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Par Korģenes
ceļu

18. martā Ministru kabinets apstiprināja 2021. gadā prioritāri pārbūvējamos un
atjaunojamos valsts reģionālo un vietējo
autoceļu posmus sekmīgai administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai. No
valsts budžeta programmas Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem ceļa P-12 Limbaži–Salacgrīva (no Korģenes līdz Salacgrīvai ar pievedceļu Korģenei) sakārtošanai piešķirts 1 700 000 eiro. Šīs vasaras
laikā plānota ceļa Salacgrīva–Korģene
(10,57 km) un pievedceļa Korģenei
(0,4 km) divkārtu virsmas apstrāde.
Šī ceļa posma sakārtošanu Salacgrīvas
novada, bet jo īpaši Korģenes iedzīvotāji
gaida jau no 2001. gada, kad pēc iedzīvotāju iniciatīvas Salacgrīvas pašvaldība aicināja Satiksmes ministriju šo jautājumu
risināt.

Šī gada 23. martā, kopā ar korģenieti
Gunitu Bisnieci izbraucot Korģenes ceļu
un apskatot Gunitas mapē ar uzrakstu Korģenes ceļš apkopoto informāciju, Salac
grīvas novada pašvaldības vadītājs Dagnis
Straubergs uzsvēra: – Šī ir laba ziņa! Kādreiz mēs gaidījām asfaltu uz šī ceļa posma,
bet arī dubultā virsmas apstrāde ir liels
solis uz priekšu. Lielais paldies jāsaka tieši korģeniešiem, Gunitai un tiem daudziem
simtiem cilvēku, kuri parakstījās. Arī novada uzņēmēju konsultatīvā padome aicināja pašvaldību aktualizēt šo jautājumu.
Salacgrīvas novada dome tikai šos dokumentus virzīja tālāk. Beidzot mūsu centieni ir vainagojušies panākumiem! Tas ir
pietiekami liels ieguvums. Mēs varam būt
gandarīti par visu Salacgrīvas novada iedzīvotāju padarītu darbu.

Atgādinājums:

sarakste ar valsts institūcijām par šī ceļa slikto kvalitāti turpinās kopš 2001. gada. Šo
20 gadu laikā tas bijis grūti izbraucams pavasaros, rudeņos un ziemās, tomēr kokmateriālu un citu kravu satiksmes intensitāte palielinājusies, tādēļ ceļš, neskatoties uz
šajā laikā veiktajiem uzturēšanas pasākumiem, ir kļuvis sliktāks. Posms Korģene–Salacgrīva ar grants segumu savieno Limbažus un Salacgrīvu – novadu administratīvos
centrus, kā arī kalpo kā ceļš uz Salacgrīvas ostu, faktiski ir viena no būtiskajām artērijām, pa ko transportē kokmateriālus. Tas ir nozīmīgs Limbažu, Pāles, Korģenes un
citurienes iedzīvotājiem nokļūšanai uz darbavietām, izglītības un medicīnas iestādēm.
Pusotras minūtes laikā pa šo ceļu aizbrauc viena transporta vienība un 40% no tām ir
smagais transports. Kokmateriālu pārvadātāji izvēlas lauku ceļus savu kravu nogādāšanai uz ostu, neiegādājoties vinjetes (autoceļa lietošanas nodeva), tās nepieciešamas tikai uz galvenajiem valsts ceļiem.

Pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs un korģeniete Gunita Bisniece pāršķirsta 20 gados
apkopotos materiālus un ir gandarīti, ka Korģenes ceļu šajā vasarā sakārtos

Korģeniete G. Bisniece neslēpa gandarīju par valdības lēmumu piešķirt šī
ceļa atjaunošanai finansējumu. Šķirstot
vēsturisko mapi, viņa atgādināja, ka viss
sākās pirms 20 gadiem: – Pirmā bija
vēstule «Auseklim» un pašvaldībai ar
270 parakstiem 2001. gadā. Tad vēstules
un iesniegumi sekoja ik pa diviem trim
gadiem. 2015. gadā bija vistrakāk, šis
ceļš pat nebija izbraucams. Tad sacerējām dziesmu un savācām 617 parakstu un
aicinājām Korģenes ceļu ielikt prioritāro
ceļu sarakstā un sakārtot. Neko citu kā

solījumus no Satiksmes ministrijas nesaņēmām. Tagad esam priecīgi, ka ceļš būs.
Jācer, ka līdz ar tā sakārtošanu pieaugs
iedzīvotāju skaits Korģenē. Vieta mums
skaista – ezers, upe un līdz Salacgrīvai
vien nieka 14 kilometri. Uz Limbažiem
salacgrīvieši tagad varēs braukt arī caur
Korģeni.
Šovasar šis posms tiks sakārtots, jo jau
tagad ir izņemtas ciršanas biļetes pašvaldībā un notiek ceļa uzmērīšana.
Ilga Tiesnese

Jaunatnes konsultatīvā padome 2021

Kamēr aktīva tikšanās ar jauniešiem
Salacgrīvas novada jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centrā Bāka liegta, pavasara gaidīšanas laiks jaunatnes lietās tomēr ir iesācies ar jaunu enerģiju un sparu.
Paralēli brīvprātīgā darba popularizēšanai
un ieviešanai novadā liela uzmanība tiek
veltīta arī jauniešu līdzdalībai lēmumu
pieņemšanas procesos.
Jau kopš 2003. gada Salacgrīvas novadā darbojusies pašvaldības jaunatnes konsultatīvā padome, kurā uz vienu gadu tiek
ievēlēti septiņi jaunieši un trīs speciālisti –
jaunatnes lietu, izglītības speciālists un
domes deputāts. Šī Salacgrīvas novada
domes izveidotā institūcija ir ar padomdevēja tiesībām. Padomes galvenās funkcijas
ir sniegt pašvaldības domei priekšlikumus
par jauniešu iesaisti izglītības, kultūras,
sporta, sociālās aprūpes, veselības un citu
ar jauniešiem saistītu jautājumu risināšanā.
Šī gada padomes vēlēšanām tika iesniegtas deviņas kandidatūras, tostarp
jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem,
dzīvojoši Ainažos, Liepupes pagastā, Salacgrīvā un tās lauku teritorijā. 26. februārī
platformā Zoom notika kandidātu prezentācijas, kurās jaunieši iepazīstināji ar sevi,
izteica viedokļus par to, ko vēlētos uzlabot savā pilsētā, novadā, kādas zināšanas
vai prasmes vēlētos apgūt, kā arī ieteica,
ko realizēt, darbojoties padomē. Idejas, ar
ko jaunieši drosmīgi dalījās, bija saistītas
ne tikai ar praktiskām vajadzībām (piemē-

Novada jaunatnes lietu speciāliste Marta Dance (no kreisās) un domes priekšsēdētāja
vietniece Evija Keisele sveic jauniešu konsultatīvās padomes locekli Ernestu Horenu
Bisenieku

ram, labiekārtot aktīvās atpūtas vietas un
pastaigu celiņus gājējiem, riteņbraucējiem
un vecākiem ar bērnu ratiņiem), bet arī ar
emocionālās un sociālās labsajūtas veicināšanu saistītas tēmas. Jauniešus uztrauc
pilsētu un novada tēls, identitāte, iedzīvo-

tāju un iestāžu komunikācija ar vietējiem,
kā arī citiem novadiem. Tāpat jaunieši
novērojuši un vēlētos risināt situāciju par
dažu sociālo grupu neētisko uzvedību
publiskās vietās, kas arī ietekmē novada
pilsētu tēlu.

4. martā tika ievēlēts 2021. gada jaunatnes konsultatīvās padomes sastāvs. Ainažus un pagastu pārstāvēs Amīna Sulimane
un Elizabete Emse, Salacgrīvu – Amanda
Reiziņa, Ance Kalniņa, Ernests Horens
Bisenieks un Nadīna Ozoliņa-Mennika,
Liepupes pagastu pārstāvēs Betija Āboltiņa. Padomes priekšsēdētājas pienākumus
pildīt apņēmusies A. Kalniņa, priekšsēdētāja vietniece būs N. Ozoliņa-Mennika,
savukārt lietveža pienākumus apgūt uzņēmusies E. Emse. Jaunums, kas ieviests padomes darbībā, lai veicinātu jauniešu interesi un līdzdalību lēmumu pieņemšanas
procesos, ir ieviest padomes padomnieku
statusus, slēdzot vienošanos ar jauniešiem
par brīvprātīgā darba veikšanu. Padomnieku pienākumus šogad būs iespēja pildīt
Lindai Lavrenovai no Liepupes un Adrianam Ginteram no Salacgrīvas.
Lai izteiktu pateicību par jauniešu iniciatīvām un līdzdalību jaunatnes konsultatīvās padomes darbībā, 15. martā katru dalībnieku apciemot un sveikt devās novada
domes priekšsēdētāja vietniece izglītības,
kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos
Evija Keisele un Bākas jaunatnes lietu
speciāliste Marta Dance. Padomes dalībnieka E. H. Bisenieka motivējošā saukļa
vārdiem novēlam, lai enerģija, kas šobrīd
staro no komandas, dzirkstī arī visa gada
garumā. Kopā jautrāk, vieglāk un varam
sasniegt vairāk!
Marta Dance

2

l

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Atbalsts Salacgrīvas novada
ģimenes ārstu praksēm
Salacgrīvas novada deputāti domes
sēdē februārī pieņēma lēmumu sniegt atbalstu Salacgrīvas novada ģimenes ārstu
praksēm. Lai mazinātu Covid-19 izraisītās krīzes sekas, deputāti tām piešķīra
3000 eiro vienreizēju atbalstu.
Salacgrīvas novadā ir piecas ģimenes
ārstu prakses.

– Šajā ārkārtīgi sarežģītajā un smagajā
laikā nolēmām atbalstīt novada ģimenes
ārstus Ainažos, Liepupē un Salacgrīvā.
Mēs zinām, cik atbildīgs un emocionāli
grūts ir šis laiks ģimenes ārstiem. Paldies
viņiem par darbu! – tā pašvaldības vadītājs komentēja domes lēmumu.
Ilga Tiesnese

Arī šogad Salacgrīvas novadā
būs sakoptāko īpašumu
konkurss

17. martā Salacgrīvas novada domes
sēdē apstiprināts konkursa Salacgrīvas
novada sakoptākais īpašums 2021 nolikums un vērtēšanas komisija. Konkursa
mērķi ir veicināt sakoptas, labiekārtotas,
videi draudzīgas dzīves un darba vides
veidošanu Salacgrīvas novadā, izkopt novada iedzīvotāju gaumi un izdomu, dabas
skaistuma izpratni, sekmēt daiļdārzu veidošanu un sakoptu teritoriju skaita pieaugumu novadā, attīstīt Salacgrīvas novada
iedzīvotāju un uzņēmēju vēlmi sadarboties un dalīties savu īpašumu sakopšanas
pieredzē, veicināt tūrisma attīstību, Salacgrīvas novada viesu vēlmi apmeklēt
un iepazīt sabiedriskos objektus, ar mājaslapas www.salacgriva.lv starpniecību
popularizēt konkursa uzvarētāju pieredzi
un sasniegumus un celt novada iedzīvotāju un uzņēmēju pašapziņu un lepnumu
par savu paveikto darbu.
Konkursā objektu pieteikt un pieteikumu iesniegt var ikviens novada savrupmāju un dārza māju, lauku sētu īpašnieks,
uzņēmējs vai jebkura cita persona, kura
pieteikumu saskaņojusi ar objekta īpašnieku. Tajā piedalīties nevar konkursa
Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums
2020 visu nomināciju pirmo vietu ieguvēji, kā arī pašvaldības iestādes.
Vērtēšana notiks četrās nominācijās:
Lauku sēta; Savrupmāja pilsētā vai ciemā; Daudzdzīvokļu māja; Pakalpojumu
vai sabiedriskais objekts. Vērtētāji var
piešķirt speciālbalvu par interesantu ideju vai vides objektu (īpaša ugunskura vai
atpūtas vieta, skaisti noformēts balkons
u.tml.). Nominantus speciālbalvai no
konkursa dalībnieku vidus iesaka vērtēša-

nas komisija, uzvarētāju – speciālbalvas
ieguvēju – nosaka ar balsu vairākumu.
Dalības pieteikumu, norādot īpašuma adresi un īpašnieka kontaktinformāciju – vārdu un tālruņa numuru – nosūta uz e-pasta adresi dome@
salacgriva.lv vai mutiski pa telefonu
64071973 līdz 15. aprīlim. Objektu
vērtēšana notiks no 22. aprīļa līdz
30. maijam.
Ar naudas balvām katrā nominācijā apbalvos pirmo trīs vietu ieguvējus,
piešķirot pirmajai vietai 140, otrajai 90,
trešajai 70 un speciālbalvai 50 eiro. Ar
goda plāksnēm katrā nominācijā apbalvo
pirmo vietu ieguvējus.
Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks individuāli. Ja to atļaus epidemioloģiskā situācija, par apbalvošanu tiks paziņots divas nedēļas iepriekš www.salacgriva.lv.
Konkursu vērtēs komisijas priekšsēdētāja Evija Keisele, Salacgrīvas novada
domes priekšsēdētāja vietniece izglītības,
kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos,
sekretāre būs komisijas locekle Gundega
Upīte-Vīksna, domes ainavu arhitekte.
Komisijā darbosies Ineta Cīrule, novada
būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte,
Aija Kirhenšteine, domes deputāte, Ilze
Ozoliņa, Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja, Ilona Jēkabsone, Ainažu pilsētas
pārvaldes vadītāja, Gunita Bisniece, Salacgrīvas novada domes kārtībniece.
Konkursa Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2021 balvu fonds ir
1350 eiro.
Ilga Tiesnese
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Sadarbojas divu novadu
bāriņtiesas

17. februāra domes sēdē Salacgrīvas
novada deputāti atbalstīja Limbažu un Salacgrīvas novada pašvaldības bāriņtiesu
sadarbības līgumu. Tas paredz abu pašvaldību bāriņtiesu sadarbību, lai nodrošinātu
lemtspējīgu Limbažu novada pašvaldības
bāriņtiesas sastāvu Bāriņtiesu likumā noteikto uzdevumu izpildē. Tas noslēgts uz
laiku līdz šī gada 1. jūlijam.
Salacgrīvas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Maruta Pirro informēja, ka 8. februārī saņēmusi ziņu no Limbažu bāriņtiesas
priekšsēdētājas Sigitas Pulkstenes-Bērtiņas
par to, ka trīs darbinieku ilgstošas darbnespējas dēļ bāriņtiesa nav lemtspējīga, tās
darbs nav nodrošināms. Tā nedrīkst būt. Ja
bāriņtiesas darbs kavēts, tā atsevišķu uzde-

vumu izpildi uz noteiktu termiņu var nodot
citai bāriņtiesai. Šādu sadarbību paredz gan
Bāriņtiesu likums, gan Covid-19 infekcijas
izplatības pārvaldības likums.
Darbu Limbažu bāriņtiesā veic Salacgrīvas novada bāriņtiesas locekle Ginta
Jēkabsone. Daļa uzdevumu un veicamā
minēts sadarbības līgumā, citus veicamos
darbus saskaņos abu novadu bāriņtiesas
priekšsēdētāji.
Salacgrīvas novada bāriņtiesas locekle
Ginta Jēkabsone ir gatava braukt un palīdzēt Limbažu bāriņtiesai. Viņa pastāstīja:
– Biju Limbažos, iepazinos ar lietām, kas
būtu risināmas, apskatīju kabinetu. Darīšu, ko varēšu.
Ilga Tiesnese

Grozījumi konkursa nolikumā
par vēsturisko fasāžu
atjaunošanu
17. februārī domes sēdē deputāti apstiprināja grozījumus konkursa Salacgrīvas
novada vēsturisko ēku fasāžu atjaunošana
2021 nolikumā. Grozījumi paredz, ka projektu konkurss tiek realizēts Salacgrīvas
novada Salacgrīvas un Ainažu pilsētā un
ciemu teritorijās un tajā var piedalīties ēku
īpašnieki un viņu pilnvarotās personas,
kuru nekustamais īpašums atrodas Salacgrīvas novada Salacgrīvas un Ainažu pilsētas un ciemu teritorijās.
Konkursa mērķis ir veicināt Salac
grīvas novada ēku īpašnieku, nomnieku,
apsaimniekotāju un iedzīvotāju atbildību
par sava nekustamā īpašuma vizuālo un
tehnisko stāvokli, apzināt vēsturiski vērtīgās ēkas novadā, atjaunot kultūrvēsturiskā
mantojuma objektus, uzlabot vides kvalitāti un arhitektoniskās vērtības.
Komentējot nolikumā izdarītos grozījumus, pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs uzsver, ka ierosinājums paplašināt
pretendentu loku nācis no sabiedrības.
– Ņemot vērā iedzīvotāju pamatotos ieteikumus, izdarījām grozījumus konkursa nolikumā. Tagad konkursam par vēsturiskās
fasādes atjaunošanu var pieteikt īpašumus
no Ainažiem un Salacgrīvas un novadu
ciemiem Ainažu, Liepupes un Salacgrīvas

pagastā. Uzsveru, ka šī atbalsta mērķis
domāts konkrētās vides sakārtošanai, lai
veidotu to labāku un patīkamāku iedzīvotājiem un tūristiem. Tas nav domāts nekustamo īpašumu pārbūvei. Piešķiramā summa nav tik liela, lai plānotu ēku tehniskai
pārbūvei, – viņš apstiprināja.
Projekta konkursā kopējais pieejamais
finansējums ir 40 000 eiro. Viena projekta īstenošanai vienam īpašumam piešķirtais pašvaldības finansējums var būt līdz
8000 eiro. Projekta budžetā jāparedz savs
līdzfinansējums ne mazāk kā 10% no projekta kopējām izmaksām. Tas var ietvert
gan materiālu, tajā skaitā logu un ārdurvju
(ja nepieciešams), gan veicamo darbu izmaksas.
Konkurss izsludināts 1. februārī, pieteikumu iesniegšanas termiņš – līdz 1. aprīļa
plkst. 15.
Konkursa nolikums pieejams Salacgrīvas novada pašvaldības vietnes
www.salacgriva.lv sadaļā Projekti. Kvalitatīvai projektu sagatavošanai konsultācijas un papildu informācija pa telefonu
29343086 (Ineta Cīrule, e-pasts ineta.cirule@salacgriva.lv).
Ilga Tiesnese

