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Salacgrīvas novada
izdevums

	 15.	oktobrī	Salacgrīvā	notika	Igaunijas–
Latvijas	pārrobežu	sadarbības	programmas	
2014.–2020.	 gadam	 investīciju	 projekta	
Nr. 55 Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra 
un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā 
(EST-LAT Harbours)	 noslēguma	 pasā-
kums.	Tajā	piedalījās	ekonomikas	ministrs	
Jānis	Vitenbergs,	 Salacgrīvas	 novada	 do-
mes	priekšsēdētājs	Dagnis	Straubergs,	Rī-
gas	Plānošanas	reģiona	(RPR)	administrā-
cijas	vadītājs	Rūdolfs	Cimdiņš	un	projektu	
vadības	nodaļas	vadītāja	Inga	Brieze,	Kur-
zemes	Plānošanas	reģiona	(KPR)	projektu	
nodaļas	vadītāja	Aiga	Meri,	Igaunijas–Lat-
vijas	programmas	kopīgā	sekretariāta	pār-
stāvis	 un	 Salacgrīvas	 ostas	 pārvaldnieks	
Ivo	Īstenais,	kā	ar	Latvijas	mazo	ostu	pār-
stāvji.	Svinīgais	projekta	noslēgums	notika	
jaunajā	jahtu	un	burāšanas	centrā	Bura,	kas	
ir	viens	no	ostās	īstenotajiem	infrastruktū-
ras	projektiem.	
	 Pasākuma	 moderatore	 Ilona	 Skorobo-
gatova	 pastāstīja,	 ka	 projekts	 ildzis	 trīs	
gadus.	Šī	projekta	mērķis	ir	izveidot	mazo	
ostu	tīklu	ar	kvalitatīviem	pakalpojumiem	
Baltijas	jūras	austrumu	piekrastē	un	Rīgas	
līcī	 Igaunijā	 un	 Latvijā,	 un	 popularizēt	
to	kā	atraktīvu	galamērķi.	Projekta	vado-
šais	partneris	ir	KPR,	kas	Latvijā	to	īsteno	
kopā	ar	Rīgas	plānošanas	reģionu	un	ostu	
pārvaldēm.	 Trīs	 jaudīgi	 projekta	 partne-
ri	 –	 KPR,	 RPR	 un	 Igaunijas	 mazo	 ostu	
fonds	–	šajā	laikā	ir	veikuši	milzīgu	darbu	
un	Latvijas	 un	 Igaunijas	 piekrastē	 inves-
tēts	11	miljonu	eiro.	No	tiem	pieci	miljoni	
investēti	Latvijā.	Līdz	šim	Latvijas	mazās	
ostas	tik	lielas	investīcijas	nav	saņēmušas.	
Projekta	 mērķis	 ir	 sasniegts,	 un	 ostas	 ir	
gatavas	 uzņemt	 viesus	 un	 arī	mūsu	 pašu	
burātājus.	
 – Mazo ostu tīkla sakārtošana Latvijā 
ir svarīgs starptautiskās konkurētspējas 
priekšnosacījums. Mums ir gara jūras un 
līča piekraste, kas sniedz plašas attīstības 
iespējas. Šobrīd tās izmantotas vien daļē-
ji. Šis ir veiksmīgs starptautisks projekts, 
kas tiek attīstīts kopā ar Igauniju piekras-
tē. Jau tagad tiek strādāts pie cita nozīmī-
ga kopprojekta – vēja parka attīstīšanas 
jūrā, kas pavērs jaunas iespējas piekras-
tes resursu gudrā izmantošanā enerģēti-
kā, –	skaidroja	ekonomikas	ministrs	J.	Vi-
tenbergs.
	 Salacgrīvas	novada	domes	priekšsēdē-
tājs	Dagnis	Straubergs	uzsvēra,	ka	šis	pro-

Projekta noslēgums Salacgrīvā

jekts	 ir	 ilgi	gaidīts,	 turklāt	 tas	pilsētai	un	
ostai	ir	svarīgs	un	nozīmīgs.	–  Salacgrīvā 
jaunā servisa ēka kļūs par daļu no pilsē-
tas vizītkartes, popularizējot ostu pilsētas 
viesiem. Šī būs publiski pieejama vieta, 
pieturas punkts burātājiem, airētājiem un 
tūristiem. Salacgrīvas osta ir tilts starp 
Igauniju un Latviju, to katru gadu apmek-
lē salīdzinoši daudz burātāju. Osta ir in-
tegrēta pilsētvidē, lai vēl vairāk piesaistītu 
burātājus un veidotu tiem atbilstošu vidi – 
izkāpjot no jahtas, viņiem ir iespēja uzreiz 
apskatīt pilsētu un iekļauties tās aktivitā-

tēs. Mēs redzam ostas attīstību kopsolī ar 
pilsētas attīstību, –	 norādīja	 pašvaldības	
vadītājs.
	 Arī	 RPR	 administrācijas	 vadītājs	
R.	 Cimdiņš	 atzinīgi	 novērtēja	 paveikto,	
uzsverot,	ka	šis	projekts	paver	jaunas	ārējā	
un	iekšējā	tūrisma	iespējas.	
	 Īstenojot	projektu	Nr.	55	Uzlabota jahtu 
ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība 
Igaunijā un Latvijā (EST-LAT Harbours),	
Latvijas	 piekrastē	 uzlabota	 infrastruktūra	
12	ostās:	Salacgrīvā,	Skultē,	Rīgas	pilsē-
tas	 jahtklubā,	 Jūrmalā,	Engurē,	Mērsraga	

jahtklubā	Kurland,	Rojā,	Ventspilī,	Pāvil
ostā	un	Pāvilosta Marina	ostā,	divās	ostās	
Liepājā	 –	 speciālās	 ekonomiskās	 zonas	
jahtostā	un	SIA	Liepāja Marine.
	 Vienlaikus	šis	būs	sākums	jaunam	pro-
jektam	Nr.	177	Austrumbaltijas jahtu ostu 
tīkla pilnveidošana un popularizēšana 
(EASTBALTIC Harbours),	kura	laikā	tur-
pināsies	infrastruktūras	uzlabošana,	kā	arī	
kopējo	burāšanas	iespēju	Latvijas	piekras-
tē	popularizēšana	Skandināvijā,	Vācijā	un	
Polijā.	
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Svinīgais projekta noslēguma pasākums un ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga (no labās) un Salacgrīvas novada pašvaldības vadītāja 
Dagņa Strauberga tikšanās aizritēja jaunajā jahtu un burāšanas centrā Bura, kas ir viens no ostās īstenotajiem infrastruktūras projektiem

Klāt novembris –  
katram latvietim  
īpašais mēnesis

	 11.	novembrī	godinām	to	karavīru	pie-
miņu,	kuri	cīnījās	par	Latvijas	brīvību.
	 18.	novembrī	proklamēta	Latvijas	Re-
publika.	Latvijai	nav	nozīmīgāka	datuma	
par	šo.
	 Šodien	 mēs	 dzīvojam	 brīvā	 Latvijā.	
Mēs	esam	bagāta	un	skaista	tauta	ar	lielu	
kultūras	mantojumu,	ko	cenšamies	sagla-
bāt.	Mums	ir	bijuši	un	būs	dziesmu	svētki.
	 Mums	 ir	 stipras	 ģimenes,	 bez	 kurām	
nevaram	 pastāvēt.	 Latvijai	 ir	 vajadzīgs	
katrs	 no	 mums,	 un	 mēs	 paši	 veidojam	
savu	tautu.
	 Un	šajā	pandēmijas	laikā	es	lūdzu	mī-
lestību,	 lai	 varam	 mīlēt	 savus	 tuvākos,	

savu	zemi,	savu	valsti.
	 Priecāsimies	par	to,	ko	ikviens	latvietis	
ir	paveicis.	Dzīvosim	paceltu	galvu	–	ar	
ticību	un	mīlestību	pret	savu	valsti,	nova-
du,	Liepupes	pagastu.
	 Dziesminieks	Valdis	Atāls	saka:	– Man 
nekas nepieder, bet man ir pats dārgā- 
kais – mana Latvija.
	 Aicinu	 visus	 Liepupes	 pagasta	 iedzī-
votājus	11.	novembrī	pie	Liepupes	diev-
nama	no	plkst.	18	līdz	19	vienoties	sveču	
ceļā,	godinot	Liepupes	pagastu,	savu	val-
sti,	pieminot	Latvijas	karavīrus,	kas	atde-
vuši	dzīvību	par	Latviju.

Arta Zunde

Atjaunots ceļa segums
	 Lai	 uzlabotu	 braukšanas	 ap
stākļus	 un	 tūristu,	 atpūtnieku	
un	 uzņēmēju	 piekļuvi	 Kuivižu	
jahtostai	un	atpūtas	kompleksam	
Kapteiņu osta,	 septembra	 vidū	
SIA	AB Rent	 veica	 ceļa	 posma	
no	A1	šosejas	līdz	Kuivižu	jaht
ostai	 brauktuves	 atjaunošanu:	
dubulto	apstrādi,	uzklāja	asfaltu,	
sakārtoja	nomales	un	daļēji	iztī-
rīja	grāvjus.	
	 Posma	 no	 A	 1	 šosejas	 līdz	
iebrauktuvei	 atpūtas	 komplek-
sa	 stāvlaukumā	 sakārtošanu	 ar	
23	870	eiro	(bez	PVN)	finansēja	Salacgrī-
vas	 ostas	 pārvalde	 un	 līdzfinansēja	Salac
grīvas	novada	dome.	Savukārt	SIA	Kaptei-
ņu osta	6000	eiro	ieguldīja	ceļa	sakārtošanā	
un	 asfaltēšanā	 no	 iebrauktuves	 stāvlauku-
mā	līdz	teritoriju	nodalošajām	barjerām.	

 – Šīs ielas sakārtošana parādīja, ka 
iespējama laba sadarbība starp ostu, paš-
valdību un uzņēmēju, –	atzina	Salacgrīvas	
ostas	pārvaldnieks	Ivo	Īstenais.
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Ceļš uz atpūtas kompleksu Kapteiņu osta un jahtostu 
nu ir sakārtots
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	 Savukārt	 SIA	 Kvinta BCL 
pie	 Liepupes	 pamatskolas	 vei-
ca	 gājēju	 ietves,	 stāvlaukumu,	
ielas	 apgaismojuma	 un	 pieturas	
paviljona	 rekonstrukciju.	 Salac
grīvas	novada	dome	tam	piešķīra	
193	 596,55	 eiro.	 Būvuzraugs	 –	
SIA	Ceļu komforts. 
	 Pašvaldības	 vadītājs	 ir	 gan-

darīts	 par	 būvnieku	 paveikto:	
– Šobrīd reti kurš no mūsu no-
vadā strādājošajiem būvniekiem 
darbus paveic laikā, kvalitatīvi, 
bez kavējuma un soda naudām. 
«Kvinta BCL» tas ir izdevies, un 
paldies viņiem par to.
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Darbi 
paveikti

Liepupes pamatskolai nu ir jauns, labiekārtots stāvlaukums. Paldies par 
to būvniekiem un pašvaldībai

Ceļam Oltūži–Veczemju klintis uzlabots segums un nostiprinātas nogāzes

	 Oktobra	 sākumā	 Salacgrīvas	
novada	 domes	 priekšsēdētājs	
Dagnis	 Straubergs,	 izpilddirek-
tors	Andris	Zunde	un	novada	ceļu	
un	 apsaimniekojamās	 teritorijas	
speciālists	Kristaps	Ēdolfs	 apse-
koja	paveiktos	darbus	uz	pašval-
dības	ceļa	Oltūži–Veczemju	klin-
tis	 un	pie	Liepupes	pamatskolas	
pieņēma	 ekspluatācijā	 izveidoto	
stāvlaukumu.	
	 Lai	 uzlabotu	 braukšanas	 ap
stākļus	 uz	 pašvaldības	 ceļa	 Ol-
tūži–Veczemju	 klintis,	 veikta	
brauktuves	 atjaunošana.	 Šajā	
posmā	ir	uzbērtas		grants	kravas,	
paceļot	 brauktuves	 virsmu	 par	
20	cm,	nostiprinātas	ceļa	nogāzes	
un	bīstamajās	vietās	novākts	ap-
augums.	Darbus	veica	SIA	Lim-
bažu būvnieks,	 pašvaldība	 tiem	
piešķīra	38	700	eiro	(bez	PVN).		

	 Septembra	 beigās	 pēc	 šķel-
das	 ugunsgrēka	 likvidēšanas	
Salac	grīvas	 ostā	 novada	 domē	
tikās	pašvaldības	vadītājs	Dagnis	
Straubergs,	 ostas	 pārvaldnieks	
Ivo	 Īstenais	 un	 SIA	Salacgrīvas 
Nord Termināls	 valdes	 loceklis	
Andris	 Bērziņš,	 lai	 pārrunātu	
turpmāko	 rīcību	 un	 pēc	 iespējas	
ātrāk	uzlabotu	situāciju	ostā.	
	 A.	 Bērziņš	 skaidroja,	 ka	
ugunsgrēka	 iemesls	 bija	 sliktas	
kvalitātes	 šķelda,	 kas,	 sakrauta	
lielās	 kaudzēs,	 karst.	 Ostas	 pār-
valdnieks	atgādināja	uzņēmējam,	
ka	tieši	viņš	ir	atbildīgs	par	drošī-
bu	un	kārtību	termināla	teritorijā.	
Uzņēmējam	 ir	 jābrīdina	 kravu	
īpašnieki,	 ka	 pie	 noteikta	 dau-
dzuma	šķeldas	 tā	 tiks	pārkrāmē-
ta,	lai	nekarstu.	– Tas, kas notika 
ostā, vairs nedrīkst atkāroties 
nekad! –	uzsvēra	I.	Īstenais.	Paš-
valdības	vadītājs	izteica	priekšli-
kumu:	– Es nezinu tehnoloģijas, 
bet ir jāizstrādā konkrēts rīcības 
plāns, ko, kad un kā darīt, lai šā-
das lietas neatkārtotos un mēs 
iedzīvotājiem varam pateikt, kas 
un kad tiks paveikts, lai uzlabo-
tu situāciju ostā. Pļāpājuši esam 
gana ilgi.
	 Pēc	tikšanās	pašvaldības	vadī-
tājs	 izdeva	 rīkojumu	SIA	Salac-
grīvas Nord Termināls	sagatavot	
rīcības	 plānu,	 lai	 ostas	 teritorijā	
vairs	neatkārtotos	ugunsgrēka	si-
tuācijas	un	netiktu	pieļauts	pilsē-
tas	piesārņojums.	

	 Uzņēmēja	 iesniegtais	 plāns	
paredz:
l	 samazināt	 kaudzes	 augstu-
mus,	 lielumus,	 veikt	 regulāru	 to	
apsekošanu	un	temperatūras	mē-
rīšanu,	 nepieciešamības	 gadīju-
mos	organizēt	pārkraušanu;
l	 šķeldošanu	 veikt	 darbdienās	
darba	laikā,	ievērojot	vēja	virzie-
nu	 un	 stiprumu,	 regulāri	 apkopt	
iebrauktuvi,	lai	nerastos	putekļi;
l	 kūdru	ostā	ievest	septiņas	die-
nas	 pirms	 kuģa,	 kad	 atļauj	 vējš.	
Pievešana	 tikai	 uz	 kuģi,	 kad	 at-
ļauj	 vēja	 virziens	 un	 stiprums.	
Kuģa	 kraušana	 notiek	 tikai	 tad,	
kad	to	atļauj	vēja	virziens	un	stip-
rums;
l	 plānota	 vēja	 aizsargbarjera	
(iebrauktuves	 daļa	 un	 gar	 šķel-
du).	Aptaujai	par	konstrukciju	un	
izmaksām	 –	 četri	mēneši,	 izvei-
dei	pieci	mēneši;
l	 ja	 radīsies	 iespēja	 apgūt	 citu	
teritoriju,	 būvēt	 slēgtos	 boksus	
kūdras	novietošanai.
	 Domes	 sēdē	 oktobrī	 pašval-
dības	 vadītājs	 iepazīstināja	 de-
putātus	 ar	 uzņēmēja	 sagatavoto	
rīcības	 plānu.	 Salacgrīvas	 ostas	
valdes	 sēdē	 notiks	 tā	 precizēša-
na	 un	 saskaņošana.	 – Izteiktie 
priekšlikumi nav slikti, tikai tie 
ir jāieliek skaidrā laika rāmī un 
jāparedz rīcība no ostas pārval-
des vai pašvaldības puses, ja uz-
labojumi netiek īstenoti,	–	sacīja	 
D.	Straubergs.
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Par kārtību ostas 
teritorijā

Ostas terminālī šobrīd viss mierīgi!

Par sadarbību Limbažu novada attīstības 
plānošanas dokumentu izstrādē

	 16.	 septembrī	 domes	 sēdē	
Salacgrīvas	novada	deputāti	pie-
ņēma	 lēmumu	 neuzsākt	 Limba-
žu	 novada	 ilgtspējīgas	 attīstības	
stratēģijas	 2021.–2045.	 gadam	
un	 Limbažu	 novada	 attīstības	
pro	grammas	2021.–2027.	gadam	
izstrādi	 sadarbībā	 ar	 Alojas	 no-
vada	 domi	 un	 Limbažu	 novada	
pašvaldību.	
	 Komentējot	šo	lēmumu,	Salac-
grīvas	novada	domes	priekšsēdē-
tājs	Dagnis	Straubergs	uzsver,	ka	
šāds	 lēmums	 pieņemts	 divu	 ļoti	
svarīgu	 apsvērumu	 dēļ:	 – Pirm-
kārt, iesaistīties trīs pašvaldību 
kopīgā attīstības stratēģijas iz-

strādē šobrīd būtu nodevība pret 
tiem cilvēkiem, kuri vēl tic iespē-
jai saglabāt sava –  Salacgrīvas –  
novada neatkarību. Satversmes 
tiesā pēc Salacgrīvas novada do-
mes pieteikuma ir ierosināta lieta 
par tā teritorijas pievienošanu 
Limbažu novadam. Kāda vēl ko-
pīga stratēģija! Otrkārt, esoša-
jiem deputātiem strādāt pie jau-
nas novada attīstības program-
mas izstrādes būtu liela muļķība, 
jo šis plāns būtu priekšvēlēšanu 
programma, kurā sasolīt debesu 
brīnumus. Ja notiks administratī-
vi teritoriālā reforma, tad jaunā 
Limbažu novada attīstības pro-

gramma jāizstrādā jaunveidotā 
novada deputātiem, kuri ar skaid-
ru prātu varēs plānot un pieņemt 
lēmumus, jo viņiem, atšķirībā no 
mums, būs zināms kopējais finan-
sējums. Viņiem būs četri gadi, lai 
tiktu galā ar visām problēmām, 
kas radīsies pēc reformas īsteno-
šanas, un īstenotu programmu. 
	 D.	Straubergs	 uzskata,	 ka	Vi-
des	 aizsardzības	 un	 reģionālās	
attīstības	 ministrijas	 piešķirtais	
finansējums	 kopējas	 attīstības	
programmas	 izstrādei	 būtībā	 ir	
āķis,	ko	mēģina	izmest,	lai	parā-
dītu,	kā	reforma	tiek	atbalstīta.
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	 Turpinās	vasarā	uzsāktie	 Jen-
nu	 ceļa	 remontdarbi.	 Pārbūvi	
posmā	 Liepu iela–Jennas	 Svēt-
ciemā	 veic	 SIA	 Limbažu būv-
nieks,	 būvuzraugs	 ir	 SIA	 1PAC,	
projektēšana	 un	 autoruzraudzība	
ir	SIA	Ceļu komforts	ziņā.	
	 3,26	 km	 garajā	 posmā	 uzņē-
mējam	 veicamo	 darbu	 saraksts	
garš,	minēšu	svarīgākos:	jāizcērt	
krūmi,	 jāizlauž	 celmi,	 jānoņem	
nomaļu	 uzaugums,	 tās	 jānostip-
rina,	 jādemontē	 vecās	 caurtekas	
un	 jāuzstāda	 jaunas,	 jātīra	 vecie	
grāvji	un	jārok	jauni,	 jāuzber	un	
jālīdzina	 grants,	 jāuzstāda	 norā-
des	un	vēl	daudz	citu	darbu.	
	 Būvnieks	 ir	 pārliecināts,	 ka	
darbus	 veiks	 līgumā	 noteiktajā	
termiņā.	
 – Darbs pie šī projekta sākās 

jau 2017. gadā,	 –	 atgādina	 paš-
valdības	 vadītājs	 Dagnis	 Strau-
bergs,	– ierosme sakārtot Jennu 
ceļu nāca no vietējiem uzņēmē-
jiem. Tagad droši varam teikt, ka 
šogad posmu Liepu iela–Jennas 
Svētciemā 3,26 kilometru garu-
mā sakārtos.
	 Eiropas	 Lauksaimniecības	
fonda	 lauku	 attīstībai	 Latvijas	
Lauku	 attīstības	 programmas	
2014.–2020.	 gadam	 pasākumā	
Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos	 ie-
sniegtā	projekta	Salacgrīvas no-
vada Jennu ceļa pārbūve	kopējās	
izmaksas	 ir	 311	 308,16	 EUR,	
tai	 skaitā	publiskais	finansējums	
226	435,20	EUR.
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Jennu ceļa remonts

	 Oktobra	 vidū	 sākās	 Jahtu	 jeb	
Bākas	 laukuma	 Salacgrīvā	 pār-
būve.	Šobrīd	būvdarbi	notiek	jau	
arī	 Bocmaņa	 laukumā.	 Tos	 veic	
SIA	Nobe. 
	 Četru	 mēnešu	 laikā	 (neskai-
tot	 tehnoloģisko	 pārtraukumu)	
būvniekam	Jahtu	laukumā	jāveic	
dažādi	demontāžas	darbi,	jāveido	
uzbērums	 un	 augsnes	 noņem-
šana,	 jāizbūvē	 ietves,	 jāuzstāda	
labiekārtojuma	 elementi	 (soliņi,	
rotaļu	iekārtas,	mākslas	elementi,	
karoga	 masts,	 velostatīvi,	 infor-
mācijas	 stends),	 jāizbūvē	 indivi-
duālā	dizaina	ieejas	vārti	un	jāiz-
veido	apstādījumi.	
	 Pašvaldības	 vadītājs	 Dagnis	
Straubergs	uzsver,	ka	šī	laukuma,	
tāpat	Krīperu	 un	Kalna	 ielas	 un	
Bocmaņa	laukuma	sakārtošana	ir	
vērienīgs	projekts,	pēc	kura	īste-

nošanas	Salacgrīva	būs	 ieguvusi	
jaunu	 vietu,	 kur	 pulcēties,	 atpū-
sies,	 paēst	 un	 baudīt	 brīnišķīgu	
skatu	uz	jūru.	
	 Projekta	 Bākas laukuma 
pārbūve	 kopējās	 izmaksas	 ir	 

228	540	eiro	 (bez	PVN),	no	ku-
rām	Eiropas	Jūrlietu	un	zivsaim-
niecības	fonds	finansē	127	304	ei	 
ro,	 bet	 Salacgrīvas	 novada	 do 
me	–	101	236	eiro.	

Ilga Tiesnese
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	 21.	 oktobrī	Salacgrīvas	novada	domes	
organizētā	 projektu	 konkursa	 Iedzīvotāji 
veido savu vidi	vērtēšanas	komisija	devās	
dabā	 apskatīt	 īstenotos	 projektus.	 Šogad	
tie	bija	tikai	četri.	
	 Projektu Sakopta Tūjas vide,	kura	vadī-
tājs	ir	Kristaps	Jankovičs, pieteica	un	reali-
zēja	nereģistrēta	iedzīvotāju	grupa	Tūjieši. 
Šajā	projektā	Tūjas	centra	daudzdzīvokļu	
māju	 pagalmos/pievedceļos	 tika	 uzvesti	
un	 izlīdzināti	 34	m³	 šķembu,	 tā	 mazinot	
neizbrienamās	peļķes,	kas	veidojas	rudens	
un	pavasara	lietus	sezonā.	Darbs	vēl	turpi-
nāms,	bet	sākuma	pamats	jau	ir.	Projektam	
piešķirtais	domes	finansējums	–	1000	eiro.
	 Salacgrīvā	 realizēts	 projekts	 Pilsētas 
kaķis II,	 pieteicējs	 –	 biedrība	Šūna,	 pro-
jekta	vadītāja	Līga	Treija.	Projekta	rezul-
tātus	 pamanījuši	 un	 novērtējuši	 daudzi	
Salac	grīvas	 iedzīvotāji	 –	 ar	 trīs	 jauniem	
elementiem	 papildināts	 pērn	 izveidotais	
aktīvās	atpūtas	laukums	pilsētas	centrā	pa	
ceļam	 uz	 skolu	 un	 bērnudārzu.	 Projekta	
vadītāja	 apliecina,	 ka	 izveidotais	 šūpuļ-
tīkls	 jāmaina,	 jo	 to	 iespējams	 pārāk	 ie-
šūpot.	 Uzlabojumiem	 vajadzīgās	 detaļas	
jau	pasūtītas.	Projektam	piešķirtais	domes	
finansējums	–	1000	eiro.
	 Vēl	divi	projekti	realizēti	Ainažos,	lab-
iekārtojot	daudzdzīvokļu	māju	pagalmus.	
Iedzīvotāju	grupa	Baronieši	 (projekta	va-
dītājs	 Gatis	 Jirgensons)	 Krišjāņa	 Barona	
ielas	 7.	 nama	 1.	 korpusa	 pagalmā	 veica	
zālienu	 norobežojošo	 betona	 apmaļu	 no-

maiņu.	 Kaimiņmājas	 –	 2.	 korpusa	 pa-
galmā	 nama	 apsaimniekošanas	 biedrība	
(projekta	vadītāja	 Indra	Runce)	atjaunoja	
konstrukciju	veļas	žāvēšanai	–	no	jauna	ie-
betonēja	atjaunotas	un	nokrāsotas	iepriekš	
kalpojušās	metāla	 caurules,	 iegādājās	 arī	
jaunas.	Tāpat	nopirkti	nepieciešamie	ma-
teriāli	 konstrukcijas	 nostiprināšanai,	 kā	
arī	 jaunas	 troses	veļas	žāvēšanai.	Katram	
projektam	piešķirts	 domes	finansējums	 –	
1000	eiro.	

