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Salacgrīvas novada
izdevums

Pašvaldību 
vēlēšanas 
5. jūnijā

	 Sestdien,	2021.	gada	5.	 jūnijā,	Latvijā	
norisināsies	 kārtējās	 pašvaldību	 vēlēša-
nas.	Atšķirībā	 no	 iepriekšējām,	 šajās	 būs	
ievērojami	mazāks	 vietvaru	 un	 ievēlamo	
deputātu	 skaits.	Administratīvi	 teritoriālā	
reforma	paredz,	ka	Latvijā	būs	42	pašval-
dības	līdzšinējo	119	vietā,	savukārt	domēs	
ievēlamo	 deputātu	 skaits	 samazināsies	
gandrīz	uz	pusi.
	 Pašvaldību	vēlēšanās	vēlētājiem	pirmo	
reizi	 tiks	 nodrošināta	 iespēja	 balsot	 jeb-
kurā	 savas	pašvaldības	vēlēšanu	 iecirknī.	
Tur	vēlēšanu	komisijas	darbinieks	noske-
nēs	 vēlētāja	 pasi	 vai	 personas	 apliecību	
un	 pārliecināsies,	 ka	 vēlētājs	 ir	 iekļauts	
attiecīgās	pašvaldības	vēlētāju	sarakstā	un	
reģistrā	 jau	nav	atzīmes	par	viņa	piedalī-
šanos	vēlēšanās.	Ja	vēlētājam	būs	tiesības	
balsot,	 iecirkņa	 komisija	 balsotāju	 reģis-
trēs	 elektroniskajā	 vēlētāju	 reģistrā	 un	
papildus	ziņas	par	vēlētāju	ierakstīs	balso-
tāju	sarakstā,	kur	vēlētājs	parakstīsies	par	
vēlēšanu	materiālu	saņemšanu.

Balsošanas kārtība
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 5. jūnijā, būs no pulksten 7 līdz 20. Vēlētāji varēs izmantot arī iespēju 
nobalsot iepriekš. Iepriekšējā balsošana notiks:
	 	 			l pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16 līdz 20;
	 	 			l ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9 līdz 16;
	 	 			l piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13 līdz 20.

Limbažu novadā būs 19 vēlēšanu iecirkņi 
	 	 			l AINAŽU KULTŪRAS NAMS – Valdemāra iela 50, Ainaži, Salacgrīvas nov., Nr. 605
	 	 			l ALOJAS KULTŪRAS NAMS – Jūras iela 13, Aloja, Alojas nov., Nr. 606
	 	 			l KORĢENES PAMATSKOLA – Zītaru iela 3, Korģene, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., Nr. 608
	 	 			l LĀDEZERA PAMATSKOLA – Skolas iela 1, Lādezers, Limbažu pag., Limbažu nov., Nr. 617
	 	 			l LIEPUPES PAMATSKOLA – Veiksmes, Liepupe, Liepupes pag., Salacgrīvas nov., Nr. 615
	 	 			l LIMBAŽU KULTŪRAS NAMS – Rīgas iela 9, Limbaži, Limbažu nov., Nr. 603
	 	 			l LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVĀ ĒKA – Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu nov., Nr. 604
	 	 			l LIMBAŽU PAGASTA PĀRVALDE – Jūras iela 58, Limbaži, Limbažu nov., Nr. 616
	 	 			l OZOLU ARODVIDUSSKOLA – Ozolu arodvidusskola, Ozolmuiža, Brīvzemnieku pag., Alojas nov., Nr. 611
	 	 			l PĀLES KULTŪRAS NAMS – Pāles kultūras nams, Pāles pag., Limbažu nov., Nr. 618
	 	 			l POCIEMA KULTŪRAS NAMS – Liepu iela 5, Pociems, Katvaru pag., Limbažu nov., Nr. 613
	 	 			l SABIEDRISKAIS CENTRS – Sabiedriskais centrs, Puikule, Brīvzemnieku pag., Alojas nov., Nr. 612
	 	 			l SALACGRĪVAS KULTŪRAS NAMS – Ostas iela 3, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., Nr. 607
	 	 			l SKULTES KULTŪRAS INTEGRĀCIJAS CENTRS – Pagastmāja, Mandegas, Skultes pag., Limbažu nov., Nr. 619
	 	 			l SPORTA UN KULTŪRAS CENRS VIDRIŽI – Skolas iela 6, Vidriži, Vidrižu pag., Limbažu nov., Nr. 621
	 	 			l STAICELES DIENAS APRŪPES CENTRS – Parka iela 2, Staicele, Alojas nov., Nr. 609
	 	 			l UMURGAS PAGASTA PĀRVALDE – Ulda Sproģa iela 5, Umurga, Umurgas pag., Limbažu nov., Nr. 620
	 	 			l VIĻĶENES KULTŪRAS NAMS – Dārza iela 1, Viļķene, Viļķenes pag., Limbažu nov., Nr. 623
	 	 			l VILZĒNU TAUTAS NAMS – Vilzēnu tautas nams, Vilzēni, Braslavas pag., Alojas nov., Nr. 610

	 Tiekamies	5.	jūnijā	un	izdarām	pareizo	izvēli!
Informāciju sagatavoja Ilga Tiesnese

	 21.	maijā	sporta	un	atpūtas	kompleksa	
Zvejnieku parks	 stadionā	 pulcējās	 Salac-
grīvas	vidusskolas	1.–6.	klašu	skolēni	un	
klašu	 audzinātāji,	 lai	 kopā	 ar	 sporta	 sko-
lotāju	Mārīti	 Jankovsku	 piedalītos	Olim-
piskās	dienas	sporta	aktivitātēs.	Šogad	par	
godu	Starptautiskās	Olimpiskās	komitejas	
gadskārtai	rīkotās	Olimpiskās	dienas	devī-
ze	bija	Mēs esam sportiņā.
	 Pirms	uzsākt	sportot,	Mārīte	pastāstīja,	
ka	Salacgrīvas	vidusskola	un	pirmsskolas	
izglītības	 iestāde	Vilnītis	 ne	 tikai	 sporto,	
bet	arī	iesūtījušas	Olimpiskās	dienas	orga-
nizētajiem	 konkursiem	 savus	 zīmējumus	
un	eseju.	
	 Latvijas	 Olimpiskās	 komitejas	 karogu	

Zvejnieku	 parka	 stadiona	 mastā	 uzvilkt	
Mārīte	 šogad	 aicināja	 jātnieku	 kluba	Fe-
nikss	dalībnieces	Elizabeti	Līcīti	un	Emī-
liju	 Bergmani.	 Viņas	 ir	 labākās	 kluba	
jātnieces	un	 izcīnījušas	godalgotās	vietas	
Latvijas	un	starptautiskās	sacensībās.	
	 Uzmundrinošus	 apsveikuma	 vārdus	
Olimpiskās	 dienas	 dalībniekiem	 sacīja	
Salacgrīvas	vidusskolas	direktores	pienā-
kumu	izpildītāja	Iveta	Kupča,	pašvaldības	
vadītājs	 Dagnis	 Straubergs	 un	 viņa	 viet-
nieks	un	burāšanas	 treneris	Kristaps	Mo-
čāns.	
	 Pēc	tam	iesildīšanos	ar	kopēju	vingroša-
nu,	skanot	grupas	Bermudu divstūris	dzies-
mai	 Sarkanbaltsarkanais,	 vadīja	 sporta	