Pie Liepupes skolas uzstādīti āra trenažieri

Šonedēļ pie Liepupes pamatskolas turpinās āra aktivitāšu laukuma iekārtošana.
Pagājušonedēļ SIA Laukumi.lv uzstādīja
dažādas ierīces (daudzfunkcionālu trenažieri, slidkalniņu, rīku kāpelēšanai, šūpoles), bet tagad skolas tehniskie darbinieki
vēl iekārto to apkaimi. Lai bērni iekārtas
varētu droši izmantot, zem katras no tām
veido zonu ar mīkstu segumu, tiek vesta
grants. Pamatskolas direktore Arta Rubeze ir gandarīta, ka ar Salacgrīvas novada
domes finansiālu atbalstu rasta iespēja
izveidot šādu laukumu, papildinot jau
esošās rotaļu ierīces. Nodarbību laukuma
ierīkošana bija viena no trim vajadzībām,
ko pērn sarunā ar Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu un
viņa vietnieci Eviju Keiseli ierosināja skolas padome. Tā kā Liepupē arvien pieaug
bērndārznieku skaits (šobrīd tās ir četras
grupas), vecāki rosināja paplašināt līdzšinējo rotaļu laukumu. Taču sarunā vienojās,
ka tam jābūt piemērotam arī skolēniem,
tātad jāveido vieta daudzveidīgām sportiskām aktivitātēm. Pašvaldība šai vajadzībai
atvēlēja 15 000 eiro. Jāpiebilst, ka līdzīgs
laukums top arī pie Krišjāņa Valdemāra
Ainažu pamatskolas.
Otra vēlme, ko, tiekoties ar pašvaldības
vadību, izteica Liepupes skolas padome,
bija kādreizējā meiteņu mājturības kabineta pārveidošana. Arī šim mērķim nova-

Vēl tikai nedaudz jāpagaida, un jaunos trenažierus varēs izmantot

da dome piešķīra 15 000 eiro. Un nesen
šie darbi pabeigti. Pārveidotajam dizaina
un tehnoloģiju kabinetam sagādātas modernas iekārtas un mēbeles, tāpat tehnoloģijas, kas apvieno datoru ar projektoru
un ekrānu. Lai visu iecerēto paveiktu ar
piešķirto finansējumu, telpu, kurā nošķirta
virtuve no mācību zonas, remontēja pašu

spēkiem. Šobrīd kabinets tiešām pārvērties līdz nepazīšanai. – Tagad tikai jāgaida, kad drīkstēs atsākties mācības un bērni varēs izmantot visus jaunumus, – sacīja
direktore.
Vēl vecāki rosināja sakārtot iekšpagalmu skolas sētas pusē. Šim darbam piešķirti 7000 eiro. Tiklīdz laikapstākļi ļaus,

sāksies labiekārtošana. Nedaudz tālākas
nākotnes jautājums vēl ir stadiona uzlabošana, rūpējoties par skrejceliņu segumu,
labu tāllēkšanas bedri, lodes un diska sektoru. – Tā pakāpeniski arvien uzlabojam
mācību vidi, – uzsvēra A. Rubeze.
Laila Paegle
Ilgas Tiesneses foto
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Par Salacas tilta
tehnisko stāvokli
OBJEKTA NOVIETOJUMA SHĒMA

Salacgrīvas novada kultūras centra Liepupes tautas nama kapela Ieviņa ir darbīgs kolektīvs. Viņi senā
mūzikas instrumenta – Ieviņa ermoņiku – spēli popularizē Latvijā un meklē, kā arī atrod iespējas piesaistīt
finansējumu jaunu ieviņu izgatavošanai. Valsts kultūrkapitāla fonds ir atbalstījis kolektīva vadītāja Valda
Andersona iniciētos projektus jau otro reizi, kopā 9000 eiro apmērā.
V. Andersona vadībā notiek jau otro jauno ieviņu izgatavošana.
Lai viss iecerētais izdodas! Veiksmi!

Ainažu brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrībai – 95

1926. gada 15. decembrī Dambes mājās uz Ainažu brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrības (BUB)
dibināšanas sēdi sanāca ainažnieki Ernests Pētersons, Jānis Džonis
Bērziņš, Harijs Veide, Džonis Miķelsons un Remberts Rungainis.
Sēdi atklāja pilsētas galva R. Rungainis, par BUB komandieri ievēlēja J. Dž. Bērziņu, par priekšnieku – E. Pētersonu.
1927. gada janvārī komandas priekšnieks uzrunāja Ainažu
iedzīvotājus un lūdza iestāties
biedrībā. Lai kļūtu par kandidātu,
vajadzēja divus galviniekus, ārstu
atzinumu, komandas atsauksmi.
Vēlāk ar valdes lēmumu kandidāts tika atzīts par pilntiesīgu
biedru.
Biedrības biedri bija enerģiski
un aktīvi, par to liecina 1927. gada
10. jūlija ārkārtas sapulces protokolā rakstītais: – Sapulce vienbalsīgi nolemj un uzdod valdei
iesniegt zemes rīcības komitejai
pieprasījuma rozā listi uz «MĀLER» māju biedrībai. Šis lūgums
tika noraidīts, taču pēc vairākkārt
iesniegta lūguma tas pēc laika izpildīts. 1928. gada 18. februāra
sēdes protokolā rakstīts: – Ainažu
pilsētas domnieki Rungainis, Bērziņš un Miķelsons ziņo, ka pilsē-

tas domes sēde no 6. februāra, šā
gada, vienbalsīgi piešķīra mūžīgā
bezmaksas lietošanā Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai
«MĀLER» māju, sākot no šā gada
23. aprīli. (Kopš 1991. gada maija
ēkā atrodas Ainažu ugunsdzēsības
muzejs).
Turpmākajos gados, lai iegūtu
līdzekļus motoršļirces un automašīnas iegādei, ugunsdzēsēji rīkoja
vērienīgas masku balles, iestudēja
lugas, rīkoja bazārus un ar ziedojuma urnām devās pie Ainažu iedzīvotājiem.
Otrais pasaules karš nesaudzīgi
skāra Ainažus. 1944. gadā vācu
karaspēks, atkāpjoties no Latvijas

teritorijas, uzspridzināja lokomotīvju depo un ūdenstorni, nodedzināja kokzāģētavu, izpostīja
ostu. Kad ugunsdzēsēji atgriezās
pilsētā, viņi atrada depo uzlauztu
un izdemolētu.
1945. gada 15. aprīlī uz pirmo
pēckara sēdi sanāca ugunsdzēsēji J. Dž. Bērziņš, Hugo Kalniņš,
Aleksandrs Vilde, Ervins Harmsons, Aņisifons Levis un Jānis
Perts. Atkal sākās grūts un neatlaidīgs darbs ugunsdzēsēju biedrības darbaspēju uzlabošanai un
tehnikas iegādei.
Inese Virse,
Ainažu ugunsdzēsības muzeja
krājuma glabātāja

Salacgrīvas novada pašvaldības priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs ir vērsies Finanšu
ministrijā ar aicinājumu atbalstīt
projektu Ziemeļu stīga. Tas nākotnē dos iespējas attīstīties ne
tikai piejūras novadiem, bet arī
pierobežas – Alojas, Mazsalacas – novadiem, jau laikus risinot
mobilitātes problēmas, kas saistītas ar Rail Baltica stacijas izbūvi
Salacgrīvas novadā.
Pašvaldība aicina atbildīgās institūcijas rūpīgi uzklausīt
Latvijas Pašvaldību savienības
ierosinājumus un iespēju robežās iekļaut tos šajā plānā. Salac
grīvas novada pašvaldībai īpaši
svarīga ir plāna daļa, kas skar

nevienlīdzības mazināšanu. Laba
infrastruktūra ir pamats nevienlīdzības mazināšanai, kā tas jau ir
uzsvērts arī šajā plānā.
Salacgrīvas novada pašvaldība ierosina:
1. palielināt paredzamo izdevumu proporciju no plānā iekļautajām pozīcijām ceļu sakārtošanai;
2. nevienlīdzības mazināšanas
segmentā papildus ceļu infrastruktūras uzlabošanai iekļaut arī
sakaru infrastruktūras modernizāciju un veiktspējas uzlabošanu;
3. plānu papildināt ar konkrētiem
sakārtojamajiem ceļu posmiem;
4. plānā iekļaut ceļa V163 posmu
Mazsalaca–Staicele, kas ir pēdējais nesakārtotais no Salacgrīvas

līdz Valkai plānotās Ziemeļu stīgas posms.
Ekonomiskai darbībai svarīga ir piekļuve ekonomiskajiem
centriem. Vidzemē šāds būtisks
centrs ir Salacgrīva ar tās ostu.
Uzlabojot piekļuvi reģionālajai
ostai tiks veicināta uzņēmējdarbība reģionā, kas ir pamats
plaukstošai sabiedrībai. Ceļš
Ziemeļu stīga ir svarīgs Ziemeļvidzemei, kas ļaus piekļūt Rail
Baltica dzelzceļa trasei un plānotajai reģionālajai stacijai Salac
grīvā. Publiskā sektora attīstība ir
pakārtota uzņēmējdarbības attīstībai.

2020. gadā no 28. oktobra līdz
9. novembrim Salacgrīvā tika
veikta Salacas tilta (kods E67,
A1, Rīga–Ainaži 88,20. km)
detalizēta tehniskā apsekošana.
Darbus saskaņā ar līgumu veica
SIA ASPTR.
Pamatojoties uz tilta konstrukciju apsekošanas un analītisko
aprēķinu rezultātiem, turpmākā
tilta ekspluatācija paredz noslodzes pār tiltu kravnesības ierobežojumus. Ņemot vērā tilta
pār Salacu stratēģisko nozīmi un
starptautisko (TEN-T) statusu,
kā arī, lai nodrošinātu satiksmes
drošību, Salacgrīvas novada pašvaldība par tilta konstrukciju apsekošanas un analītisko aprēķinu
rezultātiem nekavējoties informēja valsts iestādes.
Salacgrīvas novada pašvaldība aicināja Satiksmes ministriju
izvērtēt situācijas neatliekamo
nozīmīgumu un norādīja – lai
nodrošinātu Eiropas standarta
(LVS EN 1991-2) prasības, nepieciešamie ieguldījumi ir aptuveni pieci miljoni eiro. Lai tiktu
realizēts šāda mēroga projekts
(atjaunots tilts pār Salacu Salacgrīvā), minētās summas apmērs
pašvaldībai nav pieejams. Atbildes vēstulē Satiksmes ministrija
neapliecināja gatavību uzņemties
līdzatbildību par šīs starptautiska
mēroga inženierbūves pilnvērtīgas ekspluatācijas nodrošināšanu
un norādīja, ka finansējuma avots
jāatrod pašvaldībā.

Šobrīd norit autoceļa A1 (E67)
rekonstrukcija. Būvdarbu laikā
satiksmes plūsma tilta pār Salacu
šķērsošanai tiek regulēta ar gaismas signalizācijas ierīcēm vienā
braukšanas joslā. Šobrīd sakarā
ar Salacgrīvas pilsētas tranzīta
ielas pārbūvi satiksmes organizēšanu veic SIA Limbažu ceļi. Pamatojoties uz esošo tilta stāvokli,
patlabanējie ierobežojumi paliks
arī pēc būvdarbu pabeigšanas (tā
plānota šī gada nogalē).
Arī Aizsardzības ministrijas
nostāja ir vienlīdzīga ar pašvaldības viedokli: situācija ir nopietna un tā prasa risinājumu. Tilts
ir valsts galvenā autoceļa A1 un
Eiropas autoceļa E67 jeb Via
Baltica sastāvdaļa, tādēļ tilta pār
Salacu ierobežojumi var negatīvi
ietekmēt ne tikai uzņēmēju pārvietošanos, bet arī NATO spēku
militāro mobilitāti Baltijas reģionā.
Informējam, ka šobrīd VSIA
Latvijas Valsts ceļi, izdodot atļaujas, smagsvara pārvadājumiem paredz ierobežojumus –
liegumu šķērsot tiltu pār Salacu transportlīdzekļiem ar
kravnesību virs 40 tonnām (izņemot gadījumus, ja ir iespēja
nodrošināt pilnīgu satiksmes
apturēšanu uz tilta).
Sagatavoja
Kristaps Ēdolfs,
Salacgrīvas novada domes
ceļu un apsaimniekojamās
teritorijas speciālists

Pēc jauniešu
Ierosinājumi Latvijas atveseļošanas
iniciatīvas nolemts
un noturības mehānisma plānā
izveidot jaunu aktīvās
atpūtas objektu

Kaspars Neimanis

Pēc Salacgrīvas jauniešu izteiktās iniciatīvas nolemts izveidot jaunu aktīvās atpūtas objektu – velosipēdu parku Salacgrīvā, Sila ielā 1, brīvajā teritorijā
pie bērnu rotaļu laukuma. Pašlaik notiek projekta izstrāde un
būvniecību paredzēts uzsākt jau
šovasar.
Tiek plānotas divu veidu velotrases:
1. trase ar koka elementiem,
kas būs piemērota ikvienam jebkurā vecumā ar jebkādu prasmju
līmeni, tās galvenais uzdevums –

attīstīt velovadīšanas prasmes;
2. asfaltbetona veloparks, kurā
vienlaikus var darboties jebkura
vecuma un prasmju braucēji ar
visdažādākajiem pārvietošanās
līdzekļiem (velosipēdi, skrejriteņi, skrituļslidas un skrituļdēļi).
Veloparks būs lieliska vieta,
kur jauniešiem attīstīt braukšanas prasmes. Asfalta veloparks
ir moderna sporta infrastruktūras
alternatīva ar vairākām priekšrocībām salīdzinājumā ar ierastajiem skeitparkiem.
Dace Kurpniece
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Ainaži ietērpjas Lieldienu rotās

Lieldieniņas sanākušas,
Daudzas olas sadējušas.
Ķeriet jūs to zaķi ciet,
Lai jums arī olas tiek!

