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Zvejnieku parkā īsteno projektu
Jau pavisam drīz sāksies projekta Vid
zemes piekrastes kultūras un dabas man
tojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu
izveide un attīstībā – «Saviļņojošā Vidze
me» īstenošana. Startējot šī projekta aktivitātē Lībiešu kultūrtelpa, Ziemeļvidzemes
rezervāts – Salacgrīvas novada Zvejnieku
parks – Zvejnieku parks un estrāde pašvaldība par Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) piešķirtajiem līdzekļiem un
savu līdzfinansējumu veiks šīs teritorijas
sakārtošanu. ERAF finansējums projekta
īstenošanai ir 762 tūkstoši eiro, pārējais ir
pašvaldības daļa, kopējās projekta izmaksas – 1 019 867 eiro.
Projektu veido divas daļas. Pirmā būs
skatītāju solu nomaiņa, ko veiks SIA Lat
Met. Otra būs pašas estrādes un tās apkārtnes pārbūve. Zvejnieku parka estrādes
pārbūvi veiks SIA Igate būve, līgums jau
ir noslēgts. Objekta būvuzraudzību veiks
SIA LATME Company, autoruzraudzība
būs SIA Būvdizains pārziņā. Projekta realizācijai būvniekiem ir pieci mēneši. Jau
drīz viņi varēs sākt estrādes rekonstrukciju, jo festivāls Positivus šogad nenotiek.
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs atgādināja, ka par
šo projektu runāts ļoti ilgi. – Birokrātijas
un dažādu citu iemeslu dēļ esam četrus ga
dus gaidījuši Eiropas Savienības finansē
jumu. Mūsu novadā par projekta naudu un
ar pašvaldības līdzfinansējumu pārbūvē
sim Zvejnieku parka estrādi un sakārtosim
tās apkārtni. Varēsim izdarīt to, ko esam
solījuši iedzīvotājiem, – viņš uzsvēra.
Projekts paredz, ka estrāde taps no nerūsējošā tērauda plāksnēm, kas radīs atspulgus no priedēm un dabas. Līdz ar to

Šajā bildē vēl viss mierīgi, bet nu darbi Zvejnieku parka estrādē jau sākušies

estrāde būs viegla un patīkama, iekļausies
ainavā. Ēkas 1. stāvā būs noliktavas Zvejnieku parka vajadzībām (soliem, tehnikai,

Slavas alejas paplašināšana

Notiek Slavas alejas paplašināšana un labiekārtošana

Droši vien daudzi salacgrīvieši un pilsētas viesi, ejot vai braucot pa Salacas tiltu, ir
ievērojuši upes labajā krastā notiekošo zemes rakšanu. Saskaņā ar noslēgto līgumu
SIA ALANDMA Salacas promenādē veic
Slavas alejas sakārtošanu un paplašināšanu. Projektā paredzēts:
l pagarināt esošo betona atbalstsienu,
izveidojot augšējo atbalstsienu pie esošās
atbalstsienas muguras daļas 3,96 m garumā austrumu virzienā un 4,35 m rietumu
virzienā, pilno atbalstsienu izveidojot kā
apakšējo, tā augšējo atbalstsienas daļu vienā blokā;
l sakārtot lietus ūdens novadīšanas sis-

tēmu, jo nogāzē izveidojies izskalojums,
jo promenādes būves laikā nav izveidota
notece no lietusūdens savākšanas akas nogāzes augšējā daļā;
l pārvietot apgaismojuma laternu un apgaismojumu kabeli, jo atbalstsienas izbūves vietā atrodas apgaismojuma kabelis un
viena apgaismojuma laterna;
l veikt esošās augšējās atbalstsienas
(16,2 m² platībā) attīrīšanu no krāsojuma.
Salacgrīvas novada dome šai labiekārtošanai atvēlējusi 10 390 eiro. Būvdarbiem šajā objektā jābūt pabeigtiem līdz
19. jūnijam.
Ilga Tiesnese

aprīkojumam) un labiekārtotas labierīcības. Savukārt 2. stāvs būs transformējams,
ar pārbīdāmām sienām, to varēs izmantot

izstādēm, konferencēm vai mākslinieku
ģērbtuvēm, sportistu dzīvošanai.
Ilga Tiesnese

Par iestāžu rīcību Covid-19
izplatības ierobežošanai

Lai ierobežotu koronavīrusa izraisītās
slimības Covid-19 izplatību, pamatojoties
uz Ministru kabineta (MK) 2020. gada
12. marta rīkojumu Nr. 103 Par ārkārtē
jās situācijas izsludināšanu laika posmā
no 2020. gada 13. marta līdz 9. jūnijam
nosaku šādu rīcības kārtību Salacgrīvas
novada domes iestādēm un struktūrvienībām:
ar 2020. gada 18. maiju atsākt iestādes apmeklētāju pieņemšanu klātienē
šajās pašvaldības iestādēs, nosakot šādu
iestādes darbības nodrošināšanu:
l jaunatnes iniciatīvu centram Bāka –
apmeklētājus pieņemt, iedzīvotājiem iepriekš piesakoties pa tālruni un nodrošinot
MK rīkojumā Nr. 103 noteiktās prasības;
l Salacgrīvas novada kultūras centram
ar struktūrvienībām Ainažu kultūras
nams, Liepupes pagasta tautas nams, Lauvu tautas nams iestādes darbību nodrošināt
saskaņā ar kultūras ministra 2020. gada
12. maija rīkojumā Nr. 2.5-1-62 Par soci
ālās distancēšanās nodrošināšanu kultū
ras norišu vietās noteiktajām prasībām;
l Salacgrīvas novada muzejam ar
struktūrvienību Ainažu Ugunsdzēsības muzejs iestādes darbību nodrošināt
saskaņā ar kultūras ministra 2020. gada

12. maija rīkojumā Nr. 2.5-1-63 Par soci
ālās distancēšanās nodrošināšanu muze
jos noteiktajām prasībām;
l Salacgrīvas novada bibliotēkai un
tās filiālbibliotēkām iestādes darbību nodrošināt saskaņā ar kultūras ministra 2020. gada 12. maija rīkojumā
Nr. 2.5-1-64 Par sociālās distancēšanās
nodrošināšanu bibliotēkās noteiktajām
prasībām;
l sporta un atpūtas kompleksam Zvejnieku parks apmeklētājus pieņemt, organizēt treniņus un sporta pasākumus, nodrošinot MK rīkojumā Nr. 103 noteiktās
prasības;
l Salacgrīvas novada domes sociālajam dienestam apmeklētājus pieņemt,
iedzīvotājiem iepriekš piesakoties pa tālruni un nodrošinot MK rīkojumā Nr. 103
noteiktās prasības;
l bāriņtiesai apmeklētājus pieņemt, iedzīvotājiem iepriekš piesakoties pa tālruni un nodrošinot MK rīkojumā Nr. 103
noteiktās prasības.
Ar 2020. gada 1. jūniju atsākt klientu pieņemšanu klātienē Salacgrīvas
novada tūrisma informācijas centrā ar
filiāli Ainažos, nodrošinot MK rīkojumā
Nr. 103 noteiktās prasības.

Līdz 2020. gada 9. jūnijam Salacgrīvas novada domē, Ainažu pilsētas pārvaldē
un Liepupes pagasta pārvaldē apmeklētājus pieņemt, iedzīvotājiem iepriekš piesakoties pa tālruni un nodrošinot MK rīkojumā Nr. 103 noteiktās prasības.
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Ieskats maija Salacgrīvas
novada domes sēdē
pieņemtajos lēmumos:

Uzsāk Salacgrīvas
tranzītielas pārbūvi
Ceļu būves firma SIA Binders 18. maijā
Salacgrīvā sāka pilsētas tranzītielas pārbūvi
(izņemot tiltu pār Salacu). Tranzītiela (Vidzemes, Viļņu un Pērnavas iela) šķērso pilsētu visā tās garumā, līdz ar to projektā paredzētais būvdarbu apjoms aptvers vairāk
nekā 2 km. Projekts paredz ielas pārbūvi no
Vidzemes un Valmieras ielas krustojuma
līdz Pērnavas un Dzeņu ielas krustojumam
jeb no katoļu baznīcas līdz Zvejnieku parkam.
Būvdarbi organizēti pakāpeniski pa
posmiem. Pirmā būvdarbu zona aptver
tranzītielas posmu no Zvejnieku parka līdz
Tērces ielai. 18. maijā šajā teritorijā uzsākta ielas vecā seguma frēzēšanu. Līdz ar to
iedzīvotājiem jārēķinās ar ierobežojumiem
un neērtībām, kas būvdarbu laikā diemžēl
būs neizbēgamas.
Satiksmei slēgta ielas viena brauktuve,
kur notiks remontdarbi, bet autotransporta
pārvietošanās abos virzienos ar luksoforiem organizēta pa otru brauktuvi. Būvnieki lūdz ievērot visas būvdarbu zonā izliktās norādes un brīdinājumus. Īpaši vēršam
uzmanību uz faktu, ka pietiek tikai vienam
autotransporta līdzekļa vadītājam šķērsot
būvdarbu zonu pie luksofora sarkanā signāla, lai izjauktu gaidīšanas režīma intervālu
pretimbraucošajai transporta plūsmai. Tas
var būt iemesls vēl lielākiem sastrēgumiem
un papildu neērtībām gan autovadītājiem,
gan būvniekiem. Būvnieki aicina uz sapratni un savstarpēju cieņu!
Kopā ar pasūtītāja pārstāvjiem izvērtējot iespējamos risinājumus būvdarbu zonu
apbraukšanai, bija jāsecina, ka vietējo ielu
tīkls ir tam nepiemērots, jo, visticamāk,
neizturēs tik lielu noslodzi. Apbraucamo
ceļu, kas tiks organizēts pa Pērnavas ielu

līdz pilsētas centram, izmantos tikai sabiedriskais transports. Remontdarbu laikā
būs mainīts transporta pieturvietu novietojums.
Projekts paredz tranzītielas pilnu pārbūvi, ieskaitot ceļa pamata konstrukcijas. Pilnībā tiks mainītas visas apakšzemes komunikācijas, ieskaitot vājstrāvas un sadales
tīklus, ūdensvadu, sadzīves un lietus ūdens
kanalizāciju u.c. inženiertehniskos tīklus.
Ceļa konstrukcijai trijās kārtās tiks ieklāta
jauna asfalta sega. Paredzēta arī sešu esošo
caurteku nomaiņa. Īpaši apjomīga caurteka
tiks ierīkota šķērsām Viļņu ielai, sākot no
Transporta un Pērnavas ielas krustojuma,
virzienā gar pieminekli jūrniekiem līdz
pat Viļņu ielai. Caurtekas garums sasniegs
70 m.
Tiks atjaunotas arī visas būvdarbu zonā
esošās sabiedriskā transporta platformas,
ierīkotas jaunas gājēju ietves ar asfalta un
bruģa segumu, kā arī pusotra kilometra garumā izbūvēts veloceliņš. Projekts paredz
dažādus lokālos infrastruktūras uzlabojumus ap tranzītielu, kas kopumā būs būtisks
ieguldījums satiksmes drošības uzlabošanai
Salacgrīvā.
Līgumsaistības paredz būvdarbu izpildi 19 mēnešu laikā, ieskaitot tehnoloģisko
pārtraukumu ziemā.
Projekta pasūtītājs: Salacgrīvas novada
dome.
Projekts: SIA Projekts 3. Būvuzraudzība: SIA Jurēvičs un partneri.
Būvdarbu ģenerāluzņēmējs: ceļu būves
firma SIA Binders. Būvdarbu izpildei piesaistīts apakšuzņēmējs SIA Limbažu ceļi.
Papildu informācija: Vita Noriņa,
SIA Binders sabiedrisko attiecību speci
āliste, t. 29481110.

