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12.00  kapusvētki Liepupes kapos;
12.30  Liepupes pagasta svētku ieskandināšana pie Liepupes tautas nama;
14.00  Liepupes centrā pie bērnu laukuma daudzdzīvokļu māju vizītkartes 
   (galdi mūsu, groziņi – jūsu);
no 14.00 līdz 17.00 Pirmais Tūjas gadatirgus;
16.00  svinīgas runas un dziesmas pie Tūjas zinību centra;
18.00  svētbrīdis Liepupes dievnamā kopā ar mācītāju R. Kurpnieku. 
   Muzicēs koris Pernigele;
22.00  lielā pagasta svētku balle kempingā Krimalnieki;
no 22.00 līdz 2.00 spēlēs brīnišķīgie puiši Citi zēni,
no 2.00 līdz 4.00 ierakstu mūzika.

Darbosies kafejnīca.
Ieeja brīva.

Informācijai zvaniet Artai Zundei (64023932) vai 
rakstiet arta.zunde@salacgriva.lv

Liepupes pagasta svētki
25. jūlijā

Svētkos kopā ar mums būs 
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, 

aktieris Jānis Kirmuška, soliste Līga Priede, Valda Andersona kapela Ieviņa,
vidējās paaudzes deju kolektīvs Ulubele, amatierteātris Vāgūzis, 

vīru ansamblis, etnogrāfisko tradīciju kopa Skale.

	 Salacgrīvas	 novada	 domes	 ār-
kārtas	sēdē	6.	jūlijā	klātesošie	de-
putāti	vienbalsīgi	nolēma iesniegt	
pieteikumu	 Latvijas	 Republikas	
Satversmes	 tiesā	par	Administra-
tīvo	 teritoriju	 un	 apdzīvoto	 vietu	
likuma	 atzīšanu	 par	 neatbilstošu	
Eiropas	 vietējo	 pašvaldību	 har-
tai	 un	 Latvijas	 Republikas	 Sat-
versmei,	 pašvaldības	 principam,	
demokrātiskas	 valsts	 principam,	
labas	likumdošanas	principam	un	
tiesiskās	 vienlīdzības	 principam	
daļā,	kurā	 tas	attiecas	uz	Salacg-
rīvas	novada	domi.
 Šāds	 lēmums	 pieņemts,	 jo	
2020.	gada	10.	jūnijā	Saeima	pie-
ņēma	 Administratīvo	 teritoriju	
un	 apdzīvoto	vietu	 likumu	 (turp-
māk	–	Likums).	Valsts	prezidents	
2020.	 gada	 22.	 jūnijā	 nolēma	 to	
izsludināt.	 Likums	 stājies	 spēkā	
nākamajā	dienā	pēc	 tā	 izsludinā-
šanas	–	2020.	gada	23.	jūnijā.
	 Administratīvo	 teritoriju	 un	
apdzīvoto	vietu	likuma	pielikumā	
noteiktas	 administratīvās	 terito-
rijas,	 to	 administratīvie	 centri	 un	
teritoriālā	 iedalījuma	 vienības.	
Likuma	 pielikuma	 23.	 punktā	
noteikta	 administratīvā	 teritori- 
ja	–	Limbažu	novads	ar	 tā	admi-
nistratīvo	centru	Limbažiem,	kurā	
ietilpst	 Ainažu	 pagasts,	 Ainažu	
pilsēta,	Alojas	pagasts,	Alojas	pil-
sēta,	Braslavas	pagasts,	Brīvzem-
nieku	 pagasts,	 Katvaru	 pagasts,	
Liepupes	 pagasts,	 Limbažu	 pa-
gasts,	Limbažu	pilsēta,	Pāles	pa-
gasts,	Salacgrīvas	pagasts,	Salac-
grīvas	 pilsēta,	 Staiceles	 pagasts,	
Staiceles	 pilsēta,	 Umurgas	 pa-
gasts,	Vidrižu	pagasts	un	Viļķenes	
pagasts.
	 Pašreizējā	 Salacgrīvas	 novada	
iekļaušana	 Limbažu	 novadā	 fak-
tiski	 likvidē	 Salacgrīvas	 novadu	
kā	atsevišķu,	patstāvīgu	teritoriālu	
vienību	 ar	 savām	 pašnoteikšanās	
tiesībām	un	 savu	 pārvaldi,	 būtis-
ki	 samazinot	 Salacgrīvas	 novada	
iedzīvotāju	 tiesības	 regulēt	 savu	
dzīvi	un	saglabāt	lokālo	identitāti.	
	 Izvērtējot	 Likumu	 un	 tā	 pie-
ņemšanas	procedūru,	Salacgrīvas	
novada	dome	konstatē:

	 1.	 pieņemot	 Likumu,	 ir	 ig-
norēts	 Salacgrīvas	 novada	 ie-
dzīvotāju	 viedoklis,	 kas	 pausts	
2019.	gada	nogalē	veiktajā	iedzī-
votāju	 aptaujā,	 kurā	 94,29%	 da-
lībnieku	 neatbalstīja	 Salacgrīvas	
novada	iespējamo	apvienošanu	ar	
Limbažu	novadu.
	 1.1.	 Izstrādājot	 Likuma	 pro-
jektu,	nav	veiktas	konsultācijas	ar	
iedzīvotājiem,	 nav	 notikusi	 pare-
dzamās	 reformas	 izskaidrošana,	
iedzīvotāju	 viedokļu	 uzklausīša-
na,	kā	arī	nav	sniegts	pamatojums	
un	argumenti	iedzīvotāju	viedokļa	
noraidīšanai,
	 1.2.	 izstrādājot	 Likuma	 pro-
jektu,	nav	ņemti	vērā	Salacgrīvas	
novada	iedzīvotāju	ikdienas	para-
dumi	un	racionālas	teritorijas	plā-
nošanas	pamatprincipi,	nav	ņemts	
vērā	 Salacgrīvas	 novada	 ģeogrā-
fiskais	novietojums	un	ar	to	sais-
tītās	īpatnības,
	 1.3.	 Salacgrīvas	 novada	 pie-
vienošana	 Limbažu	 novadam	
pasliktinās	 Salacgrīvas	 novada	
iedzīvotāju	situāciju,	negarantējot	
samaksāto	 nodokļu	 atgriešanu	 to	
maksātājiem.
	 2.	 Pieņemot	 Likumu,	 ir	 pār-
kāpts	 Eiropas	Vietējo	 pašvaldību	
hartas	5.	pants,	Latvijas	Republi-
kas	Satversmes	101.	pants	un	no	
tā	izrietošais	pašvaldības	princips.
	 3.	 Pieņemot	 Likumu,	 ir	 pār-
kāpts	 no	 Satversmes	 1.	 panta	
izrietošais	 demokrātiskas	 valsts	
princips.
	 4.	 Pieņemot	 Likumu,	 ir	 pār-
kāpts	 labas	 likumdošanas	 prin-
cips,	tādēļ	Likums	nav	uzskatāms	
par	pieņemtu	pienācīgā	kārtībā.
	 5.	 Pieņemot	 Likumu,	 ir	 pār-
kāpts	 Satversmes	 preambulā	 un	
91.	 pantā	 nostiprinātais	 tiesiskās	
vienlīdzības	princips.
	 Ievērojot	minēto	un	pamatojo-
ties	 uz	 Satversmes	 tiesas	 likuma	
17.	panta	pirmās	daļas	7.	punktu	
un	19.	panta	pirmo	daļu,	Salacgrī-
vas	novada	dome	nolēma iesniegt	
pieteikumu	 Latvijas	 Republikas	
Satversmes	tiesā.
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Par pieteikuma iesniegšanu Satversmes tiesā
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	 26.	 jūnijā	 Salacgrīvas	 EKO	 laukumā	
ZAAO	 valdes	 priekšsēdētājs	 Gints	 Ku-
kainis	 tikās	ar	Salacgrīvas	novada	domes	
priekšsēdētāju	 Dagni	 Straubergu,	 lai	 ap-
skatītu,	 kas	 paveikts	 EKO	 laukuma	 lab-
iekārtošanā,	 un	 pārrunātu	 turpmāko	 sa-
darbību.	 EKO	 laukums	 Salacgrīvā	 ir	 jau	 
15	gadus.	Pēc	labiekārtošanas	darbu	veik-
šanas	 ir	 atjaunots	žogs	un	vārti	un	 izvei-
dots	 Ministru	 kabineta	 noteikumiem	 at-
bilstošs	segums.	Šos	darbus	koordinēja	un	
finansēja	Salacgrīvas	novada	pašvaldība.	
	 ZAAO	valdes	priekšsēdētājs	Gints	Ku-
kainis	sacīja	paldies	pašvaldībai	par	veik-
tajiem	darbiem	un	uzteica	līdzšinējo	sadar-
bību,	 izpratni	 un	 iesaisti	 vides	 jautājumu	
risināšanā.	– Ja raugāmies vēsturiski, šis 
bija viens no pirmajiem EKO laukumiem 
ZAAO darbības teritorijā, –	 atgādināja	 
G.	Kukainis.	Viņš	izteica	cerību,	ka	Salac-
grīvas	novada	 iedzīvotāji	 aizvien	 aktīvāk	
izmantos	 iespēju	 šķirot	 lietas.	 – Šobrīd 
mums ir 20 EKO laukumi, mēs vēlamies 
tos attīstīt, lai iedzīvotājiem radītu arvien 
lielāku vēlmi domāt par atkritumu šķiro-
šanu. Savukārt	 ZAAO	Šķiroto	 atkritumu	
savākšanas	 nodaļas	 vadītāja	 Ginta	 Gai-
luma	 atgādināja,	 ka,	 šķirojot	 atkritumus,	

mēs	ne	tikai	saudzējam	dabas	resursus,	bet	
arī	 ieekonomējam.	 – Jo vairāk šķirosim, 
jo mazāk ieliksim atkritumu konteinerā, 
tātad mazāk būs jāmaksā par atkritumu 
izvešanu, –	viņa	uzsvēra.
 – Jā, Salacgrīvas novads bija viens no 
pirmajiem, kurš Ziemeļvidzemē atvēra 
EKO laukumu,	–	atcerējās	arī	pašvaldības	
vadītājs	D.	Straubergs.	Tādējādi	salacgrī-
vieši	bija	vieni	no	pirmajiem,	kas	mācījās	
šķirot	atkritumus. – Iedzīvotājiem ir liela 
interese par laukuma piedāvātajiem pa-
kalpojumiem. Cilvēki ir iemācījušies šķi-
rot un sapratuši, ka tā ir pareizi. ZAAO 
ir stabils uzņēmums ar pieredzi un strādā 
labi, uzteicams ir viņu veiktais izskaidro-
šanas darbs un organizētās akcijas. Pal-
dies ZAAO, ka mūsu novadā darbojas šis 
laukums!	 –	 savu	 pateicību	 pauda	 domes	
priekšsēdētājs.
	 Apmeklējot	 EKO	 laukumu,	 jāievēro	
visas	 prasības	 Covid-19	 ierobežošanai,	
tai	skaitā	vismaz	2	m	distanci	no	laukuma	
pārziņa	un	pārējiem	apmeklētājiem,	 roku	
dezinficēšanu	pirms	un	pēc	materiālu	no-
došanas.
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Salacgrīvā