	 Pavasarī	 tika	 iesniegti	 pavisam	 pieci	
projekti,	viens	nesaņēma	finansiālo	atbal-
stu,	 lai	 gan	komisija	 idejiski	 to	 atbalstīja	
un	 arī	 finansējuma	 pietika.	Tomēr	 nebija	
skaidra	 iegūto	 datu	 uzglabāšanas	 un	 lie-
tošanas	 kārtība,	 tādēļ	 pašvaldība	 šogad	
finansējumu	 videokameru	 iegādei	 un	 uz-
stādīšanai	Tūjā	nepiešķīra.	

Solvita Kukanovska,
projektu koordinatore

Izvērtēti konkursā Iedzīvotāji 
veido savu vidi īstenotie projekti

Biedrība Šūna papildinājusi Pilsētas kaķi ar trim jauniem elementiem

Īstenojot projektu Sakopta Tūjas vide, uzlaboti pievedceļi Tūjas daudzdzīvokļu mājām

Realizēts projekts  
Trenažieru zāles aprīkojums 

Salacgrīvas airētājiem
	 Ir	 noslēgusies	 Lauku	 atbalsta	 dienesta	
(LAD)	 pērn	 22.	 augustā	 ar	 lēmumu	 Nr.	
09.19.018555	 apstiprinātā	 Salacgrīvas	
ūdens	 sportaatpūtas	 biedrības	 projek-
ta	 Nr.	 1909AL22A019.2201000001	
Trenažieru zāles aprīkojums Salacgrīvas 
airētājiem	 realizācija.	 Tas	 īstenots	 bied-
rības	Jūrkante	atklātajā	konkursā	Eiropas	
Lauksaimniecības	 fonda	 lauku	 attīstībai	
(ELFLA)	 finansētās	 Latvijas	 Lauku	 at-
tīstības	 programmas	 2014.–2020.	 gadam	
apakšpasākumā	 Darbību īstenošana sa-
skaņā ar sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģiju.

	 Īstenojot	projektu,	veikta	trenažieru	un	
aprīkojumu	iegāde	un	uzstādīšana	biedrī-
bas	īrētajā	vietā	Salacas	upes	krastā	Ostas	
ielā	4,	 jaunuzceltajā	 jahtotāju	servisa	ēkā	
Bura.	Šis	projekts	dod	iespēju	Salacgrīvas	
airētājiem	 nodarboties	 ar	 veselību	 veici-
nošām	 aktivitātēm	 trenažieru	 zālē	 dzīvī-
bai	drošā	un	mūsdienu	iespējām	atbilstošā	
vidē.
	 Projekta	kopējās	izmaksas	–	19	680,88	
EUR,	 no	 tiem	 17	 712,79	 EUR	 finansēja	
ELFLA,	 1968,09	 EUR	 līdzfinansēja	 Sa-
lacgrīvas	novada	pašvaldība.

Kaspars Močāns

Aprīkotā trenažieru zāle Burā gaida airētājus

Pašvaldība 
piešķir 

līdzfinansējumu 
dzīvojamo māju 

pieslēgšanai 
centralizētajai 
kanalizācijas 

sistēmai
	 Salacgrīvas	novada	dome	 informē,	ka,	
pamatojoties	 uz	 Ministru	 kabineta	 no-
teikumiem	Nr.	 456	Noteikumi par nosa-
cījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām 
izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās si-
tuācijas ietekmes mazināšanai un no-
vēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību,	
ir	 izstrādājusi	 saistošos	 noteikumus	 Par 
Salacgrīvas novada pašvaldības līdzfi-
nansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju 
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas 
sistēmai.	 Tie	 paredz	 līdz	 2500	 eiro	 līdz-
finansējumu	 kanalizācijas	 pieslēguma	
izbūvei.	 Šo	 līdzfinansējumu	 var	 saņemt	
trūcīgās,	maznodrošinātās	 personas,	 Čer-
nobiļas	 atomelektrostacijas	 avārijas	 seku	
likvidēšanas	dalībnieki,	Afganistānas	kara	
dalībnieki,	persona,	kurai	ir	divi	vai	vairāk	
nepilngadīgi	bērni	vecumā	līdz	18	gadiem	
(ar	nosacījumu,	ka	vismaz	viena	nepilnga-
dīgā	bērna	deklarētā	dzīvesvieta	ir	Salac-
grīvas	novada	administratīvajā	 teritorijā),	
persona	ar	 invaliditāti	 vai	bērns	 invalīds,	
politiski	 represēta	 persona,	 Nacionālās	
pretošanās	 kustības	 dalībnieki,	 vientuļie	
pensionāri,	 persona,	 kuras	 apgādībā	 ir	
bērns	(i)	līdz	18	gadu	vecumam,	kura	(u)	
deklarētā	dzīvesvieta	ir	tajā	pašā	nekusta-
majā	īpašumā,	kam	paredzēta	pieslēguma	
izbūve,	pensionāri.	
	 Pieejamā	 līdzfinansējuma	 apmērs	
vienam	 pieslēgumam	 līdz	 2500	 eiro. 
Daļa	 potenciāli	 iegūstamā	 finansējuma	
jāapgūst	 jau	 2020.	 gadā.	Aicinām	 iedzī-
votājus,	 kuri	 vēlas	 pretendēt	 uz	 minēto	
līdzfinansējumu,	aizpildīt	mājaslapā	www.
salacgriva.lv	 esošo	 anketu	 un	 iesniegt	 to	
SIA	Salacgrīvas ūdens	birojā	Rīgas	ielā	2,	
Salacgrīvā	 vai	 iesūtīt	 elektroniski	 salac-
grivas.udens@salacgriva.lv. Iesniegumi	
par	līdzfinansējuma	saņemšanu	tiks	izska-
tīti	to	iesniegšanas	kārtībā.	
	 Ar	saistošo	noteikumu	pilnu	tekstu	var	
iepazīties	novada	domes	mājaslapā	www.
salacgriva.lv.

Ilga Tiesnese
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Sumina visa Salacgrīvas novada laulību jubilārus
	 Liepupes	 tautas	 namā	 notika	 Salacgrī-
vas	 novadā	 vēl	 nebijis	 svētku	 pasākums.	
Pirmo	 reizi	 svinīgi	 sveica	 visa	 novada	
laulību	 jubilārus	 –	 pārus,	 kuri	 kopā	 lau-
lībā	 nodzīvojuši	 25,	 50	 un	 vairāk	 gadu.	
Sarīkojumu	atklāja	Nacionālā	teātra	aktri-
se	Marija	Bērziņa,	sakot:	– Man šķiet, ka 
attiecības ir visgrūtākais mūža uzdevums. 
Bez to veidošanas nevaram iepazīt ne sevi, 
ne pasauli mums apkārt. Ģimene ir tas 
lielākais balsts, pie kā turēties un palīdzēt 
turēties citiem. Šodien mēs godinām brīnu-
mu. Novada	 pašvaldības	 vadītājs	 Dagnis	
Straubergs,	sveicot	laulību	jubilārus,	bilda,	
ka	veidot	un	uzturēt	šīs	attiecības	ir	ļoti	lie-
la	veiksme,	un	vēlēja,	lai	galds,	kuru	segs	
dāvinātais	galdauts,	vienmēr	būtu	bagātīgi	
klāts,	pie	tā	pulcētos	mīļie	un	tuvie	cilvēki	
un,	lai	dzīvot	kopā	būtu	arvien	vieglāk.	Sa-
vukārt priekšsēdētāja	vietniece	Evija	Kei-
sele	 savā	apsveikumā	sacīja:	– Divus cil-
vēkus kopā satur mīlestība un pienākums. 
Kad ir tie abi, tad arī svētība. Sveicu jūs 
šajā fantastiskajā notikumā, ko sauc par 
mīlestību! Paldies jums, ka turat godā ģi-
menes vērtību saglabāšanu un godā celša-
nu. 
	 Kā	 pirmos	 parakstīties	 kāzu	 jubilā-
ru	 goda	 grāmatā	 Marija	 aicināja	 Aivaru	
un	 Lailu	 Rozenbergus,	 kuri	 salaulājās	
1995.	gada	23.	jūnijā.	Aivars	un	Laila	sa-
dejojās	 jauniešu	 deju	 kolektīvā.	 Deja	 vi-
ņus	veda	kopā	piecus	gadus	un	tad	vasaras	
skaistākajā	brīdī	–	23.	 jūnijā	–	viņi	viens	
otram	 teicām	 jāvārdu.	Aivars	 un	 Laila	 ir	
pārliecināti,	ka	ģimene	ir	laimes	balsts.
	 25	 gadu	 kāzu	 jubileju	 šogad	 Liepupes	
tautas	 nama	 svinīgajā	 pasākumā	 atzīmē-
ja	 Jurģis	 un	Liene	Vasiļjevi,	 kuri	 jāvārdu	
viens	 otram	 sacīja	 1995.	 gada	 16.	 jūnijā.	
Šis	pāris	laulību	jubilejai	pieteicās	pirmais	
un	 par	 sevi	 stāsta	 tā:	– Dzīvojām laukos, 
piedzima pirmais dēls, pēc pusotra gada –  
otrs dēls. Aizgājām pieteikt laulību, vēl 
vecajā domē… Gadi gāja, bērni auga lie-
lāki, bet kaut kā trūka pilnai laimei. Pēc 
14 gadiem mums pieteicās meitiņa. Dzīvē 
kā jau dzīvē, ir gājis visādi, bet viens otru 
papildinām, atbalstām, mīlam. 
	 Sudrabkāzas	šī	gada	28.	janvārī	svinēja	
arī	Kaspars	un	Lelde	Bites.	Viņi,	pārlieci-
nāti	 rīdzinieki,	 nejauši	 satikās	 Vidzemes	
jūrmalā	un	uzreiz	viss	bija	skaidrs	–	tas	ir	
jauns	sākums.	Šobrīd	Rīga	 ir	pagātne,	 sa-
vukārt	Vidzeme	ir	viņu	tagadne	un	nākotne.	

	 Arnis	 un	 Marika	 Skujas	 salaulājās	
1995.	 gada	 25.	 februārī.	 Stāsta	 Marika:	
– Iepazināmies Liepupes klubā, toreizē-
jā Liepupes muižā. Arnis dejoja ar kādu 
meiteni, es ar citu puisi, bet es noķēru viņa 
skatienu. Pēc dejas devos uz savu sēdvie-
tu pie draudzenes un zināju, ka tas puisis 
mani noteikti nāks uzlūgt. Atnāca, tikai 
cits, es viņam iedevu kurvīti, jo gaidīju 
savējo svešinieku. Man ļoti gribējās tieši 
Arni. Tad viņš nāca, un kopš tā laika mēs 
esam kopā. 
	 Īsts	 kūrorta	 romāns	 aizsākās	 tālajā	
1970.	gada	3.	janvārī	sanatorijā	Cīņa	Bul-
duros,	kad	Ivans	satika	simpātisko	daiļavu	
Ņinu.	Viņa	gan	pēc	pāris	nedēļām	–	26.	jan-
vārī	–	aizbrauca	uz	Krieviju.	Otro	reizi	abi	
satikās	 tā	 paša	 gada	 jūlijā,	 bet	 3.	 oktobrī	
sarakstījās.	Tā	nu	oficiālais	kūrortromāns	
turpinās	jau	vairāk	nekā	50	gadu.	Ivana	un	
Ņinas	ģimenē	piedzimušas	divas	meitas,	ir	
divi	mazdēli	un	viena	mazmeitiņa.	
	 Roberts	un	Velga	Grigaļi,	kuri	salaulājās	
1970.	 gada	15.	 augustā,	 atceras,	 ka	Rīgā,	
kultūras	 namā	Draudzība	 muzicēja	 Ivars	
Mazurs	 un	 dziedāja	Andrejs	 Lihtenbergs,	

tur	 notika	 vienas	 no	 labākajām	 ballēm.	
Roberts	atceras:	– 1968. gada 24. februārī 
balle gāja uz beigām, es jau devos mājās, 
bet kaut kas dīdīja atgriezties. Gāju atpa-
kaļ uz zāli un no malā stāvošajām un dejot 
gribošajām acīs iekrita viena meiča. Viss 
liecināja, ka viņa grib dejot. Uzlūdzu… 
Kāzas bija vasaras plaukumā. Siena laiks 
cauri, kartupeļi vēl nav jārok… Ekonomis-
ki visizdevīgākais laiks! Te nu mēs esam, 
dejojam kopā jau 50 gadu! Izaudzināti trīs 
dēli, audzinām četrus mazbērnus un aktīvi 
piedalāmies Liepupes kultūras dzīvē.
	 Lai	arī	divi	pāri	nebija	ieradušies	uz	šo	
pasākumu,	Marija	nolasīja	īsos	stāstus	par	
viņu	pirmo	tikšanos	un	jaunas	ģimenes	ra-
šanos.	
	 Vēsma	 un	 Imants	Danči	 apprecējušies	
1962.	gadā	15.	septembrī.	Par	iepazīšanos	
ar	Vēsmu	 Imants	 saka	paldies	 savam	ko-
lēģim,	 ar	 kuru	 kopā	 strādājis	 Salacgrīvas	
ostā.	 Kādu	 vakaru	 viņš	 aicināts	 pievie-
noties	 deju	 kolektīvam,	 kurā	 jau	 dejoja	
Vēsma.	Uz	aicinājumu	Imants	sākumā	at-
bildējis	noliedzoši.	Beigās	 tomēr	 saņēmis	
drosmi	 un	 uzsācis	 deju,	 kurā	 aizdejojās	

līdz	laulībai.	Savukārt	Vēsma	atminas,	ka	
kāzu	diena	esot	sākusies	slikti,	jo	kāzu	puš-
ķis	palicis	mājās.	Arī	viesi	komentējuši,	ka	
tā	nu	gan	esot	slikta	zīme.	Bet	dzīvē	pierā-
dījies,	ka	aizmirsts	pušķis	netraucē	dzīvot	
kopā	 ilgi	 un	 laimīgi.	 Pats	 svarīgākais,	 lai	
deju	 soļi	 iet	 vienā	 ritmā	un	 pie	 lielākiem	
griezieniem	blakus	 ir	kāds,	kuram	uzticē-
ties	 gan	 dejā,	 gan	 ikdienā.	 Par	 kopdzīvi	
Danču	pāris	saka:	– Laulība ir pats labā-
kais, ko dzīve var dot. Tā tiek būvēta ķieģe-
li pa ķieģelim gadu gaitā, un to kopā satur 
maiguma mirkļi un aizkaitinājuma java. 
	 1962.	 gada	Vecgada	vakarā	 apprecējās	
Baiba	un	Zigurds	Muižnieki.	Baiba	tā	paša	
gada	februārī	atnākusi	strādāt	par	feldšeri	
Liepupē.	 Katru	 sestdienu	 Duntes	 tautas	
namā	 bijusi	 balle	 ar	 dzīvo	mūziku.	– Un 
tad viņš nāca pāri zālei, nu smuks un stalts 
bez gala, kā jau visi jaunībā. Duntes tau-
tas namā spēlējām teātri, dejojām deju 
kolektīvā, dziedājām korī un 31. decembrī 
svinējām kāzas. Ārā bija kailsals, bet iekšā 
omulīgi un silti. Jaungada naktī sāka snigt. 
Sasniga tik daudz, ka 1. janvārī pat “tal-
linietis” negāja. Nu ko – ballējām tālāk. 
Gājis ir visādi, kā jau piejūras skarbajos 
vējos, –	atmiņās	dalās	Baiba.	Izaudzinātas	
divas	 meitas,	 prieks	 par	 sešiem	 mazbēr-
niem	un	trim	mazmazbērniem.	Lai	visiem	
veselība,	pacietība	un	mīlestība!
	 M.	 Bērziņas	 lasītie	 mīlestības	 dzejoļi,	
Rūtas	DūdumasĶirses	un	Jāņa	Ķirša	brī-
nišķīgais	 koncerts	 darīja	 šo	 svinīgi	 mīļo,	
gaismas	un	siltuma	pilno	svētku	mirkli	at-
miņā	paliekošu.	
	 Aicinot	 uz	 pirmo	 tostu,	 D.	 Straubergs	
sacīja	šādus	vārdus:	– Ja apņematies mūžu 
mūžos dzīvot mūžīgā mīlestībā un saticībā, 
tad aplieciniet to sacīdami vārdu “jā”!	Un	
visi	 laulību	 jubilāri	 piekrītoši	 atbildēja:	 
– Jā!	Arī	atbilde	uz	vārdu	Rūgts! bija	vi-
siem	viena…
	 Paldies	 pašvaldībai,	 D.	 Straubergam	
un	Artai	Zundei	par	superīgi	noorganizēto	
pasākumu,	 labvēlīgo	 attieksmi	 un	 atcerē-
šanos	 sacīja	 K.	 Bite:	 – Tas apliecina, ka 
esam novadam svarīgi. Man kā novada ie-
dzīvotājam tas ir patīkami. Šādi pasākumi 
citiem jauniem pāriem parāda, ko mēs va-
ram un ko esam izdarījuši. Tas dot cerību, 
ka viņi paliks šeit, šajā novadā un dzīvos 
kopā un veidos ģimenes.
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Salacgrīvas Novada Ziņām – 25 gadi
	 8.	 oktobrī	 Salacgrīvas	 kultūras	 namā	
notika	 pašvaldības	 izdevuma	 Salacgrīvas 
Novada Ziņas	25	gadu	jubilejas	pasākums.	
	 Iesākumā	nedaudz	vēstures:	1995.	gada	
augusts,	1.	numurs	–	Salacas	pagasta	avīze
apkārtraksts	Rasa.	Idejas	autors	–	toreizē-
jās	Salacas	pagasta	padomes	priekšsēdētājs	
Valdemārs	Klēviņš,	kuru	atbalstīja	Andris	
un	Biruta	Gulbji.
	 Pirmajā	 izdevumā	 tā	 redaktore	 Zane	
(toreiz	 Īstenā)	 rakstīja:	 – Vasara. Agros 
rītos, kad lauku ļaudis uzsāk savas darba 
gaitas, uz maza zāles stiebra pamanām 
rasas pilienu, bet varbūt šo rasas pili savā 
ikdienas steigā neviens neievēro, šo vienu 
no dabas dzīvības simboliem. Tāpēc no šīs 
mazās, niecīgās pilītes mēs gribam izveidot 
lielu ievērojamu «Rasas» pili, kurā būtu 
gan mūsu ikdiena, mūsu darba gaitas, gan 
kāds padoms, pateicība vai nopēlums. Pie 
reizes, lai šī «Rasas» pile nelītu kā lietus, 
bet atvēsinoši rasinātu.	 Toreiz	 tirāža	 bija	 
500	eksemplāru.	
 Salacgrīvas Novada Ziņu	 jubilejas	 pa-
sākumu	šoreiz	vadīja	Inese	Jerāne.	– Rak-
stīts ir daudz un par dažādām tēmām,	 –	
viņa	sacīja,	– arī autori rakstiem ir bijuši 
dažādi, tostarp daudzi no jums. Caurskatot 
avīzes arhīvu, es sapratu, ka dažas tēmas 
ir aktuālas arī šodien. Ja neredz izdošanas 
gadu, šķiet, ka tas rakstīts vakar. Šajos ga-
dos notikušas pagastu, pilsētu un teritoriju 
pievienošanas un atvienošanas, bet poli-
tiku šodien neskarsim. Kad gatavojāmies 

šim pasākumam, Ilga teica: “Es gribu, 
lai ir viegli”. Tad nu es no visa mēģināju 
atrast notikumus un informāciju, kas man 
lika pasmaidīt.
	 Inese	no	dažādu	gadu	izdevumiem	bija	
sameklējusi	citātus	par	tam	laikam	ļoti	sva-
rīgiem,	 bet	 šobrīd	 uzjautrinošiem	 jaunu-
miem.	
	 Jau	 no	 pirmā	 avīzes	 numura	 iesākās	
sadarbība	ar	laikraksta	Auseklis	redakciju,	
un	 joprojām	 tā	 turpinās.	 Izdevējdarbības	
atļauja	 1449,	 salikts	 datortehnikā	 laik-
raksta	 Auseklis	 redakcijā.	 Bet	 tirāža	 no	 
500	 eksemplāriem	 1995.	 gadā	 ir	 augusi	
līdz	3500	šobrīd.	
	 Arī	 pašvaldības	 izdevuma	 nosaukums	
un	 izskats	 ir	mainījies.	Sākumā	bija	Sala-
cas	 pagasta	 avīzeapkārtraksts	 Rasa,	 kas	
2004.	gadā,	kļūstot	par	Salacgrīvas Ziņām,	
mainīja	 formātu	 no	 A4	 uz	 A3	 un	 tirāža	
pieauga	 līdz	 1300	 eksemplāriem.	 Bet	 no	
2009.	 gada	 augusta	 novada	 iedzīvotājiem	
par	pašvaldībā	notiekošo	stāsta	Salacgrīvas 
Novada Ziņas	3500	eksemplāru	lielā	tirāžā.	
	 Kopš	1995.	gada	novembra	līdz	pat	šim	
brīdim	pašvaldības	 izdevuma	 redaktore	 ir	
Ilga	Tiesnese.
	 Pašvaldības	 izdevumu	 jubilejā	 sveica	
pašvaldības	 vadītājs	 Dagnis	 Straubergs,	
viņa	vietniece	Evija	Keisele	un	pašvaldības	
iestāžu	pārstāvji.	Ziedus	saņēmu	es,	bet	šie	
bija	svētki	viesiem	–	tiem	aktīvajiem	nova-
da	ļaudīm,	kuri	raksta	un	stāsta	par	novadā	
notiekošo.	

 Salacgrīvas Novada Ziņas	 nebūtu	 tik	
interesantas,	ja	mums	nerakstītu	Līga	Bo-
rozdina,	 Zeltīte	 Millere,	 Hedviga	 Inese	
Podziņa,	Diāna	Reide,	Ilze	Baumane,	Ieva	
Zilvere,	Iveta	Kalniņa,	Marta	Dance,	Liene	
Eglīte,	 Sanita	 Šlekone,	 Iveta	 Kupča,	 Inta	
Cirša,	 Inta	 Balode,	 Sarmīte	 Zvīne,	 Indra	
Kauliņa,	 Sanita	 Kānīte,	 Rūta	 Lepiksone,	
Mārīte	Jankovska,	Inga	Goba,	Sandra	Bēr-
ziņa,	Anita	Holma,	Ilze	Rubene,	Līga	Zālī-
te,	Valda	Neimane,	Digna	Būmane,	Gunita	
Bisniece,	Dzintra	Eizenberga,	Ilga	Līdaka,	
Valda	Logina,	Faina	Mennika,	Laura	Tom-
sone,	Kārlis	Ozols,	Kaspars	Močāns,	Aldis	
Riekstiņš,	Inese	Jerāne,	Pārsla	Dzērve,	Inta	
Soma,	 Zenta	 Mennika,	 Anita	 Dzirnupe,	
Gints	Šīmanis	un	vēl	citi,	kurus	nepieminē-
ju…	Man	ļoti	patīk	teikums	no	filmas	Viens 
pats mājās:	–	Mēs jau neaizmirstam, mēs 
tikai aizmirstam atcerēties!
	 Šķiet,	 vislabāko	 apsveikumu	 atsūtīja	
Ainažu	bibliotēka:	– Sveicam informatīvā 
izdevuma «Salacgrīvas Novada Ziņas» ko-
lektīvu 25 gadu pastāvēšanas jubilejā, un 
tas ir veltīts jums un mums visiem, jo kopā 
mēs veidojam informatīvo izdevumu «Sa-
lacgrīvas Novada Ziņas». 
	 Kā	 šī	 pašvaldības	 izdevuma	 redaktore	
saku	vairākus	paldies:
	 PIRMAIS	PALDIES	VALDEMĀRAM	
KLĒVIŅAM,	kuram	tajā	tālajā	1995.	gadā	
kopā	ar	Andri	un	Birutu	Gulbjiem	 ienāca	
galvā	 doma	 Salacas	 pagastam	 veidot	 pa-
šam	savu	avīzi.