skolotāja	 M.	 Jankovska	 un	 vidusskolnie-
ces	Ance	Kalniņa	un	Kate	Mennika-Ozo-
liņa.	 Pie	 šī	 vingrojumu	 kompleksa	 tapša-
nas	 savu	 roku	 ir	 pielikuši	 arī	 Salacgrīvas	
vidusskolas	5.a	klases	skolēni	un	skolotāja	
M.	 Jankovska,	 jo	 labo	 darbu	 konkursam	
projektā	 Sporto visa klase	 viņi	 iesniedza	
savus	 vingrojumus,	 ko	 par	 labiem	 atzina	
Latvijas	 Olimpiskās	 komitejas	 projektu	
vadītāja	Lilita	Mitrofanova.
	 Pēc	 iesildīšanās	 katra	 klase	 devās	 uz	
savu	 sacensību	 norises	 vietu,	 lai	 kopīgā	
sportošanā	noskaidrotu	veiklākos,	ātrākos	
un	uzmanīgākos	un	cienātos	ar	kliņģeri.	
	 1.–2.	klases	sacentās	60	metru	skrējie-
nā,	spēlēja	tīklbolu	un	Mušiņas,	3.–4.	kla-

ses	noskaidroja	ātrākos	60	un	100	m	dis-
tancēs,	spēlēja	tautas	bumbu	un	piedalījās	
jautrības	stafetē.	5.–6.	klašu	skolēni	skrēja	
100	 m,	 spēlēja	 tautas	 bumbu	 un	 startēja	
jautrības	 stafetē.	Nedaudz	vēlāk	 stadionā	
sportoja	 pirmsskolas	 izglītības	 iestādes	
Vilnītis	audzēkņi	un	viņu	audzinātājas.	
	 Paldies	 sporta	 pedagogiem,	 jo	 īpaši	
M.	 Jankovskai,	 paldies	 vidusskolas	 au-
dzēkņiem	par	palīdzību	tiesāšanā,	paldies	
Mārim	 Bergšteinam,	 sporta	 un	 atpūtas	
kompleksa	Zvejnieku parks	 darbiniekiem	
un	skolas	dīdžejiem	par	muzikālo	 skanē-
jumu.

Ilga Tiesnese

Olimpiskā diena Salacgrīvas vidusskolā

Salacgrīvas vidusskolas audzēkņi iesildās Olimpiskās dienas sportiskajām aktivitātēm

https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=462/Lp13
https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=462/Lp13
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	 19.	maijā	 Salacgrīvas	 novada	
dome	 papildināja	 Salacas	 taimi-
ņu	krājumus	ar	gandrīz	5000	tai-
miņu	mazuļiem.	
	 Mazie	 taimiņi	 uz	 Salacu	 tika	
atvesti	 no	 zinātniskā	 institūta	
BIOR	zivju	audzētavas	Kārļi.	Tur	
kopš	2019.	gada	nogales	tie	auga	
no	 ikriem,	 kas	 iegūti	 no	 Salacā	
saķertajiem	 taimiņiem,	 līdz	 bija	
kļuvuši	 14–21	 g	 smagi	 un	 aptu-
veni	 13	 cm	 gari.	 Pēc	 speciālistu	
ieteikumiem	mazuļus	 ielaida	upē	
maksimāli	tuvu	tās	ietekai	jūrā	un	
pēc	 iespējas	 tālāk	 no	 uzglūnoša-
jām	kaijām,	lai,	mazliet	attapušies	
no	 transportēšanas,	 taimiņi	 ātrāk	
nokļūtu	 jūrā,	 kur	 tiem	 labi	 jāēd,	
jāaug	 un	 pēc	 gadiem	 jāatgriežas	
dzimtajā	 upē.	Arī	 izlaišanas	 pro-

cesu	nodrošināja	zivju	audzētavas	
speciālisti,	 savu	 roku	 pielika	 arī	
makšķernieku	 kluba	 Salackras-
ti	 pārstāvji,	 procesu	 uzraudzīja	
Valsts	vides	dienesta	inspektori.
	 Taimiņu	iegādei	saņemts	Zivju	
fonda	finansējums	–	10	000	eiro	–	 
un	 Salacgrīvas	 novada	 domes	
1200	eiro	līdzfinansējums.	
	 Šogad	 Zivju	 fonda	 pasākumā	
Zivju resursu pavairošana un at-
ražošana publiskajās ūdenstilpēs 
un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesī-
bas pieder valstij, citās ūdenstil-
pēs, kas ir valsts vai pašvaldību 
īpašumā, kā arī privātajās upēs, 
kurās ir atļauta makšķerēšana 
vēl	apstiprināti	pieci	projekti:
l	 projekts	Taimiņu smoltu ielai-
šana Salacas upes baseinā.	Zivju	

fonda	finansējums	10	000,	Salac-
grīvas	pašvaldības	–	1200	eiro,	
l	 projekts	 Dabisko dzīvotņu 
kvalitātes uzlabošana Svētupē. 
Zivju	fonda	finansējums	15	000,	
pašvaldības	–	1156,78	eiro,
l	 projekts	 Vimbu pavairoša-
na Salacas upē.	 Zivju	 fonda	
finansējums	 750,	 pašvaldības	 –	 
96,52	eiro,
l	 projekts	 Foreļu pavairošana 
Svētupē.	Zivju	fonda	finansējums	
3409,	pašvaldības	–	600	eiro,
l	 projekts	 Nārsta vietu atjau-
nošana Salacā,	 Zivju	 fonda	 fi-
nansējums	 15	 000,	 pašvaldības	
1156,78	eiro.

Solvita Kukanovska,
Salacgrīvas novada domes 

projektu koordinatore

Salacgrīvas novada dome turpina 
taimiņu atražošanu Salacas upē

Lašu mazuļi no audzētavas Kārļi baseiniem nu dodas Salacā

	 Salacgrīvas	 novada	 dome	 sa-
ņēmusi	vēstuli	no	ģimenes	ārstes	
Ilonas	 Balodes:	 – Savā un mā-
siņu Gunas un Ilzes vārdā saku 
sirsnīgu PALDIES par 3000 eiro 
atbalstu arī mūsu doktorātam. 
Esam izveidojuši jaunu, praktisku 
darba vietu māsiņai reģistratū-
rā. Iepriekš šajā vietā bija rak
stāmgalds, savu laiku nokalpojusi 
kušete, kuru saucām par kovidku-
šeti, jo uz tās krājās šīs slimības 
pacientu ambulatorās kartītes. 
Tagad viss ir savās vietās. Iegā-

Dakteres Ilonas Balodes praksē 
tagad ir labiekārtota vieta māsiņai 
un jauns printeris

Paldies!

dājāmies arī jaunu printeri un ko-
pētāju, jo iepriekšējais savu laiku 
nokalpojis. Paldies liels!

Par novada ēku vēsturisko 
fasāžu atjaunošanu

	 Salacgrīvas	 novada	 dome	
1.	 februārī	 izsludināja	 projektu	
konkursu	 Salacgrīvas novada 
vēsturisko ēku fasāžu atjaunoša-
na 2021.	Pieteikumus	konkursam	
varēja	iesniegt	līdz	1. aprīlim.	
	 Konkursa	 mērķis	 –	 veicināt	
Salacgrīvas	 novada	 ēku	 īpašnie-
ku,	 nomnieku,	 apsaimniekotāju	
un	iedzīvotāju	atbildību	par	sava	
nekustamā	 īpašuma	 vizuālo	 un	
tehnisko	 stāvokli,	 apzināt	 vēstu-
riski	vērtīgās	ēkas	novadā,	atjau-
not	 kultūrvēsturiskā	 mantojuma	
objektus,	 uzlabot	 vides	 kvalitāti	
un	arhitektoniskās	vērtības.	Pro-
jektu	konkursā	varēja	piedalīties	
ēku	īpašnieki	un	viņu	pilnvarotās	
personas,	 kuru	 nekustamais	 īpa-
šums	atrodas	Salacgrīvas	novada	
pilsētās	un	ciemos.	
	 Vērtēšanas	 komisija	 30.	 ap-
rīlī	 no	 konkursam	 iesniegtajiem	 
19	 pieteikumiem	 finansējumu	

