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Stāvlaukums
pie Liepupes skolas

Satversmes
tiesā ierosināta
lieta par
Salacgrīvas
novada
pievienošanu
Limbažu
novadam

Darbi stāvlaukumā pie Liepupes pamatskolas tūlīt būs pabeigti

Finiša taisnē ir darbi pie Liepupes pamatskolas. SIA Kvinta BCL ir veikusi gājēju ietves, stāvlaukuma, ielas apgaismojuma un pieturas paviljona rekonstrukciju
pie Liepupes pamatskolas.
Skolas direktore Arta Rubeze neslēpa
prieku par septiņus gadus gaidītā projekta

īstenošanu un gandarījumu par paveikto.
Tagad sakārtots skolas iekšpagalms, pārstādīti absolventu dāvinātie košumaugi un
skola ieguvusi jaunu, labiekārtotu stāvlaukumu.
Salacgrīvas novada dome gājēju ietves, stāvlaukuma, ielas apgaismojuma

un pieturas paviljona rekonstrukcijai
pie Liepupes pamatskolas ir piešķīrusi
193 596,55 eiro.
Būvdarbus veic SIA Kvinta BCL,
būvuzraudzību – SIA Ceļu komforts.
Ilga Tiesnese

Būs jauniešu un uzņēmēju konference

Jau vairākus gadus Salacgrīvas novadā
rīkotas uzņēmēju, kā arī novada jauniešu
konferences. Šogad jaunieši un uzņēmēji
aicināti atzīmēt savos plānotājos 22. oktobri, kad Salacgrīvas novada jaunatnes
un uzņēmējdarbības iniciatīvu centrs rīkos
vēl nebijušu konferenci jaunajiem un uz-

ņēmīgajiem.
Liels izaicinājums ir bijis izveidot pasākuma programmu tā, lai divu atšķirīgu
jomu pārstāvji pasākuma laikā spētu iegūt
jaunas zināšanas un kvalitatīvu pieredzi.
Konferences mērķis ir uzsākt dialogu
starp jauniešiem un uzņēmējiem, veicināt

Svarīgi atcerēties!
Doktorāti Salacgrīvā par
pasākumiem Covid-19
izplatības ierobežošanai

1. Ģimenes ārsta praksē jāierodas noteiktā pierakstīšanas laikā,
iepriekš piesakoties reģistratūrā pa tālruni (arī uz akūto stundu):
l Salacgrīvā – Līduma Anita, ģimenes ārsta prakse, daktere Ilona
Balode – 64041976;
l Salacgrīvā – Sarmas Līsmanes ģimenes ārsta prakse – 64071222;
l Salacgrīvā – Nadeždas Oščenkovas ģimenes ārsta prakse –
64071538;
l Ainažos – SIA Ainažu doktorāts – 64071316, mob. 29137124;
l Liepupē – Anitas Līdumas ģimenes ārsta prakse – 64020156.
2. Ģimenes ārsta praksē ievēro 2 m distanci.
3. Ierodoties praksē ar elpošanas ceļu infekcijas pazīmēm, jālieto
sejas maska.
4. Praksē nedrīkst ierasties:
l ar Covid-19 saslimušas personas;
l personas, kurām noteikta pašizolācija vai karantīna.

sadarbības iespējas, apzināties pieejamos
resursus un izaicinājumus jaunatnes un
uzņēmējdarbības jomā.
Vairāk par centra darbību, kā arī rīkotajiem pasākumiem – Facebook lapā
@jucentrs (www.facebook.com/jucentrs).
Marta Dance

Uzlaboti
braukšanas
apstākļi
Lai uzlabotu braukšanas apstākļus uz pašvaldības ceļa Oltūži–Veczemju klintis, ir veikta
brauktuves atjaunošana. Šajā
posmā uzbērtas 125 kravas
grants, paceļot brauktuves vir
smu par 20 cm, nostiprinātas
ceļa nogāzes un bīstamajās vietās novākts apaugums.
Darbus veica SIA Limbažu
būvnieks, pašvaldība šiem darbiem piešķīra 38 700 eiro (bez
PVN).
Ilga Tiesnese

Rit ceļa atjaunošana

Satversmes tiesā pēc Salacgrīvas novada domes pieteikuma ir ierosināta lieta
par tā teritorijas pievienošanu Limbažu
novadam. Pieteikumā norādīts, ka jūnijā
Saeimas pieņemtais Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums pārkāpj
demokrātiskas valsts, pašvaldības un labas likumdošanas principus.
Tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz
16. novembrim sniegt atbildi ar lietas
faktisko apstākļu izklāstu un juridisko
pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš – 2021. gada 14. februāris, par tās
izskatīšanu tiesa lems pēc tam.
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs uzsver, ka reformas apspriešanas process bija nedemokrātisks, jo neviens no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
pārstāvjiem nav ticies un runājis ar novada iedzīvotājiem un nav ņemta vērā Salacgrīvas novada iedzīvotāju vēlme būt
patstāvīgiem, jo 94% aptaujas dalībnieku
bija par neatkarīgu Salacgrīvas novadu.
– Kāds būs Satversmes tiesas spriedums, ir grūti prognozēt. Esam piedalījušies piketos, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un Saeimas
komisijā iesnieguši pašvaldības deputātu
pieņemtos lēmumus par nepamatotu administratīvi teritoriālo reformu, rakstījuši vēstuli Valsts prezidentam. Šis ir nākamais solis. Uzskatām, ka, īstenojot šo
reformu, mēs zaudēsim pašnoteikšanos
un zināmā mērā apdraudēta ir mūsu attīstība nākotnē, – secināja novada domes
priekšsēdētājs.
Ilga Tiesnese
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Slēgta ietve Viļņu ielā

2020. gada 22. septembris

Uzstādīta nojume

Iedzīvotāju ērtībai pagaidu pieturas vietā ir uzstādīta nojume

Remontdarbu laikā ir slēgta Viļņu ielas ietve

Tranzītielas remonta laikā Salacgrīvā
ir slēgta ietve Viļņu ielas kreisajā pusē no
Baznīcas līdz Tērces ielai. Šajā zonā plānota laternu un asfalta demontāža, augu
zemes noņemšana, apgaismes kabeļu un
laternu izbūve, 20 kV un 0,4 kV elektrības
kabeļu pārbūve, lietus ūdens kanalizācijas
kolektora, ūdensvada, sadzīves kanalizācijas, sakaru kabeļu un ietves pamatu izbūve.
Būvdarbu zona būs uzskatāmi norobe-

žota. Gājēji var apiet būvdarbu posmu pa
Pērnavas ielu.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.
Par jautājumiem, problēmām un pretenzijām lūdzu sazināties ar SIA Limbažu
ceļi būvniecības projektu vadītāju Māri
Garklāvu, tel. 26111012, e-pasts maris.
garklavs@limbazuceli.lv.
Ilga Tiesnese

Saistībā ar būvdarbiem objektā Salac
grīvas pilsētas tranzītielas – Vidzemes,
Viļņu un Pērnavas ielas (izņemot tiltu pār
Salacu) – pārbūve ir izmaiņas sabiedriskā
transporta pieturvietu novietojumā.
Pieturvieta Salacgrīvas autoosta Salac
grīvas pilsētā pārcelta uz Pērnavas ielu,

pretī ēkai Pērnavas ielā 8 jeb pie Vidzemes
veterinārā servisa veikala-klīnikas.
Lai pasargātu sabiedriskā transporta  
gaidītājus no nelabvēlīgiem laikapstākļiem
(lietus un vēja), šajā pieturvietā ir uzstādīta
nojume.
Ilga Tiesnese

Plaukstas nospiedums Slavas alejai

Par pieturu Katoļu baznīca

Saistībā ar būvdarbiem projektā Salacgrīvas pilsētas tranzītielas – Vidzemes,
Viļņu un Pērnavas ielas (izņemot tiltu pār
Salacu) – pārbūve ir likvidēta autobusa
pieturvieta Katoļu baznīca.
Informējam iedzīvotājus, ka tā likvidēta

uz būvdarbu laiku. Pēc tiem, 2021. gada
novembrī, to atjaunos. Ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma laikā šajā vietā autobusa
pietura darbosies, tikai tā būs bez nojumes.
Par izmaiņām informēsim.
Ilga Tiesnese

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē
ar pretendentu atlasi, Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu – zemes starpgabalu Salacgrīvā, Smiltenes ielā 10A,
kadastra Nr. 6615 005 0227, zemes vienības kadastra apz. 6615 005 0224 (138 m² platībā).
Zemes starpgabals tiek atsavināts ar nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam
nekustamam īpašumam.

Pirmpirkuma tiesīgajai personai pieteikums par zemes starpgabala pirkšanu jāiesniedz viena
mēneša laikā no sludinājuma laikrakstā Latvijas Vēstnesis publicēšanas dienas.
Ja noteiktajā termiņā no vienas pirmpirkuma tiesīgās personas ir saņemts pieteikums par starpgabala pirkšanu, izsole netiek rīkota un ar šo personu tiek slēgts pirkuma līgums par nosacīto cenu.
Ja noteiktajā termiņā no vairākām pirmpirkuma tiesīgām personām tiek saņemts pieteikums
par starpgabala pirkšanu, tiek rīkota izsole starp šīm personām.
Izsoles objekta nosacītā cena – 880 eiro.
Izsoles solis – 50 eiro.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles. Dalībnieku
reģistrācija tiek veikta līdz 2. novembra plkst. 17. Izsole notiks 3. novembrī plkst. 15 Salacgrīvā,
Smilšu ielā 9, tālrunis uzziņām – 64071986, 64071982.

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē
ar pretendentu atlasi, Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu – zemes starpgabalu Muižas parka ceļš Liepupes pagastā,
kadastra Nr. 6660 009 0586, zemes vienības kadastra apzīmējums 6660 009 0573
(0,1648 ha platībā). Zemes starpgabals tiek atsavināts ar nosacījumu, ka tas pievienojams
piegulošam nekustamam īpašumam.

Pirmpirkuma tiesīgajai personai pieteikums par zemes starpgabala pirkšanu jāiesniedz viena
mēneša laikā no sludinājuma laikrakstā Latvijas Vēstnesis publicēšanas dienas.
Ja noteiktajā termiņā no vienas pirmpirkuma tiesīgās personas ir saņemts pieteikums par starpgabala pirkšanu, izsole netiek rīkota un ar šo personu tiek slēgts pirkuma līgums par nosacīto cenu.
Ja noteiktajā termiņā no vairākām pirmpirkuma tiesīgām personām tiek saņemts pieteikums
par starpgabala pirkšanu, tiek rīkota izsole starp šīm personām.
Izsoles objekta nosacītā cena – 1130 eiro.
Izsoles solis – 50 eiro.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles. Dalībnieku
reģistrācija tiek veikta līdz 30. oktobra plkst. 17. Izsole notiks 2. novembrī plkst. 16 Salacgrīvā,
Smilšu ielā 9, tālrunis uzziņām – 64071986, 64071982.

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā
izsolē ar pretendentu atlasi Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu Dālijas Liepupes pagastā,

kadastra Nr. 6660 008 0185, zemes vienības kadastra apz. 6660 008 0166 (0,4073 ha platībā).
Zemes starpgabals tiek atsavināts ar nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam
nekustamam īpašumam.
Pirmpirkuma tiesīgajai personai pieteikums par zemes starpgabala pirkšanu jāiesniedz viena
mēneša laikā no sludinājuma laikrakstā Latvijas Vēstnesis publicēšanas dienas.
Ja noteiktajā termiņā no vienas pirmpirkuma tiesīgās personas saņemts pieteikums par starpgabala pirkšanu, izsole netiek rīkota un ar šo personu tiek slēgts pirkuma līgums par nosacīto cenu.
Ja noteiktajā termiņā no vairākām pirmpirkuma tiesīgām personām tiek saņemts pieteikums
par starpgabala pirkšanu, tiek rīkota izsole starp šīm personām.
Izsoles objekta nosacītā cena – 1230 eiro.
Izsoles solis – 50 eiro.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles. Dalībnieku reģistrācija tiek veikta līdz 2020. gada 23. novembra plkst. 17.00. Izsole notiks 24. novembrī
plkst. 14 Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, tālrunis uzziņām – 64071986, 64071982.

Plaukstas
nospiedumu
Slavas alejai
mālā atstāj
izcilais
dziedātājs
Viktors
Lapčenoks

29. augustā Salacgrīvā atklāja restorānu
Port Grīva. Tā goda viesis pirmajā vakarā bija izcilais latviešu estrādes dziedātājs
Viktors Lapčenoks.
Pirms vakara koncerta restorānā māk
slinieks atstāja savas plaukstas nospiedu-

mu mālā, lai pēc tam, jau bronzā atliets,
tas būtu redzams Salacas labajā krastā izveidotajā Salacgrīvas Slavas alejā.
Šobrīd tajā ir 14 ievērojamu Salacgrīvas viesu roku nospiedumi bronzā.
Ilga Tiesnese

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli neapbūvētu zemes gabalu Salacgrīvā, Murdu ielā 1A,
kadastra Nr. 6615 010 0075, zemes vienības kadastra apz. 6615 010 0174 (1200 m² platībā) –
izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā cena – 2430 EUR.
Izsoles solis – 100 EUR.
Izsolei jāpiesakās līdz 30. oktobra plkst. 17, izsole notiks 2. novembrī plkst. 15.30 Smilšu ielā 9,
Salacgrīvā.
Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods
UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 10 eiro (t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, tālrunis uzziņām 64071986, 64071982.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli neapbūvētu zemes gabalu Salacgrīvā, Tērces ielā 41,
kadastra 6615 002 0189, zemes vienības kadastra apz. 6615 002 0195 (2,00 ha platībā) –
izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā cena – 7220 EUR.
Izsoles solis – 300 EUR.
Izsolei jāpiesakās līdz 29. oktobra plkst. 17, izsole notiks 30. oktobrī plkst. 15 Smilšu ielā 9,
Salacgrīvā.
Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods
UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 10 eiro (t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, tālrunis uzziņām 64071986, 64071982.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli nekustamo īpašumu Madeiras Salacgrīvas pagastā,
kadastra Nr. 6672 007 0136, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra
apz. 6672 007 0136 (1,04 ha platībā) un zemes vienības ar kadastra apz. 6672 007 0464
(1,47 ha platībā) – izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā cena – 6250 EUR.
Izsoles solis – 300 EUR.
Izsolei jāpiesakās līdz 23. novembra plkst. 17, izsole notiks 24. novembrī plkst. 14.30, Smilšu
ielā 9, Salacgrīvā.
Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods
UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 10 eiro (t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, tālrunis uzziņām 64071986, 64071982.
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Uz bibliokuģa rotaļājas
Toms Treibergs