Salacgrīvas kapsētai 
jauns zvans

	 Jau	 ilgāku	 laiku	 Salacgrīvas	 kapsēta	
bijusi	bez	zvana	(tas	 tika	nozagts).	Tādēļ	
mūžībā	aizgājušos	izvadīja	bez	tā	skaņām	
vai	arī	tika	zvanīts	baznīcas	zvans.	Bet	nu	
Salacgrīvas	kapsētai	ir	jauns	zvans.	Tas	ir	
Lielsalacas	 evaņģēliski	 luteriskās	 baznī-
cas	 dāvinājums	 Salacgrīvas	 pilsētai.	 Šis	
zvans	ir	tapis	ar	anonīmu	ziedotāju	atbal-
stu,	 kuru	 vēlēšanās	 ir	 dāvināt	 to	 pilsētai	
draudzes	vārdā.	Un	šādā	ziņā	šis	 ir	 īpašs	
dāvinājums	 ar	 noslēpumainu	 izcelsmi.	
Zvans	 pirms	 uzstādīšanas	 kapličas	 tornī	
vienu	svētdienu	bija	novietots	arī	aplūko-
šanai	Lielsalacas	baznīcā.
	 Domāju,	 ka	 šī	 ir	 ļoti	 īpaša	 dāvana,	 jo	
zvana	skaņai	ir	balss,	kas	ne	tikai	pavada	
aizgājušos,	bet	arī	 tuvākiem	un	 tālākiem,	
pat	klāt	neesot,	dod	ziņu	–	cilvēks	ir	aiz-
gājis.	Tā	 ir	 skaņa	 jeb	balss,	kas	brīvi	var	
izskanēt	pat	 ierobežojumu	laikā.	Ne	velti	
zvanam	ir	mēle.	Tādēļ	zvana	skaņa	 ir	arī	

kā	balss	un	lūgšana,	kas	ieskanas	cilvēkā.	
Senos	 laikos,	 baznīcas	 vai	 kapa	 zvanam	
skanot,	cilvēki	uz	brīdi	apstājās.	Vīri	no-
ņēma	cepures	un	deva	godu	aizgājušajiem.	
Tas	 liek	cilvēkiem	aizdomāties	par	dzīvi,	
mūžību	un	garīgām	vērtībām.
	 Šis	zvans	ir	iesvētīts	21.	jūnijā	par	svē-
tīgu	 pavadīšanu	 tiem,	 kas	 aiziet,	 un	 par	
liecību	un	atgādinājumu	tiem,	kuri	paliek.	
Iesvētīšanas	svētbrīdī	uzrunu	teica	arī	Sa-
lacgrīvas	 novada	 domes	 priekšsēdētājs	
Dagnis	Straubergs.
	 Man	 ir	 ļoti	 liels	 prieks,	 ka	 šis	 dāvinā-
jums	notiek	laikā,	kad	mūsu	pilsētā	rit	plaši	
un	vērienīgi	sakārtošanas	darbi.	Un	es	ceru,	
ka	pēc	gadiem	varēs	teikt:	– 2020. gadā Sa-
lacgrīvā notika lielas lietas!

Sirsnībā un pateicībā Lielsalacas 
evaņģēliski luteriskās draudzes vārdā –

Andris Vilemsons,
mācītājs

	 Noslēgumam	tuvojas	Salacgrīvas	nova-
da	kultūras	centra	apkārtnes	labiekārtoša-
na,	 ko	 veic	 SIA	Sanart.	 Pašvaldība	 šiem	
darbiem	atvēlējusi	255	tūkstošus	eiro.
	 Vēl	 mazliet,	 un	 pavisam	 drīz	 priecēs	
glīts	 Salacgrīvas	 novada	 kultūras	 centra	
priekšējais	 laukums	 un	 ieeja,	 vērienīgi	
pārbūvēta	 terase	 nama	 rietumu	 pusē.	Te-

rase	būs	daudzfunkcionāla	–	izmantojama	
gan	kā	skatuve,	gan	vieta	sēdēšanai.
	 Paralēli	 šiem	 darbiem	 iekštelpās	 re-
montē	centra	labierīcības,	pēc	tam	tualetes	
būs	vizuāli	glītākas	un	daudzfunkcionālā-
kas	 –	 piemērotas	 cilvēkiem	 ratiņkrēslos	
un		mazuļu	pārtīšanai.		
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Darbi pie novada kultūras 
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Salacgrīvas novada 
sakoptākais īpašums 

2020 
	 Salacgrīvas	novada	dome	 līdz	27.	 jū-
lijam	pagarina	pieteikšanos	uz	konkursu	
Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 
2020.	 Konkursā	 atsevišķi	 tiks	 vērtētas	
lauku	sētas,	savrupmājas	pilsētās	un	cie-
mos,	daudzdzīvokļu	mājas	un	uzņēmumi.
	 Uzvarētājiem	garantētas	naudas	balvas	
katrā	nominācijā	–	1.	vietai	140,	2.	–	90,	
3.	–	70, speciālbalvā	– 50 eiro. Ar	goda	
plāksnēm	 katrā	 nominācijā	 apbalvo	 pir-
mo	 vietu	 ieguvējus,	 bet	 ar	 veicināšanas	
balvām	–	Salacgrīvas	novada	suvenīriem	
–	visus	dalībniekus.
	 Pieteikšanās	 konkursam	 notiek,	 līdz	
27.	 jūlijam	 zvanot	 64071973.	 Jānorāda	
īpašuma	 adrese	 un	 īpašnieka	 kontaktin-
formācija	(vārds	un	tālruņa	numurs).	Ob-
jektu	vērtēšana	notiks	no	3.	 līdz	31.	 au-
gustam.	Gaidām	pieteikumus,	dalīsimies	
priekā	ar	apkārtējiem!

	 Konkursa	 Salacgrīvas novada sakop-
tākais īpašums 2020	 mērķis	 ir	 veicināt	
sakoptas,	 labiekārtotas,	 videi	 draudzīgas	
dzīves	un	darba	vides	veidošanu	Salacg-
rīvas	 novadā,	 izkopt	 novada	 iedzīvotāju	
gaumi	 un	 izdomu,	 dabas	 skaistuma	 iz-
pratni,	sekmēt	daiļdārzu	veidošanu	nova-
dā	un	sakoptu	teritoriju	skaita	pieaugumu,	
attīstīt	Salacgrīvas	novada	iedzīvotāju	un	
uzņēmēju	 vēlmi	 sadarboties	 un	 dalīties	
savu	īpašumu	sakopšanas	pieredzē,	veici-
nāt	 tūrisma	attīstību,	Salacgrīvas	novada	
viesu	 vēlmi	 apmeklēt	 un	 iepazīt	 sabied-
riskos	 objektus.	Ar	mājaslapas	 salacgri-
va.lv	 starpniecību	 tiks	 popularizēta	 kon-
kursa	uzvarētāju	pieredze	un	sasniegumi,	
lai	celtu	novada	iedzīvotāju	un	uzņēmēju	
pašapziņu	un	lepnumu	par	savu	paveikto	
darbu.

Ilga Tiesnese

Ir sākusies reģistrācija 
Krastu mačam 2020

	 8.	augustā,	šogad	piekto	reizi,	Salacgrīvā	notiks	basketbola	turnīrs	Krastu mačs,	kurā	
aicināti	piedalīties	Salacgrīvas	novada	iedzīvotāji	(Salacas	kreisais	krasts:	Salacgrīva,	
Svētciems,	Vitrupe,	Korģene,	Tūja,	Liepupe.	Salacas	labais	krasts:	Salacgrīva,	Kuiviži,	
Vecsalaca,	Ainaži).	Turnīrā	sacentīsies	divas	komandas	–	Salacas	labā	un	kreisā	krasta	
iedzīvotāji.
	 Šogad	Krastu	mača	 norise	 saistībā	 ar	Latvijā	 noteiktajiem	 ierobežojumiem	notiks	
nedaudz	citādāk.	Spēlētājiem	un	skatītājiem	būs	jāievēro	noteiktās	prasības.	
	 Šobrīd	 uzvarētāju	 akmens	 bumba	 atrodas	 labajā	 krastā,	 bet	 kopumā	 kreisā	 krastā	
kontā	ir	trīs	uzvaras,	kamēr	labajam	krasta	viena.
	 Lai	 pieteiktos	 dalībai	 turnīrā,	 nepieciešams	 aizpildīt	 un	 iesniegt	 SPĒLĒ-
TĀJA	 reģistrācijas	 anketu	 elektroniski	 (KRASTU	 MAČU	 REĢISTRĀCIJA:	 
https://docs.google.com/forms/d/1ffe7r5DeyhLzJxJHiCFcYRNtywXLlFP6ws_7dw
6Ia8c)	 vai	 brīvā	 formā.	 PIETEIKUMA	ANKETĀ	 jānorāda	 vārds,	 uzvārds,	 dzimša-
nas	dati	jeb	VECUMS,	pārstāvētais	KRASTS,	krekla	izmērs	un	kontaktinformācija	–	 
e-pasts	 un	 telefona	 numurs.	Anketu	 sūtīt	 uz	 e-pastu	 kaspars.neimanis@salacgriva.lv 
vai	iesniegt	Salacgrīvas	novada	domes	Informācijas	nodaļā.	(Iesniedzot	šo	pieteikumu	
pasākumam,	jūs	piekrītat,	ka	tajā	minētos	personas	datus	izmantosim,	lai	varētu	apkopot	
spēlētāju	sarakstu	un	informēt	par	spēles	laikiem.)
	 Dalībniekiem,	kuri	nav	sasnieguši	18	gadu	vecumu,	TURNĪRA	DIENĀ	pasākuma	
organizatoriem	OBLIGĀTI	jāuzrāda	rakstiska	vecāku	atļauja.
	 Dalībnieki	sacensību	dienā	parakstīsies	par	 to,	ka	paši	uzņemas	atbildību	par	savu	
veselību,	ievēros	visus	pasākuma	drošības	un	distancēšanās	noteikumus.	Dalībnieki	sa-
ņems	pasākuma	kreklu.
	 Reģistrācija	 tiks	 slēgta	 26.	 jūlijā	 Sīkāka	 informācija	 –	 www.salacgriva.lv un	 
www.facebook.com/BKSalacgriva, tel:64071987.
	 Plānotās	spēles	notiks	šādās	grupās:	U10,	U14,	U18,	daiļais	dzimums,	vecmeistari,	
vīrieši,	kungi	u.c.	ATKARĪBĀ	NO	DALĪBNIEKU	SKAITA	GRUPAS	VAR	TIKT	RE-
DIĢĒTAS.
	 Pasākuma	laikā	var	tikt	filmēts	un	fotografēts.	Video	un	foto	materiāli	var	tikt	izman-
toti	pasākuma	organizatora	publicitātes	materiālos.