nolēma	piešķirt	šādu	īpašumu	fa-
sāžu	sakārtošanai:	
l	 Svētupes	muiža,	Svētciems;
l	 Rīgas	iela	5,	Salacgrīva;
l	 Krasta	iela	44,	Salacgrīva;
l	 Vidzemes	iela	4,	Salacgrīva;
l	 Pērnavas	iela	8,	Salacgrīva.
	 Komisijas	priekšsēdētājs	–	Sa-
lacgrīvas	novada	domes	priekšsē-
dētājs	Dagnis	Straubergs,	locekļi:	
novada	būvvaldes	vadītāja-galve-
nā	arhitekte	Ineta	Cīrule,	pašval-
dības	vadītāja	vietniece	izglītības,	
kultūras,	sporta	un	jaunatnes	jau-
tājumos	Evija	Keisele,	 būvniecī-
bas	projektu	vadītājs	Bruno	Vei-
de,	Finanšu	nodaļas	vadītāja	viet-
niece	Guna	Jirgensone	un	ainavu	
arhitekte	Gundega	Upīte-Vīksna.
	 Novada	 domes	 priekšsēdētājs	
D.	 Straubergs	 ir	 pārliecināts,	 ka	
šis	projektu	konkurss	ir	vajadzīgs	
un	noteikti	jāturpina,	jo	iesniegto	
pieteikumu	 skaits	 un	 iedzīvotā-

ju	 interese	 par	 to	 bija	 liela.	 Pēc	
sabiedrības	 ieteikuma	 nolikums	
tika	mazliet	pamainīts,	 lai	 terito-
riāli	 paplašinātu	 pieteikumu	 ie-
sniedzēju	 loku.	Viņš	 uzskata,	 ka	
vēsturisko	 fasāžu	 sakārtošanai	
atvēlētais	 budžets	 (40	 000	 eiro)	
bija	 pārāk	 mazs.	 – Manuprāt, 
pieteikumi, kuri šajā reizē nekva-
lificējās atbalstam, jāatstāj nāka-
majā kārtā kā pretendenti jau ar 
gataviem iesniegumiem un pietei-
kumiem,	–	uzskata	D.	Straubergs	
un	sola,	ka	šī	iecere	tiks	turpināta.	
– Kad būs nākamā kārta, pateikt 
nevaru, bet vienu gan zinu – ide-
ja bija diezgan sena, un šo kon-
kursu vajadzēja uzsākt jau pirms 
vairākiem gadiem. Bet labāk 
vēlāk nekā nekad. To darot, mēs 
saglabāsim vērtības un samērā 
īsā laikā iegūsim ļoti kvalitatīvu  
vidi,	–	viņš	lēš.

Ilga Tiesnese

	 Jūnijā	notiks	jaunās	uzņēmēju	konsultatīvās	padomes	sēde,	kuras	
laikā	tiks	ievēlēts	padomes	priekšsēdētājs	un	vietnieks.
	 Salacgrīvas	 novada	 uzņēmēju	 konsultatīvā	 padome	 konsultē	
domi	 uzņēmējdarbības	 vides	 pilnveidošanas	 	 jautājumos,	 pārstāv	
nozaru	uzņēmēju	intereses	novadā	un	darbojas	uz	brīvprātības	prin-
cipiem.	Padomes	lēmumiem	ir	konsultatīvs	raksturs.	
	 Padomes	 lēmumi	 ir	 rekomendējoši	un	 informējoši,	 tie	 tiek	pie-
ņemti,	padomes	locekļiem	vienojoties	vai	balsojot	ar	vienkāršu	bal-
su	vairākumu.
	 Padomes	sēdes	ir	atklātas	un	tās	sasauc	padomes	priekšsēdētājs	
ne	retāk	kā	reizi	divos	mēnešos	vai	arī	biežāk,	ja	to	pieprasa	vismaz	
puse	padomes	locekļu.
	 Lai	nodrošinātu	visu	ieinteresēto	līdzdalību	jautājumu	apsprieša-
nā,	uz	padomes	sēdi	var	tikt	aicināti	arī	dažādu	sabiedrisko	organi-
zāciju,	uzņēmumu,	partiju	vai	domes	pārstāvji,	kas	pārstāv	noteiktu	
sabiedrības	grupu	intereses.

Elīna Lilenblate

Pārstāvis Uzņēmums Nozare
Ieva Alpa-Eizenberga z.s. Robežnieki ražošana
Gints Ronis SIA Medegas ražošana
Edžus Zvīnis SIA E.Z.K. būvniecība
Jānis Bergs SIA NOBE būvniecība
Žanis Dubrovskis SIA C-ZONE tirdzniecības un cita veida 

pakalpojumi
Ieva Skuja pašnodarbinātā tirdzniecība un cita veida 

pakalpojumi
Ilona Trēziņa SIA Kuivižu enkurs restorāni un ēdināšana 
Aldis Gusarovs SIA Svētupes muiža tūrisms
Ilze Kalniņa AS Citadele finanses
Kristīne Atslēga IK Mazie sapņi izklaide
Marta Dance pašnodabinātā mārketings un dizains
Marija Paula Pēce IK MAME jauniešu uzņēmējdarbība
Kristaps Ēdolfs Salacgrīvas novada 

domes ceļu un apsaim-
niekojamās teritorijas 
speciālists

pašvaldība

Vineta Krūze Salacgrīvas novada 
domes attīstības un 
teritorijas plānotāja

pašvaldība

Jauna uzņēmēju 
konsultatīvā padome

	 Pamatojoties	uz	Salacgrīvas	novada	pašvaldības	uzņēmēju	kon-
sultatīvās	padomes	nolikumu,	domes	sēdē	2021.	gada	19.	maijā	tika	
apstiprināts	Salacgrīvas	novada	pašvaldības	uzņēmēju	konsultatīvās	
padomes	jaunais	sastāvs.	
	 Uz	 nākamajiem	 diviem	 gadiem	 Salacgrīvas	 novada	 uzņēmēju	
konsultatīvajā	padomē	ievēlēti:

Informācija nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem

	 Informējam	Salacgrīvas	novada	nekustamā	īpa-
šuma	nodokļa	maksātājus,	ka	atbilstoši	2021.	gada	
15.	 aprīļa	 grozījumiem	Covid-19	 infekcijas	 izpla-
tības	 seku	 pārvarēšanas	 likuma	 5.	 pantā,	 uz	 laiku	
līdz	2021.	gada	31.	decembrim	apturēts	nokavēju-
ma	naudas	aprēķins	nekustamā	īpašuma	nodoklim	
par	2021.	taksācijas	gadu,	kuram	noteikts	samaksas	
termiņš	2021.	gadā.	
	 Par	 2021.	 taksācijas	 gadam	 aprēķināto	 nekus-
tamā	 īpašuma	 nodokļa	 maksājuma	 kavējumu	 li-

kuma	Par nodokļiem un nodevām	29.	panta	otrajā	
daļā	noteiktā	nokavējuma	nauda	netiek	aprēķināta,	
ja	 nodokļa	 maksājums	 ir	 veikts	 līdz	 2021.	 gada	
31.	decembrim.
	 Ja	 2021.	 taksācijas	 gadam	 aprēķinātais	 nekus-
tamā	īpašuma	nodokļa	maksājums	līdz	2021.	gada	
31.	decembrim	nav	veikts,	nodokļa	maksājumam,	
sākot	ar	2022.	gada	1.	janvāri,	tiek	aprēķināta	noka-
vējuma	nauda	likumā	noteiktajā	apmērā.

