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Salacgrīva iesniedz
pieteikumu
Satversmes tiesā

14. augustā Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs parakstīja pieteikumu
Satversmes tiesai par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma pielikuma Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā
iedalījuma vienības 23.1., 23.2.,
23.8., 23.12. un 23.13. apakšpunktu atbilstību demokrātiskas
valsts principam, pašvaldības
principam, labas likumdošanas
principam, Latvijas Republikas
Satversmes 1., 91. un 101. pantam, kā arī Eiropas Vietējo pašvaldību hartas 4. panta sestajai
daļai un 5. pantam.

Pēc pieteikuma parakstīšanas
pašvaldības vadītājs sacīja: – Ir
sagatavots iespaidīgs dokuments,
kurā uzsvērtas neievērotās vietējās un starptautiskās tiesību normas un veikta nopietna analīze
par procedūru, kādā veidā tika
veikta reforma. Uzskatām, ka, īstenojot šo reformu, mēs zaudēsim
pašnoteikšanos un zināmā mērā
apdraudēta ir mūsu attīstība
nākotnē. Šodien šo pieteikumu,
elektroniski parakstītu, Salacgrīvas novada dome iesniedza Satversmes tiesā.
D. Straubergs uzsvēra, ka reformas apspriešanas process bija
nedemokrātisks, jo neviens no

Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas pārstāvjiem
nav ticies un runājis ar novada
iedzīvotājiem un nav ņemta vērā
Salacgrīvas novada iedzīvotāju
vēlme būt patstāvīgiem, jo 94%
aptaujas dalībnieku bija par neatkarīgu Salacgrīvas novadu.
– Kāds būs Satversmes tiesas
spriedums, ir grūti prognozēt.
Esam piedalījušies piketos, iesnieguši pašvaldības deputātu
pieņemtos lēmumus par nepamatotu administratīvi teritoriālo
reformu Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā
un Saeimas komisijā, rakstījuši
vēstuli Valsts prezidentam. Šis ir

Pārbūvēs Bocmaņa laukumu,
Kalna un Krīperu ielu

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs paraksta
pieteikumu Satversmes tiesai

pēdējais solis, – apliecināja novada domes priekšsēdētājs.
Pašvaldības vadītājs pateicas
visiem aktīvajiem Salacgrīvas
novada iedzīvotājiem, kuri ap-

taujās un parakstu vākšanas reizēs nebija vienaldzīgi un atbalstīja novada neatkarību.
Ilga Tiesnese

Mācību gada sākums

1. septembris
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā – plkst. 10.00 estrādē;
Liepupes pamatskolā – plkst. 9.00.
Ja nenotiks kas neplānots, tad Salacgrīvas vidusskola 2020. gada
1. septembrī plkst. 10.00 ar prieku gaidīs mazos un lielos skolēnus
uz satikšanos Zinību dienā! Lai ievērotu drošības pasākumus, Zinību
diena šogad notiks neierasti:
a) 1. un 12. klases skolēni kopā ar vecākiem laipni gaidīti skolas
aktu zālē (vecāki uzreiz dodas uz aktu zāli, skolēni pulcējas savās
klasēs). Detalizētāku informāciju sniegs klašu audzinātājas;
b) citu klašu skolēni pulcējas savās klasēs un svētku brīdi pavada
kopā ar klases audzinātāju klasē vai ārpus tās. Arī vecāki aicināti
pievienoties svētku brīdim klasēs.
Lai veiksmīgs gaidāmais mācību gads!

Par lietusūdeņu novadīšanu
centralizētajā kanalizācijā

Veicamos darbus Bocmaņa laukumā ar pašvaldības vadītāju Dagni Straubergu (no kreisās) apspriež
SIA Nobe pārstāvji Jānis Bergs, Selvins Novickis, Alekss Borozdins un domes priekšsēdētāja vietnieks
attīstības jautājumos Kristaps Močāns

Salacgrīvas novada dome parakstījusi līgumu ar SIA Nobe par
Bocmaņa laukuma, Krīperu un
Kalna ielas pārbūvi Salacgrīvā.
Runājot par darbiem Bocmaņa
laukumā, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs atzina, ka šis ir viens no svarīgākajiem pilsētas centrālās daļas
sakārtošanas projektiem: – Šobrīd
finišam tuvojas darbi Jahtu servisa ēkā un Salacgrīvas kultūras
centra apkārtnes labiekārtošana.
Vēl atlicis vecās bākas placis,
kura sakārtošanai esam piesaistījuši Eiropas Savienības finansējumu, un septembrī abos laukumos
uzsāksies pārbūve. Prieks un gandarījums, ka šeit veidojas sakār-

tots un skaists centrs, vieta, kur
atpūsties un labi pavadīt laiku, jo
vecās bākas laukumā ir brīnišķīga
picērija «ab initio» un jaunatvērtais restorāns «Port Grīva». Pašvaldības vadītāja vietnieks attīstības jautājumos Kristaps Močāns
atzīmēja, ka tajā vietā iezīmējas
pilsētas centrs, pievilcīga vieta
tūristiem, jahtotājiem, viesiem un
vietējiem: – Turklāt, kad pilsētas
centrs būs sakārtots, mēs varēsim
pakāpeniski visu turpināt un sakopt teritorijas tālāk no centra.
Iepirkumā par darbiem Bocmaņa laukumā un Krīperu un Kalna ielā uzvarēja SIA Nobe. Tās
pārstāvis Jānis Bergs ir pārliecināts, ka vietējiem jāstrādā tur, kur

viņi dzīvo. – Gribam parādīt, ka
neesam sliktāki par citiem, – viņš
uzsvēra.
Reāli darbi sāksies pēc būvatļaujas saņemšanas septembrī, šobrīd notiek dokumentu kārtošana
un materiālu sagāde. Pēc līguma
visiem darbiem Bocmaņu laukuma, piegulošo ielu un komunikāciju sakārtošanai atvēlēti septiņi
mēneši.
SIA Nobe pārstāvis Selvins
Novickis informēja, ka būvniecības darbu laikā Bocmaņa laukumā
būs apgrūtinājumi un satiksmes
ierobežojumi, bet piekļūšana objektam, ceļš satiksmei un pāris
autostāvvietu būs.
Ilga Tiesnese

SIA Salacgrīvas ūdens speciālisti lietus laikā veica Salacgrīvas
pilsētas kanalizācijas pieslēgumu
apsekošanu, lai noteiktu, vai pilsētas kanalizācijā netiek novadīti lietusūdeņi vai gruntsūdeņi.
Nācās secināt – daudzi īpašnieki
diemžēl neņem vērā faktu, ka šādas darbības ir aizliegtas. Novadītais lietusūdeņu apjoms tiek
pārsūknēts uz Salacgrīvas pilsētas attīrīšanas iekārtām, kas
ievērojami palielina elektroenerģijas izmaksas un negatīvi
ietekmē kanalizācijas pakalpojuma tarifus. Tāpēc atgādinām,
ka saskaņā ar Salacgrīvas novada
domes saistošo noteikumu Nr. 9
Sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Salacgrīvas novada pašvaldībā 30.3. punktu, kā
arī 49. punktu Ministru kabineta
noteikumos Nr. 174, ir aizliegts
centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadīt lietus notekūdeņus un gruntsūdeņus, izņemot
gadījumus, ja par lietus notekūdeņu un gruntsūdeņu novadīšanu centralizētajā kanalizāci-

jas sistēmā ir noslēgts līgums.
SIA Salacgrīvas ūdens informē, ka sākot ar 2020. gada
1. septembri, saskaņā ar minēto
9. saistošo noteikumu 48. punktu,
kopējā novadīto notekūdeņu
daudzumā tiks ietverts lietus
notekūdeņu daudzums no klienta teritorijas, ja netiks novērsta
lietusūdeņu novadīšana pilsētas
kanalizācijā.
Klienti, kuru īpašumos tiks
konstatēta lietusūdeņu novadīšana kanalizācijā, saņems atsevišķas
vēstules. Pamatojoties uz tām, tiks
dots laiks, lai novērstu lietusūdeņu novadīšanu kanalizācijā vai
arī piedāvāts uzstādīt (par klienta
līdzekļiem) plūsmas mērītāju uz
mājas kanalizācijas izvada, pēc
kura turpmāk tiks veikti norēķini
par izmantoto kanalizācijas pakalpojumu. Klients varēs izvēlēties
arī parakstīt līgumu par lietusūdeņu novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā. Šādā
gadījumā plūsmas mērītāja
uzstādīšana (kas ir ievērojamas
izmaksas) netiks pieprasīta.
SIA «Salacgrīvas ūdens»

2

l

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2020. gada 26. augusts

Salacā skaita lašus

Tā Salacas upē izskatās lašu skaitītājs. Laivotājiem
ieteicams kāpt krastā pirms trešā nēģu tača, jo tā
šķērsošana var būt nedroša

19. augustā Salacā virs 3. nēģu tača,
piedaloties visu ieinteresēto organizāciju
(Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības
departamenta, vides zinātniskā institūta
BIOR, Salacgrīvas novada domes, Dabas
aizsardzības pārvaldes, Salacas makšķernieku biedrības) vadītājiem, BIOR vadībā
atklāja Latvijā pirmo uz nārstu migrējošo
lašu un taimiņu skaitītāju. Tagad Latvijas
galvenajā lašu dabiskā nārsta upē ir visi
trīs zinātniskās uzskaites veidi, kas atbilst
Starptautiskās jūras pētniecības padomes
(ICES) rekomendācijām.

Pirmkārt, tā ir uz jūru migrējošo mazuļu (smoltu) uzskaite kopš 1960. gadu
sākuma. Tas ir murds, ko katru gadu aprīlī maijā var redzēt no tilta pār Salacu
Salacgrīvā jūras pusē. Otrkārt, lašu mazuļu uzskaite ar elektrozveju Salacā un tās
pietekās (kopš 1990. gadiem) un, treškārt,
sākot ar 2020. gadu, uz nārstu migrējošā
nārsta bara uzskaite ar automātisko reģistratoru. Šis ir ļoti nozīmīgs notikums Latvijas zivju zinātnei!
Pielietojot modernāko pieejamo zinātnisko iekārtu, BIOR pētniekiem būs

Salacgrīvas
novadu
apciemoja
Zigmunds Elke

Jūlija beigās Salacgrīvas novadu apciemoja
Zigmunds Elke, kurš ar riteni apceļo Baltijas jūras
valstis

28. jūlijā Salacgrīvā ieradās Zigmunds Elke
(Sigmund Oelke), kurš ar velosipēdu plāno apceļot Baltijas jūras valstis. Sākot savu ceļojuma
tūri Vācijā un tālāk caur Skandināvijas valstīm,
viņš ieradies dzimtajā Latvijā. Zigmunds novada domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam
pastāstīja, ka pats ar savu enerģiju un entuziasmu
ir plānojis trīs mēnešos veikt visu Baltijas jūras
valstu maršrutu un atgriezties Vācijā, kur strādā
par elektriķi mašīnbūves kompānijā. Viņš ceļā
jau bija pavadījis mēnesi un 20 dienas, katru dienu veicot 100–180 km. Zigmunds atzīst, ka šāds
ceļojums ir finansiāli dārgs, bet tas nav šķērslis,
lai saviem spēkiem sasniegtu iecerētos mērķus.
Veiksmi ceļā!
Kaspars Neimanis

pieejama informācija par lašveidīgo zivju sugu sastāvu, zivju garumu un svaru,
dzimumu, kā arī nārsta migrāciju laiku
un intensitāti. Datu vākšanas programmā
Salacā ievietota speciāla uzskaites iekārta. Tā piereģistrēs visus lašus un taimiņus,
kas šajā upē dosies uz nārstu rudenī.
Pētījuma rezultāti palīdzēs sniegt priekšstatu par iemesliem, kāpēc samazinās lašu
skaits Salacā – vai ir samazinājies nārstojošo zivju skaits, vai pasliktinājusies nārsta
vietu kvalitāte upē un veicami papildu pasākumi nārsta dzīvotņu atjaunošanā. Iegū-

tie rezultāti, pamatojoties uz zinātniskiem
rezultātiem, ļaus ilgtermiņā plānot licencēto makšķerēšanu Salacas upē, nodrošinot
gan lašu aizsardzību, gan makšķerēšanas
attīstību.
Salaca ir galvenā Latvijas dabiskā laš
upe, tajā zivju mazuļi netiek ielaisti no
zivjaudzētavām, lašu krājums upē veidojas dabiskā nārsta ceļā. Šī ir viena no retajām Latvijas upēm, kur ir atļauta lašu un
taimiņu licencētā makšķerēšana.
Ilga Tiesnese

SIA Salacgrīvas ūdens
informē

SIA Salacgrīvas ūdens 15. jūnijā
sāka Salacgrīvas pilsētas decentralizēto kanalizācijas sistēmu – septiķu,
notekūdeņu krājtvertņu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu – reģistrāciju un
apsekošanu atbilstoši normatīvo aktu
prasībām par decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatāciju.
Apsekotas 32 decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašumos, kuriem
piegulošajā ielā atrodas centralizētie kanalizācija cauruļvadi, – tātad,
to īpašniekiem ir dotas visas iespējas
izmantot centralizētās kanalizācijas
pakalpojumus. Ir arī otra iespēja, ko
var izmantot decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieki, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasību ievērošanu, – novadīt notekūdeņus hermētiskās
krājtvertnēs un tās regulāri izvest, lai
nepieļautu vides piesārņošanu ar notekūdeņiem.
Taču tā nenotiek. No 32 apsekotajām decentralizētajām kanalizācijas
sistēmām tikai vienā īpašumā ir izbūvēta prasībām atbilstoša vietējā notekūdeņu attīrīšanas iekārta! Pārējās apsekotajās bija nehermētiskas krājtvertnes, un tas nozīmē, ka notiek regulāra
un apjomīga gruntsūdeņu piesārņošana. Skatoties vienpusēji, var apgalvot,
ka katrs iedzīvotājs pats izvēlas, kādu
ūdeni viņš lieto un pats atbild par savu
veselību, taču nedrīkst ignorēt piesārņojumu, ko rada nehermētiskas kanalizācijas krājtvertnes. Šo krājtvertņu
īpašnieki skaidroja, ka viņu kanalizācijas ūdeņi tiek uzkrāti bedrē un regulāri
izvesti. Taču tā ir neizpratne par patieso situāciju. Vajadzētu padomāt, vai
tiešām izvedam tikpat daudz, cik ūdens
iztērējam? Cik lielai jābūt kanalizācijas krājtvertnei, lai tā spētu uzņemt
ūdeni no vannas, dušas, tualetes, trauku mazgājamās un veļas mašīnas? Faktiski nehermētiskā krājtvertnē uzkrājas
tikai biezumi, pārējais iefiltrējas gruntī.
Ar gruntsūdeņiem piesārņojums no notekūdeņiem nokļūst gan kaimiņa ūdens

