas	vada	sarunas.
21.7.	 Pašvaldībai	 ir	 īpašas	 tiesī-
bas	 Salacgrīvas	 pilsētas	 karogu	
un	 galda	 karodziņu	 izmantot	 kā	
apbalvojumu	vai	suvenīru.

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2019. gada 17. jūlija sēdes lēmumu Nr. 274 (protokols Nr. 9; 1.§)
Precizēti ar Salacgrīvas novada domes 2019. gada 18. septembra sēdes lēmumu Nr. 370 (protokols Nr. 12; 1.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9
Par Salacgrīvas novada simbolikas lietošanu

Izdoti	saskaņā	ar	likuma Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 7. un 16. punktu
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21.8.	Salacgrīvas	pilsētas	karogu	
vai	 galda	 karogu	 drīkst	 izvietot	
pilsētā	esošu	publisko	un	privāto	
institūciju	 un	 privātpersonu	 tel-
pās	 un	 teritorijās,	 svinīgās	 cere-
monijās,	 oficiālās	 pieņemšanās,	
ģimenes	svētkos,	kā	arī	citos	ga-
dījumos,	garantējot	 tam	pienācī-
gu	cieņu.
22.	Ainažu	pilsētas	 karoga	 lie-
tošana
22.1.	Ainažu	pilsētas	karogu	lie-
to	 pie	 Ainažu	 pilsētas	 teritorijā	
esošo	pašvaldības	iestāžu	un	ka-
pitālsabiedrību	 ēkām	 –	 Ainažu	
pilsētas	 svētkos,	 pēc	 brīvas	 gri-
bas	–	ikdienā.
22.2.	Personas	Ainažu	pilsētā	pēc	
brīvas	gribas	Ainažu	pilsētas	ka-
rogu	var	 lietot	valsts	 svētkos	un	
atceres	 dienās	 kopā	 ar	 Latvijas	
valsts	karogu,	novietojot	to	valsts	
karoga	labajā	pusē,	skatoties	vir-
zienā	 pret	 ēkas	 fasādi,	 Ainažu	
pilsētas	 svētkos	 un	 citos	 nozī-
mīgos	 pašvaldības	 publiskajos	
pasākumos,	 tautas,	 reliģiskajos	
un	ģimenes	svētkos,	kā	arī	citos	
gadījumos,	garantējot	tam	pienā-
cīgu	cieņu.
22.3.	 Ainažu	 pilsētas	 karoga	
masta	un	kāta	izgatavošanai	pie-
mērojamas	 tādas	 pašas	 prasības,	
kādas	attiecas	uz	masta	vai	kāta	
izgatavošanu	 Latvijas	 valsts	 ka-
rogam.
22.4.	Telpās	Ainažu	pilsētas	karo-
gu	lieto	tam	īpaši	paredzētā	goda	
vietā.	Lietojot	to	kopā	ar	Latvijas	
valsts	karogu,	Ainažu	pilsētas	ka-
rogs	novietojams	pa	labi	no	tā.	
22.5.	Ainažu	pilsētas	karogu	aiz-
liegts	lietot:
22.5.1.	 virs	 un	 pie	 ēkām,	 kas	
ir	 avārijas	 stāvoklī,	 kurās	 tiek	
veikts	kapitālais	remonts	vai	ku-
rām	tiek	remontēta	fasāde	(izņe-
mot	 pašvaldības	 administratīvo	
ēku),	 citās	 nepiemērotās	 vietās	
(pie	 saimniecības	 ēkām,	 nesa-
koptās	teritorijās)	un	apstākļos;
22.5.2.	ja	tas	ir	nekvalitatīvi	izga-
tavots,	izbalējis	vai	bojāts.

22.6.	 Proporcionāli	 samazinā-
tu	Ainažu	 pilsētas	 galda	 karogu	
Ainažu	pilsētā	 atrodošās	pašval-
dības	 iestādēs	 un	 kapitālsabied-
rībās	sarunu,	konferenču	oficiālo	
pieņemšanu,	 svinīgo	 ceremoniju	
un	citu	reprezentācijas	pasākumu	
laikā	novieto	uz	galda	pa	labi	tās	
iestādes	 amatpersonas	 priekšā,	
kas	vada	sarunas.
22.7.	 Pašvaldībai	 ir	 īpašas	 tie-
sības	Ainažu	 pilsētas	 karogu	 un	
galda	karodziņu	izmantot	kā	ap-
balvojumu	vai	suvenīru.
22.8.	Ainažu	pilsētas	karogu	vai	
galda	karogu	drīkst	izvietot	pilsē-
tā	esošu	publisko	un	privāto	insti-
tūciju	un	privātpersonu	telpās	un	
teritorijās,	 svinīgās	 ceremonijās,	
oficiālās	 pieņemšanās,	 ģimenes	
svētkos,	 kā	 arī	 citos	 gadījumos,	
garantējot	tam	pienācīgu	cieņu.
23.	Salacgrīvas	novada	logo	lie-
tošana 
23.1.	 Logo	 lieto,	 lai	 veicinātu	
Salacgrīvas	 novada	 pazīstamību	
Latvijā	un	ārpus	tās.	
23.2.	 Bez	 Pašvaldības	 atļaujas	
logo	 var	 izmantot	 nekomerci
ālām	vajadzībām.
23.3.	Logo	izmantošanai	komer-
ciālām	vajadzībām	jāsaņem	Paš-
valdības	atļauja.	
23.4.	 Logo	 var	 attēlot	 uz	 vizīt-
kartēm,	 pašvaldības	 izdevumā	
Salacgrīvas Novada Ziņas,	 uz	
dažādiem	 reprezentācijas	 ma-
teriāliem,	 reklamējot	 dažādus	
Salacgrīvas	 novadā	 organizētus	
pasākumus,	 preces	 vai	 pakalpo-
jumus	 un	 citos	 gadījumos,	 ievē-
rojot	šajos	Noteikumos	noteiktās	
prasības.	
23.5.	Logo	aizliegts	izmantot:	
23.5.1.	 reklamējot	 alkoholiskus	
dzērienus,	 tabakas	 produktus	 un	
citas	 apreibinošas	 vielas,	 azart-
spēles,	 ar	 erotiku	 un/vai	 porno-
grāfiju	 saistītos	 pasākumos	 un	
izdevumos,	 kā	 arī	 uz	 izstrādā-
jumiem	 un/vai	 pasākumos,	 kas	
saistīti	 ar	 vardarbību,	 nacionālā,	
rasu	 naida	 vai	 nesaticības	 veici-