Tiekamies muzejā!
Latvijā pēc pirmo ierobežojumu atcelšanas valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa
laikā ir sākusies muzeju kampaņa TIEKA
MIES TAGAD, kurā muzeji pakāpeniski
kļūst pieejami publikai. Arī Salacgrīvas
novada muzejs vēlas iepriecināt ar ziņu,
ka savas durvis atkal ir atvēris apmeklētājiem gan Salacgrīvā, gan Ainažu Ugunsdzēsības muzejā parastajos darba laikos.
Saistībā ar Covid-19 izplatību pasaulē
un Latvijā aicinām būt atbildīgiem un ievērot piesardzības pasākumus:
l muzejā Salacgrīvā vienlaikus var atrasties 12, bet Ainažu Ugunsdzēsības muzejā – pieci cilvēki;
l lūdzam neapmeklēt muzeju, ja jums
ir elpceļu infekcijas slimības simptomi,

#TiekamiesTagad

apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 6
Grozījumi 2020. gada 22. janvāra saisto
šajos noteikumos Nr. 2 «Par decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtību Salacgrīvas novadā»;
l apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 7
Grozījums Salacgrīvas novada domes
2017. gada 28. decembra saistošajos notei
kumos Nr. 9 «Sabiedrisko ūdenssaimniecī
bas pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtība Salacgrīvas novada pašvaldībā»;
l apstiprināta aktualizētā Salacgrīvas novada attīstības programma 2015.–2021. gadam, rīcības plāns 2020.–2021.gadam un
investīciju plāns 2020.–2021. gadam;
l apstiprināti nekustamā īpašuma Takas
iela 2 Liepupē izsoles noteikumi un nosacītā cena;
l apstiprināti nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Salacgrīvā, Robežu iela 1A, – izsoles noteikumi un nosacītā cena;
l apstiprināti grozījumi Salacgrīvas ostas
pārvaldes nolikumā;
l apstiprināti grozījumi Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolas nolikumā;
l apstiprināts Salacgrīvas novada čempionāta tenisā amatieriem Kortu valdnieks nolikums. Čempionāts notiks no 8. jūnija līdz
27. septembrim;
l nolemts ņemt 165 114 eiro kredītu Valsts
kasē, lai Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākumā Sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana realizētu projektu
Klimata pārmaiņu mazināšana Salacgrīvas
novada ielu apgaismojuma infrastruktūrā;
l nolemts līdzfinansēt (realizācijas gadījumā nodrošinot projekta kopējo izmaksu
10%, t.i., 1286,11 EUR līdzfinansējumu)
Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības
projektu BUB aprīkojums;
l nolemts līdzfinansēt (realizācijas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% apl

mērā no projekta kopējām izmaksām, t.i.,
1799 eiro) biedrības Sports Salacgrīvas no
vadam projektu Rotaļu laukums bērniem;
l apstiprinātas sporta un atpūtas kompleksa Zvejnieku parks sniegto pakalpojumu
maksas;
l apstiprināti grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018. gada 19. septembra lēmumā Nr. 324 Par pirmsskolas izglītības
iestādes «Vilnītis» ēdināšanas pakalpoju
mu cenas apstiprināšanu, vecāku ēdināša
nas maksas un domes dotācijas daļas ap
stiprināšanu;
l apstiprināti grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019. gada 18. decembra lēmumā Nr. 525 Par Liepupes pamatskolas
skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināša
nas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas
maksas un domes dotācijas daļas apstipri
nāšanu;
l apstiprināti grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019. gada 18. decembra lēmumā Nr. 524 Par Krišjāņa Valdemāra Ai
nažu pamatskolas skolēnu un pirmsskolas
audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas,
vecāku ēdināšanas maksas un domes dotā
cijas daļas apstiprināšanu;
l apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 8
Grozījums Salacgrīvas novada domes
2013. gada 20. novembra saistošajos no
teikumos Nr. 32 «Par Salacgrīvas novada
pašvaldības nodevām»;
l nolemts ņemt 148 584 eiro kredītu Valsts
kasē, lai realizētu investīciju projektu Gājē
ju ietves, stāvlaukumu, ielas apgaismojuma
un pieturas paviljona rekonstrukcija pie
Liepupes pamatskolas;
l apstiprināti grozījumi saistošos noteikumus Nr. B-6 Grozījumi Salacgrīvas novada
domes 2020. gada 22. aprīļa saistošajos
noteikumos Nr. B-5 «Par Salacgrīvas nova
da pašvaldības 2020. gada budžetu».
Maija domes sēdes materiālos ieskatījās
Ilga Tiesnese

Sakārto novada grants ceļus

noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai
stingra izolācija;
l muzejs atvērts tikai individuālajiem apmeklētājiem un apmeklētāju grupām (vienas mājsaimniecības locekļiem) saskaņā
ar spēkā esošajiem noteikumiem par pulcēšanos vai publiskajiem pasākumiem;
l lūdzam ievēro 2 m distanci un sekot informācijai norādēs.

Par pirmsskolas izglītības
iestāžu darbu

Saistībā ar ārkārtējās situācijas pagarināšanu valstī līdz 9. jūnijam un atsevišķu
ierobežojumu atcelšanu, no 13. maija Salacgrīvas novada pašvaldības dibinātās
pirmsskolas izglītības iestādes Vilnītis ar
filiālēm, Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas pirmsskolas grupas un Liepupes
pamatskolas pirmsskolas grupas tāpat kā
līdz šim strādā dežūrgrupu režīmā, nodrošinot bērnu pieskatīšanu ģimenēm, kurām
nav citu iespēju. Maksimālais bērnu skaits
grupā ir 15 bērni atbilstoši Veselības ministrijas ieteikumiem.
Attiecībā uz 5–6 gadus veco bērnu mācību procesu, lai nodrošinātu sagatavošanos 1. klasei, bērniem ir iespēja atsākt
mācības klātienē, taču pēc vecāku vēlmes
bērns var mācīties arī attālināti pēc pedagogu sastādīta plāna.
Ar Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja rīkojumu, balstoties uz vecāku
aptaujas apkopotiem rezultātiem un pamatojoties uz izglītības iestāžu vadītāju
sniegtajiem priekšlikumiem, obligātajā iz-

glītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu
pamatizglītības ieguvei klātienē organizēt:
1. Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas pirmsskolā 2020. gada augustā;
2. PII Vilnītis Svētciema filiālē 2020. gada
augustā, Salacgrīvā un Korģenē 2020. ga
da maijā attālināti un klātienē;
3. Liepupes pamatskolas pirmsskolā
2020. gada maijā.
Visas pirmsskolas izglītības iestādes
ir apstiprinājušas gatavību pēc vecāku izteiktās vēlmes darbu turpināt visus vasaras
mēnešus.
Vecākiem vai aizbildņiem tāpat kā iepriekš katras nedēļas sākumā būs nepieciešams iesniegt apliecinājumu iestādes
vadītājam, ka bērnam un viņa ģimenei nav
noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai
nav novērojamas elpceļu infekcijas slimību pazīmes.
Paldies par sapratni, sargāsim sevi un savus mīļos.
Antra Paegle

Salacgrīvas novada dome
Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) pasākumā Pamat
pakalpojumi un ciematu at
jaunošana lauku apvidos
realizē projektu Salacgrīvas
novada grants ceļu pārbūve,
Nr.18-09-A00702-000041. Tajā pašvaldība sakārto autoceļu Zītaru ielas sākums–Atva
ses (3,11 km) un Lielo Zītaru ielu (600 m) Korģenē, autoceļu Punči–Zālītes (0,9 km)
Ainažu pagastā un Gulbīši–Liepupes muiža (3,09 km) Liepupes pagastā. Projekta
kopējās izmaksas (projektēšana, ceļu pārbūve, būvuzraudzība un autoruzraudzība) ir
776 341 eiro, no tām ELFLA finansējums 653 564 eiro.
Noslēgto ceļu pārbūves darbu līgumu summas (bez PVN):
l Zītaru ielas sākums–Atvases (3,11 km) – 204 618 eiro,
l Lielā Zītaru iela (0,6 km) – 63 364 eiro,
l Punči–Zālītes (0,9 km) – 79 301 eiro
l Gulbīši–Liepupes muiža ( 3,09 km) – 248 071 eiro.
Pārbūves darbus veic personu apvienība, kurā ietilpst SIA CB 7, SIA Lauku ceļi un
SIA Energy Expert. Nobeigumam tuvojas grants ceļu pārbūves darbi Korģenes pusē.
Autoceļa pārbūve Ainažu pagastā pabeigta 2019. gada augustā, savukārt 2019. gada
septembrī pabeigti Liepupes pagasta autoceļa pārbūves darbi.
Ilga Tiesnese
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Lielsalacas luterāņu baznīcas
teritorijas labiekārtošanas darbi
Jau vairākas dienas ap mūsu skaisto
Lielsalacas evaņģēliski luterisko baznīcu
notiek vērienīgi darbi. Ir nojaukts akmens
krāvuma nožogojums, izjaukti celiņi, pārstādīti ziedi un augi un notiek sagatavošanas darbi baznīcas teritorijas labiekārtošanai.
Par šiem darbiem jau tika domāts pirms
vairākiem gadiem. Īpaši vajadzīga bija akmens krāvuma nožogojuma sakārtošana,
jo no tā ripoja akmeņi, apdraudot garāmgājējus. Tāpat sliktā kārtībā bija baznīcas
galvenās ieejas lievenis. Tas laika gaitā
bija sācis drupt, no tā regulāri atdalījās flīzes. Tādēļ tika nolemts izstrādāt projektu
un mūsu baznīcas teritoriju sakārtot.
Gatavojoties šim projektam, notika
konsultēšanās ar arhitektiem, māksliniekiem un celtniecības speciālistiem. Vislielākās diskusijas bija par akmens krāvuma
nožogojumu, jo no drošības un vizuālā
viedokļa tika izskatīti vairāki risinājumi
(kraut, mūrēt vai likt metāla sietā). Par vi-

zuāli labāko un drošāko risinājumu tika atzīta nožogojuma likšana no jau esošajiem
vēsturiskajiem akmeņiem, sasaistot tos ar
javu.
Baznīcas teritorijas labiekārtošanas
darbiem piesaistīts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējums.
Tā kopējās izmaksas ir 50 000 eiro, no
kuriem 10% ir Salacgrīvas novada domes
līdzfinansējumu. Šī ir biedrības Jūrkante
izsludinātā projektu iesniegumu konkursa
7. kārta.
Galvenais projekta idejas autors ir Guntis Bergs. Dokumentāciju izstrādāja arhitekts Dzintars Bernhards. Darbus veic SIA
NOBE, bet to koordinēšanu un organizēšanu – Jānis Bergs un Selvins Novickis, kuri
jau iepriekš strādājuši pie mūsu baznīcas
sakārtošanas un ir apliecinājuši rūpību un
cieņu pret mūsu dievnamu.
Uz visu kopumā skatoties, manuprāt, šis
nav tikai mūsu baznīcas teritorijas labiekārtošanas projekts vien, jo tajā ir iestrādātas

