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Par zīmēm uz
Meleku ceļa

Ņemot vērā intensīvo transporta kustību, izvērtējot satiksmes un cilvēku drošību
un nepiemēroto ceļa segumu, Salacgrīvas
novada domes deputāti sēdē maijā pieņēma lēmumu uz Salacgrīvas pagastā ceļa
B57 Lielurgas–Oltūži posmā no nekustamā īpašuma Meleku līcis līdz nekustamajam īpašumam Paisumi uzstādīt ceļa zīmes
Nr. 302 (Braukt aizliegts) ar papildzīmēm
Nr. 821 «Sestdienās, svētdienās un svētku
dienās», un ceļa zīmes Nr. 326 (Apstāties
aizliegts).
Pieņemto pašvaldības lēmumu skaidro
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
Dagnis Straubergs: – Informējam iedzīvo
tājus, ka šī mēneša pirmajā sestdienā pa
šo ceļu izbrauca 370 transporta vienību.
Posms no Melekiem līdz Veczemju klintīm
ir šaurs, smilšains, tā segums nav piemē
rots lielai caurbraucošā transporta slo
dzei. Pašvaldība pēc vētrām vairākkārt ir
šo posmu atjaunojusi un stiprinājusi. Lai
mazinātu un ierobežotu transporta plūs
mu, esam uzstādījuši zīmes, kas tur ierobe
žo satiksmi. Vietējie iedzīvotāji, uzņēmēji,
kuri veic saimniecisko darbību, kā arī operatīvais transports drīkst pa
šo ceļu braukt arī brīvdienās un svētku dienās. Esam apsvēruši iespē
ju šajā posmā organizēt vienvirziena satiksmi, bet tā nav iespējama,
jo vēl vairāk palielinās slodzi uz šo ceļu.
Pašvaldības vadītājs aicina tūristus un atpūtniekus baudīt Vidzemes akmeņainās jūrmalas mieru, klusumu un skaistumu, dodoties pastaigā vai velobraucienā pa piekrasti, savu auto atstājot
stāvlaukumā pie Melekiem vai Veczemju klintīm. – Mēs esam za
ļais novads, un šī ir vieta, kur cilvēkiem jāiet kājām vai jābrauc
ar velosipēdu. Dabas mīļotājiem nevajadzētu baudīt dabu, brau
cot automašīnā pa šo ceļu, jo apstāties tur ir aizliegts, – uzsver
D. Straubergs.
Pašvaldība apsver vairākas ieceres šī ceļa sakārtošanai. Viena no
tām ir veidot šo par maksas ceļa posmu, lai par iegūtajiem līdzekļiem
varētu uzlabot ceļa stāvokli. Otra varētu būt izveidot labiekārtotus
stāvlaukumus pirms šīm zīmēm, lai cilvēki var nolikt auto un tālāk
doties ar kājām vai velosipēdu.
Kārtību, kā tiek ievērotas uzstādītās ceļa zīmes ar papildzīmēm, uzraudzīs Salacgrīvas novada kārtībnieki un Valsts policija.
Ilga Tiesnese

Salacgrīvas novada
sakoptākais īpašums 2020

Salacgrīvas novada dome līdz
27. jūlijam pagarina pieteikšanos uz konkursu Salacgrīvas no
vada sakoptākais īpašums 2020.
Tajā atsevišķi tiks vērtētas lauku
sētas, savrupmājas pilsētās un
ciemos, daudzdzīvokļu mājas un
uzņēmumi.
Uzvarētājiem garantētas naudas balvas katrā nominācijā –
1. vietai 140, 2. – 90, 3. – 70 un
speciālbalva – 50 eiro. Ar goda
plāksnēm katrā nominācijā apbalvo pirmo vietu ieguvējus un
veicināšanas balvas – Salacgrīvas novada suvenīrus – saņem
visi dalībnieki.
Pieteikšanās konkursam notiek, zvanot uz tālruni 64071973,
norādot īpašuma adresi un īpašnieka kontaktinformāciju (vārdu
un tālruņa numuru) līdz 27. jūlijam. Objektu vērtēšana notiks
no 3. līdz 31. augustam. Gaidām

pieteikumus, dalīsimies priekā
ar apkārtējiem!
Konkursa Salacgrīvas novada
sakoptākais īpašums 2020 mērķis ir veicināt sakoptas, labiekārtotas, videi draudzīgas dzīves
un darba vides veidošanu Salacgrīvas novadā, izkopt novada
iedzīvotāju gaumi un izdomu,
dabas skaistuma izpratni. Tāpat
tas sekmē daiļdārzu veidošanu
novadā un sakoptu teritoriju skaita pieaugumu, attīsta Salacgrīvas
novada iedzīvotāju un uzņēmēju vēlmi sadarboties un dalīties
savu īpašumu sakopšanas pieredzē, veicina tūrisma attīstību.
Ar mājaslapas www.salacgriva.lv
starpniecību var popularizēt konkursa uzvarētāju pieredzi un sasniegumus un celt novada iedzīvotāju un uzņēmēju pašapziņu un
lepnumu par paveikto darbu.
Ilga Tiesnese
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Vēstule Valsts
prezidentam

18. jūnijā Valsts Prezidentam Egilam
Levita kungam ir aizvesta 664 Salacgrīvas
novada iedzīvotāju parakstīta vēstule ar
lūgumu neizsludināt 2020. gada 10. jūnijā
Saeimā pieņemto Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likumu un prasīt Saeimai tā otrreizēju caurlūkošanu.
Tas, ka vēstuli klātienē tik īsā laikā – no
12. līdz 17. jūnijam – parakstīja 664 Salacgrīvas novada iedzīvotāji, ir apliecinājums
tam, ka mums nav vienalga, kas notiks ar
novadu nākotnē, mums rūp sava novada
attīstība un mēs vēlamies būt ekonomiski
neatkarīgi.
Salacgrīvas novada ļaudis ir pārliecināti, ka šis likums ir pieņemts pretēji ie-

dzīvotāju interesēm, neievērojot novadu
kultūrvēsturisko identitāti un iedzīvotāju
tiesības noteikt savu dzīvi un pārstāvniecību, nepamatojot likuma nepieciešamību,
neuzklausot oponentus un neizvērtējot sagaidāmo likuma un reformas ietekmi.
Salacgrīvas novada iekļaušana Limbažu novadā apdraud Salacgrīvas iedzīvotāju kopienas pastāvēšanu un pēc būtības
likvidē iespēju saglabāt Salacgrīvas kultūrvēsturisko identitāti un piederības sajūtu savai vēsturiskajai zemei. Reformas
rezultātā tiek būtiski samazinātas Salacgrīvas novada iedzīvotāju tiesības uz savu
interešu pārstāvību.
Ilga Tiesnese

Top Salacgrīvas novada
investīciju karte

Salacgrīvas novada pašvaldība apkopo
informāciju par uzņēmējdarbībai un investīcijām pieejamajiem nekustamajiem
īpašumiem, kas pieder Salacgrīvas novada pašvaldībai vai juridiskām un fiziskām
personām, lai veidotu Salacgrīvas novada
investīciju karti. Ar apkopoto informāciju
ikviens varēs iepazīties pašvaldības mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Uzņē
mējiem/Īpašumi uzņēmējdarbībai un in
vestīcijām.
Aicinām īpašniekus, kuri meklē investorus, vēlas iznomāt vai pārdot uzņēmējdarbības veikšanai piemērotus īpašu-

mus (zemi, telpas, ēkas), aizpildīt anketu
h ttps://forms.gle/z6LrRJFqs7k48mRYA
vai sūtīt informāciju uz e-pastu elina.li
lenblate@salacgriva.lv datubāzes veidošanai, norādot īpašuma adresi, kadastra
numuru, kontaktpersonu, tālruni, e-pasta
adresi, to, vai īpašumu vēlas pārdot vai
iznomāt, nekustamā īpašuma aprakstu
(telpu skaits, ēkas tips, stāvs, būvniecības
gads, jumta segums, arī komunikāciju apraksts, piemēram, kāda veida apkure u.c.),
pieejamās komunikācijas un platību.
Elīna Lilenblate

Uzsākta Jennu ceļa pārbūve

16. jūnijā Salacgrīvas novada domē notika autoceļa Liepu iela–Jennas pārbūves
darbos iesaistīto pārstāvju pirmā tikšanās.
Tajā piedalījās Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, pašvaldības ceļu un apsaimniekojamās teritorijas
speciālists Ivo Juška, ceļa būvētājs Uģis
Kapzems no SIA Limbažu Būvnieks, projektētājs un autoruzraugs Aigars Leitis no
SIA Ceļu komforts un būvuzraugs Kaspars
Paršinovs no SIA 1PAC.
– Darbs pie šī projekta sākās jau
2017. gadā, – atminējās pašvaldības vadītājs. Ierosme sakārtot Jennu ceļu nākusi
no vietējiem uzņēmējiem. – Tagad droši
var teikt, ka šogad Svētciemā ceļa posmu
Liepu iela–Jennas 3,26 kilometru garumā
sakārtos, – viņš solīja un aicināja būvniekus ievērot līgumā noteiktos termiņus.
Sarunā tika atgādināts, ka pašvaldība papildu finansējumu projektiem piešķir tikai
ārkārtas gadījumos. Viņš piebilda: – Mēs
gribam būt objektīvi un godīgi pret pārē

jiem pretendentiem.
Runājot par veicamajiem darbiem, Lim
bažu Būvnieka   valdes loceklis U. Kapzems, apliecināja, ka izrakstīt pasūtītājam
papildu darbu tāmi nav viņa biznesa stratēģija: – Līgumā noteiktais darbu izpildes
termiņš – 150 dienas – ir pietiekams laiks,
lai šo objektu uzbūvētu. Mūsu speciālisti
tur jau strādā, pēc Jāņiem klāt būs arī teh
nika.
Jennu ceļa pārbūves darbus veic
SIA Limbažu Būvnieks, būvuzraugs ir
SIA 1PAC, projektētājs un autoruzraugs –
SIA Ceļu komforts.
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumā
Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunoša
na lauku apvidos iesniegtā projekta Salac
grīvas novada Jennu ceļa pārbūve kopējās
izmaksas ir 311 308,16 EUR, t.sk. publiskais finansējums – 226 435,20 EUR.
Ilga Tiesnese