nāšanu	un	var	radīt	negatīvu	Sa-
lacgrīvas	novada	tēlu;	
23.5.2.	 ja	 tam	 netiek	 garantēta	
cieņa	 vai	 tas	 var	 radīt	 negatīvu	
Salacgrīvas	novada	tēlu.

IV.	Simbolikas	lietošana	ko-
merciāliem	nolūkiem
24.	Simboliku	komerciāliem	no-
lūkiem	 drīkst	 izmantot	 fiziskas	
un	 juridiskas	 personas	 atribūti-
kas,	 suvenīru,	 rūpniecības,	 pār-
tikas,	sadzīves	u.tml.	priekšmetu	
noformēšanā	un	 ražošanā,	 preču	
zīmēs,	 nosaukumos	 vai	 nofor-
mējumos,	kā	arī	internetā	tikai	ar	
Pašvaldības	izsniegtu	atļauju.
25.	 Pieteikumus	 par	 atļaujas	 sa-
ņemšanu	 Simbolikas	 izmantoša-
nai	 izskata	 Salacgrīvas	 novada	
domes	 izpilddirektors,	 kura	 lē-
mums	 ir	 apstrīdams	 Salacgrīvas	
novada	domē.

V.	Saistošo	noteikumu	izpildes	
kontrole	un	administratīvā	
atbildība
26.	 Kontrolēt	 saistošo	 noteiku-
mu	 izpildi,	 fiksēt	 pārkāpumus,	
veikt	 lietvedību	 administratīvā	
pārkāpuma	 lietā,	 sastādīt	 admi-
nistratīvā	 pārkāpuma	 protokolus	
atbilstoši	 savai	 kompetencei	 ir	
tiesīgi	Salacgrīvas	novada	domes	
kārtībnieki.
27.	Par	šo	noteikumu	pārkāpšanu	
saskaņā	 ar	 Administratīvo	 pār-
kāpumu	kodeksa	26.	panta	 trešo	
daļu	 piemērojams	 brīdinājums	
vai	 naudas	 sods	 fiziskām	 per-
sonām	 līdz	 trīssimt	 piecdesmit	
euro,	bet	juridiskām	personām	–	
līdz	tūkstoš	četrsimt	euro.
28.	Saistošo	noteikumu	26.	pun-
ktā	 minēto	 amatpersonu	 sastā-
dītos	 administratīvā	 pārkāpuma	
protokolus	 izskata	 un	 lēmumu	
administratīvā	 pārkāpuma	 lietā	
pieņem	 Salacgrīvas	 novada	 do-
mes	Administratīvā	komisija.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes 

priekšsēdētājs

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepiecie-
šamības pamatojums 

Likuma Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 
16. punkts paredz, ka dome var apstiprināt saistošos 
noteikumus un noteikt administratīvo atbildību par to 
pārkāpšanu.
Saistošo noteikumu mērķis – stiprināt Salacgrīvas 
novada pazīstamību pēc simbolikas, noteikt tās lie-
tošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu izstrādājumu 
izgatavošanu un lietošanu, tādējādi uzlabojot novada 
vizuālo tēlu un veicinot iedzīvotāju patriotismu.

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošajos noteikumos definēta Salacgrīvas novada 
un atsevišķu tā teritoriālo vienību simbolika, tās he-
raldiskais apraksts un krāsas, nosacījumi simbolikas 
lietošanai dekoratīviem un komerciāliem mērķiem, kā 
arī atļaujas saņemšanas kārtība simbolikas lietošanai 
komerciāliem mērķiem.

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

Lietojot Salacgrīvas novada simboliku komerciāliem 
mērķiem, personām nav jāmaksā pašvaldības node-
va.

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašval-
dības teritorijā 

Ražotājiem, kas vēlas izgatavot izstrādājumus ar no-
vada simboliku komerciāliem nolūkiem, noteikta kārtī-
ba atļaujas saņemšanai. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Saistošie noteikumi definē veicamās darbības, lai 
saņemtu atļauju simbolikas lietošanai komerciāliem 
nolūkiem.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Ir notikušas konsultācijas ar nevalstisko organizāciju 
pārstāvjiem, Salacgrīvas novada Jauniešu konsulta-
tīvo padomi.