BK «Salacgrīva»

Kultūras nama teritorijas labiekārtošana tuvojas noslēgumam
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Salacgrīvas klasiskās 
mūzikas festivāls šogad 

nenotiks
	 Šī	 ir	 ārkārtas	 situācija,	 kurā	
mēs	 visi	 esam	 pirmo	 reizi.	 Īsā	
laika	posmā	pasaule	pilnībā	mai-
nījusies.	Laikā,	kad	daļa	cilvēku	
cīnās	 par	 svarīgāko	 –	 cilvēka	
dzīvību	 –,	 dažādas	 grūtības	 pie-
dzīvo	ikkatrs.	Latvija,	Eiropa	un	
pasaule	 atgūsies	 arī	 pēc	bīstamā	
koronavīrusa	slimības,	kas	paņē-
musi	tik	daudzu	cilvēku	dzīvību,	
izjaukusi	neskaitāmus	plānus	un	
turpina	 postīt	 valstu	 tautsaim-
niecību.	 Plānus	 varēs	 atsākt,	 un	
tautsaimniecību	–	atjaunot.	Tikai	
jāpaciešas,	jāpagaida	mazliet.
	 Ņemot	 vērā	 šībrīža	 situāciju	
pasaulē	 un	Latvijā	 ar	 neprogno-
zējamo	Covid-19	plosīšanos,	Sa-
lacgrīvas	 klasikās	 mūzikas	 fes-
tivāla	 organizētāji	 ir	 pieņēmuši	
lēmumu	šogad	to	atcelt.	
	 11.	 Salacgrīvas	 klasikās	 mū-
zikas	 festivāls	 bija	 iecerēts	 no	
27.	 jūlija	 līdz	 3.	 augustam.	Bija	
plānotas	 meistarklases	 flautas	
un	 čella	 spēlē,	 bija	plānoti	 pieci	
koncerti:	 Liepupes	 muižā,	 Sa-
lacgrīvas	novada	kultūras	centrā,	
Lielsalacas	evaņģēliski	luteriska-

jā	baznīcā	un	atpūtas	kompleksā	
Kapteiņu osta	uz	peldošās	skatu-
ves,	bet…	lai	būtu	drošāk,	šogad	
nebūs.	
	 Mums	 rūp	 mūziķu,	 māksli-
nieku,	 organizatoru,	 bet,	 galve- 
nais,	–	festivāla	koncertu	apmek-
lētāju	 un	 meistarklašu	 dalībnie- 
ku	veselība.	Rūpējieties	par	savu	
un	tuvāko	veselību,	esiet	pacietī-
gi,	 līdzcietīgi	 un	 palieciet	 drošī-
bā!
	 Salacgrīvas	klasiskās	mūzikas	
festivāla	 organizētāji	 teic	 lielu	
paldies	 saviem	 draugiem	 un	 at-
balstītājiem.	 Saudzēsim	 sevi	 un	
sargāsim	 savējos!	 Lai	 jauks	 šis	
laiks...	

Ilga Tiesnese,
Salacgrīvas klasikās mūzikas 

festivāla fonda pārstāve

Brūveri brūvē «Kambīzē» 
	 Jā,	 tik	 interesants	 nosaukums	
bija	 dots	 biedrības	 Bibliokuģis 
«Krišjānis Valdemārs»	organizē-
tā	 sarīkojuma	 cikla	 Man jākopj 
pašam sava balss 2	 pasākumam	
pie	 Salacgrīvas	 novada	 bibliotē-
kas.	Tajā	par	 savu	 tēvu,	 latviešu	
dzejnieku	 un	 atdzejotāju	 Pēteru,	
māsu	Indru	un	sevi	stāstīja	dzej-
niece	 un	 tulkotāja	 Zane	 Brūve-
re-Kvēpa.	 Sarunu	 dzīvāku	 un	
sulīgāku	darīja	kultūržurnālistes,	
Rakstniecības	un	mūzikas	muze-
ja	 komunikācijas	 nodaļas	 vadī-
tājas	Liegas	Piešiņas	atmiņas	un	
pasākuma	 vadītāja,	 bibliokuģa	
Krišjānis Valdemārs	 bocmaņa	
Ginta	 Šīmaņa	 daiļrunība.	 Šoreiz	
viņš	centās	 jo	 īpaši,	 jo	 tāsdienas	
saruna	 bija	 par	 dzeju,	 bohēmu,	
mīlestību	un	brūvēšanu.	
	 L.	Piešiņas	vadītā	 saruna	bija	
kā	pavediens,	ko	kamolā	tina	vi-
ņas	atmiņas	par	P.	Brūveri,	viņa	
radīto	un	tulkoto	citu	valstu	fan-
tastisko	 dzeju.	 – Visi Brūveri –  

Pēters, Zane un Indra – spēj vār-
du izteikt tā, ka tas paliek prā-
tā, –	viņa	uzsvēra.	Zane	stāstam	
pievienoja	 savu	 skatu	 par	 tēti:	 
– Viņš bija ļoti asprātīgs, izman-
toja tādus sarkastiskus jociņus. 
Nereti kolēģu vidū šīs asprātības 
robežojās ar melno humoru. Ro-
taļājoties ar mums, viņš mēdza 
izmantot skaitāmpantus, kas pēc 
tam realizējās bērnu dzejoļos. 
Viņš bija vārda meistars dzīvē un 
sadzīvē. Tētim ļoti garšoja alus, 
un to viņš skaidroja ar savu uz-
vārdu. Jā,	Pēters	un	viņa	meitas	
rakstīja	 un	 raksta	 dzeju,	 tulkoja	
un	tulko.	Indra	tulkojusi	ne	tikai	
dzeju,	bet	arī	tekstus	par	mākslu,	
tāpat	 tehniskās	 instrukcijas	 un	
slimību	vēstures,	turklāt	tas	viņai	
ir	 maizes	 darbs.	 Savukārt	 Zane	
ne	tikai	tulko,	bet	arī	raksta	dze-
ju,	 veido	 sabiedriskās	 attiecības	
un	prot	cept	kūkas…
	 	 Klausoties	 dzejā	 un	 Pē-
tera	 dienasgrāmatas	 lasīju-

mos,	 šķiet,	 apstājas	 laiks:	 
– 1993. gada sarakstītās vēstu-
res liecības vēsta, ka bija patie-
šām traki laiki. Naudas nebija 
gandrīz nemaz, un mūs izglāba 
kartupeļu lauks, mēs dzīvojām no 

sievas algas un katru dienu bija 
jāpieceļas ar motivāciju tulkot… 
	 Paldies	 biedrībai	 Bibliokuģis 
«Krišjānis Valdemārs»,	 L.	 Pie-
šiņai,	kafejnīcai	Kambīze	un	Sa-
lacgrīvas	 novada	 bibliotēkai	 par	

brīnišķīgo	 tikšanos	 ar	 dzejnieci	
Z.	Brūveri-Kvēpu!
	 Sarunu	 ciklu	Man jākopj pa-
šam sava balss	 atbalsta	 Valsts	
kultūrkapitāla	fonds.

Ilga Tiesnese

Brūveri brūvē pie Salacgrīvas bibliotēkas

Dod otram to, ko gribētu saņemt pats!
	 Biedrības	 Latvijas Sarkanais 
Krusts	 Salacgrīvas	 nodaļa	 sa-
darbībā	 ar	 Salacgrīvas	 novada	
domes	sociālo	dienestu	jau	ilgus	
gadus	 iedzīvotājiem	 piedāvā	 ie-
spēju	 saņemt	 saziedotus	 apģēr-
bus,	 apavus	 un	 mājsaimniecībā	
noderīgas	 lietas,	 ko	 biedrībai	
brīvprātīgi	nodod	iedzīvotāji,	ku-
riem	šīs	lietas	vairs	nav	nepiecie-
šamas.
	 Ir	 uzteicama	 iniciatīva	 nodot	
lietas	 citiem.	 Lūgums	 būt	 sa-

protošiem	un	biedrībai	piedāvāt	
lietas,	 kas	 ir	 tīras,	 nebojātas,	
jo	 Latvijas	 Sarkanā	 krusta	 pār-
stāvjiem,	 kuri	 savu	 darbu	 veic	
brīvprātīgi,	 sagādā	 grūtības	 sa-
ziedoto	 apģērbu	 sašķirošana	
un	 nederīgo	 lieto	 nogādāšana	
atbilstošai	 pārstrādei.	 Lietas,	
ko	 mēs	 atdodam,	 tiek	 nodo-
tas	 ar	 domu,	 lai	 kādam	 cilvē-
kam	 tās	 noderētu,	 taču	 nereti	
tās	 nav	 nododamas	 cita	 cilvē-
ka	 lietošanā.	 Cienīsim	 cits	 citu	

un	 dosim	 tādas	 lietas,	 ko	 paši	 
gribētu	sev!	
	 Sarkanā	 krusta	 telpas	 Salac-
grīvā	atrodas	Sila	 ielā	2.	Tās	at-
vērtas	 otrdienās,	 trešdienās	 un	
ceturtdienās	 no	 plkst.	 9	 līdz	 12.	
Citā	laikā,	ja	vēlies	ziedot,	lūdzu,	
piezvani	 uz	 sociālo	 dienestu	 pa	
tālr.	 64071980	vai	 29157673	un	
pajautā	par	iespēju	atdot	dāvātās	
lietas.	Lūdzu,	neatstāj	maisus	pie	
ieejas	durvīm,	kur	tie	dažkārt	tiek	
saplēsti	un	izvandīti!