Dzejnieks, žurnālists, aktieris
un kritiķis – tik plašs diapazons
mūs pārsteidza tikšanās reizē
Salacgrīvas bibliotēkā. Topēcpusdien uz bibliokuģa Krišjānis
Valdemārs klāja rotaļājās visnotaļ
pozitīvi cilvēki – Toms Treibergs
un Liega Piešiņa, kura Valsts
kultūrkapitāla fonda atbalstītajā
projektā Man jākopj pašam sava
balss 2 salacgrīviešus nenogurstoši iepazīstina ar jaunajiem literātiem vairāku gadu garumā.
– Atskaņu trūkums nenozīmē
haosu! – ir pārliecināts dzejnieks,
kuram pūrā trīs grāmatas. Par krājumu Drudzis 2016. gadā saņemta
Latvijas Literatūras gada balva,
savukārt Biezoknis (2019) patīkami pārsteidz ar formas un satura
vienotību, jo tā mākslinieciskais
noformējums liek iespraukties
tajā domu nišā, kur tobrīd paslēpies pats autors.
– Ja ģimenē ir grāmatplaukts,
bērni agri vai vēlu tajā ierausīsies, – savus agrīnos gadus atminas Toms, kurš tagad ir stingri
pārliecināts, ka grāmata vispirms
ir ceļš uz izziņu, uz valodu, un va- Dzeju lasa dzejnieks, žurnālists, aktieris un kritiķis
loda ir darbarīks, ko mums katram Toms Treibergs
īpaši rūpīgi jākopj. Sācis dzejot
2004. gadā (pirmā publikācija laikrakstā ka dzeja nav vairs tikai dāmu lasāmviela,
Latvijas Avīze), Toms ik pa brīdim šaubās: jo tādi autori kā T. Treibergs prot aizraut –
– Vai visu mūžu būšu tikai dzejnieks? Tēvs te jaunības maksimālismam talkā nāk ikgribējis, lai puika top par bitenieku, arī pa- dienas pragmatisms, ko rūda maizes darbs
šam vienubrīd tā licies gauži labi, līdz šo- sabiedriskajos medijos. 2012. gadā Toms
vasar bites tā sadzēlušas, ka nu šīs domas absolvējis Latvijas Universitātes Teolojāatmet. Tomam ir ko darīt – viņš Latvijas ģijas fakultāti, tātad – arī no augšas viņu
Radio veido raidījumu Kultūras rondo, ir kāds ik pa brīdim pieskata.
L. Piešiņa, iejūtoties intervētājas un krivērā ņemama pieredze televīzijā, pats spēlē teātri (ir etīžu teātra Nerten dibinātājs), tiķes lomā, atzīst: – Toms Treibergs dzejā
režisē lugas. Kopš bērnības mīļākā sērija raksturo savu pieredzi. Tās ir kā patiesības
– Pavērsim priekškaru!, kas zināma vai no vēstules, kas pēc izlasīšanas liek skatīties
galvas, lugas iestudējot, iejūtoties lomās acīs sev un dzejniekam, un atzīties, kāds
bijis ceļojums savu tumšāko sajūtu zonā,
un lugu lasījumos.
Uz L. Piešiņas taujājienu, vai nav laiks bet vispirms, protams, ir pārdzīvojums.
rakstīt prozu, Toms attrauc, ka netaisoties Toma dzejas vārdi ir vērīgi, viņa dzejas
to darīt. Sarunā ik pa brīdim pazib zibeņi, nospiedumi apliecina, ka no pašizteiksmes
vienubrīd pat šķiet, ka esam boksa mačā, tie devušies pret straumi. Toms prot noķert
tomēr viss notiek tik viegli un rotaļīgi, ka ideju un to iemūžināt dzejolī, kas uzrunā
klausītāji vēlāk atzīst – bijis vairāk nekā mani kā dzejas baudītāju.
interesanti. Patīkami, ka šādas dzejas pēcGints Šīmanis
pusdienas apmeklē arvien vairāk jauniešu,
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Salacgrīvas vidusskolas skolēni
tiekas ar jūras braucējiem

Andra Skujas vadītā laiva vizina mazos salacgrīviešus

Pašā mācību gada sākumā – 3. un 4. septembrī – Salacgrīvas vidusskolas 5. un
6. klašu skolēni Kuivižu ostā tikās ar mūspuses piekrastes zvejniekiem un tālo jūru
braucējiem. No jūrasvīru puses piedalījās
piekrastes zvejnieki Andris Skuja un Nikolajs Koluškins. Tālbraucējus pārstāvēja
naftas platformas apkalpojošā kuģa kapteiņa vecākais palīgs Mārcis Skuja un tankera
kapteinis Normunds Vilkaušs. Otrajā dienā
klāt bija arī pasažieru kuģīša Simba kapteinis Marģers Pampe. Aktivitāte norisinājās
projektā Vidzemes piekrastes zvejas tradīciju un nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšana un popularizēšana. To vada
biedrība Jūrkante, bet tikšanās organizēju
un vadīju es, novadnieks Dzintris Kolāts.
Tika noskaidrotas daudzas svarīgas lietas, uzdoti gan jokaini, gan pavisam nopietni jautājumi par zvejnieka un jūrnieka
profesijas detaļām, izaicinājumiem un
prasmēm. Dažs klausītājs arī pats varēja
palepoties, ka šo to zina par zvejas lietām.
Laikam mācību gada sākums un arī atraktīvais sarunas formāts panāca, ka visi bija
ieinteresēti un atsaucīgi. Kāds ir bijis visaugstākais redzētais vilnis okeānā? Vai ir
redzēts lielais zilais valis? Kā ar haizivīm?
Ko un kā jūrnieki reisa laikā ēd? Kas ar
tiem mūsdienu pirātiem? Galu galā – kuri
mācību priekšmeti būtu jāapgūst vislabāk?
Izrādījās, ka daudzus zvejnieka aroda noslēpumus vispār nevienā skolā nemāca, un
tos var atklāt un nodot tālāk tikai paši zvej-

nieki. Mazliet pavingrinājāmies arī mezglu
siešanā.
Jautājumi nerimās, bet tad jau varēja
doties uz A. Skujas laivu nelielam jūras izbraucienam, kas tika pavadīts smieklos un
spiegšanā. Otrā dienā gan vējš neļāva jūru
baudīt, toties bērni apskatīja blakus esošo
kuģīti Simba, kas senāk bijis armijas desanta kuģis, bet tagad piemērots pasažieru
pārvadāšanai. Simba brauc gan uz Roņu
salu, gan vadā ļaudis tepat gar mūsu novada
krastiem. Kapteinis M. Pampe laipni izrādīja savu valstību un arī iesaistījās sarunā
par jūras un kuģu lietām. Bet daži puikas
paguva nofotografēties ar tālbraucēja kapteiņa N. Vilkauša cepuri. Abas dienas organizatori gādāja par gardām pusdienām, bet
skolas autobuss visus laikus nogādāja gan
šurp, gan atpakaļ.
Vismaz pirmais iespaids rādīja, ka bērniem šis pasākums bijis īsti vietā un laikā.
Jācer, ka tas rosinās arī kādas pārdomas,
dzīves ceļus izvēloties. Arī pieaugušie pēc
tikšanās mirkli kavējās, spriežot par iespējām un veidiem, kā piekrastes skolu sabiedrību vairāk mudināt profesijas izvēlē raudzīties jūras virzienā. Iespējams, tam tiks
veltīti jau citi Jūrkantes projekti.
Paldies arī skolas direktorei Sanitai Šlekonei un klašu audzinātājām Mārītei Jankovskai, Vinetai Dancei, Dacei Kašai par
atsaucību un līdzdalību.
Tikšanās vadīja un novēroto pierakstīja
Dzintris Kolāts

Kora Pernigele vasaras nometne
Jau 18. gadu koris Pernigele savu dziedāšanas sezonu noslēdz ar riteņbraukšanas
nometni. Šogad mūsu ceļi veda uz kora
soprāna Janas Lipskas dzimtajām mājām
Alūksnes novada Trapenē.
Iepriekš tika veikti pamatīgi sagatavošanās darbi – riteņi saeļļoti, guļammaisi
izvēdināti un grozi salikti pilni ar lauku
labumiem. Diriģentes Artas Zundes Zaķu
sēta pēkšņi pārvērtās par sanošu bišu stropu. Liels prieks par satikšanos! Riteņi tika
likti busā. Kādam vēl sēdeklis jāpieregulē, citam riepas jāpiepumpē, bet Guntis
Sakārnis bija uzdevuma augstumos – visi
instrumenti viņam līdzi, un viss tiek ātri
sagatavots. Dodamies ceļā.
Pirmā pietura – Smiltene. Prieks par
sakopto pilsētu. Lielie puķu podi mūs kā
lauku kori priecēja visvairāk. Un tad jau
Trapene. Braucām cauri garākajai lapegļu
alejai Latvijā. Iekārtojāmies viesu namā.
Mēģinājums. Krēslojot devāmies uz
Alūksni. Jana bija sagatavojusi ekskursiju,
bet nemanāmi katrs atrada sev sirdij vistuvāko – dziedošo tiltu, pastaigu Pilssalā vai
vienkārši kafijas baudīšanu ezera krastā.
Atcerējāmies, ka pirms 15 gadiem koris
dziedāja Alūksnes svētkos. Visi bijām vienisprātis – pilsētu nevar pazīt, cik ļoti pa
šiem gadiem tā sakopta. Arī lieli projekti
realizēti. Alūksnē sajutām vasaras vakaru
un jau rudens elpas pieskārienu. Noguruši
devāmies atpakaļceļā uz viesu namu. Bet,

Kora dalībnieki gatavi doties tradicionālajā velobraucienā

kad sākām atcerēties spilgtākos šīs vasaras
kora notikumus, nogurums izgaisa. Dziedājām, dziedājām un dziedājām...
No rīta mūs modināja uz brokastu galda
novietotās kafijas smarža. Mūsu meitenes
par visu bija padomājušas. Kājām devāmies uz koncerta vietu. Skatienam pavērās
kaut kas neatkārtojams un neaprakstāms
– 1881. gadā celta guļbūves ēka. Laikā,
kad vasara sāk pieņemt rudens noskaņu,
saieta namā Mikuži pēc ieilguša klusuma
tika notraukti putekļi un kaltajos lukturos iedegtas sveces. Uz paaugstinājuma

stāvēja altāris. Un bija tikai harmonijas.
Bet mūsu kora pavadījuma spēlmaņi ātri
visu atrisināja, nu bija arī akordeons. Samēģinājām. Kopskaņa izcila! Koncertam
sākoties, pieskandinājām saieta namu ar
brīnišķīgu   tautas mūziku un mīlestības
piepildītām latviešu komponistu dziesmām. Skatītāju acīs prieks, pateicība, vēl
ilgi pēc koncerta skanēja labi vārdi... Dāvinātie gladiolu pušķi saudzīgi tika salikti
busā, un nu jau laiks ekskursijām, riteņbraucienam, smiekliem un jokiem!
Šogad riteņbraucēju līnija maršrutā

Trapene–Gaujiena greznajā lapegļu alejā
izretojās īpaši gara. Jaunieši uzņēma lielus ātrumus. Mēs, viedie, priecājāmies, ka
ceļš uz Gaujienas Anniņām veda no kalna.
Anniņās mūs sagaidīja pats Jāzeps Vītols.
Skanēja dziesmas. Un nemanot jau atkal
kārtējā kora nometne bija pagājusi. Vēlā
vakara stundā devāmies mājup. Paldies
visiem par kopābūšanu! Un, kā rakstīja
mūsu kormeistare Katrīna Borozdina: – Ar
jums pat Everestā kāpt!
Arta Zunde
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Emocionāla tikšanās

Tikšanās ar pazīstamo rakstnieci un publicisti Marinu Kosteņecku Tūjas bibliotēkā notika
svētku gaisotnē – pāris dienu
pirms pasākuma, 25. augustā, M. Kosteņecka svinēja 75.
dzimšanas dienu. Rakstnieces
dzīve ir neticami bagāta – klausoties viņas atmiņu stāstos, grūti
noticēt, ka to visu piedzīvojis
viens cilvēks. Viņas dzīvi precīzi raksturo Māra Čaklā vārdi:
– Es esmu bagāts. Man pieder
viss, kas ar mani noticis. Tieši
šīs dzejas rindas rakstniece izvēlējusies arī par vadmotīvu savam
atmiņu krājumam Mans XX gadsimts, ko pirms gada klajā laida
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
(LNB) Atbalsta biedrība. Krājumā ir četras grāmatas: Mans
XX gadsimts un Vēstules no
XX gadsimta krievu un latviešu
valodā. Tā vienlaikus ir rakstnieces biogrāfija un unikāla liecība par neseno Latvijas vēsturi.
Vēsturiskie notikumi ietekmējuši rakstnieces radošo un personīgo dzīvi un otrādi – M. Kosteņecka bijusi aktīva līdzdalībniece valsts vēsturē. Tieši tādēļ
rakstnieces atmiņām un dzīvesstāstam ir īpaša vērtība.
Prezentējot savu atmiņu krājumu, M. Kosteņecka jau gadu dodas uz dažādām Latvijas vietām
un bibliotēkās tiekas ar vietējiem
iedzīvotājiem. Ar rakstnieci sarunājas LNB Atbalsta biedrības
direktore Karina Pētersone, uzvedinot uz dažādiem tematiem.
Tikšanās Tūjā notika augustā, un
tas bija rosinājums atcerēties teju

30 gadus senus notikumus – Augusta puču, Maskavas barikādes
un trīs tajās kritušos. Marina kā
PSRS Augstākās padomes deputāte un Latvijas delegācijas
pārstāve piedalījās bojāgājušo
bērēs. Sēru gājienā viņu uzrunāja
maskavieši un teica: – Pasakiet
paldies Latvijai, ka iemācīja mūs
celt barikādes! Bez jūsu pieredzes mēs nebūtu uzvarējuši! Šis
notikums uz mūžu palicis rakstnieces atmiņā un aprakstīts arī
grāmatā Mans XX gadsimts, tāpat
kā neatlaidīgā cīņa par Molotova–Ribentropa pakta slepeno
protokolu atzīšanu 1989. gadā.
Tam bija milzīga nozīme Latvijas neatkarības atgūšanā. Arī šis
stāsts izskanēja Tūjā. Marinai
raksturīgā veidā – ar humora
devu un aizrautīgi, bet emocionāli un vēsturiski precīzi.
Rakstniece runā atklāti un
tieši, dalās ar valstiski un vēsturiski nozīmīgiem atmiņu stāstiem, bet nevairās atklāt arī ļoti
personīgus un emocionāli smagus dzīves brīžus. Marinai ir arī
nostāja un viedoklis par šodienas aktualitātēm. Tūjā rakstniece iestājās par priesteri Andreju
Mediņu, kā jau to publiski darījusi arī ierakstā sociālajā tīklā
Facebook. Pazīstot priesteri un
viņa dzīves gājumu personīgi,
rakstniece gan Facebook, gan
klātienē teica: – Tas, kurš savā
dzīvē piedzīvojis smagākus pārbaudījumus kā Andrejs Mediņš,
un tas, kurš pratis mīlēt savu tuvāko vairāk kā Andrejs Mediņš,
lai met pirmo akmeni. Es savos