Arī pie mums Ainažos
Lieldieniņas atnesušas gan
raibas oliņas, gan krāsainus zaķus. Esam gatavi
sagaidīt Lielo dienu ar sakoptu pilsētu un jauniem –
mūsu pašu gatavotiem – rotājumiem, kas papildinās jau
iepriekšējos gados ainažnieku tik iemīļotos krāsainos
putnu būrīšus un koka putniņus.
Ainažu pilsētas pārvalde
šogad dekorus pilsētas izrotāšanai gatavoja saviem
spēkiem. Lai arī nevaram
sacensties ar profesionāļu
darbiem, tomēr katrā veidotajā lietā ielikām daļu savas
sirds mīlestības. Jau gada sākumā izauklējām mūsu kopīgo ideju – nenobīties no
iespējamās kritikas, bet mēģināt Lieldienu
rotu papildinājumu sagatavot pašiem, tā ietaupot līdzekļus un izmēģinot savus spēkus
radošajā jomā. Pēc nelielas prāta vētras sapratām, ka veidosim krāsainas olas dažādos
lielumos un zilas vizbulītes no finiera. Savdabīgāks eksperiments bija veidot makro

fleksa brīnumus: zaļos grozus pie pārvaldes
ēkas un košos Lieldienu zaķus kokā pie autoostas laukuma. Zaķiem kaklā esošās šlipstes vēlīgi atvēlēja Sarmīte no mūsu preču
apmaiņas punkta. Pats radīšanas process
bija gana interesants un eksperimentāls,
turklāt rezultāts, mūsuprāt, izdevies labs.
Esam priecīgi par kopējo veikumu, kas
apliecināja patiesību, ka labai komandai ir

spēks un varēšana.
Liels paldies ikvienam no mūsu komandas – Ilonai, Gintai, abiem Andriem,
Baibai, Sarmītei un Jurim – par ieguldīto
artavu! Aicinām visus doties svaigā gaisā,
sapost apkārtni svētkiem, būt radošiem,
priecīgiem un veseliem. Priecīgas Lieldienas!
Ainažu pilsētas pārvalde

Projektu konkurss Iedzīvotāji veido vidi
Salacgrīvas novada dome izsludina šī
gada konkursu Iedzīvotāji veido savu vidi.
Projektus iesniegt aicinātas biedrības, nodibinājumi un fizisku personu neformālas
grupas no Salacgrīvas novada. Konkursā
tiks atbalstīti sabiedriska labuma projekti
jebkurā jomā, viena projekta grupa var iesniegt vienu pieteikumu.
Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves vides
kvalitāti Salacgrīvas novadā, veicinot novada iedzīvotāju privātu iniciatīvu, kā arī
atbildību par savas dzīves vides un kvalitātes uzlabošanu. Konkursantiem jāiesniedz
pašu izstrādāts projekts, kas saistīts ar dzīves kvalitātes uzlabošanu Salacgrīvas novada teritorijā, ko dalībnieki paši spēj īstenot. Atbalstīti tiks pieci vai vairāk projekti,

lai to īstenošanai no domes budžeta piešķiramā summa nepārsniegtu konkursam ar
nolikumu noteikto summu – 5000 eiro. Ja
projektu pieteikumu būs vairāk, vērtēšanas
komisija izraudzīs labākos. Šajā gadījumā priekšroka būs labāk izstrādātiem un
finansiāli pamatotiem projektiem. Būtiski
būs arī tas, kā projekts tiks īstenots. Šajā
gadījumā – jo grupa pati vairāk darīs, lai
projektu īstenotu, jo labākas izredzes, ka
tas tiks akceptēts.
Projektu vērtēšana notiks trīs posmos:
vispirms konkursa koordinators pārbaudīs, vai pieteikumā iekļauta visa prasītā
informācija un pievienoti visi pielikumi.
Otro un trešo vērtēšanas posmu veiks komisija, kas iepazīsies ar projektu, apmek-

lēs vietu, kur plānots to īstenot, un tiksies
ar iesniedzējiem, izvērtēs projekta aktualitāti un lietderīgumu, īpašu uzmanību pievēršot tam, cik daudz un uz cik ilgu laiku
projekts uzlabos vietējo iedzīvotāju dzīves
kvalitāti.
Galīgais projektu izvērtējums jeb trešais posms būs izvērtēšanas komisijas
sanāksmē, kurā izskata katru novērtēto
projektu. Atbalstāmos nosaka komisijas
balsojuma rezultātā.
Pieteikumus var iesniegt līdz 26. aprīlim. Papildu informācija pa tālruni
64071982 vai e-pastu solvita.kukanov
ska@salacgriva.lv.
Solvita Kukanovska

Izstāde no Salacas krastiem Rūjienā

Uzsākot jauno sezonu, salacgrīviešu
biedrība Bibliokuģis «Krišjānis Valdemārs» aiznesusi simboliskus sveicienus
no Salacas krastiem uz Rūju – tur Rūjienas
novada bibliotēkā atklāta izstāde Latviskuma vārdi ceļo no bibliotēkas uz bibliotēku.
Šo latviešu fonda (ASV) atbalstīto izstādi
veido 10 stendu par astoņiem Vidzemes
patriotiskās dzejas festivāliem, kurus no
2005. līdz 2018. gadam organizēja radošā
komanda no Salacgrīvas novada bibliotēkas. Tās vadītāja Hedviga Inese Podziņa
ir gandarīta: – Nesot sveicienus no Salacas
Rūjai, esam dubultpriecīgi – Salaca ir vienīgā upe, kura iztek no Burtnieka, savukārt
Rūja ienes savus palu ūdeņus šajā teiksmainajā ezerā. Un rūjēnietis Valdis Rūja
ir mūsu patriotisko dzeju festivāla stūrakmens. Dzejnieka klātesme daudzus jauniešus šajos ilgajos gados ieinteresējusi par
latviešu strēlnieku gaitām, un aizvest festivāla norišu pārskatu uz Rūjienu bija mūsu
pienākums. Šo kultūras misiju mēs veltām
Valda Rūjas piemiņai.
Pats V. Rūja (1928–2020), ilgus gadus
dzīvodams Juglā, vienmēr uzsvēris, ka viņš
stāv Vidzemes vārtos Rīgas priekšpilsētā.
Tas ir kā priekšpostenis, kam jānosargā latvietība, dzimtā valoda un tēvzemes mīlestība daudznacionālajā Rīgā, kur ilgus gadus
latvieši un latviešu valoda bija minoritāte
tautu katlā. Latvietības nosargāšana bija
arī Vidzemes patriotiskās dzejas festivālu
virsuzdevums, aicinot talkā rakstniekus un
dzejniekus, Nacionālo bruņoto spēku un Jū-

Vecāku vakari
Salacgrīvas
vidusskolā
Jau gadu dzīvojam neparastos apstākļos. Kādreiz ap šo laiku Salacgrīvas
vidusskolas kolektīvs aicināja uz vecāku
vakaru (to gan ar laiku pārstājām organizēt, jo nebija ļoti daudz apmeklētāju).
Savukārt tagad iestādes akreditācijas
laikā jūsu atbildēs edurio aptaujā sadzirdējām, ka šī tikšanās vakara pietrūkst.
Tātad no 29. marta līdz 1. aprīlim jums ir iespēja pieteikties uz tiešsaistes sarunu digitālajā platformā Zoom ar
jebkuru mūsu skolas pedagogu. Kopā ar
savu skolēnu varēsiet pārrunāt jums interesējošus jautājumus vai aprunāties ar
pedagogiem bez skolēnu klātbūtnes.
Pieslēgšanās saiti pirms sarunas nosūtīs direktores vietniece izglītības jomā
Santa Čiževska skolvadības sistēmas
E-klase e-pastā. Pieteikšanās – santa.ci
zevska@salacgrivasvsk.lv.
Piesakoties norādiet vēlamo datumu
un laiku, iespēju robežās centīsimies to
nodrošināt. Ja laiks būs jau aizņemts,
piedāvāsim citu pieejamo laiku. Tikšanās laiks – no plkst. 15.30 līdz 18.00.
Skolas administrācijas vārdā –
Iveta Kupča,
direktores pienākumu izpildītāja

Ainažu skolēni
izmēģina sniega
kurpes

Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā ciemojās Edgars Andersons-Safronovs,
kurš izgatavo sniega kurpes no oša koka
un auklām. Viņš bērniem pastāstīja, kā
sniega kurpes ir radušās un kā tās izmanto. Līdzīgi kā slēpes, tās ir praktisks un
ērts pārvietošanās līdzeklis sniegotos laukos un mežos, jo tās ļauj pārvietoties pa
dziļo sniegu, tajā neiegrimstot. Ideju par
apavu izgatavošanu viņš ņēmis no Amerikas indiāņu sniega kurpēm. Tās senos laikos lietojušas ziemeļu tautas gandrīz visā
pasaulē. Savukārt vasarā ar šīm kurpēm
var staigāt pa purvu.
Sniega kurpes ar lielu interesi izmēģināja gan 1.–4. klases audzēkņi, gan pirmsskolas grupiņas Pūcītes bērni.
Ieva Skuja

Pavasara
izaicinājums –
nūjo, staigā,
skrien

Pie Rūjienas bibliotēkas durvīm ar jauno izstādi Salacgrīvas novada bibliotēkas vadītāja
Hedviga Inese Podziņa un bibliokuģa bocmanis Gints Šīmanis

ras spēku karavīrus un komandierus. No kinorežisora Jāņa Streiča (festivāla patrons!)
līdz viceadmirālim Gaidim Andrejam Zeibotam – tik jaudīgs latvietības daudzinājums ik pārgadu izskanēja Salacgrīvā. Nu tā
rīkošanas stafete nodota Preiļiem Latgalē.
Savas šīsvasaras aktivitātes bibliokuģis izvērsīs brīvdabā. Jūras krastā, netālu
no mājām, kur sava mūža nogali aizvadīja
dzejnieks Alfrēds Krūklis (1921–2003), iecerēts sarīkot simtgadnieka atcerei veltītus

saulrieta dzejas lasījumus. Savukārt brīvdabā pie bibliotēkas turpināsies kultūrpolitiķes Liegas Piešiņas vadītās tikšanās ar
literātiem. Sāksim ar uzrāvienu – uz Salacgrīvu apsolījis atbraukt Rakstnieku savienības priekšsēdis Arno Jundze. Savulaik šo
amatu ieņēma novadnieks Jānis Peters. Vai
Rakstnieku savienībai ir tāda pati jauda kā
Petera laikā? Vērtēsim, analizēsim un vairosim kultūrspēku jūrai!
Gints Šīmanis

Aktīvi sagaidīsim Lieldienas ar jaunu
izaicinājumu – nūjosim, bet tiem, kas nenūjo, piedāvāsim staigāt vai skriet (bet ar
piebildi, ka izaicinājumā nedrīkst piedalīties profesionālie Latvijas izlases sportisti). Izaicinājums būs veltīts Latvijas
Tautas sporta asociācijas jubilejai – jūnijā
mūsu organizācijai aprit 30 gadu.
Tāpēc kopā izaicinājumā mēģināsim
sasniegt 30 000 km. Izaicinājums startēja
jau 5. martā un norisināsies līdz 5. aprīlim
(ieskaitot). Nūjot, staigāt vai skriet var jebkur – parkā, stadionā, mežā utt. Galvenais –
labs garastāvoklis, smaids un apņēmība.
Tāpat kā iepriekšējā izaicinājumā, svarīgākais būs nevis ātrums, bet noietie kilometri.
Rezultātus (savas sporta lietotnes
ekrānšāviņus ar datumiem, laikiem un
kilometriem) par visu nedēļu jāsūta nedēļas beigās – tas sanāks 5. aprīlī. Rezultāti jāiesūta līdz plkst. 23.59 uz e-pastu
ltsa30@inbox.lv.
Visi izaicinājuma dalībnieki saņems
medaļas, bet aktīvākie – nelielas piemiņas
balvas.
Tautas sporta kustības dibinātāji Latvijā
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Salacgrīvas muzeja
dārgumi

Salacgrīvas miests
Ar Valmieras apriņķa padomes 1921. gada 18.
marta (?) lēmumu no Svētciema un Salacas pagastiem tiek atdalīta atsevišķa pašpārvaldes vienība Salacgrīvas miests, kas līdz tam pastāvēja kā
zvejnieku apdzīvota vieta, ciems, atsevišķos avotos – sādža. Jau no 1919. gada Salacgrīvā darbojās Latvijas valsts iestādes, bet jaunā miesta domes
vēlēšanas notika 1921. gada 9. oktobrī. Par valdes
priekšsēdētāju ievēlēja Dāvidu Kalniņu, domes
priekšsēdētāju – Oskaru Lūsi.
Miesta laikā 1921. gadā darbu sāka vidusskola, 1923. gadā uzbūvēja pirmo kājnieku tiltu un
1925. gadā – bāku.
1923. gadā sākās apbūves gabalu iemērīšana,
kas pamatā tika pabeigts 1925. gadā. Vēl miesta
laikā – 1925. gada 31. oktobrī – Valsts prezidents
Jānis Čakste ar pašrocīgu parakstu uz dokumenta

Salacgrīva, Rīgas iela. 20. gs. sākums, kad Salacgrīvai
bija vēl citi nosaukumi. Foto Dāvis Spunde

apstiprināja Salacgrīvas ģerboni, kāds tas ir vēl šodien. Mūsu skaisto ģerboni miesta valde izmantoja
arī savā apaļajā zīmogā, tas tika saglabāts arī pilsētas zīmogā.
1927. gada 18. augustā Salacgrīvas miesta domes sēdē vienprātīgi tika nolemts dot miesta ielām
zemaki pievestos nosaukumus. Tālāk seko ielu nosaukumi, to atrašanās vieta. Šajā sēdē plānotas arī
tādas svarīgas lietas, kā zemesgabalu iemērīšana
jaunai pamatskolai, slimnīcai, parkiem, sporta laukumam, laukumam zvejnieku tīklu aušanai, kanalizācijas ierīkošanai un pat sanatorijas būvniecībai.
Sveicot visus ar Salacgrīvas miesta 100 gadu
jubileju, dalāmies ar miesta laika un vēl agrākām
Salacgrīvas fotogrāfijām.
Iveta Kalniņa,
Salacgrīvas novada muzeja krājuma glabātāja

Jāņa Virzas pase, izdota Salacgrīvas miestā, parakstījis miesta valdes
priekšsēdētāja vietnieks Otomārs Kariņš. 1926. g.

Rīgas iela ar skatu uz tirgu. 1920. gadi

Salacgrīvas ģerbonis –
apstiprināts paraugs. 1925. g.

Salacgrīvas ģerboņa
apstiprinājuma dokuments ar
Valsts prezidenta Jāņa Čakstes
parakstu. 1925. g.

Pārceltuve. 20. gs. sākums
Rīgas iela. 20. gs. sākums. Foto Dāvis Spunde

Patērētāju biedrības veikals. 1920. gadi
Skats uz luterāņu un pareizticīgo baznīcām.
20. gs. sākums. Foto Dāvis Spunde

Anšmitu nams
Rīgas ielā 10, kur
vēlāk izvietojās
miesta valde.
Pie vārtiem
mājas saimnieki.
20. gs. sākums

Salacgrīvas
miesta valde.
No kreisās –
1. Jānis Virza,
2. Emīlija Virza
(sieva),
4. rakstvedis
Tamisārs,
6. Jēkabs Ruks,
bērns – Jānis
Virza. 1920. g.

Kājnieku tilts pār Salacu. 1920. gadi

Tilta būvnieki Salacas kreisajā krastā. 1920. gadi
Salacgrīvas miesta apbūves plāns, kas 1928. gadā apstiprināts jau kā
pilsētas izmaiņu projekta plāns
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Profesionālās ievirzes izglītības iestādes
gūst atbalstu VKKF projektos

Salacgrīvas mākslas skola
un Salacgrīvas novada mūzikas
skola guvušas finansiālu atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda
(VKKF) mērķprogrammu projektu konkursos.
Mākslas skola 2021. gada janvārī iesniedza projektu VKKF
konkursā Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās
bāzes uzlabošana. Projekta kopējā summa – 1484 eiro. Šobrīd
mākslas skolas uzmanības lokā ir
turpināt attīstīt formveides un ke-

ramikas apmācības programmas
praktisko daļu, papildinot materiāli tehnisko bāzi ar mālu presi
(rokas). Ar dažādām presformas
sagatavēm izspiesto māla profilus iespējams izmantot kā jaunu
radošo darbu uzbūves elementus.
Tas ļautu formveides procesu bagātināt ar jau mehāniski radītām
māla detaļām un faktūrām.
Novada mūzikas skola, piedaloties VKKF mūzikas un dejas
mākslas nozares mērķprogrammā Mūzikas izglītības iestāžu

materiāli tehniskās bāzes uzlabošana ar Salacgrīvas novada
domes līdzfinansējumu, ir guvusi finansiālu atbalstu digitālo
klavieru iegādei. Projektā, kura
mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu
mācību procesu un instrumentu
pieejamību skolas audzēkņiem,
tiks iegādātas digitālās klavieres ar statīvu un pedāļu sistēmu.
Kopējais projekta finansējums –  
1644,39 eiro.
Katrīna Borozdina

Piešķir trūkstošo finansējumu sporta
skolas treneru atalgojumam
Mums ir svarīgi, lai bērniem
mūsu novadā būtu iespējams sportot un gūt pozitīvas emocijas. Salacgrīvas novada dome vienmēr ir
atbalstījusi novada sportistus. Arī
šogad, kad Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolas treneru
algām valsts nepiešķīra pietiekami daudz līdzekļu, Salacgrīvas
novada dome atvēlēja trūkstošo
finansējumu, lai varētu norisināties pilnvērtīgs mācību process.
Sporta skolas kopējais audzēkņu
skaits ir 618, no kuriem 252 ir no
Salacgrīvas novada. Papildus tika
piešķirts pašvaldības finansējums
treneru atalgojuma nodrošināšanai un skolas medicīnas māsas
likmes paaugstināšanai.

Pašvaldība katru gadu finansē
sporta skolu saimniecisko darbī
bu – sporta bāzes un objektu
ikdienas uzturēšanu un atjaunošanu, nepieciešamos remontus
un sezonālos darbus, komunālos
pakalpojumus.
Tāpat regulāri finansiāli atbalsta augsta sasnieguma sportistus.
Šogad piešķirti 26 047,44 eiro
starptautiskajām mācību un treniņu nometnēm, dalībai Eiropas un
Pasaules čempionātos, tai skaitā
dambretei 7360 eiro, vieglatlētikai – 2000 eiro, smaiļošanai un kanoe airēšanai –
15 129 eiro, sporta stipendijai
sportistam Kasparam Tīkleniekam – 1558,44 eiro.