akā, gan pilsētā esošajos novadgrāvjos,
attiecīgi tālāk Salacā un Baltijas jūrā.
Šis fakts ir nozīmīgs sabiedrībai kopumā un nav katra personīgā darīšana.
Veicot pārrunas ar decentralizēto
kanalizācijas sistēmu īpašniekiem,
daudzi teica: – Mēs desmitiem gadu
esam lietojuši savas lokālās kanalizācijas krājtvertnes un nekas ļauns nav
noticis. Kāpēc gan tagad mums būtu
jātērē nauda un jāpieslēdzas centralizētajai kanalizācijas sistēmai? Šāda
attieksme nav pareiza, tā rada riskus un
negatīvi ietekmē apkārtējās vides stāvokli. Pirmkārt, desmitiem gadu laikā
gruntsūdeņi ir piesārņoti, par to liecina
dažādas analīzes. Turklāt arī Salacgrīvā vairākās akās ir konstatēts bakteriālais piesārņojums, ko radījusi tieši
noplūde no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām. Otrkārt, jāmin ekonomiskais pamatojums. Šobrīd normatīvie akti paredz, ka bez sodiem var
tikt ekspluatētas tikai hermētiskas
krājtvertnes, kas pēc apsekošanas rezultātiem mūsu pilsētā ir liels retums.
Decentralizēto kanalizācijas sistēmu
īpašniekiem jāņem vērā reģistrācijas
apliecinājumā noteiktais krājtvertņu
izvešanas biežums un jārēķinās ar lielām izmaksām par asenizācijas pakalpojumiem, jo krājtvertņu izvešana pārsvarā gadījumu jāveic vairākas reizes
gadā. Tāpat būtiskus finansiālos ieguldījumus prasīs decentralizēto kanalizācijas sistēmu pārbūve un to turpmākā
apsaimniekošana atbilstoši normatīvo
aktu prasībām.
Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem jārēķinās ar šādām
prasībām:
l ja tiek izmantota krājtvertne, tai
jābūt hermētiskai, lai notekūdeņi neiesūcas gruntī un uzkrātie notekūdeņi
regulāri jānodod asenizatoram;
l ja tiek izmantots septiķis (vietās, kur
to pieļauj gruntsūdens līmenis un normatīvie akti), tam jābūt nodrošinātam
ar filtrācijas lauku, turklāt uzkrātie

nosēdumi regulāri jānodod asenizatoram;
l ja tiek izmantotas lokālās attīrīšanas iekārtas, jāskatās, lai tās ekspluatētu atbilstoši ražotāja tehniskajai
dokumentācijai. Jāveic regulāra to apkope (reizi gadā vai atbilstoši ražotāja
nosacījumiem). Ja gadās avārija, pēc
tās jāveic ārkārtas apkope. Par veikto
apkopi jāinformē reģistra uzturētājs.
Visus decentralizēto kanalizācijas
sistēmu īpašniekus SIA Salacgrīvas
ūdens aicina pārdomāt un izvērtēt, vai
tomēr ilgtermiņā nebūtu izdevīgāk izmantot centralizētos kanalizācijas pakalpojumus. Varbūt tieši šobrīd ir īstais
laiks, lai kopīgi ar SIA Salacgrīvas
ūdens speciālistiem pārrunātu pievada
izbūves iespējas un izbūvētu kanalizācijas pievadu centralizētajai sistēmai?
Pievada izbūvei būs nepieciešams
vienreizējs finansiāls ieguldījums, taču
turpmāk nebūs jāuztraucas par notekūdeņu savākšanas un novadīšanas jautājumiem, jo par to profesionāli parūpēsies SIA Salacgrīvas ūdens.
SIA Salacgrīvas ūdens informē, ka
turpinās decentralizēto kanalizācijas
sistēmu apsekošanu gan Salacgrīvas
un Ainažu pilsētā, gan pārējās novada
apdzīvotajās vietās, uz kurām attiecas
Salacgrīvas novada domes saistošie
noteikumi par decentralizētajām kanalizācijas sistēmām. Informācija par noteikumiem neatbilstošajām sistēmām
un asenizācijas līgumu neesamību tiks
apkopota un nodota Salacgrīvas novada domes kārtībniekiem, kuru kompetencē ir veikt darbības attiecībā uz šo
saistošo noteikumu neievērošanu vai
vides piesārņošanu.
Salacgrīvieši lepojas ar savu pilsētu,
bet pilsēta nav tikai tās redzamā daļa.
Sakoptībai ir jābūt visos līmeņos, arī
zem zemes. Tā ir mūsu kopēja vide,
kas jāsaglabā pašu labklājībai un nākamajām paaudzēm.
Kaspars Krūmiņš,
SIA «Salacgrīvas ūdens»
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Par novadam svarīgāko

Par lielākajiem un svarīgākajiem darbiem un projektiem pašvaldībā stāsta Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
Dagnis Straubergs:
t Esam iesnieguši pieteikumu Satver
smes tiesai par Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likuma atbilstību demokrātiskas valsts principam, pašvaldības
principam, labas likumdošanas principam,
Latvijas Republikas Satversmei, kā arī Eiropas Vietējo pašvaldību hartai. Paldies
visiem aktīvajiem cilvēkiem Salacgrīvas
novadā, kuri izteica savu viedokli par novada neatkarības saglabāšanu. Tagad gaidīsim rezultātu.
t Saistībā ar administratīvi teritoriālo
reformu ir izveidota plānotā Limbažu novada finanšu komisija, kurā Alojas, Limbažu un Salacgrīvas pašvaldību vadītāji
izskata un saskaņo katrai pašvaldībai svarīgos līgumus. To paredz šī brīža likumdošana. Mēs gan uzskatām, ka tas ir antikonstitucionāli, bet tā sniega bumba veļas, un
mums jādara tas, kas jādara.
t Ir iestājies zināms atkusnis jautājumos par kredītu ņemšanu. Veicot stingru
kontroli, to piešķir jau sagatavotiem projektiem.
t Novadā šobrīd, pateicoties iepriekšējos gados ieguldītajam lielajam darbam
finanšu meklēšanā un dokumentu sagatavošanā, notiek ārkārtīgi daudz būvdarbu.
t Turpinās darbi Zvejnieku parka estrādē, uz autoceļa Via Baltica, pie Liep
upes pamatskolas. Tūlīt noslēgsies Salac

grīvas kultūras centra apkārtnes labiekārtošana un Jahtu servisa ēkas būvniecība.
t Deputāti domes sēdēs maijā, jūnijā,
jūlijā un augustā ir apstiprinājuši izvērtētos
papildu darbus un piešķīruši tiem finansējumu. Ir atbalstīti Zivju fonda projekti vimbu,
nēģu un taimiņu populācijas pavairošanai,
piešķirts finansējums projektam Klimata
pārmaiņu mazināšana Salacgrīvas novada
ielu apgaismojuma infrastruktūrā. Septembrī sāksies ilgi gaidītā Bocmaņa laukuma,
Krīperu un Kalna ielas pārbūve, ir piešķirts
finansējums Vecā bākas plača sakārtošanai.
Vairākus projektus realizēsim Tūjā: labiekārtosim Zinību centra un Tūjas autobusa
pieturas un apļa apkārtni. Šobrīd visa novada apdzīvotajās vietās notiek apgaismojuma nomaiņa uz ekonomiskajām spuldzēm.
Ir piešķirts finansējums ceļa seguma uzlabošanai un remontdarbiem Ainažos, Kuivižos, Vecsalacā, Salacgrīvā, Līdumos, Lāņos, Tūjā, Liepupes pagastā. Esam piešķīruši finansējumu, lai sakārtotu Krasta ielu,
laukumus pie izglītības iestādēm Ainažos,
Liepupē un Salacgrīvā.
t Jautājums – vai tiksim ar visiem darbiem galā? Ir projekti, kas jau īstenojas,
citi tūlīt sāksies, bet visus darbus šajā gadā
nepaveiksim. Šogad veiksim iepirkuma
procedūru, noslēgsim līgumus ar būvniekiem un darbus turpināsim nākamgad. Iepriekš tā jau esam darījuši. Uzskatu, ka tā
ir laba prakse, jo ļauj laikus plānot un sākt
darbus. Labs piemērs ir Valmieras ielas rekonstrukcija.

Par šķiroto atkritumu
konteineriem Liepupē

t Kopā ar vietnieci izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes lietās Eviju Keiseli apmeklējām visas izglītības iestādes un tikāmies ne tikai ar to vadību, bet arī ar skolas
padomēm un vecākiem, lai uzzinātu, kas
vēl būtu nepieciešams iestādes darba uzlabošanai. Šīs tikšanās bija ļoti interesantas,
labām idejām bagātas. Paldies iestāžu vadībai, pedagogiem un vecākiem. Šis bija
produktīvs darbs.
t Tikāmies ar Ainažu brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrības un Ainažu muzeja
pārstāvjiem un darbiniekiem, lai pārrunātu sadarbību nākotnē. Šobrīd ir skaidra
programma, ko mēs gribam, un ir piešķirts
finansējums ekspertīzei, lai novērtētu ēku
un sagatavotu uzdevumu tās pārbūvei.
t Prieks, ka mūsu novadā aktīvi darbojas biedrības, rakstot projektus. Tās piesaista papildu finansējumu un veic labus
darbus: iegādājas mūzikas instrumentus,
sakārto un labiekārto luterāņu un katoļu
baznīcu apkārtni. Piecas minūtes palikušas
līdz brīdim, kad apsaimniekot, uzturēt un
organizēt licencēto makšķerēšanu Salacas
upē sāks makšķernieku klubs Salackrasti.
Savukārt Svētupes apsaimniekošanu ir uzņēmusies Svētupes aizsardzības biedrība,
kura turpmāk arī organizēs tur licencēto
vēžošanu.
t Salacgrīvā atgriežas cilvēki. To es
saistu ar Covid-19. Cilvēki ir sapratuši,
ka var dzīvot šeit un strādāt attālināti. Arī
uzņēmēji ir aktivizējušies – Salacgrīvā atvērta lieliska picērija un tūlīt durvis vērs

Liepupes ciemā 2019. gada septembrī
tika izveidota šķiroto atkritumu konteineriem paredzēta vieta, kurā SIA Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas
organizācija (ZAAO) novietoja šķiroto
atkritumu ievietošanai paredzētus konteinerus. Diemžēl redzam, ka tajos nonāk
sadzīves atkritumi, elektrotehnika, kā arī
kompostējamais materiāls. Skaidri redzams, ka konteineros iemesta arī netīra
tara, kurā ir pārtikas pārpalikumi.
Diemžēl negodprātīgo iedzīvotāju dēļ
pašvaldība Liepupē šķiroto atkritumu apsaimniekošanas laukumu slēdz. Šī iemesla dēļ Liepupes pagasta Tūjas ciemā līdz
šim netika novietoti konteineri, jo tādi jau
atrodas Upes ielā Tūjā, kur arī netiek ievērota šķiroto atkritumu apsaimniekošanas
kārtība un atkritumus cilvēki nešķiro.
Lai pašvaldība izskatītu iespēju par
šķirotajiem atkritumiem paredzēto konteineru novietošanu apdzīvotajās vietās,
vispirms nekustamā īpašuma īpašniekiem,
valdītājiem, lietotājiem vai šo personu
pilnvarotajiem apsaimniekotājiem jānoslēdz līgums ar SIA ZAAO par sadzīves

atkritumu apsaimniekošanu, pamatojoties
uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
Atgādinām, ka ir spēkā 28.12.2011.
pieņemtie saistošie noteikumi Nr. 16 Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Salacgrīvas novadā, kas nosaka atkritumu
apsaimniekošanas kārtību.
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties www.salacgriva.lv, Salacgrīvas novada domē, Liepupes pagasta un Ainažu
pilsētas pārvaldē. Atkritumu apsaimniekošanas likumā ir noteikta atbildība par
sadzīves atkritumu radītāja vai valdītāja
nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā
sadzīves atkritumu apsaimniekošanā: fiziskajai personai piemēro brīdinājumu vai
naudas sodu no 10 līdz 150 naudas soda
vienībām, bet juridiskajai personai – no
50 līdz 300 naudas soda vienībām.
Paldies tiem iedzīvotājiem, kuri iesaistās atkritumu apsaimniekošanā un šķiro
atkritumus.
Ilze Ozoliņa,
Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja
L. Želankina foto

Pierakstīja
Ilga Tiesnese
P.S. Ar Salacgrīvas novada domes sēdes lēmumiem par piešķirto finansējumu
sīkāk varat iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Budžets.

Jaunatnes un uzņēmējdarbības
iniciatīvu centrs Bāka
Salacgrīvā, Sila ielā 2 reorganizācijas
rezultātā izveidots vienots jaunatnes un
uzņēmējdarbības iniciatīvu centrs Bāka.
Turpmāk šī būs vieta, kur satikties Salacgrīvas novada jauniešiem, topošajiem
un esošajiem uzņēmējiem, mūžizglītības
interesentiem. Tā būs vieta, kur radīt un
realizēt jaunas idejas un strādāt pie kopīgiem projektiem.
Iestādes uzdevumi:
 sekmēt mērķauditorijai nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetenču apgūšanu ārpus formālās un interešu
izglītības, īstenojot dažādus neformālās
izglītības pasākumus, projektus un pro
grammas;
 veidot izpratni par darba dzīvi, karjeras izvēli, neformālo izglītību, veicinot
jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā;
 sekmēt jauniešu līdzdalību jaunat-

Šķiroto atkritumu apsaimniekošanas laukums Liepupē ir slēgts

restorāns Port Grīva, savukārt Kuivižos
viesus gaida minizoo.
t Kā Latvijas Piekrastes pašvaldību
apvienības priekšsēdētājs piedalījos sarunās par finansējuma jautājumiem nākamā
Eiropas Savienības daudzgadu budžeta
plānošanas sanāksmē. Ceru, ka mums izdevās iezīmēt un paskaidrot pašvaldību
vajadzības.
t 8. augustā notika politiskās partijas
Reģionu alianse kopsapulce, kuras dalībnieki pieņēma lēmumu, ka politisko partiju apvienība Latvijas reģionu apvienība
(LRA) konsolidējoties pārtaps par politisku spēku – partiju. LRA kā vienota partija
tiek veidota uz politisko partiju apvienības
LRA bāzes, kurā šobrīd ietilpst trīs partijas un trīs biedrības: politiskās partijas Reģionu alianse, Ogres novadam, Vidzemes
partija, biedrības Sabiedrība centriskai
politikai, Latgolys spāks un Liepājnieki.
Līdz šim cilvēki nevarēja iestāties LRA,
jo nebija tādas partijas. Veidosim spēcīgu,
lielu partiju ar vienotu struktūru un valdi
un nākamajās pašvaldību, Saeimas un Eiroparlameta vēlēšanās startēsim kā partija
Latvijas reģionu apvienība.

nes organizācijās, iniciatīvu grupās un
brīvprātīgajā darbā;
 nodrošināt piekļuvi mērķauditorijas
vajadzībām un interesēm atbilstošai informācijai;
 sekmēt pašvaldības jauniešu un
uzņēmēju iesaistīšanos vietējā, reģiona,
valsts un starptautiska mēroga pasākumos, projektos un programmās;
 organizēt individuālās un grupu
konsultācijas par jauniešiem un uzņēmējiem aktuālām tēmām;
 veicināt vietējo uzņēmēju produkcijas un pakalpojuma popularizēšanu;
 veicināt sadarbību starp centru un
nozares iestādēm, komersantiem un citām
institūcijām vietējā, reģionālā, valsts un
starptautiskā mērogā, pilnveidojot centra
darbību.
Elīna Lilenblate

Atjaunotas laipas un kāpnes

Salacgrīvā atjaunotas laipas līdz pludmalei

Ir pabeigta atjaunoto laipu uzstādīšana Salacas kreisā krasta pludmalē, darbus veica SIA Nobe par 5115,65 eiro (ar
PVN). 14. jūlijā pabeigta jauno kāpņu

uzstādīšana Salacgrīvas pilskalnā. Darbus
veica SIA ST TECHNICS par 8893,50 eiro
(ar PVN).
Ilga Tiesnese
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Par projektu Ceļojums pa Latvijas robežu
zirga mugurā – Lettland umrunden zu Pferde
4. augustā no Latvijas robežpunkta Ainažos savā mēnesi garajā ceļojumā gar Latvijas
sauszemes pierobežu devās
projekta Ceļojums pa Latvijas
robežu zirga mugurā otrā posma dalībnieces Līga Vilne ar
zirgu Prīma un Christina Runce
ar zirgu Dempsija. Projekta galvenais mērķis ir parādīt unikālo
cilvēka un zirga ilgtermiņa sadarbības modeli dabiskā vidē.
Popularizēt jāšanu kā brīnišķīgu
hobiju, pārvietošanos zirga mugurā – kā neaizmirstamu piedzīvojumu. Atgādināt, ka zirgs reiz
bija mūsu vienīgais uzticamais
pārvietošanās līdzeklis, kurš aizvien spēj savu jātnieku aizvest
pat ļoti garos un brīnišķīgos ceļojumos.
Ceļojuma laikā piecās atpūtas
dienās sadarbībā ar fondu 1836
paredzēti vairāki pasākumi, kuru
laikā plānoti koncerti un tikšanās, lai stāstītu par ceļojumā

piedzīvoto un norisi, tā veicinot
cilvēkos fizisko, emocionālo un
garīgo labklājību un stiprinot iedzīvotāju vienotību.
Projekta mērķauditorija ir visi
Latvijas iedzīvotāji un ārzemju
tūristi, kuri vēlas ceļot apkārt
Latvijai pierobežā, un piedzīvot
neskarto dabu, vērojot Latvijas
skaistumu no cita skatpunkta –
zirga muguras.
Pirmais projekta posms norisinājās pagājušā gada augustā.
Tajā visas četras veica maršrutu
gar jūras robežu no Nidas robežpunkta Dienvidkurzemē līdz
Igaunijas robežai Ainažos. Šī
gada ceļojums ir 1300 km gar
Latvijas sauszemes pierobežu
no Ainažiem Ziemeļvidzemē
līdz Nidai Dienvidkurzemē.
Vēlam ceļotājām veiksmi, izturību un sastapt labus cilvēkus
ceļā!
Ilga Tiesnese

Vēl tikai bilde pie Latvijas robežzīmes, un ceļojums var sākties!