Turpinās nēģu pavairošana Salacā

Arī šogad Salacgrīvas novada dome
organizēja nēģu kāpuru ielaišanu Salacas
upē posmos no Staceles līdz Mērniekiem
un no Mazsalacas līdz Iģei, kur nav tik liela dabiskā ceļā izšķīlušos mazuļu koncentrācija.
Nēģu kāpurs piegādāja pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR zivju audzētava Kārļi,
kā arī veica to izlaišanu upē augšpus Staicelei. Savukārt lejpus Staicelei kāpuru
izlaišanu nodrošināja Salacgrīvas novada
domes darbinieki.
Nēģu kāpuru iegādei finansējums tika
iegūts, startējot Zivju fonda izsludināta-

jā projektu konkursā.
Kopējās projekta izmaksas – 3630 EUR,
no tām Zivju fonda finansējums 3160 EUR.
Četrus gadus nēģu
kāpuri augs upē līdz
būs izauguši par kārtīgiem nēģiem un dosies jūrā baroties, lai
vēl pēc pāris gadiem
atgrieztos upē uz nārstu, kad tos arī zvejo.
Solvita Kukanovska,
projektu koordinatore
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Par pieturvietu Katoļu baznīca
Salacgrīvā

Saistībā ar būvdarbiem objektā Salac
grīvas pilsētas tranzītielas – Vidzemes,
Viļņu un Pērnavas ielas (izņemot tiltu pār
Salacu) pārbūve ir likvidēta autobusa pieturvieta Katoļu baznīca.
Informējam iedzīvotājus, ka tā likvidēta uz būvdarbu laiku. Kad tie 2021. gada

novembrī beigsies, tā tiks atjaunota. Ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma laikā šajā
vietā autobusa pietura darbosies, tikai bez
nojumes.
Par izmaiņām informēsim.
Ilga Tiesnese

Par pieslēgšanos centralizētajiem
kanalizācijas tīkliem

SIA Salacgrīvas ūdens informē, ka īpašumiem, kas nodoti ekspluatācijā projektā
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstī
ba Salacgrīvas pilsētā 3. kārta, ir iespēja
pieslēgties centralizētajai kanalizācijai.
Darbības kas jāveic, lai pieslēgtos jaunizbūvētajiem tīkliem:
1) Jāaizpilda iesniegums par pieslēgšanos kanalizācijas tīkliem un tehnisko noteikumu saņemšanai. Aizpildiet pievienoto
veidlapu un nosūtiet SIA Salacgrīvas ūdens
(salacrgivas.udens@salacgriva.lv)
vai
arī personīgi nogādājiet SIA Salacgrīvas
ūdens, Rīgas ielā 2, 2. stāvā. Veidlapu var
aizpildīt arī elektroniski Salacgrīvas novada domes mājaslapā www.salacgriva.lv;
2) pēc iesnieguma saņemšanas SIA Sa
lacgrīvas ūdens izsniegs tehniskos noteikumus, nosūtot tos jums pa pastu vai elektroniski (maksa par tehnisko noteikumu
izsniegšanu – 14,22 eiro);
3) veicamo darbu apjomu un kopējo izmaksu saskaņošana (sākot no 25 eiro, bez
PVN) ar uzņēmēju pēc jūsu izvēles (no
turpmāk minētajiem);
4) līguma slēgšana ar uzņēmēju par pieslēguma izbūvi;
5) pēc pieslēguma izbūves tiek parakstīts līgums par centralizētās kanalizācijas
pakalpojuma saņemšanu no SIA Salacgrīvas ūdens.
Nepieciešamības gadījumā SIA Salac
grīvas ūdens var piedāvāt atlikto maksājumu (līdz 12 mēnešiem) pieslēguma izmak-

su segšanai, par to slēdzot atsevišķu vienošanos ar SIA Salacgrīvas ūdens. Ja jums
nepieciešams atliktais maksājums pieslēguma izbūvei, kontaktpersona ir Kaspars
Krūmiņš, tel. 29916952.
Šobrīd kanalizācijas pieslēguma izbūvi
veic:
l SIA Alandma – Uģis Čukurs –
tel. 29425316;
l SIA Liar – Artis Treijs – tel. 29468699;
l SIA KAMES – tel. 29419619
l BDR Habitat – tel. 25561869;
www.habitatlatvia.lv;
l SIA EJ Company – Sandis Beņķis –
tel. 29129161; ejcompany@inbox.lv,
www.ejcompany.lv.
Papildus SIA Salacgrīvas ūdens informē, ka tai nav pretenziju par cita jūsu izvēlēta uzņēmēja piesaisti minēto darbu
veikšanai. Šajā gadījumā pirms darbu nodošanas (pie atvērtas tranšejas) jāpieaicina
SIA Salacgrīvas ūdens pārstāvis, kurš pārliecināsies par veikto darbu pareizību.
Papildu un sīkāka informācija pa tel.
29916952 – SIA Salacgrīvas ūdens.
Nepieciešamības gadījumā SIA Salac
grīvas ūdens var piedāvāt atlikto maksājumu (līdz 12 mēnešiem) pieslēguma izmaksu segšanai, par to slēdzot atsevišķu
vienošanos. Ja jums nepieciešams atliktais
maksājums pieslēguma izbūvei, kontaktpersona ir Kaspars Krūmiņš, tel. 29916952.
Ilga Tiesnese

Kā mainām ikdienu pēc ārkārtas
stāvokļa?

Seno amatu rezervāta saimniece Dace
Asne no Kuivižiem aicina izmantot labo
laiku un brīvā dabā nodarboties ar keramiku. Kopā ar draugiem un bērniem, pašu
izvēlētā kompānijā iespējams pagatavot
savu mīļtrauciņu vai totēma dzīvnieku. Izglītojoša būs iepazīšanās ar malkas cepli
un svēpētās keramikas tehnoloģijas apskatu. Draugu pulciņā var svinēt kādu īpašu
dienu, var pārgājienā ietvert mālošanos.
Skolas bērni, ievērojot noteikumus, var
liecību saņemšanas dienu apvienot ar pa-

staigu uz cepli. Radoša pieeja! Vietējiem
puse no maksas – pieaugušajiem tātad
10 eiro, bērniem 5 eiro, cenā iekļauta pulēšana un dedzināšana. Salacgrīvas bērnudārza mazajiem keramiķiem saglabājas
iepriekšējā maksa – 4 eiro. Iespējami barteri, talkas un citādas enerģijas apmaiņas.
Ziņas pa telefonu 22069527, pierakstīšanās īsziņā vai telefoniski.
Dace Asne,
mākslas pedagoģe

GIS karte novada mājaslapā

No maija Salacgrīvas novada mājaslapā izveidota un pieejama jauna sadaļa –
ģeotelpiskās informācijas sistēmas (GIS)
karte. Tajā atrodama informācija par novadā izveidotajām inženierkomunikācijām –
dzeramā ūdens, sadzīves un lietus ūdens
kanalizācijas un apgaismes tīkliem, ceļu
un ielu tīklu, labiekārtojumu, nozīmīgākajiem attīstības projektiem. Informācija
sistēmā joprojām tiek un arī turpmāk tiks
papildināta. Dati aplūkojami kontekstā ar
zemes vienību sadalījumu pēc piederības
(kategorijās – valsts, pašvaldības, juridiskām vai fiziskām personām piederošas),
Lauku atbalsta dienesta lauku bloku informāciju, pašvaldības īstenotajiem un plānotajiem projektiem, kā arī vēsturiskajām

kartēm, kas ļauj teritoriju salīdzināt ar kartēm, kas datētas ar 1924.–1935. gadu.
Ģeogrāfiskās informācijas sistēma
GoGIS nodrošina pašvaldības ģeotelpisko
datu uzglabāšanu un pieejamību, nodrošinot iespēju aplūkot un rediģēt šos datus
jebkurā ierīcē, kas pieslēdzama interneta
pārlūkam. Šāda informācija var būt noderīga, lai atvieglotu nekustamā īpašuma iegādi un plānošanu, pašvaldības nekustamo
īpašumu izsoli un apsaimniekošanu.
Datu apkopošanas un atspoguļošanas
sistēma ieviesta, izmantojot Interreg Cen
tralbaltic projekta CB 627 COAST4US finanses.
Solvita Kukanovska
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Uzsākta Sila ielas projektēšana

Jaunums
Salacgrīvas sejā jeb
Vai mūsu bērni ir
redzējuši pļavu…
Mauriņš pie veikala top! Salacgrīvā