Tiekamies starptautiskajā 
Ziemeļlivonijas festivālā  

15. augustā!
	 Jau	 sešpadsmito	 reizi	 Aina-
žu	 estrādē	 ar	 Salacgrīvas	 nova-
da	 domes	 atbalstu	 norisināsies	
starptautiskais	 Ziemeļlivonijas	
festivāls.	 Ik	 gadu	 augustā	 šajos	
svētkos	 pulcējas	 ļaudis	 no	 Lat-
vijas	 un	 Igaunijas,	 lai	 atzīmētu	
ražas	 laiku,	priecātos	par	piepil-
dītajiem	pagrabiem	un	stiprinātu	
pierobežas	 pilsētu	 iedzīvotāju	
saikni.	
	 Arī	 šogad	 15.	 augustā	 jau	 no	
deviņiem	rītā	 tradicionāli	norisi-
nāsies	amatnieku	un	mājražotāju	
tirdziņš,	kurā	varēs	iegādāties	gan	
vietējos,	 gan	 igauņu	 labumus.	
Būs	 apskatāma	 Ziemeļvidzemes	
mākslinieku	brīvdabas	izstāde	un	
varēs	 iegādāties	 gleznas.	Svētku	
atklāšanā	plkst.	12	piedalīsies	Ai-
nažu	kultūras	nama	pašdarbnieku	

kolektīvi,	 skaistākās	 dziesmas	
dziedās	 Jānis	 Moisejs.	 Bērniem	
būs	 iespēja	 piedalīties	 radoša-
jā	 darbnīcā	 un	 iesaistīties	 citās	
aktivitātēs.	 Bet	 plkst.	 17	 Aina-
žu	kultūras	 nama	 telpās	 tiks	 de-
monstrēta	 Jāņa	Valka	 dokumen-
tālā	filma	Ahto. Dzenoties pakaļ 
sapnim.	 Filma	 stāsta	 par	 Ahto	
Valteru,	Ainažos	dzimušu	vīrieti,	
kurš	1938.	gadā,	spītējot	vētrām,	
kopā	ar	savu	komandu	kāpa	buru	
laivā,	 lai	 dotos	 iekarot	 pasaules	
okeānus.	Pēc	filmas	noskatīšanās	
visiem	interesentiem	būs	vienrei-
zēja	 iespēja	 dibināt	 un	 kļūt	 par	
Livonijas	kluba	biedriem.
	 Vakara	 daļā	 plkst.	 20	 mūs-
dienu	 tautas	mūzikas	 apvienības	
Raxtu raxti	koncerts	un	balle.

Madara Oga-Timofejeva

	 Salacgrīvas	novada	dome	no-
slēgusi	 līgumu	 ar	 SIA	 Kvinta 
BCL	par	gājēju	ietves,	stāvlauku-
mu,	 ielas	 apgaismojuma	un	 pie-
turas	paviljona	rekonstrukciju	pie	
Liepupes	pamatskolas.	
	 30.	 jūnijā	Salacgrīvas	novada	
domē	 notika	 pirmā	 būvsapulce,	
kurā	 būvnieks,	 būvuzraugs,	 par	
projekta	norisi	 atbildīgā	persona	
no	pašvaldības	puses	un	pašval-
dības	vadītājs	Dagnis	Straubergs	
pārrunāja	 veicamo	 darbu	 gaitu	
un	 izskatīja	 projekta	 dokumen-
tāciju.	 Runājot	 par	 projektu,	 
D.	 Straubergs	 aicināja	 būvnieku	
ievērot	 līgumā	 noteiktos	 termi-
ņus	 un	 piešķirto	 finansējumu.		
– Mēs pagarinājumus nedo- 
dam,	 –	 viņš	 sacīja.	 Tas	 var	 no-
tikt	vienīgi	 tad,	 ja	 rodas	papildu	
darbi	 un	 sarežģījumi.	 – Ir jābūt 
godīgiem pret visiem iepirkuma 
konkursa dalībniekiem, –	uzsvēra	
domes	priekšsēdētājs.

	 Reāli	darbi	pie	Liepupes	sko-
las	 jau	 sākušies,	 un	 būvnieka	
pārstāvis	Uģis	Zeibots	 sola	 visu	
pabeigt	 līgumā	 noteiktajā	 termi-
ņā	–	90	dienās,	varbūt	pat	ātrāk.	
	 Pēc	 sarunas	 domē	 projektā	
iesaistītie	 devās	 uz	 Liepupes	 pa-
matskolu,	 lai	 steidzamākos	 dar-
bus	 pārrunātu	 ar	 skolas	 direktori	
Artu	Rubezi,	kura	neslēpa	prieku	
par	 septiņus	 gadus	 gaidītā	 pro-
jekta	sākšanos.	Viņa	ļoti	vēlas,	lai	
vispirms	sakārtotu	skolas	 iekšpa-
galmu,	jo	jauka	būtu	pirmā	skolas	
diena	atjaunotajā	 laukumā.	Tāpat	
direktori	 ļoti	 satrauc	 absolventu	
stādītie	košumaugi	skolas	priekšā,	
jo	katram	no	 tiem	ir	 liela	emoci-
onālā	vērtība.	Lai	saglabātu	visus	
stādījumus	skolas	darbinieki	ir	ga-
tavi	piedalīties	augu	pārstādīšanā.	
Savukārt	būvnieks	vēlējās	saņemt	
atbildes	uz	trim	jautājumiem:	kur	
varēs	 novietot	 savu	 tehniku,	 kur	
likt	rakšanas	darbos	radušos	grun-

ti	un	kur	varētu	dzīvot	strādnieki	
būvdarbu	 laikā.	A.	Rubeze	 atbil-
dēja	 gan	 uz	 šiem	 jautājumiem,	
gan	parādīja,	kur	 likt	 atgūstamos	
materiālus	–	lielās	flīzes	un	bruģi.
	 Salacgrīvas	novada	domes	iz-
pilddirektors	Andris	Zunde	 aici-
nāja	būvnieku	sadarboties	ar	sko-
lu	un	par	neskaidrībām	un	prob-
lēmām	informēt	ceļu	un	apsaim-
niekojamās	teritorijas	speciālistu	
Ivo	Jušku,	kurš	ir	projekta	atbil-
dīgais	no	pašvaldības	puses.	Ļoti	
svarīga	ir	komunikācija	pašvaldī-
ba	–	būvnieks	–	būvuzraugs.
	 Salacgrīvas	 novada	 dome	 gā-
jēju	 ietves,	 stāvlaukumu,	 ielas	
apgaismojuma	 un	 pieturas	 pa-
viljona	 rekonstrukcijai	 pie	 Liep-
upes	 pamatskolas	 ir	 piešķīrusi	
193	596,55	eiro.	Būvdarbus	veic	
SIA	 Kvinta BCL,	 būvuzraugs	 –	
SIA	Ceļu komforts.	

Ilga Tiesnese

Pašvaldības pārstāvji kopā ar būvnieku apspriež veicamos darbus

Top stāvlaukums pie 
Liepupes skolas
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Nāc un mācies 
Salacgrīvas 

vidusskolas 10. klasē 
dabaszinātņu virziena 

grupā!
	 Sveiks,	eksakto	zinātņu	cienītāj!	 Ja	savu	nākotni	vēlies	saistīt	ar	
nopietnām	 un	 eksakti	 tehniskām	 lietām,	 padziļināti	 apgūt	matemā-
tiku,	svešvalodas,	bioloģiju	vai	fiziku,	veikt	 laboratorijas	darbus	un	
zinātniski	pētniecisko	darbību,	 tad	Salacgrīvas	vidusskolas	dabaszi-
nātņu	jomas	virziens	10.	klasē	ir	domāts	tieši	tev!	Nāc	un	mācies	Sa-
lacgrīvas	vidusskolā!

Apgūsti valodu jomu  
Salacgrīvas 

vidusskolas 10. klasē
	 Vai	tava	stiprā	puse	ir	radošums?	Tevi	aizrauj	psiholoģija,	literatū-
ra,	svešvalodas?	Tu	klusējot	proti	uzrakstīt	elpu	aizraujošu	eseju	vai	
tieši	pretēji	–	spēj	droši	pārliecināt	citus	par	savu	viedokli?	Tad	nāc	
uz	Salacgrīvas	vidusskolu	un	10.	klasē	apgūsti	valodu	jomas	mācību	
priekšmetus!	Uz	satikšanos	Salacgrīvas	vidusskolā!

	 30.	 jūnijā	atklāta	pieteikšanās	
attālināto	 mācību kārtai	 Eiropas	
Savienības	 (ES)	 fondu	 pieau-
gušo	 izglītības	 projektā	 Nodar-
bināto personu profesi onā lās 
kompetences pilnveide,	ko	īsteno	
Valsts	 izglītības	 attīstības	 aģen-
tūra	(VIAA).	Šajā	kārtā	strādājo-
šajiem	 vecumā	 no	 25	 gadiem	 ir	
iespēja	izvēlēties	no	vairāk	nekā	
200	izglītības	programmām.	Pie-
teikšanās	 mācībām	 notiek	 līdz	
15.	jūlijam,	un	šajā	kārtā	mācību	
process	noritēs	tikai	attālināti.	

Jaunas mācību  
iespējas

	 Attālināto	mācību	kārtā	mācī-
bas	 11	 tautsaimniecības	 nozarēs	
piedāvā	 23	 izglītības	 iestādes.	
Šajā	 kārtā	 izglītības	 programmu	
piedāvājums	 paplašināts	 ar	 ie-
priekš	nebijušu	iespēju	izvēlēties	
kādu	 no	 interesējošām	 izglītības	
programmām	arī	 studiju	moduļa	
vai	 studiju	 kursa	 apguvei	 augst-
skolā	vai	koledžā.	
	 Tāpat	kā	iepriekš,	arī	attālinā-
tām	 mācībām	 pieteikšanās	 norit	
tiešsaistē	 mājaslapā	 www.maci-
baspieaugusajiem.lv,	 izmantojot	
latvija.lv	autentifikāciju	un	e-pa-
kalpojumu	jebkurā	diennakts	lai-
kā.	
	 Mācībām	 var	 pieteikties	 strā-
dājoši	 un	 pašnodarbināti	 iedzī-
votāji	 vecumā	 no	 25	 gadiem	
līdz	 neierobežotam	 vecumam,	
tostarp	 jaunie	vecāki	bērna	kop-
šanas	 atvaļinājumā,	 saglabājot	
darba	 attiecības,	 kā	 arī	 strā-
dājoši	 pensionāri.	 Saskaņā	 ar	 
2020.	gada	16.	jūnijā	valdībā	ap-
stiprinātajiem	 noteikumu	 grozī-
jumiem,	 tagad	 katrs	 strādājošais	
projekta	laikā	var	mācīties	divas	
reizes	 neatkarīgi	 no	 pieteikša-
nās	 kārtu	 skaita,	 taču	 vienlaikus	
var	mācīties	tika	vienā	izglītības	
programmā.	Mācību	grupu	kom-

plektēšana	un	mācības	 tiem,	kas	
pieteiksies	attālināto	mācību	kār-
tā,	 sāksies	 2020.	 gada	 jūlijā	 un	 
augustā.	