75 gados nostāšos šī akmens
ceļā.
Nereti šādās tikšanās reizēs
kāds klātesošais rakstniecei vaicā, ko viņa domā par mūsdienu
Latviju un vai ir bijis vērts izcīnīt vēsturiskās cīņas par valsti,
kāda tā ir šodien. Marina kategoriski noraida apgalvojumus par
Latviju kā neizdevušos valsti un
patiesi lepojas ar šodienas Latviju. Viņa liek paraudzīties uz
sakoptajām pilsētām, lielām un
mazām, uz jaunuzceltām un renovētām ēkām, bibliotēkām, kultūras būvēm, liek aplūkot bagātīgo
literatūras klāstu latviešu valodā
grāmatnīcās. Mana Latvija ir izdevusies valsts! – saka rakstniece.
Tikšanās noslēgumā K. Pētersone dāvināja atmiņu krājuma Mans XX gadsimts grāmatas
Tūjas bibliotēkai. Tagad tās Tūjā
pieejamas ikvienam interesentam.
Paldies Tūjas bibliotēkas vadītājai Zeltītei Millerei par silto
uzņemšanu, Salacgrīvas novada
domes pārstāvei Evijai Keiselei
par aizkustinošu sveicienu no
pašvaldības un pasākuma dalībniekiem par atsaucību un patieso
interesi! Paldies kempingam Jūrasdzeņi par iespēju rakstniecei
piepildīt vēlēšanos redzēt jūru.
Ar Jūrasdzeņu saimnieku gādību
Marina ne vien bija Tūjas pludmalē un pie mola, bet apskatīja
arī atpūtas kompleksu un gleznotāja Roberta Muža darbus.
Sanita Kitajeva,
LNB Atbalsta biedrība

PII Vilnītis skolotājas eTwinning
sadarbības projektos

Nometņu vasara
novadā

Šogad Salacgrīvas novada
dome bērnu un jauniešu nometņu
projektu konkursā apstiprināja
līdzfinansējumu septiņu nometņu organizēšanai, no tām četras
diennakts un trīs – dienas nometnes.
Pēc datu pārbaudes pašvaldība sedza līdz 85% no nometnes
izmaksām, ja bērns un vismaz
viens no vecākiem deklarēts Salacgrīvas novadā. Dzīve ieviesa
savas korekcijas dažādos plānos,
un no apstiprinātajām nometnēm
jūlijā un augustā faktiski notika
četras.
Biedrība Attīstības parks
realizēja trīs diennakts nometnes:
Meža leģendas, Spartakiāde,
Meistarnīca – tēls. Kā var spriest
pēc nosaukumiem, to tematika
dažāda. Visu trīs nometņu norises vieta bija viesu nams Kraukļi,
ilgums – septiņas dienas.
Krista Muciņa organizēja nometni Cūkkārpas vasaras skola,
kas četras dienas notika PII Vilnītis. Pēc nometnes Amandas mamma Anda atsūtīja savu komentāru
par šo nometni: – Biju apsvērusi,
kurās nometnēs varētu laist savu
meitu, bet nebiju atradusi īsto
piedāvājumu. Meitu šobrīd interesē viss, kas saistīts ar Hariju
Poteru. «Facebook» redzētais
uzaicinājums piedalīties Cūkkārpas nometnē mani uzrunāja. Nometnes cena bija draudzīga, pati
tak ar’ zinu, ko tas maksā. Ģime-

Vilnītī svin Tēva dienu

Jankovsku
ģimene
tēta dienas
sportiskajās
aktivitātēs

Pirmā no labās – Mārīte Meļķe, otrā – Ilga Ūdre

Radoši iesācies jaunais mācību gads pirmsskolas izglītības
iestādē (PII) Vilnītis ar filiālēm
Svētciemā un Korģenē. Tradicionāli esam domājuši par mūsdienīgu pieeju mācību procesam,
mācību metožu dažādošanu,
tuvinot bērnu izglītošanu reālajai dzīvei. Katru gadu atbilstoši audzināšanas plānam esam
realizējuši daudzveidīgus dabas
projektus, pētījuši ūdens kvalitāti
dažādās Salacgrīvas ūdenstil
pnēs, iepazinušies ar atkritumu
ceļu un tā ietekmi uz dabu, apguvuši zināšanas par veselīgu uzturu. Kopā ar bērniem izstrādāti
pastaigu maršruti pa Salacgrīvu.
Esam piedalījušies dažādos radošo darbu projektos, piemēram,
Izkrāso savu bērnību, fotoprojektā Noķer pavasari, kurā grupa
Saulītes valstī ieguva 1. vietu un

galveno balvu – slīdkalniņu, Dod
lietai otru iespēju, Urdas rīkotajos konkursos un vēl, un vēl.
Šogad divas kolēģes – grupas
Vāverēni skolotāja Mārīte Meļķe
un Korģenes filiāles grupas Pelēni skolotāja Ilga Ūdre iesaistījušās e-Twinning mācībās un sākušas sadarbības projektus ar citām
pirmsskolas izglītības iestādēm
Latvijā.
M. Meļķe un Sandra Jirgensone veidos sadarbības projektu ar
Valmieras pirmsskolas izglītības
iestādes Kārliena kolēģēm – bērni pētīs Salacgrīvas un Valmieras
pilsētas bagātības. Aktīvie izpētes darbi jau uzsākti. Savukārt
I. Ūdre un Vivita Kleina kopā
ar divu Daugavpils PII kolēģēm
izstādās projektu, kur bērni uzzinās visu par un ap svētkiem – kā
svētkus svinēja pagātnē un kā to

nē tika apspriests šis jautājums
un nolemts, ka Amanda dosies
savā pirmajā diennakts nometnes
piedzīvojumā. Viņai ļoti patika
nometne, pati vēlējās, lai tā būtu
garāka. Viss bija super! Meita ir
gatava arī nākamgad doties uz
diennakts nometni! Man var sūtīt piedāvājumus, jo esmu droša
par šo komandu, kas visu organizēja! Pozitīvās emocijās par
dēla Mika piedzīvojumiem Cūkkārpas nometnē dalījās mamma
Dana: – Mikam ļoti patika spēlēt
kalambolu. Jau tagad viņš cer, ka
arī nākamgad būs šāda nometne
un viņš tajā varēs piedalīties. Novēlu neapstāties un uzdrošināties
turpināt organizēt nometnes, jo
jūsu komandai tas izdodas!
Salacgrīvas pašvaldības līdzfinansētajās nometnēs piedalījās
60 mūsu novada bērni un jaunieši. Caurskatot organizatoru veikto aptauju rezultātus, secinājām,
ka dalībnieki un viņu vecāki ir
ļoti apmierināti ar nometņu pedagogu darbu un piedāvātajām
aktivitātēm.
Šogad iecerētas bija vēl trīs
dienas nometnes, kas neguva
atsaucību, jo nepieteicās pietiekams bērnu skaits.
Salacgrīvas novada dome turpinās nometņu līdzfinansēšanu
arī nākamgad, nometņu projektu
pieteikumus pašvaldībā var iesniegt līdz 25. februārim.
Solvita Kukanovska

dara šodien, kā svētkus rīko, kas
nepieciešams, lai tie izdotos. Mazie korģenieši pētīs tējas ieguvi
zemnieku saimniecībā Dunduri
un projekta noslēgumā plāno svinēt tējas svētkus.
e-Twinning nav tikai platforma, bet gan kopiena uzņēmīgiem, radošiem un moderni domājošiem pedagogiem, kur dalīties savā pieredzē un gūt jaunas
atziņas, jaunas idejas, sadarbojoties ar kolēģēm citās iestādēs.
Priecājamies un lepojamies, ka
arī mūsu skolotājas ir šīs kopienas dalībnieces! Caur šo radošo
darbošanos PII Vilnītis bērni gūs
jaunas zināšanas un prasmes,
mācoties reālā dzīvē, reālās situācijās. Lai veicas!
Ligita Dambe,
PII «Vilnītis» vadītājas vietniece
izglītības jomā

Septembra otrajā svētdienā
Latvijā tradicionāli svin Tēva
dienu. Pirmsskolas izglītības iestādē Vilnītis, atzīmējot šos svētkus, laukumā tika organizēta tematiska pēcpusdiena Mēs ar tēti
kolosāli, kur bērniem bija iespēja
izjust prieku un lepnumu par darbošanos kopā ar savu tēti.
Svētku dalībniekiem piedāvāja daudzveidīgas sportiskas,
radošas un intelektuālas aktivitātes. Bērni kopā ar tētiem, māmiņu atbalstīti, varēja gan lēkt
ar maisiem, gan vizināties ķerrā, gan no lego klucīšiem veidot
vārdu tētis, gan pārbaudīt spēkus
labirintu spēlē. Tāpat bija iespējams piedalīties veiklības stafetē
un, piederības sajūtu veidojot,
ierakstīt savu vārdu draudzības
ābelē. Nameja Majora tētis atzina, ka grūtākais pārbaudījums –

īsts izaicinājums – izrādījies sava
bērna attēlošana zīmējumā.
Īpašu noskaņu radīja mūzikas
skolotājas Ingas Gobas izvēlētās
latviešu autoru dziesmas par tēti,
kas skanēja pasākuma laikā. Katra ģimene saņēma nelielu pārsteiguma balviņu par veiksmīgu piedalīšanos. Noslēgumā dalībnieki
pulcējās svētku kopbildei.
Iestādes vadītāja Dace Vilemsone pateicās iestādes darbiniekiem par ieguldīto darbu
pasākuma sagatavošanā, kā arī
pauda gandarījumu par ģimeņu
atsaucību, akcentējot, cik svarīgs
bērnam ir ar ģimeni kopā pavadītais laiks, un novēlēja tētiem piedzīvot skaistu Tēva dienu savās
ģimenēs!
Ligita Dambe,
vadītājas vietniece izglītības
jomā
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Salacgrīvas muzeja dārgumi
Dzejas dienu noskaņā

Sajūt, sajūt mana nāss,
Smaržo kaut kur ananass.
Acis modri izplešu, ausis plati atveru
Un nu labi satveru –
Raugoties uz vitrīnu.
Acu kakti mitri nu:
Tur ir logā ananasi vairāk simtu lotīm!
Un es priekā iedziedos it kā pēc notīm,
Atskan mana balss kā varens fagots.
Ļaudis! Diezgan skopumā ir žagots,
Rēķināts un gavēts –
Ananass lai slavēts!
Pilsonis lai aizmirst savu skarbo Nadi.
Rūgušpienu, saldskābmaizi, karbonādi,
Ananass būs viņa galda romantika.
Viņu redzēt tik! Jau ar to man tika!
Un pie loga gaišā stikla,
Stumdīts, grūstīts, pussabraukts no motocikla,
Stāvu es kā pacietīgs flamingo.
Lūk –
Man iznirst Kuba pretim, Jamaika un Sandomingo,
Rietumindu salu tūkstoš
Un aiz viņa Florida kā radīšanas katls vēl rūgstošs,
Florida, kur ziemeļus un dienvidus
Kopā saplūstam redz vienvietus.
Tur no terciārā kaļķakmeņa zemes,
Kuru retās vietās uzplēš lemess,
Milzu avoti bez skaita burbuļo,
Apakšzemes ūdens klintis urbuļo.
Ošiem, ozoliem un ciedriem
Tur ar mahagoni, dzelzu koku,
palmām jāsastopas tā kā biedriem;
Lācis, oposums tur mežos sen jau slija,
Upēs aligators, gaisos ķēnišķīga maitu lija…
Un es droši gribu cauri stiklam drāzties,
Tirgoņiem pret krūtīm brāzties
Kā sensenos laikos Floridā ir Huans Ponse Leons meties
lepni pretim briesmām,
Tādēļ trīssimt gadus vēlāk apdziedāts ar Heines Bimini
visburvīgākām dziesmām.
Bet – viss velti!
Stiklu šķelti,
Spēku nav.
Jau
Pār ielām vakaram līst tumsas tuša,
Mājup laižas katra muša,
Logos nozūd Carnikavas nēģi.
Nozūd Floridas zeltvulkāniskais avots.
Negriežas vairs milzu tauriņgavots,
Nav vairs pērtiķu, kas palmās lodā,
Strūklas nedzied klinšu bļodā,
Tik vēl sajūt, sajūt mana nāss:
Smaržo… kaut kur… ananass…
Olivereto
1922
Jā, izrādās, ka jau folklorizētais izteiciens Sajūt, sajūt
mana nāss, smaržo kaut kur ananass pieder Jānim Sudrabkalnam (1894–1975) – dzejniekam, vienam no nozīmīgākajiem 20. gadsimta 20. un 30. gadu autoriem. Olivereto
bija viens no dzejnieka pseidonīmiem, kas tika izmantots
kā segvārds humoristiskos dzejoļu krājumos. Pēc Latvijas Republikas inkorporācijas PSRS sastāvā 1940. gadā
Sudrabkalns kļuva par komunistiskās partijas ideoloģijas
atbalstītāju un vienu no redzamākajiem latviešu padomju
dzejniekiem. Taču viņa iekšējā pasaule pretojās un viņš
nejutās labi – katrs sīkums kļuva par iemeslu smagiem
pārdzīvojumiem. Par savām šaubām un bailēm viņš rak
stīja savai paziņai, literatūras skolotājai Mirdzai Lībietei:
– Mani nervi pēdējos mēnešos tā sajukuši, nemitīgas bailes
no dažādām briesmām tā nogurdinājušas manu prātu, ka
neredzēju vairs nekur izejas. Negribējās arī, kaunējos arī
atkal griezties pie psihiatres… Tad devos uz laukiem.
Un dzejnieka lauki ir Sprundas – senās mājas Lauvu
pusē, agrākajā Svētciema pagastā pie Šternu ģimenes. Ilgus gadus, kamēr Sprundu saimniece Inese Lavrinoviča,
dz. Šterna (1932–2015), bija vesela un stipra, gan mājas,
gan dzejnieka istaba bija iecienīts Latvijas apceļotāju apskates objekts. Tur tika rīkotas Dzejas dienas, dzejnieka
atceres pasākumi un regulāras skolēnu ekskursijas. Ineses
viesmīlība un laipnība bija leģendāra.
Muzejam ir zināma šīs vecsaimniecības vēsture un
Šternu dzimta, kas jau no 19. gadsimta ar mīlestību un
labiem panākumiem kopa savu zemi. 1920., 30. gados
Sprundās regulāri notika dažādi mājsaimniecības kursi,
kuros apkārtējo māju saimnieces varēja apgūt labas saimniekošanas prasmes, bet 1938. gada septembrī Svētciema
pagasta Sprundās kā progresīvā paraugsaimniecībā ciemojās Valsts prezidents Kārlis Ulmanis.

Jānis Sudrabkalns ar krustmeitu Inesi Šternu 1946. gads

J. Sudrabkalna dzīve nesaraujami saistīta ar viņa saimniecēm, leģendārajām māsām Šternām – Mirdzu, Maigu
un Birutu. Ar Mirdzu Sudrabkalns iepazinās jau 30. gados, apciemojot savu draugu rakstnieku Kārli Studentu,
kurš strādāja Rīgas Bērnu slimnīcā par saimniecības daļas vadītāju. Mirdza tur bijar slimnīcas virtuves pārzine.
Tā Mirdza kļuva par Sudrabkalna pirmo saimnieci. Otro
pasaules karu Sudrabkalns pavadīja galvenokārt Maskavā. Šajā laikā viņa dzīvoklī Rīgā mita Mirdzas māsa
Maiga. Viņai bija lemts kļūt par dzejnieka nākamo saimnieci. 1947. gada jūlijā Maiga nomira no trombozes. Tad
Šternu ģimene nolēma, ka par dzejnieku rūpēsies trešā
māsa Biruta Ampermane. (Birutas vīrs Jānis Ampermanis
(1889–1942) bija Latvijas valsts dibinātājs no Latviešu
zemnieku savienības, lauksaimnieks, Aizsargu organizācijas dalībnieks savā dzimtajā pagastā Kārķos. 1941. gada
14. jūnijā Ampermani ar sievu Birutu arestēja un izsūtīja.
Biruta no izsūtījuma atgriezās Latvijā 1940. gadu beigās, bet J. Ampermanis sodīts ar nāvi Severurallaga labošanas darbu nometnē Krievijā, Sverdlovskas apgabalā
1942. gada 27. jūnijā.) Biruta par dzejnieku rūpējusies
visilgāk – no 1948. līdz 1974. gadam.