Daba ir mūsu planētas, mūsu valsts,
mūsu novada un arī mūsu pilsētas lielākā
bagātība. 2010. gadā Salacgrīvas novada
dome apstiprināja deklarāciju par zaļo
novadu, un tās pirmie punkti paredz, ka
mūsu novadā tiks veicināta zaļā domāšana, nodrošinot ilgtspējīgu un veselīgu pilsētvides uzturēšanu.
Nevienam nav noslēpums, ka tieši mēs
paši esam vainojami bioloģiskās daudzveidības izzušanā, kas draud mūsu vidi
mainīt līdz nepazīšanai. Bioloģiskā daudzveidība nodrošina mūsu spēju izdzīvot, kā
arī paaugstina dzīves kvalitāti, taču, radot
mākslīgu un mūsdienu skaistuma standartiem atbilstošu pilsētvidi, aizmirstam
par svarīgāko un lielāko bagātību – mūsu
dabu.
Šogad mūsu pilsētā Salacgrīvā, centrā,
pie veikala top! un kapiem, redzam pļavu,
kur, saules apmirdzēts un vējā dejojošs,
viļņojas smilgu un ziedošu puķu klājiens,
kas brīnišķīgi kontrastē ar blakus esošo
gludi nopļauto zālienu. Tas ir jauns elements un košs akcents mūsu pilsētas ainavā, kas, starp citu, citviet Eiropā vairs nav
nekāds jaunums. Tāpat jau pierasts pie iekārtotajām puķu dobēm, puķupodiem, labiekārtojuma elementiem un gludi pļauta
zāliena. Taču ziedošā pļava ne tikai priecē
mūsu acis un dvēseli, bet ir arī svarīgs dabas daudzveidības elements. Tajā palielinās augu un dzīvnieku sugu skaits, nemaz
nerunājot par piesaistīto oglekļa dioksīda
apjomu un izdalīto skābekļa daudzumu. Jo
lielāka zaļā masa, jo šie rādītāji ir augstāki.
Tas nebūt nenozīmē, ka pilsētās visur

audzēsim pļavu. Teritorijās, kurās notiek
cilvēku pārvietošanās un pulcēšanās, piemēram, atpūšoties vai sportojot, nepieciešama regulāra zāliena pļaušana, savukārt
teritorijas bez antropogēnās slodzes atstāsim kā ziedošas pļavas dabas baudītājiem,
kukainīšiem un taureņiem.
Mums, zaļi domājošam Salacgrīvas novadam, pēc iespējas jāpalielina šādas platības, jo atcerēsimies, ka no mazām ūdens
pilītēm veidojas ezeri un jūras, savukārt
no katra zaļā zāles stiebriņa iegūstam bagātāku un veselīgāku vidi, ko saukt par
mājām.
Tā par Salacgrīvā izveidotajām pļavām
saka pašvaldības ainavu arhitekte. Novada
domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
uzsver: – Šis ir viens no pašvaldības īste
notajiem ekoprojektiem, kura nozīmi cil
vēki ir pārpratuši. Ideja par dabisku pļavu
pilsētas centrā, kas kontrastē ar turpat
blakus esošo glīti nopļauto mauriņu, nav
jauna, tikai šogad esam to īstenojuši. Ne
domāju, ka tas izskatās slikti. Pašvaldības
vadītājs ir pārliecināts, ka dabiskās pļavas
un glīti pļauta mauriņa kombinācija veido
pilsētā interesantu un jauku akcentu. Ja
cilvēkiem nebūs iebildumu, šāda prakse
tiks turpināta, jo tā taupa resursus un ir
ekoloģiska. Šobrīd vēl nav izstrādāti noteikumi, bet tiek gatavoti priekšlikumi, lai
dabiskās pļavas pēc saskaņotas skices savos īpašumos varētu veidot arī privātmāju
saimnieki.
Pēc ainavu arhitektes ieteikuma šīs pļavas ir paredzēts pļaut divreiz gadā, lai neveidotos kūla.
Ilga Tiesnese

12. jūnijā Salacgrīvas novada domē
tikās domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists Ivo Juška un SIA JOE projektu vadītāja Ilze Leināte. Tikšanās laikā
tika izskatīti ielas meliorācijas risinājumi,
apgaismojums, segums un gājēju celiņi.
D. Straubergs uzsver, ka ir piešķirts
finansējums, lai uzlabotu ielu, kurai bijušas satiksmes un lietus ūdens novadīšanas
problēmas. Sila iela ir viena no garākajām

iekšējā transporta plūsmas ielām blakus
Via Baltica. Tur nereti ir bijušas nesaskaņas starp gājējiem un transporta līdzekļu
vadītājiem. Ļoti svarīgs jautājums ir ātruma ierobežošana, kas padarītu šo posmu
vēl drošāku.
Projektēšanas process ir sācies, un ielas
uzlabošanas risināji tiks izskatīti nākamajā
tikšanās reizē.
Kaspars Neimanis

Par Zilo karogu Salacgrīvā
Salacgrīvas pašvaldība ir skatījusi iespēju piedalīties Zilā karoga iegūšanai novada
pludmalēs.
– Iepazīstot un izvērtējot situāciju, uzska
tu, ka pašvaldībai nebūtu lietderīgi izskatīt
jautājumu par kandidēšanu uz Zilo karogu
un līdzdalību šajā programmā, – atzīst Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs. – Programmas adminis
tratīvo prasību izpildīšanai nepieciešamo
finansējumu – dalības maksa no 200 eiro
par vienu peldvietu gadā, tagad palielinā
ta līdz 1000 eiro – lietderīgāk ir ieguldīt
pludmales un peldvietu sakārtošanai.
Arī šajā peldsezonā Salacgrīvas pašvaldība veiks ūdens kvalitātes monitoringu
un tas, ka peldvietai nav Zilā karoga, neno-

zīmē, ka ūdens kvalitāte nav atbilstoša.
Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Vidzemes kontroles nodaļa informē, ka 11. maijā paņemtie peldūdens
paraugi Salacgrīvas novadā Liepupes
pagastā peldvietā Krimalnieki (parauga
identifikācijas Nr. A-V-PŪ-20-3), Salacgrīvas peldvietā (parauga identifikācijas
Nr. A-V-PŪ-20-4) un Ainažu peldvietā
(parauga identifikācijas Nr. A-V-PŪ-20-5)
atbilst Ministru kabineta 2017. gada
28. novembra noteikumu Nr. 692 Peld
vietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens
kvalitātes pārvaldības kārtība prasībām
un peldēties ir atļauts.
Ilga Tiesnese

Par rīkojumu, kas iedzen
Salacgrīvas novada iedzīvotājus
strupceļā
Salacgrīvas novada deputāti domes
ārkārtas sēdē 15. jūnijā pieņēma lēmumu
veikt Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam papildinātās redakcijas pilnveidi un izstrādi, atceļot saistošos
noteikumus Nr. 4 Salacgrīvas novada teri
torijas plānojuma līdz 2030. gadam terito
rijas izmantošanas un apbūves noteikumi
un grafiskā daļa.
Pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs
uzsver, ka šāds lēmums pieņemts, rūpējoties par iedzīvotāju interesēm un pašvaldības resursiem: – Šajā laikā veselīgāk ir
saglabāt veselo saprātu, jo gudrais pie
kāpjas, un lietderīgāk ir turpināt sarunas,
kaut arī grūti noticēt, ka vides aizsardzī
bas un reģionālās attīstības ministrs varē

tu saprast un ieklausīties. Sāksim izstrā
dāt jaunu teritorijas plānojuma redakciju.
Dzīve jau nav apstājusies, tikai ministra
apšaubāmā rīkojuma dēļ diemžēl jauna
nevar sākties. Atšķirībā no ministra, kurš
te ir, te nav, novada deputāti ir, un viņiem
jārūpējas par novada ilgtermiņa attīstību.
Šobrīd Salacgrīvas novada pašvaldība
ir atteikusies no vairāku ekspertu un advokātu ieteikumiem un atzinumiem apstrīdēt
Satversmes tiesā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces izdoto rīkojumu, jo par svarīgākām uzskata
novada labklājību, attīstību un iedzīvotāju
intereses.
Ilga Tiesnese

Salacgrīvā jau otro
gadu Zelta smilšu
grauds
Daudzi vietējie un pilsētas viesi ir ievērojuši neparastu rosību pļaviņā pie veikala top!. Turpinot pērn aizsākto projektu,
Salacgrīvā notiek smilšu mākslas simpozijs Zelta smilšu grauds. Trīs mākslinieki
divas nedēļas nogales veido smilšu skulptūras un viņu darbam līdzi var sekot gan
skatītāji, ejot savās ikdienas gaitās, gan arī
garāmbraucēji.
Projekta koordinatore Iveta Kaminska atgādināja, ka smilšu mākslas
simpozijs Zelta smilšu grauds aizsākās 1996. gadā Kurzemē. Vairākkārt
tas mainījis norises formulu un šobrīd jau otro gadu turpinās Salacgrīvā.
– Esam priecīgi te atgriezties un strādāt.
Šogad veidotās skulptūras būs augstākas
un lielākas nekā pagājušogad, jo smiltis ir
atbilstošākas un kvalitatīvākas. Cerams,
ka skulptūras stāvēs ilgāk – iespējams,
līdz vēlam rudenim, – viņa pastāstīja.
Šogad mākslinieki izvēlējušies veidot smilšu tēlniecības darbus, kuru mo-

tīvs pietuvināts Salacgrīvas
novadam – ar dabas, jūras,
dzīvo radību iekļaušanos
vietējo iedzīvotāju dzīves
procesos. Tas dot iespēju
ikvienam nedaudz pasapņot
un ļaut iztēlei savu gaitu,
vērojot gan reālistiskas, gan
filozofiskas skulptūras.
Līdz Līgo svētkiem
Zelta smilšu graudā taps
pieci atsevišķi darbi. Ilze
Ieva Vilne no Liepājas veido Čuči, audz liels. Pērnavas mākslinieks Raits Pergs
(Rait Pärg) iecerējis Glieme
žu roku. Savukārt cēsniekam Salacgrīvā smilšu mākslas simpozijā Zelta smilšu grauds pie veikala top! strādā tēlnieki
Zigmundam Vilnim plānoti
trīs darbi: Jūras rotaļa, Sapņu pils un Pa bežojuma auklu un neaizskart izveidotos vēku saudzīgo attieksmi pret vides objeklikt vai lejā tikt.
darbus un nekāpt uz tiem. Tādā veidā mēs tiem ir piedzīvoti vairākkārt.
Smiltis, kas tiek izmantotas skulp- varam pagarināt skulptūru mūžu pat līdz
tūru veidošanā, ir īpašs materiāls, tālab nākamajai sezonai. Mākslinieku praksē
Ilga Tiesnese
simpozija organizatori aicina ievērot iero- šādi pārsteiguma brīži par dabas un cilArvīda Šimja foto
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Par Salacgrīvas novada
kārtībnieku darbu