Šoreiz mācības 
tikai attālināti

 – Latvijas iedzīvotāju profe-
sionālā pilnveide un kompeten-
ču paaugstināšana, reaģējot uz 
aktuālajām tautsaimniecības va-
jadzībām, ir būtisks krīzes seku 
mazināšanas un ekonomikas at-
veseļošanas pasākums. Apstāk-
ļos, kad mācību norise klātienē 
ir ierobežota, šajā kārtā iedzīvo-
tājiem ir sarūpēta iespēja apgūt 
kompetences attālinātā formā. 
Mācoties attālināti, ir vairāki 
ieguvumi – laikā, kad samazi-
nājušies ienākumi, attālinātām 
mācībām nav nepieciešami ceļa 
izdevumi un laiks, kas citādi būtu 
jāpatērē, dodoties uz savu mācī-
bu vietu. Šoreiz nav jāmeklē tuvā-
kā izglītības iestāde ar vajadzīgo 
mācību piedāvājumu,	 –	 norāda	
VIAA	direktore	Dita	Traidās.	
	 Lai	 motivētu	 strādājošos	
mācīties,	 projektā	 lielāko	 daļu	
mācību	 izmaksu	 sedz	 Eiropas	
Savienības	 (ES)	 fondi	un	valsts,	
savukārt	 iedzīvotājiem	 jānodro-
šina	10%	līdzmaksājums,	ko	var	
apmaksāt	arī	darba	devējs.	
	 Maznodrošinātajiem	 un	 trū-
cīgajiem	mācības	ir	bez	maksas,	
savukārt	 strādājošie	 ar	 invalidi-
tāti	var	pretendēt	uz	asistenta	vai	
surdotulka	izmaksu	kompensāci-
ju	mācību	laikā.
	 Ja	 strādājošajiem	 nepiecie-
šams	 informatīvs	 atbalsts	 pie-
mērotāko	mācību	izvēlei	vai	nav	
iespēju	pieteikties	mācībām	tieš-
saistē,	 aicinām	 vērsties	 pie	 pie-
augušo	izglītības	koordinatoriem	
81	VIAA	sadarbības	pašvaldībā.	
Mācību	pieteikumu	var	noformēt	
arī	klātienē	VIAA,	iepriekš	piesa-

koties	un	uzrādot	personu	aplie-
cinošu	dokumentu.	Savukārt	No-
darbinātības	valsts	aģentūras	fili-
ālēs	var	 saņemt	karjeras	konsul- 
tāciju.	
	 Plašāka	 informācija	 par	 uz-
ņemšanas	nosacījumiem,	mācību	
un	 atbalsta	 iespējām,	 nepiecie-
šamajiem	digitālajiem	rīkiem	un	
programmatūru	 attālināto	 mācī-
bu	kārtā,	 kā	 arī	 visu	mācību	 sa-
raksts	–	vietnē	www.macibaspie-
augusajiem.lv. 

Iesaistījušies  
26 000 strādājošo 

	 Kopš	 projekta	 uzsākšanas	
2017.	 gadā	 noritējušas	 jau	 čet-
ras	 pieteikšanās	 kārtas,	 kurās	
mācības	 sākuši	 vairāk	 nekā	 
26	 028	 strādājošo,	 no	 kuriem	
vairāk	 nekā	 22	 000	 izglītošanos	
jau	 pabeiguši.	 32%	 visu	 mā-
cību	 dalībnieku	 ir	 vecumā	 no	 
45	 gadiem,	 20%	 –	 vecumā	 virs	 
50	 gadiem.	 31%	 mācību	 dalīb-
nieku	 ir	 rīdzinieki,	bet	69%	dzī-
vo	ārpus	galvaspilsētas.	Kopumā	
projektā	 līdz	 2023.	 gadam	 plā-
nots	iesaistīt	53	tūkstošus	nodar-
bināto.
	 ES	fondu	pieaugušo	izglītības	
projekta	 Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences piln-
veide	 mērķis	 ir	 pilnveidot	 no-
darbināto	 personu	 profesionālo	
kompetenci,	 lai	 novērstu	 darba-
spēka	 kvalifikācijas	 neatbilstību	
darba	 tirgus	 pieprasījumam	 un	
veicinātu	 gan	 strādājošo	 konku-
rētspēju,	gan	darba	produktivitā-
tes	 pieaugumu.	 Projektu	 finansē	
Eiropas	 Sociālais	 fonds	 un	 Lat-
vijas	valsts,	ieguldot	tajā	gandrīz	
47	miljonus	eiro.	

Alise Bērziņa,
VIAA Komunikācijas un 

programmu publicitātes nodaļas 
vecākā informācijas speciāliste

8.b klasei – 4. vieta viktorīnā 
European Money Quiz

	 Finanšu	 nozares	 asociāci-
ja	 kopā	 ar	 Junior Achievement 
Latvia	 un	 Latvijas	 Izglītības	 un	
zinātnes	 darbinieku	 arodbiedrī-
bu,	 sadarbībā	 ar	 Eiropas	 Banku	
federāciju	 trešo	 gadu	 organizē	

viktorīnu	European Money Quiz.	
Tās	 mērķis	 ir	 izglītot	 jauniešus	
dažādos	 finanšu	 pratības	 jautā-
jumos.	 Salacgrīvas	 vidusskolas	 
8.b	 klase	 70	 klašu	 konkurencē	
šajā	 viktorīnā	 ieguva	 4.	 vietu	

Latvijā.	 APSVEICAM!	 Paldies	
skolotājai	Ingai	Čekaļinai	par	ie-
guldīto	darbu	un	Luminor	bankai	
par	pārsteiguma	balvām!

Vēl dažas dienas var 
pieteikties attālinātām 

mācībām ES fondu projektā

http://www.macibaspieaugusajiem.lv
http://www.macibaspieaugusajiem.lv
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488498&mode=mk&date=2020-06-16
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488498&mode=mk&date=2020-06-16
http://www.macibaspieaugusajiem.lv
http://www.macibaspieaugusajiem.lv
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Roku rokā 
izdejosim savu 

mūžu

stītais	 projekts	 ir	 apstiprināts	 un	
varam	 pievērsties	 tā	 īstenošanai.	
Tika	slēgti	līgumi	ar	cenu	aptau-
jas	 uzvarētājiem.	 Daigas	 Griķes	
individuālais	 uzņēmums	 Dāmu 
paradīze	 sāka	 darināt	 tērpus	 pēc	
dejotāju	 individuāli	 nodotajiem	
mēriem.	 Tika	 šūtas	 tērpu	 kārtas	
12	 deju	 kolektīva	 sievām	 –	 tau-
tiskie	svārki,	vestes,	aubes,	ja	kas	
utt.	 Protams,	 arī	 deju	 kolektīva	
12	 vīri	 tika	 pie	 biksēm,	 vestēm,	
Vidzemes	 mēteļiem	 utt.	 Apa-
vus	 visiem	 dejotājiem	 sagādāja	 
SIA	DansArt,	 kas,	 atdodot	pasū-
tījumu,	novēlēja	visiem	vieglu	un	
raitu	dejas	soli.	Tautas	tērpu	akse- 

suāru	 –	 saktiņu,	 jostu,	 plecu	 la-
katu,	 naģeņu	 utt.	 –	 sagāde	 bija	 
SIA	Dungita	ziņā.	
	 Esam	 pateicīgi	 ne	 tikai	 no-
sauktajiem	 uzņēmumiem	 par	
veiksmīgu,	 precīzu	 un	 pretimnā-
košu	 sadarbību,	 bet	 arī	Salacgrī-
vas	novada	domei,	kura	neliedza	
savu	 atbalstu,	 piešķirot	 biedrībai	
Ainaži	1133,08	eiro	līdzfinansēju-
mu,	kas	ir	10%	no	visām	projek-
ta	 izmaksām.	 Tomēr	 vislielākais	
paldies	 no	 biedrības	 Ainaži	 un	
mūsu	 senioru	 deju	 kopas	 Radu-
raksti	dalībniekiem	tiek	teikts	Ei-
ropas	 Lauksaimniecības	 fondam	
lauku	attīstībai,	jo	projekta	kopē-

jās	izmaksas	bija	11	330,84	eiro,	
un	 bez	 šī	 atbalsta	 praktiski	 būtu	
neiespējami	realizēt	šo	brīnišķīgo	
dāvanu	mūsu	aktīvajiem,	vecākā	
gadagājuma	dejotājiem.	
	 Dejotājiem	 novēlam	 nēsāt	
šos	 skaistos	 tērpus	 ar	 lepnumu,	
nacionālu	 pašapziņu.	 Lai	 arī	
turpmāk	 izdodas	 veiksmīgi	 po-
pularizēt	Ainažus	kā	daļu	Ziemeļ-
livonijas	kultūras.	Bet	visus	pārē- 
jos	 –	 iedzīvotājus,	 ciemiņus,	 tū-
ristus	 –	 aicinām	 aktīvi	 apmeklēt	
pasākumus,	 atbalstīt	 mūsu	 dejo-
tājus	 un	 novērtēt	 latviskā	 tautas	
tērpa	krāšņumu.