	 OTRAIS	PALDIES	Zanei,	kura	 iesāka	
un	tālāk	uzticēja	man	veidot	Rasu,	kas	nu	ir	
pārtapusi	par	Salacgrīvas Novada Ziņām, 
tirāžā	pieaugot	no	500	līdz	3500	eksemplā-
riem.
	 TREŠAIS	 PALDIES	 –	 laikraksta	 Au-
seklis	 redakcijas	gudrajiem	prātiem:	Īrisai	
Daiņai,	Unai	Mednei,	Ivo	Saksim	un	Regī-
nai	Tamanei.	Vispirms	Īrisai,	tagad	Unai	–	
dāmām,	kuras	tika	un	tiek	galā	ar	maniem	
pārgudrajiem	un	palaikam	stulbajiem,	gra-
matiski	 un	 stilistiski	 nepareizajiem	 teiku-
miem.	Ivo,	Tu	esi	lielisks…	Visu	tā	salikt	
kopā	 parasti	 bez	 vārdiem	 –	 tā	 ir	māksla.	
No	 trešā	paldies	VISLIELĀKAIS	paldies	
ir	Regīnai	Tamanei.	Sākumā	man	bija	no	
viņas	bail	–	tāda	skarbā	dāma,	bet	patiesībā	
Tu	esi	forša,	un	tas,	kas	no	manis	ir	sanācis,	
šobrīd	ir	Tavs	nopelns.
	 PALDIESU	PALDIES	jeb	megapaldies	
par	atbalstu,	uzticēšanos	un	netraucēšanu	–	 
Salacgrīvas	 novada	 domes	 priekšsēdētā-
jam	Dagnim	Straubergam.	
	 Ak	 jā…	 Vēl	 pateicība	 ģimenei!	 Saku	
droši	 –	man	 ir	 paveicies	 ar	 ģimeni:	 vīru,	
bērniem,	kuri	mūs	ir	izvēlējušies,	arī	maz-
bērniem!	Tāpat	paveicies	ar	darbu	un	 lie-
liskiem	kolēģiem,	ar	kuriem	kopā	pavadām	
lielāko	 dienas	 daļu,	 un	 priekšnieku,	 kurš	
iedvesmo,	pamudina,	netraucē,	bet	ir	lietas	
kursā	par	visu.
	 Un	tā	tas	turpinās.	Jūs	esat	lieliski!	Un	
paldies	par	kopābūšanu!	

Ilga Tiesnese

Salacgrīvas novada kāzu jubilāru goda grāmatā parakstās Marika un Arnis Skujas
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Nacionālā eTwinning 
konference 2020

	 10.	oktobrī	Rīgā,	VEF	kultūr-
vietā	 Spīdola	 notika	 Nacionālā	
eTwinning konference.	Tās	 laikā	
skolu	 komandas	 prezentēja	 se-
šus	 pagājušā	mācību	 gada	 veik-
smīgākos	 eTwinning	 sadarbības	
projektus.	 Finālistu	 vidū	 bija	
arī	 Krišjāņa	 Valdemāra	 Ainažu	
pamatskolas	 pagājušajā	 mācību	
gadā	realizētais	projekts	Periodi-
city in our life.	Projekta	ideju	un	
rezultātus	 veiksmīgi	 prezentēja	
pagājušā	 gada	 9.	 klases	 skolēni	
Liāna	 Arta	 Persidska	 un	 Gatis	
Tūtiņš.	 Projekta	mērķis	 bija	 pa-
lielināt	skolēnu	motivāciju	un	in-
teresi	par	zinātni,	pilnveidot	sko-
lēnu	21.	gadsimta	prasmes,	izpē-
tot	periodiskumu	dažādās	jomās,	

prasmes	 novērot,	 analizēt	 un	
risināt	 reālās	 dzīves	 problēmas,	
kas	saistītas	ar	periodiskumu,	un	
attīstīt	skolēnu	sadarbību,	komu-
nikāciju	 un	 digitālās	 prasmes,	
strādājot	 starptautiskās	 grupās.	
Šis	 projekts	 ir	 ļoti	 labs	 piemērs	
tam,	 kā	 var	 apvienot	 dažādas	
kompetences	 un	 mācību	 priekš-
metus,	 sasaistīt	 tās	 ar	 ikdienas	
dzīvi.	Skolēnu	atziņa	pēc	projek-
ta:	– Mums tas palīdzēs saskatīt 
kopsakarības un to, ka ne viss 
dzīvē ir “jāiekaļ”. Izprotot lietas 
un likumsakarības, var izprast 
arī tik grūtu mācību priekšmetu 
kā ķīmija.
	 Konferences	 laikā	 skolēni	
piedalījās	nodarbībā	Portālā Vir-

tual Reality Riga,	 savukārt	 sko-
lotājiem	 bija	 iespēja	 izglītoties	
lekcijās	 Attālinātā darba orga-
nizēšana	 (Ogres	 1.	 vidusskolas	
direktors	 Igors	 Grigorjevs)	 un	
Izdegšana jeb kā neizdegt	 (dip-
lomēta	supervizore	un	sertificēts	
profesionāls	koučs	Evija	van	der	
Beek).
	 Visi	 konferences	 finālisti	 sa-
ņems	 fonda	 Viegli	 izlaušanās	
spēli	 Blēņas un pasakas,	 savu-
kārt	 projektā	 iesaistītajam	 sko-
lotājam	 dota	 iespēja	 piedalīties	
eTwinning	 Eiropas	 konferences	
tiešsaistē	(22.–24.	oktobrī).	

Ineta Lielkalne,
skolotāja, «eTwinning» projekta 

koordinatore
Konferencē projekta ideju un rezultātus veiksmīgi prezentēja pagājušā 
gada 9. klases skolēni Liāna Arta Persidska un Gatis Tūtiņš kopā ar 
skolotāju Inetu Lielkalni

Salacgrīvas 
vidusskola 
iesaistās 

projektā Baltu 
literatūras 

nedēļa

	 21.–25.	 septembrī	 Salacgrīvas	 vidus-
skola	 piedalījās	 starptautiskajā	 Lietuvas	
un	Latvijas	skolu	bibliotēku	projektā	Bal-
tu literatūras nedēļa (Baltų literatūros 
savaitė),	kurā	kopā	ar	 skolēniem	no	Lie-
tuvas	 un	 Latvijas	 skolām	 interesējamies	
par	kaimiņvalsts	vēsturi,	valodu,	kultūru,	
ģeogrāfiju.	 Projekts	 Lietuvas	 un	 Latvijas	
skolās	 tiek	 organizēts	 kopš	 2017.	 gada.	
Mūsu	skola	tajā	piedalījās	pirmo	reizi.	
	 Aktivitātes	 sākās	 jau	 februārī.	 
1.–4.	 klašu	 skolēniem	 un	 klašu	 audzinā-
tājiem	lasīšanai	 tika	piedāvātas	skolas	un	
pilsētas	 bibliotēkās	 pieejamās	 lietuviešu	
autoru	 grāmatas.	 Katra	 klase	 izvēlējās	
vienu	no	 tām,	 izlasīja	un	veidoja	prezen-
tācijas.	 5.–9.	 klašu	 literatūras	 skolotāji	
organizēja	 literatūras	 stundu,	 kas	 veltīta	
lietuviešu	 dzejas	 meistariem	 (B.	 Januše
vičs,	A.	Bernots,	J.	Degutīte,	P.	Givenima,	
M.	Martinaitis).	3.a	klase	izvēlējās	E.	Dac
jūtes	 grāmatu	 Laime ir lapsa,	 3.b	 kla 
se	–	Ķ.	Kasparaviča	Īsi stāstiņi par lietām,	
4.a	 klase	 –	 Ķ.	 Kasparaviča	 Kaimiņiene 
aiz stūra.	5.b	klase	iestudēja	lugu	pēc	Ša-
rūnas	 Baltrušaitienes	 grāmatas	 Kā zaķis 
iepazina jūtas	 motīviem,	 bet	 6.a,	 b	 un	 c	
klases	 skolēni	 savos	 zīmējumos	 attēloja	
iespaidus	par	Lietuvu	(skolotāja	Iveta	Ro-
zenberga).	Mūzikas	skolotāja	Inga	Strante	
6.b	 klases	 skolēniem	 iemācīja	 lietuviešu	
tautasdziesmas.	 Paldies	 Salacgrīvas	 vi-
dusskolas	 skolēniem	 un	 skolotājiem	 par	
iesaistīšanos	projektā!
	 Projekta	 iniciatori:	 Jonavas	 rajona	
Žeimju	 skoladaudzfunkciju	 centrs	 un	
Jonavas	 rajona	 skolu	 bibliotekāru	 meto-
diskais	 pulciņš.	 Projekta	 partneri:	 Vītau-
ta	 Dižā	 universitāte,	 Latvijas	 Republikas	
vēstniecība	Lietuvā,	Lietuvas	Republikas	
vēstniecība	 Latvijā,	 Jonavas	 rajona	 paš-
valdība,	Latvijas	Nacionālais	kino	centrs,	
Lietuvas	Kino	 centrs.	 Projekta	 atbalstītā-
ji:	Lonas,	Fejas nams,	Kafijas draugs	un	 
RT TAX.

Valentīna Kalniņa,
projekta koordinatore 

	 Kamēr	2020.	gada	pavasarī	visu	pasau-
li	 pārsteidza	 iepriekš	 nepieredzēta	 krīze,	
liekot	 daudziem	 pielāgoties	 pārmaiņām	
un	 pieņemt	 nestandarta	 risinājumus	 ik-
dienas	 dzīvē,	 mācību	 un	 darba	 vidē,	 arī	
Salacgrīvas	 novada	 jaunatnes	 iniciatīvu	
centrs	Bāka	piedzīvoja	reorganizāciju.	Ar	
1.	jūliju	iestādei	ir	mainīts	nosaukums	un	
pilnveidotas	 darbības	 jomas.	Turpmāk	 tā	
būs	vieta,	kur	satikties	mazliet	 trakajiem,	
mazliet	 nepiederīgajiem,	 mazliet	 dumpi-
niekiem	–	novada	jauniešiem,	topošajiem	
un	 esošajiem	 uzņēmējiem,	 mūžizglītības	
interesentiem.	Tā	 būs	 vieta,	 kur	 radīt	 un	
realizēt	 jaunas	idejas	un	strādāt	pie	kopī-
giem	 projektiem,	 kā	 arī	 turpināt	 iesāktos	
darbus,	 nepazaudējot,	 bet	 nostiprinot	 un	
papildinot	 jaunatnes	 un	 uzņēmējdarbības	
individuālās	un	kolektīvās	vērtības.	
	 To,	kas	šobrīd	iniciatīvu	centrā	ir	aktu-
ālākais,	 septembrī	 gāja	 lūkot	 pašvaldības	
vadītājs	 Dagnis	 Straubergs	 un	 viņa	 viet-
niece	izglītības,	kultūras,	sporta	un	jaunat-
nes	jautājumos	Evija	Keisele.	
	 Sveicot	 Salacgrīvas	 novada	 jaunat-
nes	 un	 uzņēmējdarbības	 iniciatīvu	 centra	
(JUIC)	vadītāju,	uzņēmējdarbības	konsul-
tanti	 Elīnu	 Lilenbalti	 un	 jaunatnes	 lietu	
speciālisti	 Martu	 Danci	 ar	 jaunā	 mācību	
gada	sākumu,	pašvaldības	vadītājs	izteica	

cerību,	 ka	 šeit	 ar	 laiku	 veidosies	 biznesa	
inkubators.	– Šī varētu būt vieta, kur jau-
nieši satiksies ar uzņēmējiem, vieta, kur 
mēs kalsim nākotnes tēraudu, jo kopsa-
darbībā dzims jaunas idejas, plāni un taps 
jauni uzņēmēji, –	viņš	 izteica	cerību.	Sa-
vukārt	E.	Keisele	pauda	gandarījumu	par	
centra	izstrādātajiem	mērķiem,	vīzijām	un	
uzsāktajiem	 darbiem.	 – Manuprāt, ir iz-
veidojies interesants, Salacgrīvā vēl nebi-
jis jauniešu un uzņēmēju sadarbības pro-
jekts. Paldies Elīnai un Martai par aktīvo 
iesaistīšanos darbā! Mērķis ir, darbības 
virziens ir skaidrs, atliek strādāt,	 –	 viņa	
rezumēja.	
	 Pārrunājot	 tuvākos	 lielākos	 plānus,	
Marta	prezentēja	no	jauna	izstrādāto	cen-
tra	 logo	 –	 burtu	 J,	 kas	 parāda,	 ka	 vienā	
burtā	var	apvienot	gan	J	(jauniešus),	gan	U	
(uzņēmējus),	–	un	piebilda,	ka	Salacgrīvas	
apvienotais	 JUIC	 ir	 pirmais	 un	 vienīgais	
Latvijā.	
	 Centra	pamatmērķis	ir	 jauniešu	un	uz-
ņēmējdarbības	 kompetenču	 attīstība,	 kā	
arī	 jauniešu	 brīvprātīgā	 darba	 sekmēšana	
novadā.	Mērķauditorija	–	jaunieši	vecumā	
no	 11	 līdz	 25	 gadiem,	 topošie	 un	 esošie	
novada	uzņēmēji.
	 Marta	atzina,	ka	tūlīt	pēc	reorganizāci-
jas	 bijusi	 nesapratne	no	vecāku	un	mazo	

bērnu	puses,	bet	pēc	skaidrojošā	darba	 ir	
aprasts	 ar	 situāciju,	 un	 tas,	 kuram	 ir	 jau	 
11	gadu,	priecājas,	ka	var	piedalīties	cen-
tra	aktivitātēs.	Savukārt	mazajiem	vēl	 jā-
paaugas.	
	 Šobrīd	centrā	plāno	un	rada	jeb	remon-
tē	koprades	telpu	uzņēmējiem.
	 Pēc	kopīgām	diskusijām	sarunas	dalīb-
nieki	D.	Straubergs,	E.	Keisele,	M.	Dance	
un	E.	Lilenblate	nonāca	pie	secinājuma,	ka	
konferences	 laikā	 jārīko	arī	 jauniešu	kon-
sultatīvās	padomes	vēlēšanas.	Lai	aktivizē-
tu	 novada	 jauniešus,	 pašvaldības	 vadītājs	
ieteica	piešķirt	finansējumu	kādas	jauniešu	
konsultatīvās	 padomes	 idejas	 īstenošanai	
novadā.	Jauniešu	ideja	un	darbs	–	pašval-
dības	finansējums.
	 Pēc	 tikšanās	 JUIC	 Bāka	 pašvaldības	
vadītājs	 secināja:	 – Manuprāt, šāds for-
māts – jaunatnes darbs un uzņēmējdarbī-
ba – kopā strādās labi. Iniciatīvu centrs 
nav tālu no biznesa idejas un sava bizne-
sa, ir tikai jārīkojas. 
	 Ja	vēlies	būt	 iestādes	notikumu	virpu-
lī	un	nepalaist	garām	jauno	un	uzņēmīgo	
jaunumus,	 ieskaties	 Jaunatnes	 un	 uzņē-
mējdarbības	 iniciatīvu	 centra	 lapā	 Face-
book un	seko	tai	arī	turpmāk!	

Ilga Tiesnese

Pašvaldības 
vadītājs 
Dagnis 
Straubergs 
un viņa 
vietniece 
Evija Keisele 
sveic 
jauniešu un 
uzņēmēj
darbības 
centra 
darbinieces 
Martu Danci 
un Elīnu 
Lilenblati ar 
jaunā darba 
cēlienu

Jaunumi Salacgrīvas novada 
jaunatnes un uzņēmējdarbības 

iniciatīvu centrā Bāka

https://www.facebook.com/groups/276831082747361/
https://www.facebook.com/groups/276831082747361/
https://www.zeimiai.jonava.lm.lt/naujas/
https://www.zeimiai.jonava.lm.lt/naujas/
https://www.bibliotekos.jonava.lm.lt
https://www.bibliotekos.jonava.lm.lt
https://www.vdu.lt/lt/
https://www.vdu.lt/lt/
https://www.mfa.gov.lv/vilnius/aktualitates
https://www.mfa.gov.lv/vilnius/aktualitates
https://lv.mfa.lt/
https://lv.mfa.lt/
https://www.jonava.lt/pradzia
https://www.jonava.lt/pradzia
http://nkc.gov.lv/
http://www.lkc.lt/
https://www.lonas.lv/
https://www.fejasnams.lv/
https://www.kafijasdraugs.lv/
https://rttax.com/lv/
https://www.facebook.com/jucentrs
https://www.facebook.com/jucentrs
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Kļūsti par grāmatu žūrijas 
ekspertu!

	 Ir	 atnācis	 rudens…	 Tas	 prie-
cē,	jo	varēs	atlicināt	vairāk	laika	
grāmatām!	 Mūsu	 skolā	 visiem	
skolēniem	 ir	 iespēja	 atkal	 kļūt	
par	 grāmatu	 ekspertiem,	 pieda-
loties	Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrijas 2020	 darbā.	 Pašlaik	 jau	
30	skolēnu	ir	pieteikušies	un	lasa	
jaunākās	 grāmatas,	 bet	 Katrīna	
Reiziņa	un		Sofija	Krama	no	2.a,	
kā	arī	Heidija	Linde	no	2.b	klases	
Bērnu žūrijas 2020	sešas	grāma-
tas	ir	izlasījušas,	novērtējušas	un	
aizsūtījušas	 anketas	 uz	 Latvijas	
Nacionālo	bibliotēku.
	 Aicinu	grāmatu	draugus	izlasīt	
jauno	grāmatu	kolekciju.	Visiem	
pagājušā	gada	žūrijas	ekspertiem	
30.	septembrī	bija	 iespēja	doties	
jaukā	 Salacgrīvas	 vidusskolas	
apmaksātā	mācību	ekskursijā	uz	
Siguldu,	 kur	 Turaidas	 muzejre-
zervātā	 bija	 vienreizēja	 iespēja	

nokļūt	16.	gadsimtā	–	uzzināt	par	
uzvārdu	došanu	Vidzemē,	iepazīt	
Latvijas	 pamatiedzīvotāju	 lībie-
šu	 senvēsturi,	 iesaistoties	 spēlē	
un	 iejūtoties	 Turaidas	 līvu	 tēlos	
(12.	gs.).	
	 5.–9.	klašu	skolēniem	bija	ie-
spēja	izzināt	Turaidas	vēsturisko	
centru,	 piedaloties	 orientēšanās	
spēlē	 Tūkstošgades stāsts.	 Viņi	
varēja	 iegūt	balvas,	 saņemt	gan-
darījumu	un	sportisko	azartu!	Pa-
gājušo	gadu	grāmatas	mūsu	sko-
lā	novērtēja	65	skolēni.	Cerējām	
pavasarī	 aizbraukt	 uz	 AHHAA	
centru	 Tartu...	 bet	 pandēmija	 šo	
pasākumu	atcēla.	Cerēsim,	ka	nā-
kamgad	mēs	 to	drīkstēsim	darīt.	
Atliek	tikai	nākt	uz	skolas	biblio-
tēku	un	lasīt	grāmatas!

Valentīna Kalniņa,
Salacgrīvas vidusskolas 

bibliotekāre

	 6.	 oktobrī	 Krišjāņa	 Valdemāra	 Ainažu	
pamatskolas	4.,	5.	un	6.	klases	skolēni	de-
vās	mācību	ekskursijā	uz	dabas	un	 tehno-
loģiju	parku	Urda,	kas	atrodas	reģionālajā	
atkritumu	apsaimniekošanas	centrā	Daibe. 
Mācību	 ekskursijas	 mērķis	 bija	 sekmēt	
skolēnu	radošumu,	jūtīgumu	un	interesi	par	
apkārtējo	vidi,	dabu	un	cilvēkiem,	nodroši-
not	iespēju	vides	tēmas	apgūt	Urdas	infra-
struktūrā	 (atkritumu	 poligons,	 dabas	 taka,	
laboratorija),	lai	radītu	skolēniem	kvalitatī-
vas	izmaiņas	domāšanā,	rīcībā	un	attieksmē	
pret	vidi	mūsdienās	un	nākamībā.
	 Skolēni	 uzzināja,	 kādus	 dabas	 resur-
sus	 var	 iegūt,	 kur	 tie	 sastopami,	 kāpēc	
tie	 jāsaudzē	 un	 kā	 šos	 resursus	 izmantot	
otrreizējā	 lietošanā.	 Nodarbību	 vadītājas	
deva	iespēju	skolēniem	pašiem	darboties,	
apgūstot	pareizu	atkritumu	šķirošanu,	do-
māt	 par	 resursu	 otrreizēju	 izmantošanu	
un	 vides	 saudzēšanu.	 Skolēniem	 radās	
priekšstats	par	atkritumiem	kā	uz	resursu	
un	atkritumu	lomu	vides	piesārņojuma	un	
globālās	sasilšanas	kontekstā.
	 Izzinošajā	 braucienā	 pa	 poligonu	 sko-
lēni	 uzzināja,	 kādas	 gāzes	 rodas	 atkritu-
miem	 sadaloties	 un	 pūstot	 noglabāšanas	
šūnā.	Viņi	bija	pārsteigti,	ka	Daibē	 šī	 at-
kritumu	 gāze	 tiek	 savākta.	 No	 tās	 tālāk	
tiek	ražota	elektroenerģija,	lai	samazinātu	
gāzes	nokļūšanu	atmosfērā.	
	 Šī	 bija	 ļoti	 izzinoša	 diena,	 skolēni	 to	
novērtēja.

Ineta Lielkalne,
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas 

skolotāja

Ekskursija dabas un tehnoloģiju parkā

Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas audzēkņi dabas un tehnoloģiju parkā Urda

Salacgrīvas vidusskolā –  
tehnisko prasmju 

darbnīcas

	 Eiropas	 Sociālā	 fonda	 projek-
tā	 Nr.	 8.3.2.2./16/I/001	 Atbalsts 
izglītojamo individuālo kompe-
tenču attīstībai,	kas	 tiek	 realizēts	
Salacgrīvas	 vidusskolā	 sadarbī-
bā	 ar	 Salacgrīvas	 novada	 domi,	
29.	 septembrī	 ar	 vidusskolas	 1.,	
3.–4.	un	10.–11.	klašu	skolēniem	
tikās	SIA	Mazā brīnumzeme	 lek-
tors	Edmunds.	Sākumskolas	bērni	
piedalījās	tehnisko	prasmju	darb-
nīcā	 Roboti un elektronika,	 bet	
vidusskolēni	 jaunas	 zināšanas	un	
prasmes	 apguva	 darbnīcā	 Pnei-
matika – liekam gaisu pie darba.
	 Lektors	 gan	 izskaidroja,	 gan	
parādīja	 kā	 darbojas	 dažādi	 ro-
boti.	 Izpētot	 to	 uzbūvi	 un	 funk-
cionalitāti,	 skolēni	 uzzināja	 par	

elektronisko	 shēmu	darbību,	ma-
teriāliem,	 nepieciešamajām	 zinā-
šanām	 un	 prasmēm,	 kas	 noderēs	
šādu	 robotu	 izveidē.	 Tehniskajā	
darbnīcā	 Pneimatika – liekam 
gaisu pie darba,	 jaunieši	 atkār-
toja	 zināšanas	 vēsturē,	 diskutējot	
par	 ražošanas	 automatizācijas	 un	
industriālās	 revolūcijas	 attīstības	
gaitu.	 Tehnisko	 darbnīcu	 laikā	
bērni	 un	 jaunieši	 praktiski	 iepa-
zina	 elektronikas	 un	 pneimatikas	
darbības	jomas,	kas	veicināja	mā-
cību	stundās	gūto	teorētisko	zinā-
šanu	sasaisti	ar	praktisko	darbību.	
Apgūtās	zināšanas	noteikti	veici-
nās	 skolēnu	 interesi	 par	 eksakta-
jām	zinātnēm.

Sanita Šlekone

Par Lielsalacas luterāņu 
baznīcu un tās apkārtni

Lielsalacas evaņģēliski luteriskās baznīcas apkārtne glīti sakārtota

	 Jau	ilgāku	laiku	ap	Lielsalacas	
evaņģēliski	luterisko	baznīcu	no-
tiek	baznīcas	teritorijas	labiekār-
tošana.	Daudz	 no	 iecerētā	 jau	 ir	
paveikts,	 un	 katrs	 to	 var	 novēr-
tēt.	Darbus	uzsākot,	bija	cilvēki,	
kuri	satraucās	par	to,	kas	būs,	bet	
tagad	 var	 dzirdēt	 tikai	 labas	 at-
sauksmes.	
	 Par	 padarīto	 gan	 vairāk	 kādā	
citā	reizē.	Šoreiz	vairāk	par	baz-
nīcas	un	pilskalna	 apkārtnes	nā-
kotni.	Jo	daudzi	nezina,	ka	zeme	
starp	 Salacas	 upi,	 baznīcu	 un	
pilskalnu	 ir	 privāta	 (neliela	 daļa	
tur	pieder	arī	pašvaldībai.)	Tā	kā	
darbi	pie	baznīcas	un	uz	šīs	privā-
tās	 zemes	 notiek	 vienlaikus,	 var	
rasties	priekšstats,	ka	tā	ir	baznī-
cas	zeme.	To	arī	esmu	sapratis	no	
sarunām	 ar	 cilvēkiem.	Tādēļ	 arī	
ir	šis	skaidrojošais	raksts.
	 Tagad	upes	krasts	un	tam	pie-
gulošā	zeme	ir	iztīrīta	un	sakārto-
ta.	No	tilta	uz	pilskalnu	un	baznī-
cu	paveras	 skaists	 skats.	Bet	 tur	

ir	 privāta	 zeme,	 tādēļ	 jautājums	
ir	par	šīs	vietas	un	tās	apkārtnes	
nākotni	 –	 lai	 tas,	 kas	 labi	 ir	 ie-
sākts,	 netiktu	 sabojāts.	 Saskaņā	
ar	Salacgrīvas	pilsētas	 teritorijas	
plānojumu	 uz	 šīs	 zemes	 nevar	
būt	 fundamentālas	 ēkas.	 Tādēļ	
arī	 īpašnieki,	 cik	 man	 zināms,	
kā	vienu	no	 iespējām	izskata	 to,	
ka	 tur	 varētu	novietot	 kempinga	
mājiņas.	Kad	es	cilvēkiem	šo	si-
tuāciju	stāstu,	viņi	redzami	apjūk	
un	ir	neizpratnē.
	 Ir	 saprotams,	 ka	 katrs	 privāt-
īpašnieks	 no	 sava	 īpašuma	 grib	
gūt	kādu	 labumu.	Un	nav	daudz	
tādu,	 kuri	 būtu	 gatavi	 no	 sava	
labuma	atteikties,	lai	kaut	ko	dā-
vinātu	 un	 ziedotu	 savai	 valstij,	
tautai	 un	 cilvēkiem.	 Bet	 šī	 nav	
parasta	vieta.	Tā	ir	garīga	un	vēs-
turiska,	ar	skaistu	kopainu.	Tādēļ	
šeit	 ir	 grūts	 uzdevums	 –	 atrast	
labāko	 risinājumu,	 kas	 vairāk	
vai	mazāk	apmierinātu	visus.	Tik	
ļoti	 gribētos,	 lai	 neviens	 nebūtu	

aizvainots,	 lai	 nevienam	 nebūtu	
jākaunas	un	jānes	rūgtums	sirdī!	
Lai,	laikam	ejot	un	uz	visu	atska-
toties,	 būtu	 prieks	 un	 gandarī-
jums.	Grūts	uzdevums.
	 Mūsu	 pilsēta	 kļūst	 arvien	
pievilcīgāka	 un	 skaistāka.	 Man	
prieks,	ka	arī	baznīca	tāda	kļūst.	
Un	es	ceru,	ka	tiks	atrasts	labs	ri-
sinājums,	 lai	 šī	 privātā	 zeme	un	
tās	 pielietojums	 labi	 iekļautos	
Salacas,	 pilskalna	 un	 baznīcas	
kopainā.	Manuprāt,	 šī	 vieta	 risi-
nājuma	ziņā	prasa,	lai	priekšroka	
tiktu	 dota	 sabiedrībai	 un	 pilsē-
tai.	 Jo	 šī	 ir	 ļoti	 redzama,	 garīga	
un	vēsturiska	vieta.	Tādēļ	arī	šai	
privātajai	zemei	būtu	harmoniski	
jāiekļaujas	šajā	kontekstā.	Vai	to	
interesanti	 un	 saistoši	 jāpapildi-
na,	 lai	mums	un	nākamajām	pa-
audzēm	par	pilsētu	būtu	prieks.