Saistošo noteikumu Nr. 9
«Par Salacgrīvas novada simbolikas 

lietošanu»
 paskaidrojuma raksts

Dagnis Straubergs, 
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

PIELIKUMS	Nr.	8
Salacgrīvas	novada	domes

2019.	gada	17.	jūlija	saistošajiem	noteikumiem	Nr.	9

Salacgrīvas novada logo

PIELIKUMS	Nr.	1
Salacgrīvas	novada	domes

	2019.	gada	17.	jūlija	
saistošajiem	noteikumiem	Nr.	9

Salacgrīvas novada 
ģerbonis

PIELIKUMS	Nr.	2
Salacgrīvas	novada	domes

2019.	gada	17.	jūlija	
saistošajiem	noteikumiem	Nr.	9

Salacgrīvas 
pilsētas ģerbonis

PIELIKUMS	Nr.	3
Salacgrīvas	novada	domes

2019.	gada	17.	jūlija	
saistošajiem	noteikumiem	Nr.	9

Liepupes pagasta 
ģerbonis

PIELIKUMS	Nr.	4
Salacgrīvas	novada	domes

2019.	gada	17.	jūlija	
saistošajiem	noteikumiem	Nr.	9

Ainažu pilsētas 
ģerbonis

PIELIKUMS	Nr.	5
Salacgrīvas	novada	domes

2019.	gada	17.	jūlija	saistošajiem	noteikumiem	Nr.	9

Salacgrīvas novada karogs

PIELIKUMS	Nr.	6
Salacgrīvas	novada	domes

2019.	gada	17.	jūlija	saistošajiem	noteikumiem	Nr.	9

Salacgrīvas pilsētas karogs

PIELIKUMS	Nr.	7
Salacgrīvas	novada	domes

2019.	gada	17.	jūlija	saistošajiem	noteikumiem	Nr.	9

Ainažu pilsētas karogs
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Salacgrīvas novadā 
notiks lielgabarīta 

atkritumu savākšanas 
rudens akcija

	 Lai	atbalstītu	iedzīvotājus	īpa-
šumu	sakārtošanas	darbu	veikša-
nā	 un	 samazinātu	 vidē	 nelegāli	
nonākušo	 atkritumu	 daudzumu,	
Salacgrīvas	novada	dome	 sadar-
bībā	 ar	 SIA	ZAAO	 līdz	 29.	 sep-
tembrim	 organizē	 lielgabarīta	
atkritumu	savākšanas	akciju.
	 Akcijas	laikā	iedzīvotāji	varēs	
bez	maksas	nodot	lielgabarīta	at-
kritumus	SIA	ZAAO izvietotajos	
lielizmēra	konteineros:
l	 Ainažos,	K.	Barona	ielā	5;
l	 Salacgrīvā,	Krusta	ielā	4;
l	 Svētciemā,	Kāpu	ielā	1	(stāv-
laukumā	pie	parka);
l	 Tūjā,	Liedaga	11	 (pie	veikala	
Vērdiņš).
	 Konteineros	 drīkst	 ievietot	
mē	beles,	 matračus,	 paklājus,	 iz-
jauktas	 elektrotehnikas	 ierīces,	
metāllūžņus	un	citus	lielus	sadzī-

ves	 priekšmetus,	 ko	 izmēru	 dēļ	
nevar	ievietot	sadzīves	atkritumu	
konteinerā.
	 Konteineros	nedrīkst	mest	ne-
šķirotus	 sadzīves	 atkritumus,	
būvgružus,	dažāda	veida	traukus	
ar	 šķidrumiem	 un	 pulverveida	
ķīmiskām	vielām,	kā	arī	šīferi	un	
automašīnu	riepas.
	 Lūgums	 nemest	 konteineros	
arī	 ikdienā	 EKO	 laukumā	 bez	
maksas	 nododamos	 iepakojuma	
veidus	–	pudeļu	un	burku	stiklu,	
papīru,	polietilēnu,	PET	dzērienu	
pudeles,	 kā	 arī	 sadzīvē	 radušos	
bīstamos	 atkritumus,	 koka	 pale-
tes,	lietošanai	derīgus	apavus.
	 Atgādinām,	 ka	 EKO	 lauku-
mos	katrs	iedzīvotājs	bez	maksas	
var	nodot	četras	auto	riepas	gadā	
diametrā	līdz	140	cm.

	 Izdarīt	Salacgrīvas	novada	do-
mes	2013.	gada	20.	februāra	sais-
tošajos	noteikumos	Nr.	3	Saisto-
šie noteikumi par koku ciršanu 
ārpus meža Salacgrīvas novadā 
šādus	grozījumus:
	 1.	 Aizstāt	 4.	 punktā	 vārdus	
Salacgrīvas novada būvvalde ar 
vārdiem	Tehniskā un nekustamo 
īpašumu apsaimniekošanas no-
daļa.

	 2.	 Aizstāt	 6.	 punktā	 vārdus	
Salacgrīvas novada būvvaldē ar 
vārdu	Institūcijā.
	 3.	 Izteikt	 15.	 punktu	 šādā	 re-
dakcijā:
“15.	 Personai	 jāatlīdzina	 zaudē-
jumi	 par	 dabas	 daudzveidības	
samazinājumu	 saistībā	 ar	 koku	
ciršanu	 ārpus	 meža	 zemes	 pil-
sētas	 un	 ciema	 teritorijā	 (turp 
māk	 –	 Zaudējumu	 atlīdzība),	

zaudējumu	 atlīdzības	 aprēķinā	
pašvaldības	koeficients	ir:
	ja	koks	būtiski	ietekmē	pilsētas	
vai	ciema	ainavu,	tās	vērtība	tiks	
samazināta	–	1,5:
	 ja	koks	būtiski	ainavu	neietek-
mē	–	0,8.”