Vērienīgie
darbi pie
Lielsalacas
evaņģēliski
luteriskās
baznīcas

saistošas un interesantas idejas. Tas īpaši
attiecas uz piemiņas vietu karā kritušajiem
un represētajiem. Ap šo piemiņas vietu iecerēts veidot bruģētu meditācijas apli, kura
centrā būs jau esošais piemiņas akmens.
Mēs visi reiz aiziesim. Un jautājums
ir – vai karā kritušos un izsūtītos kāds pieminēs arī pēc mums. Manuprāt, šis risinājums varētu piešķirt šai piemiņas vietai
jaunu aktualitāti, kur cilvēki varēs uzkavē-

ties, pieminēt un aizdomāties par dzīves
un dzīvības vērtību.
Man prieks, ka šī baznīcas sakārtošana
notiek laikā, kad tiek sakārtota arī mūsu
pilsētas galvenā tranzītiela un rit citi darbi.
Jo tas viss kopā padarīs mūsu pilsētu vēl
skaistāku un pievilcīgāku.
Sirsnībā un pateicībā
Andris Vilemsons,
Lielsalacas ev. lut. draudzes mācītājs

Mazajiem uzņēmumiem laukos pieejams īpašs
ALTUM aizdevums

Nereti uzņēmējiem ir grūtības saņemt
aizdevumu bankās, jo nepieciešamais aizdevuma apjoms ir par mazu vai, uzsākot
jaunu biznesu, nav nedz kredītvēstures,
nedz finanšu plūsmas. Altum mazo aizdevumu uzņēmējiem lauku teritorijās jau izmanto visdažādāko nozaru uzņēmēji visā
Latvijā. Arī šobrīd, Covid-19 vīrusa izplatības laikā, šī Altum programma noder daudziem uzņēmējiem reģionos.
– Šis ir ļoti vienkāršs atbalsta mehā
nisms dažādu nozaru maziem un vidējiem
uzņēmējiem, kas strādā ārpus lielajām pil
sētām, lauku teritorijās. Programmas mēr
ķis ir palīdzēt situācijās, kad komercbankas
nav gatavas finansēt klientus, kam var būt
ļoti dažādi iemesli – uzņēmums tikko sācis
darboties un tam nav kredītvēstures vai uz
ņēmums vēlas palielināt apjomus, bet trūkst
nodrošinājuma aizdevumam. Visbiežāk
tas skar dzīvesstila uzņēmumus un mazās
saimniecības, sākot no tradicionālās lauk
saimniecības līdz pat dažādu pakalpojumu
sniegšanai, piemēram, ēdināšana, skais
tumkopšana u.c. Aizdevumu izsniedzam un
aicinām pieteikties arī uzņēmīgos, kuriem
ir biznesa ideja un plāns, taču pietrūkst
finansējuma, – stāsta Altum Programmu
attīstības departamenta vadītājas vietnieks
Gatis Sniedziņš, atgādinot, ka pieejamas arī

visas pārējās Altum īstenotās programmas.
Lauku uzņēmēji norāda, ka bankas aizdevumu nereti vieglāk saņemt tad, ja tas ir
lielāka apjoma, nekā nepieciešams, sniedzot pretim nodrošinājumu. Savukārt dažkārt tieši tajā brīdī nepieciešamās, lai arī
salīdzinoši nelielās summas, saimniecībai
pašai sakrāt ir grūti. Līdzekļi īpaši nepieciešami jaunas uzņēmējdarbības uzsākšanai,
kad ir ļoti daudz dažādas vajadzības. Gan
ražošanas telpu iekārtošana, gan aprīkojuma iegāde maksā naudu, līdzekļi vajadzīgi
visam, sākot no datora un beidzot ar aizsardzības līdzekļiem, no friziera krēsla līdz
cementa maisītājam. Bet, ja nav kredītvēstures un naudas plūsmas, ko uzrādīt, banku
finansējums nav pieejams. Savukārt Altum
atbalsts nereti ļauj uzņēmumam sasniegt
pietiekamu apgrozījuma līmeni, lai jau to
gada pārskats būtu pievilcīgs arī bankām,
līdz ar to paplašinās iespējas iegūt nepieciešamo finansējumu arī turpmākai attīstībai.
Ķiploku audzētājs Jānis Veide no Vecumnieku novada, kurš savu saimniecisko
darbību reģistrējis 2015. gadā, stāsta, ka
biznesa sākums pirms pieciem gadiem bijis smags. Šobrīd saimniecībā jau ir zemes
apstrādes un ražas novākšanas tehnika, kā
arī visi procesi pietiekami automatizēti.
Pēdējā sezonā ķiploki iestādīti jau 3,72 ha.

Lai to īstenotu, bija nepieciešams aizņemties naudu, bet uzņēmums bankām nebija
interesants – naudas plūsma nepietiekama,
zemes, ko varētu ieķīlāt, lai paņemtu kredītu, arī nebija. Tādēļ atbalstu viņš meklēja
Altum, un līdz šim brīdim Altum atbalstu
uzņēmuma attīstībai izmantojis jau divreiz.
Stoļerovas pagasta bioloģiskās zemnieku saimniecības Madalesija īpašniekam Jurim Gardam, kurš nodarbojas ar piena lopkopību (viņa ganāmpulks ar 20 liellopiem
apsaimnieko aptuveni 46 ha lielu platību),
bija nepieciešams neliels aizdevums augsnes apstrādes disku iegādei. Un šādā brīdī
uzņēmums nonāk sprukās – dažus tūkstošus
eiro bez nodrošinājuma dabūt nevar. Tādēļ
viņš vērsies pie Altum, ar ko sadarbojas jau
aptuveni sešus gadus, lai iegūtu nepieciešamo atbalstu saimniecības izaugsmei.
Madonas novada uzņēmums Timber
Art ir piemērs, kā, saņemot nepieciešamo
atbalstu, uzņēmums var piedzīvot strauju
izaugsmi – tas gada laikā ir strauji uzsācis
ražošanu, iekarojis tirgu un veiksmīgi eksportē savu ražojumu ārpus Latvijas. Uzņēmums ražo mucu pirtis un, lai saņemtu daļu
no nepieciešamā finansējuma, startēja arī
Altum programmā Mazie aizdevumi lauku
teritorijām. Pateicoties šim finansējumam,
tika nopirktas ražošanas iekārtas un jau pēr-

Par ALTUM programmu
Mazie aizdevumi lauku
teritorijās

Altum mazo aizdevumu lauku teritorijās līdz 25 000 eiro var saņemt bez papildu nodrošinājuma, tikai ar privāto galvojumu. Nav vajadzīgs ieķīlāt nekustamo
īpašumu vai kā nodrošinājumu izmantot
jauniegādāto tehniku. Tieši tādēļ lielākā
daļa sadarbības partneru izvēlas mazākus aizdevumus bez nodrošinājuma,
jo citur viņiem šādas iespējas neviens
nepiedāvā. Savukārt aizdevumam virs
25 000 eiro nodrošinājums ir uzņēmuma
manta, t.sk. aizdevuma ietvaros iegādātie pamatlīdzekļi. Par papildu nodrošinājumu var kalpot cits īpašums, īpašnieku
u.c. galvojumi. Vairāk informācijas par
programmu – Altum mājaslapā.

nās vasaras sākumā uzņēmums sāka ražot
pirmās termokoka pirts mucas. Šobrīd aizņēmuma lielākā daļa jau ir atdota un atlikuši maksājumi pāris simtu eiro apmērā mēnesī, kas uzņēmumam esot ļoti minimāls
maksājums.
*** Materiāls tapis sadarbībā ar Latvijas
Avīzes un portāla www.la.lv žurnālistiem

Salacgrīvas novada uzņēmēji ārkārtas stāvokļa laikā

Pašvaldības rīkotajā aptaujā par Salacgrīvas novada uzņēmēju situāciju ārkārtas
stāvokļa laikā saistībā ar Covid-19 izplatību, piedalījās 4% no novadā reģistrētajiem uzņēmumiem.
Respondentu norādīto uzņēmumu vecums: 25% līdz pieciem gadiem, 25% no
pieciem līdz 10 gadiem, 29% no 10 līdz
20 gadiem, 21% vecāki par 20 gadiem.
Šī aina apstiprina, ka ārkārtas stāvokļa
laikam jāspēj pielāgoties gan pavisam
jauniem, gan jau pieredzējušiem uzņēmumiem. Vairāk vai mazāk, bet ikvienam
nākas pielāgoties, pārprofilēties vai kļūt
digitālam.
Anketas aizpildītāji norāda, ka uzņēmuma pamatdarbības veids 21,4% gadījumu ir izmitināšana un ēdināšana. Tikpat
liels procents ir pakalpojumu sniedzēju.
17,9% gadījumu tā ir ražošana un rūpniecība, 10,7% respondentu pamatdarbības
veids ir tirdzniecība, tikpat – būvniecība.
Tā kā Salacgrīvas novadā būtiski dominējošā uzņēmējdarbības forma ir SIA, arī
aptaujā šīs formas pārstāvētie uzņēmumi
ir 89,3%. Visvairāk aptaujā piedalījušies
tieši mazie uzņēmumi – 32% gadījumu
nodarbināts viens darbinieks, 21,3% – no

diviem līdz pieciem, 21,4% – no pieciem
līdz 10. Savukārt 25% uzņēmumos strādā, sākot no 10 darbiniekiem. Šie rezultāti
parāda, ka tieši mazajiem uzņēmumiem
atbalsts ir visvairāk nepieciešams.
Puse respondentu apgalvo, ka pastāv
būtisks risks nodarbinātības samazināšanai. Nedaudz mazāk par pusi aptaujāto
apgalvo, ka riska nav, viņi nesaskata nepieciešamību samazināt darbinieku skaitu.
Atbildot uz jautājumu, vai esat veikuši/
plānojat veikt izmaiņas uzņēmuma darbībā, lai pielāgotos konkrētā brīža situācijai,
aptaujas dalībnieki 50% gadījumu atbild,
ka darbības jau ir veiktas, 32,1% apgalvo, ka izmaiņas veikt neplāno, bet 14,3%
domā par iespējamajām izmaiņām tuvāko
pāris mēnešu laikā.
Uzņēmēji atklāj, ka lielākie uzņēmuma darbību ietekmējošie riski tuvāko sešu
mēnešu laikā ir iedzīvotāju pirktspējas samazināšanās, pieprasījuma samazinājums
eksporta tirgos, finanšu un resursu trūkums personāla, kā arī  rēķinu un nodokļu apmaksai, izejvielu piegādes izmaiņas
(cenu kāpums, minimālā apjoma palielināšanās u.c.). Vislielākā neziņa uzņēmēju
vidū valda jautājumos, kas skar nodokļu

politikas izmaiņas un izmaiņas likumos,
kā arī ir neziņa par personīgo un darbinieku drošību (veselības stāvokli u.tml.).
Uzņēmēji vēl papildina iespējamo risku
sarakstu ar dīkstāvē esošo darbinieku aizplūšana pie citiem darba devējiem.
Uzņēmumu informētība par šobrīd pieejamiem atbalsta instrumentiem vērtējama kā ļoti laba. 82% respondentu ir informēti par instrumentiem, kas tiek piedāvāti
valstī šobrīd – Covid-19 krīzes skartajiem
uzņēmumiem kompensēta darbinieku atlīdzība līdz 75% apmērā, nokavēto nodokļu
maksājumu iespējams sadalīt termiņos vai
atlikt uz laiku līdz trim gadiem, VID apmaksās apstiprināto PVN summu visiem
nodokļu maksātājiem īsākā termiņā pēc
PVN deklarācijas iesniegšanas termiņa,
IIN maksātājs var neveikt noteiktos nodokļa avansa maksājumus no saimnieciskās darbības ienākuma par 2020. gadu.
Vien 57% respondentu ir informēti par
Altum atliktajiem kredīta maksājumiem
un kredītu brīvdienu garantijām, tāpat par
banku specializētajiem piedāvājumiem.
Aptaujas dati liecina, ka iespējamos
atbalsta instrumentus izmanto tikai daļa
uzņēmēju. Piemēram, dīkstāves pabalstam