Aktīvi esam iesaistījušies, lai
bērniem un jauniešiem sports un
sporta infrastruktūra būtu pieejama. Notikušas asas diskusijas ar
pašreizējo Limbažu novada vadību par audzēkņu ikmēneša maksām. Ar audzēkņu vecāku līdzdalību kopsapulcē mums kopā
izdevās argumentēti izcīnīt, ka
audzēkņiem dalība skolā ir bez
maksas. Paldies visiem sporta
skolas treneriem, administrācijai,
vecākiem, tehniskajiem darbiniekiem par ikdienā ieguldīto laiku,
darbu un sadarbību!
Evija Keisele,
Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja vietniece

Tas prieks, kas dzimst
pats no sevis
Karantīnas laiks, kad skolās
mācības notiek attālināti, savukārt mūsu klientu bērni nevar
apciemot savus vecākus, rada
diskomfortu. Taču dzīvesprieks
ir jāsaglabā. SAC Brīze seniori
svaigo gaisu un sauli bauda ik
dienu, pastaigājoties ar pavadoni gan ratiņkrēslā, gan pie rokas,
gan vienatnē. Taču kā otas triepiens audeklā ir jāiezīmē visi iespējamie svētku brīži, kas dāvā
prieku.
Dzejas interesentu pulciņš
7. februārī, dzejnieces Ārijas
Elksnes dzimšanas dienā, kopā
pavadīja sirsnīgus mirkļus literāri muzikālā pēcpusdienā
Aizved mani uz Slīteres siliem.
Vairāku klientu acīs bija izbrīns – vai tiešam dzejniecei jau
93. dzimšanas diena. Seniori ar
interesi arī ieklausījās publikācijā par dzejnieces dēla Miķeļa
Fišera dzīvi un darbu, par mātes
un tēva nozīmi viņa izaugsmē.
Valentīndienā senioriem prieku dāvāja daudzbērnu ģimenes
māmiņa Marija Grigorjeva,
kura bija iztamborējusi sirsniņas
ikvienam nama iemītniekam.
Marija ar savu izdomu, kā arī
vēlmi dāvāt prieku un pārsteigt
ir aizrāvusies vairākus gadus,
taču svarīgākais, viņasprāt, nav
dārgas dāvanas, kas prasa lielu
naudu, bet attieksme un ieguldītais darbs šo dāvanu darināšanā.

Valentīndienā šogad nevarēja
uzstāties viesmākslinieki, tāpēc
prieku sagādāja savdabīga pēcpusdiena Šarmantie aktieri –
vispārcilvēciskās mīlestības dāvātāji.
Liekot lietā izdomu, ar daudzos puķu podiņos stādītām hiacintēm, kurām tikko manāmi
ziedu pumpuri, divas nedēļas
pirms 8. marta sākām svinēt Sieviešu dienas Gaidīšanas svētkus.
– Ir patīkami vērot katru dienu
zieda plaukšanas brīnumu, –
priecājās klienti. Sieviešu dienas
svinēšana kļuvusi par tradīciju
SAC Brīze, tāpēc darbinieki sagatavoja koncertu Pie jūras dzīve mana, kurā karaoke kā viens
no populārākajiem izklaides
veidiem visiem dāvāja daudz
jautrības. Darbinieku izpildītās
dejas dažādu krāsu tērpos to visu
papildināja, bet Mārtiņš Maksimovs ikvienam dāvāja tulpi. Salacgrīvas vidusskolas 7.a klases
audzinātājs Guntars Ūdris visus
apsveica ar dekoratīvu, rūpīgi
veidotu pūpolu pušķi un apsveikuma vēstuli, kā arī pastāstīja
par attālinātā mācību darba norisi. Mēs, protams, gaidīsim, kad
pienāks laiks un skolēni varēs
ciemoties mūsu namā. Pateicamies ikvienam labas gribas
cilvēkam, kurš veido pozitīvas
emocijas līdzcilvēkos!
Ligita Jirgensone

Digitālo resursu apkopojums,
kas noderēs attālinātajās mācībās

Lai atvieglotu mācīšanos attālināti, radīti vairāki digitālie rīki, kas palīdz gan
skolēniem, gan viņu vecākiem. Daudzi no
tiem ir noderīgi arī skolotājiem, lai sagatavotos stundai. Tā kā katram – skolēniem,
vecākiem un skolotājiem – ir vajadzīga atšķirīga informācija un atbalsts attālinātās
mācīšanās procesā, arī iecienītākie digitālie rīki katram ir savi. Parasti tiek izmantoti pat vairāki.
Vecāku vērtējums par pieejamajiem digitālajiem resursiem ir atzinīgs – tie esot
mūsdienīgi, saistoši, bērnam saprotami un
ar bagātīgu saturu. Īpašu atzinību skolēnu
un vecāku vidū izpelnījies digitālais resurss zinzinitis.lv, kur saistošā veidā iespējams iepazīt mūzikas instrumentus, doties
virtuālā piedzīvojumā, aplūkot dārgumus,
izspēlēt spēli un veikt citus aizraujošus
uzdevumus. Tāpat uzmanību izpelnījusies vietne fizmix.lv, kur interesantā veidā
var apgūt fizikas likumus. Deviņus gadus
veca puiša mamma atzīst, ka viņas dēls šo
vietni apmeklē gandrīz katru dienu un veic
tur atrodamos eksperimentus, kamēr lielā
māsa vidusskolas sadaļā apgūst mācību
vielu. Savukārt kāds tētis stāsta, ka kopš
pērnā pavasara, kad bērnam sporta stundās uzdots vingrot, liekot lietā tavaklase.
lv nodarbības, ko raida Re:TV, viņu ģimene joprojām izmantojot šo iespēju. Tas
tāpēc, ka iepaticies treneris Dinārs, kurš
vada šos treniņus.
Digitālo resursu arī Latvijā šobrīd ir visai daudz, atliek tikai izvēlēties!
n fizmix.lv
Portālā saprotami, interesanti un ar
praktiskiem piemēriem tiek skaidrota fizikas teorija, pievēršot pastiprinātu uzmanību elektrodrošībai un energoefektivitātei.
n maciunmacies.lv
Vietnē pieejamas spēles un citi interaktīvi līdzekļi latviešu valodas apguvei.

Daudz materiālu tieši jaunākiem bērniem
un tiem, kam latviešu valoda ir svešvaloda.
n zinzinitis.lv
Rakstniecības un mūzikas muzeja radītā platforma bērniem, kur saistošā veidā iepazīt mūzikas instrumentus, doties
virtuālā piedzīvojumā, aplūkot dārgumus,
izspēlēt spēli un veikt citus aizraujošus uzdevumus.
n education.minecraft.net
Platforma angļu valodā – ietver daudz
gatavu virtuālo mācību resursu, kuros iespējams skolēniem sadarboties uzdevumu
risināšanā konkrētos priekšmetos, kā arī
vienlaikus apgūt programmēšanas pamatprasmes. Pieejams vairāk nekā 100 gatavu
nodarbību.
n startit.lv
Sociāls izglītības projekts ar mērķi attīstīt skolēnu digitālās prasmes un veicināt
padziļinātu informātikas un digitālo prasmju apguvi skolās. Sadaļā Datorika skolēniem un skolotājiem ir iespēja bez maksas
apgūt datoriku un programmēšanas pamatus. Pieejami gatavi materiāli un darba lapas no 1. līdz 9. klasei, kā arī videolekcijas
par pirmās mājaslapas izveidi, programmēšanu, virtuālo realitāti, Android mobilo
lietotņu izstrādi, robotiku, 3D modelēšanu
un printēšanu.
n tavaklase.lv
Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM)
radīta izglītojošā platforma piedāvā 20 mi
nūšu garas videostundas, kur pedagogi un
dažādu jomu entuziasti mācību priekšmetus pasniedz interesantā un uzrunājošā
veidā. Šādas stundas radītas visām klašu
grupām, lai palīdzētu apgūt mācību vielu
un arī labāk sagatavoties pārbaudes darbiem. Video skatāmi vietnē tavaklase.lv,
kā arī tiešraidē divos virszemes TV kanālos: piektdienās Re:TV, bet pirmdienās
TV24.

n maconis.zvaigzne.lv

Apgāds Zvaigzne ABC piedāvā izglītības iestādēm un skolēniem vairāk nekā
300 dažādus digitālos mācību materiālus – mācību e-grāmatas, darba burtnīcas,
metodiskos līdzekļus pedagogiem un testu
materiālus.
n uzdevumi.lv
Plašs materiālu klāsts no 1. līdz 12. klasei – uzdevumi, teorija un testi dažādos
mācību priekšmetos. Katram uzdevumam
pieejami risinājuma soļi, lai skolēns varētu patstāvīgi apgūt mācību vielu un saprast
savas kļūdas.
n soma.lv
Vietnē pieejamas Lielvārda grāmatu
e-versijas, viedgrāmatas, zinātniski mācību video, interaktīvās darba lapas, drukājamās darba lapas no pirmsskolas līdz
12. klasei matemātikā, latviešu valodā,
dabaszinībās, bioloģijā, fizikā, ķīmijā un
ģeogrāfijā.
n Mūzikas stundām skolotāji un vecāki
īpaši iesaka platformas zinzinitis.lv/orkestra-skola un lnkc.gov.lv, kur pieejami
digitālie resursi solfedžo. Tāpat ģimeņu
vidū atzīts ir svētdienu rītos skatāmais
Latvijas Televīzijas raidījums par mūzikas
instrumentiem Mūziķene un balss ierakstītājs vocaroo.com.
n Svešvalodu apguvē kā palīgs noder liveworksheets.com – plaša, interaktīva
programma dažādās valodās, priekšmetos
un dažādos virzienos gan pieaugušajiem,
gan bērniem. Tā sniedz iespēju izmantot
ļoti lielu gatavo darba lapu resursu, kā arī
ērti un viegli izveidot savām un savu klašu
vajadzībām piemērotas online darba lapas.
Vietnē var atrast materiālu par visdažādākajām tēmām, tostarp latviešu valodā,
tikai jānomaina valoda, un darba lapu
birums var sākties. Labs rīks vārdu krājuma apguvei ir quizlet.com. Tur iespējams

izmantot gan jau gatavus vārdu krājuma
komplektus, gan sastādīt savu unikālo,
situācijai piemēroto komplektu. Skolēns
šo var izmantot, lai mācītos ne tikai vārdu
krājumu, bet arī rakstīt, klausīties, izskaidrot vārdus.
n Jaunākiem bērniem, arī 1. klasēm, interesanti uzdevumi un izglītojošas spēles
pieejamas ziņu portāla LSM Bērnistabā – bernistaba.lsm.lv.
n Īpaši pedagogiem noderīgi mācību un
metodiskie materiāli pieejami mācību
resursu krātuvē skola2030.lv un Valsts
izglītības satura centra vietnē visc.gov.lv.
Savukārt platformā macibumateriali.lv
skolotāji ievieto un apmainās ar pašu izstrādātiem materiāliem, kas iegūstami par
samaksu. Tāpat Zvaigzne ABC e-grāmatnīca zvaigzne.lv piedāvā pedagogiem dažādus bezmaksas lejupielādējamus materiālus – skolotāja grāmatas, informātikas
un vēstures uzdevumu sagataves.
Plašāks apkopojums par digitālajiem
mācību rīkiem – vietnē macospats.lv, kas
tapusi IZM iniciatīvā Mācos pats. To īsteno IZM sadarbībā ar vecāku organizāciju
Mammamuntetiem.lv ar mērķi attālināto
mācību laikā sniegt informatīvu un emocionālu atbalstu vecākiem, skolēniem,
pedagogiem, izcelt pašvadītas mācīšanās
ieguvumus un iespējas, kā arī radīt telpu
diskusijām un pieredzes apmaiņai par šā
brīža problēmsituācijām un iespējamajiem
risinājumiem. macospats.lv skatāmi arī
ģimenes raidījuma Vecāku stunda ieraksti.
Tajā speciālisti aplūko dažādas tēmas un
sniedz atbildes uz aktuāliem jautājumiem,
kas saistās ar attālināto mācīšanos.
Inga Akmentiņa-Smildziņa,
«Mammamuntetiem.lv» vadītāja;
tālr. 26466250,
e-pasts inga@mammam.lv

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2021. gada 26. marts

Piemaksa
pirmsskolas
skolotājiem un
skolotāju palīgiem

Salacgrīvas novadā strādājošie pirmsskolas skolotāji un skolotāju palīgi saņems vienreizēju piemaksu izmaksu
Covid-19 pandēmijas laikā par darbu
klātienē īpašos spriedzes apstākļos, kā arī
ņemot vērā pirmsskolas izglītības iestāžu
darba specifiku, kur distancēšanās iespējas ir ierobežotas.
Saskaņā ar Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas 2021. gada
8. marta un Finanšu komitejas 2021. gada
11. marta atzinumiem Salacgrīvas novada dome 17. martā domes sēdē pieņēma
lēmumu izmaksāt vienreizēju piemaksu
Salacgrīvas novada pirmsskolas izglītības
iestādes Vilnītis, Liepupes pamatskolas
pirmsskolas grupu un Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas pirmsskolas grupu
pedagogiem un prombūtnē esošo pedagogu aizvietotājiem un pedagogu palīgiem
no pašvaldības budžeta līdzekļiem par
darbu Covid-19 pandēmijas laikā klātienē
paaugstinātos riska apstākļos.
Piemaksas aprēķinu veikt, ņemot vērā

tarificēto darba slodzi klātienē pirmsskolas grupās. Pedagogam un pedagoga palīgam līdz 0,5 slodzēm piemaksa ir 50 eiro
pēc nodokļu nomaksas. Pedagogam un
pedagoga palīgam virs 0,5 slodzēm piemaksa ir 100 eiro pēc nodokļu nomaksas.
Paldies skolotājiem un skolotāju palīgiem par drosmīgu, cēlu darbu šajā
pandēmijas laikā. Ir jauki teikt paldies, ko arī darām, bet šī ir tā reize,
kad vēlamies kaut nedaudz, bet paldies
sacīt šādi. Mums ir svarīgi, lai vecākiem,
kuriem nav iespējams darbu veikt attālināti, tiktu nodrošināta iespēja visdārgāko
uz pasaules – bērnu – atstāt drošās rokās.
Šis ir mūsu visu kopīgs darbs cīņā ar vīrusu. Mēs, Salacgrīvas novada ļaudis,
esam stipri, mobili un ātri pielāgojamies
jaunajiem apstākļiem. Skolotāji, jūs esat
varoņi! Mums kopā viss ir iespējams!
Ar cieņu un pateicību –
Evija Keisele,
priekšsēdētāja vietniece

Mācību priekšmetu
olimpiādēs Salacgrīvas
vidusskolā un Liepupes
pamatskolā

Šis mācību gads iesācies ar augstiem
sasniegumiem Limbažu, Alojas, Salacgrīvas novadu apvienības mācību priekšmetu
olimpiādēs!

Salacgrīvas vidusskolā

Lepojamies un sveicam 9.b klases skolnieci Līvu Zariņu ar iegūto 1. vietu un
9.a klases skolnieku Miku Rodrigo Viļķinu ar iegūto 3. vietu 8.–9. klašu latviešu
valodas un literatūras olimpiādē! Turēsim īkšķus un vēlam veiksmi Līvai, kura
ir uzaicināta piedalīties valsts olimpiādes
posmā! Paldies skolotājām Intai Noriņai
un Ilonai Antonovai par ieguldīto darbu!
9.–12. klašu fizikas olimpiādē skolu
pārstāvēja divpadsmitklasnieks Rihards
Bendrāts, kurš ieguva atzinību. Paldies,
Rihard, mēs lepojamies! Paldies skolotājai Ritai Ziemelei par ieguldīto darbu un
sniegtajām zināšanām!
12. klases skolniece Signe Zvejniece pārstāvēja skolu 11.–12. klašu latviešu
valodas un literatūras olimpiādē. Sirsnīgi
sveicam Signi ar iegūto atzinību! Paldies
skolotājai Intai Balodei par ieguldīto darbu skolnieces sagatavošanā!
Vienpadsmitklasnieks Egīls Kļuss pārstāvēja skolu 10.–12. klašu ekonomikas
olimpiādē. Sveicam viņu ar iegūto atzinību! Paldies skolotājai Ingai Čekaļinai par
ieguldīto darbu skolnieka sagatavošanā!
9.–12. klašu matemātikas olimpiādē
Marta Uzkalne ieguva 2. vietu. Lepojamies un sveicam! Paldies skolotājai Gunai
Meierei par ieguldīto darbu skolnieces sagatavošanā!
9.–12. klašu ģeogrāfijas olimpiādē
12. klases audzēknis Rihards Bendrāts
ieguva 3. vietu un Marta Uzkalne no
9.b klases – atzinību. Lepojamies un sveicam! Paldies skolotājai Lailai Rozenbergai par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā!
Dzimtās valodas dienu sagaidot, Latviešu valodas aģentūra apbalvoja ikgadējā

skolēnu radošo darbu konkursa uzvarētājus. Šoreiz konkursa tēma bija Mans
grāmatplaukta stāsts. Aicinājām skolēnus
rakstīt par grāmatām, ko viņi lasa un par
kurām interesējas. Izsludinot konkursu,
mazliet bažījāmies, vai būs atsaucība, jo
tēma jau nav Mana dzīve telefonā, bet gan
par grāmatām viņu dzīvē. Tomēr labā ziņa
ir tā, ka bērni lasa grāmatas. (LVA, valoda.lv, 19.02.2021.) Lepojamies un sveicam 8.a klases skolnieci Lieni Muciņu ar
iegūto atzinību, iesūtot radošo zīmējumu.
Paldies skolotājai Ivetai Rozenbergai par
skolnieces sagatavošanu.