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes 

priekšsēdētājs

	 Izdarīt	 Salacgrīvas	 novada	
domes	 2019.	 gada	 23.	 janvāra	
saistošajos	noteikumos	Nr.	2	Par 
reklāmas izvietošanu publiskās 
vietās Salacgrīvas novada paš-
valdībā šādus	grozījumus:	
	 1.	 Aizstāt	 3.	 punktā	 vārdus	

Salacgrīvas novada būvvaldē 
(turpmāk – Būvvalde) ar	vārdiem	
Tehniskās un nekustamo īpašumu 
apsaimniekošanas nodaļā (turp-
māk – Institūcija).
	 2.	Aizstāt	21.,	22.,	26.,	27.	pun-
ktā	 un	 30.1.	 apakšpunktā	 vārdu	

Būvvalde	 attiecīgajā	 locījumā	 ar	
vārdu	 Institūcija	 attiecīgajā	 locī-
jumā.	

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes 

priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Sakarā ar izmaiņām Salacgrīvas novada pašvaldības centrālās administrācijas 
struktūrā koku ciršanas atļaujas turpmāk izsniedz Tehniskās un nekustamo īpašu-
mu apsaimniekošanas nodaļa.
Lai samazinātu vērtīgu koku izciršanu pilsētās un ciemos, tiek palielināti pašvaldī-
bas noteiktie koeficienti zaudējumu aprēķināšanā.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos tiek mainīts koku ciršanas atļaujas izsniedzējinstitūci-
jas nosaukums, jo līdz ar izmaiņām administrācijas struktūrā mainījušās nodaļu 
 funkcijas.
Tiek palielināti zaudējumu atlīdzības koeficienti.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām palielināsies par 25%.

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

Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā.

5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām

Saistošo noteikumu izmaiņas neskar administratīvās procedūras un nemaina pri-
vātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību. Mainās institūcijas, kas pie-
ņems lēmumus.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības 
pārstāvjiem.

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 
1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums 

Sakarā ar izmaiņām Salacgrīvas novada pašvaldības centrālās administrācijas 
struktūrā atļaujas reklāmas izvietošanai turpmāk izsniedz Tehniskās un nekusta-
mo īpašumu apsaimniekošanas nodaļa.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos tiek mainīts reklāmas izvietošanas atļaujas izsniedzējin-
stitūcijās nosaukums, jo līdz ar izmaiņām administrācijas struktūrā ir mainījušās 
nodaļu funkcijas. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu  

Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz pašvaldības budžetu.

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

Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

Saistošo noteikumu izmaiņas neskar administratīvās procedūras un nemaina 
privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību. Mainās institūcijas, kuras 
pieņems lēmumus. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrī-
bas pārstāvjiem. 

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2019. gada 21. augusta sēdes
lēmumu Nr. 306 (protokols Nr. 10; 2.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11
Grozījumi Salacgrīvas novada domes  

2019. gada 23. janvāra saistošajos  
noteikumos Nr. 2 Par reklāmas izvietošanu 

publiskās vietās Salacgrīvas novada pašvaldībā
Izdoti	saskaņā	ar	likuma	Par pašvaldībām 43.	panta	pirmās	daļas	7.	punktu,	Reklāmas	likuma	7.	panta	trešo	daļu,	

Ministru	kabineta	2012.	gada	30.	oktobra	noteikumu	Nr.	732 Kārtība, kādā saņemama atļauja 
reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu 28.	un	45.	punktu

Saistošo noteikumu Nr.11
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019. gada 23. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 2 «Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas 

novada pašvaldībā» paskaidrojuma raksts

Dagnis Straubergs, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr.12
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013. gada 20. februāra saistošajos 

noteikumos Nr. 3 «Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža 
Salacgrīvas novadā» paskaidrojuma raksts

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2019. gada 21. augusta sēdes
lēmumu Nr. 307 (protokols Nr. 10; 3.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12
Grozījumi Salacgrīvas novada domes  
2013. gada 20. februāra saistošajos  

noteikumos Nr. 3 Saistošie noteikumi par koku 
ciršanu ārpus meža Salacgrīvas novadā

Izdoti	saskaņā	ar	Meža	likuma	8.	panta	otro	daļu	un	Ministru	kabineta	2012.	gada	2.	maija	
noteikumu	Nr.	309	Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža	22.	punktu