Inese Lavrinoviča, dz. Šterna, Mirdzas Šternas meita,
Sprundās. 2000. gads

Mājturības kursu dalībnieces Sprundās. 1930. gadi

Jānis Sudrabkalns un Mirdza Šterna Sprundās, izvadot
viesus – rakstnieku grupu. 1974. gads

Pašlaik Sprundās neciemojas Sudrabkalna dzejas cienītāji, dzejnieki vai Dzejas dienu viesi, jo māju saimniekiem nav spēka cīnīties ar laika zobu, un tās iet bojā.
Latvijas televīzijas raidījuma Literatūre veidotāji šovasar
ciemojās Sprundās. Redzot, kā tur izskatās, viņi centīsies
kaut ko darīt, lai atjaunotu dzejnieka piemiņas istabu. Cerams, ka izdosies, un, sekojot LTV programmai, noskatīsimies raidījumu!
Iveta Kalniņa,
Salacgrīvas novada muzeja krājuma glabātāja

Māsas Mirdza, Maiga un Biruta Šternas Svētupes krastā.
1935. gads
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Jaunais mācību
gads Salacgrīvas
novadā

Šis mācību gads sācies neparasti. Pielāgosimies epidemi
oloģiskajai situācijai un sāksim
kompetenču pieejas īstenošanu
1., 4., 7. un 10. klasē. Ieviesīsim
jaunu vērtēšanas sistēmu. Būsim
gatavi visam jaunajam, kopā mācīsimies, nebaidoties kļūdīties.
Pavasarī mēs visi tikām iemesti nezināmajā – nācās ātri
pārorientēties jaunajiem apstākļiem. Izsaku lielu apbrīnu par
jūsu visu spēju ātri mobilizēties
šajā situācijā un milzīgu pateicību pedagogiem, audzēkņiem un
īpaši vecākiem par ieguldīto darbu veiksmīga attālinātā mācību
procesa nodrošināšanā, digitālo
prasmju apguvē. Jūsos ir milzīgs
kopības spēks, jūs esat fantastiski!

Ļoti ceru, ka tā, kā iesākuši,
mācības spēsim turpināt klātienē. Bet, lai tā notiktu, mums
visiem jāievēro visas epidēmijas
ierobežošanai izstrādātās prasības.
1. septembris ir īpaša, patīkamu satraukumu pilna diena
pirmklasniekiem, viņu vecākiem
un arī topošajiem absolventiem.
Ticiet savām spējām, un jums
viss izdosies! Uzsākot jauno mācību cēlienu, novēlu visiem izturību, pacietību, iejūtību citam
pret citu un labu veselību! Lai
sekmīgs, radošs un panākumiem
bagāts jaunais mācību gads!
Antra Paegle,
Salacgrīvas novada izglītības
speciāliste

Visas izglītības
iestādes darba
cēlienam
gatavas

Nedaudz citādi, bet ir sācies jaunais mācību gads. Lai
veiksmīgi sagatavotu skolas un
pirmsskolas izglītības iestādes
šim mācību cēlienam, augustā
novada vadība – domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs un viņa
vietniece izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes lietās Evija
Keisele – tikās ar katras iestādes
vecāku padomi. Savukārt augusta beigās pašvaldības pārstāvji
vēlreiz devās uz izglītības un
pirmsskolas izglītības iestādēm,
lai konstatētu, cik katra iestāde ir
gatava jaunajam mācību gadam.
E. Keisele bija gandarīta par
redzēto: – Kopējais viedoklis pēc
visu izglītības iestāžu apmeklējuma ir labs. Vasarā telpās un
ārpus tām ir veikti uzlabojumi
un remonti. Apmeklējot visas
mācību iestādes, mani pārņēma pārliecība, ka mūsu novadā
ir fantastiski pedagogi, cilvēki,
kuri ir īstajā vietā un kuriem patīk savs darbs. Paldies iestāžu
vadītājiem, skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem par viņu
radīto jauko un gaišo atmosfēru
gaiteņos un klašu telpās. Te īsti
vietā ir atgādinājums, ka svētkus un vidi veidojam mēs paši.
Tā tas arī ir. Paldies par to!
Viņa uzsvēra, ka attālinātā mācību forma pavasarī parādījusi
izglītības iestāžu gatavību šim
darbam. – Tās varēja tā strādāt, un, ja būs nepieciešamība,
to varēs turpināt, tomēr tai nevajadzētu kļūt par ikdienu, jo
mācību procesā ir ļoti vajadzīgs
pedagoga un skolēna klātienes
kontakts. Neatsverams šajā attālinātajā procesā ir vecāku atbalsts, drošības sajūta, ka viss ir
kārtībā, – viņa teica.
Priekšsēdētāja vietniece pauda pārliecību, ka kompetenču

pieejas īstenošana nesagādās lielas problēmas, jo novada izglītības iestādēs ir jomu koordinatori
un pedagogi attālināti ir piedalījušies dažādās konferencēs šīs
pieejas labākai apguvei. – Tas
nav nekas jauns un inovatīvs, jo
jau pirms 10 gadiem augstskolās
mācīja šādi strādāt. Šobrīd ir
tāds neliels pielāgošanās process, tiek salikti punktiņi uz i. Arī
vecākiem nav iemesla īpaši satraukties, ir vienkārši jāturpina
sadarboties ar klašu skolotājiem
un pirmsskolas skolotājiem un
viss būs kārtībā, – sacīja E. Keisele.
Visu izglītības iestāžu pedagogi un darbinieki ir čakli
strādājuši. Īpašs paldies Liep
upes pamatskolas pirmsskolas
skolotājām, kuras, domājot par
interesantu kompetenču pieeju
izglītībai, pašas gatavojušas didaktiskos materiālus. Tāpat pateicība par pirmsskolas izglītības
iestādes Vilnītis Korģenes filiālē
sakārtoto grīdu un ieeju iestādē.
Savukārt Krišjāņa Valdemāra
Ainažu pamatskolā, līdzīgi kā
Salacgrīvas vidusskolā, noņemot
padsmit kārtās uzklāto grīdas
krāsu, atjaunota vecā dēļu grīda. – Krišjānis Valdemārs noteikti lepotos ar šādi atjaunotu
grīdu, – sacīja Evija. Bērni, kuri
Ainažu pamatskolā mācās speciālās pamatizglītības programmās, ir ieguvuši jaunas telpas.
Šobrīd notiek to labiekārtošana.
Novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietās
ir pateicīga vecākiem par aktīvo iesaistīšanos, ieteikumiem,
priekšlikumiem un atklātajām
sarunām. Kopā mēs varam!
Ilga Tiesnese

2020. gada 22. septembris

Jaunumi

Krišjāņa
Valdemāra
Ainažu
pamatskolā

Lai jums, skolēni, skolā būtu
skaisti, ērti un interesanti šajā
2020./2021.m.g., esam uzlabojuši skolas estētisko vidi. Esam
sarūpējuši piecus jaunus portatīvos datorus, divus projektorus. Mums uzdāvinātas deviņas
planšetes un deviņi robotikas
komplekti. Esam izremontējuši
ēdamzāli, datorklasē sienas un
grīdas un iegādājušies jaunus
galdus un solus. Matemātikas un
latviešu valodas klasēs – atdzīvinājuši koka grīdu. Esam iekārtojuši piecgadīgo un sešgadīgo, kā
arī speciālās izglītības klasītes.
Tāpat uzlabots skolas iekšpagalms – skaistā puķudobe ar atpūtas bluķīšiem to vien gaida, lai
kāda klase tur apmestos.
Priecīgu mums visiem jauno
mācību gadu!
Ieva Skuja,
Krišjāņa Valdemāra Ainažu
pamatskolas direktore

Mēs gaidām mazos ainažniekus

Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola ir gatava jaunajam mācību
gadam

Liepupes
pamatskolā
Līdz ar rudenīgajiem rītiem,
rasā mirdzošiem asteru un gladiolu ziediem klāt skolas laiks.
Izskanējis pirmais skolas zvans
2020./21. mācību gadam Liep
upes pamatskolā. Šogad skolu
skar gan iekšējas, gan ārējas
pārmaiņas. Iekšējās saistītas ar
kompetenču izglītības ieviešanu,
ārējās – ar paveiktajiem darbiem
vasarā.
Mūs iepriecina Salacgrīvas
novada domes finansētā projekta par drošu piebraucamceļu pie
skolas noslēgums. Skolas priekšā
vēl rosās apzaļumotāji, kuri pabeidz stādīt pēdējos košumaugus,
taču skola tikusi pie glīti bruģēta laukuma, jauna piebraucamā
ceļa, drošības saliņām uz asfaltētā ceļa, sakārtotām pieturām,
bruģētiem celiņiem. Darbus veic
firma Kvinta BLC. Šis projekts
ir vērsts uz vides sakārtošanu ne
tikai pie skolas, bet arī tās apkārtnē, tāpēc priecēs ikvienu Liepupes iedzīvotāju.
Izmantojot skolēnu prombūtnes laiku vasarā un attālināto
mācību laikā, veikts vērienīgs
1. stāva gaiteņa remonts, remonts
dušās un ģērbtuvēs. Pamatīgi izremontēti divi 3. stāva kabineti –
angļu un krievu valodas. Pārmaiņas piedzīvojuši vingrošanas rīki,
šūpoles un cits āra inventārs. Sakārtotas un uzbetonētas kāpnes,
lai vieglāk un ērtāk ienākt skolā
no iekšpagalma. Ikdienā tiek
kopts, pļauts, ravēts, apzaļumots
un uzturēts kārtībā lielais skolas
dārzs, stadions, rotaļu laukumi
un pārējā teritorija vairāk nekā
5 ha platībā.
Darbi turpinās. Oktobra brīvlaikā tiks veikta linoleja ieklāšana 1. stāva garajā gaitenī. Tāpat
oktobra brīvlaikā plānots nomainīt stikla blokus trīs gaiteņos,
logi pasūtīti un noslēgts līgums
ar firmu Alandma par darbu izpildi.

Liepupes pamatskolā veikts remonts 1. stāva gaitenī

Pirmsskolas grupiņās daudz jaunumu

Pēc skolas padomes tikšanās
ar novada domes vadību 8. jūlijā
atbalstīts vecāku un skolas vadības lūgums par meiteņu mājturības kabineta modernizēšanu,
tam piešķirti 15 000 eiro. Uzsākti
darbi arī tur, un, domājams, decembrī meitenes varēs atgriezties
modernā mājturības kabinetā.
Otrs vecāku lūgums bija atbalstīt
āra trenažieru un aktivitāšu laukuma izveidi. Arī tam saņemts
15 000 eiro atbalsts no Salacgrīvas novada domes. Rit iepirkuma
procedūra, bet, tai noslēdzoties,
skolēniem būs pieejami āra vingrošanas rīki un trenažieri. Trešais vecāku lūgums bija līdzekļi
skolas iekšpagalma sakārtošanai.
Tie ir piešķirti, taču tehnoloģiskais process darbu veikšanai nav
savienojams ar rudens un ziemas

laikapstākļiem, tāpēc šos darbus
veiksim pavasarī.
Daudzus gadus visu Liepupes
sporta mīļotāju rūpes ir par slikto
sporta laukuma skrejceļu segumu un novecojušo sporta laukuma infrastruktūru – tāllēkšanas
bedri, lodes un diska sektoriem,
vecajām apgaismojuma laternām, kā arī vecajiem vingrošanas
rīkiem. Sporta laukums paliek
nākotnes sapnis, taču skolēni, vecāki, pedagogi ir pateicīgi Salacgrīvas novada domei par atbalstu
lielo remontdarbu veikšanā.
Vide veido cilvēka personību
un redzējumu par estētisko sev
apkārt. Esam priecīgi, ka tā kļūst
skaistāka un drošāka.
Veiksmīgu mācību gadu vēlot –
Arta Rubeze,
Liepupes pamatskolas direktore
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Salacgrīvas
vidusskolā

Pirmsskolas izglītības
iestādē Vilnītis

Lai uzsāktu 2020/2021. m.g.,
visas izglītības iestādes kļuvušas
vizuāli pievilcīgākas, ir ieviesti
dažādi jauninājumi. Salacgrīvas
vidusskolā ar 2020. gada 1. septembri skolēnus un apmeklētājus
priecē salabotās kāpnes pie centrālās ieejas durvīm, izremontētie
2. un 4. stāva gaiteņi ar nomainītu grīdas segumu, izremontētās
meiteņu un zēnu labierīcību telpas, nomainītie kāpņu foajē grīdas segumi.
Ir veikta 1.a klases telpas uzlabošana. Paldies 7.b klases vecākiem par ieguldīto darbu un
laiku klases telpas remontā! Par
izglītojamo un darbinieku drošību gādās uzstādītā automātiskā

Par pašvaldības piešķirto finansējumu pirmsskolas izglītības iestādē (PII) Vilnītis ar filiālēm Svētciemā un Korģenē paveiktais.
PII Vilnītis Salacgrīvā:
l sagādāti mācību materiāli kompetenču pieejas mācību saturā nodrošināšanai;
l nomainītas saimniecības ieejas durvis un uzstādīts durvju kods;
l atjaunots krāsojums arkām;
l atjaunoti rotaļu laukuma elementi;
l atjaunots krāsojums grupu telpās;
l balkonu grīdu remonts.
Filiālē Svētciemā:
l sagādāti mācību materiāli kompetenču pieejas mācību saturā nodrošināšanai;
l iegādāti prožektori teritorijas izgaismošanai;
l atjaunoti soliņi;
l atjaunoti rotaļu laukuma aktivitāšu centru elementi.
Filiālē Korģenē:
l sagādāti mācību materiāli kompetenču pieejas mācību saturā nodrošināšanai;
l sakārtota ieeja;
l ierīkota ugunsdrošības signalizācijas sistēma;
l izlīmeņota grīda un nomainīts grīdas segums grupas telpā;
l notiks radiatoru maiņa grupas telpā.
Paldies Vilnīša vadītājas vietniecei saimniecības jomā un remontstrādniekam par darbu organizēšanu un veikšanu!
Dace Vilemsone,
PII «Vilnītis» vadītāja

Salacgrīvas vidusskolas sporta zālē atjaunota ventilācijas sistēma

drošības sistēma, kas ugunsgrēka
trauksmes gadījumā nodrošina
durvju automātisku atvēršanos.
Skolēnu drošu pārvietošanos
uz konkursiem, olimpiādēm un
citiem pasākumiem nodrošinās
jauna skolas darba automašīna,
nomainot tehniski nolietoto, kas
līdz šim bija izglītības iestādes

rīcībā. Veiktie remontdarbi apkures sistēmas uzlabošanai nodrošinās vienmērīgu telpu temperatūru rudens un ziemas periodā, bet
atjaunotā ventilācijas sistēma nodrošinās gaisa cirkulāciju sporta
un aktu zālē.
Sanita Šlekone,
Salacgrīvas vidusskolas direktore