Cerot uz labu risinājumu un 
Dieva svētību un palīgu vēlot, 

Andris Vilemsons,
mācītājs



SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS   l   72020. gada 27. oktobris

Bibliotekārās stundas  
Ainažu bibliotēkā

	 Kad	 rudens	 atnāk,	 košu	 lapu	 ieskauts,	
un	 pirmo	 salnu	 kristāla	 mēteļos	 rotājas	
vēlīnie	ziedi,	sācies	skolas	laiks.	Septem-
brī	 Ainažu	 bibliotēkā	 notika	 bibliotekā-
rās	 stundas	 1.,	 3.	 un	 4.	 klašu	 skolēniem.	
Kopā	ar	skolotāju	Laumu	Primakinu	bēr-
ni	klausījās	stāstījumā	par	Dzejas	dienām	
un	 dižo	 latviešu	 dzejnieku	 Raini,	 kuram	
11.	 septembrī	 atzīmējām	 155.	 dzīves	 ju-
bileju.	 Skolēni	 iepazinās	 ar	 klasiķa	 dzīvi	
un	 daiļradi,	 ieklausījās	 bibliotekāres	 la-
sītajos	 Raiņa	 dzejoļos,	 zīmēja	 zīmēju-
mus	par	 tēmu	Kas vislabāk patīk rudenī. 
Dažam	 tās	 bija	 raibās,	 krāsainās	 lapas,	

citam	 rudenī	 ienākusies	 raža,	 vēl	 kā 
dam	–	rudens	lietus.
	 6.	 un	 9.	 klases	 audzēkņi	 skolotājas	
Modras	Putnas	vadībā	bibliotēkas	dzejoļu	
krājumos	meklēja	jautājumus	un	atbildes.	
Viena	 dzejnieka	 dzejolī	 vajadzēja	 atrast	
jautājumu,	otra	lirikā	–	atbildi.	Uzdotajam	
darbam	bija	skanīgs	sauklis	Dzeja dzeļ un 
dzeja dziedē.	Pēc	labi	padarītā	darba	gan-
darījums	gan	pašiem,	gan	skolotājai!
	 Paldies	 skolēniem	 par	 atsaucību	 un	
skolotājām	par	sadarbību!

Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja Skaļās lasīšanas 

čempionātā
	 Pēdējā	saulainajā	septembra	sestdie-
nā	Latvijas	Nacionālās	bibliotēkas	Zie-
doņa	zālē	notika	mūsu	valsts	3.	Nacio-
nālo	 skaļās	 lasīšanas	 sacensību	fināls,	
kurā	piedalījās	30	lasīšanas	čempionu	
no	visas	Latvijas	 reģioniem.	Katrs	no	
dalībniekiem	savas	lasīšanas	prasmes,	
erudīciju,	aktiermākslu,	atraktivitāti	un	
arī	drosmi	varēja	parādīt	caur	paša	iz-
vēlēto	interesantāko	grāmatu.	
	 Mūsu	 skolas	 un	 Limbažu	 reģiona	
sacensību	 čempions	 Adrians	 Ginters	
bija	 izvēlējies	 amerikāņu	 rakstnieces	
Veronikas	 Rotas	 grāmatu	Citādie.	 Tā	
patiesi	 aizrāva,	 jo	 tajā	 stāstīts	 par	 an-
tiutopiskās	 nākotnes	 pilsētas	 jaunatni,	
kurai,	 sasniedzot	 16	 gadu	 vecumu,	
jāizvēlas,	 kurā	 kopienā	 pavadīt	 savu	
atlikušo	mūžu,	 –	 starp	 nesavtīgajiem,	
sirsnīgajiem,	taisnprāšiem,	mācītajiem	
vai	drošsiržiem…	Kuru	kopienu	izvē-
lēsies	galvenā	varone	Trisa	un	ko	viņa	
piedzīvoja,	 uzzināsiet,	 ja	 izlasīsiet	 šo	
grāmatu	vai	noskatīsieties	filmu.
	 Skaļās	 lasīšanas	 žūrijas	 pārstāvis	
Arno	 Jundze	 –	 rakstnieks,	 kultūras	
žurnālists,	 filoloģijas	 doktors,	 daudzu	
jauniešiem	 domāto	 grāmatu	 autors	 –	
uzteica	 Adrianu	 par	 nopietno	 izvēli	
un	novērtēja	to	kā	labu	priekšnesumu.	
Mēs,	 līdzjutēji,	 turējām	 īkšķus	 par	
mūsu	lasīšanas	čempionu.	Malacis!	Tu	
esi	mūsu	čempions!	Lai	arī	turpmākos	
darbos	un	izaicinājumos,	kuros	tu	pie-
dalīsies,	tevi	pavada	VEIKSME!

Valentīna Kalniņa,
Salacgrīvas vidusskolas bibliotekāre Adrians un bibliotekāre Valentīna Kalniņa

	 Šīs	 vasaras	 laikā	 Salacgrīvas	 novada	
kultūras	centrā	veikti	vairāki	mazi	un	lieli	
remontdarbi.	Centra	vadītāja	Pārsla	Dzēr-
ve	ir	gandarīta	par	celtnieku	paveikto	un,	
lai	arī	darbi	kavējās,	tie	veikti	kvalitatīvi.	
	 SIA	ArTaz	veica	kora	zāles	remontu:	ir	
izlīdzināta	grīda,	ieklāts	jauns	linolejs,	no-
mainītas	durvis	un	radiatori,	atjaunots	sie-
nu	krāsojums	un	zāles	apgaismojums.	Paš-
valdība	šiem	darbiem	piešķīra	14	300	eiro	
(bez	 PVN).	 Savukārt	 SIA	 RG Meistars 
remontēja	centra	labierīcības.	Ir	nomainīts	
pilnīgi	viss,	nu	tās	kļuvušas	vizuāli	glītā-
kas,	 daudzfunkcionālākas	 –	 piemērotas	
cilvēkiem	 ratiņkrēslos	 un	 tur	 iespējama	
arī	mazuļu	pārtīšana.	Telpu	 interjera	pro-
jektu	izstrādāja	Imanta	Timermaņa	birojs,	
dizaina	autore	–	Madara	Jenerte.	Pašvaldī-
ba	šiem	darbiem	piešķīra	39	300	eiro	(bez	
PVN).
	 Pabeigta	arī	novada	kultūras	centra	ap-
kārtnes	 labiekārtošana.	Tagad	mūs	priecē	
glīts	priekšējais	 laukums	un	 ieeja.	Vērie-
nīgi	pārbūvēta	terase	nama	rietumu	pusē.	

Tā	 ir	 daudzfunkcionāla	 –	 izmantojama	
gan	 kā	 skatuve,	 gan	 vieta	 sēdēšanai.	 Par	
to	 varēja	 pārliecināties	 ikviens	 18.	 sep-
tembra	koncerta	Brodveja un kino mūzika 
apmeklētājs,	kad	mākslinieki	–	Rīgas	sak-
sofonu	kvartets	un	solisti	Jolanta	Strikaite
Lapiņa	un	Emīls	Kivlenieks	–	sniedza	tajā	
savus	priekšnesumus.	Apkārtnes	labiekār-
tošanas	darbus	terasē	veica	SIA	SANART,	
pašvaldība	tiem	piešķīra	232	000	eiro	(bez	
PVN).	
	 Šogad	 novadā	 tiek	 darīts	 ļoti	 daudz.	
Būvniecības	 firmas	 ir	 noslogotas	 un	 ne	
visi	būvdarbi	ir	pabeigti	laikā.	Novada	do-
mes	priekšsēdētājs	Dagnis	Straubergs	 at-
zīst,	ka	ne	jau	ar	prieku	pašvaldība	iekasē	
soda	naudas	par	laikus	nepadarītajiem	jeb	
iekavētajiem	darbiem.	– Tas ir tikai godī-
gi pret citiem uzņēmējiem, kuri piedalījās 
konkursos. Noslēgtie līgumi ir saistoši, 
tajos noteiktie termiņi ir jāievēro,	 –	 viņš	
uzsver.

Ilga Tiesnese

Kultūras centra jaunajā terasē tagad varēs notikt arī koncerti

Jaunumi Salacgrīvas novada 
kultūras centrā

	 Septembrī,	pirmajā	rudens	mēnesī,	sau-
le	 arvien	 biežāk	 slēpjas	mākoņos,	 dienas	
kļūst	 īsākas.	 Kokiem	 lapas	 sāk	 dzeltēt	
un	margot	 visdažādākās	 krāsās	 –	 dzelte-
nas,	 sarkanas	 un	 rūsganbrūnas.	 Tās,	 lēni	
virpuļodamas	 un	 čabēdamas,	 krīt	 zemē.	
18.	 septembrī	 Ainažu	 bibliotēkā	 valdīja	
atkalsatikšanās	 prieks.	 Lasītāju	 klubiņa	
Vārds	dalībnieces	tikās	pasākumā	Ruden-
tiņ, bagāts vīrs, Daudz tu mums dāvināji. 
	 Pasākuma	 pirmajā	 daļā	 lirisku	 noska-
ņojumu	 radīja	 Dzejas	 dienu	 atzīmēšana.	
Tās	 iedibinātas	 par	 godu	 dižajam	 dzej-
niekam	Rainim.	Dalībnieces	 iepazinās	 ar	
jaunākajiem	dzejoļu	krājumiem,	klausījās	
bibliotekāres	Sanitas	dzejas	 lasījumos	un	
izrādīja	vēlmi	šos	krājumus	izlasīt.	Otrajā	
daļā	 tika	godinātas	Miķeļdienas	–	 rudens	
saulgriežu	 –	 tradīcijas.	Miķeļi	 ir	 nozīmī-
gi	svētki	latviešu	gadskārtu	ieražās,	jo	tad	
ir	novākta	raža,	tiek	godināts	auglības	un	
svētības	 nesējs	 Jumis,	 diena	 un	 nakts	 ir	
vienādā	garumā.	Miķeļi	bija	vieni	no	ba-
gātākajiem	svētkiem,	jo	raža	novākta,	lopi	
vasarā	izauguši,	tad	varēja	rīkot	pamatīgas	
dzīres.	 Ar	 Miķeļdienu	 sākas	 veļu	 laiks.	
Saime	sanāca	kopā	un	vakarēja	–	stāstīja	
pasakas,	teikas,	ticējumus,	minēja	mīklas.	
Pasākuma	dalībnieces	klausījās	teikas	par	
Burtnieku	 ezeru,	Ungurpils	muižas	 ezera	
kalniņu,	Velna	klēpi	un	akmeņaino	Ainažu	
jūrmalu.	Jautrību	sagādāja	mīklu	minēša-
na	un	spēle	Jautrie dārzeņi. 

Rudentiņ, bagāts vīrs,
Daudz tu mums dāvināji:
Pilnas klētis labībiņas,
Pilnas ķešas sudrabiņa.

(Latv.t.dz.)

	 Par	 dalībnieču	 labsajūtu	 un	 gandarīju-
mu	 īpaši	 parūpējās	 bibliotekāre	 Inga,	 sa-
gatavojot	 katrai	 dalībniecei	 pa	 nelielam,	
krāsainam	rudens	groziņam	un	noformējot	
galda	klājumu	ar	rudens	ražu.	Bibliotekā-
res	 radītajā	 rudens	kokā	 iekrita	krāsainas	
lapas	 ar	 sirsnīgiem	 un	 mīļiem	 novēlēju-
miem	 no	 klubiņa	 dalībniecēm.	 No	 Ingas	
dārza	 uz	 bibliotēku	 bija	 atceļojusi	Trakā 
burkānu ģimenīte	 un,	 iekārtojusies	 izstā-
dē,	raisīja	bibliotēkas	apmeklētājos	prieku	
un	jautrību.

Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja

Lasītāju klubiņa Vārds dalībniecēm 
bibliotēkas vadītāja Sanita lasa dzeju

	 Salacgrīvas	novada	bibliotēkā	lasīt	gri-
bošie	 un	 zinātkārie	 PII	Vilnītis Bitīšu	 un	
Saulīšu	 grupiņas	 bērni	 bija	 atnākuši	 uz	
bibliotēku,	lai	satiktu	ĪSTU	rakstnieci.	Un	
Laura	Vinogradova,	būdama	vairāku	stās-
tu	krājumu	un	bērnu	grāmatu	autore,	pavi-
sam	noteikti	tāda	ir.
	 Ikdienā	 viņa	 vada	 nodarbības	 jaunajai	
paaudzei	Rakstniecības	un	Mūzikas	muze-
jā.	Arī	Salac	grīvas	bērniem	rīts	bibliotēkā	
izvērtās	par	 interesantu	un	 radošu	nodar-
bību,	kurā	viņi	iepazinās	ar	Lauras	brīniš-
ķīgo	 grāmatu	 Snīpulītis no Snīpuļciema. 
Izrādījās,	ka	bērniem	ar	mazo	Snīpulīti	ir	
daudz	kopīgu	notikumu.	Grāmata	tā	iein-
teresēja	mazos	 klausītājus,	 ka	 devās	 līdz	
uz	 bērnudārzu,	 lai	 turpinātu	 iepazīt	 dzīvi	
Snīpuļciemā!	Bērni	arī	zīmēja	savu	nākot-
nes	 profesiju	 un,	 kopīgi	 domājot,	 sanāca	
kārtīga	 pasaka,	 kurā	 galvenie	 varoņi	 bija	
viņi	paši	savās	sapņu	profesijās.	Populārā-
kās	no	tām	bija	skolotāji,	jūrnieki,	celtnie-
ki,	manikīra	meistari	un	pavāri.	
	 Pēc	rīta	nodarbībām	ar	bērniem	L.	Vi-
nogradova,	 kurai	 tikko	 ir	 iznākusi	 jauna	
grāmata	Upe,	tikās	arī	ar	Salacgrīvas	pie-

augušo	lasītāju	auditoriju.	Ārēji	tik	mierī-
gā	un	nosvērtā	Laura	sevi	dēvē	par	strauju	
upi	–	par	kādu	Gaujas	posmu.	Visas	viņas	
sarakstītās	grāmatas	esot	balstītas	sajūtās,	
citādi	 viņa	 nemākot.	 Un	 pati	 esot	 sajūtu	
medniece	it	visā,	tāpēc	arī	varot	to	sniegt	
saviem	lasītājiem.	Laura	atzinās,	ka	viņai	
ļoti	vajag	kultūru.	Viņa	ir	spējīga	atteikties	
no	jaunas	kleitas	iegādes	par	labu	gleznai	
vai	izstādes	apmeklējumam.	Un	par	ko	ir	
jaunā	 grāmata	 Upe?	 Autore	 atbildēja:	 – 
Par dzīvi. Par prieku un jēgu dzīvot. Man 
ļoti patīk dzīvot, man patīk te piedalīties, 
te būt. Grāmatā ir par vēlmi un ne-vēlmi 
būt. Grāmata ir skaista un skumja.
	 Paldies	Liegai	Piešiņai	par	vērtīgo	saru-
nu,	kas	 ļāva	dziļāk	 ieskatīties	rakstnieces	
dzīves	redzējumā	un	darbos!	Un	pateicība	
Salacgrīvas	novada	domei	par	atbalstu,	lai	
Salacgrīvas	novada	iedzīvotāji	varētu	tik-
ties	 ar	 	ĪSTIEM	 rakstniekiem!	 Lai	 mums	
visiem	dzīvespriecīgs	un	atvērts	upes	plū-
dums!

Diāna Reide,
Salacgrīvas novada bibliotēkas 

vadītājas vietniece

Rakstniece  
Laura Vinogradova  

viesojas Salacgrīvas  
novada bibliotēkā
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	 Saulainā	 un	 siltā	 10.	 oktobra	
sestdiena	 gaidīja	 Nēģu	 dienas	
viesus	ne	tikai	divos	Salacgrīvas	
nēģu	 tačos,	bet	 arī	 tacī	Svētupē.	
Šī	 allaž	 ir	 diena,	 kad	 godinām	
šo	 seno	 zvejas	 prasmi,	 šī	 amata	
meistarus	un,	protams,	pašu	nēģi.	
	 Rosība	 pie	 Svētupes	 sākās	
jau	 krietni	 agrāk	 par	 Nēģu	 die-
nas	 programmā	 noteikto	 laiku,	
jo	 jau	 pulksten	 9	 sākās	 dalīb-
nieku	 reģistrācija	 Nēģu	 krosam.	
Pēc	 divām	 stundām	 2,	 5,	 10	 un	 
21	 km	 distancēs	 devās	 lieli	 un	
mazi	 skrējēji	 no	 visas	 Latvijas.	
Jaunākajiem	 krosa	 dalībniekiem	
bija	 vien	 divi	 gadi,	 bet	 arī	 viņi	
kopā	ar	saviem	atbalstītājiem	go-
dam	veica	2	km	distanci.	
	 Kad	 skrējēji	 bija	 devušies	
trasē,	 turpat	 Svētupes	 nēģu	 tacī	
Nikolajs	 Koluškins	 uz	 restītēm	
cepa	nēģus	un	 lielajā	katlā	nēģu	
soļanku	 vārīja	 saimniece	 Ine-
se	 Koluškina.	 Blakus	 uz	 galda	
savus	 ēdājus	 gaidīja	 sarindotās	
nēģu	 pastētes	 un	 nēģu	maizītes,	
nēģu	pīrādziņi	un	saldie	nēģu	iz-
skata	 cepumiņi.	 Savukārt	 Ineses	
Zmičerevskas	 radošajā	 darbnīcā	
varēja	izrotāt	savu	papīra	nēģi.	
	 Bet	 kas	 tikmēr	 notika	 Salac-
grīvā?	 Pirmā	 pietura	 –	 novada	
muzejā,	kur	varēja	apskatīt	nēģu	
zvejas	ekspozīciju,	izspēlēt	nēģu	
spēli	un	salikt	nēģu	konstruktoru.	
Tālāk	ceļš	ved	uz	pirmo	nēģu	taci,	
iepriekš	 gan	 piestājot	 pie	 zivju	
kioska	pilsētas	centrā.	Šķiet,	pie	
Armanda	 Belasika	 kioskā	 iestā-
jusies	 Leiputrija…	 Nēģi	 grilēti	
un	cepti,	nēģu	zupa,	cepti	zandar-
ti	 un	 butes,	 vējzivs	 šašliks,	 laša	
un	sama	steiks,	arī	pašu	un	Brīvā 
viļņa	 konservi!	 Lūkot,	 kas	 no-
tiek	 pie	Aleksandra	Rozenšteina	
pirmajā	 nēģu	 tacī,	 izdevās	 tikai	
pēc	vējzivs	šašlika	nogaršošanas.	
Jā,	amatnieku	 tirdziņš	šogad	va-
rens,	tirgotāji	Nēģu	dienas	viesus	
sagaidīja	 jau	 Branguļmeža	 ielā.	
Nēģu	tacī	Kurķis	viesus	uzņēma	
pats	 saimnieks,	 kurš	 nedaudz	
uztraucās,	 vai	 šogad	 pietiks	 ar	
sešiem	 lieliem	zupas	katliem,	 jo	
četri	 jau	 izēsti...	 Pavērojot	 lau-
kumā	 pie	 tača	 notiekošo,	 sapro-
tams,	 ka	 izveidojušās	 vairākas	
rindas:	 ļaudis	 stāv	 pēc	 zupas,	
pēc	 ceptiem	 nēģiem,	 pēc	 nēģ-
burgeriem	 no	 BlackBurger,	 pēc	
zivīm	no	SIA	Kurzeme GB un	lai	
apskatītu	 nēģu	 taci.	 Pastāvēšana	
nevienu	īpaši	neuztrauc,	jo	rinda	
ātri	virzās	uz	priekšu	un	laukumā	
valdošā	atmosfēra	tieši	rosina	uz-
kavēties.	
	 Šogad	Nēģu	dienas	laikā	tieši	
pirmajā	 tacī	 sveica	 Salacgrīvas	
novada	sakoptāko	sētu	konkursa	
uzvarētājus.	 Tam	 bija	 pieteikts	
14	 īpašumu,	 kuru	 vērtēšana	 no-
tika	 četrās	 nominācijās.	Uzvarē-
tājus	 sveica	 Salacgrīvas	 novada	
domes	 priekšsēdētāja	 vietniece	
Evija	 Keisele,	 ainavu	 arhitekte	
Gundega	UpīteVīksna	un	depu-
tāte	Aija	 Kirhenšteine.	 Nominā-
cijā	Lauku sēta	3.	vieta	piešķirta	
Silkalējiem,	2.	–	Jaunstenderiem,	
bet	 1.	 izcīnījuši	Jaunkaniši. No-
minācijā	Savrupmāja pilsētā vai 
ciemā	3.	vieta	īpašumam	Smilšu	
iela	 281	 Salacgrīvā,	 2.–	 Saul-
rietiem	 un	 1.	 vieta	 šī	 gada	 brī-
nišķīgajam	 atklājumam	 –	 Peldu	
ielai	 3	 Salacgrīvā.	 Savukārt	 no-
minācijā Daudzdzīvokļu mājas –  
māju kooperatīvi	3.	vieta	Lieda-
ga	 ielai	 2	 Tūjā,	 2.	 –	 Sniedzēm,	
bet	 1.	 –	 Krišjāņa	 Barona	 ielas	 
3.	 daudzdzīvokļu	 namam	 Aina-
žos.	Nominācijā	Uzņēmums, da-
rījumu, pakalpojumu vai sabied-

Nēģu svētki Salacgrīvas novadā aizvadīti

Pļavu saimnieks Jānis Turks

Peldu ielas saimniece Ilona Līcīte,  
viņas ģimenes sakoptā sēta bija šī gada atklājums

K. Barona ielas 3. daudzdzīvokļu mājas pārstāve 
Daiga Tomsone ir priecīga un gandarīta!  
Visas mājas iedzīvotāju darbs ir novērtēts

risks objekts 3.	vietā	krogs	Meke,	
2.	 –	 kempings	Milleri,	 savukārt	
par	uzvarētāju	kļuva	un	 jau	otro	
sakoptākā	 īpašuma	 norādi	 saņē-
ma	viesnīcarestorāns	Pļavas. 
	 Tiklīdz	beidzās	sakoptāko	sētu	
apbalvošana,	 tacī	 ieradās	 Nēģu	
karalis,	kurš	šogad	bija	ļoti	prie-
cīgs.	 Viņš	 bija	 atradis	 savu	 ka-
ralieni	un	 lepni	 to	 izrādīja	Nēģu	
dienas	viesiem,	kā	arī	ļāvās	kopī-
gai	bildēšanai.	
	 Turpat	 pirmā	 tača	 nojumē	
visu	 dienu	 rosījās	 Ruta,	 Marita	
un	 Sandis	 Birkenbergi,	 gatavo-
jot	 garāko	 viltoto	 nēģi,	 kas	 tapa	
ar	 Latvijas	 Lauku	 konsultāci-
ju	 un	 izglītības	 centra	 (LLKC)	
Zivsaimniecības	sadarbības	 tīkla	
atbalstu	un	zivsaimniecības	kon-
sultantu	 gādību.	 Īpašie	 nopelni	
te	 pienākas	Vidzemes	piekrastes	
konsultantam	 Jānim	 Kravalim.	
Šogad	viltotais	nēģis	pārspēja	ie-
priekšējā	gada	rekordu	–	tas	bija	
5	metrus	un	21	centimetru	garš.	
	 Lai	nedaudz	atvēsinātu	galvu,	
vajadzēja	 doties	 gar	 upes	 krastu	
uz	 otro	 taci,	 kur	 pie	 tā	 saimnie-
ka	Visvalža	Šrenka	varēja	baudīt	
ceptus	 nēģus,	 izstaigāt	 taci	 un	
darboties	radošajās	darbnīcās,	kā	
arī	 kalt	 kopā	 ar	DUDU ligzdām 
un	spēlēt	smilšu	spēles	ar	nēģiem.	
	 Vai	visu	varēja	pagūt?	Nezinu,	
bet	viens	ir	skaidrs	–	šī	diena	bija	
piepildīta	 ar	 sportu,	 pastaigām,	
svaigu	gaisu,	smiekliem,	garšīgu,	
vēl	 nebaudītu	 ēdienu	 un	 patīka-
mu	nogurumu.
	 Paldies	 Nēģu	 krosa	 un	 Nēģu	
dienas	 atbalstītājiem:	 Salacgrī-
vas	 novada	 domei,	 Kuivižkro-
gam,	 Kapteiņu ostai,	 Pļavām,	
LLKC,	 SIA	 Baņķis,	 Zvejnieku 
parkam	un	tā	komandai,	Salacg-
rīvas	muzejam,	DUDU ligzdām,	 
M.	 un	 S.	Birkenbergiem	 par	 ra-
došumu	 un	 idejām,	 R.	 Birken-
bergai	par	pasaulē	garāko	viltoto	
nēģi,	 Zivju	 kioskam,	 I.	 Zmiče-
revskai	 par	 radošo	 darbnīcu,	 ra-
došās	darbnīcas	Smilšu spēles ar 
nēģiem	 vadītājiem.	 ĪPAŠS	PAL-
DIES	nēģu	zvejas	amata	meista-
riem,	 bez	 kuriem	 šie	 svētki	 ne-
maz	nevarētu	notikt!	