Mājaslapa par Vidzemes piekrastes
zvejniekiem

10. jūlijā Salacgrīvas novada muzejā bija īpaša diena, jo projekta Vidzemes
piekrastes zvejas tradīciju un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un
popularizēšana īstenotāji atrādīja paveikto un prezentēja izstrādāto mājaslapu par
Vidzemes zvejniekiem, viņu dzīvesveidu
un atstāto mantojumu Vidzemes piekrastē.
Šis projekts tapis divu piekrastes biedrību – Jūras zeme un Jūrkante – sadarbības
rezultātā, tā mērķis ir saglabāt un nodot
nākamajām paaudzēm vēsturisko informāciju par zvejsaimniecības nozari un tās
tradīcijām Vidzemes piekrastē.
Pasākumu vadīja biedrības Jūras zeme
vadītājs Āris Ādlers, bet pirmo uzrunu
projekta īstenotājiem un viesiem sacīja
Jūrkantes valdes priekšsēdētāja Dzintra
Eizenberga. Viņa atgādināja, ka ideja par
šādu piekrastes zvejas tradīciju saglabāšanu radusies, cita projekta laikā esot Ālandu salās un redzot, kā somi prezentē savu
zvejnieku senās zvejas vietas. – Kopā ar
kolēģiem secinājām, ka kaut ko līdzīgu
mums vajag Vidzemes piekrastē, – viņa
apliecināja.
Tā, lūk, radās pirmās idejas, un
2018. gadā biedrības Jūrkante un Sernikon, kas nu pārtapusi par Jūras zemi,
rakstīja projektu par jaunu mājaslapu,
kurā apkopoti piekrastes zvejnieku stāsti
un ne tikai. Dzintra atcerējās, ka izstrādāta tehniskā specifikācija uz 20 lapām, jo
gribējies izveidot unikālu mājaslapu, kurā
ir Vidzemes piekrastes zvejnieku stāsti un
piekrastes skaistākie objekti 3D variantā
un 360 grādu vizualizācijā. – Ļoti ceru, ka
mums izdevās, – viņa sacīja.
Mājaslapas vidzemeszvejnieki.lv izstrādātājs Jānis Bērziņš parādīja klātesošajiem, ko un kā tajā var atrast, un pastāstīja, kas bijis skaidrs jau projekta sākumā: – Tika nolemts, ka šī nebūs vienkārši
mājaslapa, bet vieta, kurā uzturēt saturu,
audiovizuālo un jebkura veida rakstisko
materiālu, kas laika gaitā pieaugs, mainīsies, papildināsies. Šī ir platforma, kas
veidota uz atvērtā kodu bāzes, kas nozīmē,
ka projekts nav piesaistīts nekādām finansiālām licencēm, ikgadējiem vai mēneša
maksājumiem. Mājaslapa ir papildināma
ērti, viegli, neieguldot lielus līdzekļus.
Nākotnē to administrēs projektā iesaistīto

Biedrības Jūrkante valdes priekšsēdētāja Dzintra Eizenberga prezentē projektu

pašvaldību tūrisma informācijas centru
vai muzeju darbinieki.
Projekta laikā savākta liela apjoma
audioinformācija un fotogrāfijas par
trīs piekrastes pašvaldību – Carnikavas,
Saulkrastu un Salacgrīvas novada – piekrastes zvejniekiem. Mājaslapa veidota
askētiski, tā ir viegli uztverama un sadaļas glīti izkārtotas. Saturiskais materiāls ir
diezgan apjomīgs jau šobrīd, bet nākotnē
tas ir papildināms un strukturējams, lai
maksimāli aprakstītu konkrētā novada
zvejniecības īpatnības, tradīcijas un zvejnieku dzīvi. Saturiskajai daļai līdzi nāk
vizuālais materiāls ar aprakstošo daļu un
karte ar brīvdabas objektiem, apskates vietām, kā arī visu citu iespējami interesanto
katrā pašvaldībā.
Mājaslapā latviešu un angļu valodā var
noklausīties un izlasīt 20 interviju ar piekrastes zvejniekiem. Tās ierakstījis kuivižnieks Dzintris Kolāts. Runājot par pro-

jektu, viņš jau tobrīd atzīmēja lietas, par
kurām nākotnē būtu jārunā šajā mājaslapā.
Viena no tām ir pēcstāsts par katru no intervētajiem zvejniekiem, otra – runāt par
šīs profesijas nākotni. To nemāca nekur, tā
apgūstama no paaudzes paaudzē vai pašmācības ceļā. Dz. Kolāts uzsvēra, ka tieši
zvejniecība dod piekrastei to neatkārtojamo identitāti, kādas citur vienkārši nav.
– Mājaslapai ir jābūt pēctecībai. Zvejnieku skaits ir samazinājies tieši simtreiz,
salīdzinot ar pagājušā gadsimta sākumu.
Latvijā 2019. gadā oficiāli ir reģistrēti 102
zvejnieki. Mums par šo profesiju jārunā
skolās, jāpiesaista jaunieši, jādara tā, lai
šis arods turpinātu dzīvot, – viņš uzsvēra.
Runājot par intervijām ar piekrastes zvejniekiem, Dz. Kolāts atzīmēja, ka viņi ir
optimisti un ir pesimisti, bet visi zvejnieki
(neatkarīgi no viņu attieksmes pret dzīvi
un apkārtējo vidi) uzskata, ka šī profesija
regresē jeb iet uz iznīkšanu. Tikai viens

to pasaka ar humoru, cits – tādā bēdīgākā
toņkārtā.
Par mājaslapas tehniskajām lietām,
3D un 360 grādu fotogrāfijām un to pielietojumu stāstīja Andris Lapāns. Viņš informēja, ka šajā projektā bija pieaicināti jaunu tehnoloģiju nesēji, ieviesēji. – Piedalījāmies datu vākšanā, 3D modeļu izstrādē
un bija liels prieks izpildīt jūsu vēlmi, padarot šo jau esošo, foršo, diezgan specifisko un unikālo mājaslapu vēl unikālāku
mūsu sadarbības laikā. Galvenais bija ar
drona un parastā fotoaparāta palīdzību
bildēt objektus un vidi un pēc tam šos objektus pārvērst trīsdimensiālos modeļos.
Šis projekts nav tikai tehnoloģijas,
daudz darba tajā ieguldīja iesaistīto novadu muzeju darbinieki. Šobrīd mājaslapa
www.vidzemeszvejnieki.lv pieejama jebkuram interesentam.
Ilga Tiesnese
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Pūtēju orķestrim Enkurs
mūzikas instrumentu
papildinājums

Biedrība Mēs – sabiedrībai
īstenojusi projektu Pūtēju orķestra «Enkurs» vēsturiskie mūzikas
instrumenti, kas tika iesniegts
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana rīcībā Zivsaimniecības teritoriju un kultūras
mantojuma infrastruktūras attīstībai. Projekta kopējās izmaksas – 14 046,89 eiro, no kuriem
12 489,77 eiro ir Eiropas Savienības publiskais finansējums, bet
1557,12 eiro – Salacgrīvas novada domes līdzfinansējums.
Projektā Salacgrīvas kultūras
centra pūtēju orķestrim Enkurs
iegādāti dažādi mūzikas instrumenti: gājiena solobungas un
basbungas, baritona rags, klarnetes, saksofoni, zuzafons, tenora
rags, trombons, kā arī tubu sik
snas.
Pūtēju orķestra dalībnieki novērtē doto iespēju spēlēt kvalitatīvi skanošus un funkcionējošus
instrumentus, pilnveidojot savas
prasmes. Tādā veidā dalībnieki
ir motivēti arī regulāriem mēģinājumu apmeklējumiem. Iegādātie mūzikas instrumenti atvieglo
orķestra spēli svētku gājienos un
pasākumos ārpus telpām.
Paldies Lauku atbalsta dienestam un Salacgrīvas novada domei, īpaši Dagnim Straubergam.
Ilze Saklaure

Jaunos instrumentus iemēģina Vitālijs Bogdanovičs, Ilze Saklaure un
jaunā mūziķu paaudze
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Par individuālajiem
mācību līdzekļiem

Līdz jaunā mācību gada sākumam vairs nav tālu. Lai atvieglotu vecāku un skolēnu
gatavošanos 2020./21. mācību
gadam, novada izglītības iestādes sagatavojušas un savā mājaslapā publicējušas sarakstus
ar lietām, kas būs nepieciešamas
skolēniem nākamajā mācību
gadā. Visi līdz šim ierastie mācību procesam nepieciešamie
līdzekļi vecākiem nav jāiegādājas, jo izglītības iestādēm jāseko
Izglītības un zinātnes ministrijas, Tiesībsarga biroja un Valsts
izglītības satura centra pārstāvju ieteikumiem. Katra mācību
iestāde patstāvīgi izvērtē un vienojas par konkrētiem izglītības
programmas apguvei nepieciešamajiem individuālajiem mācību piederumiem un kādus no
tiem tā nodrošinās. Savukārt izglītības iestādes padome pieņem
lēmumu par pārējo individuālo
mācību piederumu nepieciešamību, pirms tos pieprasīt nodrošināt vecākiem.
Sadaļā Individuālie mācību
līdzekļi ietilpst izglītojamo personiskās lietošanas priekšmeti,
kas tiek izmantoti kā mācību līdzekļi. Tās ir pildspalvas, parastie zīmuļi, dzēšgumija, krāsainie
zīmuļi, flomāsteri, zīmuļu asināmais, penālis rakstāmpiederumu glabāšanai, lineāls, līme,
šķēres, vāciņi mācību grāmatām
un dienasgrāmatai. Tāpat tie ir
piederumi, kas nodrošina mācību procesu, proti, skolas soma,
ikdienas un svētku apģērbs un

apavi, sporta, obligātā izglītības
satura apguvei nepieciešamais
specifiskais apģērbs, higiēnas
piederumi. Individuālie mācību
līdzekļi ir arī tie materiāli, kurus
skolēns izmanto lietu pagatavošanā savai personīgajai lietošanai, piem., uzada zeķes, kas pāriet skolēna personīgajā īpašumā.
Vizuālās mākslas, mājturības
un tehnoloģiju (1.–9. klasei) apguvei nepieciešamos materiālus –
guašas krāsas, akvareļkrāsas,
dažāda izmēra otas gleznošanai
ar akvareļkrāsām un guašu, PVA
līmi, paleti krāsu jaukšanai, krītiņus (pasteļu un vaska), tušu,
tušas spalvas, dažādas krāsainās
gēlpildspalvas, plastilīnu, zīmēšanas papīru, krāsainu aplikāciju papīru un kartonu, audumu
izšūšanai, mulinē diegus, vilnas
dzijas, tamboradatas, adāmadatas, šujamos diegus, izšūšanas
riņķus, materiālus filcēšanai,
karstās līmes stienīšus u.c. –
nodrošinās izglītības iestāde.
Vecākiem ir tiesības par saviem
līdzekļiem iegādāties skolēnam
vēlamos materiālus un piederumus individuālai lietošanai
mācību procesā ar nodrošinātu
iespēju savus radītos darbus saņemt personīgā lietošanā un glabāšanā pēc to izstrādes.
Aicinām Salacgrīvas novada
skolēnu vecākus, pirms iegādāties individuālos mācību līdzekļus, apmeklēt skolas mājaslapu
vai sazināties ar skolu.
Ilga Tiesnese

Bibliokuģi Leišmalītē sveicina
ar kartupeļiem

– Ainažnieki sakrāva kartupeļus laivās,
aizzēģelēja līdz Pēterburgai, pārdeva kartupeļus, apciemoja tautieti Krišjāni Valdemāru un, viņa pierunāti, ziedoja savu artavu tai trakajai jūrskolu lietai. Ziedoja pa
vairāki lāgi, cik nu katrs varēja, līdz sākumam sanāca tieši 475 rubļi. Ar šo naudiņu
tad nu bija jāatver pirmā jūrskola Ainažos, – tiktāl Jānis Peters grāmatā Baltijas
toverī sālīti.
Arī Salacgrīviešu biedrības Bibliokuģis
«Krišjānis Valdemārs» komandu Leišmalītē sagaidīja ar kartupeļiem. Auces novada Bēnes bibliotēkā pirmsskolas izglītības
iestādes Ŗūķīši audzēkņu radošo darbu
izstāde Mēs sapņojam par jūru skolotājas
Daces Rencbergas ierosmē bija darināta,
izmantojot kartupeļu šķēlītes. Bērni tās
mērkuši dažādās krāsās, un to nospiedumi
uz papīra uzbūra jūru, kuģus, krāsainas
zēģelnieku buras un visus vienojošo dzīvesprieka pieskaņas motīvu. Bibliotekāres
Ilga Straume un Laura Logina bija izveidojušas izstādi par Krišjāni Valdemāru,
kas ļoti saskanēja ar bibliokuģa projektu
Ar zīmolu «Latvietis» Leišmalītes ceļos,
ko atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds un
Latvijas simtgades birojs.
Latvietības tēmu mūsu viesi – viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots un zīmola
Latvietis iedibinātājs Raivis Struncens –
plašāk aplūkoja arī Vadakstē, kur mūs mīļi
sagaidīja pagasta bibliotēkas vadītāja Aina
Statkus. Te izvērsās domu apmaiņa par
latviešu jūrniekiem, kuri jau pasen kuģo
ne zem sarkanbaltsarkanā, bet gan lēto
valstu karogiem. Tas esot ekonomisku apsvērumu iespaidā, lai gan jaunā kuģošanas
politika, par ko jau 20 gadu runā Latvijas

Bibliokuģa komanda Saldus novada Vadakstes pagasta bibliotēkā

Jūrniecības savienība, paredz Latvijas nodokļu sistēmu vērst par labu kuģu īpašniekiem. Latvijas kā jūras valsts Saeimu tas
neinteresē.
Pavisam tuvu Reņģes stacijai ir Rubas
pagasta bibliotēka. Tās vadītāja Maruta
Opoļska zināja teikt, ka pa atjaunoto sliežu
ceļu Leišmalītē nu atkal dunēdami kursē
preču sastāvi, vezdami kravas uz Klaipēdas ostu. Jācer, ka drīzumā arī uz Liepāju

un Rīgu. Ostu politika šoreiz arī bija viens
no viesu diskusiju tematiem. Salacgrīvas
novada bibliotēkas vadītāja Hedviga Inese
Podziņa dalījās pārdomās, ko nozīmē būt
tālbraucēja kapteiņa mātei, kā Ainaži un
pirmā latviešu jūrskola ietekmējusi vietējo
jauniešu nākotnes profesiju izvēli… Vai arī
mūsdienās mūsu jūrnieki samestu kolekti
kādai nopietnai latviešu jūrniecības vietai?
Bibliokuģa diskusiju platforma atvērta

ikvienam interesentam, jo te politiskās tēmas, piemēram, ostu pārvaldība, vijas ar
sadzīviskajām – kā labāk pagatavot uzkodas no garšīgajām AS Brīvais vilnis šprotēm, ko ciemakukulī bija atvedusi arī bibliokuģa komanda. Braucieni pa Leišmalīti
turpināsies. Augusta vidū jau ciemojāmies
Zaņā, Ezerē un Vītiņos, lai aicinātu jauniešus uz Latvijas ostām un jūrskolām.
Gints Šīmanis
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Ainažos svin
svētkus!