Salacgrīvas novada Finanšu nodaļa

https://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam
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	 Latvijas	 Ģeotelpiskās	 informācijas	
aģentūra	 ir	 Aizsardzības	 ministrijas	 pār-
raudzībā	 esoša	 valsts	 pārvaldes	 iestāde,	
kas	 saskaņā	 ar	Ģeotelpiskās	 informācijas	
likumu	 un	Ministru	 kabineta	 2013.	 gada	
9.	jūlija	noteikumos	Nr.	384	Latvijas Ģeo-
telpiskās informācijas aģentūras nolikums 
noteiktajām	 funkcijām	 un	 uzdevumiem	
iegūst,	sagatavo	un	atjaunina	ģeotelpiskās	
informācijas	pamatdatus,	t.sk.	uztur	valsts	
ģeodēzisko	tīklu,	kas	ietver	valsts	ģeodē-
ziskā	tīkla	punktu	apsekošanu	apvidū.
	 Informējam	 Salacgrīvas	 novada	 ie-
dzīvotājus,	 ka	 aģentūras	 darbinieki	 mi-
nētā	 uzdevuma	 ietvaros	 laika	 periodā	 no	 
2021.	 gada	 maija	 līdz	 augustam	 veiks	
valsts	ģeodēziskā	tīkla	punktu	apsekošanu	
un	sakārtošanu	Vidzemes	reģionā,	tostarp	
Salacgrīvas	novada	teritorijā.	
	 Saskaņā	 ar	 Ģeotelpiskās	 informācijas	
likuma	 9.	 panta	 pirmo	 daļu	 nekustamā	
īpašuma	īpašnieks,	tiesiskais	valdītājs	vai	
lietotājs	neierobežo	ģeodēzisko	un	karto-
grāfisko	darbu	veikšanu	savā	īpašumā	eso-
šajā	vai	pārvaldāmajā	teritorijā.	
	 Aģentūras	darbiniekiem	ir	darba	aplie-
cības,	 ko	 nepieciešamības	 gadījumā	 var	
uzrādīt.	 Viņi	 ir	 tērpti	 darba	 apģērbā,	 uz	
kura	 ir	pazīšanas	zīmes	–	aģentūras	 logo,	
ieņemamais	amats	un	vārda	iniciālis	un	uz-
vārds.
	 Valsts	ģeodēziskā	tīkla	uzturēšanas	dar-
bus	veic	ģeodēzistu	grupa	divu	cilvēku	sa-
stāvā,	kuri	izpilda	šādus	darbus:
l	 veic	ģeodēziskā	punkta	meklēšanu	ap-
vidū;
l	 atrastai	grunts	zīmei	atrok	punkta	cen-
tru	un	veic	fotografēšanu;
l	 veic	ģeodēziskos	mērījumus	punktā;
l	 grunts	 zīmei	 izveido	 aprakumu	 (kupi-
cu)	un	ierīko	norādītājstabu;
l	 5	m	rādiusā	no	punkta	centra	veic	krū-
mu	un	koku	līdz	12	cm	diametrā	nocirša-
nu;
l	 fotografē	 sakārtoto	ģeodēzisko	punktu	
un	sagatavo	punkta	abrisu;
l	 atrastas	sienas	zīmes	attīra	no	rūsas	un	
citiem	uzslāņojumiem;
l	 virs	sienas	zīmes	piestiprina	informējo-
šo	plāksnīti;
l	 fotografē	 sakārtoto	ģeodēzisko	punktu	
un	sagatavo	punkta	abrisu.
	 Lauka	apsekošanas	darbi	var	skart	jeb-
kuru	vietu	novada	teritorijā.
	 Informācija	 par	 Aģentūru	 atroda-
ma	 interneta	 vietnēs	 www.lgia.gov.lv un  
http://map.lgia.gov.lv.

Pulkvedis M. Liberts,
direktors

Valsts ģeodēziskā tīkla 
punktu izvietojums 
Salacgrīvas novadā 

uz 1. martu

Par valsts ģeodēziskā 
tīkla punktu 
apsekošanu

	 8.	 maijā	 makšķernieku	 klubs	 Salac-
krasti	 organizēja	 upes	 talku,	 kuras	 laikā	
tika	sakopti	Salacas	krasti	no	Korģītes	ie-
tekas	Salacā	līdz	pat	ostas	teritorijai.
	 Par	 ideju	 organizēt	 Salacas	 sakopša-
nas	 talku	 pastāstīja	 makšķernieku	 kluba	
valdes	 loceklis	Atis	Apelis:	– Šī ir pirmā 
kluba organizētā upes kopšanas talka, bet 
noteikti būs vēl. Cerēju gan uz talkotāju 
lielāku atsaucību, bet pirmajā gadā arī 
festivāls «Positivus» bija maz apmeklēts. 
Diemžēl neveiksmīgi izvēlējāmies talkas 
datumu, šodien, 8. maijā iekrīt darbdiena. 
Bet gandarījums ir gan par padarīto, gan 
par lieliem un maziem, veciem un jauniem 
talciniekiem.
	 Kristīne	Paegle	bija	tā,	kura,	makšķer-
nieku	kluba	biedru	uzrunāta,	saorganizēja	
platformā	 facebook komunikāciju	 par	 šo	
pasākumu.	 Viņa	 pastāstīja,	 ka	 attālināti	
talkot	 reģistrējās	 24	 dalībnieki.	 – Daži 
ieradās nereģistrējušies, tos piereģistrē-
ja tepat uz vietas, jo svarīgi bija zināt, ka 
katrā talkošanas posmā nav vairāk par 
desmit talciniekiem, kas vienā vietā bija 
maksimālais skaits. Reģistrējoties aicinā-
jām izvēlēties posmu, kurā vēlas talkot, 
lai zinātu, cik ir dalībnieku un varētu ie-
vērot drošības noteikumus, –	viņa	 skaid- 
roja. 
	 Papildus	26	cilvēkiem,	kas	bija	pietei-
kušies	un	reģistrējušies,	Salacas	tīrīšanas	
talkā	 piedalījās	 arī	 vairāk	 nekā	 20	 klu-
ba	 Salackrasti	 biedri.	 Ievērojot	 distanci	
makšķerkāta	 attālumā,	 talkotāji	 strādāja	
dažādos	posmos.	Vieni	izstaigāja	un	vāca	
atkritumus	Salacas	abos	krastos,	citi	skal-
dīja	malku	pie	Lašlejām	un	veica	šīs	teri-
torijas,	 kas	 tagad	 ir	makšķernieku	 kluba	

jaunā	 dislokācijas	 vieta,	 labiekārtošanas	
darbus.	
	 Talkā	 piedalījās	 vietējie	 un	 arī	 intere-
senti	no	Staiceles,	Pāles,	pat	Rīgas.	– Tal-
košana posmā no Korģītes līdz Salacgrī-
vas ostai parādīja, ka atkritumu nav pārāk 
daudz. Nākamajā talkā paplašināsim teri-
toriju un sāksim no dzelzs tilta pār Sala 
cu, –	jau	pēc	talkas	secināja	Atis.	– Acīm-
redzot upes krasti sakopti Lielās talkas lai-
kā, arī makšķernieki ir kļuvuši atbildīgāki. 
Visvairāk atkritumu bija pie otrā un trešā 
nēģu tača, jo tur tos sanes upes straume.
	 Par	upē	 savāktajām	šampūnu	un	maz-
gāšanas	līdzekļu	pudelēm	kluba	valdes	lo-
ceklis	Raivis	Bērziņš	bilda,	ka	diez	vai	tās	
upē	atstāj	makšķernieki.	– Arī atrastās po-
licijas formas atliekas nav makšķernieku. 
Mums katram vajag padomāt, ko atstājam 
ikdienā vai atpūšoties pie upes, –	viņš	ro-
sināja.	
	 Makšķernieku	kluba	Salackrasti	dalīb-
nieki	 saka	 lielu	 paldies	 Svētupes	 aizsar-
dzības	 biedrības	 vīriem	 Zigmāram	 Dan-
cim,	Jānim	Ozoliņam	un	Jānim	Brantam,	
kā	 arī	 pārējiem	 talciniekiem,	 kuri	 atrada	
laiku	pastrādāt,	lai	Salaca	kļūtu	vēl	skais-
tāka.	 Paldies	 Inesei	 Koluškinai	 un	 viņas	
komandai	par	garšīgo	zupu!
	 Paldies	 talkas	 atbalstītajai	 SIA	 Gran-
deg,	kuras	sarūpēto	dārza	grilu	savā	īpašu-
mā	ieguva	 talcinieki	no	Ungurpils.	Tāpat	
pateicība	Salacgrīvas	novada	domei,	mak-
šķernieku	kluba	Salackrasti	dalībniekiem	
un	 LLKC	 interaktīvajam	 makšķernieku	
palīgam	Mana cope. 
	 Tiekamies	 nākamajā	 Salacas	 upes	 sa-
kopšanas	talkā!