Ilga Tiesnese

Šogad svētku viesiem un dalībniekiem bija iespēja nofotografēties kopā ar Nēģu karali un karalieni. Šajā attēlā – saimniece Maija Zvejniece
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	 Salacgrīvas	novadā	ik	pavasari	notiek	
iepriekšējā	gadā	dzimušo	mazuļu	uzņem-
šana	novadnieku	saimē.	Šis	gads	atšķiras	
no	iepriekšējiem,	un		jaundzimušo	sveik-
šana	 tika	 pārcelta	 uz	 rudeni.	 Oktobra	
pirmajā	 sestdienā	 tas	 notika	 Salacgrīvā	
un	 Ainažos,	 savukārt	 otrajā	 sestdienā	
mazuļus	 sveica	 Liepupē.	 Sveikt	 mazos	
ķiparus	 uz	Ainažiem,	 Liepupi	 un	 Salac-
grīvu	devās	novada	domes	priekšsēdētāja	
vietniece	Evija	Keisele	un	Dzimtsarakstu	
nodaļas	 vadītāja	 Līga	 Zālīte.	 Uzrunājot	
mazos	ķiparus,	viņu	vecākus	un	vecvecā-
kus,	E.	Keisele	uzsvēra:	– Jūs esat mūsu 
novada lepnums un pamats, jo par savu 
mājvietu esat izvēlējušies Salacgrīvu, 
Ainažus, Liepupi, vienā vārdā sakot –  
Salacgrīvas novadu!	 Viņa	 sveica	 visus	
un	novēlēja	 ikvienam	veselību,	 izturību,	
prieku	 un	 mīlestību.	 Savukārt	 L.	 Zālīte	
atgādināja,	 ka	 sanākušo	 bērnu	 dzimša-
na	saistīta	ar	īpašu	laiku	–	Latvijas	otrās	
simtgades	 pirmo	 gadu:	 – Bet tikai pēc 
laika varēsim izvērtēt, vai un kā šis fakts 
viņu dzīves ir iespaidojis. Toties bērniņi 
pa šo laiku paaugušies un nu jau paši uz 
savām kājiņām sāk iepazīt novadu. Bet 
šoreiz tiešām varam teikt, ka “cāļus skai-
ta rudenī”. 
	 2019.	 gads	 Salacgrīvas	 novadam dā-
vājis 42	jaundzimušos	–	Liepupes	pagasts	
kļuvis	 bagātāks	 par	 septiņiem	 bērniem,	
Ainažos	 ir	 astoņi	 jaundzimušie,	 savukārt	
Salacgrīvas	pusē	klāt	nākuši	27	bērni.	Tur-
klāt	jāsecina,	ka	stārķis	laikam	vairāk		vie-
sojies	ārpus	pilsētas,	jo	20	no	viņiem	tieši	
pagastā.	 Mazo	 kopskaits	 gan	 ir	 mazliet	
sarucis,	jo	citus	gadus	vidēji	sveikts	aptu-
veni	50	jauno	novadnieku.	Bet	jāpriecājas	
par	katru	bērniņu,	jo	viņi	dod	cerību	turpi-
nājumam	un	ienes	dzīvību	samērā	klusajā	
un	zaļajā	novadā.	
	 Novadā	 piedzimušas	 22	 meitenes	 un	
20	 puiši.	 Vecākiem	 vienmēr	 aktuāls	 ir	
jautājums	par	bērna	vārdu.	2019.	gadā	tie	
ir	doti	 ļoti	dažādi.	Divām	meitenēm	dots	
Stefānijas	 un	 Esteres	 vārds,	 savukārt	 di-
viem	 puišiem	 –	 Martins	 un	 Oto,	 turklāt	
vienam	puisēnam	Oto	ir	izvēlēts	kā	otrais	
vārds.	Kārtējo	gadu	pērn	Latvijā	populā-
rākie	vārdi	bija	Sofija	un	Roberts	(teju	20	
gadu	 populārāko	 vārdu	 augšgalā),	 tomēr	
Salacgrīvas	novadā	vecāki	šos	vārdus	nav	
izvēlējušies.	 Mūsu	 novadā	 no	 Latvijas	
TOP	 10	 vārdiem	 ir	 Estere,	 Emīlija,	Kār-
lis	un	Jēkabs.	Vecāki	meitenēm	devuši	arī	
citus	skanīgus	vārdus:	Anete,	Egita,	Ella,	
Elza,	 Elizabete,	 Emīlija,	 Enija,	 Evelīna,	

Mazuļu svētki Salacgrīvas novadā

Jaundzimušo uzņemšana novadnieku 
saimē Ainažos,

Liepupē

un Salacgrīvā

Hanna,	Kristiāna,	Madara,	Made,	Matilde,	
Melānija,	Mišela,	Monta	Karlīna,	Olīvija	
un	Šarlote	(astoņi	sākas	ar	burtu	E,	seši	–	
ar	M).	Arī	puiši	tikuši	pie	labiem	vārdiem.	
Tie	 ir	 Abrahams,	 Alekss,	 Damians,	 Da-
niels,	Daniēls,	Edvards,	Gvido,	Jānis	Oto,	
Jēkabs,	 Kaspars,	 Kārlis,	 Kurts,	 Namejs,	
Nauris,	Olafs,	Renārs	un	Toms.
	 Līga	 mazajiem	 novadniekiem	 vēlēja	
augt	 veseliem,	 gudriem	 un	 ņipriem,	 būt	
zinātkāriem	 un	 darboties	 gribošiem,	 bet	
vecākus	 aicināja	 censties	 parādīt	 bērniem	
savas	labākās	īpašības	un	prasmes:	– Mīliet 
savus bērnus un māciet mīlestību arī bēr-
niem, jo tas ir ceļš uz iespēju izaugt par la-
biem cilvēkiem. Un atcerieties, ka vislielā-
kā vērtība jūsu bērniem ir kopā pavadītais 
laiks un kopīgi piedzīvotie notikumi!	–	viņa	
atgādināja.	
	 Salacgrīvā	 kopā	 ar	 mazuļiem,	 viņu	
brāļiem	 un	 māsām,	 vecākiem	 un	 vecve-
cākiem	bija	 arī	Salacgrīvas	kultūras	 cen-
tra	vadītāja	Pārsla	Dzērve,	kā	arī	novada	
mūzikas	skolas	pedagogi	un	audzēkņi.	Pie	
ieejas	 kultūras	 namā	 visus	 sagaidīja	 fol-
kloras	kopas	Cielava	dalībnieces,	nedaudz	
vēlāk	 viņas	 katru	 mazo	 ķiparu,	 dziedot	
tautasdziesmu,	izšūpināja	seģenē.	
	 Ainažos	jauku	muzikālo	sveicienu	bija	
sarūpējusi	 Solveiga	 Muciņa.	 Mazajiem	

ainažniekiem	 un	 viesiem	 dziedāja	Agras	
Jankovskas	 mūzikas	 studijas	 audzēknes	
Dace	 Jaunbalode,	 Undīne	 Pabērza	 un	
Amīna	 Sulimane,	 muzikālo	 pavadījumu	
spēlēja	A.	Jankovska.	
	 Savukārt	Liepupē	svētkus	kopā	ar	ma-
zajiem	 liepupiešiem	 svinēja	 Liepupes	
pamatskolas	 1.	 klases	 mazie	 dziedātāji	
Solveigas	 Bokas	 vadībā,	 pagasta	 pārval-

des	vadītāja	 Ilze	Ozoliņa	un	 tautas	nama	
vadītāja	Arta	Zunde.
	 Paldies	 jums,	vismīļākās	mammas,	 la-
bākie	 tēti,	visatbalstošākās	omes	un	gud-
rākie	 opapi	 par	 to,	 ka	 audzināt	 veselus,	
zinātkārus,	 gudrus,	 priecīgus	 un,	 cerams,	
arī	lepnus	bērnus.	Lepnus	par	to,	ka	viņu	
mājas	ir	Salacgrīvas	novads.	

Ilga Tiesnese
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Salacgrīvas muzeja dārgumi

Uz Rīgu prom! 1930. gadi Upesjennās

	 Nēģu	 dienas	 noskaņās	 vēlamies	 padalīties	 ar	 fotogrāfijām	 no	
muzeja	krājuma,	kas	vēstī	tieši	par	nēģu	tačiem,	to	sišanu,	nēģu	zveju	
un	zvejniekiem.	Muzejā	pastāvīgajā	ekspozīcijā	mums	ir	stāsts	par	
šo	tēmu,	bet	visas	fotogrāfijas	nekad	nevar	parādīt,	jo	ekspozīcijā	iz-
likt	visu	krājumu	nav	iespējams.	Gadu	gaitā	savākta	liela	kolekcija,	
un	šajās	publikācijās	ar	to	vēlamies	iepazīstināt.

Iveta Kalniņa,
Salacgrīvas novada muzeja krājuma glabātāja

Sākums – tača būve, mietus sit ar kurķi. 1930. gadi

Tača mietu galu apzāģēšana. Visi mieti sastiprināti ar klūgām. 
1930. gadi, Skuju tacis

Jau laikus uzpītie puņģi (murdi) Upesjennās. 1930. gadi

Puņģi (murdi) jau kaujas gatavībā. 1930. gadi, Bērziņu tacis

Var sākties zveja. Eižens Skuja (no kreisās) un 
Andrejs Lūsis ar nēģu murdu. 1960. gadi

Nēģu zvejnieks Magnuss Linde. 1997.g.

Nēģu 
“karalis” 
Jānis 
Menniks. 
1990. gadu 
sākums

Loms. 2007.g. Foto – Imants Klīdzējs

Nēģus sarindo uz cepamajām restēm. 1930. gadi Upesjennās, Skuju 
ģimene

Krāsns izkurināta, var sākties nēģu cepšana. Ādolfs 
Skuja. 1930. gadi

Izceptos nēģus liek mazās bundžās. 1930. gadi 
Upesjennās, Skuju ģimene

“Salacas zutiņi” lielajās bundžās un kubliņos. 
1930. gadi, Bernhards Skuja Upesjennās

Lai labi garšo! Nēģu cepējs Raitis 
Alksnis. 2007.g., Imanta Klīdzēja 
foto
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 Rudens	ir	ļoti	skaists	un	daudz-
krāsains	 gadalaiks,	 un	 pa	 kādai	
raibai	 krāsai	 vai	 notikumam	 tika	
iekrāsoti	 arī	 veco	 ļaužu	 mītnē	
Sprīdīši	 ikdienā.	 Šajā	 burvīgajā	
un	bagātajā	gadalaikā	tiek	atzīmē-
ta	Senioru	diena.	1.	oktobrī	svētki	
bija	arī	mūsu	mājās,	un	tos	krāš-
ņākus	palīdzēja	veidot	 ansam	blis	
Dziedātprieks	 (vadītāja	 Agita	
Zvejniece)	ar	koncertiņu.	Katram	
iemītniekam	un	darbiniekam	tika	
krāšņās,	 krāsainās	 rudens	 ziedu	
karalienes	dālijas	un	gardā	Prieka	
torte	 (tā	 to	 nodēvējām).	Ansam-
bļa	 dalībnieki	 bija	 piedomājuši	
pie	dziesmu	izvēles.	Kopā	sanāca	
jauka	sadziedāšanās,	mūsu	mājas	
pieskandināja	iemīļotas	un	pazīs-
tamas	dziesmas.	
	 Rudens	ir	arī	bagāts	gadalaiks,	
par	 to	 varam	 spriest	 par	 mūsu	

krājumiem	 noliktavā.	 Arī	 šoru-
den	 Sprīdīšos	 visa	 saime	 –	 gan	
iemītnieki,	gan	darbinieki	–	čakli	
pārstrādāja	 sagādātos	 augļus	 un	
dārzeņus.	Varu	teikt,	ka	kopā	pa-
veicām	 tiešām	 ļoti	 daudz.	 Starp	
čaklo	 strādāšanu	 ir	 arī	 kopīgi	 at-
pūtas	 brīži	 ar	 sarunām,	 jokiem,	
mīklu,	 burtu	 un	 vārdu	 minēšanu	
pie	kafijas	un	tējas	tases.	Jāpiemin	
arī	 lielisks	atpūtas	izbrauciens	uz	
Kuiviž	minizoo!	Esam	pateicīgi	tā	
saimniekiem,	ka	viņi	atvēlēja	die-
nu	 īpaši	Sprīdīšu	 saimes	 apmek-
lējumam.	 Šis	 jaukais	 izbrauciens	
bija	dāvana	mūsu	senioriem.	
	 Jāpiebilst,	 ka	 starp	 ikdienas	
darbiem	 un	 atpūtas	 pasākumiem	
darbinieki	 arī	 mācās	 –	 apmeklē	
kursus,	 seminārus.	 Tāds	 ir	 mūsu	
raibais,	bagātais	rudens	Sprīdīšos.
	 PALDIES	sakām	mūsu	 labvē-

ļiem:	z.s.	Vāverītes	un	saimniecei	
E.	Majorei,	mednieku	kolektīvam	
Dzirkstele,	Elitai	Treijai	par	gardo	
torti,	 ansamblim	 Dziedātprieks 
un	 Rudītei	 par	 gardo	 Prieka	 tor-
ti,	Dzintrai	 Šulcei,	 Romānam	 un	
Andai	 Rozmisiem,	 Sprīdīšu	 dar-
biniekiem	par	sarūpētām	ogām	un	
dārzeņiem.	 Vēlos	 pateikties	 par	
atsaucību	jaukiem	cilvēkiem	–	Sa-
lacgrīvas	 bibliotēkas	 kolektīvam,	
Vijai	 Ozolai,	 šoferītim	 N.	 Līda-
kam.
	 Lielais	 paldies	 darbiniekiem	
par	atsaucību	un	rūpēm	par	mūsu	
iemītniekiem,	 pavārītēm	 par	 sa-
griezto	augļu	un	dārzeņu	pārstrādi	
un,	 protams,	 par	 sarūpēto	 svētku	
galdu.	 Veselību,	 izturību	 mums	
visiem!

Aiva Berdaškeviča

Raibais rudens 
veco ļaužu mītnē Sprīdīši

Sprīdīšu saime Kuivižu minizoo

Saviesīgā dzīve Brīzē
	 Visi	ražu	vāc	rudenī,	tāpēc	arī	ilgstošas	
sociālās	 aprūpes	 un	 rehabilitācijas	 centrs	
Brīze,	 Mārtiņdienai	 tuvojoties,	 lūko,	 cik	
ražens	 bijis	 gads.	 Kā	 ieradums	 rit	 mūsu	
ikdienas	 dzīve	 senioriem	 –	 katrs	 rīts	 sā-
kas	 ar	 aprūpi,	 rīta	 vingrošanu,	 pastaigām	
un	nodarbībām.	Taču	 starp	darbdienām	 ir	
svētki.	 Janvārī	apmeklējām	Ainažu	kultū-
ras	namā	koncertu,	 kurā	priecājāmies	par	
trīs	koru	–	Salacgrīvas	novada	Krasta	 un	
Pernigeles,	 kā	 arī	 Ozolnieku	 novada	 Lī-
gas	 –	 sadziedāšanos.	 Koncertprogrammu	
Reinis	Maurītis	bija	veidojis	tik	meistarīgi,	
ka	tā	otrajā	daļā,	dziedot	kopā	ar	koristiem,	
ļāva	 sajusties	 kā	mazos	 dziesmu	 svētkos.	
Bet	drīz	vien	arī	mūsu	namā	tāpat	kā	visur	
Latvijā	 	 ierobežojumus	 ieviesa	Covid19.	
Taču	 priecājamies	 par	 senioriem,	 kuri	 iz-
prata	 situācijas	 nopietnību	 un	 karantīnas	
laikā	 neaicināja	 ciemos	 savus	 tuviniekus.	
Mūsu	personāls	ir	pateicīgs	gan	klientiem,	
gan	tuviniekiem	par	sapratni.
	 Esam	 svinējuši	 svētkus	 ar	 pašu	 saga-
tavotiem	 priekšnesumiem	 un	 viesmāksli-
niekiem.	 Mūsu	 senioru	 tenoru	 trio	 pāris	
nedēļu	 pirms	 Valentīndienas	 iestudēja	
programmu	 Trīs runči kādā krogā	 un	 ar	
to	 iepriecināja	 seniorus	 mīlētāju	 dienā	
14.	februārī,	jo	šīs	jūtas	var	izteikt	jebkāda	
formā	–	arī	dziesmā.	Bija	padomāts	arī	par	
noformējumu,	jo	katram	dziedātājam	bija	
speciāli	 šim	 pasākumam	 šūdināts	 grezns	
aksesuārs	 –	 tauriņš.	 Interesanta	 izvērtās	
optimistu	klubiņa	nodarbība	Pirmā buča. 
Pateicoties	klientu	atvērtībai	un	humoram,	
to	pavadījām	sirsnīgā	gaisotnē.	Savukārt,	
tuvojoties	 8.	 martam,	 sarosījās	 sievietes,	
iestudējot	 īsus	 fragmentus	 no	 Danskovī-
tes	lugas	Ontans i Anne.	Šajā	dienā	mūsu	
namā	ir	tradīcija,	ka	Juris	un	Mārtiņš	Mak-
simovi	visas	sievietes	iepriecina	ar	tulpēm.	

	 Pūpolsvētdienas	 rītā,	 saņēmuši	 pērie-
nu	 ar	 pūpoliem,	 seniori	 sāka	 gaidīt	 pēc	
nedēļas	 svinamās	 Lieldienas	 –	 paši	 tina	
olas,	 paši	 attina	 un	 priecājas	 par	 raibu-
miem	 kā	 bērnībā.	Arī	 4.	 maijā	 –	 Latvi-
jas	 Republikas	 Neatkarības	 atjaunošanas	 
dienā	 –	 seniori	 paši	 bez	 viesmākslinie-
kiem	zāli	pieskandināja	ar	patriotiskajām	
latviešu	dziesmām	un	dzeju.	Mātes	dienā	
aizkustinājumu	radīja	latviešu	autoru	dze-
ja	par	māti,	tautasdziesmas,	kā	arī	atmiņu	
stāstījumi	par	 savu	māti.	Ābeļziedu	 laikā	
24.	maijā	 kupls	 pulks	 senioru	 ar	 autobu-
su	devās	ekskursijā	pie	simtgadīgās	mež
ābeles	Rozēnos,	kurai	dienvidu	pusē	zaru	
vainags	plešas	12,6	m	platumā.	Mežābeles	
diženumu	novērtējis	Guntis	Eniņš,	dižko-
ku	un	citu	dabas	pieminekļu	pētnieks.	Pēc	
meditācijas	 dabā	 visi	 baudīja	 karstu	 tēju	
un	kūkas.
	 Jūnijā	 saņēmām	 telefona	 zvanu,	 kurā	
solists	 Kaspars	 Antess	 un	 pianists	 Ana-
tolijs	 Livča	 vēlas	 sniegt	 labdarības	 kon-
certu.	Tas	bija	liels	pārsteigums,	kad	viņi	
ieradās	ne	tikai	ar	koncertu,	bet	pamatīgu	
plātsmaizi.	Mūs	svētkos	atceras	arī	Salac-
grīvas	novada	mājražotāja	Edīte	Stalte	ar	
smaržīgiem	un	gardiem	saldskābās	maizes	
klaipiem,	kuru	cepšanā	 raugu	neizmanto,	
jo	 vienmēr	 saglabā	 ieraugu	 nākamajam	
maizes	cepienam.	Nemanot	pienāca	Zāļu	
diena,	 kad	 darbinieki	 pļavās	 plūca	 jāņu-
zāles	 un	 veidoja	 pušķus	 senioriem,	 lai	
grupas	Amulets	 koncerta	 laikā	viņi	 izjus-
tu	ziedu	saldo	smaržu.	Mūziķu	Raimonda	
Brikmaņa	un	Māra	Baloža	sniegumu	pāris	
stundu	 garumā	 seniori	 uzņēma	 atsaucīgi.	
Līgo	vakarā	Rozēnos	aizdedzām	ugunsku-
ru,	bet	Brīzē	iztikām	ar	lāpām,	kas	lieliski	
iederējās	 dārza	 interjerā.	 Kopā	 ar	 Agitu	
Zvejnieci	līgodziesmas	ieskandināja	vasa-

ras	saulgriežus,	ar	smiekliem	seniori	uzņē-
ma	arī	apdziedāšanās	tautasdziesmas.
	 Jūras	svētkus	jau	otro	gadu	svinam	savā	
pagalmā	ar	zivju	zupas	vārīšanu	un	muzi-
kantiem	Valdi	Andersonu	un	Juri	Golveru.	
Ermoņika	un	cītara	šai	reizei,	mūsuprāt,	ir	
paši	 piemērotākie	 instrumenti,	 kam	 līdzi	
skan	dziedātas	dziesmas.	Kā	zaļumballē!
	 Vasarā	seniori	pēc	vēlmēm	varēja	baudīt	
pastaigas	jūrmalā,	un	kādā	no	tām	sastapā-
mies	un	sadraudzējāmies	ar	VEF	Kultūras	
pils	kora	Dzīne	dalībniekiem	un	diriģentu	
Aivaru	 Gaili.	 Šīs	 draudzības	 vārdā	 koris	
augustā	 ciemojās	Brīzē	 ar	 dzīvespriecīgu	
programmu,	kurā	bija	 iekļautas	arī	vairā-
kas	 senioriem	 zināmas	 tautasdziesmas.	
Ovācijas	 izpelnījās	 brīdis,	 kad	 diriģents	
uzaicināja	 seniorus	nodziedāt	Rīga dimd,	
pašam	diriģējot.	Tas	bija	emocionāli!	
	 Augusta	 nogalē	Brīzē	 viesojās	 grupas	
Eolika	solists,	kādreizējais	LTV	laika	ziņu	
vēstītājs	Viktors	Zemgals	ar	koncertu	Va-
saras vīns.	Viņš	mēļoja,	ka	gaidāmas	lie-
tavas,	tādēļ	tās	bija	patīkamas	dziesmotas	
atvadas	no	saulainās	vasaras.
	 1.	 septembris	 arī	mūsu	namā	 ir	 svētki	
katru	gadu,	jo,	pirmkārt,	savu	pirmo	sko-
las	dienu	atceras	ikviens,	otrkārt,	jānosūta	
apsveikums	mūsu	draugiem	–	Salacgrīvas	
vidusskolas	7.a	klases	skolēniem.	Šī	drau-
dzība	 ir	 ilgstoša,	 jo	 1.	 klasē	 ciemošanos	
aizsāka	 klases	 audzinātāja	 Lolita	Valaņi-
na,	bet	tagad	jau	vairākus	gadus	to	turpina	
klases	audzinātājs	Guntars	Ūdris.	Šie	au-
dzēkņi	ir	kā	senioru	mazbērni,	kurus	gaida	
un	pazīst.	Dziesmotu	sveicienu	1.	septem-
brī	 senioriem	 abos	 namos	 atnesa	 mūziķi	
Andris	Brīnums	un	Andris	Roga.
	 Par	 mūsu	 senioru	 garīgo	 aprūpi	 kopš	
Brīzes	 pastāvēšanas	 gādā	 Septītās	 dienas	
adventistu	draudze.	Parasti	tie	ir	Anda	un	

Ivars	Ristameci,	kurus	seniori	gaida	katru	
otro	sestdienu.	Reizēm	viņiem	pievienojas	
adventisti	Lija	Sigājeva	un	Guna	Priekule.	
Lielsalacas	 evaņģēliski	 luteriskās	 drau-
dzes	 mācītāja	 Andra	 Vilemsona	 vadītie	
dievkalpojumi	 ar	 dievgaldu	 notiek	 reizi	
mēnesī,	 mūs	 priecē	 arī	 Ina	 Melnalksne.	
Pareizticīgo	draudzes	mācītājs	Zvaigznes	
dienā	veic	ūdens	svētīšanas	rituālu.	
	 Šajā	 vasarā	 interesenti	 apmeklēja	 Sa-
lacgrīvas	muzeju	un	bibliotēku,	devās	ek
skursijā	uz	mini	zoodārzu	Kuivižos.
	 1.	oktobrī	–	Starptautiskajā	senioru	die-
nā	 –	 abos	 namos	 koši	 uzziedēja	 pēdējās	
rudens	dālijas	un	mārtiņrozes,	bet	ar	opti-
mistisku	mūzikas	programmu	iepriecināja	
Vitālijs	 Bogdanovičs.	 Seniori	 apbrīnoja	
viņa	 virtuozo	 ģitāras	 un	 trombona	 spēli,	
priecājās	par	dziesmām.	Brīzes	senioriem	
apsveikumu	 svētkos	 ar	 laba	 vēlējumiem	
un	 fotogrāfijām	 atsūtīja	 Salacgrīvas	 vi-
dusskolas	7.a	klase.	Par	sadarbību	paldies	
arī	Salacgrīvas	tautas	mūzikas	ansamblim	
Cielavas spēlmaņi un	folkloras	kopai	Cie-
lava,	 rokdarbniecei	 Dainai	 Grandbergai	
par	 izdomu	un	pacietību	suvenīra	darinā-
šanā	katram	klientam,	Marei	Malvīnei	Īs-
tenajai	un	Līgai	Priedei,	Lielsalacas	evaņ-
ģēliski	luteriskās	baznīcas	korim	Dvēseles 
dziesma,	 kura	uzstāšanās	mūsu	namā	 jau	
kļuvusi	 par	 tradīciju.	 Protams,	 līdz	 gada	
beigām	gaidīsim	viņus	ciemos,	bet	pirmo-
reiz	mūsu	senioriem	Mārtiņdienā	dziedās	
Salacgrīvas	 vidusskolas	 folkloras	 kopa	
Zēģelīte.	 Gaidām	 ciemos	 arī	 Salacgrīvas	
kultūras	nama	senioru	kori	Salaca.
	 Paldies	 ir	 vienīgā	 valūta	 pasaulē,	 kas	
nav	 vēl	 zaudējusi	 kursu	 –	 tā	 teicis	 Jānis	
Jaunsudrabiņš.	Tā	sakām	arī	mēs.