Dagnis Straubergs, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Lauksaimniekiem 
pieejama mobilā 

aplikācija

	 Turpmāk	 svarīga	 informācija	
lauksaimniekiem,	 mežsaimnie-
kiem	 un	 zivsaimniekiem	 būs	
pieejama	līdzi	tālrunī.	Lauku	at-
balsta	dienests	(LAD)	ir	sagata-
vojis	ērtu	rīku	–	mobilo	aplikāci-
ju,	kas	bez	maksas	pieejama	gan	
Android,	 gan	 iOS	 viedierīcēm.	
To	 var	 lietot	 visi	 tie	 dienesta	
klienti,	kuri	izmanto	Elektronis-
ko	pieteikšanās	sistēmu.	
	 Aplikācija	 nodrošina	 ātrāku	
un	 vienkāršāku	 komunikāciju	
starp	 dienestu	 un	 tā	 klientiem.	
Rezultātā	 lauksaimnieki	 infor-
māciju	 saņem	 ātrāk,	 spēj	 ātrāk	
reaģēt	 dažādās	 problēmsituāci-
jās	un	par	to	informēt	dienestu.
	 Klientiem	 būs	 iespēja	 tajā	
apskatīt,	 piemēram,	 svarīgāko	
notikumu	 kalendāru,	 saņemtos	
maksājumus,	 pieejamās	 bezak-
cīzes	 dīzeļdegvielas	 apjomu,	
saņemtās	 vēstules	 no	 LAD,	 in-

formāciju	 par	 gaidāmajām	kon-
trolēm	saimniecībās	un	to	rezul-
tātiem,	 kā	 arī	 ērti	 nofotografēt	
laukus,	 īstenoto	 investīciju	pro-
jektu	rezultātus	un	atsūtīt	 infor-
māciju	dienestam.
	 LAD,	 rūpējoties	 par	 klien-
tiem,	vēlas	nodrošināt	pēc	iespē-
jas	 vienkāršāku	 un	 ērtāku	 visu	
pakalpojumu	 un	 informācijas	
pieejamību,	tāpēc	mobilā	aplikā-
cija	lauksaimniekiem	ir	mērķtie-
cīgs	nākamais	 solis	mūsdienīgo	
rīku	ieviešanā	dienestā.	Turpmā-
kajā	laikā	aplikācija	tiks	papildi-
nāta	ar	citām	jaunām	funkciona-
litātēm.	Piemēram,	būs	informā-
cija	 par	 citu	 zemkopības	 resora	
iestāžu	 veiktajām	 pārbaudēm	
saimniecībā.

Kristīne Ilgaža,
LAD Sabiedrisko attiecību 

daļas vadītāja
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Salacgrīvas novada pašvaldība nodod atsavināšanai, 
pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi, 

Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu – zemes starpgabalu Salacgrīvas novadā, 

Salacgrīvā, Jūrmalas ielā 17A, 
kadastra Nr. 6615 007 0221, zemes vienības kadastra apz. 6615 007 0215 

(0,1064 ha platībā). Zemes starpgabals tiek atsavināts ar nosacījumu, 
ka tas pievienojams piegulošam nekustamajam īpašumam.

 Pirmpirkuma tiesīgajai personai pieteikums par zemes starpgabala pirkša-
nu jāiesniedz viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas laik-
rakstā Latvijas Vēstnesis.
 Ja noteiktajā termiņā no vienas pirmpirkuma tiesīgās personas ir saņemts 
pieteikums par starpabala pirkšanu, izsole netiek rīkota un ar šo personu tiek 
slēgts pirkuma līgums par nosacīto cenu.
 Ja noteiktajā termiņā pieteikums par starpgabala pirkšanu tiek saņemts no 
vairākām pirmpirkuma tiesīgām personām, tiek rīkota izsole starp šīm perso-
nām.
 Izsoles objekta nosacītā cena – 6214 eiro.
 Izsoles solis – 620 eiro.
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā 
Izsoles. Dalībnieku reģistrācija tiek veikta līdz 11. novembra plkst. 17. Izsole 
notiks 12. novembrī plkst. 15 Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 106. telpā. Tālrunis 
uzziņām – 64071986.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod izsolē 
ar pretendentu atlasi nekustamo īpašumu 

Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Salas ielā 19, 
kadastra Nr. 6615 004 0244, kas sastāv no zemes vienības  

ar kadastra apz. 6615 004 0244 (0,588 ha platībā).

 Izsoles objekts apgrūtināts ar astoņiem zemes nomas līgumiem ar noteiktu 
nomas līgumu termiņu. Īpašuma Salas ielā 19, zemes vienības ar kadastra 
apz. 6615 004 0244 (0,588 ha platībā), turpmākā izmantošana noteikta – 
mazdārziņu teritorijas.
 Īpašuma nosacītā cena – 16 200 eiro. 
 Izsoles solis – 162 eiro.
 Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 11. novembra plkst. 17. Izsole notiks 
12. novembrī plkst. 15 Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, 106. telpā.
 Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB 
banka, kods UNLALV2X, konts  LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 
10 eiro (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašu-
ma nosacītās cenas.
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā 
Izsoles. Saņemt informāciju un reģistrēties izsolei iespējams Salacgrīvas no-
vada domē, Smilšu ielā 9, 207. kabinetā, tālr. 64071986.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod izsolē ar pretendentu 
atlasi nekustamo īpašumu Salacgrīvas novadā, 

Salacgrīvā, Tērces ielā 10, 
kadastra Nr. 6615 002 0192, kas sastāv no zemes vienības 

ar kadastra apz. 6615 002 0190 (2,7028 ha platībā).