Biedrība «Ainaži»

	 Turpinās	darbi	projektā	Vidze-
mes piekrastes kultūras un dabas 
mantojuma iekļaušana tūrisma 
pakalpojumu izveidē un attīs-
tībā – «Saviļņojošā Vidzeme».	
Startējot	 šī	 projekta	 aktivitātē	
Lībiešu kultūrtelpa, Ziemeļvidze-
mes rezervāts – Salacgrīvas no-
vada Zvejnieku parks – Zvejnie-
ku parks un estrāde,	 pašvaldība	
par	Eiropas	Reģionālās	attīstības	
fonda	 (ERAF)	piešķirto	finansē-
jumu	un	ar	savu	līdzfinansējumu	
veiks	 šīs	 teritorijas	 sakārtošanu.	
ERAF	finansējums	projekta	īste-
nošanai	 ir	 762	 tūkstoši	 eiro,	 pā-
rējais	ir	pašvaldības	finansējums,	
kopējās	 projekta	 izmaksas	 –	 
1	019	867	eiro.	
	 Projektu	 veido	 divas	 daļas.	
Pirmā	 būs	 skatītāju	 solu	 nomai-

Zvejnieku parkā īsteno projektu

 Roku rokā izdejosim savu 
mūžu	 –	 tā	 saucas	 biedrības	 Ai-
naži	 2019.	 gada	 martā	 rakstītais	
projekts	Latvijas	Lauku	attīstības	
programmas	2014.–2020.	gadam	
apakšpasākuma	19.2	Darbību īs-
tenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stra-
tēģiju	 aktivitātes	 19.2.2	 Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas 
rīcībā	Dzīves vides sakārtošana, 
brīvā laika pavadīšana un dabas 
resursu efektīva izmantošana.	
	 Kā	 norāda	 jau	 pats	 projekta	
nosaukums,	 tā	 ir	mūsu	mīlestība	
uz	 latviešu	 tautas	 deju	 cauri	 vi-
sam	cilvēka	mūža	gājumam	kopā	
ar	sev	mīļiem,	tuviem	cilvēkiem.	
Aptaujājot	 kultūras	 nama	 ilgga-
dējos	 darbiniekus,	 uzzinājām,	
ka	 deju	 kopa	 senioriem	Ainažos	
nav	 bijusi	 nu	 jau	 vairāk	 nekā	 
40	 gadu.	 Ir	 prieks,	 ka	 šobrīd	
mūsu	 seniori	 ir	 tik	 sabiedriski	
aktīvi,	 enerģiski	 un	 dejotgriboši.	
Tāpēc,	uzzinot,	ka	kolektīvs,	kas	
dibināts	2018.	gada	oktobrī,	savas	

uzstāšanās	reizēs	(gan	skatēs,	gan	
pasākumos)	 tērpus	 aizņēmušies	
no	Limbažu	kolēģiem,	sapratām,	
ka	 mūsu	 pienākums	 ir	 palīdzēt	
šiem	 aktīvajiem	 ļaudīm	 tikt	 pie	
jauniem,	 skaistiem,	 pilnas	 kom-
plektācijas	 tautas	 tērpiem.	 Mēs	
uzskatām,	ka	sabiedriskajā	dzīvē	
jābūt	iesaistītām	un	atbalsts	jāsa-
ņem	 visām	 sabiedrības	 vecuma	
grupām.	 Mēs	 vēlamies,	 lai	 se-
niori	 tiktu	novērtēti	kā	nozīmīga	
sabiedrības	daļa,	kura	ir	pelnījusi	
iespēju	izmantot,	kopt	un	parādīt	
mūsu	 senču	 atstāto	 etnogrāfisko	
mantojumu.	 Laikā,	 kad	 aizvien	
aktīvāki	 kļūst	 vecākās	 paaudzes	
ļaudis,	 kad	Latvijas	 un	visas	Ei-
ropas	sabiedrība	noveco,	ir	tālre-
dzīgi	ieguldīt	investīcijas	senioru	
dzīves	kvalitātes	daudzveidošanā	
un	uzlabošanā.
	 Liels	 bija	 mūsu	 un	 dejotāju	
prieks,	 kad	 pērn	 17.	 septembrī	
saņēmām	lēmumu	no	Ziemeļvid-
zemes	 reģionālās	 Lauksaimnie-
cības	 pārvaldes,	 ka	 mūsu	 rak-

Mini zoodārzs 
Kuivižos

	 No	jūnija	sākuma	Salacgrīvas	
novadā	 ir	mini	 zoodārzs.	Kuivi-
žos,	netālu	no	atpūtas	kompleksa	
Kapteiņu osta,	Pērnavas	 ielā	49,	
lielus	un	mazus,	vecus	un	jaunus	
ciemos	 gaida	 mini Kuiviž zoo 
saimnieki	un	iemītnieki.	
	 Zoo	 saimnieki	 ir	 ādažnieki	
Daniels	Kalvišs	 un	Sandijs	Bal-
cuns.	Projekts	īstenojies	pavisam	
īsā	laikā,	viņiem	palīdzējuši	radi,	
draugi	 un	 paziņas.	 Var	 teikt,	 ka	
arī	 valstī	 izsludinātā	 ārkārtas	 si-
tuācija	 un	 Covid-19	 palīdzēja,	
jo	 Sandija	 darbs	 reklāmas	 jomā	
šajā	 laikā	 praktiski	 apstājās	 un	
Daniela	 lielo	sapni	par	savu	zoo	
viņš	 zināja.	Daniels	 sākumā	 ne-
ticēja	Sandija	apgalvojumam,	ka	
ieceri	 iespējams	 īstenot	 nepilna	
mēneša	laikā.	Bet	laikam,	ja	zini,	
ko	vēlies,	un	strādā	ar	aizrautību	
un	 apņēmību,	 var	 paveikt	 lielas	
lietas.	 Šajā	 brīdī	 jāatceras	 Paula	

Koelju	teiciens:	ja tu kaut ko ļoti 
vēlies, visa pasaule sadodas ro-
kās, lai tava vēlme piepildītos. 
	 Trīs	nedēļas	kārtīga	darba,	un	
Sandija	 vecvecāku	 mājās	 tapis	
mini	zoodārzs,	kurā	var	aplūkot,	
pacienāt	un	samīļot	alpakas,	po-
nijus,	vistas,	trušus,	pundurkazas,	
punduraitas,	zosis,	pīles,	nutrijas,	
pāvus	un	iguānu.	Daniels	teic,	ka	
pie	viņiem	visus	mīlīgākos	iemīt-
niekus	 var	 paglaudīt	 un	 pabarot	
ar	 turpat	 iegādāto	 cienastu.	 Tas,	
viņaprāt,	 dod	 iespēju	 mācīt	 mī-
lestību	pret	mazajiem	brāļiem.
	 Paldies	 Daniela	 un	 Sandija	
ģimenēm,	 draugiem	 un	 atbalstī-
tājiem	par	jauno	atpūtas	vietu	Sa-
lacgrīvas	novadā.	Novadniekiem	
un	 viesiem	 ir,	 kur	 aizbraukt	 un	
interesanti	pavadīt	laiku.	Ceram,	
ka	apmeklētāju	netrūks!	

Ilga Tiesnese

ņa,	 ko	 veiks	 SIA	Lat Met.	 Otra	
būs	pašas	 estrādes	un	 tās	 apkār-
tnes	 pārbūve.	 Zvejnieku	 parka	
estrādes	 pārbūvi	 veiks	 SIA	 Iga-
te būve,	 līgums	 jau	 ir	 noslēgts.	
Objekta	 būvuzraudzību	 veiks	 
SIA	LATME Company,	 autoruz-
raudzība	būs	SIA	Būvdizians	pār-
ziņā.	 Projekta	 realizācijai	 būv-
niekiem	ir	pieci	mēneši.	
	 Projekts	paredz,	ka	estrāde	būs	
no	 nerūsējošā	 tērauda	 plāksnēm,	

kas	radīs	atspulgus	no	priedēm	un	
dabas.	Līdz	ar	to	tā	šķitīs	viegla	un	
patīkama,	iekļausies	ainavā.	Ēkas	
1.	stāvā	būs	noliktavas	Zvejnieku	
parka	 vajadzībām	 (soliem,	 tehni-
kai,	aprīkojumam)	un	labierīcības.	
Savukārt	2.	stāvs	būs	transformē-
jams,	 ar	 pārbīdāmām	sienām.	To	
varēs	 izmantot	 izstādēm,	 konfe-
rencēm	 vai	 mākslinieku	 ģērbtu-
vēm,	sportistu	dzīvošanai.	

Ilga Tiesnese

Ainažnieki ar lepnumu izrāda jaunos tautastērpus

Estrādes vizualizācija

Turpinās remontdarbi Zvejnieku parkā
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Minesotas 12 soļu programma 
Atbalsta pasākums paredz dalībnieka aktīvu komunikāciju un līdzdarbošanos
ārstēšanās procesā.
Pasākumu īsteno: SIA «AKRONA 12», Rīgā ( ārstēšanās ilgums 30 dienas); 
VSIA «Slimnīca Ģintermuiža», Jelgavā (ārstēšanās ilgums 28 dienas)
 
Emocionālā stresa terapija (kodēšana) 
Atbalsta pasākums ietver ārsta narkologa konsultācijas, tai skaitā psihoterapeitisko
metožu lietošanu, suģestīvo terapiju un sensibilizējošo medikamentu terapiju.
Pasākumu īsteno VSIA «Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs».
 
Narkologa atzinuma saņemšana 
Atbalsta pasākumu saņem bezdarbnieki, kuriem biespējama alkohola, narkotisko vai
psihotropo vielu vai uzvedības procesu atkarība, bet nav saņemts narkologa atzinums.
Pasākumu īsteno: SIA «AKRONA, 12», Rīgā;  SIA «Ludzas medicīnas centrs», Ludzā

!

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā Atbalsta pasākumus bezdarbniekiem ar
atkarības problēmām:

AICINĀM LĪDZDARBOTIES!
PALĪDZIET SAVIEM LĪDZCILVĒKIEM, KURI
NONĀKUŠI NELABVĒLĪGĀ SITUĀCIJĀ!

Jādodas uz NVA filiāli un jāizsaka vēlme piedalīties pasākumā.
Jāizvēlas ārstniecības iestāde un jāvienojas par ārstēšanās uzsākšanas dienu. 
No NVA filiāles darbinieka jāsaņem individuālais darba meklēšanas plāns.
Noteiktajā dienā jāierodas izvēlētajā ārstniecības iestādē, līdzi ņemot
nepieciešamos dokumentus.

1.
2.
3.
4.

Bezdarbniekiem tiek nodrošināts transporta pakalpojums nokļūšanai līdz ārstniecības
iestādei un atpakaļ.

Kā pieteikties dalībai?

ESF projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.1/15/I/001

Bezmaksas informatīvais tālrunis 80200206, e-pasts konsultācijām: konsultacijas@nva.gov.lv

	 Kā	 jau	 zinām,	 Kuivižu	 kro-
gā	 no	 oktobra	 līdz	 jūnija	 vidum	
norisinājās	 Salacgrīvas	 novada	
zoles	 čempionāts,	 kurā	 startē-
ja	 37	 dalībnieki.	 Cīņa	 bija	 ļoti	
sīva,	 un	 uzvarētāji	 noskaidrojās	
tikai	 pēdējā	 kārtā.	 Pirmo	 četru	
vietu	 ieguvēji	 	–	1.	vieta	Edgars	
Ramba,	 2.	 –	 Aldis	 Riekstiņš,	 

3.	–	Aigars	Tomsons,	4.	–	Aivars	
Holms	 –	 saņēma	 atbalstītāju	 sa-
gādātās	balvas.	Pārsteiguma	bal-
va	no	Kuivižkroga	tika	Vasilijam	
Marcinkovskim	par	 uzņemšanos	
organizēt	šo	turnīru.
	 Dalībniekiem,	kuri	netika	čet-
riniekā,	 bija	 iespēja	 piedalīties	
pārsteigumu	balvu	loterijā.	