Liepupes pamatskolā

Pateicība Liepupes pamatskolas 9. klases skolniecei Betijai Āboltiņai par iegūto
atzinību Limbažu, Alojas, Salacgrīvas novada apvienības latviešu valodas un literatūras olimpiādē. Par skolēnu sagatavošanu
tai pateicība skolotājai Inesei Brokai.
Pateicība Liepupes pamatskolas 5. klases skolniekam Armandam Verneram Isajevam par iegūto 2. vietu Limbažu, Alojas,
Salacgrīvas novada apvienības matemātikas olimpiādē. Pateicība Liepupes pamatskolas skolotājai Ritai Gulbei par skolēnu
gatavošanu matemātikas olimpiādei.
* * *
Skolotājs – profesija, kurā cilvēks nevar iztikt tikai ar sevi, profesija, kurai ir
vajadzīgs otrs, – tas esi TU, mazais un lielais skolnieciņ!
Mēs nedrīkstam teikt, ka arī mums ir
grūti, jo TU mācies no mums. Mēs teiksim, ka ir citādāk, bet nav labāk. Mēs teiksim, ka šis ir CEĻŠ, kurā mums ir dota citādāka mācība, labirints un treniņiespēja.
Atceries: – Spēcīgākais atbalsta punkts
katram cilvēkam ir nevis ārpusē, bet iekšpusē. Tur TU vienmēr esi drošībā. (Juris
Rubenis)
Mēs tevi atbalstīsim no ārpuses un kopā
izturēsim atlikušo mācību periodu!
Ilga Tiesnese
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Dabai labu darīt

Salacgrīvas vidusskolas skolēni arī
2020./2021. mācību gadā piedalījās SIA
ZAAO gadskārtējā akcijā Dabai labu
darīt, kurā vāca makulatūru. Savākto –
4 tonnas – SIA ZAAO izveda 25. februārī.
Čakli pastrādāts!
Paldies par palīdzību makulatūras krā-

mēšanā automašīnā 9.a klases skolēniem
Arvīdam Gertneram un   Mikum Rodrigo
Viļķinam, kā arī vienpadsmitklasniekam
Egīlam Kļusam! Paldies arī visiem, kas
iesaistījās makulatūras vākšanā!
Līga Tauriņa,
ekoskolas koordinatore

Noslēdzies eTwinning projekts
Stop climate changes:
explore & protect!

Noslēguma tikšanās aizritējusi trīs
projekta skolu – Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas, Viļņas rajona
Nemenčines Ģedimina ģimnāzijas un
Utenas Dauniškio ģimnāzijas – audzēkņiem. Šajā eTwinning STEAM projektā
15–17 gadus veci skolēni, pilnveidojot fizikas, ķīmijas un bioloģijas zināšanas, kā
arī izmantojot savas prasmes IKT, valodu
un mākslas jomā, centās atbildēt uz jautājumiem kāds ir cilvēka kaitējums videi? un
kā mēs varam saglabāt vidi?.
Tikšanās reizē atskatījāmies uz projekta
kalendārā plānoto un paveikto, izvērtējām,
cik lielā mērā izdevies sasniegt projekta
sākotnējos mērķus, un cik daudz plānos
nācās mainīt pandēmijas dēļ. Atskatoties
uz projekta galarezultātiem, aplūkojām

no skolēnu darbiem veidotās virtuālās
izstādes, balsojumu rezultātus, izveidoto
2021. gada kalendāru.
Skolēni tiešsaistes laikā izspēlēja spēli
par okeāna piesārņojumu. Ar tās noteikumiem iepazīstināja lietuviešu skolniece,
bet ar lielu izrāvienu 1. vietu spēlē ieguva
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas
9. klases audzēknis Rinalds Runcis. Viņš
saņēma projekta komandas draudzīgos aplausus un balvu no lietuviešu partneriem,
kas tiks izsūtīta pa pastu. Ar šādu patīkamā gaisotnē pavadītu tikšanos noslēdzās
eTwinning projekts Stop climate changes:
explore & protect!. Paldies visiem par dalību projektā!
Ineta Lielkalne,
eTwinning projekta koordinatore

Krišjāņa Valdemāra
Ainažu pamatskolas
sasniegumi

Olimpiāžu laiks sarežģītajos mācīšanās apstākļos Krišjāņa Valdemāra Ainažu
pamatskolas skolēniem bijis gana veiksmīgs.
Nodrošinot mācību gada sākumā apstiprināto mācību priekšmetu olimpiāžu
grafiku, tās šajā mācību gadā tika organizētas tikai tiešsaistē. Šādu modeli apstiprināja Valsts izglītības satura centrs, pielietojot iepriekšējos gados rīkotu atsevišķu olimpiāžu kārtu pieredzi. Ņemot vērā
dalībnieku skaitu, mūsu skolas audzēkņi
tiešsaistes pārbaudījumos piedalījās tikpat
aktīvi kā citus gadus, kad olimpiādes notika klātienē. Tas liecina, ka arī, mācoties
attālināti, skolēni gatavi piedalīties un pārbaudīt savas zināšanas. Nenoliedzami, tas
ir arī liels skolotāju darbs un spēja motivēt
skolēnus šajos sarežģītajos apstākļos.
Visas olimpiādes notika tiešsaistē, un
dalībnieki dotos uzdevumus pildīja mājās
no saviem datoriem. Pārbaudījumi notika
platformā edu.lu.lv, skolēnam pieslēdzoties ar savu paroli.

Šajā mācību gadā notikušajās 11 mācību priekšmetu olimpiādēs (8.–9. klasei)
kopumā piedalījāmies piecās olimpiādēs:
9. klašu matemātikas, fizikas, latviešu valodas un literatūras, vēstures un bioloģijas.
Četrās no tām esam guvuši apliecinājumu
tam, ka nav nozīmes skolas izmēram un
skolēnu skaitam tajā. Piedalīšanās un augstie sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs ir cītīgs, atklāsmēm bagāts skolēnu
un skolotāju ikdienas darba rezultāts. Tā
ir uzņēmība mēroties spēkiem ar apkārtējo
novadu labākajiem, vēlme un interese pētīt, uzzināt, atklāt likumsakarības un piedalīties arī reģiona un valsts līmeņa pārbaudījumos. Piedalīšanās olimpiādēs nav
pašmērķis, tā ir likumsakarīga skolēnu un
viņu skolotāju ikdienas darba daļa.
Sveicam izcilniekus un sakām paldies viņiem un skolotājiem, kas skolēnus
sagatavoja startam olimpiādēs, kā arī viņu
vecākiem, kuriem nācās rūpēties par emocionālo labsajūtu olimpiāžu norises laikā
tiešsaistēs no mājām.

n Jurģis Puriņš:

n

n

n

n

2. vieta Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novadu apvienības
BIOLOĢIJAS OLIMPIĀDĒ 9. klasei, skolotāja INETA LIELKALNE;
atzinība Alojas un Salacgrīvas novadu apvienības FIZIKAS OLIMPIĀDĒ
9.–12. klasei, skolotāja I. LIELKALNE;
atzinība Alojas un Salacgrīvas novadu apvienības MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDĒ
9.–12. klasei, skolotāja SIGITA KALMAČA.
PATEICĪBA PAR PIEDALĪŠANOS Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novadu
apvienības VĒSTURES OLIMPIĀDĒ 9. klasei.
Nikija Pabērza:
2. vieta Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novadu apvienības
BIOLOĢIJAS OLIMPIĀDĒ 9. klasei, skolotāja I. LIELKALNE.
Līva Puriņa:
3. vieta Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novadu apvienības LATVIEŠU VALODAS
UN LITERATŪRAS OLIMPIĀDĒ 8.– 9. klasei, skolotāja MODRA PUTNA.
Dāvis Reinis:
3. vieta Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novadu apvienības MATEMĀTIKAS
OLIMPIĀDĒ 9.–12. klasei, skolotāja S. KALMAČA;
pateicība par piedalīšanos Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novadu apvienības
FIZIKAS OLIMPIĀDĒ 9.–12. klasei, skolotāja I. LIELKALNE.
Rinalds Runcis:
pateicība par piedalīšanos Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novadu apvienības
FIZIKAS OLIMPIĀDĒ 9.–12. klasei, skolotāja I. LIELKALNE.

Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas pedagogu kolektīvs
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Paplašināti dīkstāves atbalsta
saņemšanas nosacījumi;
līdz 31. martam atbalstam var
pieteikties arī par periodu no
ārkārtējās situācijas sākuma

Lai atbalsta pasākumi Covid-19
krīzes periodā būtu vēl efektīvāki
un ļautu atbalstu saņemt plašākam
krīzē cietušo uzņēmumu un to
darbinieku, pašnodarbināto personu, kā arī patentmaksātāju lokam,
Ministru kabinets paplašinājis
dīkstāves atbalsta saņemšanas kritērijus. Tāpat ir dots papildu laiks
līdz 31. martam, lai dīkstāves
atbalstam varētu pieteikties saņēmēji, kas atbilst tieši jaunajiem,
paplašinātajiem kritērijiem.
15. martā stājās spēkā grozījumi, saskaņā ar kuriem turpmāk
dīkstāves atbalstu varēs saņemt
divos gadījumos. Tāpat kā līdz
šim, tam varēs pieteikties, ja ieņēmumu kritums mēnesī, par ko tiek
lūgts atbalsts, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī (mēnešos, kuros notikusi darbība),
ir vismaz par 20%. Savukārt jau
kopš 15. marta dīkstāves atbalstam var pieteikties arī tad, ja ieņēmumu kritums mēnesī, par kuru
tiek lūgts atbalsts, bijis vismaz par
30%, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem.
Tie uzņēmumi, saimnieciskās
darbības veicēji un patentmaksas
maksātāji, kas atbilst jaunajam

kritērijam, līdz 31. martam var
pieteikties dīkstāves atbalstam arī
par laiku no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 28. februārim.
Turpmāk par nākamajiem periodiem, lai saņemtu atbalstu, iesniegumā jāapliecina, ka ieņēmumu samazinājums ir saistīts tieši
ar Covid-19 izplatības dēļ noteiktajiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem.
Atbalsts par dīkstāvi būs pieejams līdz 2021. gada 30. jūnijam
un pieteikties tam varēs līdz 2021.
gada 15. jūlijam, bet ne ilgāk,
kamēr būs spēkā noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi,
kas saistīti ar epidemioloģiskās
drošības pasākumiem Covid-19
infekcijas ierobežošanai.
Papildus dīkstāves atbalstam
Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra piešķirs arī 50 eiro piemaksu par katru apgādībā esošu
bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par
kuru darbiniekam tiek piemērots
iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums.
Plašāka informācija par šobrīd
pieejamo dīkstāves atbalstu, tā
apmēru un pieteikšanos tam pieejama VID tīmekļvietnes sadaļā
Covid-19.

Citi nodokļu jomas atbalsta pasākumi
Covid-19 krīzes pārvarēšanai

Joprojām ir spēkā virkne atbalsta pasākumu nodokļu jomā,
kas stājās spēkā šī gada martā,
pirmās ārkārtējās situācijas laikā, piemēram, nodokļu samaksas
termiņa pagarināšana līdz trim
gadiem, ātrāka PVN pārmaksas
atmaksa, iespēja nemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumus u.c. Informācija
par tiem – www.vid.gov.lv sadaļā
Covid-19.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID

konsultatīvo tālruni 67120000,
kā arī uzdot savus jautājumus
rakstiski VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) sadaļā
Sarakste ar VID. Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni
67120000, ikviens var saņemt
arī personificētu konsultāciju, ja
zvana laikā pieslēdzas VID EDS
un nosauc tur redzamo kodu.
VID Sabiedrisko attiecību daļa
Tālr. 67122668, 67122670
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
www.vid.gov.lv

2021. gada 26. marts

Lieldienas

Meklējot
4. aprīlī

Salacgrīvas novadā

Salacgrīvas novada kultūras centra terasē no pulksten

Brīvdabas izstāde

12.00 - 19.00

Tautas lietišķās mākslas studijas “Dzilna“ un SDK “Saiva“ lielie lakati,
Dace Asne. Kuiviži,

Kultūras centra terases logos - Ingas Pērkonas gleznas “Viena mirkļa sajūtas“
un Ingas Eglītes floristikas darbi
Prāta mežģi

Katram savi Lieldienu ticējumi.
Kas bija pirmais - putns vai ola?
No sēklas līdz ziediem.

Lieldienu rituāli

Lieldienas ieskandē folkloras kopa “Cielava“

Šūpošanās

Salacgrīvas pilskalnā - Saules šūpoles
Skvērā pie pilskalna - Veselības šūpoles

Salacgrīvas TIC piedāvā visas dienas garumā pavadīt svētkus aktīvi - piedaloties
aizraujošā orientēšanās spēlē, kas ļaus ieraudzīt Salacgrīvas un apkārtnes ievērojamākās
vietas no Lieldienu zaķa skata punkta !
Arī šogad Lieldienu zaķis nav aizmirsis savus pienākumus un sola apciemot
Ainažu pilsētas iedzīvotājus. No pulksten. 12.00 -17.00 atnāc pie Ainažu kultūras namaatrodi savu Lieldienu olu un veic zaķa sagatavotos uzdevumus.
Liepupes pilskalns gaida šūpoties gribētājus.
3.aprīlī no pulksten 11.00- 15.00 Lauvu TN aicina uz pastaigu ar spēles elementiem
“Pa Lieldienu zaķa pēdām“- sīkāku informāciju un Lieldiena zaķa ceļa karti saņemsim
pie Lauvu TN. Līdzi jāņem labu garasatāvokli, rakstāmo un apautas siltas kājas.

5. aprīlī
Lieldienu brauciens Salacgrīvas novadā.
Atvērsim logus un sirdis Lieldienu brīnumam:
Liepupes centrā pulksten 11.00
Svētciemā pulksten
12.00
Salacgrīvā - daudzdzīvokļu māju pagalmā pie veikala Maxima pulksten 12.40
Salacgrīvā - daudzdzīvokļa māju pagalmā pie Pareizticīgo baznīcas pulksten 13.10
Kuivižos - daudzdzīvokļu māju pagalmā pulksten 13.45
Ainažos - pie dadzdzīvokļu mājām Kr. Barona ielā pulksten 14.30

Notiks nolietotās
elektrotehnikas
un bateriju
vākšanas akcija
Sper EKO soli
No 15. marta līdz 30. aprīlim SIA
ZAAO organizē nolietotās elektrotehnikas un bateriju vākšanas akciju Sper EKO
soli. Tās laikā ZAAO darbības reģiona
20 EKO laukumos bez maksas varēs nododot neizjauktu nolietoto dažāda izmēra
sadzīves elektrotehniku un baterijas. Akcijā aicinātas piedalīties gan juridiskās, gan
privātpersonas. Akcijas dalībniekiem būs
iespēja piedalīties balvu izlozē.
EKO laukumos pieņem televizorus, ledusskapjus, tējkannas, trauku mazgājamās
mašīnas, plītis, matu fēnus, gludekļus,
mobilos telefonus, pulksteņus, putekļu sūcējus, mikserus, tosterus un citas ierīces,
kas darbinātas ar elektrību vai baterijām.
Akcijā viena persona var piedalīties

vairākas reizes – akcijas kupons katrā
EKO laukuma apmeklējuma reizē tiek izsniegts par vismaz vienu nodotu nolietotas
elektrotehnikas vienību vai vismaz piecām
baterijām. Juridiskās personas var saņemt
izziņu par pārstrādei nodoto atkritumu
veidu un daudzumu.
Nolietoto
sadzīves
elektrotehniku
ZAAO darbinieki sašķiros atbilstoši kvalitātes prasībām un nodos pārstrādes uzņēmumiem. Šāda elektrotehnika ir vērtīga
otrreizējā izejviela jaunu preču ražošanai,
bet jāatceras, ka tā, tāpat kā baterijas, satur
cilvēkiem un dabai kaitīgas vielas – šie atkritumi nedrīkst nonākt dabā un nav atļauts
tos ievietot sadzīves atkritumu konteineros.
Iepriekš līdzīgās akcijās iedzīvotāji uz

EKO laukumiem mēneša laikā nogādāja
vairāk par 40 tonnām nolietotas tehnikas.
Akciju periodā iedzīvotāji vairāk pievērš
uzmanību arī pārējiem materiālu veidiem,
ko var nodot EKO laukumos, un šo iespēju vēlāk izmanto arī ikdienā.
Balvās tiks izlozēti divi grīdas tīrīšanas
roboti un 20 elektroniskās sporta aproces.
Akcijas nolikums – uzņēmuma mājaslapā
www.zaao.lv un pie EKO laukumu darbiniekiem.
Atgādinām – ja nav iespējas nogādāt

elektrotehniku uz EKO laukumu pašiem,
ZAAO ikdienā piedāvā nolietotās sadzīves elektrotehnikas savākšanu no mājsaimniecības vai uzņēmuma adreses. Izmantojot minēto pakalpojumu, neatkarīgi
no nododamo priekšmetu skaita, jāmaksā
tikai vienreizēja transporta maksa. Pieteikumi tiek pieņemti pa tālruni 64281250
vai e-pastā zaao@zaao.lv.
Zane Leimane,
SIA «ZAAO» sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Par platību maksājumiem

No 7. aprīļa lauksaimnieki varēs pieteikties platību maksājumiem, Elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā (EPS) aizpildot vienoto
iesniegumu. Lauku atbalsta dienests (LAD)
klientiem nodrošinās nepieciešamo atbalstu.
Ņemot vērā Covid-19 izplatību un noteiktos
ierobežojumus darbam klātienē, LAD visu
nepieciešamo atbalstu klientiem, kuri paši
nevar aizpildīt informāciju EPS, sniegs arī
pa tālruni – dienesta darbinieki tālruņa sarunas laikā klienta vietā varēs aizpildīt un
iesniegt vienoto iesniegumu. Līdzīgi LAD
rīkojās 2020. gada pavasarī, kad palīdzību
sniedza vairāk nekā 10 000 klientiem.