Ilga Tiesnese

Kamēr vieni tīrīja upi, citi gādāja malku ziemai, jo Lašlejas tagad ir makšķernieku kluba 
dislokācijas vieta

Salacas upes 
tīrīšanas talka

Top kukaiņu māja
	 Pirmsskolas	izglītības	iestādes	Vilnītis 
grupiņas	Bitītes	izglītojamie	kopā	ar	sko-
lotājām	 aktīvi	 pētījuši	 mēneša	 tēmu	 un	
nostiprinājuši	 zināšanas	 par	 dabu	mums	
apkārt	 un	 kukaiņu	 pasauli.	 Viņi	 vairāk-
kārt	devušies	vērot,	kā	mostas	daba	pava-
sarī	gan	augu,	gan	dzīvnieku	valstī.	Bērni	
skatījuši,	kā	atdzīvojas	skudru	pūznis,	ko	
var	 redzēt	 zem	 pērnajām	 lapām	 mežā,	
kur	uzzied	vizbulītes	un	zaķskābenes.	Ar	
lupām	 pētīti	 kukaiņi	 tuvākajā	 apkārtnē.	
Bērni	ar	interesi	vērojuši,	kā	tie	pārvieto-
jas,	to	formu,	izskatu,	skaitījuši	acis,	kā-
jas,	 spārnus,	 tā	 pilnveidojot	 prasmes	 un	
zināšanas	arī	matemātikas	jomā.	Papildu	
informācija	tika	meklēta	arī	uzziņu	litera-
tūrā	un	interneta	vietnēs,	 tā	attīstot	digi-
tālās	prasmes	un	valodu	jomu.	Paplašinā-
tas	 zināšanas	 arī	 dabas	 zinātnēs	–	pētot,	
eksperimentējot	 un	 pašiem	 izdarot	 seci-
nājumus	par	redzēto.	Šoreiz	bērnus	īpaši	
ieinteresēja,	cik	daudz	un	dažādi	kukaiņi	
sastopami	 mežā,	 pļavā,	 zem	 sūnām,	 kā	

arī	 to	 interesantie	 nosaukumi.	 Darboša-
nās	rezultātā	radās	doma,	ka	būtu	labi	šos	
kukaiņus	ikdienā	aplūkot	tuvāk.	Tāpēc	ar	
remontstrādnieka	palīdzību	mūsu	pirms-
skolas	 rotaļu	 laukumā	tika	 izveidota	ku-
kaiņu	māja.
	 Bērni,	 liekot	 lietā	 iepriekš	 iegūtās	 zi-
nāšanas	par	kukaiņiem	un	to	dzīves	aps-
tākļiem	dabā,	sāka	iekārtot	labvēlīgu	vidi	
topošajiem	kukaiņu	mājas	 iemītniekiem.	
Mājas	 iekārtošana	 notiek	 pārdomāti	 un	
pakāpeniski.	Darbā	 iesaistījušies	arī	citu	
grupiņu	 bērni.	Arī	 vecāki	 ir	 rosināti	 at-
balstīt	kukaiņu	mājas	izveidi	ar	dažādiem	
dabas	 un	 celtniecības	 materiāliem,	 pie-
mēram,	salmiem,	ķieģeļu	lauskām,	satru-
nējušām	koka	mizām,	skaidām	utt.
	 Kopā	mācāmies	saudzēt	dabu	un	dzī-
vot	saskaņā	ar	to,	jo	mēs	taču	esam	dabas	
daļa!

PII «Vilnītis» grupas «Bitītes» 
skolotājas

M. Treimane, S. Gaile

http://www.lgia.gov.lv
http://map.lgia.gov.lv/
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Sabiedriskās kārtības nodaļa informē un atgādina
	 Salacgrīvas	 novada	 domes	 saistošie	
noteikumi	Nr.	11 Par Salacgrīvas nova-
da teritorijas kopšanu un būvju uzturē-
šanu paredz,	 ka	 nekustamā	 īpašuma	 un	
tam	 piegulošo	 teritoriju	 uzturēšanu	 un	
kopšanu	 nodrošina	 nekustamā	 īpašuma	
īpašnieks	vai	tiesiskais	valdītājs.	Minētās	
personas	nodrošina:
l	 namu	teritorijā	–	teritorijas	sakopšanu,	
regulāru	zālienu	nopļaušanu,	apstādījumu	
uzturēšanu;	
l	 nekustamā	 īpašuma	 piegulošās	 terito-
rijas	kopšanu:	 regulāru	zālienu	pļaušanu	
līdz	 10	 m,	 mērot	 no	 zemes	 gabala	 līdz	
brauktuves	malai,	neieskaitot	ietvi	un	ve-
loceliņus;
l	 nekustamā	 īpašuma	 piegulošās	 terito-
rijas	ietvju	tīrīšanu,	nepieļaujot	atkritumu	
(tajā	skaitā	bioloģiski	noārdāmo	–	nokri-
tušo	koku	lapu	un	zaru)	uzkrāšanos,	grāv-
ju	 un	 caurteku	 uzkopšanu,	 nepieļaujot	
grāvju	un	caurteku	aizsērēšanu.
	 Saistošie	noteikumi	arī	nosaka,	kas	 ir	
regulāra	zāliena	pļaušana.	Tai	jānotiek	ne	
retāk	kā	divas	reizes	sezonā:	pirmo	reizi	
līdz	1.	 jūnijam,	otro	 līdz	1.	 septembrim,	
bet	 kopumā	 nepieļaujot,	 ka	 apdzīvotās	
vietās	 zāliena	 garums	 pārsniedz	 15	 cm,	
bet	 ārpus	 apdzīvotām	 vietām	 –	 40	 cm,	
izņemot	 teritoriju,	 kura	 tiek	 izmantota	
lauksaimniecības	vajadzībām.
	 Atkritumu	 apsaimniekošanu	 Latvijā	
nosaka	 Atkritumu	 apsaimniekošanas	 li-
kums,	 Ministru	 kabineta	 noteikumi	 un	
Salacgrīvas	 pašvaldības	 saistošie	 notei-