	 Pasākuma	lielāko	balvu	fondu	
sarūpēja	 SuperAlko Ainaži,	 par	
pārējām	 gādāja	 AS	 Brīvais vil-
nis,	Salacgrīvas	novada	dome	un,	
protams,	Kuivižkrogs!
	 Sakām	lielu	paldies	atbalstītā-
jiem	un	 dalībniekiem	par	 izturī-
bu!

Jūsu Kuivižkrogs

Salacā skaitīs zivis 
	 Jūnija	 beigās	Salacgrīvas	no-
vada	 domē	 pašvaldības	 vadītājs	
Dagnis	 Straubergs	 tikās	 ar	 pār-
tikas	drošības,	dzīvnieku	veselī-
bas	un	vides	zinātniskā	 institūta	
Bior	 speciālistiem	 un	 makšķer-
nieku	 kluba	 Salackrasti	 vīriem,	
lai	 pārrunātu	 lašu	 skaitītāja	 uz-
stādīšanu	Salacā.	Zivju	skaitītāju	
datu	vākšanas	programmā	finan-
sē	Eiropas	Jūrlietu	zivsaimniecī-
bas	fonds.	Salaca	ir	Latvijas	gal-
venā	 lašupe,	 tādēļ	 tajā	 uzstādīs	
šādu	skaitītāju,	lai	veiktu	visu	uz	
nārstu	 nākošo	 lielo	 lašu	 un	 tai-
miņu	 uzskaiti.	 Zinātniskā	 lašu	
smol	tu	 uzskaite,	 ko	 Salacā	 veic	
jau	 no	 1960.	 gada,	 parāda,	 ka	
smoltu	skaits,	kas	dodas	uz	jūru,	
samazinās.	Makšķernieki	uzska-
ta,	ka	lielo	zivju	tomēr	kļūst	vai-
rāk	un	viss	ir	kārtībā.
 Bior	 Zivju	 resursu	 pētniecī-
bas	departamenta	vadītājs	Didzis	
Ustrups	informēja,	ka	lielo	zivju	
skaitīšanu	 veic	 Zviedrijā,	 Igau-
nijā	 un	 Polijā.	 Igaunijā,	 Piritas	
upē,	šāds	 lielo	zivju	skaitītājs	 ir	
jau	gadus	sešus.	– Tuvākajā laikā 
mūsu zinātnieki dosies pie igau-
ņu kolēģiem, ar kuriem ir ļoti 
laba sadarbība, un piedalīsies 
skaitītāja uzstādīšanā Piritas 
upē. Pēc tam, visticamāk, jūli-
ja vidū zivju skaitītāju, kas jau 
ir nopirkts, uzstādīs Salacā. Arī 
sēta ir uzbūvēta,	–	viņš	stāstīja.
	 D.	Ustrups	kopā	 ar	 kolēģiem	
pētniekiem	Jāni	Bajinski	un	Māri	
Plikšu	ļoti	cer,	ka	šis	būs	ilgstošs	

projekts,	jo	Latvijā	līdz	šim	tāda	
uzskaite	nav	veikta,	bet	dati	zivju	
krājumu	novērtēšanai	 ir	 ļoti	 ne-
pieciešami.	– Ja smoltu uzskaiti 
Salacā sākām 1960. gadā un tur-
pinām jau 60 gadu, tad ļoti ceru, 
ka arī šis mūsu skaitītājs Salacā 
būs vismaz tikpat ilgi,	 –	 teica	 
D.	 Ustrups.	 Viņš	 priecājās,	 ka	
kluba	 Salackrasti	 makšķernieki	
ieinteresēti	 piekrituši	 sadarbo-
ties,	jo	skaitītājs	būs	arī	jāapkal-
po	un	jāpieskata	ikdienā	(piemē-
ram,	 jāattīra	 no	 zariem,	 kokiem	
un	zāles).
	 Tuvākajās	dienās	Bior	pētnie-
ki	 saņems	 no	 Valsts	 vides	 die-
nesta	tehniskos	noteikumus,	pēc	
kuriem	 Salacā	 starp	 Jaunupi	 un	
trešo	 taci	gultnē	 ieliks	 tā	 sauca-
mo	sliedi.	Tas	ir	piņķerīgākais	un	
laikietilpīgākais	 darbs,	 pēc	 tam	
uzstādīs	 sētu	 un	 skaitītāju.	 Ziv-
ju	skaitīšana	notiks	no	jūlija	līdz	
novembra	 beigām.	 Laivotājiem	
atvēlētais	 ceļš	 būs	 atzīmēts	 ar	
bojām	un	karodziņiem.	Pētnieku	
mērķis	ir	divos	trijos	gados	dabūt	
rezultātus,	 pēc	 kuriem	 secināt,	
kāpēc	 smoltu	kļūst	mazāk.	– Ja 
upē ienāk pietiekams skaits lielo 
zivju, tad kaut kas nav kārtībā ar 
dzīvotnēm un vairāk jākoncen-
trējas uz upes “remontēšanu”. 
Mēs nesolām pozitīvu, bet pēc 
iespējas objektīvāku atbildi. Šis 
aparāts dos mums skaitļus, nevis 
liks paļauties tikai uz sajūtām, – 
sacīja	D.	Ustrups.

Ilga Tiesnese

Zolītes čempionāts 
Kuivižkrogā

	 Ceļu	būves	firma	SIA	Binders 
Salacgrīvā	 veic	 pilsētas	 tranzīt-
ielas	 pārbūvi	 (izņemot	 tiltu	 pār	
Salacu).	 Tranzītiela	 (Vidzemes,	
Viļņu	 un	 Pērnavas	 iela)	 šķērso	
pilsētu	 visā	 tās	 garumā,	 līdz	 ar	
to	 projektā	 paredzētais	 būvdar-
bu	 apjoms	 aptvers	 vairāk	 nekā	
2	km.	Projekts	 paredz	 ielas	 pār-
būvi	 no	Vidzemes	 un	Valmieras	
ielas	krustojuma	līdz	Pērnavas	un	
Dzeņu	ielas	krustojumam	jeb	no	
katoļu	 baznīcas	 līdz	 Zvejnieku	
parkam.
	 Būvdarbi	 organizēti	 pakāpe-
niski	 pa	 posmiem.	 Pirmā	 būv-
darbu	 zona	 aptvers	 tranzītielas	
posmu	 no	 Zvejnieku	 parka	 līdz	
Tērces	 ielai.	 Satiksmei	 ir	 slēgta	
ielas	viena	brauktuve,	kur	notiek	
remontdarbi,	 bet	 autotransporta	
pārvietošanās	 abos	 virzienos	 ar	

luksoforiem	 tiek	 organizēta	 pa	
ielas	otru	brauktuvi.	
	 Projekta	 pasūtītājs:	 Salacgrī-
vas	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.
	 Būvniekam	 pēc	 līguma	 slēg-
šanas	 projekta	 īstenošanai	 at-
vēlēts	 gads	 un	 deviņi	 mēneši.	
Projekta	 kopējās	 izmaksas	 ir	 
3,952	miljoni	 eiro	 (ar	PVN),	 no	
tiem	 674	 tūkstoši	 eiro	 būs	 paš-
valdības	 līdzfinansējums,	 pārējo	
segs	valsts.

Ilga Tiesnese

Remontdarbi uz A1 ceļa Salacgrīvā

Salacgrīvas 
tranzītielas 

pārbūve

Šī gada zolītes čempionāta dalībnieki



SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS   l   72020. gada 10. jūlijs

Datums Pasākums Vieta
Jūlijā Jaunieguvumi daiļliteratūrā, nozaru literatūrā un 

periodikā
Tūjas bibliotēkā

Jūlijā un 
pastāvīgi

Rotaļu telpā nāc un iepazīsti spēles atpūtai un ra-
došai domai. Priekam – vasaras saulgriežos radītie 
mākslinieka Kristapa Auzenberga sienu gleznojumi 
pēc Margaritas Stārastes darbu motīviem

Tūjas bibliotēkā

Jūlijā un 
pastāvīgi

Ievērojamu kultūras personību dzīves jubilejas Tūjas bibliotēkā 
info plakātā

Līdz 16.VII Vivantas Volkovas izstāde Zvanu balsis: fotostāsti Tūjas bibliotēkas 
Zinību centra zālē
(Liedaga ielā 11)

16.VII 12.00 Tikšanās Ieskats zvanu vēsturē un daudzveidībā 
ar izstādes Zvanu balsis: fotostāsti autori liepupieti, 
LA žurnālisti un novadpētnieci Vivantu Volkovu

Tūjas bibliotēkas
Zinību centra zālē
(Liedaga ielā 11)

25.VII 14.00 Fotogrāfa Andra Vētras fotoizstādes Dzīves 
kaleidoskops atklāšana un saruna ar autoru, 
reiki skolotāju un dziednieku. Pasākums notiek 
Liepupes pagasta, arī Tūjas Liedaga ielas svētku 
dienā! Būs lustīgi pārsteigumi. Nāciet!