Jau sešus mēnešus lauksaimnieki var
EPS aizpildīt provizoriskos platībmaksājumu iesniegumus. Tas ļauj pakāpeniski savākt nepieciešamo informāciju iesniegumā
un aprēķināt, vai tiks izpildītas zaļināšanas
un citas prasības. Ja lauksaimnieks aizpilda
informāciju provizoriskajā iesniegumā, sākot ar 7. aprīli, tas jāiesniedz EPS.
Dienests aprīļa sākumā plāno organizēt
vebināru par pieteikšanos platību maksājumiem, izmaiņām šajā sezonā un citiem
aktuāliem jautājumiem. Plašāka informācija par pieteikšanos vebināram būs marta
beigās.

Sākusies pieteikšanās
virtuālam iespēju festivālam
Uzņēmēju dienas
Vidzemē 2021

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
(LTRK) aicina Vidzemes un visas Latvijas
uzņēmējus pieteikties dalībai LTRK iespēju
festivālā Uzņēmēju dienas Vidzemē 2021,
kas virtuālā formātā norisināsies 6.–7. maijā tiešsaistē no studijas Cēsīs. Tradicionālā
klātienes izstāde Vidzemes uzņēmēju dienas
plānota šī gada septembrī Valmierā.
Virtuālā izstāde norisināsies speciāli
pasākumam veidotā tīklošanās platformā,
kur dalībniekiem būs iespēja izveidot savus
profilus, ievietojot informāciju par uzņēmumu, pievienojot galeriju, videomateriālus un dokumentus lejuplādei. Tāpat tā būs
iespēja tiešsaistē komunicēt ar apmeklētājiem un plānot savu tikšanās kalendāru.
Pasākuma galveno satura bloku veidos
biznesa forums, kurā uzņēmēji un eksperti
diskutēs par reģiona aktualitātēm un jaunākajām tendencēm. Forumā tiks apskatīta uzņēmējdarbības attīstība caur kultūras
prizmu, kā arī jaunās paaudzes uzņēmēji –
radošie un zaļie. Foruma norisi tiešraidē
varēs vērot pasākuma platformā, sociālajos
tīklos un portālā TVNet.
Virtuālais formāts pasākuma dalībniekiem sniedz dažādas papildu priekšrocības.
Viena no tām ir iespēja pašiem veidot pasākuma saturu, prezentējot sev aktuālo tēmu
un savu uzņēmumu. Šādi dalībnieku vebināri norisināsies pēc iepriekš izveidotas un
izziņotas programmas, nodrošinot tiešsaistes apmeklētāju iepriekšēju reģistrāciju.
Kā viena no lielākajām attālinātā formāta

priekšrocībām ir iespēja veidot starptautiskos kontaktus, tādēļ interesentiem, kuriem
aktuāla starptautiskā tīklošanās, Uzņēmēju
dienās Vidzemē 2021 piedāvājam organizēt
virtuālās tikšanās ar Ķīnas Zhejiang provinces Ningbo pilsētas uzņēmumiem. Esam
izveidojuši sadarbību ar Ķīnas partneriem,
lai organizētu B2B virtuālās tikšanās dalībnieka izvēlētā komunikācijas platformā.
Piedaloties pasākumā, iegūsiet jaunus
potenciālo klientu un sadarbības partneru kontaktus, uzzināsiet par aktualitātēm
uzņēmējdarbības vidē, varēsiet tiešsaistē
komunicēt ar apmeklētājiem un citiem dalībniekiem, veidot savu saturu un prezentēt
uzņēmumu. Tā ir iespēja izmatot mūsdienu
tehnoloģiju priekšrocības un sasniegt pasauli, neizejot no sava biroja.
Informējam, ka Uzņēmēju dienas Vid
zemē 2021 ir viens no četriem virtuālajiem pasākumiem. Plašāka informācija
par LTRK iespēju festivāliem Kurzemē,
Zemgalē, Vidzemē un Latgalē – mājaslapā
www.uznemejudienas.lv.
Papildu informācija – natalija.juskova
@chamber.lv, t. 26842098 (Natālija).
Papildu informācijai:
Inese Raiba,
LTRK Mārketinga un sabiedrisko attiecību
daļas vadītāja
K. Valdemāra iela 35, Rīga, LV-1010,
Latvija
M. +371 26642131
inese.raiba@chamber.lv
www.chamber.lv

n LTRK ir politiski neitrāla uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas

reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi.
Pēc biedru skaita LTRK ir lielākā uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies
teju 6000 biedru (3000 individuālie uzņēmumi un 3000 biedru no uzņēmēju
biedrībām). LTRK individuālo biedru – uzņēmumu – apgrozījums 2019. gadā
pārsniedza 17,2 miljardus eiro.
n LTRK pārstāv savu biedru uzņēmēju intereses valsts un pašvaldību institūcijās,
cīnoties par labāku biznesa vidi, kā arī sniedz praktisku atbalstu saviem biedriem,
palīdzot paaugstināt uzņēmumu konkurētspēju, tāpat atrast jaunus sadarbības
partnerus Latvijā un ārvalstīs.
n LTRK ir pilntiesīga starptautiskā tirdzniecības un rūpniecības kameru tīklojuma –
vairākus gadu simtus darbības pieredzi uzkrājušo un 20 miljonu visas pasaules
uzņēmēju apvienojošo Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas
(EUROCHAMBRES) un Starptautiskās tirdzniecības palātas (ICC) – biedre.
n Biedrība ir viena no vecākajām Latvijas nevaldības organizācijām – LTRK ir
uzņēmēju balss un atbalsts jau 80. gadu!

Svarīgi datumi 2021. gada sezonā:
1. aprīlis – noslēdzas lauku bloku precizēšanas pieteikumu iesniegšana;
l 7. aprīlis – sākas pieteikšanās platību
maksājumiem;
l 24. maijs (22. maijs, sestdiena) – termiņš, līdz kuram jāpiesakās platību maksājumiem;
l 15. jūnijs – termiņš, līdz kuram jāpiesakās platību maksājumiem ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru
nokavēto darbdienu.
Atgādinām! Līdz 1. aprīlim EPS jāiesniedz lauku bloku precizēšanas pieprasījumi. Platībai jābūt sakoptai uz lauku bloka
precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas
brīdi. Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz
l

l
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tikai tad, ja klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību vai pievienot jaunus ainavas elementus.
Ja ir jautājumi un nepieciešama plašāka
informācija par LAD darbu un pieejamo
atbalstu, aicinām zvanīt uz LAD klientu
apkalpošanas tālruni 67095000.
Klientu ērtībai LAD aicina vērsties
arī Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC), lai
saņemtu informāciju par platībmaksājumu
iesniegšanas kārtību un iegūtu atbalstu
EPS pakalpojumu izmantošanā. Patlaban
VPVKAC darbojas 93 pašvaldībās, kopā
123 vietās valstī.
Lauku atbalsta dienests

Līdzfinansējums
novadā rīkotajām
Salacgrīvas novada
bērnu un jauniešu
nometnēm
25. februārī noslēdzās Salacgrīvas
novada pašvaldības līdzfinansēto bērnu
un jauniešu nometņu projektu konkursa
pieteikumu iesniegšana. Šogad iesniegts
daudz pieteikumu – 14. Jau 5. martā Salacgrīvas novada bērnu un jauniešu nometņu
projektu konkursa vērtēšanas komisija tos
izvērtēja un 17. martā domes sēdē deputāti
pieņēma lēmumu līdzfinansēt 12 Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā rīkotās nometnes:
l saimnieciskās darbības veicējas Kristas
Muciņas organizēto atvērto diennakts
nometni Cūkkārpas vasaras skola 30 dalībniekiem Ainažu pamatskolā no 25. līdz
29. jūlijam. Pašvaldības līdzfinansējums –
150 eiro (30 eiro dienā) par katra Salacgrīvas novada teritorijā deklarēta bērna
un jaunieša vecumā no 9 līdz 15 gadiem
dalību nometnē. Pašvaldības līdzfinansējums viena Salacgrīvas novada teritorijā
deklarētā bērna vai jaunieša no trūcīgām,
maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm,
bērna un jaunieša ar īpašām vajadzībām
un bērna, kas atrodas aizbildnībā, dalībai
ir 190 eiro (38 eiro dienā).
l SIA Multimode organizēto atvērto
diennakts nometni Balanss viesu namā
Vecmuiža 20 dalībniekiem no 22. līdz
29. augustam. Pašvaldības līdzfinansējums 210 eiro (30 eiro dienā) par katra Salacgrīvas novada teritorijā deklarēta bērna
un jaunieša vecumā no 7 līdz 12 gadiem
dalību nometnē. Pašvaldības līdzfinansējums viena Salacgrīvas novada teritorijā
deklarētā bērna vai jaunieša no trūcīgām,
maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm,
bērna un jaunieša ar īpašām vajadzībām
un bērna, kas atrodas aizbildnībā, dalībai
ir 266 eiro (38 eiro diennaktī).
l biedrības Attīstības parks organizēto
atvērto diennakts nometni Meistarnīca
TĒLS viesu namā Kraukļi 15 dalībniekiem no 11. līdz 17. jūlijam. Pašvaldības
līdzfinansējums 180 eiro (25,71 eiro dienā) par katra Salacgrīvas novada teritorijā deklarēta bērna un jaunieša vecumā no
8 līdz 14 gadiem dalību nometnē. Pašvaldības līdzfinansējums viena Salacgrīvas novada teritorijā deklarētā bērna vai
jaunieša no trūcīgām, maznodrošinātām,
daudzbērnu ģimenēm, bērna un jaunieša
ar īpašām vajadzībām un bērna, kas atrodas aizbildnībā, dalībai ir 228 eiro (38 eiro  
dienā).
l Salacgrīvas
ūdens
sporta-atpūtas
biedrības organizēto slēgta tipa dienas
nometni Veselā miesā vesels gars (aktivitātes uz ūdens) 20 dalībniekiem Salacgrīvā, Ostas ielā 4, Sporta ielā 6 un
Salacgrīvas sporta un atpūtas kompleksā
Zvejnieku parks laikā no 19. līdz 23. jūlijam, no 26. līdz 28. jūlijam un no 9. līdz

13. augustam. Pašvaldības līdzfinansējums 89,70 eiro (6,90 eiro dienā) par katra Salacgrīvas novada teritorijā deklarēta
bērna un jaunieša vecumā no 8 līdz 17 gadiem dalību nometnē.
Limbažu un Salacgrīvas novada sporta
skolas organizētās slēgta tipa dienas nometnes:
l Veselā miesā vesels gars ar skatu uz
futbolu Ainažos, Parka ielā 12, Ainažu
pamatskolā un Ainažu pilsētas stadionā no
12. līdz 16. jūlijam un no 19. līdz 23. jū
lijam, katrā 15 dalībnieku – 32,50 eiro
(6,50 eiro dienā) par katra Salacgrīvas novada teritorijā deklarēta bērna un jaunieša
vecumā no 8 līdz 12 gadiem dalību nometnē;
l Veselā miesā vesels gars ar skatu uz
vieglatlētiku Salacgrīvā, Pērnavas ielā
31, Salacgrīvas vidusskolā un Salacgrīvas sporta un atpūtas kompleksā Zvejnieku parks no 2. līdz 6. augustam un no
9. līdz 13. augustam, katrā 15 dalībniekiem – 32,50 eiro (6,50 eiro dienā) par
katra Salacgrīvas novada teritorijā deklarēta bērna un jaunieša vecumā no 15 līdz
18 gadiem dalību nometnē;
l Veselā miesā vesels gars ar skatu uz
dambreti Salacgrīvā, Pērnavas ielā 31,
Salacgrīvas vidusskolā un Limbažu un
Salacgrīvas novada sporta skolas dambretes nodaļas kabinetā no 5. līdz 9. jūlijam
15 dalībniekiem – 32,50 eiro (6,50 eiro
dienā) par katra Salacgrīvas novada teritorijā deklarēta bērna un jaunieša vecumā no
7 līdz 16 gadiem dalību nometnē;
l Veselā miesā vesels gars ar skatu uz
dambreti Liepupē, Liepupes pamatskolā un Limbažu un Salacgrīvas novada
sporta skolas dambretes nodaļas kabinetā
no 26. līdz 30. jūlijam 15 dalībniekiem –
32,50 eiro (6,50 eiro dienā) par katra Salacgrīvas novada teritorijā deklarēta bērna
un jaunieša vecumā no 7 līdz 16 gadiem
dalību nometnē;
l Veselā miesā vesels gars ar skatu uz
basketbolu Salacgrīvā, Pērnavas ielā 31,
Salacgrīvas vidusskolā un Salacgrīvas
sporta un atpūtas kompleksā Zvejnieku parks no 2. līdz 6. augustam un no
9. līdz 13. augustam 17 un 20 dalībniekiem – 32,50 eiro (6,50 eiro dienā) par
katra Salacgrīvas novada teritorijā deklarēta bērna un jaunieša vecumā no 10 līdz
16 gadiem, ja vismaz viens no vecākiem ir
deklarēts Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā uz 2021. gada 1. janvāri,
dalību nometnē.
Ja nometnes dalībnieks piedalās vairākās nometnēs, finansiāls atbalsts tiek piešķirts tikai vienai.
Ilga Tiesnese
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Salacgrīvas novada domes marta sēdē
pieņemtie lēmumi