 Izsoles objekts apgrūtināts ar 25 zemes nomas līgumiem ar noteiktu no-
mas līgumu termiņu. Īpašuma Tērces ielā 10, zemes vienības ar kadastra 
apz. 6615 002 0190 (2,7028 ha platībā), turpmākā izmantošana noteikta – 
mazdārziņu teritorijas.
 Īpašuma nosacītā cena – 4920 eiro. 
 Izsoles solis – 492 eiro.
 Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 11. novembra plkst. 17. Izsole notiek 
12. novembrī plkst. 15 Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, 106. telpā.
 Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB 
banka, kods UNLALV2X, konts  LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 
10 eiro (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašu-
ma nosacītās cenas.
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā 
Izsoles. Saņemt informāciju un reģistrēties izsolei iespējams Salacgrīvas no-
vada domē, Smilšu ielā 9, 207. kabinetā, tālr. 64071986.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli īpašumu Salacgrīvas novadā, 

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, izsole notiks 7. oktobrī plkst. 15 
Smilšu ielā 9 (106. telpā), Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā.
 Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB 
banka, kods UNLALV2X, konts  LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 
10 eiro (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašu-
ma nosacītās cenas.
 Pirmpirkuma tiesīgajai personai pieteikums par IZSOLES OBJEKTA pirk-
šanu jāiesniedz Salacgrīvas 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 informāciju un reģistrēties izsolei Ainažu pilsētas pārvaldē, 
Parka ielā 16, tālr. 64071310, 64071308 un Salacgrīvas novada domē, Smil-
šu ielā 9, Salacgrīvā, tālr. 64071986.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod 
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu 

Mazpurvi 1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, 
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, izsole notiks 29. oktobrī 
plkst. 15 Smilšu ielā 9 (106. telpā), Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā.
  Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā  
AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts  LV71UNLA0013013130848 dalības 
maksa – 10 eiro (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā 
no īpašuma nosacītās cenas.
  Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv 
sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un reģistrēties izsolei Liepupes pagasta 
pārvaldē, tālr. 64020118, 64020142, 64071986.

Precizējot iepriekš publicēto
2019. gada 27. augusta Salacgrīvas Novada Ziņās Nr. 8 (121) publicētajai 
izsolei ar pretendentu atlasi par īpašumu Blaumaņa iela 8, Salacgrīvā, Salac-
grīvas novadā, kadastra Nr. 6615 006 0156, kas sastāv no zemes vienības ar 
kadastra apz. 6615 006 0156 (1,2416 ha platībā), 
īpašuma nosacītā cena – 2310 eiro, 
izsoles solis – 230 eiro.

	 Izdarīt	 Salacgrīvas	 novada	
domes	2016.	gada	28.	decembra	
saistošajos	 noteikumos	 Nr.	 12	
Salacgrīvas novada pašvaldības 
nolikums	(turpmāk	tekstā	–	noli-
kums)	šādus	grozījumus:	
1.	 Izteikt	 nolikuma	 6.20.	 apakš-
punktu	šādā	redakcijā:
“6.20.	Salacgrīvas	novada	domes	

Sociālais	dienests;”
2.	Izslēgt	6.22.	apakšpunktu.	
3.	 Papildināt	 nolikumu	 ar	 
6.25.	apakšpunktu	šādā	redakcijā:
“6.25.	 Salacgrīvas	 novada	 vēlē-
šanu	komisija.”
4.	Izslēgt	12.1.	apakšpunktu.
5.	 Izteikt	 nolikuma	 13.	 punktu	
šādā	redakcijā:

“13.	 Pašvaldībā	 ir	 izveidota	 ies-
tāde	–	Salacgrīvas	ostas	pārvalde,	
kas	 ir	 publisko	 tiesību	 subjekts	
un	 darbojas	 saskaņā	 ar	 likumu	
Par ostām	 un	 Salacgrīvas	 ostas	
pārvaldes	nolikumu.

Dagnis Straubergs, 
Salacgrīvas novada domes 

priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 
1. Projekta nepieciešamības pa-
matojums 

Saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 24. panta otro daļu pašvaldības nolikumā 
norāda pašvaldības administrācijas struktūru. Lai precizētu nolikumā iekļauto in-
formāciju par pašvaldības izveidotajām iestādēm atbilstoši iestāžu juridiskajam 
statusam un izveidoto iestāžu nosaukumiem, kā arī, ņemot vērā Centrālās vēlē-
šanu komisijas sniegto skaidrojumu par to, ka vēlēšanu komisija ir iestāde Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma izpratnē, ir nepieciešams veikt grozījumus Salacgrīvas 
novada domes 2016. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 12 Salacgrī-
vas novada pašvaldības nolikums.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos tiek precizēts sociālā dienesta nosaukums; tiek noteikts, 
ka Salacgrīvas novada vēlēšanu komisija ir pašvaldības izveidota iestāde; tiek 
precizēta redakcija par Salacgrīvas ostas pārvaldes juridisko statusu.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz pašvaldības budžetu.

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

 Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā.

5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām 

Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina pri-
vātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības 
pārstāvjiem. 

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2019. gada 18. septembra sēdes 
lēmumu Nr. 371 (protokols Nr. 12; 2.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 13
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016. gada 

28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 12 
Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums

Izdoti	saskaņā	ar	likuma	Par pašvaldībām	21.	panta	pirmās	daļas	1.	punktu	un	24.	pantu

Dagnis Straubergs, 
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 13 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 
2016. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 12 «Salacgrīvas 

novada pašvaldības nolikums» paskaidrojuma raksts

Latvijas	Lauku	forums	(LLF)	kopā	ar	biedrību	«Tūjaskrasts»	un	Tūjas	bibliotēku	aicina	
Tūjas	iedzīvotājus	uz	mērķtiecīgu	sarunu	Latvijas	Kopienu	nedēļas	laikā.
Tikšanās	laikā	attīstīsim	esošās	un	radīsim	jaunas	iniciatīvas	vietējo	vajadzību	sasniegšanai,	apzināsim	
kopienā	pieejamos	resursus	un	kopā	ar	pieredzējušiem	ekspertiem	mācīsim	izmantot	kopienas	sadarbības	
rīkus.	Aicināts	ikviens,	kuram	svarīga	Tūjas	attīstība.