pieteikušies 15% no respondentiem. Vēl
starp uzņēmējiem ir tādi, kuri izmanto nodokļu maksājumus pēc individuāla grafika,
kā arī Altum kredīta brīvdienas. Ir uzņēmumi, kuri uzskata, ka jādomā un jāpielāgojas
situācijai tā, lai tiktu galā pašu spēkiem.
Uz jautājumu par uzņēmējdarbības atbalsta instrumentiem no valsts vai Salacgrīvas novada pašvaldības, uzņēmēji iesaka
valsts un pašvaldību iepirkumos izvēlēties
vietējo uzņēmumu piedāvājums, noteikt
NĪN un nomas maksas atvieglojumus,
nodokļu sloga mazināšanu, izstāžu zālesveikala Radīts Salacgrīvas novadā virtuālās vides un klātienes telpas atvēršanu un
mārketinga pasākumus Salacgrīvas novada uzņēmēju popularizēšanai. Uzņēmēji
uzskata, ka minētie atbalsta instrumenti
palīdzētu pārdzīvot esošo ārkārtas stāvokli un arī pēckrīzes brīdī ļautu uzņēmumiem turpināt darboties, nevis nolemt
uzņēmumu maksātnespējai. Savukārt nodokļa sloga samazinājums ļautu ietaupīt
apgrozāmos līdzekļus.
Datus apkopoja
Elīna Lilenblate,
Salacgrīvas novada uzņēmējdarbības
konsultante
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Salacgrīvas novada iedzīvotāju 2020. gada aptauja
30. aprīlī noslēdzās marta beigās izsludinātā Salacgrīvas novada iedzīvotāju
aptauja. Vēlējāmies noskaidrot novada iedzīvotāju viedokli par 2019. gadā paveikto, uzzināt jūsu domas, ieteikumus šī gada
plāniem, projektiem, iecerēm un veicināt
iedzīvotāju līdzdalību dažādu norišu plānošanā.
Paldies visiem aptaujas dalībniekiem
par pacietību un atvēlēto laiku, sniedzot
atbildes uz 28 jautājumiem.
Publicējam aptaujas rezultātu procentuālo apkopojumu un jūsu (ne visu) iesniegtos komentārus. Aptaujā piedalījās
183 respondenti (55 vīrieši un 128 sie
vietes), vidējais aptaujas dalībnieku vecums – 44,8 gadi.
90,3% no aptaujas dalībniekiem deklarējušies Salacgrīvas novadā, lielākais
skaits respondentu – 75% – dzīvo Salacgrīvas pilsētā vai pagastā. Ainažos mīt
13%, Liepupē 12% aptaujāto.
Atbildes uz jautājumu, vai esat apmierināts ar dzīvi Salacgrīvas novadā, ļoti labi
parāda šis attēls:

Vai esat apmierināts ar dzīvi
Salacgrīvas novadā?

Nē
Jā

Aptaujas dalībniekiem bija iespēja novērtēt astoņus 2019. gadā īstenotos projektus: Transporta ielas Salacgrīvā un Sēņu
ielas Svētciemā remontu, Ainažu kultūras nama fasādes atjaunošanu, Krišjāņa
Valdemāra Ainažu pamatskolas reorganizāciju, Salacgrīvas ielu atjaunošanu pēc
ūdenssaimniecības projekta, Jahtu servisa
ēkas būvniecību, domes ēkas energoefek-

tivitātes paaugstināšanu un lauku ceļu sakārtošanu Liepupē.
67,6% respondentu vērtē, ka pērn nozīmīgākais bija Salacgrīvas ielu remonts
pēc ūdenssaimniecības projekta. Savos
komentāros jūs rakstāt, ka šis projekts
noteikti jāturpina: – Ielu sakārtošana pēc
centralizētās ūdensapgādes un kanalizā
cijas sistēmas ierīkošanas darbiem ir no
zīmīgākais veikums. Taču diemžēl ne līdz
galam. Piemērs tam ir bez seguma atstātie
daži simti metru Meldru ielas sākuma pos
mā.
Par otru nozīmīgāko aptaujas dalībnieki
atzinuši Transporta ielas remontu Salacgrīvā. Kāds respondents raksta: – Transpor
ta ielas remonts noteikti bija darbietilpīgs
process, lai visu sakārtotu un vienotos ar
zemju īpašniekiem, kā arī sakārtotu ceļu
līdz ostai. Cits atzinis: – Manuprāt, labā
kais projekts, kas ticis realizēts, ir Trans
porta ielas sakārtošana. Šis ir piemērs,
kādām jābūt visām ielām Salacgrīvā!
Par trešo labāko 2019. gada projektu
aptaujas dalībnieki atzinuši Ainažu kultūras nama fasādes atjaunošanu.
Šajā jautājumā bija iespēja anketā atzīmēt nav viedokļa. Jāpiemin, ka 28,6% respondentu nebija viedokļa par Sēņu ielas
remontu Svētciemā un 18,7% neko neteica
par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas reorganizāciju un lauku ceļu sakārtošanu Liepupē.
Sarindojot šī gada projektus pēc nozīmīguma, 86,8% respondentu par ļoti nozīmīgu vai nozīmīgu uzskata A1 maģistrālās
ielas sakārtošanu Salacgrīvā. Kā otru nozīmīgāko (80,8%) šī gada projektu aptaujas
dalībnieki atzīmēja Zvejnieku parka estrādes atjaunošanu. Jūsuprāt trešais nozīmīgākais darbs būtu graustu nojaukšanu, bet
ceturtais – Bocmaņa laukuma sakārtošana.
Par maznozīmīgiem darbiem šogad iedzīvotāji atzīst Slavas alejas paplašināšanu Salacgrīvā, mākslīgā futbola laukuma
būvniecību un lauku ceļa Svētciems–Jennas sakārtošanu.
Komentāros aptaujas dalībnieki iesaka
pašvaldībai sakārtot pludmali Salacgrīvā, izbūvēt veloceliņus uz Vecsalacu no
Kuivižiem uz Ainažiem, sakārtot Krasta
ielu, izveidot bērnu rotaļu laukumus pie
AS Brīvais vilnis un Zvejnieku parkā, sakārtot arī apdzīvotās vietas ne tikai pilsētu.

Ieteikts izveidot pilskalnu kā atpūtas vietu/
parciņu. Bijusi vēlme sadarbībā ar ZAAO
veidot kompostējamo atkritumu savākšanas sistēmu, uzlikt pāris laternu uz Krišjāņa Valdemāra ielas posmā no Hesburger
līdz Valdemāra ielai 111. Respondenti arī
iesaka izbūvēt gājēju/velosipēdistu ietvi
no Jelgavkrastiem līdz Liepupei un pieievilkt elektrību Liepupes pilskalnam.
Astotajā aptaujas jautājumā aicinājām
novērtēt novadā pieejamos pakalpojumus
izglītībā. 72,5% novadā par labu un ļoti
labu atzīst pirmsskolas izglītību, 65,4%
vispārējo izglītību un 78,6% – interešu
izglītību. 35,7% nav viedokļa par mūžizglītību un 34,1% – par atbalstu karjeras
izvēlē.
Sadaļā par pieejamajiem sociālajiem
pakalpojumiem novadā atbildes procentuāli vairāk bija ailītē nav viedokļa. Apkopojot respondentu sniegtās atbildes,
nākas secināt, ka 41,8% nav viedokļa par
sociālo aprūpi ilgstošās aprūpes iestādēs,
56,6% – par aprūpes pakalpojumu mājās.
Savukārt sociālo palīdzību par labu un
ļoti labu atzīst 31,3% respondentu. Lai arī
vairāk nekā pusei aptaujas dalībnieku nebija viedokļa par pašvaldības sniegtajiem
sociālajiem pakalpojumiem, viņi ieteica
vairāk pašiem interesēties par tiem cilvēkiem, kuri nelūdz palīdzību, jo ne katrs var
saņemties un lūgt. Tāpat bija rekomendēts
veidot centru, kurā maznodrošinātie varētu nomazgāties, izmazgāt veļu, skatīties
televīziju. Vajadzētu piesaistīt vairāk brīvprātīgo, kuri rūpētos par vecajiem ļaudīm.
Aptaujā vēlējāmies uzzināt iedzīvotāju
viedokli par saimniecisko pakalpojumu
pieejamību novadā. 83% aptaujas dalībnieku uzskata, ka atkritumu apsaimniekošana pašvaldībā notiek labi un ļoti labi.
Vairāk nekā 60% kā labus un ļoti labus
vērtēja centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, apgaismojumu
apdzīvotajās vietās, ielu un ietvju uzturēšanas un remonta darbus un kapu apsaimniekošanu. 43% respondenti labi un ļoti
labi vērtēja sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, zaļo teritoriju kopšanu un apzaļumošanu. Savukārt 49,5% nebija viedokļa
par centralizēto siltumapgādi.
Lai uzlabotu saimnieciskos pakalpojumus, aptaujas dalībnieki ieteica uzstādīt
vairāk atkritumu urnu, sakārtot pludmales

Salacgrīvā un Kuivižos, sakārtot ceļu un
noasfaltēt stāvlaukumu pie Salacgrīvas
kapiem. Tāpat vajadzētu papildināt, uzlabot vides dizainu ikdienā un svētkos, ierīkot skaistus apstādījumus un glītus vides
objektus ne tikai pilsētā. Lai būtu lielāka
kārtība vasarās pludmalē un kāpu zonās,
varētu veidot pašvaldības policiju. Viens
no respondentiem uzsvēra, ka uz ielām ir
par daudz gaismas – naktī spīd pat iekšā
pa logu.
Novērtējot citu pakalpojumu pieejamību Salacgrīvas novadā, ar atzīmi labi un
ļoti labi novērtēti 70% sporta un aktīvās
atpūtas pasākumu. 57% respondentu par
labu un ļoti labu atzīst sabiedrisko organizāciju un biedrību darbību. 56% labi un
ļoti labi novērtēja novada kultūras pasākumus, 55% – pašvaldības elektronisko
pakalpojumu pieejamību. Mazāk par 50%
laba un ļoti laba vērtējuma saņēma uzņēmējdarbības veicināšanas un atbalsta, arī
pilsētas tēla veidošanas un popularizēšanas un veselīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumi.
Iedzīvotāju ieteikumi: vairāk tematisku
nometņu bērniem, jāuzlabo novada vizuālais tēls, jāveido spēcīga identitāte, nepieciešams organizēt kultūras pasākumus arī
ciemos.
Novērtējot Salacgrīvas novadā īstenoto
pašvaldības projektu, konkursu un citu iniciatīvu nozīmīgumu, 67% respondentu par
svarīgāko atzinuši pašvaldības projektu
konkursu Iedzīvotāji veido savu vidi. Otrs
populārākais – 63,7% – ir jauniešu biznesa
projektu konkurss. 62,6% pozitīvi vērtējuši konkursu par bērnu un jauniešu nometnēm. 50% aptaujas dalībnieku par mazāk
nozīmīgiem uzskata pašvaldības iniciatīvu
par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi
bioloģiskajiem zemniekiem, konkursus
Ziemas rota, Sakoptākā sēta, un nevalstiskajām organizācijām sniegto atbalstu.
Vienā no aptaujas jautājumiem aicinājām iedzīvotājus novērtēt 23 Salacgrīvas
novada lielākos svētkus. Augstāko vērtējumu ieguva festivāls Positivus, Trīs tiltu
skrējiens, Jūras svētki. Ceturtais populārākais – Reņģēdāju festivāls. Tam seko
valsts svētku sarīkojumi, Ziemeļlivonijas
festivāls, akustiskās mūzikas festivāls
Sudraba kaija, egles iedegšana, Ziemassvētku pasākumi bērniem, Ziemassvētku