Novada mūzikas skolā
Vasara Salacgrīvas mūzikas
skolā aizritējusi neparasti klusi,
jo šogad nenotika mūzikas skolas
tik ļoti gaidītās Radošās meistarklases, kas būtu atzīmējušas savu
septīto jubileju. Taču netrūkst arī
jaunumu. Pateicoties biedrībai
Mēs-sabiedrībai un personīgi
Ilzei Saklaurei, kopā ar pūtēju
orķestri Enkurs esam tikuši pie
jauniem mūzikas instrumentiem:
trombona, saksofoniem, gājiena bungām, tenora raga, baritona raga, zuzafona un klarnetēm.
Tā kā instrumentu ir daudz, tad
sadarbībā ar SIA TP Kastes un
Mārtiņu Baķi skolā tapuši arī īpaši instrumentu glabāšanas plaukti.
Lai orķestris tiktu pie jauniem
mūziķiem, šajā mācību gadā mūzikas skolā atvērta arī klarnetes
spēles programma, kurā vēl tiek

Jaunie instrumenti Salacgrīvas mūzikas skolā

gaidīti spēlētgribētāji.
Paplašinot priekšmeta Kolektīvā muzicēšana piedāvājumu,
šajā gadā mūzikas skolā tika izveidoti arī trīs dažāda vecuma

grupu vokālie ansambļi, kurus
vadīs skolotāja Tatjana Lazdiņa.
Katrīna Borozdina,
Salacgrīvas novada mūzikas
skolas direktore

Pagaidām grupiņā vēl klusums

Mākslas skolā
Pie Salacgrīvas
mūzikas un
mākslas
skolas kopā
ar direktoriem
Katrīnu
Borozdinu un
Imantu Klīdzēju
novada domes
priekšsēdētāja
vietniece
izglītības,
kultūras, sporta
un jaunatnes
lietās Evija
Keisele (no
kreisās),
izglītības
speciāliste
Antra Paegle
un pašvaldības
izpilddirektors
Andris Zunde

Gluži vai vēja spārniem aizsteigusies vasara. Saņemti vērtējumi valsts konkursa darbiem,
aizritējis naborigama darbošanās, kurināšanas un vaļā vēršanas
pasākums. Aizsāktas iestrādes
projektam Ābols no ābeles tālu
nekrīt un sācies jaunais mācību
gads.
Valsts konkursā Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un
dizaina izglītības programmu
audzēkņiem 2019./ 2020. mācību
gadā Salacgrīvas mākslas skolai
iegūta viena 1. vieta (Saule Ķūrena ar darbu Bezgalīgais dvēseles sentiments) un viena 3. vieta
(Elza Krasovska ar darbu Dzīvās
plaisas). Ļoti priecājamies par
sasniegto! Gluži vai neticami,
bet fakts paliek fakts – skolas
audzēkņi jau ceturto gadu iegūst
valsts konkursa pirmās vietas!
Arī starptautiski žūrētajā konkursā Vērtību sakta S. Ķūrena

ieguvusi vienu no godalgām. Kā
lai nepriecājas, ja mums ir tādi
audzēkņi un tādi pedagogi! Šoreiz tie ir Vita Valdmane, Liene
Medne, Evija Kraukle un Madara
Medne.
27. augustā Latvijas mākslas
un mūzikas skolu direktoru sanāksme Jūrmalas mūzikas skolā iezīmēja tuvākās un tālākās
nākotnes mērķu sasniegšanas
gaitu. Tie sakrīt ar mūsu māk
slas skolā pirms gadiem aizsākto
animācijas programmas izveidi,
telpas un apjoma studijām un –
pats svarīgākais – domāšanas kā
cilvēka radošā procesa vissvarīgākās komponentes attīstīšanu.
To arī uzteica valsts konkursa
žūrija, kas ievēroja, ka Salac
grīvas mākslas skolas iesniegtie
audzēkņu darbi bija tik atšķirīgi
un individuāli sava rakstura izpausmē. Šeit atklājas lielais noslēpums, ka pedagogs neiejaucas

audzēkņa idejas pareizošanā, bet
veicina tās aizvešanu līdz rezultātam. Lai katrā solī audzēknis
sev uzdotu jautājumu, kāpēc es
to daru, un tūdaļ sniegtu atbildi – tāpēc! Analītiskas domāšanas sekmēšana un paveiktā apraksts. Padarītā apkopojums un
izvērtējums. Malā nepaliek izpildījums, kas tiek demonstrēts ar
pedagoga profesionālo pieredzi
un mērķi, uz kuru jātiecas.
Jaunajā mācību gadā Salacgrīvas mākslas skolas pedagogi gatavojas jauniem izaicinājumiem,
kas noteikti būs. Tiem jābūt! Jo
citādāk nenotiek attīstība laikā,
kas kopējā kultūras procesā iezīmēsies kā 21. gs. ar tam raksturīgajām vizuālās mākslas dizaina
tendencēm un multimediju iespēju izvērsumu. Arī Salacgrīvas
mākslas skolā.
Imants Klīdzējs

Rotaļu laukumi gaida mazos

Pirmsskolas izglītības iestādes Vilnītis filiālē Korģenē atjaunota grīda

Svētciemā atjaunots rotaļu laukums
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Cepļu trasē motokross
Sestdien, 29. augustā, Cepļu trasē Ainažos norisinājās Latvijas motosporta federācijas LaMSF organizētais Nacionālā
kausa motokrosā 4. posms un Latvijas junioru čempionāts. Pēdējo reizi atlētus sacenšamies redzējām pirms pusotra mēneša
Stendē, tādēļ bija interesanti pavērot, kā
sportisti vasaras gaitā spējuši uzturēt fizisko sagatavotību un meistarību. Turklāt šīs
bija īpašas sacensības, jo Ainažu mototrase
šogad atzīmē savu 20 gadu pastāvēšanu.
Šajā dienā noskaidroja labākos braucējus 12 klasēs – MX 50J; MX 50V, MX 65J,
MX 65V, MX 85J, MX 85V, MX A,
MX B, MX C, MX D, MX PRO un MINI
MX. 155 dalībnieki no 24 Latvijas klubiem un Igaunijas centās sasniegt labākos
rezultātus, cīnījās par vietu uz goda pjedestāla un sponsoru sarūpētājām balvām.
Pirmie kvalifikācijas braucienos un
pēc tam sacensību divos braucienos
1,3 km garajā trasē devās jaunākie sacensību dalībnieki MX 50J, MX 50V,
MX 85J un MX 85V klasē. Pēc kārtīgas cīņas mazie censoņi ar prieku kāpa uz goda
pjedestāla, saņēma dāvanas un, protams,
tāpat kā pieaugušie laistījās ar šampanieti
(bezalkoholisko). MX 50 J klasē uzvarēja
Patriks Cīrulis, otrajā vietā atstājot savu
dvīņubrāli, savukārt MX 50V klasē labākais šodien bija Rainers Grasis. MX 65J
klasē uzvarēja Astons Allass no Igaunijas,
MX 65V zelts Enriko Peilmanam, MINI
MX klasē labākais bija Reinis Pušpurs.
MX 85J klasē uzvarēja Ričards Alens Galcins, MX 85V – Tomass Šaicāns.
Tad kvalifikācijas braucienā devās pieaugušie. Pēcpusdienā uznākušais lietus
nemazināja dalībnieku vēlmi uzvarēt un
skatītāju līdzjušanu. Sīvā cīņā MX B klasē
uzvarēja mūsu novadnieks Dāvis Berg
šteins, ainažnieks Toms Tomass Zlidņevs
ierindojās 15. vietā. MX C klasē zelts
Robertam Zolmanim. MX D klasē labā-

Uz starta paši mazākie. Šis brauciens ir vienīgais, kad trasē drīkst doties vecāki

kais bija Mareks Leimanis, MX A – Dāvis
Kurmis. MX PRO klasē uzvarēja Kārlis
Kalējs, salacgrīvietis Harijs Suharževskis
bija otrais. Apsveicam!
Motoklubu vērtējumā pirmajā vietā
Rambas R, otrie Saules sporta klubs, trešie – Saldus motoklubs.
Mototrases saimnieks Gints Kopštāls
pastāstīja, ka mototrase ne tikai atzīmē
savu 20 gadu pastāvēšanas gadskārtu,
bet arī 20. motokrosa sacensības Ainažos. – Esam spara pilni šo sezonu parādīt
nedaudz citādākā gaismā, jo veikta diez-

gan būtiska trases pārbūve. Uzlabota arī
infrastruktūra, tādēļ trase kļuvusi interesantāka un baudāmāka. Tas viss, protams,
prasīja lielus ieguldījumus. Mēs vienmēr
esam atvērti jaunām idejām un vienmēr
gaidīsim ikvienu, kuram ir vēlēšanās
piedalīties šo sporta svētku rīkošanā! –
viņš apliecināja. G. Kopštāls un biedrība
Cepļi – Moto vislielāko paldies veltīja
Salacgrīvas novada domei par materiālo
atbalstu, kā arī par piešķirtajām piemiņas
veltēm uzvarētājiem. Paldies arī Ainažu
pārvaldei, firmām Dobeles dzirnavnieks,

Grandeg, Acteks, Tēraudiņi, Kapteiņu
osta, Hercs, AS Brīvais vilnis, Ainažu aptiekai, veikaliem Brīze, ALKO 1000 MARKET un KLM Cargo. Gints teica paldies
palīgiem Raitim Nikonovam, Pavļikam
Sumčenko, Aigaram Sāram un Aināram
Pāžem par nenogurstošo darbu gan sacensību sagatavošanā, gan palīdzot tieši motokrosa laikā. Par komentēšanu paldies labākajam motokrosa komentētājam Ērikam
Fogelam, par skaņu un mūziku – Jānim
Balodim un viņa komandai.
Ilga Tiesnese

ZAAO kopā ar Latvijas Zaļo punktu nodrošina
tekstila šķirošanas iespējas Ziemeļvidzemē

Pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmums SIA ZAAO sadarbībā ar Latvijas Zaļo punktu no 1. septembra piedāvā
tekstila šķirošanas pakalpojumu ZAAO
darbības reģiona 20 EKO laukumos, kā arī
pie vairākām tirdzniecības vietām Cēsīs un
Valmierā. Iedzīvotāji aicināti ievietot lietošanai vēl derīgu apģērbu, apavus un mājas
tekstilu speciālajos konteineros.
ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis: – Esam gandarīti, ka tagad varam
piedāvāt klientu prasītu pakalpojumu –
iespēju nodot tekstila izstrādājumus. Pāris gadu jau ar labām atsauksmēm EKO
laukumos vācām lietotus apavus, tagad
varam teikt, ka pakalpojums ir pilnīgs –
ir iespēja nodot ne tikai apavus, bet arī
lietošanai derīgus tekstila izstrādājumus.
Nevienu materiālu mēs nevācam tāpat
vien. Šķirot aicinām to, kam ir atrasta izmantošana vai pārstrādes iespējas. ZAAO
arī turpmāk meklēs dažādus risinājumus
aprites ekonomikas principu ieviešanai.
Latvijas Zaļā punkta direktors Kaspars
Zakulis: – Tekstila izstrādājumi vidē un
sadzīves atkritumos rada tikpat bīstamu
piesārņojumu kā cita veida atkritumi, jo
tie visbiežāk tiek ražoti no sintētiskām
šķiedrām. Jau šobrīd poligonos no kopējā atkritumu apjoma 3–5% ir tekstils.
Taču vienlaikus pētījumi parāda, ka apģērba patēriņš sabiedrībā pieaug, arvien
vairāk ietekmējot vidi. Eiropas Savienība
noteikusi, ka dalībvalstīm tekstils atsevišķi no citiem atkritumu veidiem būs jāvāc,
vēlākais, no 2025. gada. Taču pēc mūsu
tekstila šķirošanas pilotprojekta rezultātiem secinājām, ka ar mērķtiecīgu pieeju
un pārdomātu sadarbību starp valsts un
privāto sektoru Latvijā tekstila šķirošanas
sistēmu ir visas iespējas izveidot ātrāk –
no 2022. gada.

ZAAO darbības reģionā tekstila šķirošanas konteineri novietoti pie veikaliem
top! Raunas ielā 13A un Gaujas ielā 29
Cēsīs, savukārt Valmierā pie veikaliem
top! Rīgas ielā 64 un Miera ielā 5, kā arī
pie lielveikala Rimi Fabrikas ielā 2. Šobrīd Valmierā un Cēsīs tiek precizētas arī
citas vietas konteineru izvietošanai. Tāpat
tekstila šķirošanas konteineri pieejami
20 ZAAO EKO laukumos Alojā, Apē,
Augšlīgatnē, Cēsīs, Valmierā, Jaunpiebalgā, Krimuldā, Limbažos, Mazsalacā,
Raunā, Rūjienā, Salacgrīvā, Saulkrastos,
Smiltenē, Strenčos, Valkā, Taurenē, Daibē.
Tekstila šķirošanas konteineros iedzīvotāji aicināti ievietot lietošanai derīgos
apģērbus, apavus un mājas tekstilu. Lai

veicinātu tekstila nonākšanu atkārtotā
apritē, šķirošanas konteineros nedrīkst
izmest ar sadzīves ķīmijām, motoreļļām
sasmērētu, kā arī mitru, pelējušu apģērbu,
kas var sabojāt pārstrādei derīgo materi
ālu. Tāpat tekstila šķirošanas tvertnēs nedrīkst mest saplēstu apģērbu jeb audumu
atliekas.
Uz EKO laukumiem apģērbi, apavi un
mājas tekstils jānogādā maksimāli caurredzamos līdz 50 l tilpuma maisos, lai EKO
laukumu pārziņi vizuāli var novērtēt materiāla atbilstību.
Šķirošanai der krekli, bikses, jakas, mēteļi, šalles, cimdi, cepures, dvieļi, aizkari,
jostas, somas, gultas veļa, pārklāji, spilveni, segas, kā arī valkāšanai derīgi apa-