Precizēti Salacgrīvas novada domes šī
gada janvārī pieņemtie saistošie noteikumi nr. 1 Par trūcīgas un maznodrošinātas
mājsaimniecības statusa noteikšanu Salacgrīvas novadā atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM) 2021. gada 8. februāra atzinumā Nr.1-18/1181 Par saistošajiem noteikumiem norādītajam. Viens no precizējumiem – saistošo noteikumu nosaukums
izteikts šādā redakcijā: Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa
noteikšanu Salacgrīvas novadā.
l Apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 3
Par 2020. gada 19. novembra saistošo
noteikumu Nr. 13 «Par sabiedrisko kārtību Salacgrīvas novadā» atcelšanu. Noteikumi atcelti, jo Salacgrīvas novada dome
saņēmusi vēstuli no VARAM ar lūgumu atcelt minētos saistošos noteikumus, jo tajos
iekļautās normas regulē nozaru likumi.
l Apstiprināts Salacgrīvas novada Tūrisma konsultatīvās padomes nolikums.
Novada Tūrisma konsultatīvā padome ir
Salacgrīvas novada domes izveidota sabiedriska tūrisma nozares institūcija ar padomdevēja tiesībām. Padomi veido tūrisma
nozarē iesaistīto valsts un pašvaldības institūciju, uzņēmēju un sabiedrisko organizāciju pārstāvji, kuru saimnieciskā darbība
ir reģistrēta novada administratīvajā teritorijā. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.
l

l Apstiprināts konkursa Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2021 nolikums
un konkursa vērtēšanas komisija. Konkursa balvu fonds – 1350 eiro. Īpašumus
konkursam var pieteikt līdz 21. aprīlim,
objektu vērtēšana notiks no 22. aprīļa līdz
30. maijam.
l Apstiprināts Salacgrīvas novada mūzikas skolas attīstības plāns.
l Apstiprināts Keramikas dizaina konkursa nolikums. Konkursu laikā no 1. aprīļa līdz 22. maijam organizēs Salacgrīvas
mākslas skola sadarbībā ar Salacgīvas novada domi.
l Apstiprināti rūpnieciskās zvejas-komerciālās zvejas tiesību nomas Rīgas līča piekrastes ūdeņos slēgtās izsoles rezultāti.
l Apstiprināti grozījumi lēmumā Par
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas
telpu nomas maksas apstiprināšanu.
l Nolemts piedalīties Zivju fonda atklātajā projektu konkursā pasākumā Zivju
resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic
valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība, iesniedzot projektu Zivju resursu aizsardzības
uzlabošana Salacā. Projekta pieteikuma
kopējās izmaksas –   17 000 eiro. Zivju
fonda finansējums 15 000 eiro, pašvaldības
līdzfinansējums 11,76 % – 2000 eiro.
l Ar vairākiem projektiem nolemts piedalīties Zivju fonda atklātajā projektu konkursā pasākumā Zivju resursu pavairošana

publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību
īpašumā, iesniedzot projektu Nārsta vietu
atjaunošana Salacā. Projekta pieteikuma
kopējās izmaksas 16 156,78 eiro, pašvaldības līdzfinansējums 7,16% – 1156,78 eiro.
l Nolemts piedalīties Zivju fonda atklātajā projektu konkursā pasākumā Zivju resursu pavairošana publiskajās ūdenstilpēs
un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder
valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts
vai pašvaldību īpašumā:
* iesniedzot projektu Taimiņu smoltu ielaišana Salacas upes baseinā. Tā kopējās
izmaksas – 11 200 eiro, pašvaldības līdzfinansējums 10,71% – 1200 eiro,
* iesniedzot projektu Vimbu pavairošana Salacas upē. Tā kopējās izmaksas –
846,52 eiro, pašvaldības līdzfinansējums
11,40% – 96,52 eiro,
* iesniedzot projektu Dabisko dzīvotņu
kvalitātes uzlabošana Svētupē. Tā kopējās
izmaksas 16 156,78 eiro, pašvaldības līdzfinansējums 7,16% – 1156,78 eiro,
* iesniedzot projektu Foreļu pavairošana
Svētupē. Tā kopējās izmaksas – 4009 eiro, pašvaldības līdzfinansējums 14,97% –
600 eiro.
l Atbalstīts biedrības Marmots projekts
Dzīvais labirints – 5 soļi Salacgrīvas
novadā. Tā realizācijas gadījumā tiks
nodrošināts līdzfinansējums 10% apmē-

rā no projekta kopējām izmaksām, t.i.,
3734,80 eiro.
l Piešķirts līdzfinansējums Salacgrīvas
novada administratīvajā teritorijā šovasar
rīkotajām Salacgrīvas novada bērnu un
jauniešu 12 nometnēm.
l Nolemts izmaksāt vienreizēju piemaksu
Salacgrīvas novada pirmsskolas izglītības
iestādes Vilnītis, Liepupes pamatskolas
pirmsskolas grupu un Krišjāņa Valdemāra
Ainažu pamatskolas pirmsskolas grupu pedagogiem un prombūtnē esošo pedagogu
aizvietotājiem un pedagogu palīgiem no
pašvaldības budžeta līdzekļiem par darbu
Covid-19 pandēmijas laikā klātienē paaugstinātos riska apstākļos.
l Apstiprināta Salacgrīvas novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvā padome.
l Apstiprināti saistošie noteikumi nr.
B-4 Grozījumi Salacgrīvas novada domes
2021. gada 17. februāra saistošajos noteikumos Nr.B-3 «Par Salacgrīvas novada
pašvaldības 2021. gada budžetu».
l Deputāte Santa Čiževska ievēlēta Salacgrīvas novada izglītības, kultūras un sporta
jautājumu un attīstības komitejā.
Ar Salacgrīvas novada domes sēdes
protokolu un audioierakstu varat iepazīties
Salacgrīvas novada pašvaldības mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Dokumenti.
Ilga Tiesnese

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2021. gada 20. janvāra sēdes lēmumu Nr. 4 (protokols Nr. 2; 3.§)
Precizēti ar Salacgrīvas novada domes 2021. gada 17. marta sēdes lēmumu Nr. 87 (protokols Nr. 4; 1.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu
Salacgrīvas novadā

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta trešo daļu, likuma Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 14. panta sesto daļu,
Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumiem Nr. 809 Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu 13. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kritērijus
ienākumu un materiālā stāvokļa līmeņa izvērtēšanai, kuru nepārsniedzot, mājsaimniecībai,
kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām
ir kopēji izdevumi par uzturu un kas mitinās
vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona
(turpmāk – mājsaimniecība), kuras deklarētā
dzīvesvieta ir Salacgrīvas novada administratīvā teritorija, tiek atzīta par maznodrošinātu.
2. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu, tajā skaitā ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanu,
mājsaimniecībām veic Salacgrīvas novada
domes sociālais dienests (turpmāk – sociālais
dienests) Latvijas Republikas normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
II. Ienākumu un materiālā stāvokļa
līmenis, kuru nepārsniedzot,
mājsaimniecība atzīstama par
maznodrošinātu
3. Salacgrīvas novadā mājsaimniecība
atzīstama par maznodrošinātu saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 33. panta trešās daļas nosacījumiem,
ja mājsaimniecības ienākumu slieksnis nepārsniedz 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 euro pārējām
personām mājsaimniecībā.
4. Atbilstību maznodrošinātās mājsaimniecības statusam izvērtē, pamatojoties uz
analoģiski trūcīgās mājsaimniecības statusa
noteikšanas kritērijiem saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem, ņemot vērā
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 36. panta pirmās daļas nosacījumus.
III. Ienākumu un materiālā stāvokļa
deklarēšana un novērtēšana
5. Lai novērtētu ienākumus un materiālo
stāvokli, mājsaimniecība (turpmāk – iesniedzējs) sociālajā dienestā iesniedz dokumentus,
kas noteikti 2020. gada 17. decembra Ministru
kabineta noteikumu Nr. 809 Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu
un sociālās palīdzības saņemšanu 2. punktā.

6. Pēc sociālā dienesta pieprasījuma iesniedzējs sniedz informāciju par iesniedzēja
un pārējo personu, ar kurām ir kopīga mājsaimniecība:
6.1. pēdējo 5 gadu laikā īpašumā iegūto un
pārdoto nekustamo īpašumu;
6.2. kredītsaistībām;
6.3. noslēgtajiem uztura līgumiem.
7. Sociālais dienests sadarbībā ar iesniedzēju pašvaldības informācijas sistēmā elektroniski sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju
(turpmāk – deklarācija), izmantojot valsts un
pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un šo noteikumu 5. un 6. punktā minētajos dokumentos iekļautās ziņas. Iesniedzējs
paraksta pašvaldības informācijas sistēmā
sagatavotās deklarācijas izdruku, apliecinot
deklarācijā sniegtās informācijas patiesumu,
izņemot gadījumu, ja deklarācija iesniegta,
izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv.
8. Sociālais dienests pēc šo noteikumu
5. un 6. punktā minēto dokumentu saņemšanas, ja nepieciešams, apseko iesniedzēja norādīto faktisko dzīvesvietu vai deklarēto dzīvesvietu un izvērtē iespēju sniegt atbilstošu
atbalstu.
IV. Pieņemto lēmumu apstrīdēšana un
pārsūdzēšana
9. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var
apstrīdēt Salacgrīvas novada domē Smilšu
ielā 9, Salacgrīvā, LV-4033, Administratīvā
procesa likumā noteiktā kārtībā.
10. Salacgrīvas novada domes pieņemto
lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā
procesa likumā noteiktā kārtībā.
V. Noslēguma jautājums
11. Atzīt par spēku zaudējušiem 2015. gada
17. jūnija saistošos noteikumus Nr. 6 Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu
Salacgrīvas novadā.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 1 Par trūcīgas un maznodrošinātas
mājsaimniecības statusa noteikšanu Salacgrīvas novadā
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepiecieša- 1.1. Saistošo noteikumu Par trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa
mības pamatojums
noteikšanu Salacgrīvas novadā projekts izstrādāts, lai noteiktu trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusu Salacgrīvas novadā.
1.2. Saistošie noteikumi nosaka kritērijus ienākumu un materiālā stāvokļa līmeņa izvērtēšanai, kuru nepārsniedzot mājsaimniecībai, kas sastāv no laulātajiem, personām,
kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk – mājsaimniecība), kuras deklarētā dzīvesvieta ir Salacgrīvas
novada administratīvā teritorija, tiek atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu;
1.3. kārtību, kādā novērtējami mājsaimniecības ienākumi un materiālais stāvoklis.
2. Īss projekta satura
izklāsts

2.1. Saistošo noteikumu mērķis ir precizēt trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa saņēmēju loku, kā arī maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni;
2.2. saistošo noteikumu Par trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu Salacgrīvas novadā pieņemšana nepieciešama, jo 24.11.2020. veikti grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kuri stājas spēkā 01.01.2021.,
kā arī 2020. gada 17. decembrī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 809 Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu, kas stājas spēkā 01.01.2021.;
2.3. 01.01.2021. spēku zaudē 2010. gada 30. martā pieņemtie MK noteikumi Nr. 299
Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu;
2.4. 01.01.2021. spēku zaudē 2009. gada 17. jūnijā pieņemtie MK noteikumi Nr. 550
Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

3.1. Plānojot 2021. gada budžetu, tika ņemti vērā Labklājības ministrijas plānotie grozījumi par trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņiem;
3.2. sakarā ar normatīvajos aktos veiktajām izmaiņām Salacgrīvas novadā pieaugs
trūcīgo un maznodrošināto mājsaimniecību skaits.

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

4.1. Mājsaimniecības, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā, ir mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu
tiesiskais regulējums;
4.2. projekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

5.1. Salacgrīvas novada domes sociālais dienests ir institūcija, kurā mājsaimniecības
locekļi var vērsties ar jautājumiem par saistošo noteikumu piemērošanu;
5.2. administratīvās procedūras:
5.2.1. mājsaimniecības persona sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un saistošajos
noteikumos Par trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu Salacgrīvas novadā noteiktos dokumentus ar lūgumu piešķirt materiālo palīdzību;
5.2.2. sociālais dienests pieņem lēmumu par materiālās palīdzības piešķiršanu vai par
atteikumu to piešķirt;
5.2.3. sociālā dienesta pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Salacgrīvas novada domē;
5.2.4. Salacgrīvas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā.

6. Informācija par
6.1. Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta izstrādes procesā
konsultācijām ar privāt- netika veiktas.
personām

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2021. gada 26. marts

Rail Baltica dos iespējas reģionu attīstībai

Aizsākot Eiropas dzelzceļa gadu Latvijā, 24. februārī notika tiešsaistes konference Rail Baltica – jaunas iespējas reģionālajai satiksmei. Interesenti varēja iepazīties
ar  jaunās dzelzceļa infrastruktūras nozīmi
reģionālajai satiksmei un reģionu attīstībai.
Jaunā un modernā dzelzceļa infrastruktūra radīs gan satiksmes, gan arī reģionu attīstības iespējas. Svarīgi, lai tās maksimāli
tiktu izmantotas Latvijas reģionu iedzīvotāju un uzņēmēju labā. Rail Baltica projekts
nākotnē būtiski papildinās jau esošo dzelzceļa infrastruktūru Latvijā.
Satiksmes ministrs Tālis Linkaits šajā

konferencē uzsvēra, ka pašlaik Rail Baltica
projektā notiek pamata trases un 17 reģionālo staciju projektēšana. – Mūsu kopīgais
uzdevums ir jau tagad plānot, kādu vēlamies redzēt infrastruktūru ap dzelzceļa stacijām – no Salacgrīvas līdz Bauskai, Pierīgā un galvaspilsētā. Jauno infrastruktūru
nepieciešams veidot ar apdomu un rūpību,
lai tā būtu ērta izmantošanai nākamajām
paaudzēm. Tāpēc ir būtiska sadarbība ar
pašvaldībām, uzņēmējiem un citām iesaistītajām pusēm pilnvērtīga «Rail Baltica»
staciju potenciāla izmantošanai nākotnē, –
viņš skaidroja.

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2021. gada 17. februāra sēdes
lēmumu Nr. 31 (protokols Nr. 3; 1.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2

Grozījumi Salacgrīvas novada domes
2020. gada 16. septembra saistošajos
noteikumos Nr. 12 Par Salacgrīvas
novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju
pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai

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

Izdarīt Salacgrīvas novada domes 2020. ga
da 16. septembra saistošajos noteikumos Nr. 12
Par Salacgrīvas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izslēgt 3.3. apakšpunktu.
2. Izteikt Noteikumu 4. punktu šādā redakcijā:
“4. Pieslēguma būvniecības kopējās izmaksās tiek ietverti izdevumi par būvdarbiem,
ieskaitot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.”
3. Izteikt Noteikumu 8. punktu šādā redakcijā:
“8. Līdzfinansējums tiek piešķirts 100%
apmērā no pieslēguma būvniecības kopējām izmaksām (4. punkts), bet ne vairāk kā
4000 EUR par viena nekustamā īpašuma pieslēgumu, 5.1. punktā norādītajām personām, ja
tās atbilst 6.1.–6.11. apakšpunktā norādītajiem
kritērijiem.”
4. Izteikt Noteikumu 9. punktu šādā redakcijā:
“9. Noteikumu 8. punktā noteiktais līdzfinansējuma apmēra ierobežojums 4000 EUR
var tikt palielināts līdz 8000 EUR gadījumā, ja
pieslēguma izbūves rezultātā to varēs izmantot
vēl ne mazāk kā divi 3. punkta prasībām atbil-

stoši nekustamie īpašumi, neskaitot līdzfinansējumu saņēmušās privātpersonas nekustamo
īpašumu.”
5. Izteikt Noteikumu 13.2. apakšpunktu
šādā redakcijā:
“13.2. pieteikumu iesniegšanas termiņu.”
6. Izteikt Noteikumu 14.2. apakšpunktu
šādā redakcijā:
“14.2. dokumenta kopiju, kas apliecina privātpersonas vai viņas ģimenes locekļu atbilstību noteikumu 6.4.–6.11. apakšpunktā norādītajai kategorijai.
7. Izteikt Noteikumu 21. punktu šādā redakcijā:
“21. Pēc lēmuma pieņemšanas par līdzfinansējuma piešķiršanu un iepirkuma procedūras veikšanas dome slēdz līgumu ar būvuzņēmēju par kanalizācijas pieslēguma izbūvi.”
8. Izslēgt 22. punktu.
9. Izteikt Noteikumu 23. punktu šādā redakcijā:
“23. Pirms pieslēguma izbūves privātpersonai jānoslēdz pakalpojuma līgums ar kapitālsabiedrību par kanalizācijas pakalpojumu izmantošanu pēc pieslēguma izbūves.”
10. Izslēgt 26.1. apakšpunktu.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 2
Grozījumi Salacgrīvas novada domes
2020. gada 16. septembra saistošajos noteikumos Nr. 12
«Par Salacgrīvas novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai» paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Piemērojot saistošos noteikumus, tika konstatēts, ka nav izpildāms saistošo noteikumu
3.3. punkta nosacījums, līdz ar to attiecīgais punkts svītrojams no saistošo noteikumu
redakcijas. Saistošajos noteikumos nepieciešams palielināt piešķiramā līdzfinansējuma apmēru, precizēt līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošajos noteikumos palielināts maksimāli piešķiramā līdzfinansējuma apjoms 4000
euro apmērā par viena nekustamā īpašuma pieslēguma izbūvi centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Svītrots saistošo noteikumu 3.3. punkts, precizēts saistošo noteikumu
4. punkts, nosakot, kādas izmaksas tiek iekļautas kopējās pieslēguma izmaksās. Noteikts, ka saistošo noteikumu 6.10. un 6.11. punktā norādītajām personām tiek piešķirts
līdzfinansējums 100% apmērā no pieslēguma būvniecības kopējām izmaksām.

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Līdzfinansējums tiek piešķirts saskaņā ar pašvaldības kārtējā gada budžetu un atbilstoši komisijas izvērtētiem un saskaņotiem iesniegtajiem pieteikumiem.