Vasaras sākumā atgādinām Salacgrīvas
novada Sabiedriskās kārtības nodaļas galvenos uzdevumus:
l kontrolēt, kā tiek ievēroti Salacgrīvas
novada domes saistošie noteikumi, atbilstoši savai kompetencei sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus par šo noteikumu neievērošanu;
l novērst un pārtraukt sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumus, nepieciešamības gadījumā to veikt sadarbībā ar
Valsts policiju;
l veikt preventīvus pasākumus likumpārkāpumu novēršanai, informējot un sadarbojoties ar kompetentām institūcijām, šos
apstākļus novērst;
l sadarbībā ar Salacgrīvas novada bāriņtiesu un sociālo dienestu un citām iestādēm piedalīties likumpārkāpumu profilakses darbā ar bērniem un viņu vecākiem;
l kontrolēt transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu,
un uzlikt sodu (naudas sodu), ja pārkāpti
transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumi un transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas
vietā, t.sk. apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu Baltijas jūras un Rīgas
līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā,
pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā;
l kontrolēt dzīvnieku turēšanas un labturības prasību ievērošanu;
l uzraudzīt klaiņojošos vai bez uzraudzības atstātos suņus, sadarbībā ar kompetentām iestādēm organizēt to izķeršanu un
nogādāšanu dzīvnieku patversmē;
l sniegt konsultācijās fiziskām un juridiskām personām atbilstoši savai kompetencei.
Salacgrīvas novada domes kārtībnieki

atkārtoti vēršas pie neapzinīgajiem suņu
īpašniekiem un aicina ievērot un nepārkāpt dzīvnieku turēšanas un labturības
prasības! Aicinām savus mīluļus pieskatīt
un neļaut tiem patvaļīgi klaiņot. Nesagādāsim nepatīkamus mirkļus sev un citiem!
Atkārtoti atgādinām, ka Salacgrīvas novada domes saistošie noteikumi par Salacgrīvas novada teritorijas kopšanu un būvju
uzturēšanu nosaka:
l namīpašumu, zemesgabalu un citu nekustamo īpašumu īpašniekiem, valdītājiem savos īpašumos jānodrošina zāliena
pļaušana ne retāk kā divas reizes sezonā:
pirmo reizi līdz 1. jūnijam, otro reizi līdz
1. septembrim, bet kopumā nepieļaujot,
ka apdzīvotās vietās zāliena garums pārsniedz 15 cm, bet ārpus apdzīvotām vietām – 40 cm, izņemot teritoriju, kura tiek
izmantota lauksaimniecības vajadzībām;
l nekustamā īpašuma un tam piegulošo
teritoriju uzturēšanu un kopšanu nodrošina nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
Ņemot vērā, ka ir saņemtas iedzīvotāju sūdzības par konkrētiem sabiedriskās
kārtības noteikuma pārkāpumiem sabiedriskās vietās, vēlamies jūs informēt, ka
kārtībnieki veic pilsētas apsekošanu un
uzrauga publiskās vietas, lai novērstu sabiedriskās kārtības pārkāpumus.
Redzot sabiedriskās kārtības pārkāpumu, ikviens iedzīvotājs aicināts informēt
kārtībniekus vai Valsts policiju, zvanot pa
tālruni 110.
Kopš aprīļa mēneša Salacgrīvas novada
domē sabiedriskās kārtības nodaļā darbu
uzsākusi kārtībniece Anna Mundiciema.
Gunita Bisniece (t. 26443894) un
Anna Mundiciema (t. 25636008),
Salacgrīvas novada kārtībnieces

Salacgrīvas vidusskola uzsāk
dalību starptautiskā projektā
kopā ar RTU un Turku Universitāti
Somijā

Salacgrīvas vidusskola uzsākusi dalību starptautiskā Centrālbaltijas projektā,
sadarbojoties ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) un Turku Universitāti Somijā.
Projekta mērķis ir attīstīt inovatīvu uzņēmējdarbības domāšanas veidu, ilgtspējīgu
domāšanu un novatoriskas kompetences
vides nozarē, veicinot jauniešu izglītošanu
uzņēmējdarbībā, jaunu biznesa uzsākšanas metožu izstrādi un pārrobežu komunikāciju.
Projekta iniciatīvas ir ilgtspējīgu pārrobežu uzņēmumu izveidošana, atvērtas
e-platformas izveide vides problēmu risināšanai, metodoloģijas izstrāde, ieviestās
labās prakses pārnesamība, starptautiska

vienaudžu mācīšanās, karjeras izglītība,
pedagogu izglītība un skolēnu starptautiskā sadarbība pieredzes apmaiņas braucienos.
Salacgrīvas vidusskolu kā projekta koordinatore šajā projektā pārstāvēs vienmēr
atsaucīgā skolotāja Laura Ende. Viens no
iemesliem, kas motivēja RTU uzsākt sadarbību ar Salacgrīvas vidusskolu, bija
mūsu izglītības iestādes aktīvā darbība
vides izglītības jomā. Projekta realizācija
būs nozīmīgs atbalsts Salacgrīvas vidusskolas skolēniem, piedāvājot starptautiska
līmeņa zināšanu apmaiņu ilgtspējīgas pieredzes veidošanai. Lai izdodas!
Sanita Šlekone

Vidusskolēni –
fonda Sibīrijas bērni laureāti

Marta beigās Salacgrīvas vidusskolas
skolēni saņēma uzaicinājumu piedalīties sacerējumu konkursā Sibīrijas bērni
1941/1949 – trimdas bērni 1944 un zīmējumu konkursā Sibīrijas bērni 1941/1949.
Konkursus organizēja komunistiskā terora
upuru atbalsta un palīdzības fonds Sibīri
jas bērni. Dalībnieki startēja trīs vecuma
grupās.
Salacgrīvas vidusskolas kolektīvam
bija liels prieks uzzināt, ka finālā 2. vietu
ieguvušas divas mūsu skolas audzēknes.
Viktorija Miksone no 3.a klases rakstīja sacerējumu par savu vecmāmiņu, bet
9.a klases skolniece Alise Sedleniece piedalījās zīmējumu konkursā.
Viktorijas mamma pastāstīja, ka, saņemot konkursu nolikumu, tika nolemts
rakstīt, jo ģimeni ļoti tuvu bija skārusi
1949. gada izvešana. Abas ar Viktoriju
pārdomāja jautājumus un devās pie vec-

māmiņas, kura tikusi izvesta kā mazs
bērns, bet atmiņas saglabājusi spilgtas.
Savukārt Alise izlēmusi piedalīties zīmējumu konkursā, jo māksla viņai ir tuva
un tēma aktuāla. Alises ģimenē gan neviens nav ticis deportēts. Zīmējums, kas
veikts zīmuļa tehnikā, ir simbolisks – mēs
redzam mierīgo dzīvi Latvijā, kur cilvēki
rosās dažādos darbos, bet to nodala preču
vilciena vagoni un milzīgs cilvēku pūlis,
kuri atvesti, lai dotos nezināmā virzienā.
Abas meitenes 12. jūnijā viesojās svinīgajā pasākumā Valsts prezidenta pilī,
kur saņēma gan izdevuma Sibīrijas bērni
abus sējumus, gan naudas balvas un nofotografējās kopā ar Valsts prezidentu Egilu
Levitu.
Inta Cirša,
Salacgrīvas vidusskolas direktores
vietniece

2020. gada 30. jūnijs

Piekrastes apsaimniekošanas
praktiskās aktivitātes

Īstenojot nacionālas nozīmes projektu
Piekrastes apsaimniekošanas praktisko
aktivitāšu realizēšana, Salacgrīvas novada
pašvaldība saņems finansējumu no Latvijas Vides aizsardzības fonda. Līdzīgi kā
iepriekšējos divus gados, arī šogad Salacgrīvas novadam piešķirti 19 628 eiro.
Projekta aktivitāšu laikā no maija līdz
septembrim novada piekrastē 55 km garumā tiks un tiek veikti šādi darbi:
l lai   novērsu pludmales zonas aizaugšanu ar niedrēm, Salacgrīvas un Ainažu
pludmalē nodrošināta regulāra augsnes
irdināšana,
l atsevišķās vietās Ainažu pludmalē
veikta arī niedru pļaušana un teritorijas atbrīvošana no nevajadzīgā apauguma,
l Ainažu un Vitrupes pludmalē uzstādīs

pārģērbšanās kabīnes,
vasaras sezonā  pludmales uzkopšanas
darbiem Salacgrīvā algos strādnieku,
l tūrisma sezonas laikā stāvlaukumos pie
autoceļa A1 un Liepupes pagastā, būs izvietoti papildu atkritumu konteineri,
l jau noorganizēta atkritumu savākšanas
akcija.
Projekta Piekrastes apsaimniekošanas
praktisko aktivitāšu realizēšana mērķis ir
īstenot jūras piekrastes joslas apsaimnie
košanu, nodrošinot tajā labu vides kvali
tāti iedzīvotājiem, atpūtniekiem, tūristiem,
un veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos.
Solvita Kukanovska,
Salacgrīvas novada domes projektu
koordinatore
l

Salacgrīviešu ekopadomei –
1. vieta!
25. maijā noslēdzās SIA ZAAO dabas
un tehnoloģiju parka Urda akcija Kas dzī
vo tavas skolas ekostūrītī?, kurā piedalījās
arī Salacgrīvas vidusskolas ekopadomes
komandas jaunieši skolotāju Līgas Tauriņas un Laimdotas Pelšes vadībā. Dalība

vainagojās ar godpilno 1. vietu. Paldies
jauniešiem par lielo ieguldījumu, skolotājām un visiem balsotājiem, kuri novērtēja
mūsu jauniešu darbu Facebook balsojumā. Apsveicam!
Sanita Šlekone

Pateicība par dalību vides
izglītības aktivitātēs
Salacgrīvas vidusskola saņēmusi SIA
ZAAO dabas un tehnoloģiju parka Urda
pateicības rakstu par skolas ekopadomes
aktīvo darbu un dalību vides izglītības
aktivitātēs. Sakām PALDIES skolas
ekopadomes jauniešu komandai: Martai Antonovai, Samantai Kalniņai, Līvai
Tauriņai, Ingaram Ignatovam, Adrianam
Ginteram, Dagnijai Kukai, Esterei Mi-

hailovai, Elzai Marijai Lazdiņai, Rihardam Lūsim, Egīlam Kļusam, Martai Megijai Lielkalnei, Alisei Ringai, Kārlim
Papinokam, Mikum Rodrigo Viļķinam,
Arvīdam Gertneram, Elīnai Gertnerei,
Justīnei Liepiņai un Alitai Numurei. Paldies skolotājām Līgai Tauriņai un Laimdotai Pelšei.
Sanita Šlekone

Aicinām jauniešus
2020./2021. mācību gadā
uzsākt mācības Salacgrīvas
vidusskolas 10. klasē!