Ligita Jirgensone

	 Tūjas	 bibliotēkas	Zinību	 cen-
tra	zālē	 līdz	pat	decembrim	ska-
tāma	mākslinieka	Aivara	Roma-
novska	personālizstāde	Īstenības 
pieskāriens. Tajā	 ir 21	eļļas	 teh-
nikā	 gleznots	 darbs	 (visi	 tapuši	
pēdējos	gados).	Mākslas	mīļotāji,	
kuri	daudzus	gadus	sekojuši	līdzi	
mākslinieka	gaitām	gan	plenēros,	
gan	izstādēs	kopā	ar	draugiem	un	
domubiedriem	 –	 Ziemeļvidze-
mes	novada	māksliniekiem,	ir	ie-
pazinuši	Aivara	talantu.	Protams,	
neiztikt	 bez	 tā,	 kas	 uzrunā	 viņa	
mākslas	 cienītājus,	 jo	 darbos	
skatāmas	gan	ainavas,	gan	klusā	
daba	un	ziedi.	Taču	Aivaram	tu-
vāks	ir	dzīves	filozofiskais	skatī-
jums.	
	 Atkāpe	 mākslinieka	 dzīves	
stāstā. A.	 Romanovskis	 dzi-
mis	 Rīgā,	 bet	 jau	 ilgstoši	 (no	 
1972.	 gada)	 ir	 limbažnieks.	 Pēc	
profesijas	mākslinieks,	noformē-
tājs.	 Ilggadējs	 Ziemeļvidzemes	

mākslinieku	organizācijas	biedrs,	
regulāri	 piedalās	 tās	 rīkotajās	
izstādēs	 un	 plenēros.	 Mācījies	
Rīgas	 Lietišķās	 mākslas	 vidus-
skolas	 metālmākslas	 nodaļā.	 Iz-
stādēs	darbojas	kopš	1975.	gada.	
	 Strādā	eļļas	 tehnikā,	akvarelī,	
veidojis	 scenogrāfijas	 Ausekļa	
Limbažu	 teātrim,	 svētku	 nofor-
mējumu	 kultūras	 pasākumiem	
gan	Limbažos,	gan	Staicelē,	Sa-
lacgrīvā	un	citur.	Piedalījies	ple-
nēros	ne	tikai	Latvijā,	arī	Zvied-
rijā	un	citviet.	Viņa	darbi	atrodas	
Latvijas,	 Zviedrijas,	 Portugāles,	
Holandes,	Vācijas	un	ASV	glez-
nu	 kolekcionāru	 privātkolekci-
jās.	Zīmīgi,	ka	mākslinieks	dzīvo	
mājā,	 ko	 savulaik	 iegādājies	 no	
gleznotāja	 Borisa	 Bērziņa,	 un	
rada	savus	darbus	izcilā	meistara	
darbnīcā.

Sagatavoja Zeltīte Millere,
Tūjas bibliotēkas vadītāja

Mākslas izstāde  
Tūjas bibliotēkā

Mākslinieks aicina ikvienu apmeklēt savu darbu izstādi Tūjas bibliotēkā
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Liepupes pagasta 
sporta spēles

	 Šoreiz	sporta	spēles	notika	12.	septem-
brī,	tomēr	uz	tām	ieradās	sportotāji	no	dažā-
dām	tuvākām	un	tālākām	apdzīvotām	vie-
tām.	Pārstāvēts	bija	viss	Liepupes	pagasts	–	 
Dunte,	Liepupe,	Tūja.	Bija	ieradušies	spor-
ta	draugi	no	Salacgrīvas,	Limbažiem,	Pui-
kules,	Ādažiem,	Saulkrastiem	un	Rīgas.
	 Sporta	 kluba	Veixmes	 aktīvisti	 Edgars	
Kalniņš,	Kristiāns	Aļķis,	Artūrs	Āboltiņš	
un	Mārcis	 Janvars,	 sanākuši	 kopā,	 salika	
sporta	 disciplīnas	 un	 laikus.	 Šoreiz	 visas	
aktivitātes	notika	ārā,	Liepupes	pamatsko-
las	 teritorijā.	Spēles	 ilga	visas	dienas	ga-
rumā	no	plkst.	10	līdz	19.30.	Sportiskākas	
cīņas	norisinājās	četros	komandu	sacensī-
bu	veidos	un	sešās	distancēs	katrs	varēja	
pierādīt	savu	individuālo	meistarību.	
 Pludmales volejbolā piedalījās	astoņas	
komandas.	1.	vietu	izcīnīja	BEKas	(Ābol-
tiņu	ģimenes	dinastija),	2.	vieta	komandai	
Enkuri	un	3.	–	komandai	Kebabs.
	 Arī	 florbolā piedalījās	 astoņas	 ko-
mandas.	1.	vieta	komandai	 Ivans,	 2.	vie-
ta	 liepupiešiem	Kāpēc es	 (A.	Pavlovskis,	
K.	Aļķis,	J.	Priede)	un	3.	vieta	komandai	
Lietpratēji.

 Futbolā savās	prasmēs	mērojās	piecas	
komandas.	1.	vietu	 ieguva	 Impar,	 2.	bija	
FK	Karma	un	3.	ierindojās	liepupieši	Inta. 
Spēles	tiesāja	Dainis	Krūms.
 Tenisā dubultspēlē	izlozes	kārtībā	star-
tēja	četri	pāri.	1.	vieta	A.	Kārklim/A.	Pav-
lovskim,	 2.	 –	 D.	 Ķīkulim/K.	Aļķim,	 bet	 
3.	–	E.	Grīnbergam/A.	Slepcenko.
 Basketbola soda metienos vīru	 kon-
kurencē	vietas	sadalījās	šādi:	1.	–	E.	Ābo-
ltiņš,	 2.	 –	 M.	 Ķīkulis,	 3.	 –	 R.	 Kalniņš.	
Dāmu	konkurencē	1.	vieta	M.	Kaufmanei,	
2.	–	L.	Pavlovskai,	3.	–	A.	Vildei.
 Florbola precizitātes metienos vīru	
konkurencē	1.	vietā	D.	Surovs,	2.	–	A.	Ma-
gone,	 3.	 –	 P.	 Krastiņš.	 Dāmu	 sacīkstē	
1.	vieta	M.	Kaufmanei,	2.	–	L.	Pavlovskai,	
3.	–	I.	Dregerei.
 Šķīvīšu mešanā vīru	 konkurencē	
1.	vietu	ieguva	J.	Priede,	2.	–	R.	Krastiņš,	
bet	3.	–	D.	Ķīkulis;	dāmām	1.	vietā	L.	Pav-
lovska,	2.	–	I.	Dregere,	3.	–	Nikita.
 Šautriņu mešanā vīru	 konkurencē	
vietas	sadalījās	šādi:	1.	vieta	M.	Ķīkulim,	 
2.	 –	 E.	 Āboltiņam,	 3.	 –	 M.	 Melbārdim;	
savukārt	 starp	 dāmām	 1.	 vieta	 E.	 Laga-

novskai,	2.	–	I.	Dregerei,	3.	–	G.	Ķīkulei.	
Bērnu	 konkurencē	 1.	 vietā	 M.	 Trezune,	 
2.	–	L.	Pavlovska	un	3.	–	A.	Zaļmežs.
 Granātas mešanā vīru	 konkurencē	
1.	vietā	A.	Āboltiņš,	2.	–	M.	Ķīkulis,	3.	–	
K.	 Rudzītis;	 dāmu	 un	 bērnu	 konkurencē	
1.	vieta	B.	Āboltiņai,	2.	–	M.	Kaufmanei,	
3.	–	L.	Pavlovskai.	

	 Paldies	sporta	spēļu	atbalstītājiem:	Sa-
lacgrīvas	novada	domei,	Liepupes	pagasta	
pārvaldei,	 Liepupes	 pamatskolai,	 biedrī-
bai	SK Veixmes.
	 Idejas	 un	 ierosinājumus	 sūtiet	 veix-
mes@inbox.lv. Uz	tikšanos	nākamgad!	

Aleksandrs Pavlovskis

Pludmales volejbola sacensību uzvarētāji

	 18.	 septembrī	 sporta	 un	 atpūtas	 kom-
pleksa	Zvejnieku parks	 stadionā	 pulcējās	
Salacgrīvas	vidusskolas	1.–5.	klašu	skolē-
ni	un	klašu	 audzinātāji,	 lai	 kopā	ar	 spor-
ta	 skolotāju	 Mārīti	 Jankovsku	 piedalītos	
Olimpiskās	dienas	 sporta	aktivitātēs.	De-
vīze	šī	gada	Olimpiskajai	dienai,	kas	rīko-
ta	par	godu	Starptautiskajai	Olimpiskajai	
komitejai,	ir	Mēs esam sportiņā. 
	 Pirms	 uzsākt	 kopīgo	 iesildīšanos,	
Mārīte	 pastāstīja,	 ka	 šodien	 visā	 Latvi-
jā	 520	 norises	 vietās	 sporto	 vairāk	 nekā	 
120	000	cilvēku.	
	 Latvijas	 Olimpiskās	 komitejas	 (LOK)	
karogu,	 Zvejnieku	 parka	 stadiona	mastā,	
uzvilkt	Mārīte	aicināja	Limbažu	un	Salac-
grīvas	novada	 sporta	 skolas	U12	grupas	
futbolkomandas	zēnus	Kristianu	Kovaču,	
Aleksi	Romānovu,	Henrihu	Endi,	Adrianu	
Rāpu,	 Aināru	 Ģēģeri,	 Martinu	 Marianu	
Kalviņu,	 Tomasu	 Tomsonu	 un	 Markusu	
Lejnieku.	 Mūsu	 futbolisti,	 spēlējot	 gadu	
vecākā	grupā,	šobrīd	ir	2.	vietā	Latvijā.	
	 Uzmundrinošus	 apsveikuma	 vārdus	
Olimpiskās	 dienas	 dalībniekiem	 sacīja	

Salacgrīvas	 vidusskolas	 direktore	 Sanita	
Šlekone	 un	 pašvaldības	 vadītājs	 Dagnis	
Straubergs.
	 Pēc	tam	iesildīšanos	ar	kopēju	vingro-
šanu,	 skanot	 grupas	 Astro’n’out	 dzies-
mai	Dejo trakāk,	 vadīja	 sporta	 skolotāja	
M.	 Jankovska	 un	 10.	 klases	 skolnieces	
Ance	Kalniņa	un	Kate	MennikaOzoliņa.
	 Pēc	 iesildīšanās	 katra	 klase	 devās	 uz	
savu	 sacensību	 norises	 vietu,	 lai	 pēc	 ko-
pīgās	 sportošanas	 noskaidrotu	 veiklākos,	
ātrākos	 un	 uzmanīgākos	 un	 cienātos	 ar	
kliņģeri.
	 Salacgrīvas	 vidusskolas	 sporta	 peda-
gogi	bija	sarīkojuši	jautrības	stafeti,	60	m	
skrējienu,	 tautas	 bumbas	 spēli,	 spēles	 ar	
futbola	 elementiem.	 Paldies	 sporta	 peda-
gogiem	M.	Jankovskai,	Sandrai	Bērziņai,	
Danielam	Grigorjevam,	paldies	vidussko-
las	 audzēkņiem	 par	 palīdzību	 tiesāšanā,	
paldies	 Mārim	 Bergšteinam,	 sporta	 un	
atpūtas	kompleksa	Zvejnieku parks	darbi-
niekiem	un	skolas	dīdžejiem	par	muzikālo	
skanējumu.

Ilga Tiesnese

OLIMPISKĀS 
DIENAS 2020 
SACENSĪBU 
REZULTĀTI

60 m skrējiens
1. klašu grupa – meitenes
1. vieta – Marta Tomsone – 1.b klase 
2. vieta – Arta Kristīna Majore – 1.a klase 
3. vieta – Dārta Gederta – 1.b klase 
1. klašu grupa – zēni
1. vieta – Roberts Pommers – 1.b klase 
2. vieta – Fēlikss Sangovičs– 1.a klase 
3. vieta – Kārlis Augusts Uzuleņš – 1.b klase 
2. klašu grupa – meitenes
1. vieta – Viktoria Gromova – 2.a klase 
2. vieta – Heidija Linde – 2.b klase 
3. vieta – Katrīna Reiziņa – 2.a klase 
2. klašu grupa – zēni
1. vieta – Mārtiņš Pommers – 2.b klase 
2. vieta – Pauls Simsons – 2.a klase 
3. vieta – Pēteris Kristers Tomsons – 2.a klase 
3. klašu grupa – meitenes
1. vieta – Agnese Bērziņa – 3.a klase 
2. vieta – Paula Eizenberga – 3.a klase 
3. vieta – Amēlija Tančenko – 3.a klase 
3. klašu grupa – zēni
1. vieta – Daniels Ērenfrīds – 3.a klase 
2. vieta – Markuss Kalniņš – 3.a klase 
3. vieta – Gustavs Bergs – 3.b klase 

100 m skrējiens
4. klašu grupa – meitenes
1. vieta – Madara Vasila – 4.b klase 
2. vieta – Ieva Daugule – 4.b klase 
3. vieta – Simona Rute Vilemsone – 4.b klase 
4. klašu grupa – zēni
1. vieta – Alekss Īvāns – 4.b klase 
2. vieta – Kristers Runcis – 4.a klase 
3. vieta – Mariss Zvejnieks – 4.a klase 
5. klašu grupa – meitenes
1. vieta – Paula Kotāne – 5.a klase 
2. vieta – Sofija Gromova – 5.a klase 
3. vieta – Justīne Kalniņa – 5.b klase 
5. klašu grupa – zēni
1. vieta – Viestards Majors – 5.a klase 
2. vieta – Tomass Tomsons – 5.b klase 
3. vieta – Artūrs Grāvītis – 5.b klase 

SPORTO 2.–5. KLASE
TAUTAS BUMBAS TURNĪRS
2.–3. klašu grupā 
1. vieta – 3.b klase 
2. vieta – 3.a klase 
3. vieta – 2.a klase 
4. vieta – 2.b klase 
4.–5. klašu grupā 
1. vieta – 5.a klase
2. vieta – 4.a klase
3. vieta – 5.b klase
4. vieta – 4.b klase

JAUTRĪBAS STAFETE
2.–3. klašu grupā 
1. vieta – 3.a klase 
2. vieta – 3.b klase 
3. vieta – 2.b klase 
4. vieta – 2.a klase 
4.–5. klašu grupā
1. vieta – 5.a klase
2. vieta – 5.b klase
3. vieta – 4.b klase
4. vieta – 4.a klase

KOPVĒRTĒJUMS
2.–3. klašu grupā 
1. vieta (3 p.) – 3.a klase 
2. vieta (3,5 p.) – 3.b klase 
3. vieta (7 p.) – 2.a klase 
4. vieta (7,5 p.) – 2.b klase 
4.–5. klašu grupā 
1. vieta (2 p.) – 5.a klase 
2. vieta (5 p.) – 5.b klase
3. vieta (6 p.) – 4.a klase
4. vieta (7 p.) – 4.b klase

SPORTO 6.–9. KLASE
TAUTAS BUMBAS TURNĪRS MEITENĒM
6.–7. klašu grupā 
1. vieta – 6.a klase 
2. vieta – 7.a klase 
3. vieta – 7.b klase 
4. vieta – 6.b klase 
5. vieta – 6.c klase 
8.–9. klašu grupā
1. vieta – 8.b klase
2. vieta – 9.a klase
3. vieta – 8.a klase
4. vieta – 9.b klase

FUTBOLA TURNĪRS ZĒNIEM
6.–7. klašu grupā 
1. vieta – 6.a klase 
2. vieta – 6.b klase 
3. vieta – 7.b klase 
4. vieta – 6.c klase 
5. vieta – 7.a klase 
8.–9. klašu grupā
1. vieta – 8.b klase
2. vieta – 9.a klase
3. vieta – 9.b klase
4. vieta – 8.a klase

JAUTRĪBAS STAFETE
6.–7. klašu grupā 
1. vieta – 6.a klase 
2. vieta – 7.a klase 
3. vieta – 6.c klase 
4. vieta – 6.b klase 
5. vieta – 7.b klase 
8.–9. klašu grupā 
1. vieta – 8.b klase
2. vieta – 9.b klase
3. vieta – 8.a klase
4. vieta – 9.a klase

FRISBIJA PIESPĒLES
6.–7. klašu grupā (5.min.) 
1. vieta – 6.a klase (102) 
2. vieta – 6.b klase (98) 
3. vieta – 7.a klase (97) 
4. vieta – 7.b klase (95) 
5. vieta – 6.c klase (74) 
8.–9. klašu grupā (3.min.) 
1. vieta – 8.b klase (70)
2. vieta – 9.b klase (55) (23)
3. vieta – 8.a klase (55) (15)
4. vieta – 9.a klase (50)

KOPVĒRTĒJUMS
6.–7. klašu grupā 
1. vieta (4 p.) – 6.a klase 
2. vieta (12 p.) – 7.a klase 
3. vieta (12,5 p.) – 6.b klase 
4. vieta (15 p.) – 7.b klase 
5. vieta (17 p.) – 6.c klase
8.–9. klašu grupā
1. vieta (4 p.) – 8.b klase
2. vieta (11 p.) – 9.b klase
3. vieta (12 p.) – 9.a klase
4. vieta (13 p.) – 8.a klase

Olimpiskā diena 
Salacgrīvas vidusskolā

Šogad LOK karogu mastā cēla Salacgrīvas novada jaunie futbolisti
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Nēģu 
kross

	 10.	 oktobrī,	 kad	 Salacgrīvā	 godā	 cēla	
nēģi	un	svinēja	kārtējo	Nēģu	dienu,	trešo	
gadu	notika	arī	Nēģu	kross.	To	organizē-
ja	sporta	un	atpūtas	komplekss	Zvejnieku 
parks.	 Skrējiens	 notika	 četrās	 distancēs:	
2,	5,	10	un	21	km,	atsevišķi	vērtējot	pui-
šus	un	meitenes.	Starta	un	finiša	vieta	bija	
brīvdienu	māja	Vējavas,	kur	reģistrēšanās,	
zupas	ēšana	un	apbalvošana	notika	blakus	
Svētupes	nēģu	tacim.
	 Plkst.	11	tika	dots	starts,	un	pirmie	ceļā	
devās	5	km,	10	km	un	21	km	skrējēji,	bet	
pēc	 piecām	minūtēm	 startēja	 arī	 sportis-
ti	 bērnu	distancē	–	2	km.	Prieks	bija	par	
bērnu	un	5	km	dalībnieku	lielo	atsaucību.	
Gandarījums	arī	par	21	km	distances	vei-
cējiem	vīriem,	kuri	šogad	bija	ievērojami	
kuplākā	skaitā	nekā	iepriekšējos	gadus.
	 2	km	distancē	 startēja	18	meitenes	un	
24	zēni.	Finišā	pirmais	ieradās	salacgrīvie-
tis	Kristians	Bērziņš	(rez.	0:09,16).	Viņam	
sekoja	un	2.	vietā	ierindojās	Ernests	Hei-
dingers	 (0:09,19),	bet	3.	vietu	ar	 rezultā-
tu	0:09,22	 izcīnīja	salacgrīvietis	Heinrihs	
Ende.	Meiteņu	konkurencē	1.	un	2.	vietu	
izcīnīja	 mūsu	 pašu	 meitenes	 –	 Everitas	
Daugules	rezultāts	bija	0:10,34,	bet	Emī-
lijas	Gobas	 –	 0:11,00.	 Paula	 Šūlmeistare	
(0:11,15)	ierindojās	3.	vietā.
	 5	 km	 distancē	 devās	 14	 sieviešu	 un	 
13	vīriešu.	Puišu	konkurencē	1.	vietu	šajā	
skrējienā	izcīnīja	Toms	Kalniņš	ar	rezultā-
tu	0:20,32.	2.	vietu	ar	rezultātu	0:21,53	iz-
cīnīja	Gatis	Lozbergs,	bet	3.	Gatis	Heidin-
gers,	kurš	finišu	sasniedz	pēc	22	minūtēm	
un	2	 sekundēm.	Dāmumeiteņu	 skrējienā	
distanci	 pirmā	 pieveica	 Melānija	 Zālīte.	
Viņas	 rezultāts	 0:22,07.	 2.	 vieta	 Emīlijai	
Vaherei	 Abražunei,	 kuras	 rezultāts	 bija	
0:24,49.	Savukārt	trešā	finišēja	Alise	Kal-
niņa	(0:22,23).
	 Pa	 burvīgo	 priežu	 mežu	 un	 gar	 jūras	
krastu	aizvijušos	10	km	distanci	pavisam	
veica	14	dalībnieku	–	sešas	dāmas	un	as-

toņi	kungi.	Sieviešu	konkurencē	1.	vietu	
izcīnīja	 Salacgrīvas	 vidusskolas	 bijusī	
audzēkne	Gundega	Heidingere	(0:41,55).	
Viņa	 finišu	 sasniedza	 pati	 pirmā,	 apstei-
dzot	 arī	 vīriešus.	 2.	 vietā	 dāmu	 sacīkstē	
ierindojās	 Salacgrīvas	 vidusskolas	 au-
dzēkne	Nellija	Zvejniece	(0:50,56).	Trešā	
finišēja	 Inga	Dzene	 (0:52,06).	Vīru	 kon-
kurencē	visātrākais	bija	Mārtiņš	Ķerpe	ar	
rezultātu	 0:44,38.	 2.	 vietu	 izcīnīja	Arnis	
Šūlmeistars	 (0:45,39),	 bet	 trešais	 no	 vī-
riem	bija	mūsu	novadnieks	Raivis	Klau-
cāns	(0:46,44).
	 Visinteresantākā	 un	 sarežģītākā	 dis-
tance	 bija	 21	 km,	 tā	 aptvēra	 gan	 priežu	
mežu,	 gan	Salacgrīvas	 pilsētu,	 gan	 nēģu	
tačus,	 gan	 Salacas	 upi	 un	 jūras	 krastu.	
To	 pieveikt	 pieteicās	 četras	 sievietes	 un	
15	vīriešu.	Liels	 izaicinājums	un	piedzī-
vojums	skrējējiem	joprojām	ir	trešā	nēģu	
tača	šķērsošana.	Vīru	konkurencē	jau	tre-
šo	 gadu	 pēc	 kārtas	 visātrāk	 šo	 distanci	
veica	Mareks	 Zālītis,	 kura	 rezultāts	 bija	

1:27,45.	Ar	 teju	 piecu	 minūšu	 intervālu	
(1:33,06)	 otrais	 finišā	 ieskrēja	mūsu	 no-
vadnieks	 Aleksis	 Borozdins.	 Trešais	 fi-
nišu	 sasniedza	Andris	Ludriks	 (1:33,49).	
Sievietēm	šajā	distancē	1.	un	2.	vietu	iz-
cīnīja	mūsu	novada	dāmas	–	ar	 rezultātu	
2:03,21	 uzvarēja	 Agnija	 Bērziņa,	 viņai	
sekoja	Laura	Ende	(2:05,43).	Ar	rezultātu	
2:10,31	Sanita	Atslēga	ierindojās	3.	vietā.	
	 Pēc	skrējiena	visi	sacensību	dalībnieki	
tika	 pie	 gardām	 pusdienām.	Bērni	 vecu-
mā	līdz	12	gadiem	un	21	km	skrējiena	da-
lībnieki	saņēma	salduma	paciņu	un	 īpaši	
izgatavotu	 medaļu.	 Apbalvošanas	 laikā	
izlozes	kārtībā	pie	balvām,	ko	bija	 sarū-
pējuši	mūsu	 atbalstītāji,	 varēja	 tiks	 katrs	
skrējiena	 dalībnieks.	 Paldies	 Salacgrīvas	
novada	domei	par	pasākuma	atbalstīšanu,	
Evijai	 un	 Jānim	Klēviņiem	par	 viesmīlī-
bu.	 Paldies	 mūsu	 nēģu kungiem un sie-
vām	–	Koluškinu	ģimenei,	SIA	Kurzeme 
BG,	 Alim	 Rozenšteinam	 un	 SIA	 Vidze-
me Pluss	par	Nēģu	svētkiem	atbilstošām	

balvām.	 Paldies	 par	 veltēm	 arī	 Kaptei-
ņu ostai,	 Pļavām,	 SIA	 Eniss,	 ab initio,	 
AS	Brīvais vilnis	un	Alko 1000.
	 Lielu	 paldies	 sacensību	 organizatori	
saka	arī	šo	sacensību	brīvprātīgajiem	ties-
nešiem	 Elīnai	 Gertnerei,	 Arvīdam	 Gert-
neram,	 Danielam	 Grigorjevam,	 Martai	
Stivriņai,	Evijai	Aišpurei,	Gunai	Vizbelei,	
Janekam	 Vasiļkovskim,	 Emīlijai	 Rāpai,	
Aļinai	 Batinai,	 Mārtiņam	 Hincenbergam,	
Adrianam	 Rāpam,	 Emīlijai	 Zaprauskai,	
Ancei	MennikaiOzoliņai,	Amandai	 Bau-
manei,	 Grētai	 Salmanei,	 Gustavam	 Pen-
kam,	 Sandrai	 Bērziņai,	 Ingai	 Gobai	 un	
Daigai	Līcītei.	Liels	paldies	trašu	izveido-
tājiem	un	marķētājiem	Baibai	Močānei	un	
Mārim	Bergšteinam.	Paldies	par	brīnišķī-
gajām	bildēm	fotogrāfiem	Ilgai	Tiesnesei,	
Dacei	 Kurpniecei	 un	 Zigurdam	 Priedem.	
Uz	tikšanos	pēc	gada	ceturtajā	Nēģu	krosā!