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

Nav tiešas ietekmes.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

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

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav notikušas.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Rail Baltica reģionālās mobilitātes kontekstā varam runāt par pašvaldību dzīves
kvalitātes uzlabošanu un investīciju iespēju radīšanu. Ātra sabiedriskā transporta
pieejamība piesaistīs jaunus iedzīvotājus
reģioniem, jo galvaspilsēta kļūs daudz sasniedzamāka. Ērta savienojamība aktivizēs
uzņēmējdarbību un radīs jaunus transporta,
tūrisma un citus produktus un pakalpojumus. Rail Baltica kalpos par nozīmīgu
katalizatoru ekonomikas attīstībai gan būvniecības, gan ekspluatācijas posmā.
Reģionālais RB Rail vadītājs Latvijā
Ģirts Bramans konferencē uzsvēra, ka Rail
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Baltica infrastruktūra dos iespēju attīstīt arī
pārrobežu reģionālos pārvadājumus, radot
jaunu sadarbības un attīstības potenciālu,
piemēram, starp Bausku un Jonišķiem Lietuvā vai Salacgrīvu un Hēdemēstes pagastu
Igaunijā.
Uz Rail Baltica pamatlīnijas Latvijā
projektā plānotas 16 reģionālās pieturas:
Salacgrīvā, Tūjā, Skultē, Vangažos, Sauriešos, pie Slāvu tilta, Torņakalnā, Zasulaukā,
Imantā, Jaunmārupē, Olainē, Ķekavā, Salaspilī, Baldonē, Iecavā, Bauskā un viena
jauna stacija Rīgā, Āgenskalnā pie P. Stradiņa slimnīcas uz esošā sliežu ceļa. Papildus
vairāku reģionālo staciju iespējamās vietas
tiek izskatītas īstenošanai tālākā nākotnē.
Ilga Tiesnese

Būs Reņģēdāju pavārgrāmata
un 1000 rindiņas par roņiem
Salacgrīvas novada dome saņēmusi
apstiprinājumu pasākuma Sabiedrības
informēšanas pasākumi par zivju resursu
pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tai
skaitā publicistikas izdevumi, mācību vai
uzziņu literatūra, informatīvi izglītojoši
televīzijas raidījumi vai radioraidījumi
projektu iesniegumiem.
Projektam GRĀMATA «Reņģēdāju pavārgrāmata» piešķirts Zivju fonda
12 050 eiro finansējums, tam plānots
Salacgrīvas novada domes līdzfinansējums – 1850 eiro.
Projektā nolemts veidot Reņģēdāju Pavārgrāmatu drukas un elektroniskajā formātā, lai tā aizstādu Reņģēdāju festivālu
kā ļaužu pulcēšanās formātu. Izdevumā
plānots atspoguļot gan senas, gan pavisam
jaunas reņģu un brētliņu gatavošanas receptes, caurvijot tās ar zvejnieku, kā arī
zivju ēdienu un produkcijas gatavotāju
fona stāstiem. Tādējādi būs turpināts stratēģiskais virziens vietējo zivju resursu apzināšanā un popularizēšanā.
Projektam 1000 rindiņas par roņiem,
zvejniekiem un zivīm Zivju fonds piešķīris 1020 eiro finansējumu. Salacgrīvas novada domes līdzfinansējums būs 500 eiro.

Šī projekta mērķis
ir noskaidrot, cik līdzsvarots, efektīvs un izmatojams no zivju resursu aizsardzības viedokļa bijis 2019. gada
nogalē ieviestais kompensācijas mehānisms
roņu
postījumiem
Vidzemes piekrastes
zvejnieku tīklos. Pēc noteikta scenārija
tiks aptaujāti ieinteresētie – Vidzemes piekrastes zvejnieki Salacgrīvas, Saulkrastu,
Carnikavas novadā, institūta BIOR zivju
un jūras dzīvnieku problemātiku pētošie
zinātnieki, dabas aizsardzības speciālisti
un Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta pārstāvji. Saņemtā
informācija tiks sistematizēta, izdarot
apkopojošus secinājumus un apsverot ieteikumus. Tajā skaitā būs aplūkoti riski,
neskaidrie vai dažādi traktētie problēmas
risinājuma aspekti, iespējamas alternatīvas vai blakusrisinājumi. Gala materiālu
izsūtīsim ieinteresētajām un līdzdalīgajām
grupām, kā arī publiskosim masu medijos.
Solvita Kukanovska,
Salacgrīvas novada domes
projektu koordinatore

Nekustamā īpašuma Grīvas ielā 4, Salacgrīvā,
izsole ar pretendentu atlasi

Pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi īpašumu Grīvas ielā 4, kadastra
Nr. 6615 006 0205, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6615 006 0204 (0,5171 ha
platībā) ar noteiktu turpmākās izmantošanas nosacījumu – mazdārziņu teritorijas.
Izsoles objekta nosacītā cena – 3800 EUR.
Izsoles solis – 300 EUR.
Izsolei jāpiesakās līdz 24. maija plkst. 17, izsole notiks 25. maijā plkst. 15.45 Smilšu ielā 9,
Salacgrīvā.
Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods
UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 30 eiro (t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas.
Ar izsoles noteikumiem un īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles, tālrunis uzziņām 64071986, 64071982.

Nekustamā īpašuma Jaunajā ielā 7, Salacgrīvā,
izsole ar pretendentu atlasi

Pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi īpašumu Jaunajā iela 7, kadastra Nr. 6615 006 0114, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6615 006 0114 (0,7926 ha
platībā) ar noteiktu turpmākās izmantošanas nosacījumu – mazdārziņu teritorijas.
Izsoles objekta nosacītā cena – 5400 EUR.
Izsoles solis – 300 EUR.
Izsolei jāpiesakās līdz 24. maija plkst. 17, izsole notiks 25. maijā plkst. 15.30 Smilšu ielā 9,
Salacgrīvā.
Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods
UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 30 eiro (t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas.
Ar izsoles noteikumiem un īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles, tālrunis uzziņām 64071986, 64071982.

Nekustamā īpašuma rakstiska izsole
Tirgus ielā 1, Salacgrīvā

Pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē īpašumu Tirgus iela 1, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr.6615 005 0169, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apz. 6615 005 0169)
1012 kv.m platībā, sūkņu mājas (kadastra apz. 6615 005 0169 001) un artēziskās akas (kadastra
apz. 6615 005 0169 002).
Izsoles objekta nosacītā cena – 5490 EUR.
Izsoles solis – 300 EUR.
Pieteikums rakstiskai izsolei jānosūta pa pastu slēgtā aploksnē Salacgrīvas novada domei
Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV-4033 ar atzīmi Pieteikums izsolei Tirgus iela 1,
Salacgrīvā, neatvērt līdz 2021. gada 24. maija plkst. 17.00.
Izsoles pretendentam līdz 24. maija plkst. 17 jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā
AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 30 eiro
(t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas.
Izsole notiks 25. maijā plkst. 15 Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 106. telpā.
Ar izsoles noteikumiem un īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles, tālrunis uzziņām 64071986, 64071982.
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Jubilāriem

Ej satikt pavasari
Un ienirt pumpuru spēkā,
Atraisīt domas spirgtajam vējam
Un gājputnu ilgas caur savu dvēseli sēt.
Tu to vari –
Cīruļputenim pretī stāvēt,
Ar rudzu zelmeni reizē sazaļot
Un māllēpēm līdzi uzziedēt.
Tu to vari.
				
(Inta Balčūna, skolotāja no Anneniekiem)

Silti, saulaini un mīļi pavasara sveicieni šī mēneša jubilāriem!
Lai gaiši un sirsnīgi ir jūsu svētki! Lai pūpolu mīksti pūkainais
pieskāriens (kaut attālināts un domās) priecē un rada sirdsmieru.
Lai Lieldienu brīnums un olu ripināšanas prieks ir katrā no mums.
Ja izdodas, tad kopā ar saviem mīļajiem ejam ārā pļaviņā, saulainā piekalnītē vai
karam kārtīgas Lieldienu šūpoles! Lai jauki svētki!

Aprīlī

l

Meklējot Lieldienas
Salacgrīvas novadā 4. aprīlī

Salacgrīvas novada kultūras centra terasē
plkst. 12–19
l brīvdabas izstāde
Tautas lietišķās mākslas studijas «Dzilna»
un SDK «Saiva» lielie lakati un kluba
«Mežābele» rokdarbi, «Amatu rezervāta»
keramikas darinājumi
l kultūras centra terases logos –
Ingas Pērkons gleznas Viena mirkļa sajūtas
un Ingas Eglītes floristikas darbi
l prāta mežģi
Katram savi Lieldienu ticējumi
Kas bija pirmais – putns vai ola?
No sēklas līdz ziedam
l Lieldienu rituāli
Lieldienas ieskandē folkloras kopa Cielava
l šūpošanās
Salacgrīvas pilskalnā – Saules šūpoles
Skvērā pie bibliotēkas – Veselības šūpoles
l Salacgrīvas TIC piedāvā visas dienas
garumā pavadīt svētkus aktīvi, piedaloties
aizraujošā orientēšanās spēlē, kas ļaus
ieraudzīt Salacgrīvas un apkārtnes
ievērojamākās vietas no Lieldienu zaķa
skatpunkta!

l
l

Arī šogad Lieldienu zaķis nav aizmirsis
savus pienākumus un sola apciemot
Ainažu pilsētas iedzīvotājus.
No plkst. 12 līdz 17 atnāc pie Ainažu
kultūras nama, atrodi savu Lieldienu olu
un veic zaķa sagatavotos uzdevumus.
Liepupes pilskalns gaida šūpoties
gribētājus.
3. aprīlī no plkst. 11 līdz 15 Lauvu tautas
nams aicina uz pastaigu Pa Lieldienu
zaķa pēdām ar spēles elementiem.
Sīkāku informāciju un Lieldienu zaķa ceļa
karti varēs saņemt pie Lauvu tautas nama.
Līdzi jāņem labs garastāvoklis, rakstāmais
un apautas siltas kājas.

Lieldienu brauciens
Salacgrīvas novadā 4. aprīlī

Atvērsim logus un sirdis Lieldienu brīnumam:
l Liepupes centrā plkst. 11
l Svētciemā plkst. 12
l Salacgrīvā – daudzdzīvokļu māju pagalmā
pie veikala Maxima plkst. 12.40
l Salacgrīvā – daudzdzīvokļu māju pagalmā
pie pareizticīgo baznīcas plkst. 13.10
l Kuivižos – daudzīvokļu māju pagalmā
plkst. 13.45
l Ainažos – pie daudzdzīvokļu mājām
Krišjāņa Barona ielā plkst. 14.30

2021. gada 26. marts

Salacgrīvas novada TIC saņem zīmi
Gājējam draudzīgs (Hiker-friendly)

Aktīva atpūta dabā šobrīd ir īpaši aktuāla, un došanās pārgājienos ir lielisks
veids, kā iepazīt Latvijas dabu. Latvijā ir
arvien plašākas iespējas izmantot Gājējam
draudzīgu uzņēmumu pakalpojumus, tā
padarot pārgājiena pieredzi pēc iespējas
pozitīvāku un kājāmgājējiem radītu sajūtu
es šeit esmu gaidīts, mani šeit sapratīs.
Sagaidot pavasari, zīmi Gājējam draudzīgs visā Latvijā saņems vēl 87 tūrisma
pakalpojumu sniedzēji, kuri piedāvā kājāmgājējiem nepieciešamos pakalpojumus.
Šī zīme tiek piešķirta tūrisma pakalpojumu sniedzējiem Baltijas valstīs. Tā
parāda, ka uzņēmējs saprot un respektē
kājāmgājēju vajadzības, šeit viņi ir gaidīti. Uzņēmējs piedāvā kājāmgājējiem
būtiskus un nepieciešamus pakalpojumus,
piemēram, informāciju par maršrutu, dzeramo ūdeni, pirmās palīdzības aptieciņu,

elektroierīču uzlādi, naktsmītnē ir iespēja
izžāvēt slapjās un izmazgāt netīrās drēbes,
zābakus un citu ekipējumu.
2021. gada februāra izskaņā notika otrā
Gājējam draudzīgs/Hiker-friendly komisijas sēde Latvijā, kas tika organizēta projektā Garās distances pārrobežu pārgājienu maršruts „Mežtaka”. Bija liela atsaucība, un uz šo sēdi saņemti daudzi pieteikumi. Tika pieņemts lēmums zīmi piešķirt
87 uzņēmumiem, kuri atbilda noteiktajiem
kritērijiem. Šādu zīmi saņēma arī Salacgrīvas novada Tūrisma informācijas centrs.
Aicinām pārgājienu cienītājus jau šajā
pavasarī baudīt aktīvas brīvdienas gan
Mežtakā, gan citos pārgājienu maršrutos
un pašiem pārliecināties par Gājējiem
draudzīgs viesmīlību šobrīd jau 104 Gājējiem draudzīgs uzņēmumos.
Informācijas avots: Celotajs.lv

Limbažu novada vēlēšanu komisija
PAZIŅO
Deputātu kandidātu saraksti 2021. gada
5. jūnija pašvaldību vēlēšanām iesniedzami atbilstīgi Pašvaldības domes vēlēšanu
likumam.
Kandidātu sarakstus Limbažu novada
vēlēšanu komisija pieņem no 17. marta
saskaņā ar noteikto darba laiku, iepriekš
piesakoties. Pēdējā kandidātu sarakstu iesniegšanas diena – 6. aprīlis.
Kandidātu saraksti jāiesniedz Limbažu
novada vēlēšanu komisijai Rīgas ielā 16,
Limbažos, 2. stāvā, 208. kabinetā.
Pēdējā iesniegšanas dienā – 6. aprīlī –

kandidātu sarakstus drīkst iesniegt visi,
kas ieradušies attiecīgās vēlēšanu komisijas telpās līdz pulksten 18.
Datumi
29. marts
30. marts
31. marts
6. aprīlis

Darba laiks
13.00–18.00
9.00–13.00
9.00–13.00
10.00–18.00

Par dokumentu iesniegšanu un precīza
laika saskaņošanu zvanīt Limbažu novada
vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai Dacei
Siliņai, t. 26338706.

IZSLUDINA IECIRKŅU KOMISIJU LOCEKĻU
KANDIDĀTU PIETEIKŠANU
Aicinām pieteikt kandidātus darbam 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanām
19 vēlēšanu iecirkņos jaunizveidojamā Limbažu novada teritorijā. Katrā komisijā
nepieciešami 7 cilvēki.
Pieteikums iesniedzams Limbažu novada pašvaldības vēlēšanu komisijai līdz 2021.
gada 19. aprīlim (ieskaitot) Klientu apkalpošanas centrā Rīgas ielā 16, Limbažos vai
dome@limbazi.lv.
Numurs
Iecirknis
603
LIMBAŽU KULTŪRAS NAMS
604
LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS
ADMINISTRATĪVĀ ĒKA
605
AINAŽU KULTŪRAS NAMS
606
ALOJAS KULTŪRAS NAMS
607
SALACGRĪVAS KULTŪRAS NAMS
608
KORĢENES PAMATSKOLA
609
STAICELES DIENAS APRŪPES
CENTRS
610
VILZĒNU TAUTAS NAMS
611
OZOLU ARODVIDUSSKOLA

Adrese
Rīgas iela 9, Limbaži, Limbažu nov.
Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu nov.
Valdemāra iela 50, Ainaži, Salacgrīvas nov.
Jūras iela 13, Aloja, Alojas nov.
Ostas iela 3, Salacgrīva, Salacgrīvas nov.
Zītaru iela 3, Korģene, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.
Parka iela 2, Staicele, Alojas nov.
«Vilzēnu tautas nams», Vilzēni, Braslavas pag., Alojas nov.
«Ozolu arodvidusskola», Ozolmuiža, Brīvzemnieku pag.,
Alojas nov.
«Sabiedriskais centrs», Puikule, Brīvzemnieku pag.,
Alojas nov.
Liepu iela 5, Pociems, Katvaru pag., Limbažu nov.
«Veiksmes», Liepupe, Liepupes pag., Salacgrīvas nov.
Jūras iela 58, Limbaži, Limbažu nov.
Skolas iela 1, Lādezers, Limbažu pag., Limbažu nov.
«Pāles kultūras nams», Pāles pag., Limbažu nov.
«Pagastmāja», Mandegas, Skultes pag., Limbažu nov.

612

SABIEDRISKAIS CENTRS

613
615
616
617
618
619

POCIEMA KULTŪRAS NAMS
LIEPUPES PAMATSKOLA
LIMBAŽU PAGASTA PĀRVALDE
LĀDEZERA PAMATSKOLA
PĀLES KULTŪRAS NAMS
SKULTES KULTŪRAS UN
INTEGRĀCIJAS CENTRS
UMURGAS PAGASTA PĀRVALDE Ulda Sproģa iela 5, Umurga, Umurgas pag., Limbažu nov.
SPORTA UN KULTŪRAS CENTRS Skolas iela 6, Vidriži, Vidrižu pag., Limbažu nov.
«VIDRIŽI»
VIĻĶENES KULTŪRAS NAMS
Dārza iela 1, Viļķene, Viļķenes pag., Limbažu nov.

620
621
623

Pieteikuma forma atrodama CVK mājaslapā
https://www.cvk.lv/lv/velesanas/pasvaldibu-velesanas/2021-gada-5-junija-velesanas/normativie-dokumenti
Prasības pretendentiem – augsta atbildības sajūta, komunikācijas spējas, spēja strādāt ar paaugstinātu
uzmanību un ilgstošas darba stundas darbam pie datora.
Tiesības pieteikt un izvirzīt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:
1) reģistrētajām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām,
2) vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji,
3) attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas loceklim.
Katras partijas vai partiju apvienības, vēlētāju grupas vai vēlēšanu komisijas locekļa izvirzīto un pieteikto
kandidātu skaits katrā iecirknī nedrīkst būt lielāks par septiņi.
Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
1) kurš prot latviešu valodu,
2) kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība,
3) kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs,
4) kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts,
5) nav citas vēlēšanu vai iecirkņu komisijas loceklis, izņemot gadījumu, kad pašvaldību vēlēšanu komisija
drīkst pildīt iecirkņa komisijas pienākumus (skat. Pašvaldības vēlēšanu komisiju un iecirkņu komisiju likuma
1. panta ceturto daļu).

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.