Mēs piedāvājam:
 vidējās izglītības programmu
VALODU virziena klasē;
 vidējās izglītības programmu
DABASZINĀTŅU virziena klasē;
 profesionālās pilnveides izglītības
programmu Uzņēmējdarbības pamati;
 programmu Junior Achievement Latvija ar
iespēju izveidot savu mācību uzņēmumu;
 pilngadīgām personām iespēju iegūt
vispārējo pamatizglītību un vidējo
izglītību eksterna statusā.
Nodrošinām:
 naktsmītnes mūsdienīgā dienesta viesnīcā;
 kvalitatīvu ēdināšanu skolas ēdnīcā;
 gardas maltītes skolas kafejnīcā;
 mācības augsti kvalificētu pedagogu vadībā;
 perspektīvu izglītības ieguvi mūsdienīgās
telpās;
 plašāko interešu izglītības pulciņu
piedāvājumu novadā;
 daudzpusīgas iespējas sportā, mūzikā un
mākslā.

NĀC UN PIESAKIES ARĪ TU!

Gaidām jūs mūsu skolas lietvedībā (209. kabinetā) ar dokumentiem līdz 31. augustam.
Detalizētāka informācija skolas mājaslapā www.salacgrivasvsk.lv.
Meklē Salacgrīvas vidusskolas profilu arī Facebook un draugiem.lv!
Jautā un zvani: skola@salacgrivasvsk.lv vai pa tālruni 23278656, 64023061.

SALACGRĪVAS VIDUSSKOLA – SKOLA TAVAI IZAUGSMEI!

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2020. gada 30. jūnijs

Aktualizēts rīcības un investīciju
plāns 2020.–2021. gadam

20. maijā ar Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 113 Par aktualizētā Sa
lacgrīvas novada attīstības programmas
2015.–2021. gadam rīcības plāna 2020.–
2021. gadam un investīciju plāna 2020.–
2021. gadam apstiprināšanu (protokols
Nr. 6; 3.§), ir aktualizēti divi nozīmīgi plānošanas dokumenti – Salacgrīvas novada
attīstības programmas rīcības un investīciju plāns. Attīstības programma ļauj novērtēt pašvaldības rīcībā esošos resursus

un šo plānu aktualizēšana un stratēģiska
ieviešana sekmē mērķtiecīgu pašvaldības
attīstības plānošanu.
Aicinām iepazīties ar aktualizētajiem
plānošanas dokumentiem Salacgrīvas novada domes mājaslapas www.salacgriva.lv
sadaļā Teritorijas plānošana vai Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā tās darba laikā.
Liene Some-Tiesnese,
attīstības un teritorijas plānotāja

Radīts Salacgrīvas
novadā gaida pircējus
1. jūnijā pēc pāris
mēnešu pārtraukuma
durvis vēra atjaunotais
veikals-izstāžu
zāle Radīts Salacg
rīvas novadā, kurā
tagad saimnieko Paula Marija Pēce. Šajā
svētku brīdī kopā ar
Paulu bija Salacgrīvas
novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs un pašvaldības
uzņēmējdarbības konsultante Elīna Lilenblate.
Lai arī satraukta un
nedaudz nobijusies,
Paula ir pārliecinā- Veikala-izstāžu zāles Radīts Salacgrīvas novadā jaunā saimniece
ta, ka viss izdosies Paula Marija Pēce gaida jūs ciemos!
un pircēju netrūks.
Iepazīstinot ar veikalu-izstāžu zāli, saimP. M. Pēce ir salacgrīviete un daudzus
niece stāsta, ka veikals plānots un iekār- vietējos uzņēmējus pazīst. Vairākus viņa
tots sekcijās: aksesuāri, lietas bērniem, atradusi iepriekšējās saimnieces Maritas
mājai, saimniecībai un apģērbi. Veikalā Upītes-Birkenbergas atstātajos kontaktos,
varēs iegādāties arī pašas veidotas ziedu vēl citi atnākuši paši.
kompozīcijas, kuru uzglabāšanai iegādāVasarā zālei Radīts Salacgrīvas novadā
ta aukstuma kamera.  Īpaša vieta atvēlēta veikalā top! brīva būs tikai pirmdiena.
jaunumiem, aktualitātēm un zāles vidū pie
– Šis veikals-izstāžu zāle ir ļoti labs un
griestiem iekārtota zaļa telpaugu oāze. To noderīgs projekts. Iepriekš pati esmu te
jaunie dzinumi liecina, ka šajā telpā viss iegādājusies dāvanas un nesusi tirgot sa
ir kārtībā. Lielākā veikala siena atvēlēta vus darbus. Šī man ir ļoti laba pieredze,
gleznām, ko mainīs atbilstoši sezonai un paldies Elīnai par atbalstu un uzmundri
gadalaikiem.
nājumu. Es vienmēr sev atgādinu: lai ko tu
Veikalā jau šobrīd var iegādāties jau domā, domā citādāk, un es varu tad, kad
zināmo vietējo ražotāju preces: zivju kon- es daru, – atzīstas Paula.
servus, saldējumu, maizi, kēksus, tējas,
Vēlēsim viņai veiksmi darbos, daudz
tāpat apskatīt un nopirkt līdz šim novadā pircēju un vietējo ražotāju.
neredzētas, neražotas lietas.
Ilga Tiesnese

Laika kamolīti pašķetinot, ar
prieku atceramies 1. martu, kad
ciemos veco ļaužu mītnē Sprīdīši
ieradās Agra Jankovska un viņas
mūzikas studijas audzēkņi ar burvīgo koncertu Pretī pavasarim.
Viņu muzikālais priekšnesums
pirmais šopavasar iesildīja Sprī
dīšu saimes sirsniņas. Tad kultūras aktivitātēs sekoja klusuma
periods. Iespēju robežās Sprīdīšos
tika veiktas fiziskās aktivitātes,
lai locītavas kustētos un, nākot
siltākam laikam, varētu kopā
darboties apkārtnes izdaiļošanā.
Tika gatavoti apsveikumi Sprīdī
šu sievietēm Sieviešu dienā, tāpat
vijām, līmējām un veidojām Lieldienu dekorus un krāsojām olas.
23. aprīlī Sprīdīšu saime atzīmēja veco ļaužu mītnes 23 gadu
jubileju. Svētku galdā likām kliņģeri, par ko paldies direktores p.i.
Anitai Lūsei.
Kad laiks kļuva siltāks, darbojāmies, izdaiļojot apkārtni – ravējām un stādījām puķes, ko mums
uzdāvināja z.s. Vāverītes saimnieki. Mums bija sava žūrijas komisija, kas sekoja līdzi, lai puķes tiktu
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Tiekamies Liepupes
pagasta svētkos!

Gandrīz ikviens mūsu pagasta iedzīvotājs skarbajā pandēmijas laikā ir noklausījies kādu sev mīļu dziesmu, izlasījis
grāmatu un noskatījies filmu. Šis laiks
mums ļāvis apzināties kultūru kā kaut ko
daudz plašāku, tā mums ir bijusi blakus
arī tad, kad Liepupes tautas nama durvis
bija slēgtas. Pašdarbnieki šajā laikā satikās vebināros, ierakstīja sveicienus novadniekiem 4. maijā.
Sadzirdēsim, ieklausīsimies, kā kultūra iespaido katru no mums, un tiksimies
25. jūlijā Liepupes pagasta svētkos Duntē, Tūjā, Liepupē!