Mārīte Jankovska,
sporta metodiķe

Trasē dodas jaunākie dalībnieki

Dambretistu 
panākumi, šo 
mācību gadu 

uzsākot
	 Šis	 mācību	 gads	 jaunajiem	 dambretis-
tiem	aizsākās	ar	Rīgas	atklāto	čempionātu	
64	 lauciņu	 dambretē.	 Sacensības	 notika	
pēc	 Šveices	 sistēmas	 septiņās	 kārtās	 ar	
mikromačiem.	 Tajās	 piedalījās	 arī	 Lim-
bažu	un	Salacgrīvas	novada	sporta	skolas	
dambretisti.	 U14	 vecuma	 grupā	 zēniem	
par	 Rīgas	 čempionu	 kļuva	 Klāvs	 Noren-
bergs,	bet	bronzas	medaļu	izcīnīja	Roberts	
Grišins.	Meitenēm	šajā	grupā	5.	vietu	iegu-
va	Sintija	Malofeja.	U11	grupā	meitenēm	
4.	vieta	Diānai	Malofejai.	Viskuplākais	da-
lībnieku	skaits	bija	U9	vecuma	grupā.	Zē-
niem	7.	vietā	ierindojās	Roberts	Pommers.	
Vēl	 jāatzīmē	 viņa	 brāļa	 Mārtiņa	 iegūtā	
10.	vieta,	Gustava	Ķūrēna	17.	un	Alberta	
Treija	 18.	 vieta.	Meitenēm	 36	 dalībnieču	
konkurencē	 4.	 vietā	 Katrīna	 Reiziņa,	 bet	 
6.	 –	Marta	 Grāvīte.	 U19	 jauniešu	 grupā	
piedalījās	arī	labākie	U16	zēni.	Šeit	atkal	
par	 uzvarētāju	 kļuva	 K.	 Norenbergs,	 iz-
cīnot	otru	Rīgas	čempiona	 titulu.	2.	vietu	
ar	tādu	pašu	punktu	skaitu,	bet	sliktākiem	
papildu	kritērijiem,	ieguva	Kristers	Lapiņš.	
Olimpisko	sešnieku	noslēdz	R.	Grišins.
	 Bauskā	risinājās	Latvijas	skolu	73.	spar-
takiāde	dambretē.	Sacensības	notika	trijās	
vecuma	 grupās,	 un	 katrā	 startēja	 pa	 trim	
skolām	no	Latgales,	Vidzemes,	Kurzemes,	
Zemgales	 un	 Rīgas,	 kas	 bija	 veiksmīgā-
kās	 starpnovadu	 sacensībās.	 Jaunākajā	 –	 
U9	 –	 vecuma	 grupā	 startēja	 arī	 Salac

grīvas	vidusskola.	Tās	komanda	–	K.	Rei-
ziņa,	 Marta	 Grāvīte,	 Mārtiņš	 un	 Roberts	
Pommeri	 –	 izcīnīja	 43	 punktus	 un	 kļuva	
par	 spartakiādes	 čempioniem.	 Sudraba	
godalgas	 tika	 Siguldas	 pilsētas	 vidussko-
lai	(41	p.),	bet	bronzas	medaļas	par	37	p.	
nopelnīja	 Valmieras	 Viestura	 vidusskola.	
Katrīna	pie	pirmā	meiteņu	galdiņa	uzvarē-
ja,	bet	Marta	pie	otrā	meiteņu	galdiņa	uz-
rādīja	trešo	rezultātu.	Abi	brāļi	pie	saviem	
galdiņiem	ieņēma	otrās	vietas.
	 Latvijas	 čempionātā	 ātrspēlē	 sievietēm	
64	 lauciņu	 dambretē	 teicams	 starts	 pade-
vās	mūsu	sporta	skolas	absolventei	Marijai	
Magdalēnai	Neredai.	Viņa	pārliecinoši	ie-
guva	valsts	čempiones	 titulu,	2.	vietu	ap-
steidzot	par	trim	punktiem.
	 Jelgavas	4.	vidusskolā	Latvijas	jauniešu	
komandu	čempionātā	64	lauciņu	dambretē	
piedalījās	32	komandas.	U8	vecuma	gru-

pā	 bronzas	 godalgas	 izcīnīja	Limbažu	 un	
Salacgrīvas	 novada	 sporta	 skolas	 koman-
da,	 kurā	 spēlēja	 K.	 Reiziņa,	 G.	 Ķūrēns,	 
M.	un	R.	Pommeri.
	 Valmierā	risinājās	plašas	dambretes	sa-
censības,	 kas	 bija	 veltītas	 izcilā	 dambre-
tista	 Floriāna	 Seņkāna	 piemiņai.	 Visjau-
nākajā	 grupā	 zēniem	 pirmās	 divas	 vietas	
izcīnīja	M.	un	R.	Pommeri.	4.	vietu	38	da-
lībnieku	konkurencē	ieguva	G.	Ķūrēns,	bet	
6.	 –	Alberts	 Treijs.	Meitenēm	 šajā	 grupā	
visas	medaļas	 ieguva	mūsu	 sporta	 skolas	
audzēknes	 M.	 Grāvīte,	 Justīne	 Berķe	 un	
K.	 Reiziņa.	 Pieaugušo	 grupā	 veiksmīgs	
starts	K.	Lapiņam,	kurš	ieguva	17	punktu	
no	18	 iespējamajiem,	 apsteidzot	 2.	 vietas	
ieguvēju	 par	 četriem	 punktiem.	 Bronzas	
medaļu	ar	12	punktiem	izcīnīja	R.	Grišins.
	 Oktobra	 sākumā	 notika	 Latvijas	 čem-
pionāts	 ātrspēlē	 100	 lauciņu	 dambretē	

sievietēm.	 Tajā	 vienādu	 rezultātu	 sasnie-
dza	divas	starptautiskās	sporta	meistares	–	 
M.	M.	Nereda	 un	Antra	Valnere.	 Uzvara	
sasvstarpējā	 cīņā	 čempiones	 titulu	 deva	
Marijai	Magdalēnai.
	 Nesen	 Liepupes	 pamatskolā	 noslēdzās	
Latvijas	 jaunatnes	 olimpiāde	 100	 lauci-
ņu	 dambretē.	 Labākie	 panākumi	 mūsu	
sporta	 skolas	 dambretistiem	 U8	 grupā.	
Pirmā	 komanda	 –	 K.	 Reiziņa,	A.	 Treijs,	 
M.	 un	 R.	 Pommeri	 –	 kļuva	 par	 uzvarē-
tājiem,	 bet	 otrā	 komanda	 –	 M.	 Grāvīte,	
J.	Berķe,	G.	Ķūrēns	un	Oskars	Keiselis	–	
izcīnīja	 bronzas	 medaļas.	 Vecākajā	 U16	
grupā	 mūsu	 komanda	 (Sintija	 Malofeja,	
K.	Lapiņš,	K.	Norenbergs,	R.	Grišins)	uz-
rādīja	 tādu	pašu	 rezultātu	kā	Salaspils	un	
Bauskas	 jaunie	 dambretisti,	 bet	 papildu	
kritēriji	mūsējos	atstāja	3.	vietā.

Kārlis Ozols

Sacensībās 
Liepupē 

Salacgrīvas 
novada 

jaunajiem 
dambretistiem 

1. un 3. vieta 
U8 vecuma 

grupā
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I. Vispārīgie jautājumi 
1.	Saistošie	noteikumi	 (turpmāk	–	Noteikumi)	
nosaka	kārtību,	kādā	Salacgrīvas	novada	dome	
(turpmāk	–	dome)	piešķir	līdzfinansējumu	pri-
vātpersonai	dzīvojamās	mājas	pieslēgšanai	cen-
tralizētajai	kanalizācijas	sistēmai,	kā	arī	līdzfi-
nansējuma	saņemšanas	un	izlietošanas	kārtību.	
2.	Ar	pieslēgumu šo	Noteikumu	izpratnē saprot	
sadzīves	kanalizācijas	tīkla	daļu	no	ūdenssaim-
niecības	 pakalpojumu	 sniedzēja	 centralizētās	
kanalizācijas	sistēmas	līdz	privātpersonas	īpa-
šumā	esošai	kanalizācijas	sistēmas	pieslēguma	
vietai.
II. Līdzfinansējuma piešķiršanas vispārīgā 
kārtība 
3.	 Līdzfinansējumu	 piešķir	 pieslēguma	 izbū-
vei,	ja	ir	izpildītas	visas	sekojošās	prasības:	
3.1.	 nekustamais	 īpašums	 atrodas	Salacgrīvas	
novadā	un	sastāvā	ir	ekspluatācijā	nodota	vien-
dzīvokļa	vai	daudzdzīvokļu	dzīvojamā	māja;	
3.2.	pa	ielu	vai	ceļu	gar	šo	nekustamo	īpašumu	
KF	vai	ERAF	projektu	ietvaros	jau	ir	izbūvēts	
maģistrālais	kanalizācijas	vads	un/vai	tas	atro-
das	tuvumā	šim	nekustamajam	īpašumam;
3.3.	pieslēgums	ir	izbūvēts	(kā	arī	noslēgts	lī-
gums	par	centralizētas	kanalizācijas	pakalpoju-
mu)	laika	posmā	no	2020.	gada	1.	oktobra	līdz	
2021.	gada	31.	decembrim.	
3.4.	 pieslēguma	 izbūve	neietver	 ēkas	 iekšējās	
sadzīves	kanalizācijas	sistēmas	izbūvi.
4.	 Pieslēguma	 kopējās	 izmaksās	 tiek	 ietverti	
izdevumi	 par	 būvdarbiem	 un	 tehnisko	 notei-
kumu	izstrādi	(izstrādā	SIA	Salacgrīvas ūdens 
(izmaksas	 –	 100	 EUR	 vienam	 pieslēgumam)	
un	iesniedz	pašvaldībai	kā	dokumentu,	uz	kura	
pamata	tiek	veikts	būvdarbu	iepirkums).
5.	Līdzfinansējumu	piešķir	privātpersonai:	
5.1.	 fiziskai	 personai,	 kurai	 Zemesgrāmatā	 ir	
nostiprinātas	 īpašuma	 tiesības	 uz	 3.	 punkta	
prasībām	atbilstošu	nekustamo	īpašumu	un	tās	
deklarētā	dzīvesvieta	vismaz	vienu	gadu	pirms	
pieteikuma	iesniegšanas	ir	3.	punkta	prasībām	
atbilstošajā	īpašumā,	ja	tā	vai	tās	laulātais,	vai	
tās	pirmās	un	otrās	pakāpes	radinieki,	vai	aiz-
bildnis,	 aizgādnis,	 aizbildnībā	 esoša	 persona,	
aizgādnībā	esoša	persona,	kuru	deklarētā	dzī-
vesvieta	vismaz	vienu	gadu	pirms	pieteikuma	
iesniegšanas	ir	3.	punkta	prasībām	atbilstošajā	
īpašumā,	atbilst	vismaz	vienam	6.	punktā	mi-
nētajam	kritērijam.
6.	Līdzfinansējuma	piešķiršanas	kritēriji	fizis-
kām	personām:	
6.1.	personai	ir	piešķirts	trūcīgas	personas	sta-
tuss;	
6.2.	personai	ir	piešķirts	maznodrošinātas	per-
sonas	statuss;	
6.3.	personai	ir	2	(divi)	vai	vairāk	nepilngadīgi	

bērni	 vecumā	 līdz	18	gadiem,	 ar	 nosacījumu,	
ka	vismaz	viena	nepilngadīgā	bērna	deklarētā	
dzīvesvieta	 ir	 Salacgrīvas	 novada	 administra-
tīvajā	teritorijā;	
6.4.	persona	ar	invaliditāti,	vai	bērns	invalīds;	
6.5.	politiski	represēta	persona;	
6.6.	 Černobiļas	 atomelektrostacijas	 avārijas	
seku	likvidēšanas	dalībnieks;	
6.7.	Afganistānas	kara	dalībnieks;	
6.8.	 Nacionālās	 pretošanās	 kustības	 dalīb 
nieks;
6.9.	vientuļais	pensionārs;	
6.10.	personai,	kuras	apgādībā	ir	bērns	(i)	līdz	
18	gadu	vecumam,	kura	(u)	deklarētā	dzīves-
vieta	ir	tajā	pašā	nekustamajā	īpašumā,	kuram	
tiek	paredzēta	pieslēguma	izbūve;
6.11.	pensionārs.	
7.	 Privātpersonai	 neatkarīgi	 no	 tās	 atbilstības	 
5.	 un	 6.	 punktā	 izvirzītajām	 prasībām,	 līdzfi-
nansējumu	nepiešķir,	ja	
7.1.	nekustamajā	īpašumā,	kuram	plānota	pie-
slēguma	 izbūve,	 Salacgrīvas	 novadā	 normatī-
vajos	 aktos	 noteiktajā	 kārtībā	 konstatēti	 būv-
niecības	noteikumu	pārkāpumi;	
7.2.	privātpersonai	ir	parādi	pašvaldības	kapi-
tālsabiedrībai	SIA	Salacgrīvas ūdens	(turpmāk	
tekstā	–	kapitālsabiedrība).	
III. Līdzfinansējuma apmērs 
8.	Līdzfinansējums	tiek	piešķirts:	
8.1.	 100%	 apmērā	 no	 pieslēguma	 kopē-
jām	 izmaksām	 (4.	 punkts),	 bet	 ne	 vairāk	 kā	 
2500	EUR	par	viena	nekustamā	 īpašuma	pie-
slēgumu,	5.1.	punktā	norādītajām	personām,	ja	
tās	 atbilst	 6.1.–6.9.	 apakšpunktā	 norādītajiem	
kritērijiem;	
8.2.	 80%	 apmērā	 no	 pieslēguma	 kopējām	 iz-
maksām	 (4.	 punkts),	 kuras	 nav	 lielākas	 par	
2500	EUR	par	viena	nekustamā	 īpašuma	pie-
slēgumu,	5.1.	punktā	norādītajām	personām,	ja	
tās	atbilst	6.10.	un	6.11.	apakšpunktā	norādīta-
jiem	kritērijiem.	
9.	 Noteikumu	 8.1.	 un	 8.2.	 apakšpunktā	 no-
teiktais	 līdzfinansējuma	 apmēra	 ierobežojums	
2500	EUR	var	 tikt	palielināts	 līdz	5000	EUR	
gadījumā,	 ja	 pieslēguma	 izbūves	 rezultātā	 to	
varēs	izmantot	vēl	ne	mazāk	kā	divi	3.	punkta	
prasībām	 atbilstoši	 nekustamie	 īpašumi,	 ne-
skaitot	 līdzfinansējumu	 saņēmušās	 privātper-
sonas	nekustamo	īpašumu.	
10.	 Ja	 nekustamais	 īpašums	 pieder	 privātper-
sonai	uz	kopīpašuma	tiesību	pamata,	līdzfinan-
sējuma	apmēru	aprēķina	proporcionāli	Zemes-
grāmatā	nostiprināto	īpašumā	esošo	domājamo	
daļu	 skaitam	 no	 pieslēguma	 kopējām	 izmak-
sām	(4.	un	11.	punkts).	
11.	 Līdzfinansējuma	 apmēru	 nosaka,	 pamato-
joties	uz	iepirkuma	rezultātiem,	kas	veikts	sa-

skaņā	ar	SIA	Salacgrīvas ūdens	 izsniegtajiem	
tehniskajiem	noteikumiem,	kuros	norādīta	šāda	
informācija:
11.1.	pieslēguma	vieta	esošajam	maģistrālajam	
kanalizācijas	vadam	(ar	teknes	atzīmi);
11.2.	mājas	kanalizācijas	 izvada	vieta	(ar	 tek-
nes	atzīmi);
11.3.	 kanalizācijas	 pievada	 garums	 un	 dia-
metrs;
11.4.	pagrieziena	aku	skaits	un	diametrs;
11.5.	 citi	 nepieciešamie	 darbi,	 piemēram,	 ko-
munikāciju	 šķērsošana,	 gruntsūdens	 līmeņa	
pazemināšana.
IV. Pieteikšanās kārtība 
12.	Līdzfinansējumu	piešķir	pieslēgumu	izbū-
vei	 kārtējā	 kalendārajā	 gadā	 pašvaldības	 bu-
džetā	paredzēto	finanšu	līdzekļu	ietvaros.	
13.	Paziņojumu	par	līdzfinansējuma	pieejamī-
bu	dzīvojamo	māju	pieslēgšanai	centralizētajai	
kanalizācijas	sistēmai	dome	publicē	laikrakstā	
Salacgrīvas Novada Ziņas,	pašvaldības	mājas-
lapā	www.salacgriva.lv.	Paziņojumā	norāda:	
13.1.	pašvaldības	līdzfinansējuma	apmēru;	
13.2.	 pieteikumu	 iesniegšanas	 termiņu	 –	 
30	(trīsdesmit)	dienas	no	publicēšanas	brīža.	
14.	Lai	pieteiktos	līdzfinansējuma	saņemšanai,	
privātpersona	 paziņojumā	 norādītajā	 termiņā	
domē	iesniedz:	
14.1.	 pieteikumu	 (pieteikuma	 forma	 –	 Pieli-
kums	Nr.	1);	
14.2.	 dokumenta	 kopiju,	 kas	 apliecina	privāt-
personas	 vai	 viņas	 ģimenes	 locekļu	 atbilstību	
noteikumu	6.4.–6.9.	un	6.11.	punkta	norādītajai	
kategorijai.	
V. Pieteikumu izskatīšanas un lēmumu 
pieņemšanas kārtība 
15.	 Visus	 paziņojumā	 norādītajā	 termiņā	 ie-
sniegtos	pieteikumus	 izskata	ar	domes	 izpild-
direktora	 rīkojumu	 izveidotā	 komisija	 3	 (trīs)	
cilvēku	sastāvā.	
16.	 Komisija	 izskata	 pieteikumus	 to	 iesnieg-
šanas	secībā.	Par	iesniegšanas	brīdi	uzskatāma	
pieteikuma	reģistrācija	pašvaldībā.	
17.	Komisija	attiecībā	uz	katru	pieteikumu	pār-
bauda:	
17.1.	 vai	 līdzfinansējumu	 pieprasa	 3.	 punktā	
paredzētajam	mērķim;	
17.2.	 vai	 privātpersona	 ir	 tiesīga	 pieprasīt	 un	
saņemt	līdzfinansējumu	saskaņā	ar	5.	punktu;	
17.3.	 vai	 par	 tiesīgu	 saņemt	 līdzfinansējumu	
atzītā	privātpersona	atbilst	6.	punkta	apakšpun
ktos	norādītajiem	kritērijiem;	
17.4.	 vai	 par	 tiesīgu	 saņemt	 līdzfinansējumu	
atzītajai	privātpersonai	nav	7.	punktā	noteiktu	
šķēršļu	līdzfinansējuma	saņemšanai.	
18.	Pēc	17.	punktā	atrunātās	pārbaudes	veikša-
nas	komisija	izslēdz	no	tālākas	vērtēšanas	pie-

teikumus,	kuri	neatbilst	kaut	vienai	17.	punkta	
apakšpunkta	prasībai.
19.	 Pēc	 11.	 punkta	 kārtībā	 minētā	 iepirkuma	
procesa	 rezultātiem	 komisija	 aprēķina	 līdzfi-
nansējuma	 apmēru	 un	 sarindo	 apmierināmos	
pieteikumus	 to	 iesniegšanas	 secībā,	 sagatavo-
jot	attiecīgu	ziņojumu	domei.	
20.	 Pēc	 līdzfinansējuma	 aprēķināšanas	 komi-
sija	 iesniedz	domei	visus	 saņemtos,	 tai	 skaitā	
19.	punkta	kārtībā	sarindotos,	pieteikumus	un	
komisijas	sēžu	protokolus,	un	tuvākajā	domes	
sēdē	dome	pieņem	lēmumu	par:	
20.1.	 līdzfinansējuma	 piešķiršanu	 tām	 privāt-
personām,	 kuru	 pieteikums	 atbilst	 17.	 punkta	
apakšpunktu	prasībām	atbilstoši	budžetā	pare-
dzēto	finanšu	līdzekļu	apjomam	(12.	punkts);	
20.2.	 atteikumu	 piešķirt	 līdzfinansējumu	 tām	
privātpersonām,	kuru	pieteikums	neatbilst	kaut	
vienai	18.	punkta	apakšpunktu	prasībai;	
20.3.	tiesību	piešķiršanu	saņemt	līdzfinansēju-
mu	citā	pieteikšanās	periodā	(13.	punkts)	prio-
ritārā	kārtībā,	 ja	pieteikums	atbilst	17.	punkta	
prasībām,	 bet	 ir	 pārsniegts	 budžetā	 paredzēto	
finanšu	līdzekļu	apjoms	(12.	punkts).	
VI. Līdzfinansējuma izmaksāšanas kārtība 
21.	Pēc	 lēmuma	pieņemšanas	par	 līdzfinansē-
juma	piešķiršanu	dome	un	privātpersona	slēdz	
līgumu	par	līdzfinansējuma	piešķiršanu	kanali-
zācijas	pieslēguma	izbūvei.	
22.	Privātpersonai	ne	vēlāk	kā	10	(desmit)	dar-
ba	 dienu	 laikā	 no	 uzaicinājuma	 saņemšanas	
dienas	ir	jānoslēdz	21.	punktā	minētais	līgums.	
Domes	vārdā	līgumu	slēdz	domes	izpilddirek-
tors.	
23.	 Privātpersonai	 pirms	 21.	 punktā	 minētā	
līguma	 noslēgšanas	 jānoslēdz	 pakalpojuma	
līgums	 ar	 kapitālsabiedrību	 par	 kanalizācijas	
pakalpojumu	 izmantošanu	pēc	pieslēguma	 iz-
būves.
24.	Pēc	pieslēguma	izbūves	pašvaldība	būvuz-
ņēmējam	apmaksā	veikto	darbu	izpildi	saskaņā	
ar	savstarpējā	līguma	noteikumiem.
VII. Domes lēmuma pārsūdzēšanas un 
atcelšanas kārtība 
25.	Domes	lēmumu	var	pārsūdzēt	Administra-
tīvajā	 rajona	 tiesā	 saskaņā	 ar	 Administratīvā	
procesa	likumu.	
26.	Dome	var	atcelt	 tās	 iepriekš	pieņemto	 lē-
mumu	pēc	pašas	iniciatīvas,	ja	privātpersona:	
26.1.	 nav	 noslēgusi	 administratīvo	 līgumu	
22.	punktā	noteiktajā	termiņā;	
26.2.	nav	noslēgusi	līgumu	ar	kapitālsabiedrību	
(23.	punkts);
26.3.	ir	atteikusies	no	pieslēguma	izbūves,	ie-
sniedzot	rakstveida	iesniegumu.	