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

Tūjas bibliotēkā un 
Zinību centrā jūlijā

	 Pagājušajā	 gadā,	 pateicoties	
iedzīvotāju	atsaucībai	un	 snieg-
tajām	ziņām,	Dabas	aizsardzības	
pārvalde	 (DAP)	 apstiprinājusi	 
13	 jaunas	 invazīvā	 un	 ēdelīgā	
Spānijas	 kailgliemeža	 (Arion 
vulgaris)	 atradnes.	 Tas	 liecina,	
ka	šis	nevēlamais	viesis	Latvijas	
dabā	izplatās	ļoti	strauji.
	 Pirmo	 reizi	 šī	 suga,	 kas	 ap-
draud	 dabiskos	 biotopus,	 lauk-
augus,	 kā	 arī	 mājdzīvnieku	
veselību,	 Latvijā	 reģistrēta	 
2009.	gadā,	bet	11	gadu	laikā	ko-
pumā	tas	atklāts	vismaz	60	vie-
tās	visā	valstī,	galvenokārt	Rīgas	
apkārtnē	un	Zemgalē.	Ziņas	par	
Spānijas	 kailgliemeža	 atradnēm	
ir	 ļoti	 svarīgas,	 lai	saprastu,	cik	
strauji	tas	Latvijā	izplatās	un	ko	
darīt	vai	nedarīt,	lai	šo	sugu	ap-
stādinātu.	
	 DAP	 Savvaļas	 sugu	 aizsar-
dzības	 nodaļas	 vecākā	 eksperte	
Santa	Rutkovska	stāsta,	ka	glie-
meži	barojas	un	strauji	aug	 līdz	
vasaras	otrajai	pusei,	jo	īpatņiem	
īsā	laikā	jāsasniedz	dzimumbrie-
dums	 un	 jāatstāj	 pēc	 iespējas	
vairāk	 pēcnācēju.	 Vairošanās	 –	
olu	dēšana	–	sākas	jūnija	beigās.	
	 Dabas	 aizsardzības	 pārvalde	
aicina	turpināt	ziņot	par	jauniem	
atradņu	 gadījumiem,	 rakstot	 uz	
e-pastu	 invazivs@daba.gov.lv,	
norādot	iespējami	precīzu	vietu,	
savu	kontaktinformāciju	un	pie-
vienojot	 atrastā	 Spānijas	 kail-
gliemeža	foto.	Papildu	informā-
cijai	– infografikas	par	Spānijas	
kailgliemezi.	Lai	atraktīvā	veidā	
pievērstu	 uzmanību	 Spānijas	
kailgliemezim	 un	 tā	 izplatībai,	
DAP	 sadarbībā	 ar	 filmu	 studiju	
Animācijas brigāde	 izveidojusi	
īsu	 leļļu	 filmu,	 ko	 var	 noska-
tīties	 DAP	 YouTube	 kanālā	 –	 
https://youtu.be/lvhfmBfKZK4/.
	 Spānijas	 kailgliemezis	 ie-
kļauts	Eiropas	 100	 visinvazīvā-
ko	dzīvnieku	sarakstā	un,	savai-
rojoties	lielā	skaitā,	var	apdrau-
dēt	 vietējās	 savvaļas	 augu	 su-
gas	 un	 kultūraugus,	 piemēram,	
zemenes,	 kāpostus,	 kabačus,	
gan	 apēdot	 tos,	 gan	 pārnēsājot	
dažādus	augu	patogēnus.	Tas	iz-
konkurē	un	barojas	arī	ar	citām	
bezmugurkaulnieku	sugām,	pie-
mēram,	gliemežiem	un	sliekām,	
tāpat	 ir	 novērota	 krustošanās	 ar	
tuvāk	radniecīgajām	kailglieme-

žu	 sugām,	 kā	 rezultātā	 vietējās	
sugas	asimilējas	un	izzūd.	
	 Speciālisti	norāda,	ka	 tas	var	
pārnēsāt	Escherichia coli	baktē-
rijas	 un	 Spānijas	 kailgliemezis	
ir	 starpsaimnieks	 vairākām	 pa-
razītu	 sugām,	kas	apdraud	suņu	
dzimtas	 dzīvniekus,	 zaļbarības	
piesārņojums	 ar	 gliemežiem	
var	 palielināt	mājlopu	 risku	 sa-
slimt	 ar	 botulismu,	 ko	 ierosina	
Clostridium botulinum	 baktēri-
jas,	kas	dzīvo	augsnē	un	var	no-
nākt	kontaktā	ar	gliemežiem.
 Padomi	 Spānijas	 kailglie-
mežu	iznīcināšanai	savā	īpašu-
mā.
l	 Visefektīvākā	 metode	 ir	 no-
lasīt	 tos,	 krēslai	 iestājoties,	 vai	
agri	 no	 rīta,	 kad	kailgliemeži	 ir	
aktīvi.	 Tie	 iznīcināmi,	 pāršķe-
ļot	 ar	 lāpstas	 vai	 kāda	 cita	 asa	
priekšmeta	 palīdzību	 vai	 ievie-
tojot	 uz	 diennakti	 10%	 vārāmā	
sāls	 šķīdumā.	 Spānijas	 kail-
gliemezis	 savā	 barībā	 izmanto	
arī	beigtus	vai	 savainotus	 savas	
sugas	 īpatņus.	 Tāpēc	 beigtos	
gliemežus	 var	 atstāt	 citu	 īpatņu	
piesaistīšanai	konkrētā	vietā,	un	
tādā	gadījumā	konkrētā	vieta	jā-
apseko	atkārtoti.	Ja	kailgliemeži	
tiek	 iznīcināti	 augustā,	 septem-
brī,	 lai	 nepieļautu	 oliņu	 nonāk-
šanu	 vidē	 un	 to	 izšķilšanos,	
beigtie	 indivīdi	 jāsadedzina	 vai	
jāievieto	sālsūdenī.
l	 Gliemežu	 pārņemtajā	 terito-
rijā	 var	 ierīkot	 īpašas	 lamatas.	
Par	 tām	 var	 kalpot	 kastes,	 bur-
kas,	pudeles	ar	nogrieztu	galu	un	
tajās	 ievietotu	 pievilinātājvie-
lu	 (pūstoši	 augi,	 suņu	 un	 kaķu	
mākslīgā	barība,	kombinētā	lop-
barība).
l	 Labi	darbojas	arī	slīcināšanas	
slazdi	–	augsnē	līdz	tās	virskārtai	
ierok	trauku,	kurā	ielej	šķidrumu	
kopā	 ar	 pievilinātājvielu.	 Vis-
biežāk	 slīcināšanas	 slazdos	 par	
pievilinātājvielu	 izmanto	 alu.	
Ja	 slazdos	 būs	 tikai	 tīrs	 ūdens,	
gliemeži	var	ātri	no	tā	izlīst	ārā.	
Tāpēc	šķidrumam	jāsatur	vielas,	
kas	 veicina	 gliemežu	 noslīkša-
nu,	–	1%	vara	(vara	sulfāts)	vai	 
10%	vārāmā	sāls	šķīdums;
	 Invazīva	 suga	 (no	 latīņu	 in-
vasus	–	 iebrukt,	 iekarot)	 ir	 tāda	
citzemju	 suga,	 kuras	 izplatīša-
nās	 apdraud	 bioloģisko	 daudz-
veidību	 un	 vietējās	 sugas.	 Tā	

Latvijā strauji izplatās invazīvais 
Spānijas kailgliemezis

spēj	 ātri	 savairoties,	 sekmīgi	
izplatīties	un	izkonkurēt	vietējās	
sugas.	Šie	 ienācēji	 apdraud	gan	
vietējās	 ekosistēmas,	 gan	 pret	
vides	apstākļu	izmaiņām	jutīgas	

sugas,	maina	 vidi	 sev	 labvēlīgā	
virzienā,	izspriežot	vājākus	kon-
kurentus.	 Tās	 ne	 vien	 apdraud	
vietējo	 bioloģisko	 daudzveidī-
bu,	 bet	 arī	 rada	 ekonomiskus	

zaudējumus,	 ainavas	 izmaiņas,	
samazina	 lauksaimniecības	 un	
meža	zemes	vērtību.

Maija Rēna,
DAP komunikācijas speciāliste

Salacgrīvas novada 
kārtībnieki atgādina 

	 Salacgrīvas	 novada	 domes	 saistošajos	
noteikumos	Nr.	11	par	Salacgrīvas	nova-
da	teritorijas	kopšanu	un	būvju	uzturēšanu	
definēts:
–	 “Namīpašumu,	 zemesgabalu	 un	 citu	
nekustamo	īpašumu	īpašniekiem,	valdītā-
jiem	savos	īpašumos	jānodrošina:
2.9.	 regulāra	 zāliena	 pļaušana	 –	 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	 pār-
sniedz	15	 cm,	bet	 ārpus	 apdzīvotām	vie-
tām	–	40	cm,	izņemot	teritoriju,	kura	tiek	
izmantota	lauksaimniecības	vajadzībām.
4.	Nekustamā	 īpašuma	un	 tam	piegulošo	
teritoriju	uzturēšanu	un	kopšanu	nodroši-
na	 nekustamā	 īpašuma	 īpašnieks	 vai	 tie-
siskais	valdītājs.

5.	Noteikumu	4.	punktā	minētās	personas	
nodrošina:
5.1.	 namu	 teritorijā	 –	 teritorijas	 sakopša-
nu,	zālienu	 regulāru	nopļaušanu,	apstādī-
jumu	uzturēšanu;	
5.2.	nekustamā	īpašuma	piegulošās	terito-
rijas	 kopšanu:	 zālienu	 regulāru	 pļaušanu	
līdz	 10	metriem,	mērot	 no	 zemes	 gabala	
līdz	brauktuves	malai,	neieskaitot	ietvi	un	
veloceliņus;
5.3.	nekustamā	īpašuma	piegulošās	terito-
rijas	ietvju	tīrīšanu,	nepieļaujot	atkritumu	
(tajā	skaitā	bioloģiski	noārdāmo	–	nokritu-
šo	koku	lapu	un	zaru)	uzkrāšanos,	grāvju	
un	caurteku	uzkopšanu,	nepieļaujot	grāvju	
un	caurteku	aizsērēšanu.

Anna Mundiciema,
Salacgrīvas novada domes kārtībniece

mailto:invazivs@daba.gov.lv
https://youtu.be/lvhfmBfKZK4/
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Redaktore Ilga Tiesnese.
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, LV-4033, tālr. 64071987, 26545574,
e-pasts: ilga.tiesnese@salacgriva.lv

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

Sveiciens 
jūlija jubilāriem!
Es tev novēlu liepziedu maigumu,
Kad tie plaukstās jūliju tur,
Pirmo pērkona lietu svaigumu,
Un sev brīnumābeli izdomāt,
Kura debesīs dvēseli bur.

Vasara,	vasara,	mana	un	tava…	 
Ziedu,	ogu	un	vēja	smaržu	pilna,	 
bagāta	un	dāsna.	Baudīsim,	dzīvosim	un	
izjutīsim	to	kopā	un	atsevišķi!	Lai	izdodas!

Lielsalacas ev. lut. draudzes kapusvētki:
 Kuiķulē  25. jūlijā pl. 14.00
 Salacgrīvā 25. jūlijā pl. 16.00

 Brīdagā 1. augustā pl. 12.00
 Ainažos 8. augustā pl. 12.00

Par Sudraba kaijas 9. festivālu
Tik ļoti gaidīts, tik ļoti, ļoti... 
Konkurss un visi koncerti tiek 
pārcelti uz nenoteiktu laiku. 
Kad vien varēsim pulcēties, 
Sudraba kaija uzlidos augstu 
debesīs. 
Koncerti BŪS! 
Sekojiet informācijai! 
Visas iegādātās biļetes būs 
derīgas. Ja kādi jautājumi, 
zvaniet 26586974.

Sirsnīgi sveicieni 
Valtam Pūcem, 
Grupai DaGamba, 
Aijai Andrejevai un 
visai Sudraba kaijas komandai. 

Arta Zunde 
 P.S. Grupas DaGamba 
Čaikovska mūzikas koncerts 
Liepupes muižas parkā 29. jūlija 
vakarā nav festivāla Sudraba 
kaija organizēts pasākums.