Tūjā, Liedaga ielā tirgosimies, lustēsimies pirmajā Tūjas gadatirgū. Ar mums
būs kopā un svētku uzrunu teiks Salacgrīvas novada priekšsēdētājs Dagnis Straubergs. Mēs esam liels un varens pagasts,
jo tajā apvienoti kādreiz patstāvīgie pagasti – Dunte, Liepupe un Tūja. Mēs esama stipri tādēļ, ka daudz nācies piedzīvot
un pārdzīvot. Šis laiks mums prasa pielāgoties, atrast risinājumus vissmagākajiem
uzdevumiem. Mūsu senči to ir pratuši, un
mēs esam viņu mantinieki – gudra tauta
ar gudru padomu.
Arta Zunde

EKO laukumos-birojos
atsākta līgumu slēgšana,
iespējami skaidras naudas
norēķini

ZAAO turpina pakalpojumu sniegšanu, ievērojot drošības pasākumus darbinieku
un klientu veselības aizsardzībai.
Vairāki valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā noteiktie ierobežojumi pakalpojumu sniegšanā ir atcelti, daži saglabājas.
Līgumu slēgšana
Ir pieejama līgumu slēgšana klātienē
EKO laukumos-birojos Saulkrastos, Cēsīs
un Limbažos, kā arī reģionālajā atkritumu
apsaimniekošanas centrā Daibe. Lūgums
ievērot savstarpējās distancēšanās, roku dezinficēšanas un citas norādītās prasības!
Valmieras birojā klientu apkalpošana
turpinās neklātienē, tiek pieņemti pieteikumi pa tālr. 64281250, e-pastā zaao@zaao.
lv. Pieteikumus iespējams iesniegt arī uzņēmuma mājaslapā www.zaao.lv.
Skaidras naudas norēķini
Nepieciešamības gadījumā EKO laukumos iespējams norēķināties ar skaidru
naudu, saņemot maksas pakalpojumus, tai
skaitā nododot lielgabarīta, būvniecības un
zaļos atkritumus.
Limbažu EKO laukumā tiek atsākta taras pieņemšana.
Konteineru tukšošana
Tāpat kā līdz šim, sadzīves atkritumu
konteineru un dalīti vāktu atkritumu konteineru tukšošana notiek pēc plānotā grafika.

Pavasaris Sprīdīšos

iestādītas taisni, un uzmundrināja
ar vārdiem, izmetot pa kādai humora dzirkstij, lai lustīgāka strādāšana. Arī šogad Jānis Šmits un
Andis Blaževičs čakli strādāja pie
malkas skaldīšanas, lai Sprīdīšos
vienmēr ir silti un omulīgi. Lai
mēs ne tikai strādātu, bet arī vēderi būtu pilni, parūpējās Koluškinu ģimene no Salacgrīvas, kuri
atveda kasti ar zivīm. Tās tīrot,
čakli strādāja Kristīne, Oksana un
Dace.
Milzīgs prieks, ka, kopā darbojoties, mēs, Sprīdīšu saime, savas
atmiņas un seno dienu stāstus ar
dažādiem atgadījumiem tinam
ļoti vērtīgajā atmiņu kamolītī, kas
mums jau ir ļoti liels.
PALDIES visam kolektīvam
par darbu šai īpašajā periodā,
kad jādomā par papildu drošību,
lai pasargātu mūsu iemītniekus;
pavārītēm par iemītnieku iepriecināšanu svētku dienās ar pīrādziņiem, kūkām un vēl kādu gardumu, tāpat z.s. Vāverītes par puķu
stādiem un Koluškinu ģimenei
par zivīm!
Aiva Berdaškeviča

l

Tik jauki ir dzert tēju un sildīties pavasara saulītē!

Atsevišķu pakalpojumu sniegšanā
ierobežojumi paliek spēkā
Joprojām ir pārtraukta pakalpojumu
sniegšana, kas saistīta ar tiešu kontaktu
ar klientu viņa mājvietā vai birojos, t.sk.
braukšana uz birojiem un daudzdzīvokļu
māju kāpņu telpām pēc makulatūras kastu
satura.
Nolietotas elektrotehnikas savākšana no
adreses tiek veikta, ja klients var nodrošināt, ka nolietotā elektrotehnika tiek novietota ārpus telpām.
Mācību process dabas un tehnoloģiju
parkā Urda netiek organizēts, mācības plānots atsākt līdz ar jauno mācību gadu. Videi
draudzīgus padomus Urda sniedz mājaslapā www.urda.lv un sociālo tīklu kontos.
Aktuālā informācija par pakalpojumu
sniegšanu Covid-19 laikā pieejama www.
zaao.lv zem banera Atkritumu apsaimnie
košana Covid-19.
Vēlam visiem labu veselību un atbildīgu
rīcību!  
Zane Leimane,
SIA «ZAAO» sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Savu gaitu sāk tenisa turnīrs
Kortu valdnieks

Ar vasaras iestāšanos savu piekto sezonu sāk Salacgrīvas novada atklātais čempionāts tenisā amatieriem Kortu valdnieks. Visas vasaras garumā Salacgrīvas sporta un atpūtas kompleksā Zvejnieku parks
kortos spēkiem mērosies tenisa entuziasti, kuri cīnīsies par Salacgrīvas novada čempionāta titulu.
Turnīram pieteicās 14 dalībnieku, kuri tika ielozēti divās apakšgrupās. A grupā savā starpā katrs
ar katru tiksies pagājušās sezonas uzvarētājs Jānis
Bergs, Aigars Kārklis, Artis Bergs, Oļegs Linko,
Raivo Ramba, Aldis Riekstiņš un Ģirts Viļļa. Savu-

kārt B grupas turnīru savā starpā izspēlēs pagājušā
gada 2. vietas ieguvējs Mareks Rakuzovs, Gatis Preimanis, Edgars Ramba, Aldis Gusarovs, Aleksandrs
Pavlovskis, Marius Beķeris un Juris Freibergs. Katras apakšgrupas četri labākie iekļūst ceturdaļfinālā.
Turnīra nolikumu, informāciju par spēļu rezultātiem un spēļu grafiku var aplūkot Salacgrīvas novada
mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Sports (teniss).
Lai tenisistiem veiksme un izturība visas vasaras
garumā!
Mārīte Jankovska, sporta metodiķe

Salacgrīvas
muzeja dārgumi
Salacgrīvas novada muzejs krāj, pēta un popularizē vēsturiskas liecības, un tādas arī ir lietas, ko izmantojuši dažādos laikos mūspuses ļaudis. Šoreiz iepazīstināšu ar somu kolekciju. Eksponātu, kas lietoti
dažādos laikos, tajā nav daudz, bet tie ir ļoti dažādi.

Tieši jūnijā, kā jau mēnesī, kad pieminām padomju represijās cietušos Latvijas cilvēkus,
vērts aplūkot tieši finiera koferus, ar ko no Sibīrijas atgriezušās izsūtītās ģimenes 1950. gadu vidū.

Salacgrīvas novada
čempions galda tenisā –
Nikolajs Trufanovs
Ar Nikolaja Trufanova uzvaru
spēlē pār Žani Jirgensonu noslēdzies   Salacgrīvas novada atklātais čempionāts galda tenisā. Turnīrs, kuram pieteicās 12 dalībnieku, savu gaitu sāka janvārī. 1. kārtā tenisisti izspēlēja pamatturnīru,
tiekoties katrs ar katru. Pamatturnīram noslēdzoties, dalībnieki
bija sarindojušies šādā secībā:
1. vietā Nikolajs Trufanovs, 2. –
Žanis Jirgensons, 3. – Raimonds
Martinsons, 4. – Andrejs Eglītis,
5. – Guntars Zariņš, 6. – Juris Jankovskis, 7. – Atis Jirgensons, 8. –
Aldis Krasnais, 9. – Jānis Putniņš,
10. – Guntis Ivanovs, 11. – Reds
Martinsons un 12. – Aldis Gusārovs.
Izslēgšanas spēlēs (1/4 finālā)
cīņu turpināja pirmie 10 dalībnieki. N. rufanovs, kurš pamatturnīru beidza kā līderis ar visām uzvarētām spēlēm, ar 3:0 uzvarēja
G. Ivanovu, Ž. Jirgensons ar 3:0
– J. Putniņu. Trešajā pārī sacentās
R. Martinsons un A. Krasnais, un
ar 3:0 pārāks bija R. Martinsons.
Ceturtajā pārī A. Eglītis ar 3:1
pārspēja A. Jirgensonu, bet piektajā pārī ar 3:0 G. Zariņš sakāva
J. Jankovski.
Ceturtdaļfināla pāra uzvarētāji
turpināja cīņu pusfinālā. Pirmajā
pusfināla spēlē tikās A. Eglītis un
G. Zariņš, kur, pierādot savu neatlaidīgo treniņa darbu, uzvarēja
A. Eglītis ar rezultātu 3:0. Otrā
pusfināla spēle notika starp Ž. Jir-

gensonu un R. Martinsonu. Šajā
interesantajā un sīvajā cīņā ar 3:0
savu vecmeistara pārākumu apliecināja Ž. Jirgensons, atstājot
iespēju R. Martinsonam cīnīties
par 3. vietu. Trešajā pusfināla pārī
tikās A. Eglītis  ar N. Trufanovu,
kur ar 3:0 uzvaru izcīnīja N. Trufanovs.
Finālā tika spēlēts līdz četru
setu uzvarai. Par 3. vietu cīnījās
pagājušā gada 2. vietas ieguvējs
R. Martinsons un turnīra progresējošākais spēlētājs A. Eglītis. Spēlē ar 3:0 uzvaru izcīnīja
R. Martinsons, kurš varbūt tomēr
bija fiziski spēcīgāks. Par 1. vietu
sacentās Salacgrīvas vecmeistars
Ž. Jirgensons un turnīra jaunpienācējs N. Trufanovs. Spēle bija
aizraujoša un spriedzes pilna
abiem spēlētājiem, tomēr tā noslēdzās ar rezultātu 4:0 N. Trufanova labā.
Tātad, noslēdzoties trešajam
Salacgrīvas novada čempionātam
galda tenisā, 1. vietu, izcīnot tikai
uzvaras visa turnīra garumā, izcīnīja N. Trufanovs, 2. vietā Ž. Jirgensons, 3. R. Martinsons un 4. –
A. Eglītis.
Paldies spēlētājiem, kuri piedalījās šajā čempionātā, Salacgrīvas novada domei par balvām un
Jānim Ozolam par piešķirto telpu
turnīra sarīkošanai. Uz tikšanos
nākamajā sezonā!
Mārīte Jankovska,
sporta metodiķe

Noslēdzies šautriņu
mešanas čempionāts
Muzeja kolekcijā ir ļoti glītas 1930. gadu dāmu somiņas. Redzams, ka salacgrīvietes bijušas smalkas
un elegantas dāmas.