vi (izņemot gumijas un speciālie ziemas
sporta apavi – slidas, slēpju zābaki).
Latvijā – Rīgā, Pierīgā, Valmierā un
Cēsīs – kopumā izvietots jau vairāk nekā
30 tekstila šķirošanas konteineru, tuvākajā laikā to skaits Latvijā tiks palielināts
līdz 60.
Tekstila šķirošanu un apsaimniekošanu kopš pagājušā gada septembra Latvijā
īsteno Latvijas Zaļais punkts sadarbībā
ar vides apsaimniekošanas uzņēmumu
SIA Eco Baltia vide. Šobrīd sadarbība
uzsākta arī ar ZAAO, tādējādi veidojot
tekstila šķirošanas konteineru pārklājumu
Vidzemes reģionā. Aktuālā informācija
par tekstila šķirošanas konteineru atrašanās vietām – www.zalais.lv sadaļā Kur
izmest?.
Visi tekstila šķirošanas konteineros
iedzīvotāju sašķirotie materiāli nonāks
SIA Eco Baltia vide tekstila šķirošanas
centrā Tukumā, kur tiek veikta to šķirošana vairāk nekā 30 dažādās kategorijās
atbilstoši to tālākās izmantošanas iespējām – atkārtotai lietošanai vai pārstrādei.
Augstākās kvalitātes bērnu un jauniešu
apģērbi un apavi tiek ziedoti biedrībai
Taureņa efekts atbilstoši tās aktuālajām
vajadzībām.
Vēršam uzmanību, ka tikai atsevišķi
nodotais tekstils ir tālākai lietošanai un
pārstrādei derīgs. Tekstila izstrādājumus
nedrīkst ievietot papīra, polimēriem, metālam un stikla iepakojumam paredzētajos
konteineros. Pārstrādei netiks nošķirots arī
tas tekstils, kas izmests nešķirotu sadzīves
atkritumu konteineros, jo tajos tas kļūst
netīrs, bojāts un tālākai lietošanai nederīgs!
Zane Leimane,
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Salacgrīvas vidusskolas
čempionāts galda tenisā
Ziema ir laiks, kad sportisti lielu daļu
sacensību pavada iekštelpās, īpaši, ja ziema nelutina ar sniegu. Atnākot janvārim,
Salacgrīvas vidusskolas skolēni uzsāka
turnīru galda tenisā. Tā mērķis bija noskaidrot labākos dalībniekus četrās klašu
grupās gan zēniem, gan meitenēm, kā arī
popularizēt galda tenisu, aktivizēt sporta
dzīvi Salacgrīvas vidusskolā, organizēt
brīvā laika izmantošanu un gūt pozitīvas
emocijas.
Klašu grupas tika sadalītas šādi: 4.–5.,
6.–7., 8.–9. un 10.–12. klase (šajā grupā
varēja startēt arī skolas pedagogi). Katrā
tika izspēlēts apļa turnīrs, kur dalībnieki
tikās katrs ar katru. Līdz skolēnu pavasara
brīvlaikam pamatturnīrs tika izspēlēts un,
pateicoties Covid-19 pandēmijai, nācās
apbalvot dalībniekus pēc pamatturnīra rezultātiem. Jaunā mācību gada 1. septembrī
klašu audzinātāji apbalvoja godalgoto vietu ieguvējus.
4. klašu grupā piedalījās astoņi zēni.
1. vietu izcīnīja Edgars Salmanis (visas
uzvarētas spēles), 2. vietā ierindojās Krists
Ādamsons (viens zaudējums) un 3. vietā –
Rafaels Zviedris. 5. klašu grupā bija visvairāk dalībnieku – 12, un 1. vietu ieņēma
Kristians Kovačs (visas uzvarētas spēles),
2. vietā atstājot klasesbiedru Matīsu Rozmiaņecu. 3. vietā ierindojās Edvards Bobrovs. 6.–7. klašu grupā zēniem startēja
deviņi dalībnieki. 1. vietu izcīnīja Mārcis
Tomsons, 2. – Maksis Obuhovskis un 3. –

Kristaps Vanka. Ar 10 dalībniekiem notika
turnīrs 8.–12. klašu grupā zēniem. Uzvarēja absolvents Mārtiņš Mārcis Ilvess.
2. vietā ierindojās viņa klasesbiedrs Raivo
Ramba, bet 3. vietu ieguva Valters Bitmanis. Meiteņu konkurencē tika nokomplektēta tikai viena, 6.–9. klašu, grupa, kurā
startēja sešas drosmīgas meitenes. Prieks,
ka viņas ar lielu apzinīgumu un degsmi
izspēlēja pamatturnīru visātrāk. Rezultātā
1. vietā bija visjaunākā grupas dalībniece Amanda Majore, 2. – Līva Tauriņa un
3. – Ance Kalniņa. Šajā grupā vēl startēja
Viktorija Mežgaile, Lienīte Damsone un
Ksena Kokorēviča.
Diemžēl pandēmijas dēļ pavasarī nevarējām turnīru izspēlēt līdz galam, kā
bija paredzēts nolikumā. Vēlējāmies noskaidrot arī visas Salacgrīvas vidusskolas
labākos trīs galda tenisistus, kurus uzzinātu, ja katras klašu grupas 1.–3. vietas
ieguvēji savā starpā izspēlētu atsevišķu
turnīru.
Pirmais paldies visiem turnīra dalībniekiem par atbalstu sporta skolotājiem. Paldies skolas saimniecības daļas vadītājai
Tatjanai Kondratjukai par galda tenisa inventāra nodrošināšanu un, protams, sporta
skolotājiem Sandrai Bērziņai un Danielam
Grigorjevam par palīdzību turnīra organizēšanā.
Mārīte Jankovska,
Salacgrīvas vidusskolas sporta skolotāja
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Dambretistu komandas gūst
panākumus valsts čempionātā

Augusta beigās
Kuldīgā norisinājās
Latvijas jaunatnes
komandu
čempi
onāts 100 lauciņu
dambretē. Sacensības notika četrās vecuma grupās. Katrā
komandā
spēlēja
trīs zēni un viena
meitene.
Čempionātā piedalījās arī Limbažu
un Salacgrīvas novada sporta skolas
dambretisti,
kuri
startēja jaunākajā
U-8 un vecākajā
U-16 grupā. Mazie
cīnījās slavējami,
bet nācās atzīt Salaspils, Baložu un Godam izcīnītā 2. vieta. Apsveicam!
Zolitūdes apvienotās komandas pārākumu. Vicečempionu Diāna Malofeja, Kristers Lapiņš, Klāvs
gods, kauss par gūto 2. vietu, sudraba Norenbergs un Roberts Grišins. Atpaliemedaļas un balvas tika Salacgrīvas vidus- kot par trim punktiem, 2. vietu izcīnīja
skolas mazajiem dambretistiem Katrīnai Bauskas novada BJSS. 3. vietu ieguva SaReiziņai, Gustavam Ķūrenam, Mārtiņam laspils komanda. Individuāli vislabāk veiun Robertam Pommeriem. Trešajā vietā cās mūsu zēniem, viņi sarindojās pirmajā
palika Bauskas novada bērnu un jaunatnes trijniekā.
sporta skola (BJSS). Individuāli Mārtiņam
Klāvs uzvarēja visus mačus, bet Kris3., bet Robertam – 4. vieta.
ters un Roberts tikai pa vienai reizei cīnīVecākajā grupā par Latvijas čempi jās neizšķirti.
oniem pārliecinoši kļuva Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolas dambretisti
Kārlis Ozols

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2020. gada 22. jūlija sēdes lēmumu Nr. 283 (protokols Nr. 10; 24.1.§)
Precizēti ar Salacgrīvas novada domes 2020. gada 16. septembra sēdes lēmumu Nr. 335 (protokols Nr. 12; 4.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11

N O L I K U M S par licencēto vēžošanu Svētupes posmā
Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šis nolikums attiecas uz Svētupes posmu
no ceļa V143 tilta Kuiķulē augšup pret straumi līdz Salacgrīvas un Limbažu novada robežai (turpmāk – posms Svētupe). Posms Svēt
upe atrodas Salacgrīvas novada un Ziemeļvid
zemes biosfēras rezervāta administratīvajā
teritorijā.
2. Svētupe saskaņā ar Civillikuma 1102. punkta
I pielikumu ir privāta upe, kurā zvejas tiesības
saskaņā ar 2016. gada 13. decembra Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 790 Noteikumi par
zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos
pieder privāto ūdeņu īpašniekiem.
3. Licencētā vēžošana posmā Svētupe tiek ieviesta, lai regulētu un kontrolētu signālvēžu
(Pacifastacus leniusculus) skaitu. Licencētās
vēžošanas pamatmērķis ir iegūt papildu līdzekļus upes aizsardzībai, kā arī ar to saistītā lauku
tūrisma un rekreācijas attīstībai.
4. Licencēto vēžošanu posmā Svētupe uz
Salacgrīvas novada pilnvarojuma līguma
Nr. 3.25.3/339 no 04.10.2019. pamata organizē Svētupes aizsardzības biedrība, reģ. nr.
40008282401, Pūpolu iela Nr. 1, Korģene,
Salacgrīvas novads, LV-4054, tālr. 22017673,
e-pasts svetupes.ab@inbox.lv (turpmāk – licencētās vēžošanas organizētājs).
II. Licencētās vēžošanas noteikumi
5. Licencētā vēžošana posmā Svētupe notiek šī
nolikuma 1. punktā norādītajā Svētupes posmā
(2. pielikums).
6. Licencētās vēžošanas laiki: licencētā vēžošana posmā Svētupe atļauta no 1. jūlija līdz
1. oktobrim jebkurā diennakts laikā.
7. Licencētās vēžošanas rīki un veidi:
7.1. vēžošana posmā Svētupe atļauta ar vēžošanas krītiņiem, kā noteikts 2015. gada 22. decembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 800
Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi (turpmāk – noteikumi Nr. 800),
ar šādu atkāpi – krītiņu skaits vienam vēžotājam – līdz 10 krītiņiem;
7.2. atļauta vēžošana ar rokām;
7.3. citi vēžu ieguves paņēmieni, izņemot vēžošanu ar krītiņiem un rokām, ir aizliegti.
8. Licencētās vēžošanas ierobežojumi:
8.1. aizliegts vēžot bez atbilstoši šajā nolikumā paredzētām vēžošanas licencēm;

8.2. kategoriski aizliegta signālvēžu pārvietošana uz jebkuru citu ūdenstilpi neatkarīgi no
tās statusa, kā arī aizliegta to pārdošana;
8.3. vēžotāji ir atbildīgi par savu personisko
drošību vēžošanas laikā;
8.4. pārvietoties drīkst pa Svētupes krastam
paredzēto tauvas joslu 4 m platumā.
III. Vides un dabas resursu aizsardzības
prasības
9. Posms Svētupe, kurā tiek īstenota licencētā
vēžošana, atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras
rezervāta neitrālajā un ainavu aizsardzības
zonā, kur jāievēro:
9.1. Ministru kabineta 2001. gada 17. aprīļa noteikumi Nr. 175 Noteikumi par aizsargājamiem
ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas
pieminekļiem.
9.2. Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumi Nr. 264 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi, kas ir saistoši ikvienam vēžotājam.
10. Transporta novietošana uz koplietošanas
ceļiem Svētupes tuvumā atļauta atbilstoši Ceļu
satiksmes noteikumiem, bet uz privātām zemēm – ar zemes īpašnieka atļauju. Iebraukšana
Svētupes tauvas joslā stingri aizliegta.
11. Vēžotāji nedrīkst ierīkot jaunus piebraukšanas ceļus pie Svētupes (drīkst izmantot tikai
esošās piebrauktuves upei). Aizliegts jebkādā
veidā bojāt Svētupes krastu piegulošo zemes
īpašnieku īpašumu, nedrīkst kurt ugunskurus,
tam speciāli neierīkotās, neatļautās vietās.
Vēžošanas licences
12. Vēžošanas vienreizējā vie200
nas diennakts licence Svētupē
13. Vēžošanas sezonas licence
20
Svētupē
14. Vēžošanas sezonas zemes
īpašnieka bezmaksas licence
60
Svētupē

10 EUR
75 EUR
Bezmaksas

IV. Vēžošanas licenču veidi, skaits un cenas
V. Bezmaksas vēžošanas licenču izsniegšanas kārtība
15. Licenci Vēžošanas sezonas zemes īpašnieka bezmaksas licence Svētupē ir tiesīgi saņemt
Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā
Svētupes upes posmā Svētupe pieguļošo krastu
zemju īpašnieki.
16. Lai saņemtu licenci Vēžošanas sezonas

zemes īpašnieka bezmaksas licence Svētupē,
šī nolikuma 15. punktā minētajām personām
sazināties pa tālr. 22017673 ar licencētās vēžošanas organizētāju.
VI. Licenču noformējums un licenču
pārdošanas un izsniegšanas kārtība
17. Visās licencēs (pielikums Nr. 1A, 1B, 1C)
tiek uzrādīts: licences veids, izsniegšanas datums, kārtas numurs, cena, derīguma termiņš,
vēžošanas zona, licences saņēmēja vārds, uzvārds un personas kods, licences saņēmēja un
izsniedzēja paraksts, ziņas par licencētās vēžošanas organizētāju, lomu uzskaites tabula
(pielikums Nr. 1A, 1B, 1C) vai tās paraugs,
informācija par svarīgākajiem vēžošanas noteikumiem. Tīmekļa vietnē www.manacope.lv
iegādātās licencēs tiek norādīts: licences tips,
cena un derīguma datums, licences saņēmēja
vārds, uzvārds un personas kods.
18. Pārdošanas vietas, adreses, kontakttālruņi,
darba laiki:
18.1. www.manacope.lv sadaļā Copes kartes
un licences izvēloties posmu Svētupe, ir iespēja
iegādāties elektroniskās licences jebkurā diennakts laikā, izņemot, licenci Vēžošanas sezonas
zemes īpašnieka bezmaksas licence Svētupē;
18.2. Vēžošanas sezonas zemes īpašnieka bezmaksas licenci Svētupē var saņemt Svētupes
aizsardzības biedrībā, iepriekš sazinoties pa
tālr. 22017673.
19. Svētupes aizsardzības biedrība var izveidot
papildu licenču iegādes vietu, par to laikus informējot sabiedrību šādās informācijas vietnēs:
www.salacgriva.lv,
www.visitsalacgriva.lv;
www.manacope.lv, @VisitSalacgriva Facebook kontā, laikrakstos Salacgrīvas Novada
Ziņas un Auseklis.
20. Katra licencētās vēžošanas dalībnieka pienākums ir iepazīties ar šo nolikumu un pildīt
tā prasības, ko viņš apliecina ar parakstu, saņemot licenci.
21. Vēžošanai neizmantoto vai sakarā ar pārkāpumu atņemto licenču vērtība vēžotājam netiek
atmaksāta.
22. Vēžotājam vēžošanas laikā jābūt klāt personu apliecinošam dokumentam.
23. Viena persona diennakts laikā var iegādāties tikai vienu Vēžošanas vienreizējo vienas
diennakts licenci Svētupē.