15. augustā Ainažos notika jau sešpadsmitais Ziemeļlivonijas festivāls, kurā
svētkus kopā ar ainažniekiem un viesiem
svinēja arī kaimiņi no Igaunijas. Šis festivāls aizsākās 2005. gadā, īstenojot pārrobežu projektu, kad pavasarī ciemiņus pie
sevis aicināja Hēdemēstes (Häädemeeste)
pašvaldība, bet augustā viesus uzņēma
ainažnieki. Projekts jau sen beidzies, bet
Ziemeļlivonijas festivāls notiek un pulcē
svinētājus no tuvākas un tālākas apkaimes.
Svētku rosība Ainažos bija manāma jau
no agra rīta: pašmāju un igauņu mājražotāji un amatnieki iekārtoja tirdzniecības
vietas, mākslinieku plenēra Ainaži 2020
dalībnieki izlika savus darbus izstādeipārdošanai, sporta laukumā pie skolas ļoti
atbildīgai spēlei iesildījās futbolisti, jo tieši pulksten 10 sākās tradicionālais futbola
mačs veterāni pret jauniešiem. Šogad interesantajā un spraigajā spēlē ar rezultātu
5:1 uzvarēja veterāni.
Svinīgā festivāla atklāšana notika pulksten 12, kad svētku uzrunu ainažniekiem
un viesiem sacīja Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs un
Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja Ilona
Jēkabsone.
Par skaistu svētku koncertu bija parūpējušies Ainažu kultūras nama deju kolektīvi Randiņš un Radu raksti un jauktais
koris Krasts. Pozitīvu noskaņojumu radīja
Milzu garkājis uz ķegļiem, mīms – burvju
mākslinieks, akrobāts un žonglieris vienā
personā, dažādās spēles un atrakcijas un
jau tradicionālā Ziemeļlivonijas ziemas
krājumu izsole. Radošajā darbnīcā turpat
pie estrādes kopā ar māksliniekiem tapa šī
gada festivāla glezna. Dienas daļas pasākumus lieliski kopā saturēja un novadīja
Valmieras Drāmas teātra aktieris Imants
Strads. Dienas koncertā skaistākās dziesmas koncertprogrammā Uzbur laimi dziedāja Jānis Moisejs.
Kamēr estrādē notika gatavošanās vakara koncertam, kurā uzstājās mūsdienu
tautas mūzikas apvienības Raxtu raxti,
Ainažu kultūras namā notika Jāņa Valka
dokumentālās filmas Ahto, dzenoties pakaļ sapnim prezentācija un tikšanās ar tās
veidotājiem. Filmā rādīts iedvesmojošs

Šogad
Ziemeļlivonijas
svētkus košus
darīja Ainažu
pašdarbības
kolektīvu koncerts.
Bildē fiksēts vidējās
paaudzes deju
kolektīva Randiņš
raitais solis

Lieliskais Raxtu raxti vakara koncerts pulcēja daudz klausītāju un skatītāju

stāsts par 1912. gadā Ainažos dzimušo
Ahto Valteru, kurš kļuva par pirmo cilvēku, kas zem Igaunijas karoga ar kuģi
devās apkārt pasaulei. Filma balstīta personīgās vēstulēs, dienasgrāmatās, kā arī
unikālā videoarhīva materiālā, ko filmas
veidošanas komanda atklāja pēc 80 gadu
aizmirstības.
Pēc filmas noskatīšanās notika sarunas
par ideju kluba Livonija dibināšanu. Klubs

Pavakarēšana Lauvās

Klāt augusts, klāt ražas laiks,
klāt krītošo zvaigžņu laiks.
Laiks, kad aizvien biežāk vakaros pļavas sedz miglas vāli, rīti
kļūst dzestrāki un austošās saules staros starp smilgām rasā viz
zirneklīša austās mežģīnes…
Tā nu saulainajā 1. augusta vakarā saviesīgās biedrības
Svētupes Lauva aicināti, pulcējāmies pie Lauvu tautas nama
kopīgā pavakarēšanā, lai atskatītos uz biedrības 10 darbības gadiem un pēc ilgāka laika
vienkārši būtu kopā. Vakara sākumā skanēja biedrības priekšsēdētājas Lailas Rozenbergas
apsveikuma vārdi, kā arī pateicība tagadējiem un bijušajiem
valdes locekļiem.
Pēc tam katrs varēja pārbaudīt savas zināšanas Daigas
Zvejnieces sagatavotajā viktorīnā par biedrību. Jautājumi gan
katram bija jāatrod pašam pa
visu tautas nama apkārtni. Tie,
glīti noformēti, gaidīja mūs.
Varu tikai teikt, ka zinoši bijām
visi, un ne pēdējās, ne pirmās
vietas šai konkursiņā nebija.
Vēl jautrībai mūs gaidīja Melnā kaste (pats sarežģītākais un
neatminamākais priekšmets iz-

rādījās karstās līmes patrona).
Vakara gaitā ar aizrautību un
izdomu veidojām ziedu glezniņas no līdzpaņemtajiem materiāliem. Pēc čaklas darbošanās
gaidīja tikšanās ar mūziķi Indaru Grasbergu no Cēsīm. Tā nu
tautas nama kāpnes pārtapa par
skatuvīti, bet bruģītis par deju
grīdu. Un saulrietā pār Lauvām
aizskanēja Baltā saule, debesīs
pacēlās Lilioma dziesma… Izrādījās, ka muzikanti spēj saprasties arī bez mēģinājumiem,
jo Indara balsij pievienojās
mūsu Uģa spēlētais saksofons.
Un klusajā vakarā bija miers,
mūzika un aizmiršanās no ikdienas steigas un darbiem.
Vakaru beidzām ar Lindas
Kauliņas veidoto vizuālo ieskatu biedrības darbībā. Secinājums – 10 gados ir daudz paveikts, daudz redzēts, ir bijusi
radīta iespēja iemācīties jaunas
prasmes. Un vismaz pagaidām
sakām – turpinājums sekos.
5. septembra vakarā mūs gaidīs
spēles Asini prātu 2020 2. kārtas jautājumi.
Indra Kauliņa,
Lauvu tautas nama vadītāja

radies kā brīvprātīgo iniciatīva, kuras mērķis ir apvienot cilvēkus, organizācijas,
idejas un iniciatīvas abās robežas pusēs,
lai padarītu ciešākas izglītības un kultūras
saites senās Livonijas teritorijā starp Igauniju un Latviju. Ideju kluba dibināšana
notika nākamajā dienā, 16. augustā Hēdemēstes pagastā, Metsapoles skolas ēkā.
Pēc filmas noskatīšanās un sarunām
par kluba dibināšanu bija laiks atgriezties

estrādē, lai baudītu Raxtu raxti koncertu
un izlocītu kājas ballē kopā ar grupu Audiokvartāls.
Paldies pasākuma organizatoriem,
tirgotājiem, māksliniekiem, dejotājiem,
dziedātājiem un tehniskajiem darbiniekiem – visiem, kuri rūpējās, lai svētki būtu
izdevušies!
Ilga Tiesnese

Bibliokuģis rosina rakstīt par jūru

Salacgrīviešu biedrība Bibliokuģis «Krišjānis Valdemārs» turpina Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīto projektu Ar zīmolu
«Latvietis» Leišmalītes ceļos. Augusta vidū
uz bibliokuģa klāja pirmoreiz kāpa drukātā vārda vēstniece Liega Piešiņa, lai Zaņā,
Ezerē un Vītiņos kopā ar viceadmirāli Gaidi Andreju Zeibotu uzrunātu klausītājus par
latviskām vērtībām. Vispirms tika pieminēta
mūsu marīnistika, kas pēdējās desmitgadēs
nīkuļo, jo Egons Līvs, Olafs Gūtmanis un
citi jūras skartie uz mums jau noraugās no
mākoņa maliņas. Jaunākais prozas darbs par
veco kapteiņu saldsērīgām atmiņām un jauno censoņu mīlas līkločiem ir Daces Judinas
romāns Dēls (2019), kas sižetiski aizved uz
Ainažiem, kur spokojas Krišjāņa Valdemāra
gars un naktīs enkuri zvana... Citādi jāiztiek
tikai ar seniem izdevumiem, kur lasāmi Ādolfa Talča, Žaņa Grīvas un citu uz klāja uzņemto kapteiņu
viesu stāsti, cik nu kurš tai jūras slimības ietekmē
spējis sakarīgi par zveju darbu uzrakstīt.
Neapšaubāmi, augstākajā plauktā liekams mūsu
novadnieka Riharda Valdesa (1888–1942) romāns
Jūras vilki (1930), kas daudziem vēl palicis nezināms un neatklāts, jo autoru nomocīja Staļina lēģerī
un viņa vārds ilgus gadus bija tabu.
Bibliotekāres Vita Krauze Zaņā, Agrita Pilibaite
Ezerē un Benita Žukovska Vītiņos bija sarūpējušas
tematiskas izstādes par Krišjāni Valdemāru, rosinot
lasītājus apzināties, ka Latvija ir jūras valsts.
Cik viegli vai cik grūti būt mūsdienās tālbraucēja
kapteiņa mātei, to vislabāk klātesošajiem zināja

stāstīt Salacgrīvas bibliotēkas vadītāja Hedviga
Inese Podziņa, kura jau vairāk nekā pusgadu mājās
gaida dēlu no senajām Kurzemes hercogistes kolonijām Trinidadas un Tobago. Pandēmija pasauli tā
sagriezusi virpulī, ka mājupceļš ieildzis par vairākiem mēnešiem.
Bibliokuģa komanda projekta noslēgumu iecerējusi septembra sākumā Ukros, Bukaišos un
Augstkalnē. Oktobrī plānots laist klajā Salacgrīvas
novada pirmo literāro almanahu Zutiņš, kurā būs
sakopotas mūsu novada literatūras pērles. Tas varētu būt savdabīgs rakstītā vārda kanons, kas nepārprotami vēstīs, ka pilsēta pie jūras Salacas krastos ir
literātiem bagāta un pašpietiekama.
Gints Šīmanis
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Gabaliņš no Jūras svētkiem

Šogad Jūras svētki tādi vējaini, klusāki un mierīgāki…

Svētku afišā rakstīts – Gabaliņš no Jūras svētkiem. Tā arī bija. Šogad Jūras svētki Salacgrīvā bija pavisam citādi, jo valstī
noteiktie ierobežojumi, lai novērstu Covid-19 izplatību, tos radīja atšķirīgus gan
norisē, gan izjūtās un svinēšanā.
Sestdienas rīts Salacgrīvā atnesa lielu
vēju, kas izbiedēja un papluinīja ne vienu
vien tirgotāju telti. Bet drosmīgākie, izturīgākie un varonīgākie amatnieki, mājražotāji un svētku dalībnieki izbaudīja visu,
ko bija sarūpējuši organizatori.
Amatnieku un mājražotāju tirdziņā va-

rēja pagaršot, aplūkot, piemērīt un nopirkt
visdažādākās lietas. Tirgū netrūka zivju –
kūpinātas, ceptas, želejā un bez tās šajā
dienā varēja iegādāties tirgus laukumā.
Savukārt zivju kioskā pie Armanda Belasika bija iespējams ne tikai nopirkt zivis,
bet arī nobaudīt zivju zupu, ceptu zandartu
un vēja zivs šašliku.
Bet svētku organizatori bija parūpējušies ne tikai par vēdera priekiem. Salacā
pie airēšanas bāzes startēja sacensības
smaiļošanā, savukārt laukumā pie kultūras nama zem liepām sacentās zvejnieku

zābaka un sviedlīnes, bet upē – glābšanas
riņķa mešanā.
Kad gana pirkts un sportots, klāt bija
īstais brīdis baudīt kultūru: mūziku pa pilsētnieku modei trombonista un pūšaminstrumentu izgudrotāja Vaira Nartiša izpildījumā un runas ar salacgrīviešu piesitienu
Ginta Šīmaņa uzraudzībā kopā ar vietējām
visu jaunumu zinātājām Olgs un Alms.
Domāju, ka mūzikas un mākslas festivāla Bildes dalībnieku darbu izstāde Pastkastītes daudzus iedvesmoja apgleznot
savu pastkastīti. Turpat blakus pļaviņā

svētku dalībnieki radoši varēja izpausties,
apgleznojot vides dizaina zivis.
Jūras svētki šogad noslēdzās ar akustisku koncertu, kurā uzstājās Kristīne Kārkle-Kalniņa, Marts Kristiāns Kalniņš un
Edgars Kārklis.
Raibu raibi visas dienas garumā kopā
likās Jūras svētku gabaliņi, kas kopā radīja
sajūtu, ka mēs varam, protam un mākam
svinēt arī šādi – bez lieliem koncertiem,
nakts ballēm un grandioziem salūtiem.
Ilga Tiesnese

Krastu mačā uzvar
labais!