Dagnis Straubergs, 
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs 

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2020. gada 16. septembra sēdes lēmumu Nr. 369 (protokols Nr. 12; 35.4.§)
Precizēti ar Salacgrīvas novada domes 2020. gada 21. oktobra sēdes lēmumu Nr. 376 (protokols Nr. 14; 2.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 12
Par Salacgrīvas novada pašvaldības 

līdzfinansējuma piešķiršanu  
dzīvojamo māju pieslēgšanai  

centralizētajai kanalizācijas sistēmai 
Izdoti	saskaņā	ar	likuma	Par pašvaldībām 43.	panta	trešo	daļu,	Ūdenssaimniecības pakalpojumu	likuma	6.	panta	sesto	daļu

 Dienā,	 kad	 saule	 pie	 debesīm	 spīdē-
ja	 tikpat	spoži	kā	Itālijā,	mazie	Vāverēni 
devās	 uz	 vienu	 no	 Salacgrīvas	 dārgu 
miem	–	picu	 restorānu	ab initio. – Buon 
giorno! – ar	skanīgu	sveicienu	itāļu	valo-
dā	mūs	sveica	picas	meistars	Ivo	Misāns	
un	 aicināja	 savā	 valstībā.	 Restorāna	 no-
saukums	ir	ab initio,	kas	tulkojumā	no	la-
tīņu	valodas,	nozīmē	no sākuma,	tālab	arī	
mums	bija	 iespēja	no	paša	 sākuma	uzzi-
nāt	un	redzēt,	kā	top	pica	–	itāļu	gardums,	
kas	iekarojis	visu	pasauli.	Picu	pavēlnieks	
neturēja	sveci	zem	pūra,	tādēļ	uzzinājām	
interesantas	lietas.	Izrādās,	ka	lielākā	daļa	
izejvielu	tiek	vestas	no	Itālijas,	jo	tikai	no	
tām	pica	izdodas	īpaši	garda.	Tikpat	liela	
nozīme	ir	autentiskai	picu	krāsnij,	ko	ku-
rina	 ar	 ozola	malku,	 lai	 picu	 ceptu	 400°	
temperatūrā.	
	 Kā	īsts	cirka	mākslinieks	picu	meistars	
žonglēja	ar	picas	pamatni,	un	tas	mazajos	

izraisīja	 milzu	 sajūsmu.	 Kad	 bijām	 uz-
zinājuši	 visu,	 ko	 vēlamies,	 klāt	 bija	 ilgi	
gaidītais	brīdis	–	cienāšanās	ar	picu	Mar-
garita	un	sulu.	Kamēr	bērni	kārām	mutēm	
tiesāja	 picu,	 skolotājas	 nobaudīja	 brīniš-
ķīgi	gardu	kafiju.
	 Kad	jau	posāmies	atpakaļceļam,	uzma-
nību	 piesaistīja	 jahta,	 kas	 cēli	 iepeldēja	
ostā.	 Izrādās,	 šis	 jahtas	 kapteinis	 katru	
rītu	burā	no	Kuivižiem	uz	Salacgrīvu,	lai	
nobaudītu	tieši	ab initio	kafiju.	Gards	sā-
kums	jaunai	dienai	–	tas	ir	ab initio.	Mēs	
sakām	 lielu	paldies	picas	 restorāna	 īpaš-
niecei	 Ilzei	 Gromovai,	 darbiniekiem	 un	
īpaši	 I.	 Misānam	 par	 jauko	 uzņemšanu.	
Aicinām	ikvienu	izbaudīt	īpašos	picērijas	
ēdienus	un	atmosfēru!	Grazie e arriveder-
ci!

Rūta, Sandra un Mārīte –
«Vāverēnu» skolotājas

Ciemos ab initio

Picas meistara Ivo Misāna paraugdemonstrējums

http://likumi.lv/ta/id/275062-udenssaimniecibas-pakalpojumu-likums
http://likumi.lv/ta/id/275062-udenssaimniecibas-pakalpojumu-likums
http://likumi.lv/ta/id/275062-udenssaimniecibas-pakalpojumu-likums
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Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta nepiecieša-
mības pamatojums 

1.1. Likums Par pašvaldībām nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām fun
kcijām ir organizēt komunālos pakalpojumus (t.sk. ūdenssaimniecības) neatkarīgi no 
tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Salacgrīvas novada pašvaldības līdzfi-
nansējums veicinās dzīvojamo māju pieslēgšanos ūdenssaimniecības sistēmām, no-
drošinot iedzīvotājus ar kvalitatīvu un vides prasībām atbilstošu ūdenssaimniecības 
pakalpojumu pieejamību.

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

2.1. Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz ūdenssaimniecības pakalpojumu 
likuma 6. panta sesto daļu, kas noteic, ka pašvaldība var izdot saistošos noteikumus 
par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes 
vai kanalizācijas sistēmai (turpmāk – ūdenssaimniecības sistēmas), nosakot līdzfi-
nansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus.
2.2. Saistošo noteikumu mērķis ir veicināt dzīvojamo māju pieslēgšanos ūdenssaim-
niecības sistēmām, lai Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā ūdenssaimnie-
cības pakalpojuma lietotājus nodrošinātu ar kvalitatīvu un vides prasībām atbilstošu 
ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību.

□ apgādībā ir bērns (i) 
 līdz 18 gadu vecumam, 
 kura (u) deklarētā dzīvesvieta 
 ir tajā pašā nekustamajā 
 īpašumā, kam tiek
 paredzēta pieslēguma izbūve 
□  pensionārs
□  trūcīgā persona  
□  maznodrošinātā persona 
□  3 (trīs) vai vairāk nepilngadīgi 
 bērni vecumā līdz 18 gadiem, 
 ar nosacījumu, ka vismaz 
 2 nepilngadīgo bērnu 
 deklarētā dzīvesvieta ir 
 Salacgrīvas novada 
 administratīvajā teritorijā  
□  persona ar invaliditāti, vai 
 bērns invalīds  
□  politiski represēta persona  
□  Černobiļas atomelektrostacijas 
 avārijas seku likvidēšanas 
 dalībnieks
□  Afganistānas kara dalībnieks  
□  Nacionālās pretošanās 
 kustības dalībnieks
□  vientuļais pensionārs

Pielikums 
Salacgrīvas novada domes 
2020. gada 16. septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 12
Salacgrīvas novada domei 

Smilšu ielā 9, Salacgrīvā 
        Iesniedzējs:  

_____________________________________________________
(fiziskas personas vārds, uzvārds/juridiskas personas nosaukums)

__________________________
  (personas kods/reģ. Nr.) 

_____________________________________________________
(deklarētā dzīvesvietas adrese/juridiskā adrese) 

__________________________
(tālrunis) 

PIETEIKUMS 
PAR SALACGRĪVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU DZĪVOJAMO 

MĀJU PIESLĒGŠANAI CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI 

 Lūdzu veikt kanalizācijas pieslēgumu SIA “Salacgrīvas ūdens” maģistrālajiem tīkliem no 
man piederošā nekustamā īpašuma, kas 
1) atrodas Salacgrīvas novada 
______________________________________________________________________________

(adrese, kadastra numurs) 
2) sastāv no zemes gabala _______ ha platībā ar kadastra apzīmējumu _______________________ 
un dzīvojamās mājas (viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu (nevajadzīgo svītrot)) ar kadastra apzīmējumu 
________________________   
3) vismaz augstāk norādītajā sastāvā ir reģistrēts _____________ novada Zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr. ____________________________
  
 Apliecinu, ka norādītajā īpašumā esmu deklarējis savu dzīvesvietu vismaz vienu gadu 
pirms pieteikuma iesniegšanas. 

 Līdzfinansējuma piešķiršanas pamats (vajadzīgo atzīmēt ar X): 
es ____________________________________________________________________________

Vārds, uzvārds Personas kods Deklarētā dzīvesvieta

  

   

   

   

   

   

□ mans laulātais       
□ mans pirmās pakāpes radinieks1 

□ mans otrās pakāpes radinieks2 

□ aizbildnis  
□ aizgādnis  
□ aizbildnībā esošā persona 
□ aizgādnībā esošā persona

1  vecāki, bērni
2  brāļi, māsas, vecvecāki, mazbērni

 
 
lēmuma datums, numurs

 
 
lēmuma datums, numurs 
 
 
 

katra bērna vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta 

 
 
dokumenta nosaukums, derīguma termiņš un piešķiršanas pamats 

 
dokumenta nosaukums, derīguma termiņš un piešķiršanas pamats 

 
 
dokumenta nosaukums, derīguma termiņš un piešķiršanas pamats 

 
 
dokumenta nosaukums, derīguma termiņš un piešķiršanas pamats 

 
 
dokumenta nosaukums, derīguma termiņš un piešķiršanas pamats 
 
 
dokumenta nosaukums, derīguma termiņš un piešķiršanas pamats; 
lēmuma datums, numurs 
 
 
 
 
katra bērna vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta 

 
 
dokumenta nosaukums, derīguma termiņš un piešķiršanas pamats 

Iesniegumam pievienoju šādus dokumentus (vajadzīgo atzīmēt ar X): 
□  zemes robežu plāns, kurā ir atzīmēta esošās kanalizācijas sistēmas (krājtvertnes) 
 atrašanās vieta un vēlamā pieslēguma vieta; 
□  invalīda apliecības kopija; 
□  politiski represētās personas apliecības kopija; 
□  Černobiļas AES avārijas seku likvidatora apliecības kopija; 
□  Afganistānas kara dalībnieka apliecības kopija;
□  Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības kopija; 
□  pensionāra apliecības kopija;
□  citi _________________________________________________ 
 
Parakstot šo iesniegumu, apliecinu, ka esmu informēts/ta, ka Salacgrīvas novada pašvaldība apstrādā manus 
personas datus informācijas sistēmās, datu bāzēs, saglabā manus personas datus, kā arī piekļūst tiem, lai iegūtu 
pārbaudei nepieciešamo informāciju. Papildus apliecinu, ka sniedzu tikai un vienīgi patiesu un faktiskajai situācijai 
atbilstošu informāciju. 

Iesniedzēja paraksts: ______________________________________ 
Datums  ______________________________________

Līdzfinansējuma piešķiršanas kritērijs (vajadzīgo atzīmēt ar X):

Papildus informēju, 
ka man  ir / nav 
(nevajadzīgo svītrot) 
noslēgts līgums ar 
SIA “Salacgrīvas ūdens” 
par ūdensapgādes 
pakalpojumu sniegšanu.

Saistošo noteikumu Nr. 12 Par Salacgrīvas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai 
centralizētajai kanalizācijas sistēmai paskaidrojuma raksts

Dagnis Straubergs, 
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Salacgrīvas novada pašvaldības budžetā kārtējam gadam tiek iekļauti finanšu līdzek-
ļi līdzfinansējumam atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām.

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

Nav tiešas ietekmes

5.Informācija par admi-
nistratīvajām proce-
dūrām 

5.1. Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Salacgrīvas novada pašvaldība.
5.2. Salacgrīvas novada domes izveidota komisija izvērtēs saņemtos pieteikumus 
par Salacgrīvas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju 
pieslēgšanai pie ūdenssaimniecības sistēmām.

6. Informācija par kon-
sultācijām ar privātper-
sonām 

Nav notikušas.

Trīs iemesli, kāpēc saņemt nekustamā 
īpašuma nodokļa maksāšanas 

paziņojumu elektroniski
	 Aicinām	iedzīvotājus	izmantot	
iespēju	 saņemt	 nekustamā	 īpašu-
ma	nodokļa	maksāšanas	paziņoju-
mu	elektroniski	epastā.
 1.	Saņemt	epasta	paziņojumu	
par	 nekustamā	 īpašuma	 nodokļa	
apmaksu	 ir	 ērti.	Veicot	maksāju-
mus	 pa	 ceturkšņiem,	 epasts	 vai	
īsziņa	 atgādina	 par	 maksāšanas	
termiņu.	Eatgādinājums	uz	norā-
dīto	 epastu	 tiek	 izsūtīts	 septiņas	
dienas	pirms	maksāšanas	termiņa,	
bet	SMS	veidā	–	maksāšanas	ter-
miņa	samaksas	dienā.
 2.	Maksāšanas	paziņojumu	var	
saņemt,	 atvērt	 un	 iepazīties,	 at-
rodoties	 jebkurā	 vietā.	 Iespējams	
ne	 tikai	 saņemt	 paziņojumu,	 bet	
uzreiz	arī	veikt	apmaksu	internet-

bankā	 vai	 portālos	 www.epakal-
pojumi.lv,	www.latvija.lv.	 Portālā	
www.epakalpojumi.lv	 iespējams	
veikt	nomaksu	arī	par	citas	fizis-
kas	vai	juridiskas	personas	īpašu-
miem.	 Veicot	 maksājumu	 inter-
netbankā,	būtiski	ir	pārliecināties,	
vai	pārskaitījums	adresēts	pašval-
dībai,	 kas	 izsūtījusi	 paziņojumu	
par	 nekustamā	 īpašuma	 nodokļa	
nomaksu.	 Pārskaitījums	 veicams	
uz	kādu	no	tiem	pašvaldības	kon-
tiem,	 kas	 norādīti	 sagatavotajā	
maksāšanas	paziņojumā.	
 3.	Videi	 draudzīga	 resursu	 iz-
mantošana	 ir	 vēl	 viens	 iemesls	
maksāšanas	 paziņojumus	 saņemt	
elektroniski.	 2020.	 gada	 sākumā	
tika	 izsūtīti	 vairāk	 nekā	 miljons	

nekustamā	īpašuma	nodokļa	mak-
sāšanas	 paziņojumu	 pa	 pastu.	
Iekšzemes	pasta	sūtījumu	izmak-
sas	 par	 vienu	 vēstules	 izsūtīšanu	
ir	 1	 EUR;	 ņemot	 vērā,	 ka	 daļa	
nekustamā	īpašuma	īpašnieku	at-
rodas	ārpus	Latvijas,	izmaksas	par	
vienu	sūtījumu	ir	lielākas.	Jāseci-
na,	ka	pašvaldības	kopā	samaksā	
vairāk	nekā	miljonu	eiro	tikai	pas-
ta	izdevumiem.
	 Atgādinām,	ka	līdz	16.	novem-
brim	(vai	termiņam,	ko	pašvaldība	
ir	 noteikusi	 ar	 lēmumu	 sakarā	 ar	
ārkārtējās	situācijas	izsludināšanu	
valstī)	veicams	kārtējais	nekusta-
mā	īpašuma	nodokļa	maksājums.	
	 Nomaksāt	 nodokli	 iespējams	
ne	 tikai	 internetbankā,	 portālā	

www.epakalpojumi.lv	 un	 www.
latvija.lv,	bet	arī	pašvaldības	norē-
ķinu	punktos	un	bankā.
	 Aicinām	nodokli	samaksāt	lai-
kus,	jo	saskaņā	ar	likumu	par	no-
vēlotu	maksājumu	tiek	aprēķināta	
nokavējuma	nauda	0,05%	apmērā	

no	nesamaksātās	summas.	
	 Portālā	 www.epakalpojumi.lv 
iespējams	 pieteikties	 arī	 atgādi-
nājumu	 saņemšanai	 epastā	 vai	
īsziņas	 veidā	 par	 nekustamā	 īpa-
šuma	 nodokļa	 samaksas	 termiņa	
tuvošanos.

http://www.epakalpojumi.lv
http://www.epakalpojumi.lv
http://www.latvija.lv
http://www.epakalpojumi.lv
http://www.epakalpojumi.lv
http://www.latvija.lv
http://www.latvija.lv
http://www.epakalpojumi.lv
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Redaktore Ilga Tiesnese.
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, LV4033, tālr. 64071987, 26545574,
epasts: ilga.tiesnese@salacgriva.lv

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

Jubilāriem
Koku lapas viegli kā dzijas ārdās,
Rudens visas tās sniegos ieadīs.
Paliks siltums, kas bijis sirdī un vārdos,
Kamēr skumju rētas pēc vasaras dzīs.
Paliks ilgas, ko dzērves vij saucienā savā,
Kādas vientuļas kļavas uguņu raksts.
Neļauj rudenim nākt savas dvēseles pļavās,
Bet lai vienmēr tur neprāta dzirksteles sprakst!

Silts, mīļš un gaišs sveiciens oktobra un 
novembra jubilāriem!

Korģenes feldšeruvecmāšu punkts ir atvērts
pirmdienās un ceturtdienās 9–17, sestdienās 8–12. 

Ārsta palīgs/feldšeris Kristīne Liepiņa – mob. tālr. 25727250.

Tūjas bibliotēkas 
Zinību centra zālē 
(Liedaga ielā 11) 

izstāde

Esat laipni gaidīti!

Datums  Pasākums  Vieta
1.–20.XI Grāmatu izstādes, veltītas rakstnieku jubilejām Korģenes 

bibliotēkā
9.XI 17.30 Ziemeļvalstu literatūras nedēļas lasījums sveču 

gaismā
Salacgrīvas 
novada 
bibliotēkā

9.–15.XI Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas pasākumi:
Rīta stunda bērniem Vikingu pasaulē 
Pievakares sarunas. Krēslas stundas lasījums

Svētciema 
bibliotēkā

No 9.XI Literatūras izstāde Mārtiņdienas tradīcijas Tūjas 
bibliotēkā

13.XI 17.00 Krēslas stundas lasījumi (Ziemeļvalstu literatū-
ras nedēļā) Korģenes 

bibliotēkāNovembrī Grāmatu izstādes, veltītas rakstnieku jubilejām
No 16.XI Literatūras izstāde no bibliotēkas krājuma 

materiāliem Veltījums LR Proklamēšanas 
dienai 18. novembrī

Tūjas 
bibliotēkā

Piektdienās
plkst. 14.00

Liepupes amatierteātra izrāžu ieraksti no 
arhīva

Liepupes 
bibliotēkā

Novembrī Bērnu zīmējumu un radošo darbu izstāde
Tā es zīmēju Latviju savu

Svētciema 
bibliotēkā

Novembrī Literatūras izstādes:
l Līgo, līgo Daugaviņ, upju māmuliņ’! 
(Likteņupes stāsti), veltīta Latvijas valsts jubilejai 
l Latviešu karavīrs zem sarkanbaltsarkanā 
karoga, veltīta Lāčplēša dienai 
l Ziemeļvalstu literatūras pērles 
l Ciklā Latvijas kultūras leģendas izstāde 
Par karstu uguni sauc dzīvību šo, ko tava roka 
dzeļ ozolos (J. Peters) – komponistam Emīlam 
Dārziņam – 145

Novembrī Tematiskās izstādes:
l Mārtiņdiena, Mārtiņdiena,
Trīs dieniņas nosvinama.
10. novembrī sagaidām Mārtiņdienu
l Iet sirmi vīri stingrā gvardu solī,
Un kauju slava viņu dziesmā plīvo. (Z. Purvs)
11. novembris – Lāčplēša diena
l Ap Latviju, kam vairogs zvaigžņu zaigā,
Mēs aplīpam kā bites rudenī. (Z. Lazda)
18. novembris – Latvijas Republikas 
proklamēšanas diena.
Literārā izstāde:
l Visskaistākais gadalaiks ir mīlestība... 
Mūziķim, dzejniekam Valdim Atālam – 70

Ainažu 
bibliotēkā

Novembrī Jaunieguvumi daiļliteratūrā un nozaru literatūrā 

Tūjas 
bibliotēkā

Novembrī un 
pastāvīgi

Rotaļu telpā – spēles atpūtai un radošai domai

Novembrī un 
pastāvīgi

Ievērojamu kultūras personību dzīves jubilejas

27.XI 15.00 Krustvārdu mīklu risinātāju pēcpusdiena Korģenes 
bibliotēkā

No 28.XI Literatūras izstāde Ziemas saulgriežu ceļā ar 
Pirmo adventi Tūjas 

bibliotēkāNovembrī Gleznotāja Aivara Romanovska gleznu izstāde 
Īstenības pieskāriens

Novembris bibliotēkās

Liepupes tautas namā 18. novembrī plkst. 12.00
svētku koncerts

M. Zālīte, Z. Liepiņš – Lāčplēsis.
Piedalās: Igo Fomins, Samanta Bernāte, Ieva Strauta un 

koris Pernigele.

Salacgrīvas novada kultūras centrā 
Salacgrīvā
6.XI  18.30	 maģisko	burbuļu	triku	izrāde	
    Mistery Bubbles	bērniem	un	ģimenēm.	
    Burbuļu iluzionists, neona istaba, 
    dūmu specefekti, burbuļu triki, animatori, 
    vakara vadītājs ar rotaļām un diskotēku 
    noslēgumā. Ieeja	–	11,	13	vai		15	EUR
10.XI  20.00	 erudīcijas	spēle	Salacgrīvas prātnieks
11.XI   Lāčplēša	dienas	pasākumi	Gaismas lokā:
	 	 	 	 ziedu	nolikšana	Lāčplēša	Kara	ordeņa	
	 	 	 	 kavalieru	atdusas	vietās
   17.00	 aicinām	Salacgrīvas	novada	iedzīvotājus	
	 	 	 	 visiem	kopā	iedegt	sveces	
	 	 	 	 pie	simtgades	ozoliem	Ainažos	
	 	 	 	 (pie	Latvijas–Igaunijas	robežas),	
	 	 	 	 Salacgrīvā	(pie	Ziemeļvidzemes	
	 	 	 	 biosfēras	rezervāta)	un	Liepupē	(pie	
	 	 	 	 baznīcas),	tā	godinot	un	pieminot	
	 	 	 	 notikumus	no	1919.	gada	8.	oktobra,	kad	
	 	 	 	 bermontieši	sāka	uzbrukumu	Rīgai,	
	 	 	 	 līdz	1919.	gada	28.	novembrim,	kad	
	 	 	 	 Rietumu	brīvprātīgo	armija	tika	padzīta	
	 	 	 	 uz	Lietuvu.	Nozīmīgākais	cīņu	
	 	 	 	 pavērsiens	–	11.	novembris,	kad	Latvijas	
	 	 	 	 valsts	armija	atbrīvoja	Pārdaugavu	
	 	 	 	 no	bermontiešiem.	
	 	 	 	 Ozols	latviešu	tautai	ir	tēvzemes	
	 	 	 	 mīlestības	apliecinājums,	Latvijas	
	 	 	 	 simbols.	Gaisma	ir	dzīvības	avots,	
	 	 	 	 iedvesmas,	prieka,	siltuma,	
	 	 	 	 laimes	devēja.	Apvienosim	šos	divus	
	 	 	 	 simbolus	vienā	lielā,	siltā	mīlestības	
	 	 	 	 apliecinājumā	mūsu	zemei!
	 	 	 	 Pie	Ziemeļvidzemes	biosfēras	rezervāta	
	 	 	 	 koncertā	Mana dziesma Latvijai 
	 	 	 	 skanēs	patriotiski	veltījumi	Latvijai	–	
    Dvēseles dziesma,	Teic, kur zeme tā,	
    Mana dziesma,	Es atnācu uguntiņu un	
	 	 	 	 citas	populāras	latviešu	melodijas.	
	 	 	 	 Muzicēs	Iveta	Baumane,	
	 	 	 	 Roberts	Pētersons	un	Ainis	Zavackis.	
	 	 	 	 No	līdzpaņemtajām	svecēm	veidosim	
	 	 	 	 gaismas	loku	ap	valsts	simtgades	ozolu	
17.XI  18.00 valsts	svētkiem	veltīts	sarīkojums. 
    Domes	priekšsēdētāja	apsveikums	
	 	 	 	 svētkos.	
	 	 	 	 Aptaujas	Gada salacgrīvietis 2020	un	
	 	 	 	 konkursa	Salacgrīvas novada gada 

    uzņēmējs	uzvarētāju,	kā	arī	sporta	un	
	 	 	 	 izglītības	izcilnieku	sveikšana
   19.30	 TDA	Teiksma svētku	koncerts	
   21.00 un 21.45	muzikāla	gaismas	strūklaku	
	 	 	 izrāde	Salacā	pie	Buras
28.XI   Latviešu	kinomūzikas	koncerts 
    Naivais ku–kū	ar	Carnival Youth.
    Programmu veidos gan par klasiku 
    kļuvušo, gan jaunāko filmu spilgtākās 
    skaņu celiņu pērles – no Imanta Kalniņa 
    šedevriem un Raimonda Paula 
    nemirstīgajām himnām līdz mūsdienu 
    mūziķu darbiem. «Naivā ku-kū» centrā 
    būs latviešu kino kanons, piemēram, 
    «Dāvana vientuļai sievietei», «Ceplis», 
    «Ezera sonāte», «Emīla nedarbi» un 
    «Sprīdītis». – Visiem labi zināmās 
    dziesmas ir īsts tilts starp dažādiem laika 
    posmiem un paaudzēm – tajās ir kaut kas 
    ļoti ģimenisks, latvisks, mūs visus 
    vienojošs, – stāsta grupas dalībnieki. 
    Ieeja	–	15	un	20	EUR.	Biļetes	
	 	 	 	 nopērkamas	Biļešu paradīzes	kasēs

Ainažos
17.XI  18.00	 valsts	svētku	koncerts.	Piedalās	Ainažu	
	 	 	 	 kultūras	nama	jauktais	koris	Krasts,	
	 	 	 	 Latvijas	Nacionālā	teātra	aktieris	
	 	 	 	 Raimonds	Celms	un	komponists,	
	 	 	 	 Latvijas	Nacionālā	teātra	muzikālās	
	 	 	 	 daļas	vadītājs	Valdis	Zilveris.	
	 	 	 	 Patriotiskas	dziesmas,	fragmenti	
	 	 	 	 no	muzikālām	izrādēm	un	komponista	
	 	 	 	 oriģinālmūzika.	Ieeja	–	bez	maksas	
28.XI  18.00 izrāde	Ne viss ir tā, kā izskatās. 
	 	 	 	 Ieeja	–	5	EUR

Liepupē
11.XI   18.00 līdz 19.00	pie	Liepupes	dievnama	
	 	 	 	 sveču	ceļš,	kurā	aicināti	visi,	
	 	 	 	 godinot	Liepupes	pagastu,	savu	valsti,	
	 	 	 	 pieminot	Latvijas	karavīrus,	
	 	 	 	 kas	atdevuši	dzīvību	par	Latviju	
18.XI  12.00 Liepupes	tautas	namā	svētku	koncerts.	
	 	 	 	 Māra	Zālīte,	Zigmars	Liepiņš	–	
    Lāčplēsis. 
	 	 	 	 Piedalās	Igo	Fomins,	Samanta	Bernāte,	
	 	 	 	 Ieva	Strauta,	koris	Pernigele

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
zemes gabalu Slīmesti 1 Salacgrīvas novada Liepupes pagastā, 

kadastra Nr. 6660 009 0545, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0565 (2,07 ha platībā).

 Izsoles objekta nosacītā cena – 2930 EUR.
 Izsoles solis – 100 EUR.
 Izsolei jāpiesakās līdz 14. decembra plkst. 17, izsole 
notiks 15. decembrī plkst. 15 Smilšu ielā 9, Salacgrīvā.
 Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada 
domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts 
LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 10 EUR 

(t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā 
no izsoles objekta nosacītās cenas.
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas 
www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un 
reģistrēties izsolei var Liepupes pagastā pārvaldē, tālr. 
64020118, 6400142, Salacgrīvas novada domē, Smilšu 
ielā 9, Salacgrīvā, tālr. 64071986.

http://www.salacgriva.lv