kumi	 Nr.	 16. Atkritumu apsaimniekoša-
nas noteikumi Salacgrīvas novadā.
	 Ir	 iestājies	 pavasaris,	 tuvojas	 vasara,	
kad	 iedzīvotāji	 ķeras	 pie	 lielajiem	 tīrī-
šanas,	 kārtošanas	 un	 remontēšanas	 dar-
biem.	Ja	 ierastās	 lietas	kļuvušas	nevaja-
dzīgas	un	liekas,	tās	mēs	nomainām	pret	
modernākām,	 jaunākām	 un	 skaistākām.	
Tas	ir	ļoti	pareizi,	bet,	to	darot,	neizbēga-
mi	rodas	 jautājums,	ko	darīt	ar	vecajām	
lietām,	kas	nu	kļuvušas	par	atkritumiem.
	 Tos	nekādā	gadījumā	nedrīkst	 izmest	
mežā,	 jo	 personas,	 kas	 vainīgas	 pie	 at-
kritumu	 prettiesiskas	 izmešanas	 mežā,	
var	 saukt	 pie	 atbildības.	 Pašreiz	 mūsu	
novadā	 šāda	 piepilsētas	 meža	 teritorija	
ir	Tūjas	 pusē,	 kur	 konstatēti	 jau	 trīs	 at-
kritumu	izmešanas	gadījumi.	Mums	ope-
ratīvi	izdevās	noskaidrot	vainīgās	perso-
nas.	Konkrētajā	situācijā	akcentējam,	ka	
personām	 nācās	 samaksāt	 naudas	 sodu	
par	 vides	 piegružošanu,	 lai	 gan	 bija	 ie-
spēja	 šos	 atkritumus	 bez	 maksas	 nodot	 
SIA	ZAAO	 šķiroto	 atkritumu	 pieņemša-
nas	laukumā	Salacgrīvas	pilsētā.	Šķirojot	
atkritumus,	 labumu	 gūtu	 gan	 šīs	 perso-
nas,	 gan	 apkārtējā	 vide.	Visos	 šajos	 ga-
dījumos	atkritumu	izmešana	mežā	vainī-
gajiem	izmaksāja	3-4	reizes	dārgāk	nekā	
to	nodošana	atkritumu	apsaimniekotājam	
(fiziskajām	personām	70	eiro,	 juridiskai	
personai	 –	 250	 eiro).	 Novada	 kārtības	
nodaļas	 rīcībā	 ir	 pārvietojamā	 videoka-
mera,	kas	 tiek	uzstādīta	dažādās	novada	
vietās.

	 Atkritumu	 apsaimniekošanas	 likuma	
43.	panta	pirmā	daļa	nosaka,	ka	par	sadzī-
ves	atkritumu	radītāja	vai	valdītāja	nepie-
dalīšanos	pašvaldības	organizētājā	 sadzī-
ves	 atkritumu	 apsaimniekošanā	 piemēro	
brīdinājumu	 vai	 naudas	 sodu	 fiziskajai	
personai	no	10	līdz	150	naudas	vienībām	
(50–750	 EUR),	 bet	 juridiskajām	 perso-
nām	–	no	50	līdz	300	naudas	soda	vienī-
bām	(250–1500	EUR).	
	 SIA	 ZAAO	 Ziemeļvidzemes	 reģionā	
sniedz	 kvalitatīvus	 atkritumu	 apsaimnie-
košanas	pakalpojumus,	kas	ietver	atkritu-
mu	savākšanu,	šķirošanu,	transportēšanu,	
apstrādi	 un	 noglabāšanu	 videi	 draudzīgā	
veidā,	 kā	 arī	 veic	 sabiedrības	 informē-
šanu	 un	 izglītošanu.	 Salacgrīvā,	 Viļņu	
ielā	18,	ir	šķiroto	atkritumu	pieņemšanas	
laukums.	EKO	 laukumā	var	 nodot	 plašu	
klāstu	 otrreizējai	 pārstrādei	 derīgu	mate-
riālu	piecas	dienas	nedēļā.
	 EKO	 laukumā	no	privātpersonām	bez	
maksas	 tiek	 pieņemts	 plašs	 materiālu	
klāsts,	 ko	 ir	 iespējams	otrreiz	pārstrādāt,	
tostarp	 papīrs	 un	 kartons,	 dzērienu	 kar-
tona	 iepakojums	 (tetrapakas),	 polietilēna	
plēve,	 PET	 dzērienu	 pudeles,	 sadzīves	
ķīmijas	 un	 kosmētikas	 plastmasas	 iepa-
kojums,	pudeļu	un	burku	stikls,	sadzīves	
metāla	 priekšmeti,	 neizjauktas	 sadzīves	
elektriskās	 un	 elektroniskās	 iekārtas,	 arī	
noteikti	veidi	sadzīvē	radušos	bīstamo	at-
kritumu.	Par	nelielu	samaksu	EKO	lauku-
mos	privātpersonas	var	nodot	lielgabarīta	
atkritumus,	 tīrus	 un	 jauktus	 celtniecības	

atkritumus,	zaļos,	kompostējamos	atkritu-
mus	un	logu	stiklu.
	 Sadzīves	atkritumu	savākšanu	un	būv-
gružu	 un	 celtniecības	 atkritumu	 izveša-
nu	 var	 pieteikt	 pa	 tālruni	 64281250	 vai	
26515556	 darba	 laikā	 no	 8	 līdz	 12	 un	 
no	13	 līdz	17.	Tāpat	 to	var	 izdarīt,	 sūtot	 
e-pastu	 ar	 pieteikumu	 uz	 zaao@zaao.lv 
vai	uz	faksu	64281251.
	 Aicinām	 ievērot	 noteikumu	 prasības!	
Un	 uzaicinām	 nekustamo	 īpašumu	 īpaš-
niekus	 regulāri	 sakopt	 savus	 īpašumus,	
laikus	un	regulāri	nopļaujot	zāli. Veidosim	
visi	kopīgi	pievilcīgu	apkārtni	mūsu	nova-
dā	 gan	 sev	 un	 caurbraucējiem,	 gan	mūsu	
viesiem!	Pamanot	mežā	kādu	vietu	 ar	 at-
kritumu	kaudzi,	var	 informēt	Valsts	vides	
dienestu,	 izmantojot	mobilo	 lietotni	Vides 
SOS. 
	 Aicinām	 iedzīvotājus,	 ja	 gadās	 būt	
par	 aculieciniekiem	 varbūtējiem	 likum-
pārkāpumam,	 minēto	 faktu	 fiksēt	 ar	 vi-
deo	 vai	 foto	 un	 par	 notikušo	 nekavējo-
ties	ziņot	kārtībniecēm	Gunitai	Bisniecei	
(t.	 26443894)	 vai	 Annai	 Mundiciemai	
(t.	25636008).
	 Ar	 saistošo	 noteikumu	 Nr.	 11	 pilnu	
tekstu	varat	iepazīties	Salacgrīvas	mājas-
lapā	 www.salacgriva.lv	 vai	 Salacgrīvas	
novada	domē.
	 Atgādinām,	ka	par	šo	noteikumu	neie-
vērošanu	 vainīgās	 personas	 tiks	 sauktas	
pie	administratīvās	atbildības.