Augusta otrajā sestdienā Salacgrīvā
svinēja basketbola svētkus, jo notika piektais krastu mačs. Jau labu laiku iepriekš
uz abu krastu komandu sacensību basketbolā aicināja krāsaini košie karodziņi
uz tilta, pilsētas centrā uzliktā basketbola
grīda un, protams, informācija internetā.
8. augusts bija tā diena, kad noskaidrojās,
uz kuru krastu vels 300 kg smago akmens
bumbu.
Diena sākās ar kārtīgu iesildīšanos, jo
smagā bumba no labā krasta bija jānogādā
Salacas tilta vidū, lai vakarpusē tiktu velta
uz uzvarētājkrastu. Šis tik atbildīgais pasākums nevarēja notikt bez pilsētas patriotēm, labajā upes krastā dzīvojošajām Olgs
(Anita Dzirnupe) un Alms (Dace Kalniņa). Viņas ļoti nopietni sekoja līdzi bumbas nešanas un velšanas procesam, pirms
tam veicot bumbas dezinfekciju un izdalot
individuālos aizsardzības līdzekļus. Dāmas gan mudināja bumbu atstāt turpat, jo
nav ko lieki laiku un enerģiju tērēt…
Kad nu bumbu tomēr nogādāja tilta
vidū, bija laiks noskaidrot, kurš krasts ir
šīs dienas un šīs spēles labākais un veiksmīgākais.
Piektajā krasta mačā notika astoņas
spēles, kurās piedalījās 141 basketbolists.
Pirmie laukumā devās skolēni U-12 vecuma grupā. Viņu spēle noslēdzās ar rezultātu KK37:LK52, tātad +15 punkti labajam
krastam. U-15 skolēnu un jauniešu spēles
apliecināja, ka šogad labāki un veiksmīgāki ir labā krasta basketbolisti. Daiļā dzimuma azartiskās četras spēles ceturtdaļas
sapurināja spēlētājus un līdzjutējus, rezultāts KK34:LK10 parādīja, ka arī kreisais
krasts var uzvarēt. Tāpat ar kreisā krasta
uzvaru noslēdzās vīru spēle. Savukārt lai

arī kā centās kreisā krasta puiši, diemžēl
šajā cīņā veiksme bija labā krasta spēlētāju pusē. Priekšpēdējā spēle pulcēja lielu
skaitu skatītāju un atbalstītāju. Tā izvērtās
spraiga, interesanta un emocijām bagāta
un ar pārliecinošu rezultātu 50:17 uzvarēja kreisais krasts. Kopējais šīs dienas
spēļu rezultāts pirms visinteresantākās
spēles, kur laukumā devās vecmeistari,
bija KK281:LK283. Pēdējie uz laukuma
devās vecmeistari, lai izšķirošajā cīņā
noskaidrotu, kurš krasts šogad uzvarēs…
Kreisā krasta komandā šogad spēlēja Aigars Andžs, Jevgēnijs Mihailovskis, Raitis
Veinbergs, Andris Irmejs, Edgars Jūliks,
Kaspars Krūmiņš, Ainārs Šmits un Gints
Ronis. Labā krasta komandā bija Jānis
Salzemnieks, Ģirts Kalniņš, Gatis Gailis, Raitis Staškuns, Dagnis Straubergs,
Aleksandrs Rozenšteins, Artis Treijs, Juris
Jankovskis, Aleksandrs Obuhovskis, Normunds Vilkaušs un Kristaps Kazāks.
Spraigā spēlē rezultāts ik pa brīdim
mainījās par labu vienam vai otram krastam. Noskanot tiesnešu svilpei, spēle noslēdzās, bet rezultātu gan neviens skaļi
nepaziņoja. Tie, kuri skaitīja līdzi, zināja
uzvarētāju, kuri ne, devās līdzi Olgam
un viņas draudzenei Mīlīšam (Mārītei
Grasmanei), kura šurp bija atbraukusi no
Liepājas, uz Salacas tilta vidu, lai visu
noskaidrotu. Pūtēju orķestrim spēlējot un
rokām trīcot, Olgs atvēra aploksni un izvilka rezultātu lapu… Ar 311:306 piektajā
Salacgrīvas krastu mačā uzvarējis labais
krasts!
Pie svarīgākā darba – bumbas velšanas – pirmie ķērās labā krasta jaunākie
spēlētāji, bet velšanu, celšanu un nostiprināšanu veica finālspēles dalībnieki. Kad

Labais krasts uzvar otro reizi pēc kārtas. Pie akmens bumbas labajā krastā pēdējās spēles
uzvarētāji – vecmeistaru komanda

svarīgais darbs padarīts, laiks bija kopbildei un apsveikumiem.
Šogad svētku laikā varēja ne tikai baudīt pozitīvas emocijas un basketbolu, bet
arī piedalīties Salacgrīvas novada jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centra
Bāka rīkotajās aktivitātēs, uzzināt par
iespēju pievienoties profesionālajam dienestam un iepirkties tirdziņā.
Šī gada krastu mačam dāvanas un pārsteigumus bija sarūpējuši: Salacgrīvas novada dome, BK Salacgrīva, ALKO 1000

MARKET, Olimpiskais centrs Limbaži,
kebabnīca KasTe, ab initio, Una Nails
Studio, Kuivižkrogs, Kuivižu minizoo un
Cido grupa. Liels paldies! Paldies pasākuma vadītājam Artūram Vītolam, tiesnešiem, mediķiem, basketbolistiem, atbalstītājiem un līdzjutējiem!
Šobrīd sērijā ir 3:2 par labu kreisajam
krastam. Tiekamies 2021. gada 14. augustā – jau sestajos Salacgrīvas krastu mačos!
Ilga Tiesnese
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Noslēdzies tenisa turnīra pirmais posms Liepupē

Liepupē noslēdzies pagasta biedrības Sporta klubs «Veixmes» un tās valdes priekšsēdētāja Aleksandra Pavlovska
organizētā tenisa turnīra pirmais posms,
kas sākās jau maijā. Turnīrā pieteicās
14 dalībnieku, kuri pēc izlozes sadalījās
A un B grupā.
Ceturtdaļfinālā no katras grupas iekļuva

četri rezultatīvākie dalībnieki. A grupā par
nokļūšanu pusfinālā cīnījās Daniels Ķīkulis, Kristaps Pavlovičs, Roberts Krastiņš un
Kārlis Lieldiens. No B grupas labāko tenisistu četriniekā iekļuva Gatis Preimanis,
A. Pavlovskis, Romans Kurpnieks un Arnis Skuja. Pēc izslēgšanas spēlēm noskaidrojās pusfināla četrinieks: G. Preimanis,

D. Ķīkulis, R. Kurpnieks un R. Krastiņš.
Finālā R. Kurpnieks ieguva 3. vietas kausu, izcīnot uzvaru spēlē ar R. Krastiņu.
Sīva cīņa izvērtās par 1. vietu. To ieguva
G. Preimanis. 2. vieta turnīrā D. Ķīkulim.
Dalībniekiem, kuri neiekļuva ceturtdaļfinālā, bija iespēja cīnīties par gandarījuma
kausu. Tas tika Artūram Āboltiņam. Tur-

nīru atbalstīja Salacgrīvas novada dome
un vietējais uzņēmums – Lembužu alus
brūzis, kur arī notika apbalvošanas ceremonija. Alus darītavas saimnieks Kaspars
Bite tenisistiem bija sarūpējis specbalvas,
cienastu un ekskursiju, kurā viņus iepazīstināja ar ražotni.
Aija Sedliņa

Liepupietis Klāvs Norenbergs otrais Eiropā
Eiropas Dambretes konfederācija (EDC) sadarbībā ar
Igaunijas Dambretes federāciju (EDF) sarīkoja pirmo Eiropas Jaunatnes tiešsaistes kausu
starptautiskajā dambretē. – Neparastais laiks pieprasa neparastu pieeju, tieši tāpēc pirmo
reizi EDC vēsturē mēs rīkojam
oficiālu jaunatnes turnīru tiešsaistē, – sacensību atklāšanā
sacīja konfederācijas prezidents
Karlo Bordini (Itālija). – Es ar
gandarījumu varu apgalvot, ka
gan jaunie spēlētāji, gan organizatori ir atvērti jaunām iespējām. EDC sadarbībā ar EDF
prata labi izmantot šodienas
situāciju un atrada risinājumu
turnīram, tā dodot ieguldījumu
EDC mērķim palielināt dambretes popularitāti visā Eiropā.
EDF prezidents un EDC
valdes loceklis Tarmo Tulva

Klāvs Norenbergs piedalās pirmajā Eiropas Jaunatnes tiešsaistes
čempionātā starptautiskajā dambretē

apliecināja, ka sacīkstēs piedalījās 743 jaunie dambretisti no

16 Eiropas valstīm. – Tādējādi
šis noteikti ir viskuplāk apmek-

lētais dambretes turnīrs pasaulē, – viņš apgalvoja. – Lielais
dalībnieku skaits parāda, ka
tiešsaistes turnīriem ir liels potenciāls, un es esmu pārliecināts, ka nekas līdzīgs šādā mērogā pirms tam nav ticis organizēts. Latviju pārstāvēja 48 jaunie
dambretisti.
Sākotnēji bija plānots Eiropas jaunatnes čempionātu starptautiskajā dambretē organizēt
augusta sākumā Tallinā, bet
Covid-19 krīzes radīto neskaidrību un ceļošanas ierobežojumu
dēļ EDC nolēma šogad sacensības atcelt. Taču, lai jaunieši
varētu spēlēt un sacensties, EDF
ierosināja organizēt turnīru internetā, lietojot prāta spēļu vidi
www.vint.ee, kas tiek attīstīta
Igaunijā. Visām turnīra spēlēm
varēja sekot tiešraidē.
No mūsu valsts pārstāvjiem

vislabāk veicās Limbažu un
Salacgrīvas novada sporta skolas audzēknim Klāvam Norenbergam, kurš vienīgais no dalībniekiem nezaudēja nevienu
maču. Viņš uzvarēja piecas un
neizšķirti nospēlēja četras partijas. Ar iegūtajiem 14 punktiem
Klāvs dalīja 1.–3. vietu ar Stepanu Dorošenko (Baltkrievija)
un Tamerlanu Ahmetovu (Krievija). Čempionāta koeficientu
sistēma 1. vietā ierindoja Stepanu, 2. Klāvu, bet 3. –  Tamerlanu. Jāatzīmē, ka Klāvs uzvarēja
abus minētos jaunos dambretistus, kā arī pašreizējo pasaules
jaunatnes čempionu Savu Zaiku
(Krievija, 11 punktu, 17. vieta).
No Latvijas nākamais labākais
bija rīdzinieks Vsevolods Mitrēvičs, kurš ar iegūtajiem 12 pun
ktiem izcīnīja 10. vietu.
Kārlis Ozols

Jaunie dambretisti sadala medaļas
valsts čempionātos

Liepupes dambretistu augstie sasniegumi valsts čempionātos: Diānai Malofejai (kreisajā attēlā) sudraba medaļa, Katrīnai Reiziņai bronza un Kristeram Lapiņam un Klāvam Norenbergam –
zelts un sudrabs

Piecas dienas Rīgā risinājās
Latvijas jaunatnes čempionātu fināli 100 lauciņu dambretes
klasikā un ātrspēlē. Sacensībās
startēja arī vairāki Limbažu un
Salacgrīvas novada sporta skolas audzēkņi.
Klasikā katram dalībniekam
tika dota viena stunda apdomas laika un par katru izdarīto
gājienu vēl papildus pienācās
pusminūte. Līdz ar to vienas
kārtas ilgums sasniedza trīs
stundas. U-16 vecuma grupā zēniem vienādu rezultātu sasniedza Kristers Lapiņš un Klāvs

Norenbergs. Lai noskaidrotu
čempionu, tika rīkotas papildu sacensības ar saīsinātu laika
kontroli. Pirmais mačs noslēdzās neizšķirti, bet otrajā Klāvs
pārtērēja apdomas laiku, dodot
iespēju Kristeram tikt pie zelta
medaļas. Meitenēm šajā grupā
sudrabu izcīnīja Diāna Malofeja, bet viņas māsa Sintija ieguva
5. vietu. U-19 grupā meitenēm
sudraba medaļa tika Elizabetei
Norenbergai, bet zēniem šajā
grupā 6. vietā ierindojās Mareks
Andreisons. Par veiksmīgu jāuzlūko arī sešgadīgā Roberta Pom-

mera izcīnītā 7. vieta U-8 vecuma grupā, viņa brālim Mārtiņam – 10. vieta. Meitenēm šajā
grupā 6. vietu izcīnīja Katrīna
Reiziņa, savukārt Marta Grāvīte, Annija Gūtmane un Justīne
Berķe dalīja 8.–10. vietu.
Ātrspēlē katram dalībniekam
tika dotas piecas minūtes uz
partiju un klāt nāca trīs sekundes par katru izdarīto gājienu.
U-16 vecuma grupā savu pārākumu nodemonstrēja K. Lapiņš,
iegūstot otru čempiona titulu.
Klāvs dalīja 4.–6. vietu. Meitenēm bronzas medaļu šajā vecu-

ma grupā izcīnīja Sintija Malofeja, bet viņas māsai Diānai
nācās samierināties ar 6. vietu.
U-19 grupā meitenēm atkal sudrabs E. Norenbergai, bet zēnu
konkurencē 4. vietu ieguva
M. Andreisons. Treneriem lielu
un patīkamu pārsteigumu U-8
grupā sagādāja K. Reiziņa, izcīnot bronzas medaļu. M. Grāvīte
ierindojās 6. vietā, bet A. Gūtmane un J. Berķe – attiecīgi 8.
un 9. vietā. No mazajiem zēniem
vislabāk veicās M. Pommeram,
kurš izcīnīja 7. vietu. R. Pommers un Gustavs Ķūrens ieguva

attiecīgi 9. un 10. vietu. Par cīņassparu uzslavu noteikti pelnījis arī Alberts Treijs, kas dalīja
13.–16. vietu.
Treneri Kārlis Ozols un Kārlis Treijs teic lielu paldies dambretistu vecākiem par atbalstu
un sevišķi J. Berķes mammai
Kristīnei, kura visu sacensību
laiku palīdzēja pieskatīt jaunākos – U-8 vecuma grupas – spēlētājus.
22. un 23. augustā   Kuldīgā notika komandu čempionāts
100 lauciņu dambretē.
Kārlis Ozols
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Nodod iepakojumu pārstrādei bez maksas
Salacgrīvas novadā izveidota
infrastruktūra otrreizējai pārstrādei derīgu materiālu nodošanai. Salacgrīvā, Viļņu ielā 18
pieejams EKO laukums, novadā
izvietoti konteineri dalītai atkritumu nodošanai, ir iespēja slēgt
līgumus par dalīti vāktu atkritumu apsaimniekošanu daudzdzīvokļu mājās. Šī infrastruktūra ir
izveidota, lai atbalstītu iedzīvotājus – dotu iespēju samazināt
sadzīves atkritumu apjomu, par
kura izvešanu jāmaksā mājsaimniecībai, lai cilvēki varētu dzīvot atbilstoši zaļajai domāšanai
un realizēt videi draudzīgus paradumus, kā arī lai samazinātu
ietekmi uz vidi – samazinātu
noglabājamo atkritumu apjomu
un nodotu izejvielas otrreizējai
pārstrādei.
Šķiro pie daudzdzīvokļu namu
namdurvīm
Lai uzsāktu pakalpojuma izmantošanu daudzdzīvokļu namā,
nama apsaimniekotājam 1) jānoskaidro, vai tas ir pieejams
konkrētajā adresē, 2) ir jānoslēdz
sadarbības līgums par dalīti vākto
atkritumu apsaimniekošanu. Pakalpojums paredz iespēju šķirot
vieglo iepakojumu un stikla iepakojumu, ievietojot tos atbilstošā
konteinerā.
Klientiem, kuri noslēdz līgumu
par dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanu, konteineru iztukšošana līguma darbības laikā tiks nodrošināta bez maksas.

Līgumu varat noslēgt, sazinoties ar ZAAO speciālistiem darba
laikā (tālr. 64281250) vai atsūtot
pieteikumu uz e-pastu zaao@
zaao.lv.
Plašu pārstrādei derīgo
materiālu klāstu nodod EKO
laukumā
Ja jūsu īpašumam nav iespējama piekļuve ar specializēto transportu, lai nodrošinātu šķirošanas
konteineru tukšošanu vai arī vēlaties bez maksas nodot plašāku
pārstrādei derīgo materiālu klāstu,
jādodas uz EKO laukumu.
Tur, ievērojot drošības pasākumus, tostarp 2 m distanci ar
laukuma pārzini, iespējams bez
maksas nodot dažādus šķirotos atkritumus, tai skaitā pudeļu stiklu,
papīru, kartonu, plastmasu, PET
pudeles, metālu, kā arī nolietoto
sadzīves tehniku un logu stiklu.
Ievērojot noteiktos nosacījumus,
laukumā var nodot arī bīstamos
atkritumus: luminiscentās spuldzes, baterijas un akumulatorus.
Laukumā pieņem arī auto riepas un lietošanai derīgus apavus.
EKO laukumā pēc cenrāža var
nodot lielgabarīta, būvniecības un
zaļos atkritumus.
EKO laukums atvērts otrdienās, ceturtdienās, piektdienās
no plkst. 9 līdz 17, trešdienās no
plkst. 11 līdz 19, sestdienās no
plkst. 8 līdz 12. Pirmdienās un
svētdienās laukums slēgts (darba
laika izmaiņas paredzamas pirmssvētku un svētku dienās).