VII. No licencēm iegūto līdzekļu izlietojums
24. No licenču realizācijas posmā Svētupe iegūtās kopējās summas 10% Svētupes aizsardzības
biedrība reizi pusgadā (līdz 31. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 31. janvārim – par otro pusgadu) ieskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda
dotācijas ieņēmumu veidošanai.
25. 90% līdzekļu no pārdotajām licencēm posmā Svētupe tiek ieskaitīti Svētupes aizsardzības
biedrības kontā, un tos tā izmanto zivju resursu
pavairošanai vai zivju nārsta vietu rekultivācijai
(atjaunošanai) atbilstoši Svētupes ekspluatācijas noteikumiem, kā arī zivju un vēžu resursu
aizsardzībai, makšķerēšanas un vēžošanas kontrolei un licencētās vēžošanas organizēšanai un
makšķerēšanas tūrisma infrastruktūras attīstībai.
26. Par iegūto līdzekļu sadali un izlietošanu posmā Svētupe ir atbildīga Svētupes aizsardzības
biedrība. Tā laikus nodrošina noteiktās formas
pārskata par realizēto vēžošanas licenču skaitu,
licenču veidiem, iegūtiem naudas līdzekļiem
un to izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta
dienestā divas reizes gadā – līdz 15. jūlijam un
15. janvārim – par iepriekšējo pusgadu.
VIII. Lomu uzskaites kārtība
27. Visu licenču īpašniekiem posmā Svētupe obligāts pienākums ir iesniegt datus par lomu, aizpildot lomu uzskaites tabulas, kur katras dienas
iegūto lomu ieraksta uzskaites lapā pēc norādītās formas (pielikumi Nr. 1A, 1B, 1C):
27.1. licenču Vēžošanas vienreizējā vienas diennakts vēžošanas licence Svētupē īpašniekiem
27. punkta prasības jāizpilda 24 stundu laikā pēc
licences derīguma termiņa beigām;
27.2. visu vēžošanas sezonas licenču īpašniekiem šī nolikuma 27. punkta prasības jāizpilda
10 (desmit) dienu laikā pēc licences derīguma
termiņa beigām.
28. Elektroniski iegādāto licenču īpašnieki datus
par iegūtajiem lomiem iesniedz elektroniski –
mājaslapā www.manacope.lv 24 stundas pēc vēžošanas licences darbības beigu datuma.
29. Svētupes aizsardzības biedrība katru gadu
līdz 1. februārim iesniedz pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā BIOR pārskatu par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem.
á 10. lpp.

10

l

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2020. gada 22. septembris

Noskaidrots Salacgrīvas novada
Kortu valdnieks – Gatis Preimanis
Vasarā, laikā, kad daudz sacensību tika
atceltas pandēmijas dēļ, Salacgrīvas sporta un atpūtas kompleksā Zvejnieku parks
notika Salacgrīvas novada atklātais čempionāts tenisā Kortu valdnieks. Tas sākās
jūnijā, finālspēles bija augusta beigās.
Turnīrā pieteicās 14 dalībnieku, kuri tika
salozēti divās apakšgrupās pa septiņiem
katrā. Apakšgrupu turnīrā katrs dalībnieks
izspēlēja spēles, tiekoties katrs ar katru.
Dalībnieki, kuri apakšgrupā ierindojās
1.–4. vietā, turpināja cīņu ceturtdaļfinālā.
Pārējie trīs no apakšgrupas izspēlēja turnīru par 9.–14. vietu. Tātad astoņi tenisisti
sāka cīņu ceturtdaļfinālā. Lai tiktu pusfinālā, spēle bija jāuzvar, un to paveica Aigars
Kārklis, Aleksandrs Pavlovskis, Gatis Preimanis un Marius Beķeris. Savukārt Mareks
Rakuzovs, Oļegs Linko, Jānis Bergs un
Raivo Ramba pacīnījās par 5.–8. vietu
Pirmajā pusfinālspēlē tikās A. Kārklis,
kurš pārliecinošā spēlē ar 2:0 (6-3, 6-0) uzvarēja Marius Beķeri. Otrajā pusfinālspēlē
ar 2:0 (6-1, 6-1) uzvaru pār A. Pavlovski
izcīnīja G. Preimanis. Spēlēs par 5.–8. vietu arī tika izspēlēts krusts. M. Rakuzovs ar
2:1 (7-6, 3-6, 6-2) uzvarēja R. Rambu, sa-

vukārt J. Bergs izcīnīja uzvaru bez spēles,
jo pretinieks turnīru nevarēja turpināt. Šo
abu pāru uzvarētājiem bija jātiekas spēlē
par 5.–6.vietu. Taču tā netika izspēlēta, un
viņi ieguva dalītu 5.–6. vietu. Spēlē par
7.–8. vietu arī viss noskaidrojās ātri, jo
R. Rambas pretinieks tehnisku iemeslu dēļ
uz spēli netika.
Ar nepacietību tika gaidītas finālspēles. Pirmie cīņu sāka spēlētāji par 3. vietu – M. Beķeris un A. Pavlovskis. Spēle
patiešām bija aizraujoša un līdzīga. Varēja
manīt, ka spēlētāji ir saspringti un nespēlē
brīvi, rezultāts mainījās par labu te vienam, te otram. Pirmajā setā, kas beidzās ar
M. Beķera uzvaru (7-6), uzvaras geimos
tika gūtas no pretinieku servēm. Otrajā
setā sasparojās A. Pavlovskis un uzvarēja
ar 6-4. Bija jāspēlē trešais sets. Pieredze,
motivācija un gribasspēks tajā lielāks izrādījās M. Beķerim, un viņš ar 6-3 uzvarēja
geimu. Tātad viņam arī uzvara spēlē ar rezultātu 2:1 un turnīrā 3. vieta.
A. Kārklis un G. Preimanis, kuri cīnījās par turnīra galveno titulu, arī aizvadīja
ļoti interesantu un līdzīgu cīņu. Ar pirmo
geimu vadībā izvirzījās A. Kārklis, taču

á 9. lpp.

31.8. nozīmēt atbildīgo personu, kura pēc Valsts
vides dienesta pilnvarotās personas vai pašvaldības pilnvarotās personas statusa iegūšanas
piedalās vides un vēžu resursu aizsardzības un
uzraudzības pasākumos, kā arī katru gadu līdz
31. decembrim iesniegt Valsts vides dienestā pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības,
kontroles un zivju resursu papildināšanas pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās vēžošanas nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu
un uzturēšanu;
31.9. iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu
par pārskaitījumiem valsts budžetā Zivju fonda
dotācijas veidošanai un no licenču realizācijas
iegūto līdzekļu izlietojumu divas reizes gadā
līdz 15. jūlijam un 15. janvārim – par iepriekšējo pusgadu;
31.10. līdz katra nākamā gada 1. februārim iesniegt pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskajā institūtā BIOR vēžotāju
aizpildītās un atpakaļ atgrieztās licences tālākai
datu apstrādei un vēžu resursu novērtēšanai;
31.11. organizēt izglītojoša rakstura vietas pieredzējuma pasākumus, lai vairotu sabiedrības
izpratni par dabas aizsardzību un tās nozīmi.
32. Licencētās vēžošanas nolikumā paredzēto
noteikumu ievērošanu kontrolē Svētupes aizsardzības biedrības pilnvarotas personas, Valsts
vides dienesta inspektori un Dabas aizsardzības
pārvaldes inspektori.
X. Noslēguma jautājums
33. Šis nolikums stājas spēkā 2020. gada 1. oktobrī, un tā darbības laiks ir 5 (pieci) gadi. Tā
darbības beigu datums ir 2025. gada 30. septembris.
XI. Nolikuma pielikumi
34. Pielikums Nr. 1A, 1B, 1C – licencētās vēžošanas licenču paraugi.
35. Pielikums Nr. 2 – shēma Svētupes daļas
posms Svētupe.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

30. Visu licenču (neatkarīgi no to veida) īpašniekiem, kuri neiesniegs licenču un lomu tabulas šī
nolikuma 27.1. un 27.2. punktos minētajos termiņos, kā arī cita veida pārkāpumu gadījumos
tiks liegta iespēja iegādāties vai saņemt jebkura veida licences licencētajai vēžošanai posmā
Svētupe kārtējā un nākamajā gadā.
IX. Licencētās vēžošanas organizētāja
pienākumi, licencētās vēžošanas un vides
aizsardzības prasību kontrole
31. Licencētās vēžošanas organizētāja pienākumi ir:
31.1. sniegt informāciju par licencētās vēžošanas vietām, licencētās vēžošanas organizētāju
un vēžošanas licences iegādes iespējām laikrakstā Latvijas Vēstnesis un vietējā laikrakstā,
kā arī nodrošināt atbilstošu zonu norādes zīmju
izvietošanu licencētās vēžošanas posmā Svēt
upe;
31.2. nodrošināt vēžošanas licenču pieejamību
saskaņā ar šī nolikuma 18. un 19. punktu;
31.3. reģistrēt, uzskaitīt un realizēt vēžošanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām, kā arī reģistrēt izsniegtās vēžošanas
licences uzskaites žurnālā; nodrošināt šī nolikuma 12.–14. punktā noteiktā licenču skaita limita
ievērošanu;
31.4. uzskaitīt interneta vietnē www.manacope.lv pārdotās licences hronoloģiskā secībā
elektroniski par katru pusgadu un katra pusgada
noslēgumā veikt attiecīgā pusgada elektroniski
uzskaitīto licenču saraksta izdruku, nodrošinot
izdrukāto licenču sarakstu uzglabāšanu 5 (piecus) gadus kopā ar licenču uzskaites žurnālu;
31.5. nodrošināt to, ka līdzekļi, kas iegūti, realizējot vēžošanas licences, tiek izlietoti atbilstoši
šī nolikuma 24.–26. punktam;
31.6. veikt vēžotāju lomu uzskaiti atbilstoši šī
nolikuma 27.–30. punktā noteiktai kārtībai;
31.7. iepazīstināt vēžotājus ar šo nolikumu;

1.C Pielikums

Nolikumam par licencēto vēžošanu Svētupes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā

Licenču paraugi ar loma uzskaites formu
Biedrība «Svētupes aizsardzības biedrība», reģ. nr. 40008282401,
Pūpolu iela 1, Korģene, Salacgrīvas novads, LV-4054,
tālr. 22017673, e-pasts: svetupes.ab@inbox.lv.

Vēžošanas sezonas zemes īpašnieka
bezmaksas licence Svētupē

Nr._________
Derīga no: _________________ Derīga līdz: __________________
(gads, mēnesis, diena)

(gads, mēnesis, diena)

_________________________________
(licences īpašnieka vārds, uzvārds)

Kas jāzina licences īpašniekam.
1. Vēžojot ievērojiet Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumus
Nr. 800 Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi un licencētās vēžošanas nolikumu (izņēmums - vēžošanā izmantojamo krītiņu skaits vienam
vēžotājam – līdz 10 krītiņiem).
2. Par konstatētiem Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās vēžošanas organizētājam pa tālruni
22017673.
3. Vēžošanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences
otrā pusē, un 10 (desmit) dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām iesniegt datus par lomu.
Šī nosacījuma neievērošana liegs jums turpmāko iespēju iegādāties licenci un
vēžot Svētupē nākamajā gadā.

Licenci izsniedza ____________________________
(paraksts, datums)

Licenci saņēma _____________________________
(paraksts, datums)

Skaits,
gab.

Piezīmes

G. Preimanis neļāva viņam
pārāk atrauties un spraigā
cīņā pirmo geimu uzvarēja
ar 7-5. Spēles otro setu labāk
aizvadīja G. Preimanis un
galarezultātā uzvarēja ar 2:0
(7-5,6-4). Tātad Salacgrīvas
novada čempionāta tenisā
Kortu valdnieka titulu izcīnīja G. Preimanis. A. Kārkli
apsveicam ar izcīnīto 2.   un
M. Beķeri – ar 3. vietu.
Novada atklātā tenisa turnīra Kortu valdnieks turpmāko
vietu sadalījums ir šāds: 4. vieta – A. Pavlovskis, 5.–6. vietu
dala J. Bergs un M. Rakuzovs,
7. vieta – R. Ramba, 8. vieta –
gada Salacgrīvas novada atklātā čempionāta tenisā
O. Linko, 9.vieta – Edgars Šī
Kortu valdnieks uzvarētāji Aigars Kārklis (no kreisās),
Ramba, 10. vieta – Aldis Gu- Gatis Preimanis, Marius Beķeris
sārovs, 11. vieta – Artis Bergs,
12. vieta – Juris Freibergs, 13. vieta – Ģirts SIA Sportland un personīgi M. Beķerim
Viļļa un 14. vieta – Aldis Riekstiņš.
par sarūpēto pārsteigumu visiem turnīra
Vislielākais paldies visiem turnīra da- dalībniekiem.
lībniekiem par piedalīšanos. Paldies Salacgrīvas novada domei par sarūpētajām
Mārīte Jankovska,
balvām un īpašs paldies uzņēmumam
sporta metodiķe

1.A Pielikums

Nolikumam par licencēto vēžošanu Svētupes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā

Licenču paraugi ar loma uzskaites formu
Biedrība «Svētupes aizsardzības biedrība», reģ. nr. 40008282401,
Pūpolu iela 1, Korģene, Salacgrīvas novads, LV-4054,
tālr. 22017673, e-pasts: svetupes.ab@inbox.lv.

Skaits,
gab.

Piezīmes

Vienas dienas licence vēžošanai Svētupē
CENA € 10,00
Nr._________
Derīga: __________________________
(gads, mēnesis, diena)

_________________________________
(licences īpašnieka vārds, uzvārds)

Kas jāzina licences īpašniekam.
1. Vēžojot ievērojiet Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumus
Nr. 800 Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi un licencētās vēžošanas nolikumu (izņēmums – vēžošanā izmantojamo krītiņu skaits
vienam vēžotājam – līdz 10 krītiņiem).
2. Par konstatētiem Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās vēžošanas organizētājam pa tālruni
22017673.
3. Vēžošanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences
otrā pusē, un 24 stundu laikā nogādājiet uz norādīto adresi. Šī nosacījuma neievērošana liegs jums turpmāko iespēju iegādāties licenci un vēžot Svētupē kārtējā
un nākamajā gadā.

Licenci izsniedza ____________________________
(paraksts, datums)

Licenci saņēma _____________________________
(paraksts, datums)

1.B Pielikums

Nolikumam par licencēto vēžošanu Svētupes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā

Licenču paraugi ar loma uzskaites formu
Biedrība «Svētupes aizsardzības biedrība», reģ. nr. 40008282401,
Pūpolu iela 1, Korģene, Salacgrīvas novads, LV-4054,
tālr. 22017673, e-pasts: svetupes.ab@inbox.lv.

Skaits,
gab.

Piezīmes

Vēžošanas sezonas licence Svētupē

CENA € 75,00
Nr._________
Derīga no: _________________ Derīga līdz: __________________
(gads, mēnesis, diena)

(gads, mēnesis, diena)

_________________________________
(licences īpašnieka vārds, uzvārds)

Kas jāzina licences īpašniekam.
1. Vēžojot ievērojiet Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumus
Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” un licencētās vēžošanas nolikumu (izņēmums – vēžošanā izmantojamo krītiņu skaits vienam vēžotājam – līdz 10 krītiņiem).
2. Par konstatētiem Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās vēžošanas organizētājam pa tālruni
22017673.
3. Vēžošanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences
otrā pusē, un 10 (desmit) dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām iesniegt datus par lomu.
Šī nosacījuma neievērošana liegs jums turpmāko iespēju iegādāties licenci un
vēžot Svētupē nākamajā gadā.

Licenci izsniedza ____________________________
(paraksts, datums)

Licenci saņēma _____________________________
(paraksts, datums)

2. Pielikums

Nolikumam par licencēto vēžošanu Svētupes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā

Svētupes daļas posms Svētupe

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2020. gada 22. septembris

OKTOBRIS
BIBLIOTĒKĀS
Datums
No 5.X
6.X

Pasākums
Veltījums pasaules Skolotāju dienā (literatūras izstāde no bibliotēkas krājuma
materiāliem)
Rīta stunda bērniem Rudens ratos – grāmata!