1.	oktobr
ī	plkst.	1

8.00–20.
30

Tūjas	bi
bliotēkā

Latvijas	Lauku	forums	(LLF)	ir	nacionāla	mēroga	nevalstiskā	organizācija,	kas	dibināta	2004.	gadā.
Biedrības	misija	ir	veicināt	Latvijas	lauku	līdzsvarotu	attīstību,	lai	tie	kļūtu	par	vietu,	kur	dzīvo	apmierināti
cilvēki,	spējot	realizēt	savas	ekonomiskās	un	sociālās	vajadzības.	LLF	darbojas	vairāk	nekā	80	biedru	organizācijas.

)	+	371	28855427			*	laukuforums@gmail.com			ü	www.lllf.partneribas.lv
�	Facebook:	LLF	|	Twitter/Instagram:	@laukuforums

Pasākumu finansiāli atbalsta 
Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas 
piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par saturu atbild Latvijas Lauku forums.

Latvijas	Kopienu	nedēļas	LLF	rīko	jau	kopš	2013.	gada.	
Šoruden,	no	1.	līdz	5.	oktobrim,	viesosimies	piecās	Latvijas	
vietās	–	Tūjā,	Salnavā,	Zasā,	Gulbenē	un	Nīcā.	Tā	ir	spēcīga	
saikne	starp	vietējo	realitāti	un	lauku	attīstību	nacionālā	mērogā	
un	rīks	4.	Latvijas	Lauku	kopienu	parlamentā	noteikto	mērķu	
sasniegšanai	un	iedzīvināšanai.

http://www.salacgriva.lv
http://www.salacgriva.lv
http://www.salacgriva.lv
http://www.salacgriva.lv
http://www.salacgriva.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.

Septembra 
jubilāriem
Lai pagātne ar vējiem aizplūst tālēs,
Tagadne kā saules stars lai mirdz,
Bet nākotne lai atnes visu tādu,
Pēc kā tik ļoti ilgojas tev sirds!

Rudens	salnas	zeltī	lapas,	
mākoņi	šurp	lietu	sauc,	vējš	
jauc	priekus,	bēdas,	skumjas…	
Viss	kā	kaleidoskopā	–	koši	raibs.	
Ņemiet	sev	dāvanā	rudens	ražu,	krāsas	un	
smaržas,	lai	pietiek	tumšo	vakaru	priekam!
Sveiciens	svētkos!

Rudens	balle	«Birzgaiļos»
26.	oktobrī	plkst.	19.00

Muzicēs	māsas	Legzdiņas

Ieejas	maksa	–	10	€
Sīkāka	informācija	un	

klāta	galdiņa	rezervācija	–	26410633

30. SEPTEMBRĪ 1400

SALACGRĪVAS
NOVADA

BIBLIOTĒKĀ

TIKŠANĀS AR RAKSTNIECI UN ŽURNĀLISTI

GUNU ROZI
Pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana 
vai filmēšana. Video un foto materiāli var tikt 

izmantoti pasākuma organizatora publicitātēs.

Visi Liepupes tautas nama kolektīvi  
atsāk mēģinājumus!

Pirmā tikšanās jaunajā sezonā:
l vidējās paaudzes deju kolektīvs Ulubele tikās jau 25. septembrī,
l vīru vokāli instrumentālais ansamblis – 1. oktobrī 19.00,
l kapela Ieviņa – 3. oktobrī 19.00,
l amatierteātris Vāgūzis – 7. oktobrī 19.00,
l tradīciju kopa Skale – 7. oktobrī 19.00,
l jauktais koris Pernigele – 11. oktobrī 19.00.

Lielsalacas ev. lut draudzes 
svecīšu vakari:

Kuiķulē 28. septembrī pl. 15,
Salacgrīvā 28. septembrī – bez svētbrīža,

Brīdagā 5. oktobrī pl. 15,
Liepupes kapos 28. septembrī pl. 13,

Ainažos 10. oktobrī 15.

6. oktobrī pl. 10
Lielsalacas evaņģēliski luteriskajā baznīcā 

PĻAUJAS SVĒTKU
DIEVKALPOJUMS. 

Dzied Dvēseles dziesma.
Pateiksimies Dievam ar pašu audzētām 

dārza un lauku veltēm.

Salacgrīvas novada kultūras centra 
tautas mākslas kolektīvi 

uzsāk jauno 2019./2020. gada sezonu 
un gaida jaunus dalībniekus

2. oktobrī 11.00 senioru koris Salaca, vadītājs Jānis Lucāns
    17.30 pirmsskolas bērnu deju kolektīvi, vadītāja Anita Gīze 
    20.00 vidējās paaudzes deju kolektīvs Tingeltangels, 
      vadītājs Jānis Ērglis
6. oktobrī 13.00 jauniešu deju kolektīvs Randa, vadītāja Anita Gīze
    18.00 senioru deju kolektīvs Saiva, vadītājs Ričards Jerāns
8. oktobrī 17.30 teātra studija Visa veida versijas, 
      vadītāja Inese Jerāne
Pirmdienās un ceturtdienas 17.00
      folkloras kopa Cielava, vadītāja Zenta Mennika
Trešdienās 18.00 tautas mūzikas kapela Cielavas spēlmaņi, 
      vadītāja Zenta Mennika
Otrdienās un piektdienās  16.00  bērnu popgrupa Adatiņas
    17.00 Sapņi ar spārniem, 
      vadītāji Agita Zvejniece un Reinis Maurītis
    19.00 sieviešu vokālais ansamblis Dziedātprieks, 
      vadītāja Agita Zvejniece
Darbu jau sācis pūtēju orķestris Enkurs, vadītājs Vitālijs Bogdanovičs 
(mēģinājumi notiek SBMS)