Izmanto EKO punktus
godprātīgi
Vairākās adresēs izvietoti arī
publiski pieejami šķiroto atkritumu konteineri jeb EKO punkti, kuros iedzīvotāji var nogādāt
šķirotus atkritumus un izmest tos
divos speciāli marķētos konteineros. Viens no tiem paredzēts pudeļu, burku stiklam, otrs – papīram, polietilēnam, PET pudelēm,
sadzīves ķīmijas un kosmētikas
plastmasas iepakojumam, metālam.
Tomēr arvien tiek konstatēti
gadījumi, kad godprātīgi sašķirotais tiek neatgriezeniski sabojāts ar neatbilstošu saturu. Neatbilstošs ir, piemēram, tīšuprāt
pieliets ar nezināmas izcelsmes
šķidrumiem, piebērts ar pelniem,
saslaukām, zaļajiem atkritumiem,
piepildīts ar autiņbiksītēm, medicīnas atkritumiem, nešķirotu
sadzīves atkritumu maisiem. Pašvaldība var pieņemt lēmumu
par EKO punktu likvidēšanu, ja
ilgstoši neizdodas uzturēt kārtību
pie konteineriem vai par to satura
tukšošanu jāmaksā tādēļ, ka tas
ir pārstrādei nederīgs. Šomēnes
likvidēts EKO punkts Liepupes
pagasta Liellapēs. Iedzīvotāji par
līdzcilvēku negodprātīgas rīcības
konstatēšanu aicināti nekavējoties
informēt pašvaldības policiju vai
pašvaldību atbildīgos darbiniekus, jo šāda rīcība ir administratīvi sodāma.
Jautājumu gadījumā konsultējies! ZAAO speciālisti konsultē

Eiropas Sporta nedēļā
no 23. līdz 30. septembrim
bezmaksas sportošanas
iespējas visā Latvijā
Ar plašu un daudzveidīgu bezmaksas
sporta pasākumu programmu visā Latvijā
no 23. līdz 30. septembrim jau sesto reizi
notiks Eiropas Sporta nedēļa. Tās laikā
visā Latvijā būs pieejami sportiski pasākumi, kuros aktīvi pavadīt laiku varēs
ikviens neatkarīgi no vecuma, fiziskajām
spējām, interesēm un citām iespējām.
Sporta nedēļas centrālais notikums gaidāms 26. septembrī – tas būs vērienīgs
ainavisks pārgājiens ar dažāda garuma
distancēm un izaicinājuma punktiem Līgatnē un tās gleznainajā apkārtnē.
Taču notiks arī atvērtie treniņi un nodarbības senioriem, pludmales spēles
ģimenēm, nozares profesionāļiem risināsies mārketinga un inovāciju sporta
forums SportsComm’20, plānoti Latvijas
orientēšanās nakts, Nakts peldējuma un
Olimpiskās dienas pasākumi visā Latvijā.
Iedzīvotājiem ar speciālām vajadzībām
sportošanai paredzētas Rehabilitācijas
dienas aktivitātes, jaunajām māmiņām –
enerģiskās Māmiņu brokastis. Tīmekļa
vietnē www.bactivelatvia.lv iespējams
atrast sev piemērotāko no pasākumiem
vai ikviens sporta entuziasts var pievienot savu sporta pasākumu, noorganizējot
publisku koptreniņu, sacensības vai citu
kopīgu sportisku aktivitāti.
– Saglabāt ikdienā fizisko slodzi
daudzviet pasaulē šogad ir bijis izaicinošāk nekā iepriekš, taču vienlaikus arī nozīmīgāk – esam novērtējuši ne vien sportošanas ietekmi uz ķermeni, bet arī to, kā
fiziska aktivitāte ietekmē mūsu mentālo
labsajūtu, – uzsver Latvijas sporta federāciju padomes (LSFP) prezidents Einars Fogelis. – Tāpēc jo svarīgāk turpi-

nāt mērķtiecīgi veidot un kopt ieradumu
sportot ik dienas – arī tad, ja neparedzētās situācijās jāmaina veidi, kā būt fiziski
aktīvam.
Eiropas Sporta nedēļu atbalsta un par
tās šī gada #BeActive vēstnešiem kļuvuši arī Eiropas čempione pludmales
volejbolā Tīna Graudiņa, profesionālais
skrituļslidotājs Nils Jansons, pazīstamais
mūziķis Kārlis Būmeisters jeb Kaža, kurš
gatavojas triatlonam, sporta fizioterapeite
un televīzijas personība Agneta Liepājniece, spēcīgais Siguldas opermūzikas
svētku veidotājs Dainis Kalns, kaitbordiste Aija Ambrasa un nūjotājs Roberts
Radičuks.
Seko līdzi notikumiem Eiropas Sporta
nedēļas oficiālajos sociālo mediju kanālos:
Facebook (www.facebook.com/lsfp.lv),
Instagram (www.Instagram.com/lsfp.lv),
Twitter (https://twitter.com/lsfp_lv) un
YouTube. Būs padomi, iedvesmojoši stāsti, konkursi un balvas sadarbībā ar partneriem, risināsies arī Endomondo izaicinājums regulāri sportot.    
Eiropas Sporta nedēļa vienlaikus notiek 42 kontinenta valstīs. Šīs sociālās
kampaņas mērķis ir mainīt iedzīvotāju paradumus un neatkarīgi no vecuma,
veselības iespējām, fiziskās sagatavotības vai prasmēm piesaistīt aktīvam dzīvesveidam. Pērn Eiropas Sporta nedēļas
pasākumos Latvijā iesaistījās aptuveni
200 000 dalībnieku vairāk nekā 40 sporta
veidos.
Papildu informācija:
Kristaps Zaļkalns,
LSFP sabiedrisko attiecību speciālists

Šķiro atkritumus pareizi!

Konteiners papīram, polietilēnam, PET pudelēm, metālam

DRĪKST MEST
Papīra un kartona atkritumus
Biroja papīru, avīzes, žurnālus, grāmatas, iepakojuma papīru, kartonu,
gofrētu kartonu, pārtikas dzērienu tetrapakas, elopakas. Materiāliem jābūt
tīriem, bez organisko materiālu (ēdiena
atlikumiem, eļļām u.c.) piejaukumiem.
Kartona kastes pirms izmešanas konteinerā jāizjauc un jāsaplacina.
Polietilēna atkritumus
Polietilēna plēves un plastmasa kannas, spaiņus, kastes, pudeles, sadzīves ķīmijas un kosmētikas plastmasas
iepakojumu (LDPE; HDPE). Tam jābūt
tīram.

NEDRĪKST MEST
Papīra un kartona atkritumi
nedrīkst mest vienreizējās
lietošanas traukus, papīra dvieļus
un salvetes, folija iepakojuma
materiālu (čipsu pakas, saldējuma
papīrus), līmpapīrus, fotopapīrus
utt.

Polietilēna atkritumi
nedrīkst mest vienreizējās
lietošanas plastmasas traukus,
krējuma un margarīna trauciņus,
skābbarības ruļļu plēves, rotaļlietas
u.c. cietās plastmasas veidu izstrādājumus (PP; PS; PVC).
PET dzērienu pudeles
nedrīkst mest vienreizējās
lietošanas traukus, kečupa un
eļļas pudeles un citus plastmasas
izstrādājumus.

PET dzērienu pudeles
Visa veida un krāsu izlietotas plastmasas pārtikas dzērienu pudeles. Pudeles var būt ar korķiem un etiķetēm.
Dzērienu pudeles nav jāmazgā. Pirms
izmešanas pudeles jāsaplacina.
Metālu
Visa veida metāla iepakojumus un metāla priekšmetus.

Konteiners pudeļu un burku stiklam
DRĪKST MEST
Stikla iepakojuma atkritumus un
lauskas. Visa veida stikla pudeles
un burkas. Var būt ar metāla gredzeniem, riņķiem un etiķetēm.

pa tālr. 64281250 katru darbdienu
no plkst. 8 līdz 12 un no 13 līdz
17. Tiklīdz beigsies valstī noteiktie ierobežojumi Covid-19 ierobežošanai, tiks atsāktas uzņēmuma
speciālistu klātienes konsultāci-

NEDRĪKST MEST
NEDRĪKST mest stikla burkas un pudeles ar pārtikas un ķīmisko atkritumu piejaukumu. Tāpat logu stiklu, spoguļus,
lampu kupolus, keramikas izstrādājumus (balzama pudeles), automašīnu
logu stiklu, pakešu logu stiklu.

jas, tostarp arī iedzīvotāju forumos, kooperatīvu un daudzdzīvokļu māju sanāksmēs.
Zane Leimane,
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību
speciāliste

VBTAI no 2021. gada
sāks piedāvāt bezmaksas
psihoterapijas pakalpojumu
ģimenēm

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) no 2021. gada janvāra
piedāvās jaunu pakalpojumu ģimenēm –
ģimenes psihoterapiju. Pakalpojums ietver
ģimenes psihoterapijas konsultācijas ģimenēm ar bērniem un grupas psihoterapijas sesijas kā atbalsta pasākumus bērniem
vecumā no 12 līdz 18 gadiem, kuru vecāki
dzīvo šķirti vai atrodas šķiršanās procesā.
– Jaunais pakalpojums sniegs būtisku
atbalstu ģimenēm krīzes situācijā, kam
psihoterapija vairumā gadījumu ir ļoti
nepieciešama, bet bieži vien tam nepietiek
līdzekļu, – norāda VBTAI Konsultatīvās
nodaļas vadītāja Inga Gulbe. Sākotnēji
jaunais pakalpojums tiks nodrošināts vienu gadu, bet, ja tā rezultāti būs labi, to iespējams pagarināt. Pakalpojums ģimenēm
būs bez maksas.
Ģimenes psihoterapijas konsultāciju
nodrošinās visai ģimenei ar jebkura vecuma bērniem, t.sk. tiem, kuri ir jaunāki par
12 gadiem, nenosakot konkrētu ierobežojumu attiecībā uz identificēto problemātiku (vecāku šķiršanās, bērna uzvedības
problēmas, vecāka garīga saslimšana, tuvinieka zaudējums u.c.). Vienas ģimenes
psihoterapijas konsultācijas ilgums plānots līdz pusotrai stundai. Atbilstoši katra
gadījuma specifikai un pakalpojuma sniedzēja izvērtējumam ģimene varēs saņemt
1–10 konsultāciju, taču kopējais to skaits
ģimenei nevarēs pārsniegt 10 stundas.
– Šo konsultāciju mērķis būs palīdzēt
ģimenei kā veselumam radīt un pilnveidot dzīves kvalitāti, piemēram, mobilizējot
un attīstot savus resursus, veicinot ģimeņu veiksmīgu un veselīgu funkcionēšanu, sniedzot atbalstu ģimenes locekļiem
cieņpilnu, savstarpēji atbalstošu un izprotošu attiecību veidošanā, attīstot viņu

spēju veiksmīgāk savstarpēji vienoties par
bērna turpmāko aprūpi, cieņpilni atrisinot savstarpējās domstarpības, – uzsver
I. Gulbe.
Arī grupu psihoterapijas sesijas plānots īstenot vienu gadu. Tās prioritāri
paredzētas kā atbalsta pasākums bērniem
vecumā no 12 līdz 18 gadiem (neieskaitot), kuru vecāki dzīvo šķirti vai atrodas
šķiršanās procesā. Šajās sesijās bērnus
dalīs divās vecuma grupās – 12–13 gadu
un 14–18 gadu (neieskaitot) vecie. Paredzamais vienas sesijas ilgums būs divas
stundas, vienai grupai nodrošinot līdz
10 grupas sesijām. Grupās varētu būt līdz
20 bērniem, gada laikā paredzēts organizēt
70 grupu.
Sesiju mērķis būs stiprināt bērnu personību un vairot patstāvību, piemēram, palīdzot ne tikai pazīt savas emocijas, pieredzēt cieņpilnu iespēju runāt par iekšējiem
konfliktiem, konfliktiem ar vecākiem, un
konfliktiem vecāku starpā, nodalot sevi no
tiem, bet arī saņemt šajā vecumā tik nozīmīgo vienaudžu atbalstu un iespēju savstarpējā komunikācijā noorientēties sevī
un pasaulē, mazināt vientulības un atstumtības sajūtu, ieraudzīt un apgūt citādākas,
esošajā situācijā drošākas un veselīgākas
psihoemocionālās izdzīvošanas stratēģijas
u.c.
Gan ģimenes psihoterapijas konsultācijas, gan grupu psihoterapijas sesijas plānots nodrošināt piesaistītā pakalpojuma
sniedzēja psihoterapeitu un/vai psihoterapijas speciālistu privātpraksēs visā Latvijā.
Pieteikšanās pakalpojuma saņemšanai
sāksies rudenī.
Taivo Trams,
VBTAI
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Iedzīvotājus aicina
pieteikties biznesa ideju
konkursam Ideju kauss

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) izsludina
pieteikšanos inovatīvo biznesa
ideju konkursam Ideju kauss un
aicina piedalīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju, kurš sasniedzis
18 gadu vecumu un ir gatavs uzsākt uzņēmējdarbību, realizējot
savu biznesa ideju.
– Veicot pētījumu par uzņēmējdarbības uzsākšanu, secinājām, ka aptuveni trešdaļai Latvijas sabiedrības savs bizness ir
sapnis, bet nerealizēta biznesa
ideja kopumā – 42% iedzīvotāju.
Par sarežģītāko posmu biznesa
uzsākšanā vairums uzskata finansējuma un kapitāla piesaisti.
Tāpēc vēlos uzsvērt, ka ikviens
«Ideju kausa» dalībnieks no
A4 lapas ar idejas pieteikumu
var soli pa solim nonākt līdz
pilnvērtīgai biznesa prezentācijai un iegūt pirmo starta kapitālu biznesa idejas īstenošanai, –
norāda LIAA direktors Kaspars
Rožkalns.
Pieteikšanās konkursam Ideju
kauss ir atvērta līdz 6. septembrim. Pretendenti savas biznesa
idejas var iesniegt elektroniski,
nosūtot uz e-pastu idejukauss@
liaa.gov.lv. Pieteikuma veidlapa
un konkursa nolikums – mājas-

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2020. gada 22. jūlija sēdes lēmumu Nr. 260
(protokols Nr. 10; 1.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10

Grozījumi Salacgrīvas novada domes
2010. gada 16. jūnija saistošajos
noteikumos Nr. 20 Salacgrīvas novada
pašvaldības kapsētu uzturēšanas
noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 43. panta trešo daļu

lapā www.idejukauss.lv. Biznesa
idejas izvērtēs profesionāla vērtēšanas komisija, virzot spēcīgākos kandidātus dalībai konkursa
otrajā kārtā.
Dalībnieki sacentīsies par naudas balvām biznesa uzsākšanai.
Trešās labākās idejas autori iegūs 3000 eiro, otrās – 5000 eiro,
bet pirmās vietas laureāts iegūs
7000 eiro naudas balvu. To nodrošina LIAA un Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Konkursa «Ideju kauss»
organizatori

Turpinās akcija
ApGLEZNO un noBILDĒ
arī tu savu pastkastīti!