Par samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu
jūras piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejniecībā
izmantojamai dīzeļdegvielai

1. maijā stājās spēkā Ministru kabineta
30.03.2020. noteikumi Nr. 173 Noteikumi
par samazinātās akcīzes nodokļa likmes
piemērošanu zvejniecībā izmantojamai
dīzeļdegvielai. Tie paredz kārtību, kādā
piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai (turpmāk – marķētā dīzeļdegviela), ko izmanto zvejas kuģos ar
dīzeļdegvielas dzinējiem, kas paredzēti
zvejniecībai iekšējos un jūras piekrastes
ūdeņos. Tāpat noteikumi definē marķētās
dīzeļdegvielas patēriņa limitus kalendāra
gadā un marķētās dīzeļdegvielas iegādes
kārtību, kā arī kārtību, kādā administrē
samazināto akcīzes nodokļa likmi un kādā
atmaksā akcīzes nodokli par iegādāto marķēto dīzeļdegvielu izmantošanai kuģiem
piekrastes ūdeņos.
Tiesības iegādāties marķēto dīzeļdegvielu piešķirtas tikai tādam zvejniekam,
kas saņēmis atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā un ir noslēdzis rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma
protokolu ar pašvaldību par zveju Baltijas jūras Rīgas līča piekrastes vai iekšējos
ūdeņos un marķēto dīzeļdegvielu izmanto
kuģos ar dīzeļdegvielas dzinējiem zvejai

šajos ūdeņos. Turklāt noteikumos paredzēts, ka tiesības iegādāties marķēto dīzeļdegvielu nepiešķir, ja zvejnieks iegādājas
dīzeļdegvielu ar akcīzes nodokļa atbrīvojumu.
Ņemot vērā noteikumu pieņemšanas
termiņu, Ministrija vērš uzmanību uz to,
ka 2020. gadā pieteikšanās uz marķētās
dīzeļdegvielas saņemšanu un Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas
termiņi, kā arī marķētās dīzeļdegvielas kopējais par 2020. gadu aprēķināmais daudzums atšķiras no noteikumos noteiktās
kārtības, kas paredzēta pilnam zvejas gadam.
Lai saņemtu tiesības iegādāties marķēto dīzeļdegvielu 2020. gadā, zvejnieks,
kurš atbilst noteikumos norādītājiem nosacījumiem, no 1. maija līdz 1. jūnijam LAD
Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS)
iesniedz iesniegumu un pievieno atļauju
(licenci) komercdarbībai zvejniecībā, ar
pašvaldību noslēgto rūpnieciskās zvejas
tiesību nomas līgumu un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu, kurā
norādīts zvejniekam attiecīgajā gadā iedalītais zvejas rīku limits.
LAD izvērtē zvejnieku iesniegumus,

tajos norādītās informācijas atbilstību
noteikumu prasībām, aprēķina marķētās
dīzeļdegvielas kopējo daudzumu kalendārajam gadam saskaņā ar noteikumu
projekta 2. pielikumā noteiktajiem marķētās dīzeļdegvielas limitiem, t.i., reizinot
zvejniekam rūpnieciskās zvejas tiesību
nomas līguma protokolā kalendāra gadam
piešķirto zvejas rīku daudzumu vai zivju
tīklu garumu (iekšējos ūdeņos) ar marķētās dīzeļdegvielas kalendāra gada limitu
attiecīgajam zvejas rīka veidam.
Saskaņā ar noteikumiem LAD
2020. gadā iesniegumā norādīto informāciju izvērtēs un lēmumu par tiesībām iegādāties marķēto dīzeļdegvielu pieņems līdz
1. jūlijam. Ministrija norāda, ka zvejnieks
ir tiesīgs iegādāties marķēto dīzeļdegvielu
tikai tad, kad ir saņēmis LAD lēmumu, ar
kuru zvejniekam ir piešķirtas tiesības iegādāties marķēto dīzeļdegvielu un norādīts
marķētās dīzeļdegvielas daudzumu, ko
zvejnieks ir tiesīgs iegādāties kārtējā gadā.
Atkārtoti tiek vērsta uzmanība uz to,
ka samazinātā akcīzes nodokļa likme tiks
atmaksāta tikai par marķēto dīzeļdegvielu,
kas iegādāta izmantošanai kuģiem jūras
piekrastes ūdeņos. Atmaksā tiks veikta

automātiski, izmantojot vienotajā datubāzē esošos datus par zvejniekam realizēto marķētās dīzeļdegvielas daudzumu
un samaksāto akcīzes nodokļa summu
konkrētajā kalendāra gadā sadalījumā pa
izmantošanas mērķiem. Valsts ieņēmumu
dienests par katru zvejnieku, kurš marķēto
dīzeļdegvielu ir iegādājies izmantošanai
zvejniecībā jūras piekrastes ūdeņos un kalendāra gadā nav iegādājies dīzeļdegvielu
ar akcīzes nodokļa atbrīvojumu (saskaņā
ar normatīvajiem aktiem akcīzes nodokļa
piemērošanas jomā), līdz nākamā gada 1.
aprīlim pieņem lēmumu par akcīzes nodokļa atmaksu un pēc tam atmaksā zvejnieka kalendāra gada laikā samaksāto likmi zvejnieka norādītajā bankas kontā.
Vienlaikus Zemkopības ministrija aicina zvejniekus pirms degvielas iegādes
sazināties ar degvielas uzpildes staciju
(DUS), lai noskaidrotu, vai konkrētajā
DUS var iegādāties marķēto degvielu.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā par
EPS izmantošanu aicinām zvejniekus sazināties ar LAD.
LAD Klientu apkalpošanas daļa,
t. 67095000, e-pasts – eps@lad.gov.lv;
akcize@lad.gov.lv

ciematiņš, Klasikās mūzikas festivāls,
Nēģu diena, Pakaļdzīšanās Lieldienām,
Jāņu ielīgošana un Krastu mačs basketbolā, 1. maija stafetes skrējiens. Tāpat esat
atzīmējuši Absolventu maču basketbolā
un jaundzimušo uzņemšanu novadnieku
saimē, Amber race un Aidā Salacā, Niedru
skulptūru festivāls, Jaungada sagaidīšana
un Liepupes pagasta svētki.
Uz jautājumu, vai atbalstāt svētku uguņošanu, pirotehnikas salūtus, 44% respondentu teica jā, bet 45,7% – nē. Komentāros Iedzīvotāji ieteica organizēt salūtu, sagaidot Jaungadu, pārējo salūtam atvēlēto
finansējumu novirzot rotājumu iegādei.
Atbildot uz jautājumu par Salacgrīvas
novada teritorijas labiekārtojumu, 58,8%
respondentu labi un ļoti labi vērtē veco un
bīstamo koku apzāģēšanu un rotaļu laukumu pieejamību. Viduvējs vērtējums ir
ziedu kompozīciju daudzveidībai, soliņu
izvietojumam, atkritumu urnu   un velosipēdu novietņu pieejamību, rotājumiem
pilsētās un ciemos. Piekļuves vietas jūrai
un auto novietošanas iespējas novada pievilcīgajās teritorijās par labām atzīst 44%
respondentu. Par suņu ekskrementu atkritumu urnām mūsu novadā dzirdējis retais,

tāpēc 37,9% par šo jautājumu nav viedokļa.
Teritorijas labiekārtojuma uzlabošanai
aptaujas dalībnieki iesaka sakārtot piekļuves ceļu mūzikas un mākslas skolai, uzlabot ziedu apstādījumus, uzstādīt rotaļu
laukumus arī Zvejnieku parkā, ierīkot āra
trenažierus, iekārtot vietu, kur var braukt
ar ūdens močiem un kvadracikliem.
Atbildes uz jautājumu, no kāda informācijas avota jūs uzzināt par Salacgrīvas novada pašvaldības darbu, apkopotas
1. diagrammā.
Arī atbildes uz jautājumu, kā sazināties
ar Salacgrīvas novada pašvaldību, atainotas vizuāli (2. diagramma).
5% respondentu nav bijis vajadzīgs
sazināties ar novada pašvaldību. lai uzlabotu saziņu ar iedzīvotājiem. Respondenti
iesaka būt aktīvākiem sociālajos tīklos,
biežāk organizēt tikšanās ar iedzīvotājiem, kurās piedalās arī deputāti. Novada
lielākajos pasākumos varētu būt pašvaldības informācijas punkts/telts, kurā iedzīvotāji varētu tikties, uzzināt aktualitātes,
paņemt flaierus, uzdot jautājumus. Gluži
kā festivālos – vistiešākā reklāma un komunikācija.

Saziņa ar pašvaldību

2. diagramma

Pašvaldības sadarbība ar iedzīvotājiem

No kāda informācijas avota uzzināt
par pašvaldības darbiem?

3. diagramma

Izsakot vērtējumu par pašvaldības sadarbību ar iedzīvotājiem, saņemti 3. diagrammā redzamie vērtējumi.
Pēdējais šīs aptaujas jautājums bija par
trim būtiskākajām Salacgrīvas novada
vērtībām. Vēlējāmies noskaidrot, ar ko aptaujas dalībniekiem asociējas Salacgrīvas
novads. Saņēmām 43 dažādas atbildes.
Populārākās no tām un Salacgrīvas novadu raksturojošākās ir JŪRA, CILVĒKI,
DABA, UPE, OSTA. Vēl par svarīgu un
mūsu novadu raksturojošu jūs uzskatāt:
Zvejnieku parku, A1 maģistrāli, uzņēmu-

1. diagramma

mus, tradīcijas, kultūras pasākumus, atbalstu uzņēmējiem, mieru un klusumu.
Paldies visiem, kuri atvēlēja laiku un
piedalījās šajā aptaujā! Mums ir ļoti svarīgs jūsu viedoklis. Ne visus komentārus
un ieteikumus mēs publicējām, bet izlasījām gan! J Paldies tiem drosmīgajiem,
kuri atstāja savu e-pastu! Salacgrīvas novada suvenīrus saņēma Linda, Viktors,
Arita, baltais un Krista.
Līdzīga Salacgrīvas novada aptauja būs
rudenī. Lai jauka vasara!
Ilga Tiesnese

Apmeklētājiem atkal būs
Var saņemt īstermiņa aizdevumu
pieejamas ierobežojumu dēļ
no vienotā platības maksājuma
slēgtās dabas takas un skatu torņi Lai mazinātu Covid-19 krīzes negatīvo ja 2020. gadā ir pieteicies VPM;

Ņemot vērā Ministru kabineta lēmumu
pakāpeniski samazināt Covid-19 dēļ ieviestos pulcēšanās ierobežojumus, Dabas
aizsardzības pārvaldes (DAP) apsaimniekotās dabas takas un skatu torņi pamazām
atkal būs pieejami apmeklētājiem.
DAP Latvijas īpaši aizsargājamajās
dabas teritorijās kopumā ir izveidojusi un
uztur 748 dabas tūrisma un infrastruktūras
objektus – laipas, takas, skatu torņus, velomaršrutus, atpūtas vietas, stāvlaukumus,
informācijas stendus u.c. Objekti, kuros
nebija iespējams nodrošināt valstī noteiktos ierobežojumus Covid-19 izplatības ierobežošanai, bija uz laiku slēgti.
Kopš 16. maija dabas takas, skatu torņi atkal pieejami visos reģionos. Vairākos
maršrutos, kuri ietver šauru laipu posmus,
tādējādi liedzot brīvi samainīties ar pretimnākošiem tūristiem, arī turpmāk būs
spēkā noteiktā vienvirziena kustība. Joprojām dabā saglabātas informatīvās zīmes
ar aicinājumu ievērot 2 m distanci, izvairīties no margu aizskaršanas, kā arī plānot
savu maršrutu pa mazāk populāriem objektiem.
Apmeklētājiem jāņem vērā, ka vēl kādu
laiku nebūs iespējams apmeklēt Mākoņkalnu Rāznas Nacionālajā parkā, kur notiek kāpņu remonts.