Salacgrīvas	novada	kultūras	centrā
19.X	 19.00	 pūtēju	orķestra	Enkurs	50	gadu	jubilejas	
	 	 	 	 koncerts. Ieeja	brīva
28.X	 19.00	 muzikāla	vīzija	izrādē	
    Čikāgas piecīši – leģendu atgriešanās. 
    Lomās:	Mārtiņš	Egliens,	Ieva	Sutugova,	
	 	 	 	 Mārtiņš	Brūveris,	Inta	Sondore,	Rolands	
	 	 	 	 Beķeris,	Ginta	Krievkalna,	Marģers	
	 	 	 	 Eglinskis.	Horeogrāfs	Jānis	Putniņš.	
	 	 	 	 Režisors	Valdis	Lūriņš.	
	 	 	 	 Ieeja:	8,	10,	12	un	15	EUR
30.X	 16.00	 radošā	apvienība	Teātris un es	piedāvā	
	 	 	 	 jautru	izrādi	bērniem	un	vecākiem	
    Dzeltenā zemūdene. Trīs	draugi	–	
	 	 	 	 Vērsis,	Kaza	un	Aita	–	šo	dienu	nolēmuši	
	 	 	 	 uzsākt	ar	jauno	datorspēli	Dzeltenā 
    zemūdene.	Katrs	ieņēmis	savu	vietu	
	 	 	 	 slēpnī,	dzinēji	ir	iedarbināti	un	īstā	cīņa	
	 	 	 	 starp	zemūdenēm	tūlīt	sāksies,	bet	–	tavu	
	 	 	 	 nelaimi!	–	ir	pazudis	internets!	Ko	darīt?	
	 	 	 	 Ieeja	3	EUR

Salacgrīvas novada dome vēlas īrēt vai pirkt
trīsistabu dzīvokli Salacgrīvā

(vēlams ar malkas apkuri). 
Piedāvāt, zvanot 64071986 vai rakstot dome@salacgriva.lv.

Pareizticīgo draudzes
svecīšu vakars 5. oktobrī

l 12.00 Ainažu kapos
l 14.00 Stienūžu kapos
l 16.00 Salacgrīvas kapos

24. oktobrī plkst. 19.00 
Liepupes tautas namā 

koncerts

Ieeja 5 EUR
Biļešu iepriekšpārdošana 

pagasta pārvaldē

Mūsu	dzejniekam	 
Jānim	Peteram	šogad	aprit	
80	gadu.	Viņa	daiļradei	esmu	
pieskārusies	Liepājas	teātrī.	
Izrādēm	rakstītās	dziesmās.	
Gandrīz	katrās	mājās	savulaik	
bija	skaņuplate	Māsa Kerija. 
Un	dungojam	šīs	melodijas	
aizvien.	Tomēr	šobrīd	
esmu	Jāņa	Petera	darbus	
atklājusi	no	jauna.	Ar	dzejoli	
Zemeņlauks	dzīvojos,	dziesmā	
Dvēselītē	mēs	visi	sasildām	
savas	dvēseles.	Kopā	ar	
ģitāristu	Māri	Kupču	esam	
radījuši	mierīgu,	veldzējošu	
dzejkoncertu	Grēcinieka 
lūgšana. 

Sigita Jevgļevska

Biedrība Jūrkante
projektā 19-00-A019.332-000004 

Zaļais velo ceļš – uzņēmēju aktivizēšanas iespēja 

3. oktobrī rīko semināru dabā. 
 Seminārs notiks pie Mežkadaga stacijas. Pulcējamies 
no pulksten 10. Semināra laikā paredzēts sakārtot velo-
ceļa posmu no Mežvaldēm līdz Mežkadaga stacijai kopā 
ar firmu, kas izzāģēs aizaugušo posmu. Pie ugunskura 
kopā ar lektori no Vidzemes Augstskolas pārrunāsim 
iespējas, kā piesaistīt un aktivizēt uzņēmējus, lai velo-
braucēji izmantotu šo jauno infrastruktūru. Un veiksim ar 
velosipēdiem aptuveni 10 km garu posmu pa veloceļu 
Ainaži–Valmiera cauri Niedrāju–Pilkas purvam līdz Pālei.
 Lai nokļūtu līdz Mežkadaga stacijai, jābrauc pa 
autoceļu Limbaži–Korģene–Salacgrīva līdz Primma 
ezeram un tad jānogriežas uz ceļa Pavāri. 

Pieteikšanās un sīkāka informācija – Dzintra 29427095
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Salacgrīvas novada 
kultūras centrā

8. oktobrī pl. 17.30

Ja nebiji klāt brīvdabas 
izrādē Jāņu priekšvakarā, 

ir iespēja noskatīties 
ierakstu tagad.

mailto:dome@salacgriva.lv