Kopš marta Bilžu birojs aicina
piedalīties akcijā ApGLEZNO un
noBILDĒ arī tu savu pastkastīti!
un kļūt par mūzikas un mākslas
festivāla Bildes 2020 neklātienes
dalībnieku. Tuvojoties akcijas
noslēgumam 10. septembrī, Bilžu
birojs ik dienu saņem arvien jaunus un krāsainus darbus. Latvijas
pastkastīšu galeriju papildinājuši
aktīvi un radoši ļaudis no vairāk
nekā 50 novadiem. Teju katrai
mājai Latvijā ir sava pastkastīte,
tomēr itin bieži tā pastnieku sagaida mazliet skumja un nemanāma. Akcijas iniciatori priecājas
par katru pastkastīti, kura kļūst
nedaudz košāka un krāsaināka,
un cer, ka dalībnieku veikums
vēl ilgi iepriecinās ne tikai viņus
pašus, bet arī garāmgājējus un
čaklos pastniekus.
Akcijas ietvaros privāto pastkastīšu īpašnieki kopā ar bērniem
un citiem ģimenes locekļiem tiek
aicināti radoši izdaiļot savas piemājas pastkastītes, padarīt tās
krāsainas un īpašas, lai atjaunotā
pastkastīte kļūtu par mājas vizītkarti un arī par oriģinālu vides
objektu.
Ideju par pastkastīšu mākslinieciskošanu, domājot par vēstuļu sūtīšanas un saņemšanas burvību, festivāla Bildes dalībnieki
(mūziķi, mākslinieki, fotogrāfi,
žurnālisti u.c., kā arī viņu bērni)
īstenoja pērn, kad piešķīra tām
jaunu, neierastu veidolu.
Pastkastītes māksliniecisko
šanai var izmantot jebkādus
materiālus un tehnisko izpildījumu – gleznošanu, kalšanu,
kokgrebumu veidošanu, šūšanu,
klūgu pīšanu, kolāžu veidošanu,
ploterēšanu, datorsalikumu izmantošanu vai pat pavisam jaunu
īpašu autortehniku.
Lai piedalītos akcijā, darba autors vai tā pārstāvis ar īpašnieka

2020. gada 26. augusts

piekrišanu pastkastīti nofotografē
labā kvalitātē (divas fotogrāfijas –
viena tuvplānā, otra reālajā vidē)
un līdz 10. septembrim nosūta uz
e-pastu pastkastites@bildes.lv,
vēstulē norādot darba autora/-u
vārdu, uzvārdu, vecumu, pastkastītes atrašanās vietas pilnu adresi,
darba nosaukumu un īsu stāstu
par kastītes mākslinieciskošanas
ideju. Lai īpaši izceltu notikušās
pārvērtības, autori aicināti pievienot arī fotogrāfijas, kas uzņemtas
pirms darbiem.
Mākslas darbu autori aicināti publicēt savas apgleznotās
pastkastītes un to tapšanas gaitu
sociālajos tīklos Facebook, Instagram, Draugiem.lv, izmantojot tēmturus #Pastkastites un
#paliecmājās un pievienojot/
ietagojot @FestivalsBildes, lai
Bilžu birojs varētu sekot līdzi un
dalīties ar šiem ierakstiem savos
sociālajos tīklos.
Jau tagad festivāla Bilžu Facebook lapā izveidota akcijas dalībnieku iesūtīto fotogrāfiju virtuālā
galerija. Ikviens aicināts sekot
lapai, jo galerija kļūst arvien lielāka un krāšņāka!
Interesantāko darbu autori saņems Bilžu biroja un VAS Latvijas Pasts pateicības rakstus un
pārsteiguma balvas.
Nolikums un cita informācija
par akciju – mājaslapā www.bildes.lv. Jautājumu gadījumā zvanīt
(tālr. 29282866 – Tija) vai rakstīt
(e-pasts: bildes@bildes.lv).
Radīsim prieku paši sev, kaimiņiem un garāmgājējiem! Aicināsim akcijai pievienoties arī
draugus, radus, kolēģus un skolasbiedrus! Lai PRIEKS vairo
PRIEKU! TIKAI TĀ!
Tija Auziņa,
akcijas «ApGLEZNO un noBILDĒ arī tu savu pastkastīti!»
idejas autore

1. Izdarīt Salacgrīvas novada domes 2010. gada 16. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 20 Salacgrīvas novada
pašvaldības kapsētu uzturēšanas noteikumi (turpmāk
tekstā – noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 1.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.6. kapavietas uzturētājs – fiziska persona, kurai ir piešķirtas kapavietas izveidošanas, lietošanas un kopšanas
tiesības;”.
2. Izteikt noteikumu 1.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.9. kapsētas apsaimniekotājs – juridiska persona vai
Salacgrīvas novada pašvaldības institūcija, kura uz kapsētas īpašnieka līguma vai lēmuma pamata veic kapsētu
apsaimniekošanu un pilda kapsētu uzturēšanas noteikumos paredzētos pienākumus;”.
3. Izteikt noteikumu 5. nodaļas “V. Kapavietas nomas un
kopšanas noteikumi” nosaukumu šādā redakcijā ““V. Kapavietas piešķiršanas kārtība”.
4. Izteikt noteikumu 17. punktu šādā redakcijā:
“17. Lai iegūtu kapavietas lietošanas tiesības, Salacgrīvas novada domē jāiesniedz šādi dokumenti:
17.1. personas, kura uzņēmusies apbedīšanas organizēšanu vai sociālā dienesta amatpersonas vai sociālās aprūpes
institūcijas amatpersonas rakstveida iesniegums par kapavietas piešķiršanu, norādot kapa vietu skaitu un kapavietas iespējamo atrašanās vietu;
17.2. Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtas miršanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
17.3. kapsētas pārziņa izziņa par iespēju piešķirt kapavietu un tās lielumu, kā arī kapavietas iespējamo atrašanās
vietu.”
5. Papildināt noteikumus ar 17.1 punktu 17.2 punktu un
šādā redakcijā:
“17.1 Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs,
Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja viet-

nieks, Ainažu pilsētas pārvaldes vadītājs vai Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs pieņem lēmumu par kapavietas
piešķiršanu vai lēmumu par atteikumu piešķirt kapavietu, ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā no brīža, kad
ir saņemti noteikumu 17.1., 17.2. un 17.3. apakšpunktā
minētie dokumenti.
17.2 Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja,
Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieka, Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja vai Liepupes
pagasta pārvaldes vadītāja lēmumu par kapavietas piešķiršanu vai lēmumu par atteikumu piešķirt kapavietu var
apstrīdēt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājam, bet
domes priekšsēdētāja lēmumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.”
6. Svītrot noteikumu 19. punktu.
7. Svītrot noteikumu 35. punktu.
8. Izteikt noteikumu 50. punktu šādā redakcijā:
“50. Par 14. punktā un 15.1.–15.12. apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas
sodu fiziskajām un juridiskajām personām no 2 naudas
soda vienībām līdz 14 naudas soda vienībām.”
9. Izteikt noteikumu 51. punktu šādā redakcijā:
“51. Par 27., 28., 29., 30., 31., 32. un 33. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas
sodu fiziskajām personām no 2 naudas soda vienībām
līdz 14 naudas soda vienībām.”
10. Papildināt noteikumus ar 52. punktu šādā redakcijā:
“52. Kontrolēt noteikumu izpildi un veikt administratīvā
pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas
izskatīšanai ir tiesīgi Salacgrīvas novada domes kārtībnieki. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Salacgrīvas novada domes Administratīvā komisija.”
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 10
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010. gada 16. jūnija
saistošajos noteikumos Nr. 20 «Salacgrīvas novada
pašvaldības kapsētu uzturēšanas noteikumi»
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
1. Projekta nepiecieša- 2018. gada 25. oktobrī Latvijas Republikas Saeima pieņēma Administratīvās atbildības limības pamatojums
kumu, kas stājas spēkā 2020. gada 1. jūlijā. Administratīvās atbildības likums paredz būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā un administratīvo sodu piemērošanas procesā.
Saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 2. pantu pašvaldību saistošie noteikumi, kas
paredz administratīvo atbildību, ir daļa no administratīvās atbildības sistēmas, tādēļ ir nepieciešams nodrošināt saistošo noteikumu regulējuma saskaņošanu ar Administratīvās atbildības likumā ietvertajām normām.
2019. gada 5. martā Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2018-08-03 (turpmāk –
Spriedums) Par Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 4. septembra saistošo noteikumu Nr. 27
«Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi» (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 27) 18. un 20. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam.
Ar šo Spriedumu par antikonstitucionālām un neatbilstošām Latvijas Republikas Satversmes
1. pantam ir atzītas Saistošo noteikumu Nr. 27 normas, kas noteica, ka: “Nomnieks iegūst
kapavietas nomas tiesības, noslēdzot kapavietas nomas līgumu ar kapsētu apsaimniekotāju”.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sniegusi skaidrojumu, ka pašvaldība
ir tiesīga izdot personai pozitīvu labvēlīgu administratīvo aktu par kapavietas piešķiršanu,
savukārt saistošajos noteikumos ir skaidrojama kārtība par kapavietu piešķiršanu, izmantošanu, uzturēšanu un personu kategorijām, kas var pretendēt uz kapavietas piešķiršanu, kā
arī institūcija (iestāde), kas pieņem lēmumu par kapavietas piešķiršanu.
2. Īss projekta satura
No saistošajiem noteikumiem ir izslēgtas normas, kas nosaka pienākumu kapavietas uztuizklāsts
rētājam slēgt līgumu ar kapu apsaimniekotāju par kapavietas nomu; precizēts saistošajos
noteikumos lietoto jēdzienu definējums; saistošie noteikumi papildināti ar kapavietas piešķiršanas kārtības nosacījumiem.
Saistošajos noteikumos noteikta administratīvā pārkāpuma procesa veikšanas kārtība, administratīvo pārkāpuma lietu izskatīšanas kārtība un noteikts soda veids un apmērs par administratīvo pārkāpumu saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu.
3. Informācija par plāFinansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu nav prognozējama, jo nav iespējams noteikt
noto projekta ietekmi uz administratīvo sodu iekasēšanas apmērus.
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plāNav tiešas ietekmes.
noto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Lēmumu par kapavietas piešķiršanu vai lēmumu par atteikumu piešķirt kapavietu var pieadministratīvajām proņemt Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs, Salacgrīvas novada Dzimtsacedūrām
rakstu nodaļas vadītāja vietnieks, Ainažu pilsētas pārvaldes vadītājs un Liepupes pagasta
pārvaldes vadītājs.
Saistošo noteikumu izpildes kontroli un administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Salacgrīvas novada domes kārtībnieki.
Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Salacgrīvas novada domes Administratīvā komisija.
6. Informācija par konNav notikušas.
sultācijām ar privātpersonām

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
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Darba meklēšanai noderīgi e-pakalpojumi

Ikvienam, kurš ir darba meklējumos,
pieejamas dažādas iespējas un arī palīdzība šajā procesā – bezmaksas izglītošanās,
vakanču meklēšana, karjeras konsultācijas
u.c. Lielāko daļu šo valsts nodrošināto pakalpojumu iespējams saņemt elektroniski,
izmantojot dažādus e-pakalpojumus vietnē mana.latvija.lv.
Lai vairāk laika varētu veltīt praktiskām lietām – darba meklēšanai, prasmju
apgūšanai vai papildināšanai, konsultācijām, vietnē mana.latvija.lv dzīves situācijas aprakstā Darba zaudēšana un meklēšana apkopota noderīga informācija par
e-pakalpojumiem, tai skaitā – arī e-pakalpojumu pieteikšanas video pamācības.

Meklē vakances un piesakies
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)
piedāvā plašas darba meklēšanas iespējas, kā arī palīdzību meklēšanas procesā.
Piemēram, lai palīdzētu pēc iespējas ātrāk
atgriezties darba tirgū, izstrādāts NVA CV
un vakanču portāls, kurā iespējams gan reģistrēt savu CV, kur tas būs pieejams darba
devējiem, gan pašam meklēt piemērotas
vakances. Visi portālā pieejamie pakalpojumi ir bez maksas.
Atsevišķi portālā esošie e-pakalpojumi paredzēti tikai tām personām, kam
piešķirts bezdarbnieka statuss, taču CV
reģistrēšanu, vakanču meklēšanu, kā arī
noderīgu informāciju par darba tirgus tendencēm var lietot ikviens.
Reģistrējot savu CV vakanču portālā,
iespējams atzīmēt, ka vēlaties, lai jūsu CV
ir redzams darba devējiem, kuri meklē
darbiniekus ar jūsu zināšanām un pieredzi.
Lai reģistrētu CV, būs nepieciešams autentificēties, izmantojot kādu no piedāvātajām iespējām – personas apliecību (eID
karte) ar tajā esošo e-parakstu, mobilo lietotni eParaksts mobile vai ar internetbankas piekļuvi.

Ja darba devējam jūsu CV liksies atbilstošs, ar jums noteikti sazināsies. Neaizmirstiet norādīt precīzu kontaktinformāciju! Tāpat CV un vakanču portālā var
atzīmēt, kādas vakances jūs interesē. Ja
portālā tiks ievietota informācija par atbilstošu vakanci, e-pastā saņemsiet par to
informāciju. Savu CV iespējams ievietot
EURES portālā*, paplašinot darba atrašanas iespējas Eiropā.

Karjeras testi un iespēja izmēģināt
dažādas profesijas brīvprātīgajā darbā
Ne reizi vien dzīvē apdomājam, vai
strādājam īstajā profesijā vai darbavietā.
Taču pieņemt lēmumu par kardinālām izmaiņām ir ļoti sarežģīti. Vēl grūtāk ir jauniešiem, kuri tikko beiguši skolu un nespēj
izvēlēties – strādāt vai studēt. Ja strādāt,
tad kur, ja studēt – ko tieši?
Šādos gadījumos ļoti noderīgi ir karjeras iespēju testi. Tādi pieejami ikvienam
CV un vakanču portāla sadaļā Testi karjeras iespēju izzināšanai. Piemēram, anketa Darba izvēles faktori palīdzēs noskaidrot, kādas vērtības jums ir svarīgas darbā. Tests Saskarsmes stratēģija palīdzēs
noskaidrot, kuras profesionālās darbības
jomas vairāk atbilst jūsu dominējošajai
saskarsmes stratēģijai. Savukārt tests
Motivācijas izpēte parādīs jums tuvāko
nodarbinātības veidu – strādāt kā darba
ņēmējam vai domāt par sava biznesa veidošanu.
Vēl viens veids, kā izmēģināt konkrēta
darba vai nozares atbilstību savām interesēm un prasmēm, ir iesaistīšanās brīvprātīgajā darbā. Tas visbiežāk vērsts uz palīdzību kādai sociālai grupai, organizācijai,
kas nodarbojas ar labdarību, vides jautājumiem utt., un var iekļaut ļoti dažādas
aktivitātes. Visplašākā informācija par
iespējām iesaistīties brīvprātīgo darbā atrodama tīmekļa vietnē brivpratigie.lv.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli īpašumu Jāņa Asara ielā 1, Ainažos,
kadastra Nr. 6605 002 0138, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apz. 6605 002 0138 (0,2403 ha platībā) – izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā cena – 10 120 EUR.
Izsoles solis – 1000 EUR.
Izsolei jāpiesakās līdz 19. oktobra plkst. 17, izsole notiks 20. oktobrī
plkst. 16 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 mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un reģistrēties izsolei iespējams Ainažos,
Parka ielā 16, tālr. 64071310, un Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9,
Salacgrīvā, tālr. 64071986, 64071982.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli īpašumu Liedaga iela 8–713,
Tūjā, Liepupes pagastā,
kadastra Nr. 6660 900 0296, kas sastāv no nedzīvojamas telpas Nr. 713
(73,08 kv.m platībā) un kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu
mājas uz zemes 741/11984 – izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā cena – 8450 EUR.
Izsoles solis – 200 EUR.
Izsolei jāpiesakās līdz 12. oktobra plkst. 17, izsole notiks 13. oktobrī
plkst. 16 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 Liepupes pagasta pārvaldē, Mežgravās, tālr. 64020142, Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9,
Salacgrīvā, tālr. 64071986, 64071982.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar pretendentu atlasi īpašumu Aka Upeslīči,
Salacgrīvas pagastā,
kadastra Nr. 6672 004 0310, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apz. 6672 004 0310 (0,07 ha platībā) un būves – artēziskās
akas ar kadastra apz. 6672 004 0310 001 – izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā cena – 730 EUR.
Izsoles solis – 30 EUR.
Izsolei jāpiesakās līdz 5. oktobra plkst. 17, izsole notiks 6. oktobrī plkst. 16
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 mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un reģistrēties izsolei Salacgrīvas novada
domē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, tālr. 64071986, 64071982.