Dabas objekti un parki ir nozīmīga kopīgās tūrisma sistēmas daļa tūrisma piedāvājumā un ļoti populāri objekti Latvijas
vietējo, kā arī Baltijas valstu tūristu vidū.
Turklāt novērojumi liecina, ka tieši patlaban, kad iedzīvotāji izvairās no publiskām
vietām, dabas teritorijas kļūst arvien populārākas.
Visa aktuālā informācija par ierobežojumiem dabas tūrisma objektos, ko uztur
ne tikai DAP, bet arī pašvaldības, Latvijas
Valsts meži un citi, atrodama DAP tīmekļvietnē https://bit.ly/turistiem/ un mobilajā
lietotnē Dabas tūrisms.
Šī lietotne sniedz iespēju īsā laikā saplānot dienu skaistai pastaigai vai izbraucienam dabā. Tā palīdz rast atbildes uz
jautājumiem, kur šodien doties vai ko darīt, jo tajā ir vairāk nekā 400 dažādu dabas
tūrisma galamērķu – gan dabas takas, gan
skatu vietas un torņi visā Latvijas teritorijā. Tās saturs ir sakārtots vairāk nekā 20
dažādās kategorijās, kas ļauj ērti izvēlēties
sev piemērotāko veidu ceļošanai dabā.
Mobilo lietotni Dabas tūrisms var lejupielādēt Google Play vai Apple Store
App.

Maija Rēna,
DAP sabiedrisko attiecību speciāliste

ietekmi, šogad lauksaimniekiem ir pieejams bezprocentu īstermiņa aizdevums no
vienotā platības maksājuma (VPM). Tas
rudenī, kad tiks izmaksāts VPM, tiks atskaitīts no maksājuma, ko saņems lauksaimnieks par VPM pieteiktajiem platības
hektāriem. Iesniegumu īstermiņa aizdevuma saņemšanai lauksaimnieki var iesniegt
līdz 15. augustam LAD Elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā.
Īstermiņa aizdevums tiek aprēķināts no
VPM avansa apmēra, ņemot vērā šādus
nosacījumus:
l īstermiņa aizdevuma minimālā summa – 700 eiro;
l atbalsta likme noteikta 40 eiro par vienotajam platības maksājumam pieteikto
hektāru;
l saskaņotā valsts atbalsta īstermiņa aizdevuma maksimālā summa – 100 000 eiro.
Īstermiņa aizdevumu līdz 2020. gada
31. decembrim piešķirs lauksaimniekiem
kā de minimis atbalstu vai arī kā saskaņotu
valsts atbalstu atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumam, ja lauksaimniekam trīs
pēdējos fiskālajos gados piešķirtā de mi
nimis atbalsta kopējā summa ir sasniegusi
25 000 eiro.
Lauksaimnieks var pretendēt uz īstermiņa aizdevumu:

l
l

ja pretendē uz aizdevumu kā de mini
mis atbalstu, ir sagatavojis un apstiprinājis
uzskaites veidlapu par saņemto de minimis
atbalstu (to var izdarīt Valsts ieņēmumu
dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā);
l ja pretendē uz aizdevumu kā saskaņotu
valsts atbalstu, pieteicējs īstermiņa aizdevuma iesniegumā pamato, kā Covid-19
izplatība negatīvi ietekmējusi uzņēmuma saimniecisko darbību (pamatojums
jābalsta vismaz uz vienu no šiem kritērijiem):
 atbilstoši operatīvajiem finanšu datiem
2020. gada martā, aprīlī, maijā, jūnijā vai
jūlijā lauksaimniekam apgrozījums samazinājies vismaz par 20%, salīdzinot ar
2019. gada attiecīgo periodu;
 atbilstoši operatīvajiem finanšu datiem
2020. gada pirmajos piecos mēnešos lauksaimniekam likviditātes rādītāji ir pasliktinājušies, salīdzinot ar 2019. gada finanšu
datiem.
Plašāka informācija pieejama LAD
mājaslapas www.lad.gov.lv izvēlnē Ār
kārtas atbalsts Covid-19. Informāciju var
saņemt, zvanot uz dienesta klientu apkalpošanas tālruni 67095000.
LAD Sabiedrisko attiecību daļa
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2020. gada 27. maijs

Salacgrīvas muzeja dārgumi
1939. g. 25. augusts, Limbažu Vēstnesis Nr. 34

Salacgrīva uzplaukst

Redzot Salacgrīvu pirms dažiem gadiem un tagad, katru pārsteidz
lielas, šeit notikušas, pārmaiņas. Ja sākam ar šīs pilsētas ielām – agrāk
pavasaros un rudeņos pat ar „septiņjūdžu” zābakiem nebija iespējams
uz priekšu tikt, sevišķi Krasta ielā – ceļš uz pilsētas pamatskolu bija
cienīgs priekšstāvis šiem tipa ceļiem.
Tagad – no tā ne vēsts. Rīgas ielu, nekalto akmeņu bruģa vietā klāj
šoseja ar betona trotuāriem. Bauda cilvēkam pastaigāties. Krasta iela,
gar salām, kā Upes prospekts vecā Kurzemes hercogu pilsētā Jelgavā,
ar tiltiem un tiltiņiem. Sevišķi izceļas loka tilts pie Krastmaļu mājas
pār vecajām pilsētas mālu bedrēm. Īsts mākslas darbs, vērts katram
tūristam, kas Salacgrīvu apmeklē, to redzēt. Arī par pilsoņu atpūtu ir
gādāts. Sevišķi skaistais Melnalkšņu parks, kas no govju aploka īsā
laikā pārveidojies īstā „Saules dārzā” ar grantētiem celiņiem, soliem
un kanāliem.
Ja arī nākotnē Salacgrīva tādā pat veidā ies uz priekšu, tā izveidosies par iecienītu vietu tūristiem un vasarniekiem ziemeļu jūrmalā.”

Salacgrīvas muzeja dārgumi ir divi apzaļumošanas plāni, kas nav
tikuši realizēti, un kāds žurnālists, iespējams, redzot šos plānus, būtu
jau rakstījis: – Cik jauki ir Salacgrīvā!

1939. g. 8. septembris, Limbažu Vēstnesis Nr. 36

Kas darīts Salacgrīvas izdaiļošanai

Pie raksta „Salacgrīva uzplaukst” mūs lūdz paskaidrot sekošo: Ir
taisnība, ka Rīgas iela apaļo akmeņu vietā iegūst jaunu, gludu segu
ar ietnēm, notekām utt. Šī labierīcība gan pieejama vienīgi Rīgas ielā.
Pārējās ielas vēl nav izbruģētas un tādēļ tāpat kā agrāk pavasara un
rudens dubļu laikā Krasta ielā, tāpat arī citās dubļu tad gana. Loka tilts
pie Krastmaļu mājām vēl nav uzcelts un bez tam šī vieta nav „Vecās
mālu bedres”, bet gan kādreizējā tilta vieta. Liekas, vēl ilgi būs jāpagaida, kamēr tur tiltu uzcels. Projektēts tas jau sen, bet arvienu ne tā
iznāk, kā grib.
Arī Melnalkšņu parkā no minētā Saules dārza nav ne vēsts, bet
pat tie celiņi, ko pagājušā vasarā ierīkoja Salacas rajona mazpulki kā
piemiņu no nometnes Salacgrīvā, vietām no jauna aizauguši. Tas izskaidrojams ar to, ka Melnalkšņu parks iznomāts privātpersonām, kas
to izlieto lopu ganīšanai. Nomnieks šo parku protams netura pienācīgā tīrībā. Nenoliedzami liels tas darbs, kas pilsētas izdaiļošanai veikts,
Katru iebraucēju Salacgrīvā saista gaumīgi izveidots pilsētas ģerbonis
Vienības laukumā pie Saviesīgās biedrības, tāpat Grīvu ielā zaļo kupla 15. maija birzīte. Daudz darba un līdzekļu jau prasa visi šie darbi,
tādēļ tie tikai pamazām veicami. Ja arī kādā vietā tagad vēl ir tas, kam
vajadzētu būt citādi, cerēsim uz priekšu redzēt tā, kā to vēlas pilsētas
pašvaldība, kas rūpējas par šīs jūrmalas pilsētiņas uzpošanu.

Pilskalna apzaļumošanas plāns.
Attēla augšmalā kāpnes, kas
varētu būt arī šosets ceļš, pretim
kāpnēm plānots paviljons. Pārējais
paskaidrojumā minētais ir 40
koku un krūmu dažādi nosaukumi
latviešu un latīņu valodās.
Zīmējis M. Roppmans Rīgā
1935. g.

Lasot abus šos rakstus, neviļus rodas jautājums, cik var ticēt dro
šām avīzes ziņām. Kā var lasīt otrajā – 1939. gada 8. septembra – publikācijā, tad pirmajā ir aprakstīts tikai vēlamais vai iecerētais kā jau
noticis fakts.

Apstādījumu plāns skvēram pie Biedrības nama (plānā – labajā
pusē sarkans jumts) Rīgas un Sila ielas krustojumā. Nelielā ēka
plānā ir kafejnīca-konditoreja, kur paredzēts arī ekonoma dzīvoklis,
vasaras terase un dāmu un kungu tualete. Attēlā redzamais brīvais
laukums Biedrības mājas galā minēts kā Jaunais tirgus laukums.
Tāpat uzskaitītas, kādas koku un krūmu šķirnes būtu jāiestāda tām
paredzētajās vietās. Zīmējis M. Roppmans Rīgā 1935. g.