Mums ir arī kartona skolas
soma, kas lietota 1940. gados
pēc kara, kad rocība ģimenēs
bija visai ierobežota.

Ļoti interesanta
ir ceļojumu soma no
finiera, kas lietota
1920.–1930. gados.
Specifiska ir
brezenta soma, kas domāta naudas pārvadāšanai banku darījumos.
1930.–1940. gadi.

Neiztrūkstoši ir
arī 1950.–1980. gadiem plaši izplatītie
iepirkumu tīkliņi
“setkas”. Ļoti ērti –
neaizņem daudz
vietas, bet, kad tos
saliek pilnus, tie
var izplesties gana
lieli, lai sakrāmētu
rupjmaizes “ķieģelīšus”, piena un
krējuma pudeles,
siļķi un citus pirkumus.
Šī doku
mentu soma –
planšete –
lietota Latvijas
Republikas
Muitas departamenta Vidzemes piejūras
muitas Salacgrīvas ostas muitas
kontrolpunktā,
pārbaudot
kuģus 1990. gados.
Paldies visiem, kas ar šiem eksponātiem
papildinājuši muzeja krājumu. Tajā ik pa
laikam nonāk ļoti interesantas lietas. Gaidām ciemos! Ja mājās vēl atrodas kāda vēsturiska liecība, varat atnest to līdzi!
Iveta Kalniņa,
Salacgrīvas novada muzeja krājuma
glabātāja

Šī gada uzvarētāji: 2. vietas ieguvējs Juris Burdikovs (no kreisās), šī gada
čempions Ivars Bezdelīga un Mareks Kondratjuks, kurš ierindojās 3. vietā

Šogad Salacgrīvas novada
atklātais čempionāts šautriņu
mešanā notika septiņos posmos.
Septiņos piektdienas vakaros kebabnīcā KasTe tika noskaidrots
ceturtais Salacgrīvas novada atklātā čempionāta uzvarētājs šautriņu mešanā. Šogad par to kļuva
Ivars Bezdelīga.
Lai noskaidrotu uzvarētāju,
no septiņiem posmiem turnīra
kopvērtējumā ieskaitē tika ņemti
vērā pieci labākie. Galarezultātā
šī turnīra kopvērtējuma 1. vietu
pirms pēdējā posma jau bija nodrošinājis I. Bezdelīga, kurš visu
turnīra laiku noturēja līdera pozīcijas. Viņš kopvērtējumā ieguva
58 punktus un saņēma čempiona
kausu. 2. vietu ar 46 punktiem
izcīnīja pagājušā gada čempions Juris Burdikovs. 3. vietā ar
41 punktu ierindojās Mareks

Kondratjuks. 4. vietā Ivo Bergmanis (30 p.), 5. – Ingus Bergmanis (29 p.), 6. – Pauls Vinklers (22 p.), 7. – Guntars Ūdris
(22 p.), 8. – Rinalds Treijs (10 p.),
9. – Raitis Veinbergs (9 p.) un
10. vietā Edvīns Vizbelis (7 p.).
Visu kopvērtējuma tabulu un rezultātus var skatīt Salacgrīvas mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā
Sports (šautriņu mešana).
Paldies kebabnīcas KasTe īpašniekiem Agnesei un Žanim par
silto uzņemšanu mājīgajās telpās!
Paldies arī apkalpojošajam personālam par garajām stundām piektdienas vakaros.
Paldies spēlētājiem, kuri piedalījās šajā čempionātā un Salacgrīvas novada domei par balvām. Uz
tikšanos nākamsezon!
Mārīte Jankovska,
sporta metodiķe
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Bērnu pieskatīšanas
pakalpojums
Šajā vasarā Salacgrīvas novada pirmsskolas izglītības iestādi Vilnītis var apmeklēt arī pirmsskolas vecuma bērni, kuri nav
reģistrēti Salacgrīvas novada pirmsskolas
izglītības iestādē Vilnītis.
Sīkāk par šo pakalpojumu stāsta pašvaldības vadītāja vietniece izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes lietās Evija Keisele: –
Ierosinājumu veidot šādu pakalpojumu iz
teica uzņēmēju konsultatīvā padome. Vasa
rā Salacgrīvā ir daudz atpūtnieku un viesu,
kuri labprāt izmantotu bērnu pieskatīšanas
pakalpojumu jeb iespēju pirmsskolas izglī
tības iestādē «Vilnītis» uz noteiktu laiku –
četrām vai astoņām stundām – atstāt savu
bērnu. Šajā laikā viņam tiks piedāvāta un
nodrošināta trīsreizēja sabalansēta ēdinā
šana, pedagogs un pedagoga palīgs, satu
rīga laika pavadīšana. Bērnudārzs ir pie
jūras, bet pastaigas pa kāpām, priežu mežs,
svaigs gaiss taču ir katra vecāka sapnis.
Lūdzu, Salacgrīvas novads piedāvā šādu
iespēju! Šobrīd tāda būs Salacgrīvā, bet
kas zina, ja būs pieprasījums šādam pakal
pojumam arī citviet mūsu novadā, domā
sim un atradīsim labāko risinājumu.

Lai varētu šo pakalpojumu nodrošināt, ir
apstiprināta bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas kārtība. Tā paredz, ka pirmsskolas izglītības iestāde Vilnītis nodrošina
bērnu uzraudzības maksas pakalpojuma
sniegšanu Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā, vasaras periodā no 1. jūnija līdz 15. augustam.
Pakalpojums pieejams pirmsskolas vecuma bērniem vecumā no pusotra līdz septiņiem gadiem, kuri nav reģistrēti Salacgrīvas novada pirmsskolas izglītības iestādē
Vilnītis vai pamatizglītības iestāžu pirmsskolu grupās.
Iestāde sniedz īslaicīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu – līdz četrām stundām
dienā (samaksa 4,37 eiro); pilna laika bērnu uzraudzības pakalpojumu – ilgāk par
4 stundām dienā (samaksa 8,74 eiro). Papildus pilna laika bērnu uzraudzības pakalpojuma maksai pakalpojuma saņēmējam
jāmaksā par bērnu ēdināšanu.
Iestāde slēdz līgumu ar bērna likumisko
pārstāvi par bērnu uzraudzības pakalpojuma saņemšanu.
Ilga Tiesnese

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6
Grozījumi 2020. gada 22. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 2
Par decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtību Salacgrīvas novadā

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2020. gada 20. maija sēdes
lēmumu Nr. 173 (protokols Nr. 6; 1.§)
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktu,
Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 Noteikumi par decentralizēto
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu 6. punktu
Izdarīt Salacgrīvas novada domes 2020. gada 22. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2
Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību Salacgrīvas
novadā (turpmāk tekstā – noteikumi) šādu grozījumu:
1. Noteikumu 16. punktā skaitli un vārdu “15. punktā” aizstāt ar skaitli un vārdu
“17. punktā”.

2. Papildināt noteikumus ar 40. punktu šādā
redakcijā:
“40. Līdz 2021. gada 31. decembrim minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām tiek noteikts 2 (divas) reizes gadā.”
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 6
Grozījumi Salacgrīvas novada domes
2020. gada 22. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2
«Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtību Salacgrīvas novadā» paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepiecie- Ar Salacgrīvas novada domes 2020. gada 22. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2 Par
šamības pamatojums decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Salacgrīvas
novadā (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi Nr. 2) 39. punktu nolemts atzīt par spēku zaudējušiem Salacgrīvas novada domes 2016. gada 20. jūlija saistošos noteikumus
Nr. 9 Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas, izvešanas un lietošanas
noteikumi Salacgrīvas novadā. Tādējādi spēku ir zaudējis normatīvais regulējums, kas
noteica krājrezervuāru minimālo izvešanas biežumu. Ņemot vērā to, ka saistošajos noteikumos Nr. 2 ir definēts pārejas periods decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem
vai valdītājiem nodrošināt decentralizēto kanalizācijas sistēmu atbilstību saistošo noteikumu Nr. 2 un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām ne vēlāk kā līdz 2021. gada
31. decembrim, ir nepieciešams noteikt minimālo notekūdeņu, nosēdumu vai dūņu izvešanas biežumu no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām šajā pārejas periodā.

l

7

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2020. gada 20. maija
sēdes lēmumu Nr. 211 (protokols Nr. 6; 37.3.§)
Precizēti ar Salacgrīvas novada domes 2020. gada 17. jūnija
sēdes lēmumu Nr. 224 (protokols Nr. 8; 5.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8
Grozījums Salacgrīvas novada domes
2013. gada 20. novembra saistošajos
noteikumos Nr. 32 Par Salacgrīvas
novada pašvaldības nodevām

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 Nobeiguma jautājumi ar
40. punktu šādā redakcijā:
“40. Saistošo noteikumu 11., 12., 13.,
14., 15., 16., 17. un 18. punktu nepiemēro
no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada
31. decembrim. Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļa līdz 2020. gada

30. jūnijam nodrošina samaksātās pašvaldības nodevas par ielu tirdzniecību publiskās vietās par periodu no 2020. gada
12. marta līdz 2020. gada 31. decembrim
atmaksāšanu kontā, no kura tā saņemta, ja
iemaksa veikta ar pārskaitījumu no bankas norēķinu konta, vai atbilstoši personas iesniegumam, kurā norādīts norēķinu
konts.”
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7
Grozījums Salacgrīvas novada domes
2017. gada 28. decembra saistošajos
noteikumos Nr. 9 Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība
Salacgrīvas novada pašvaldībā