Gunita Bisniece,
Salacgrīvas novadu domes kārtībniece

Salacgrīviešu izstāde 
Rencēnos

	 Salacgrīviešu	 biedrība	 Bibliokuģis 
«Krišjānis Valdemārs»	 turpina	 iepazīsti-
nāt	vidzemniekus	ar	ceļojošo	izstādi	Lat-
viskuma vārdi ceļo no bibliotēkas uz bib-
liotēku,	 kuras	 izveidi	 atbalstīja	 Latviešu	
fonds	(ASV)	un	loģistikā	palīdz	Salacgrī-
vas	novada	dome.
	 Stāstu	 dzejā	 un	 attēlos	 par	 astoņiem	
Vidzemes	Patriotiskās	dzejas	 festivāliem,	
kurus	 organizēja	 Salacgrīvas	 novada	
bibliotēka,	 nu	 iepazīst	 Rencēnu	 pagasta	
ļaudis.	 Izstāde	 izvietota	 Burtnieku	 nova-
da	Rencēnu	 pamatskolā,	 kur	 ilgus	 gadus	
aizrautīgi	 darbojas	 novadpētniecības	mu-
zejs,	ko	vada	titula	Burtnieku novada lep-
nums 2019	laureāte	Inese	Birzkope.	Viņas	
apkopotais	 novada	 vēstures	 mantojums	
nudien	ir	unikāls	–	no	sendienu	amata	rī-
kiem	 līdz	 akadēmiskiem	 pētījumiem	 par	
dzimto	pusi.	Muzejs	var	lepoties	ar	retiem	

iespieddarbiem,	 kurus	 varētu	 atrast	 tikai	
lielajās	 galvaspilsētas	 grāmatu	 krātuvēs,	
un	I.	Birzkope	ir	pārliecināta,	ka	vērtīga	ir	
katra	atziņa	un	atmiņu	drumsla,	kas	vēsta	
savu	stāstu	par	Rencēniem.	Gluži	līdzīgās	
domās	 sastapām	 titula	 Gaismas nesēja 
Vidzemē 2016	 laureāti	 Andru	 Auniņu	 –	
Rencēnu	 pagasta	 1.	 bibliotēkas	 vadītāju.	
Bibliotēkas	 un	 skolas	 sazobe	 veicina	 ra-
došumu	–	uz	Salacas	krastiem	gadu	gaitā	
ceļojuši	 lieliski	 patriotiski	 dzejoļi.	 Salac-
grīvas	novada	bibliotēkas	vadītāja	Hedvi-
ga	Inese	Podziņa	atzīst:	– Rencēnu skolas 
audzēkņu darbi vienmēr pārsteidza ar do-
mas plašumu un dziļumu, un te bija jūtams 
Ineses Birzkopes talantīgais veikums, kas 
vairoja novada skolēnos patriotismu un 
savas dzimtās puses neviltoto mīlestību.

Gints Šīmanis

Bibliokuģis digitalizēs  
Krišjāņa Valdemāra  

pirmo grāmatu
	 Latviešu	 Fonds	 (ASV)	 atbalstījis	 sa-
lacgrīviešu	 biedrības	 Bibliokuģis «Kriš-
jānis Valdemārs» ieceri	 digitalizēt	 sa-
biedriskā	 darbinieka	 Krišjāņa	 Valdemāra	 
(1825–1891)	 pirmo	 grāmatu	 300 stāsti, 
kas	 1853.	 gadā	 tika	 izdota	 Liepājā.	 Tas	
ir	gluži	simbolisks	iesākums	aktivizēt	sa-
biedrisko	domu,	lai	Latvijā	godam	sagai-
dītu	dižā	jaunlatvieša	divsimtgadi.
	 Kas	ir	300 stāsti?	Būtībā	–	necila	grā-
matiņa	236	lappušu	apjomā	mazā	formātā.	
Taču	 nelūkosim	 vīru	 no	 cepures!	 Būtībā	
tie	ietver	sevī	K.	Valdemāra	jaunības	gadu	
domas	par	lasīšanu	(Vārdi par grāmatām),	
dziesmas,	 apcerēšanai	 derīgus	 stāstus,	
smieklu	 stāstiņus,	mīklas,	 kā	 arī	 pamācī-
bas,	kā	vēstules	rakstāmas.	Autors	 ievad-
vārdos	 uzsver,	 ka	 šī	 grāmatiņa	 patiesā 
cieņā dāvināta visiem cildeniem latviešu 
kultūras un tikumiskās un garīgās pacel-
šanas veicinātājiem.

 Pats 300 stāstu	 klajā	 nākšanas	 fakts	
rāda	 jau	 to	gadu	mecenātisma	 tendences.	
K.	Valdemāra	pirmo	grāmatu	izdevis	viņa	
labvēlis	Hagedorns,	nolemdams	visus	 ie-
nākumus	Valdemāra	studijām.	42	kapeiku	
vērto	izdevumu	palīdzējis	izplatīt	ģenerāl-
gubernators	Suvorovs,	sniegdams	arī	ma-
teriālu	atbalstu	 studijām	Tērbatas	univer-
sitātē.
	 Bibliokuģis	 pirmo	 reizi	 300 stāstus 
iecerējis	 izdot	mūsdienu	 rakstībā,	 jo	 gan	
pirmizdevums,	gan	atkārtotais	faksimiliz-
devums	1925.	gadā	(K.	Valdemāra	simtga-
dē)	nodrukāts	vecajā,	 t.s.	gotiskajā	šriftā.	
Salacgrīvas	novada	bibliotēkā,	pateicoties	
labvēļa	 Raivja	 Struncena	 dāvinājumam,	
lasāms	1925.	gada	izdevums,	kas	arī	rosi-
nāja	bibliokuģi	šim	iedvesmojošajam	pro-
jektam.

Gints Šīmanis

Projektu konkurss  
Radīts piejūrā

	 Maija	sākumā	noslēdzās	projektu	kon-
kurss	Radīts Salacgrīvas novadā.	Tā	mēr-
ķis	bija	atrast	veikala-izstāžu	zāles	Radīts 
Salacgrīvas novadā	apsaimniekotāju	turp-
mākajiem	 trim	 gadiem.	 Konkursam	 tika	
iesniegti	 trīs	 pieteikumi.	 Pamatojoties	 uz	
administratīvi	teritoriālo	reformu,	vērtēša-
nas	komisija	lēma	tomēr	grantu	nepiešķirt	
nevienam	no	pretendentiem	un	izsludināt	
jaunu	konkursu.	
	 Administratīvi	teritoriālās	reformas	re-
zultātā	novads	būs	lielāks,	tamdēļ	iepriek-
šējais	nosaukums	zaudēs	savu	aktualitāti.	
Piejūras	 lielajam	 novadam	 nepieciešams	
jauns	 veikala	 nosaukums,	 tālab	 komisija	
lēma,	 ka	 turpmāk	mārketinga	 centrs	 dar-
bosies	ar	nosaukumu	Radīts piejūrā.
	 Lai	 jau	 tagad	 veicinātu	 ciešāku	 sadar-
bību	 un	 tiktu	 atbalstīti	 visi	 jaunā	 novada	
uzņēmēji,	turpmāk		veikalā	izvietot	preces	
un	 reklamēt	 pakalpojumus	 varēs	 šībrīža	
Salacgrīvas,	 Alojas	 un	 Limbažu	 novada	
uzņēmēji.	
	 19.	maijā	domes	sēdē	 tika	apstiprināts	
jauns	 projektu	 konkursa	 Radīts piejūrā 

nolikums.	Tas	 paredz	 jauna	 konkursa	 iz-
sludināšanu	veikala-izstāžu	zāles	apsaim-
niekošanai.	Konkursa	mērķis	ir	iedvesmot	
aktīvam	 darbam	 Salacgrīvas,	 Alojas	 un	
Limbažu	novada	esošos	un	arī	jaunus	uz-
ņēmējus.	Atbilstošākajam	 no	 viņiem	 tiks	
pilnībā	 nodota	 mārketinga	 centra	 Radīts 
piejūrā	administrēšana	un	darbības	nodro-
šināšana	uz	vienu	gadu	ar	iespēju	pagari-
nāt	to	uz	laiku	līdz	trim	gadiem.
	 Konkursā	 var	 piedalīties	 Latvijā	 re-
ģistrēta	 juridiska	 vai	 fiziska	 persona,	 kas	
reģistrējusies	 kā	 saimnieciskās	 darbības	
veicējs	(vai	uzvaras	gadījumā	par	tādu	re-
ģistrēsies)	vai	komersants.
	 Grantu	 saņems	 konkursa	 uzvarētājs,	
kurš	 idejas	 pieteikumā	 piedāvās	 zemāko	
prasīto	granta	summu	centra	Radīts piejū-
rā	darbības	nodrošināšanai	un		kurš	atbilst	
visām	nolikumā	izvirzītajām	prasībām.
	 Pieteikumus	 konkursam	 aicinām	 ie-
sniegt	līdz	4.	jūnija	plkst.	16.