Vieta
Tūjas bibliotēkā
Svētciema
bibliotēkā

No 10.X

Rudens mākslas izstāde Īstenības pieskāriens – gleznotāja Aivara Romanovska
gleznas.
Klātesamība izstādes iekārtošanas meistarklasē kopā ar mākslinieku sestdien,
10.X, no plkst. 12
13.X 14.00
Rudens stāsts no mana dārza
Piektdienās Liepupes amatierteātra izrāžu ieraksti no arhīva
plkst. 14.00
14.X 17.00
Tikšanās ar rakstnieci Daci Judinu un mūziķi Artūru Nīmani koncertprogrammā
Laika stāsti un dziesmas
15.X 12.30
Lasītāju tikšanās ar aktrisi un astroloģi Akvelīnu Līvmani
Oktobrī
Literārās izstādes
l Un rozes sevi pārgrozīs,
Kamēr tām cilvēks pēdas dzīs.
Dzejniekam un atdzejotājam Jānim Rokpelnim – 75
l Jā, arī par savu garīgu barību mums no visa spēka jāgādā, un teicams tas cilvēks, kas arī jūt izsalkumu pēc garīgas barības, jo izsalkums rāda veselību.
Folkloristam, publicistam, rakstniekam un Dainu tēvam Krišjānim Baronam – 185
l 4. oktobrī – Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena!
22.X
Pasakas pa telefonu – tikšanās ar lasīšanas pulciņu
Džanni Rodāri 100 gadu jubilejai
Oktobrī
Literatūras izstādes Oktobra jubilāri:
l Komponistam, pianistam un dziedātājam Uldim Stabulniekam – 75
l Dainu tēvam Krišjānim Baronam - 185
Oktobrī
Izstādes
l Kas notiek dzīvnieku pasaulē? (Krāsainās grāmatiņas vismazākajiem lasītājiem)
l Cikla Latvijas kultūras leģendas izstāde Dainu tēvam Krišjānim Baronam 185
l Lasītveicināšanas projekta Bērnu, pusaudžu un vecāku žūrija ‘20 grāmatas
l Skolu vēstures lappusēs – skolotāji! (Novadpētniecības krājuma materiāli)
Oktobrī
Jaunieguvumi daiļliteratūrā un nozaru literatūrā
Oktobrī un Rotaļu telpā – spēles atpūtai un radošai domai
pastāvīgi
Oktobrī un Ievērojamu kultūras personību dzīves jubilejas
pastāvīgi

Kamēr 2020. gada pavasarī visu pasauli pārsteidza
iepriekš nepieredzēta krīze, liekot daudziem pielāgoties
pārmaiņām un pieņemt nestandarta risinājumus ikdienas
dzīvē, mācību un darba vidē, arī Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrs Bāka piedzīvoja reorganizāciju.
Ar 1. jūliju iestādei ir mainīts nosaukums un pilnveido-

Tūjas bibliotēkā
Liepupes
bibliotēkā
Svētciema
bibliotēkā

Ainažu
bibliotēkā

Liepupes
bibliotēkā

Svētciema
bibliotēkā

Tūjas bibliotēkā

l

11

Jaunatnes un
uzņēmējdarbības
iniciatīvu centrs iesaka

22. septembrī sākas pieteikšanās mācībām Eiropas Sociālā
fonda pieaugušo izglītības projekta Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide
5. kārtā, kurā strādājošie varēs
izvēlēties mācības 12 dažādās nozarēs. Pieteikšanās šajā kārtā ritēs
līdz 22. oktobrim. To var izdarīt,
aizpildot pieteikumu tiešsaistē
www.macibaspieaugusajiem.lv.
Arī piektajā kārtā mācībām
varēs pieteikties nodarbinātas un
pašnodarbinātas personas, kuras
ir vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību,
jaunie vecāki, kas atrodas bērna
kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba attiecības, kā arī
strādājošie pensionāri.
Nodarbinātas personas projekta laikā mācīties var divas
reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita. Jāņem gan
vērā, ka vienlaikus iespējams
mācīties tikai vienā izglītības
programmā. Ja mācības uzsāktas un kādu iemeslu dēļ pārtrauktas, atkārtoti var pieteikties ne
ātrāk kā sešus mēnešus pēc
mācību pārtraukšanas dienas.
Vairāk par pieteikšanās nosacījumiem – macibaspieaugusa-

jiem.lv/ka-notiek-pieteiksanas.
Sākot ar 5. kārtu, mācību izmaksas 95% apmērā profesi
onālās tālākizglītības programmas apguvei, kas dod iespēju
iegūt profesiju, sedz Eiropas
fondi un valsts. Mācoties kādā
no tālākizglītības programmām,
nodarbināta persona var saņemt
arī atbalstu ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu
un atpakaļ. Tālākizglītības pro
grammas apguvei nodarbinātas
personas līdzmaksājums ir 5%.
Pārējo izglītības programmu apguves izmaksas Eiropas fondi un
valsts sedz 90% apmērā, nodarbinātas personas līdzmaksājums ir
10%. Līdzmaksājumu var segt
arī darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona.
Vēlamies vērst uzmanību uz
to, ka arī Salacgrīvas novadā uz
vietas tiks piedāvātas profesionālās pilnveides izglītības programmas (160 stundu apjomā):
l projekta vadība;
l No idejas līdz uzņēmumam;
l kokgriešana un kokgriezumu
restaurācija;
l tūrisma produkta izstrāde;
l datu analīze un pārskatu sagatavošana.

Lauksaimnieki vienotā platībmaksājuma avansu
sāks saņemt no 16. oktobra.

tas darbības jomas. Turpmāk tā būs vieta, kur satikties
mazliet trakajiem, mazliet nepiederīgajiem, mazliet dumpiniekiem – Salacgrīvas novada jauniešiem, topošajiem
un esošajiem uzņēmējiem, mūžizglītības interesentiem.
Tā būs vieta, kur radīt un īstenot jaunas idejas un strādāt
pie kopīgiem projektiem, kā arī turpināt iesāktos darbus,

nepazaudējot, bet nostiprinot un papildinot jaunatnes un
uzņēmējdarbības individuālās un kolektīvās vērtības. Ja
vēlies būt iestādes notikumu virpulī un nepalaist garām
jauno un uzņēmīgo jaunumus, ieskaties Facebook Jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centra lapā un seko
tai arī turpmāk!
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Septembra
jubilāriem
No vasaras mācies mūžu dzīvot,
Mācies krāsas un siltumu krāt,
Katram dzīvotam mirklim,
Pieliekot mīļumu klāt.

Šis ir ražas laiks ogām un sēnēm mežā,
āboliem, bietēm, kartupeļiem un kāpostiem dārzā…
Vēlam domāt, radīt, darīt un mīlēt, jo šis ir ražas
laiks arī mūsu domām, darbiem un vēlmēm!

2020. gada 22. septembris

Lielsalacas
ev. lut. draudzes
svecīšu vakari:

Kuiķulē
26. septembrī pl. 15
Salacgrīvā 26. septembrī bez svētbrīža
Brīdagā
3. oktobrī pl. 15.

Salacgrīvas kultūras namā
sestdien, 3. oktobrī,
plkst. 16.00

klaviermūzikas
koncerts

Programmā:
Frideriks Šopēns,
Selga Mence,
Imants Zemzaris

PĻAUJAS SVĒTKU DIEVKALPOJUMS.
Dzied Dvēseles dziesma. Pateiksimies Dievam
ar pašu audzētām dārza un lauku veltēm.

Tūjas bibliotēkas Zinību centra zālē
(Tūjā, Liedaga ielā 11-1)

septembrī
fotogrāfa,
reiki skolotāja

Andra
VĒTRAS
fotoizstāde

«DZĪVES KALEIDOSKOPS»

Godinās laulību jubilārus ATZĪŠANĀS

Salacgrīvas novadā 17. oktobrī kopīgā svinīgā pasākumā godinās
laulību jubilārus. Aicinām pieteikties godināšanai Salacgrīvas novadā dzīvojošos pārus, kuriem laulībā šogad aprit 25, 50 un vairāk
gadu.
Pārus lūdzam pieteikties līdz 1. oktobrim pa tālruni 64071979,
klātienē Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļā Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, 107. kabinetā vai pa e-pastu liga.zalite@salacgriva.lv.

4. oktobrī pl. 10

DIĀNA
ZANDBERGA

Nēģu svētki
10. oktobrī

(klavieres)

n SALACGRĪVAS PILSĒTĀ
10.00–14.00
				
				
12.00–16.00
				

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu
OPEL MERIVA,

Salacgrīvas novada muzejā
nēģu zvejas ekspozīcija, nēģu spēle,
tača konstruktors.
zivju kioskā – cepti nēģi un nēģu zupa.
Kūpinātas zivis.

n SALACGRĪVAS APKĀRTNĒ

valsts reģistrācijas Nr. GC6753, šasijas Nr. W0L0XCE7564060935
(pirmo reizi reģistrēta 25.08.2006.g.).

9.30 			
12.00–16.00

Automašīnas nosacītā cena – 537,19 eiro (bez PVN).
Pieteikums par automašīnas Opel Meriva pirkšanu iesniedzams Liepupes
pagasta pārvaldē vai Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9 divu nedēļu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā Salacgrīvas Novada Ziņas. Ja divu
nedēļu laikā pēc sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, rīkojama
izsole Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.
Ja tā netiek rīkota, samaksa nosacītās cenas apmērā par automašīnas Opel
Meriva pārdošanu veicama 5 (piecu) darbdienu laikā no Salacgrīvas novada
domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas paziņojuma saņemšanas.
Pirms izsoles tās dalībnieki ar automašīnas tehnisko stāvokli var iepazīties, apskates laiku saskaņojot pa tālruni 64020118.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem iespējams mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, dalībnieku reģistrācija izsolei tiek veikta Liepupes pagasta pārvaldē un Salacgrīvas novada domē līdz 26. oktobra plkst. 17.
Izsole notiks 27. oktobrī plkst. 15 Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, Salacgrīvas
novada domē.
Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā
AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalības
maksa – 10 eiro (t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no
izsoles objekta nosacītās cenas.

Nēģu kross 2020
Nobildējies ar Nēģu karali

n I NĒĢU TACĪ Kurķis
12.00–16.00
				
				
				
				
15.00 			

Nēģu burgeri (Blackburger).
Cienājies ar ceptiem nēģiem un
nēģu zupu, satiec nēģu zvejas
amatu meistarus.
Amatnieku tirdziņš
Garākais viltotais nēģis pasaulē

n II NĒĢU TACĪ

12.00–16.00
				
				
				
				
				
				

Cepti nēģi, satiec nēģu zvejas amatu
meistarus.
Radošās darbnīcas mazajiem un
lielajiem:
l Izkrāso ņurņiku!
l kalēja aktivitātes (DUDU ligzdas)
l smilšu spēles ar nēģiem

n SVĒTUPES NĒĢU TACĪ

Būs iespēja iegādāties Roberto grāmatu ar autogrāfu

12.00–16.00
				
				
				

Cienājies ar ceptiem nēģiem un
nēģu zupu, nēģu pīrādziņi,
nēģu pastēte.
Satiec nēģu zvejas amatu meistarus.

Salacgrīvas novada kultūras centrā

Salacgrīvā

Apbūves tiesību izsole zemes gabala daļai
Ganību ielā 4, Salacgrīvā

Izsoles objekts – Apbūves tiesības uz zemes gabala daļu Ganību ielā 4,
Salacgrīvā (0,25 ha platībā).
Apbūves tiesību nodibināšanas mērķis – komercobjekta apbūve.
Izsoles objekta Apbūves tiesības maksa gadā – 63 eiro.
Apbūves tiesību termiņš – 20 (divdesmit) gadi.
Izsoles veids – pirmā Apbūves tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Apbūves tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 6. oktobra
plkst. 17. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami Salacgrīvas novada domē,
Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, klientu apkalpošanas centrā.
Izsole notiks 7. oktobrī plkst. 16 Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, 106. telpā.
Izsoles solis – 5 eiro.
Izsoles norises kārtība saskaņā ar izsoles noteikumu 6. nodaļu (izsoles notei
kumi pieejami Salacgrīvas novada pašvaldības mājaslapā www.salacgriva.lv).
Izsoles objektu var apskatīt, saskaņojot apskates laiku pa tālruni 64071986.

25.IX		 18.00 grāmatas Pa Latvijas novadiem ar Roberto prezentācija
ar stāstiem, mūziku un parunāšanos.
Būs iespēja iegādāties grāmatu ar autogrāfu. Ieeja brīva
3.X		 12.00 jaundzimušo salacgrīviešu uzņemšana novadnieku saimē
			 16.00 Diānas Zandbergas klaviermūzikas koncerts Atzīšanās.
Programmā Frideriks Šopēns, Selga Mence, Imants Zemzaris.
Ieeja brīva
8.X		 18.00 Salacgrīvas Novada Ziņām – 25
15.X		 16.00 jautra izrāde bērniem Māja zem varavīksnes
18.X		 16.00 Raimonda Paula, Zigmara Liepiņa un Borisa Rezņika
dziesmas izrādē Nora Bumbiere un Viktors Lapčenoks –
				
zelta duetam 50. Lomās – Marija Bērziņa, Andris Ērglis un
Mārtiņš Egliens. Ieeja 20 un 15 eiro
23.X		 18.00 Piazzolla. Lācis. Tango vēsture. Astora Pjacollas, Kārļa Lāča
un Fausto Bekalosi darbus atskaņo LNO stīgu kvartets:
Sandis Šteinbergs – vijole, Raimonds Melderis – vijole,
Arigo Štrāls – alts, Ainārs Paukšēns – čells, Raivo Ozols –
kontrabass, Artūrs Noviks – akordeons. Ieeja 5 eiro

Liepupē

10.X		 12.00 jauno liepupiešu uzņemšana novadnieku saimē
17.X		 16.00 sudraba un zelta kāzu jubilāru godināšana. (Iepriekš jāpiesakās pa t. 64071979)

Ainažu kultūras namā

3.X		 14.00 jaundzimušo ainažnieku uzņemšana novadnieku saimē
10.X		 14.00 eņģeļu zīmēšanas meistarklase. Eņģeļu praktiķe-terapeite Rasma Polmane-Fugale aicina uz
meistarklasi, lai varam atklāt sevī savu mīlestību, ar savu iekšējo un ārējo pasauli pieņemt savu
mīlestības ceļu, ar pateicību par iespēju radīt kopā ar eņģeli – mīlestību. Katra gaismas daļiņa,
kas stiprina, ir pierādījums tam, ka tava enerģija vairojas.
Visi nepieciešamie materiāli tevi gaidīs radīšanas procesam.
Pauzītei našķi un tēja. Maksa par materiāliem – 15 eiro
Pieteikšanās obligāta. E-pasts rasma.polmane@gmail.com, mob. t. 28321658
16.X		 18.00 Dr.Paed., Mg.sc.sal. Rutas Renigeres bezmaksas lekcija par tēmu Vēzis: 21. gadsimta izaicinājumi.
Tajā tiks apskatīti sabiedrībā izplatītie mīti un zināšanas par onkoloģiju, labdabīgi un ļaundabīgi
audzēji, biežāk sastopamie ļaundabīgie audzēji un ārstēšanas metodes, agrīna audzēju diagnostika,
valsts finansēta, skrīningprogramma, mērķis un uzdevumi u.c.
Nav labāka drauga par labu veselību, sliktāka ienaidnieka par slimību. (Senindiešu izt.)

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

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