Apstādījumi pie Biedrības nama (tagad bibliotēkas un muzeja ēka) – Avīzes rakstā pieminētā puķu dobe ar
pilsētas ģerboni. Fonā Rīgas iela ar nesen stādītu liepu aleju. 1930. gadi

15. maija birzs stādīšanas talcinieki. Starp citiem pilsētniekiem no
kreisās pirmais – pilsētas galva Jānis Liepiņš, otrais – policijas
priekšnieks Jēkabs Ruks, trešais rakstvedis Kārkliņš. Trešais no labās –
Roberts Bērziņš. 1935.g. 5. maijā

Lai visiem veicas arī šopavasar, veidojot apstādījumus – dēstot puķes, kokus, krūmus, veidojot skaistu mūsu Salacgrīvu!
Avīzes rakstā minētās 15. maija birzs stādīšanas talka netālu no Grīvu mājām. 1935.g. 5. maijā

Iveta Kalniņa,
Salacgrīvas muzeja krājuma glabātāja
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2020. gada 27. maijs

Salacgrīvas skolēniem augsta Par kanalizācijas pieslēgumiem
aktivitāte un izcili rezultāti
Eiropas eksāmenā 2020
Eiropas eksāmena dalībniekiem ir pilngadīgi.
Eiropas eksāmenā iegūtais rezultāts
tiek izteikts punktos. Vidēji 5% no visiem
Eiropas eksāmena dalībniekiem ieguvuši
maksimālo punktu skaitu – 50.
Sīkāk analizējot dalībniekus un iegūto
punktu skaitu:
l 5.–6. klašu grupā Eiropas eksāmenā
piedalījās 3205 skolēni, no tiem 50 punktu
ieguva 441 skolēns;
l 7.–9. klašu grupā piedalījās 5992 skolēni, no tiem 50 punktu 478 skolēniem;
l vidusskolas grupā startēja 4295 skolēni, no tiem 50 punktu 130 skolēniem.
Sīkāka informācija – www.esmaja.lv.
Eiropas eksāmenu organizē Eiropas
Komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar biedrību Eiropas Kustība Latvijā.
Liene Valdmane,
Eiropas Kustība Latvijā

Konkursa FIZMIX Eksperiments
25. sezonas finālā divas
komandas no Krišjāņa Valdemāra
Ainažu pamatskolas

AS Latvenergo organizētā 8. un 9.
klašu skolēnu fizikas erudīcijas konkursa
FIZMIX Eksperiments neklātienes atlases
kārta ir noslēgusies. Ir noskaidrota 61 zinošākā komanda, kas šogad piedalīsies
nebijušā neklātienes finālā, lai cīnītos par
Latvijas erudītākās komandas godu. Rīgas reģionā uz finālu izvirzītas arī divas
komandas no Krišjāņa Valdemāra Ainažu

pamatskolas: LEMRE (Liāna Arta Persid
ska, Elizabete Zvaigzne, Evelīna Skuja,
Roberts Jēgers un Mārcis Petrovs) un VIP
(Rinalds Runcis, Līva Puriņa, Gabriela
Nikonova, Dāvis Reinis, Gatis Tūtiņš).
Ineta Lielkalne,
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas
fizikas skolotāja

SIA Salacgrīvas ūdens pārstāvis Kaspars Krūmiņš, pašvaldības vadītājs Dagnis
Straubergs, būvvaldes vadītāja Ineta Cīrule un ekopadomes pārstāves Samanta Kalniņa
un Marta Antonova apseko pilsētas grāvjus un pārliecinās, ka ne visi ir īpašumi pieslēgti
centralizētajai kanalizācijas sistēmai

28. aprīlī Salacgrīvas novada domes
pārstāvji kopā ar SIA Salacgrīvas ūdens
vadītāju Kasparu Krūmiņu, Salacgrīvas
vidusskolas ekopadomes pārstāvēm un
skolas direktori apskatīja vairākus grāvjus
pilsētā, lai konstatētu, vai notiek kanalizācijas ūdeņu noplūde.
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs jau vairākkārt runājis par to, ka ūdenssaimniecības projekts
ir noslēdzies un iedzīvotājiem ir iespēja
savas mājsaimniecības pieslēgt centralizētajai kanalizācijas sistēmai, bet vēl ne visu
māju īpašnieki to ir izdarījuši. – Ar aici
nājumu aizdomāties par to netīro, nelabi
smakojošo grāvi, kurā ieplūst viņu māju
neattīrītie ūdeņi, kas infiltrējas un tālāk
aizplūst un upi un jūru, mēs esam uzsākuši
iedzīvotāju izglītošanas kampaņu, – uzsvēra pašvaldības vadītājs. – Atgādinām,
ka pareizi ir ūdeņus attīrīt un vidi nepie
sārņot. Iepriekš nebija šādas kanalizāci
jas sistēmas, cilvēki nevarēja tikt galā ar
saviem kanalizācijas ūdeņiem. Tagad ie
spēja pieslēgties centrālajai kanalizācijai

ir nodrošināta, atliek vien to izdarīt, – viņš
rezumēja.
Skolotāja Laimdota Pelše atgādināja,
ka šobrīd ar saviem neattīrītajiem kanalizācijas ūdeņiem mēs esam lielāki vides
piesārņotāji par lauksaimniekiem. Ūdens
mums ļoti pierasta lieta, dzīvi bez tā mēs
neiedomājamies, bet kas notiek ar neattīrīto ūdeni, grunts un pazemes ūdeņiem…
Salacgrīvas vidusskolas ekopadomes
vadītāja Marta Antonova pēc redzētā secināja: – Ir skumji redzēt, ka privātmāju īpaš
nieki var uzbūvēt māju, sakopt savu īpašu
mu, bet nevar atrast naudu, lai pieslēgtos
pilsētas kanalizācijai. Viņai piekrita arī Samanta Kalniņa no ekopadomes, piebilstot:
– Mēs visi dzīvojam pie upes un jūras, tādēļ
jābūt atbildīgiem un jādomā, kā uzlabot šo
situāciju. Tas ir skumji, ka cilvēki nejūt atbildību pret sevi, citiem, dabu un vidi.
Pēc objektu apskates pašvaldības vadītājs D. Straubergs secināja, ka redzētais
liek aizdomāties par šīs problēmas risināšanas turpmākajiem soļiem.
Ilga Tiesnese
894+00

Jau sesto gadu pēc kārtas, svinot Eiropas dienu, no 7. līdz 9. maijam ikviens
Latvijas iedzīvotājs bija aicināts pārbaudīt
daudzpusīgas zināšanas par mums Eiropā,
piedaloties Eiropas eksāmenā. Ar katru
gadu dalībnieku skaits strauji aug – šogad
Eiropas eksāmenu nokārtoja jau 30 086 dalībnieki, kas ir par 36% vairāk nekā pērn.
Starp 30 labākajiem Latvijā ir arī divi Salacgrīvas skolēni Marta Uzkalne un Mikus
Rodrigo Viļķins!
Kārtojot Eiropas eksāmenu, dalībnieki
atzīmē savu dzīvesvietu, tāpēc zinām, ka
15 258 Eiropas eksāmena dalībnieki nāk
no republikas nozīmes pilsētām. No novadiem bija 14 828 dalībnieku. Eiropas
eksāmenā piedalījās vairāk nekā 250 Salacgrīvas skolēnu.
Salīdzinot ar citiem gadiem, šogad
daudz aktīvāki ir bijuši pieaugušie, par
10% apsteidzot skolēnus – 55% no visiem
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Saistībā ar būvdarbiem objektā Salac
grīvas pilsētas tranzītielas – Vidzemes,
Viļņu un Pērnavas ielas (izņemot tiltu pār
Salacu) pārbūve būs izmaiņas sabiedriskā
transporta pieturvietu novietojumā.
Pieturvietas VIDUSSKOLA Salacgrī
vas pilsētā (labajā un kreisajā pusē) no
līdz septembrim pārcelta uz Pērnavas ielu,
pretī Salacgrīvas vidusskolai (pārcelšanas
attālums ~20–50 m).
Pieturvieta SALACGRĪVAS AUTOOS
TA Salacgrīvas pilsētā no 27. maija plkst.
9 līdz novembrim pārcelta uz Pērnavas
ielu, pretī ēkai Pērnavas ielā 8 (pārcelšanas attālums ~250 m) jeb pie Vidzemes
veterinārā servisa veikala-klīnikas. Iespējams, ka 2021. gadā atkārtoti būs nepieciešams šo pieturvietu pārcelt.
Savukārt pieturvietas KATOĻU BAZ
NĪCA Salacgrīvas pilsētā (labajā un kreisā
pusē) no 1. jūnija plkst. 9 (būvniecības laikā) tiks likvidētas!
Saistībā ar pārceltajām pieturvietām
attiecīgi mainīsies autobusu maršruts. Pielikumā maršruta shēma, kad pieturvietas
VIDUSSKOLA un SALACGRĪVAS AU
TOOSTA būs pārceltas. Maršrutu
garumi
APZĪMĒJUMI
APZĪMĒJUMI
APZĪMĒJUMI
nepalielinās.
Būvdarbu vieta
Būvdarbu
Būvdarbu
vieta vieta
Par jautājumiem, problēmām un preStarppilsētu sabiedriskā transporta maršruts būvdarbu
tenzijām lūdzu sazināties ar SIA Lim
Starppilsētu
sabiedriskā
transporta
laikā
Starppilsētu
sabiedriskā
transporta maršruts
būvdarbu
maršruts būvdarbu laikā
laikā
bažu ceļi būvniecības projektu vadītāju
Pārceltās autobusu pieturvietas
Māri Garklāvu, tel. 26111012, e-pasts
Pārceltās
autobusu
pieturvietas
Pārceltās
autobusu
pieturvietas
maris.garklavs@limbazuceli.lv.
Būvdarbi sākās 2020. gada maijā. Esošās
Plā-autobusu pieturvietas, būvniecības laikā pārcels
likvidēs
notais darbu ilgums – līdz 2021. gadavainoEsošās
autobusu
pieturvietas,
kuras
Esošās
autobusu
pieturvietas,
būvniecības laikā
pārcels
vai
likvidēs
būvniecības
laikā pārcels vai likvidēs
vembrim. Par izmaiņām informēsim.
Esošās autobusu pieturvietas
Māris Garklāvs,
Esošās
autobusu
pieturvietas
Esošās
autobusu
pieturvietas
SIA «Limbažu ceļi» būvniecības projektu
vadītājs
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zilaļģēm. Indīgas vielas radošajām zilaļģēm ir lieliska iespēja vairoties, jo fosforu
piegādā cilvēks, bet slāpekli no gaisa tās
paņem pašas. Mūsu skrubjiem un citiem
mazgāšanas līdzekļiem bieži vien pievienotas plastmasas nanodaļiņas, kas arī nonāk notekūdeņos, pēc tam upē un jūrā, no
turienes – zivīs, bet tad arī uz mūsu šķīvja.
Lai cik tas nebūtu paradoksāli, bet,
lai ūdens būtu tīrs un tajā varētu augt un
dzīvot pret piesārņojumu īpaši jutīgi organismi, tajā nedrīkst pat peldēties, jo mēs
ūdenī atstājam dažādu vielu mikrodaļiņas.
Mūsu tēma ekoskolā šogad bija Ūdens,
bet sakarā ar ierobežojumiem nevarējām
veikt daudzus iecerētos praktiskos un
izglītojošos darbus. Lai tad šis rakstiņš
atgādina, ka mums ir ko pārdomāt, kad
izmantojam sadzīves iekārtas un dažādas
vielas, kas sniedz atvieglojumu sadzīvē
vai nodrošina ērtības. Nepārdomāti izmantotas, tās kaitē dabai, tai skaitā nākotnē arī mums pašiem un mūsu bērniem.
Laimdota Pelše,
Salacgrīvas vidusskolas ekopadomes
pārstāve
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Jau
pamatskolas
mācību grāmatā ir
teikts, ka notekūdeņi ir stipri piesārņoti
ūdeņi, kas rodas cilvēka sadzīves un saimnieciskās
darbības
rezultātā. Ar sadzīves
notekūdeņiem dabā
nonāk daudz sīku organisko vielu daļiņu
(no trauku mazgāšanas, tualetes, mazgāšanās dušā, apģērba
mazgāšanas un citām
ikdienas darbībām). Notekgrāvji pilsētā
Šīs organisko vielu
daļiņas dabā mikroorganismi sadala līdz
neorganiskajām vielām. Dalīšanās procesā rodas dažādi starpprodukti, kas notekūdeņiem grāvjos dod nepatīkamo smaku,
ko mēs ieelpojam. Tas nekas, ka varbūt to
pat nesajūtam, jo daļiņas ir izkliedējušās
gaisā. Sadalījušās vielas ar gruntsūdeņiem
nonāk upē un jūrā, kur kalpo par barības
bāzi ūdensaugiem un aļģēm. Šie organismi tad nu arī aug ļoti ražīgi. Augi un
aļģes atmirst, radot vielas, kuras jāpārstrādā tiem mikroorganismiem, kas dzīvo
ūdens baseinos. Lai vielas sadalītu, vajag
skābekli, bet tā ir par maz, lai sadalītos
tik daudz vielu. Rodas dūņas, kas izgulsnējas. Daudzi dzīvie organismi, ko mēs
pat neievērojam, bet kam patīk tīrs un ar
skābekli bagāts ūdens, vairs upē un jūrā
nav sastopami tik lielā skaitā kā kādreiz.
Ekoskolas bērni un jaunieši paši ir pārliecinājušies, ka neatrod vairs tādus sīkos
ūdens organismus, kādi bija pirms gadiem
10–20. Tas samazina arī zivju daudzumu,
jo samazinās barības un skābekļa daudzums, upe aizaug. Mazgāšanas līdzekļi
satur fosforu, kas ir barības viela augiem,
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VIDUSSKOLA

Kas notiek, kad notekūdeņi
nonāk dabā?
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2020. gada 27. maijs

Sveicam jubilārus!
Dod sirdij spārnus pavasaris,
Kad atkal vari sējējs būt,
Ap sevi kaisot gaismas starus,
Vēl tuvāk debess gaismai kļūt.
Ar sēklas graudiem pilnas rokas,
Ar mīļiem vārdiem pilna sirds,
Ik zars no lielā mūža koka
Ar labestības ziediem mirdz.