Mācies tiešsaistē!
Arī tad, ja neesat ieguvis bezdarbnieka
statusu, jums ir iespēja attālināti apgūt gan
to, kā pareizi veidot CV, gan kā rakstīt motivācijas vēstuli u.c.
NVA piedāvā e-apmācības moduli Kā
veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju, kas pieejams visiem interesentiem (arī
nereģistrētiem) NVA e-apmācības vietnē.
Tajā var apgūt gan darba meklēšanas metodes, gan to, kā efektīvi strukturēt darba
meklēšanas soļus, noteikt prioritātes un izstrādāt darba meklēšanas rīcības plānu, kā
veidot motivācijas vēstuli un sagatavoties
darba intervijai.
Šajā vietnē pieejams arī kurss par finanšu pratību. Kā plānot savas finanses, kādi
Latvijā ir nodokļi, kuri no tiem attiecas uz
darba ņēmējiem, kas ir sociālais budžets
un kāda ir sociālās apdrošināšanas sistēma
Latvijā? Tās ir tikai dažas no tēmām, ko

ikviens var apgūt patstāvīgi.
Ja personai nav pieejams dators vai nav
interneta pieslēguma, lai patstāvīgi izmantotu minētās iespējas, aicinām izmantot
brīvpieejas datorus, kas izvietoti gan publiskajās bibliotēkās, gan valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros. Pakalpojumu centru darbinieki arī
palīdzēs apgūt reģistrēšanos (autentifikāciju) un sniegs padomu, kā strādāt ar vietnēs esošo informāciju. Padomu var prasīt
arī digitālajiem aģentiem visā Latvijā. Šie
aģenti strādā gan minētajos klientu apkalpošanas centros, gan bibliotēkās, skolās,
valsts un pašvaldību iestādēs. Digitālo
aģentu karte pieejama vietnē mana.latvija.
lv/digitalo-agentu-karte.
Vita Krieviņa,
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja

Integrētajā mācību un komunikācijas aktivitāšu programmā Mana Latvija.lv. Dari digitāli! tiek organizēti sabiedrības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju izmantošanas un uzvedības
maiņas veicināšanas pasākumi. Programmas koncepcija paredz integrētu pieeju – fokusēties uz
50 dzīves situāciju komunikāciju un mācīšanu, lai pēc paredzēto aktivitāšu īstenošanas sabiedrība spētu pazīt dzīves situācijas, ko iespējams atrisināt vienuviet portālā Latvija.lv. Nozīmīgākā
programmas sastāvdaļa ir mācības, kuru rezultātā tiks sagatavoti 6000 digitālie aģenti: valsts un
pašvaldību iestāžu darbinieki, tostarp valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru darbinieki, kā arī bibliotekāri, skolotāji un žurnālisti. Digitālie aģenti konsultēs sabiedrību par e-pakalpojumu izmantošanu dažādās dzīves situācijās un drošu darbošanos internetā. Plašāka informācija
par mācībām un to norisi pieejama portāla Latvija.lv atbalsta vietnē – https://mana.latvija.lv/.

Pasākumu finansē no Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr.2.2.1.1/17/I/015
Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma.
* Eiropas nodarbinātības dienestu sadarbības tīkls, kura mērķis ir atvieglot darbinieku brīvu pārvietošanos.
Tīkls vienmēr ir aktīvi centies nodrošināt, lai Eiropas pilsoņi varētu gūt labumu no vienādām iespējam
neatkarīgi no valodas barjerām, kultūras atšķirībām, birokrātiskiem sarežģījumiem, atšķirīgām darba tiesībām
un izglītības sertifikātu neatzīšanas visā Eiropā.

Nomas tiesību izsole lauksaimniecībā
izmantojamai zemei Salacgrīvā

Nomas objekts – zemes gabals ar kadastra apz.
6615 006 0180 (14,5918 ha platībā).
Nomas objekta izsoles sākuma nomas maksa
gadā –1026,53 EUR.
Izsoles solis – 20 EUR.
Nomas objekta iznomāšanas mērķis – lauksaimniecība, ar nosacījumu, ka zemes gabalā saglabājams zālājs
un zemes gabalu nedrīkst uzart, nelietot ķīmiskos preparātus.
Nomas termiņš – 6 (seši) gadi.
Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta
mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš –
līdz 19. oktobra plkst. 17. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami Salacgrīvas novada domē ne vēlāk kā līdz
19. oktobra plkst. 17. Pēc izsoles noteikumos minēto
dokumentu iesniegšanas pretendentam tiek izsniegta
reģistrācijas apliecība izsolei.
Izsole notiks 20. oktobrī plkst. 14.30 Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9.
Izsoles norises kārtība saskaņā ar izsoles noteikumu
punktu 6. nodaļu (izsoles noteikumi pieejami pašvaldības mājaslapā www.salacgriva.lv).
Izsoles objektu var apskatīt, saskaņojot izsoles apskates laiku pa tālruni 64071986, 64071982.

Nomas tiesību izsole Tīruma ielā 26,
Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā

Nomas objekts – zemes gabals Tīruma ielā 26, kadastra Nr. 6615 002 0090, zemes vienības kadastra apz.
6615 002 0191 (3,3042 ha platībā).
Nomas objekta izsoles sākuma nomas maksa gadā –
50 eiro.
Izsoles solis – 5 eiro.
Iznomāšanas mērķis – teritorijas labiekārtošana saskaņā ar teritorijas plānojumā noteikto izmantošanas
mērķi – ūdens telpas publiskai izmantošanai (publiskiem
pasākumiem, pakalpojumiem, atpūtai, sportam un to nodrošināšanai nepieciešamai infrastruktūrai).
Nomas termiņš – 10 (desmit) gadi.
Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta
mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš –
līdz 14. septembra plkst. 17. Pieteikumi un dokumenti
iesniedzami Salacgrīvas novada domē. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.
Izsole notiks 15. septembrī plkst. 15.30 Salacgrīvas
novada domē Smilšu ielā 9, 106. telpā.
Izsoles norises kārtība saskaņā ar izsoles noteikumu
punktu 6. nodaļu (izsoles noteikumi pieejami pašvaldības mājaslapā www.salacgriva.lv).
Izsoles objektu var apskatīt, saskaņojot izsoles apskates laiku pa tālruni 64071986.

Nomas tiesību izsole ar pretendentu atlasi
Rīgas ielā 7, Tūjā, Liepupes pagastā

Nomas objekts – zemes gabala daļa Rīgas ielā 7,
Tūjā, Liepupes pagastā (200 kv.m platībā).
Nomas objekta izsoles sākuma nomas maksa gadā –
28 eiro, izsoles solis – 2 eiro.
Iznomāšanas mērķis – teritorijas labiekārtošanai (automašīnu stāvlaukuma izveidošana).
Nomas termiņš – 10 gadi.
Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta
mutiska izsole ar pretendentu atlasi un ar augšupejošu
soli.
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš –
līdz 21. septembra plkst. 17. Pieteikumi un dokumenti
iesniedzami Salacgrīvas novada domē ne vēlāk kā līdz
21. septembra plkst. 17 saskaņā ar izsoles noteikumu
3., 4. un 5. nodaļu.
Izsole notiks 22. septembrī plkst. 15 Salacgrīvā,
Smilšu ielā 9.
Izsoles norises kārtība saskaņā ar izsoles noteikumu
punktu 6. nodaļu (izsoles noteikumi pieejami pašvaldības mājaslapā www.salacgriva.lv).
Izsoles objektu var apskatīt, saskaņojot apskates laiku pa tālruni 64020118.

Salacgrīvas novada pašvaldība
nodod atsavināšanai, pārdodot
mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi,
Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu –
zemes starpgabalu Ābeļu iela 8A,
Svētciemā, Salacgrīvas pagastā,

kadastra Nr. 6672 007 0450, zemes vienības
kadastra apz. 6672 007 0428 (4736 kv.m platībā).
Zemes starpgabals tiek atsavināts ar nosacījumu, ka
tas pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam.
Pirmpirkuma tiesīgajai personai pieteikums par zemes starpgabala pirkšanu jāiesniedz viena mēneša laikā
no sludinājuma laikrakstā Latvijas Vēstnesis publicēšanas dienas.
Ja noteiktajā termiņā no vienas pirmpirkuma tiesīgās
personas ir saņemts pieteikums par starpgabala pirkšanu, izsole netiek rīkota un ar šo personu tiek slēgts pirkuma līgums par nosacīto cenu.
Ja noteiktajā termiņā no vairākām pirmpirkuma tiesīgām personām tiek saņemts pieteikums par starpgabala
pirkšanu, tiek rīkota izsole starp šīm personām.
Izsoles objekta nosacītā cena – 1720 eiro.
Izsoles solis – 100 eiro.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā
www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles. Dalībnieku reģistrācija tiek veikta līdz 20. oktobra plkst. 17. Izsole notiks
21. oktobrī plkst. 11 Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, tālrunis
uzziņām – 64071986, 64071982.
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Jubilāriem
Tu paliec vasarā,
kas iet ar sauli kopā,
un tāpēc saules
dvēselē tik daudz,
ar labiem vārdiem
tā kā bites stropā
arvien pie sevis
sasildīties sauc.

Vasara, vasara mana!
Saule, jūra un vējš…
Šis ir īstais laiks svinēt dzīvi
ar plaši atvērtām acīm,
mutēm un sirdīm!
Svinēsim, un lai kopā
ar mums vienmēr ir mūsu mīļie!
Priekos, bēdās, dzīvē, domās un atmiņās…

2020. gada 26. augusts

Senās uguns nakts
29. augustā

AINAŽOS pie Baltās saules

20.30		 dosimies pa sveču taku, lai jūras krastā aizdegtu simbolisko ugunskuru.
			 Skaistākās dziesmas no latviešu kinofilmām atskaņos Kalvis Kalniņš (balss) un
			 Guntars Bernāts (taustiņinstrumenti).

LIEPUPĒ

14.00–16.00		āra spēļu meistardarbnīca ģimenēm ar bērniem (mājas Zeltiņi teritorijā),
						pieaugušajiem – uguns skulptūras izgatavošana;
19.00–19.20 ieskats Liepupes jūrniecībā (mājas Ataugas piejūras teritorijā);
19.30–20.10		seno cīņu un folkloras kopas Vilkači koncerts (Ataugās);
20.15–21.30		ugunskura iekuršana pie jūras un sadziedāšanās;
22.00–24.00		ugunsstaigāšanas meistarklase (mājas Zeltiņi teritorijā).
Organizators – biedrība Metsepoles Līvu kultūras centrs.

SALACGRĪVĀ

Jūras Māte aicina aizdegt ugunskurus gar jūras malu, aizsargājot jūru un vietējos iedzīvotājus.
20.00 folkloras kopa Cielava gaidīs visus Salacas upes kreisajā krastā pie stāvlaukuma jūrmalā.
			 Līdzi jāņem nedaudz malkas un ziedojums ugunij
			 (graudu sauja, pērnie Jāņu vainagi, dziju kamoliņi, dzintara gabaliņi).

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod
atklātā mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi
īpašumu Salas iela 18, Salacgrīvā,
kadastra Nr. 6615 004 0275, kas sastāv
no zemes vienības ar kadastra apz. 6615 004 0274
(0,6448 ha platībā) – izsoles objekts.

Datums
Līdz 4.IX

Pasākums
Edītes Ezeriņas personālizstāde
Fotogrāfija mani iedvesmo
Septembrī Literārās izstādes:
l Mēs maza cilts, mēs būsim lieli tik,
cik mūsu griba. Izcilajam latviešu
dzejniekam, dramaturgam Rainim –155
l Man sirds ir tā, kā jūra,
Tā vēro, līgo, smaid,
Un daža skaista pērle
Iekš viņas dziļumiem dus.
Spilgtākajam tautas romantisma
pārstāvim, tautiskās atmodas laikmeta
darbiniekam, dzejniekam Auseklim – 170
l Miķeļam gaili kāvu
Deviņiem cekuliem,
Lai tas man jaunu gadu
Rudzus miežus audzināja.
29. septembrī svinam rudens
saulgriežus – Miķeļdienu
25.IX 15.00 Krustvārdu mīklu risinātāju pēcpusdiena
Visu
Literatūras izstāde, veltīta rakstnieku
mēnesi
jubilejām

Vieta
Salacgrīvas novada
bibliotēkā

kadastra Nr. 6615 002 0099, zemes vienības
kadastra apz. 6615 002 0198 (0,7671 ha platībā) –
izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā cena – 5630 EUR.
Izsoles solis – 300 EUR.
Izsolei jāpiesakās līdz 12. oktobra plkst. 17, izsole
notiks 13. oktobrī plkst. 14.30 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.

Izsoles objekta nosacītā cena – 5230 EUR.
Izsoles solis – 200 EUR.
Izsolei jāpiesakās līdz 19. oktobra plkst. 17, izsole
notiks 20. oktobrī plkst. 15 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.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod
atklātā mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi
īpašumu Jaunā iela 12, Salacgrīvā,

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
īpašumu Tērces iela 7A, Salacgrīvā,

kadastra Nr. 6615 006 0057, kas sastāv
no zemes vienības ar kadastra apz. 6615 006 0057
(0,4798 ha platībā) – izsoles objekts.

Septembris bibliotēkās

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
īpašumu Tērces iela 9A, Salacgrīvā,

kadastra Nr. 6615 002 0199, zemes vienības
kadastra apz. 6615 002 0197 (0,4972 ha platībā) –
izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā cena – 4530 EUR.
Izsoles solis – 400 EUR.
Izsolei jāpiesakās līdz 12. oktobra plkst. 17, izsole
notiks 13. oktobrī 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.

Izsoles objekta nosacītā cena – 3730 EUR.
Izsoles solis – 100 EUR.
Izsolei jāpiesakās līdz 19. oktobra plkst. 17, izsole
notiks 20. oktobrī 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.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod
atklātā mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi
īpašumu Tērces iela 22, Salacgrīvā,

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

Izsoles objekta nosacītā cena – 5130 EUR.
Izsoles solis – 300 EUR.
Izsolei jāpiesakās līdz 12. oktobra plkst. 17, izsole
notiks 13. oktobrī plkst. 15 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.

Izsoles objekta nosacītā cena – 6010 EUR.
Izsoles solis – 250 EUR.
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.

kadastra Nr. 6615 002 0091, kas sastāv
no zemes vienības ar kadastra apz. 6615 002 0091
(2,71 ha platībā) – izsoles objekts.

kadastra Nr. 6615 002 0196, zemes vienības
kadastra apz. 6615 002 0194 (0,6386 ha platībā) –
izsoles objekts.

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod atsavināšanai,
pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu Dārza ielā 11A, Salacgrīvā,
Ainažu bibliotēkā

Korģenes bibliotēkā

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

kadastra Nr. 6615 007 0234, zemes vienības kadastra apz. 6615 007 0230 (807 kv.m platībā).
Zemes starpgabals tiek atsavināts ar nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam.

Pirmpirkuma tiesīgajai personai pieteikums par zemes starpgabala pirkšanu jāiesniedz viena mēneša laikā
no sludinājuma laikrakstā Latvijas Vēstnesis publicēšanas dienas.
Ja noteiktajā termiņā no vienas pirmpirkuma tiesīgās personas ir saņemts pieteikums par starpgabala pirkšanu,
izsole netiek rīkota un ar šo personu tiek slēgts pirkuma līgums par nosacīto cenu.
Ja noteiktajā termiņā no vairākām pirmpirkuma tiesīgām personām tiek saņemts pieteikums par starpgabala pirkšanu, tiek rīkota izsole starp šīm personām.
Izsoles objekta nosacītā cena – 3630 eiro.
Izsoles solis – 100 eiro.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles. Dalībnieku reģistrācija tiek veikta līdz 19. oktobra plkst. 17. Izsole notiks 20. oktobrī plkst. 14 Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, tālrunis uzziņām – 64071986,
64071982.

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.