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2020. gada 20. maija sēdes
lēmumu Nr. 174 (protokols Nr. 6; 2.§)
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 15. panta pirmās daļas 1. punktu, 43. panta pirmās daļas
11. punktu un trešo daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturto un piekto daļu
Izdarīt Salacgrīvas novada domes 2017. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 9
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Salacgrīvas
novada pašvaldībā (turpmāk tekstā – noteikumi) šādu grozījumu:
Papildināt nolikumu ar 32.1 punktu šādā redakcijā:
“32.1 Ja centralizētās kanalizācijas sistēmas
īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā
tiek izmantota lokālā ūdens iegūšanas iekārta,
tā var tikt aprīkota ar ūdens patēriņa mēraparātu (vai mēraparātiem) novadīto notekūdeņu
daudzuma noteikšanai, un kanalizācijas sistēmā

novadīto notekūdeņu apjoms ir nosakāms, ietverot faktiskos datus par nekustamajā īpašumā
izlietotajiem ūdensapgādes pakalpojumiem, ko
ir fiksējis ūdens patēriņa mērītājs (vai mērītāji).
Ja to nav iespējams ierīkot vai arī ja Pakalpojuma sniedzējs nevar gūt pārliecību par mērījumu korektumu, tad notekūdeņu daudzuma
noteikšanai pielieto pašvaldības noteikto ūdens
patēriņa normu komercuzskaitei (Pielikums
Nr. 2). Ūdens patēriņa mēraparāts (vai mēraparāti) klienta lokālajām ūdens iegūšanas iekārtām tiek uzstādīta par klienta līdzekļiem.”
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr.7
Grozījums Salacgrīvas novada domes
2017. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 9
«Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtība Salacgrīvas novada pašvaldībā»
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Ņemot vērā to, ka 2019. gada nogalē un 2020. gadā notiek aktīva patērētāju pieslēgšanās pie centralizētajiem kanalizācijas tīkliem un šo patērētāju lokā ir nekustamo
īpašumu īpašnieki, kuriem ir lokāls ūdens ieguves avots, rodas situācijas, kad dažādu
objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams noteikt patērētāja izmantotā kanalizācijas pakalpojuma faktisko apmēru. Ir nepieciešams noteikt notekūdeņu daudzuma noteikšanai
pielietoto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Papildinot saistošos noteikumus ar grozījumos norādīto punktu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam būs tiesības gadījumos, kad centralizētās kanalizācijas sistēmas
īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantota lokālā ūdens iegūšanas
iekārta un to nav iespējams aprīkot ar ūdens patēriņa mēraparātu vai arī, ja pakalpojuma sniedzējs nevar gūt pārliecību par mērījumu korektumu, notekūdeņu daudzuma
noteikšanai pielieto pašvaldības noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi Nr. 2 tiek papildināti ar punktu kas nosaka, ka līdz 2021. gada
31. decembrim minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām tiek noteikts 2 (divas) reizes gadā. Vienlaikus saistošo
noteikumu 16. punktā tiek precizēta atsauce uz 17. punktu.

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu nav prognozēta.

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

Saistošo noteikumu mērķa grupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais
regulējums, ir Salacgrīvas novada pašvaldības pilsētu un ciemu aglomerācijās esošo
decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieki un valdītāji.
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecībā uz mērķa grupu nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās tiesību realizēšanu, uzlabos pakalpojumu pieejamību un kvalitāti u.c.

4. Informācija par plāSaistošo noteikumu mērķa grupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais
noto projekta ietekmi uz regulējums, ir Salacgrīvas novada pašvaldības pilsētu un ciemu aglomerācijās esošo
uzņēmējdarbības vidi
decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieki un valdītāji.
pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecībā uz mērķa grupu nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās tiesību realizēšanu, uzlabos pakalpojumu pieejamību un kvalitāti u.c.

5.Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošo noteikumu ievērošanu kontrole ir noteikta šo noteikumu paredzētajā kārtībā..

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošo noteikumu ievērošanu kontrole ir noteikta šo noteikumu paredzētajā kārtībā..

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav notikušas. Saistošo noteikumu izstrādes procesā bijušas konsultācijas ar Salac
grīvas novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA Salacgrīvas ūdens, kas atbilstoši pilnvarojuma līgumam nodrošina sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu
Salacgrīvas novadā.

6. Informācija par
konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas. Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar Salacgrīvas novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA Salacgrīvas ūdens, kas atbilstoši
pilnvarojuma līgumam nodrošina sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Salacgrīvas novadā.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

3. Informācija par plāSaistošo noteikumu īstenošanas finansiālās ietekmes prognoze uz pašvaldības bunoto projekta ietekmi uz džetu nav prognozēta.
pašvaldības budžetu

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2020. gada 30. jūnijs

Sveicam
jubilārus!
Vēl to dienu
vesela jūra,
kas kā pīlādži
debesīs zied,
pie tā zeltainā
mākoņa turies,
kurā vasara
nenoriet!

Vasara, vasariņa!
Sveiciens jūnija jubilāriem!
Laba vēlējumi un
suminājumi jums svētkos,
kopā ar zemeņu, siena,
peoniju un rožu smaržām!

Datums
Jūlijā
Jūlijā un
pastāvīgi
Jūlijā un
pastāvīgi
Līdz 16.VII

Salacgrīvas novada bibliotēkas
Tūjas bibliotēkā un Zinību centrā

Pasākums
Jaunieguvumi daiļliteratūrā, nozaru literatūrā un periodikā
Rotaļu telpā nāc un iepazīsti spēles atpūtai un radošai domai
Priekam vasaras saulgriežos radītie mākslinieka Kristapa Auzen
berga sienu gleznojumi pēc Margaritas Stārastes darbu motīviem
Ievērojamu kultūras personību dzīves jubilejas
Vivantas Volkovas izstāde Zvanu balsis: fotostāsti

Tikšanās Ieskats zvanu vēsturē un daudzveidībā ar izstādes
16.VII 12.00 Zvanu balsis: fotostāsti autori liepupieti, LA žurnālisti un
novadpētnieci Vivantu Volkovu
25.VII 14.00 Fotogrāfa Andra Vētras izstādes Dzīves kaleidoskops
atklāšana un saruna ar autoru, reiki skolotāju, dziednieku.
Pasākums notiek Liepupes pagasta, arī Tūjas Liedaga ielas
svētku dienā! Būs lustīgi pārsteigumi! Nāciet!

Vieta
Tūjas bibliotēkā
Tūjas bibliotēkā

Tūjas bibliotēkas
infoplakātā
Zinību centra zālē
(Liedaga ielā 11)
Zinību centra zālē
(Liedaga ielā 11)
Tūjas bibliotēkas
Zinību centra zālē
(Liedaga ielā 11) un
svērā pie Zinību centra

Ainažu kultūras namā līdz jūlija beigām
skatāma Edītes Ezeriņas fotoizstāde

Fotogrāfija mani iedvesmo
Pašvaldība rīko nomas tiesību izsoli
ar pretendentu atlasi
Jūras piekrastes joslai un
glābšanas stacijai Salacgrīvā
Nomas objekts – zemes gabala daļa Jūras piekrastes josla ar zemes vienības kadastra apz. 6615 007 0130
(2,00 ha platībā) un ēka – glābšanas stacija.
Nomas objekta izsoles sākuma nomas maksa gadā –
300 eiro, izsoles solis – 30 eiro.
Iznomāšanas mērķis – tūrisma un aktīvās atpūtas pakalpojumu organizēšana.
Nomas termiņš – 3 (trīs) gadi ar iespēju nomas līgumu
pagarināt līdz 10 (desmit) gadiem, ja nomas līguma termiņa laikā ir ticis piesaistīts finansējums pludmales attīstībai
Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta
mutiska izsole ar pretendentu atlasi un ar augšupejošu
soli.
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš –
līdz 13. jūlija plkst. 17. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami Salacgrīvas novada domē ne vēlāk kā līdz 13. jūlija
plkst. 17 saskaņā ar izsoles noteikumu 3., 4. un 5. nodaļu.
Izsole notiks 14. jūlijā plkst. 12 Salacgrīvā, Smilšu
ielā 9.
Izsoles norises kārtība – saskaņā ar izsoles noteikumu
punktu 6. nodaļu (izsoles noteikumi pieejami Salacgrīvas
novada pašvaldības mājaslapā www.salacgriva.lv).
Izsoles objektu var apskatīt, saskaņojot izsoles objekta apskates laiku pa tālruni 64071982.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli īpašumu Salacgrīvas novadā,
Salacgrīvā, Tērces iela 43,

kadastra Nr. 6615 002 0196, zemes vienības kadastra
apz. 6615 002 0194 (0,6386 ha platībā).
Izsoles objekta nosacītā cena – 6010 eiro.
Izsoles solis – 250 eiro.
Izsolei jāpiesakās līdz 7. septembra plkst. 17, izsole
notiks 8. septembrī plkst. 15.30 Smilšu ielā 9, Salacgrīvā.
Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada
domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts
LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 10 eiro (t.sk.
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 Salacgrīvas novada domē, Smilšu
ielā 9, Salacgrīvā, tālr. 64071986, 64071973.

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

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod atsavināšanai,
pārdodot mutiskā izsolē, pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu Salacgrīvas novadā,
Liepupes pagastā – dzīvokli Liepupes skola 1,
kadastra Nr. 6660 900 0080, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 1
(26,9 kv.m platībā) un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas zemes 269/4547.

Izsoles objekta nosacītā cena – 1050 eiro.
Izsoles solis – 50, eiro.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles. Dalībnieku reģistrācija tiek veikta līdz 24. augusta plkst. 17. Izsole
notiks 25. augustā plkst. 15 Salacgrīvā, Smilšu ielā 9.
Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS
SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalības
maksa – 10 eiro (t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no
izsoles objekta nosacītās cenas
Saņemt informāciju un reģistrēties izsolei var Liepupes pagastā pārvaldē,
tālr. 64020118, 6400142.

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.