Notiks
decentralizēto
kanalizācijas
sistēmu
apsekošana

SIA Salacgrīvas ūdens informē, ka, pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes saistošo
noteikumu Nr. 2 Par decentrali
zēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību
Salacgrīvas novadā IV panta
12. un 13. punktu, no 2020. gada
21. maija tiks uzsākta decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsekošana Salacgrīvas pilsētā attiecībā uz to atbilstību saistošajiem
noteikumiem, kā arī uz iespējamajiem pārkāpumiem, piesārņojot vidi. Katram decentralizētās
kanalizācijas sistēmas īpašniekam tiks izsūtīts apsekošanas
paziņojums atsevišķā vēstulē, uz
kuras pamata tiks saskaņots apsekošanas datums un laiks.
SIA «Salacgrīvas ūdens»

Paldies talkotājiem
Salacgrīvas novadā!
Paldies ikvienam, kurš Lielās talkas laikā
savu sētu, mūsu novadu un valsti padarīja
tīrāku, zaļāku un veselāku!
Katrs viens un visi kopā mēs varam!

Pavasaris – ziedu un atmodas,
smaržu, maiguma un mīlestības laiks…
Svinēsim dzīvi, mīlēsim, saudzēsim un
lolosim. Lai izdodas!

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod atsavināšanai,
pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi,
Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu
Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Robežu ielā 1A.

Kadastra Nr. 6615 007 0233, zemes vienības kadastra apz. 6615 007 0229
(442 m² platībā). Zemes starpgabals tiek atsavināts ar nosacījumu,
ka tas pievienojams piegulošam nekustamajam īpašumam.
Pirmpirkuma tiesīgajai personai pieteikums par zemes starpgabala
pirkšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no sludinājuma laikrakstā Latvijas Vēstnesis publicēšanas dienas.
Ja noteiktajā termiņā no vienas pirmpirkuma tiesīgās personas ir saņemts
pieteikums par starpgabala pirkšanu, izsole netiek rīkota un ar šo personu
tiek slēgts pirkuma līgums par nosacīto cenu.
Ja noteiktajā termiņā no vairākām pirmpirkuma tiesīgām personām tiek
saņemts pieteikums par starpgabala pirkšanu, starp šīm personām tiek rīkota
izsole.
Izsoles objekta nosacītā cena – 2230 eiro.
Izsoles solis – 200 eiro.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā
Izsoles. Dalībnieku reģistrācija tiek veikta līdz 20. jūlija plkst. 17. Izsole notiks
21. jūlijā plkst. 12 Salacgrīvā, Smilšu ielā 9. Tālrunis uzziņām – 64071986.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli īpašumu Salacgrīvas
novadā, Liepupes pagastā, Liepupē, Takas ielā 2.
Kadastra Nr. 6660 009 0522, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0498
(0,1610 ha platībā).

Izsoles objekta nosacītā cena – 920 EUR.
Izsoles solis – 90 EUR.
Izsolei jāpiesakās līdz 3. augusta plkst. 17, izsole notiks 4. augustā
plkst. 15 Smilšu ielā 9, Salacgrīvā.
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 izsoles objekta nosacītās cenas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles. Saņemt informāciju un reģistrēties izsolei var Liepupes pagasta pārvaldē, tālr. 64020118, 6400142 un Salacgrīvas novada domē, Smilšu
ielā 9, Salacgrīvā, tālr. 64071986.

SIA Salacgrīvas ūdens pakalpojumu izcenojumi
(spēkā no 01.06.2020)

Pakalpojums

Mērv.

Maksa par dzeramo ūdeni
m³
Maksa par kanalizācijas pakalpojumiem
m³
Maksa par ūdeni un kanalizāciju
m³
Maksa par rēķina piegādi izmantojot Latvijas pasta pakalpojumu
gab.
Maksa par rēķina piegādi papīra formā
gab.
Maksa par rēķina sagatavošanu **
gab.
Maksa par vecā ūdensskaitītāja demontāžu, jauna skaitītāja uzstādīšanu un
gab.
plombēšanu (ar SIA Salacgrīvas ūdens skaitītāju)
Maksa par vecā ūdensskaitītāja demontāžu, jauna skaitītāja uzstādīšanu un
gab.
plombēšanu (ar klienta ūdens skaitītāju)
Maksa par ūdensskaitītāja plombēšanu
gab.
Maksa par nākamā ūdensskaitītāja plombēšanu
gab.
Maksa par ūdensskaitītāja plombas noņemšanu***
gab.
Ūdens padeves atslēgšana
gab.
Ūdens padeves atjaunošana
gab.
Maksa par tehnisko noteikumu sagatavošanu ūdensapgādei vai/un kanalizācijai
gab.
Ekskavatora-iekrāvēja NEW HOLLAND pakalpojumi
h
Maksa par mājas numurzīmes izgatavošanu
gab.
Maksa par tranšeju atbalsta sienu komplekta nomu
diennakts
Maksa par asenizācijas pakalpojumu Salacgrīvas un Ainažu pilsētas
1 muca
robežās*
(4,2 m³)
Maksa par asenizācijas pakalpojumu Liepupes un Tūjas ciemu robežās
1 muca
(4,2 m³)
Maksa par krājrezervuāra skalošanu ar augstspiedienu (līdz 5 m³)
gab.
Asenizācijas pakalpojuma transporta izmaksas ārpus apdzīvoto vietu robežām
km
Maksa par cauruļvadu skalošanu un tīrīšanu ar augstspiedienu (pasūtītājs
h
fiziska persona)
Maksa par cauruļvadu skalošanu un tīrīšanu ar augstspiedienu (pasūtītājs
h
juridiska persona)
Transporta izmaksas cauruļvadu skalošanai
km

Cena
PVN
bez PVN
0,93
0,2
1,51
0,32
2,44
0,51
1,32
0,28
0,66
0,14
0,66
0,14
37,19
7,81
23,14

4,86

28,00

4,96
3,3
4,96
12,4
12,4
11,75
33,06
20,66
16,53
37,19

1,04
0,69
1,04
2,6
2,6
2,47
6,94
4,34
3,47
7,81

6,00
3,99
6,00
15,00
15,00
14,22
40,00
25,00
20,00
45,00

39,67

8,33

48,00

9,92
0,58
50,00

2,08
0,12
10,5

12,00
0,70
60,50

70,00

14,7

84,70

0,58

0,12

0,70

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2020. gada
20. maija sēdes lēmumu Nr. 211 (protokols Nr. 6; 37.3.§)

Izdoti saskaņā ar likuma Par nodokļiem un nodevām
12. panta pirmās daļas 4. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija
noteikumu Nr. 480 Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldības nodevas 3. un 9. punktu
Izdarīt Salacgrīvas novada domes
2013. gada 20. novembra saistošajos
noteikumos Nr. 32 Par Salacgrīvas
novada pašvaldības nodevām (turpmāk – Saistošie noteikumi) grozījumu un papildināt IX. nodaļu Nobei
guma jautājumi ar 40. punktu šādā
redakcijā:
“40. Saistošo noteikumu 11. punktu,

12. punktu, 13. punktu, 14. punktu,
15. punktu, 16. punktu, 17. punktu un 18. punktu nepiemēro no
2020. gada 26. maija līdz 2020. gada
31. decembrim.”
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 8
Grozījums Salacgrīvas novada domes
2013.gada 20.novembra saistošajos noteikumos
Nr. 32 «Par Salacgrīvas novada pašvaldības
nodevām» paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
1. Projekta nepiecieša- Saistošie noteikumi paredz uz laiku apturēt Salacgrīvas novada
mības pamatojums
domes 2013. gada 20. novembra saistošo noteikumu Nr. 32 «Par
Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām» punktu darbību, kas
nosaka nodevas apmēru par ielu tirdzniecību publiskās vietās.
Atbilstoši likuma «Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību» 36. panta pirmajai daļai
pašvaldības saistošie noteikumi, kas izdoti, lai noteiktu ārkārtējās situācijas laikā īstenojamos pasākumus, stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā
stāšanās laiks.
2. Īss projekta satura
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma
izklāsts
Nr. 103 «Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu» 1. punktu no
2020. gada 12. marta visā valsts teritorijā izsludināta ārkārtējā
situācija. Sakarā ar ārkārtējo situāciju un pārvietošanās ierobežojumiem ir ļoti būtiski samazinājusies iedzīvotāju un tūristu
plūsma, kā arī ir noteikti ierobežojumi publisku pasākumu rīkošanai. Tādējādi ir nepieciešami atbalsta pasākumi uzņēmējiem,
saimnieciskās darbības veicējiem un personām, kuras veic ielu
tirdzniecību publiskās vietās, piemēram, atbrīvot no nodevas
par ielu tirdzniecību publiskās vietās samaksas.
3. Informācija par plāAtbilstoši likuma «Par pašvaldībām» 43.1 panta otrajai daļai
noto projekta ietekmi uz informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu netiek
iekļauta.
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plāSaistošie noteikumi labvēlīgi ietekmē uzņēmējdarbību, jo panoto projekta ietekmi uz redz uz noteikto laiku atbrīvot no nodevas par ielu tirdzniecību
uzņēmējdarbības vidi
publiskās vietās.
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu
administratīvajām
piemērošanā, ir Salacgrīvas novada pašvaldība.
procedūrām
6. Informācija par
Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta
konsultācijām ar privāt- izstrādes procesā netika veiktas.
personām

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
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* noslēdzot asenizācijas līgumu, iespējama 20% atlaide
** maksa tiks piemērota dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu mājās, ar kuriem tiek veikti tiešie norēķini
(saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu)
*** soda nauda par patvaļīgi noņemtu vai bojātu plombu – 50 EUR

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

Kopā
EUR
1,13
1,83
2,95
1,60
0,80
0,80
45,00

Grozījums Salacgrīvas novada
domes 2013. gada 20. novembra
saistošajos noteikumos
Nr. 32 Par Salacgrīvas novada
pašvaldības nodevām

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