Elīna Lilenblate,
BJUIC «Bāka» vadītāja

http://www.salacgriva.lv
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Ieskats Salacgrīvas novada domes  
aprīļa sēdē

l	 Apstiprināti	 grozījumi	Salacgrīvas	 no-
vada	domes	un	Alojas	novada	domes	no-
slēgtajā	 būvvaldes	 deleģēšanas	 līgumā.	
Salacgrīvas	novada	būvvalde	arī	turpmāk	
nodrošinās	Alojas	novada	administratīvās	
teritorijas	būvniecības	procesa	tiesiskumu.
l	 Apstiprināts	Limbažu	sadarbības	terito-
rijas	civilās	aizsardzības	komisijas	noliku-
ma	projekts,	kas	stājas	spēkā	brīdī,	kad	to	
apstiprinājušas	 visas	Limbažu	 sadarbības	
teritorijas	pašvaldību	domes.
l	 Apstiprināti	saistošoie	noteikumi	Nr.	4	
Grozījums Salacgrīvas novada domes 
2013. gada 20. novembra saistošajos no-
teikumos Nr. 32 «Par Salacgrīvas novada 
pašvaldības nodevām».
l	 Nolemts	daļu	nekustamā	īpašuma	Vid-
zemes	 ielā	 31,	 Salacgrīvā,	 nodot	 valstij	
jaunas	 administratīvās	 ēkas	 būvniecībai	
(taps	 Valsts	 ugunsdzēsības	 un	 glābšanas	
dienesta	depo	ēka).
l	 Nolemts	 iznomāt	 biedrībai	 Makšķer-
nieku klubs «Salackrasti»	 nekustamo	
īpašumu	 Niedru	 ielā	 9,	 Vecsalacā.	 Īpa-
šuma	 izmantošanas	 veids:	 apkārtējās	 vi-
des	 aizsardzības,	 tai	 skaitā	 zivju	 resursu	
aizsardzības,	 organizētās	 makšķerēšanas	
nodrošināšana,	Salacas	kā	nacionālās	lašu	
indeksa	upes	statusa	nodrošināšana	un	po-
pularizēšana,	 sadarbībā	 ar	 BIOR	 veiktās	
lašu	un	 taimiņu	zinātnisko	datu	vākšanas	
programmas	 izpilde,	 tūristu	plūsmas	pār-
raudzība,	 tūrisma	 attīstībai	 –	 laivošanas	
operatoru	 un	 laivotāju	 apkalpošanas	 no-
drošināšana,	 vietējās	 sabiedrības	 un	 tū-
ristu	izglītošana,	tūrisma	attīstība	un	ar	to	
saistīto	pakalpojumu	sniegšana,	tai	skaitā	
labiekārtojuma	 elementu	 novietošana,	
ja	 to	 saskaņo	Dabas	 aizsardzības	 pārval-
de	 (DAP),	 iesniedzot	Salacgrīvas	novada	
būvvaldē	 būvniecības	 ieceri	 (būvniecī-
bas	informācijas	sistēmā	www.bis.gov.lv).	
Nomniekam	jāievēro	dabas	parka	Salacas 
ieleja	 nosacījumi	 un	 nomātajā	 objektā	
veicamās	 darbības	 jāsaskaņo	 ar	 DAP	 un	

citām	 nepieciešamajām	 institūcijām	 at-
bilstoši	spēkā	esošo	normatīvo	aktu	nosa-
cījumiem,	 kā	 arī	 jāsaņem	 nepieciešamās	
rakstveida	atļaujas.	
l	 Nolemts	 izsniegt	 speciālo	 atļauju	 (li-
cenci)	 komercdarbībai	 zvejniecībā	 iek-
šējos	ūdeņos	Salacas	upē	uz	pieciem	ga-
diem	 pilnsabiedrībai	 Tacis	 un	 iznomāt 
pilnsabiedrībai	 Tacis	 rūpnieciskās	 zvejas	
tiesības	 komercdarbībai	 zvejniecībā	 iek-
šējos	ūdeņos	nēģu	tacī	Nr.	3,	kas	atrodas	
Salacas	upē,	lejpus	Pociema	tilta	uz	laiku	
no	 2021.	 gada	 1.	 maija	 līdz	 2036.	 gada	
31.	janvārim,	nosakot	zvejas	rīku	limitu	–	 
25	(divdesmit	pieci)	nēģu	murdi	–	un	no-
slēgt	 rūpnieciskās	 zvejas	 tiesības	 nomas	
līgumu	komerciālajai	zvejai	iekšējos	ūde-
ņos	 nēģu	 tacī	 Nr.	 3,	 kas	 atrodas	 Salacas	
upē,	ar	pilnsabiedrību	Tacis.
l	 Apstiprināti	 grozījumi	 2020.	 gada	 
19.	 novembra	 lēmumā	Nr.	 444	Par paš-
valdības līdzfinansējuma piešķiršanu dzī-
vojamo māju pieslēgšanai centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai.
l	 Apstiprināti	 grozījumi	 2020.	 gada	
16.	 decembra	 lēmumā	 Nr.	 484	Par paš-
valdības līdzfinansējuma piešķiršanu dzī-
vojamo māju pieslēgšanai centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai.
l	 Nolemts	piešķirt	līdzfinansējumu	inže-
nierkomunikāciju	izbūvei	dzīvojamo	māju	
pieslēgšanai	 centralizētajai	 kanalizācijas	
sistēmai	sešiem	īpašumiem.
l	 Nolemts	 papildināt	 Salacgrīvas	 nova-
da	domes	2021.	gada	20.	janvāra	lēmumu	
Nr.	28	Par pašvaldības finansējumu Lim-
bažu un Salacgrīvas novada sporta skolai 
2021. gadā,	 piešķirot	 finansējumu Salac-
grīvas	novada	 audzēkņu	dalībai	 starptau-
tiskās	sacensībās.
l	 Nolemts	biedrības	Vecāki – Ainažu jau-
natnei	projekta	Dziedi jūras maliņā! rea-
lizācijas	 gadījumā	 nodrošināt	 līdzfinan-
sējumu	10%	apmērā no	projekta	kopējām	
izmaksām,	t.i.,	1450,79	eiro.	

l	 Nolemts	 atbalstīt	 SIA	 Tritone studio 
veidoto	filmu	MIER JŪS	ar	1600	eiro	fil-
mēšanas	tehnikas	īrei	un	degvielas	izdevu-
miem.	Salacgrīvas	novadā	filmēšanas	gru-
pa	strādās	Kuivižos,	Salacgrīvā	–	ostā	un	
zivju	pārstrādes	uzņēmumā	Brīvais vilnis, 
filmējot	piekrasti	un	zvejniekus.
l	 Nolemts	atbalstīt	TV	raidījumu	Ar kā-
jām pa mājām	ar	1452	eiro.	Ar kājām pa 
mājām	 ir	 dinamiska,	 aizraujoša,	 azartis-
ka,	nedaudz	ironiska	TV	spēle,	kura	spor-
tiskā	 atmosfērā,	 negaidītā	 veidā	 ļauj	 ie-
raudzīt	Latvijas	 pilsētas	 (arī	Salacgrīvu)	
un	iepazīt	Latvijā	pazīstamas	personības.	
Katrā	 spēlē	 piedalās	 divas	 Latvijā	 zinā-
mas	personības	–	katrs	no	savas	pilsētas.	
Katra	personība	savā	pilsētā	izstrādā	sev	
nozīmīgu,	mīļu	vai	vienkārši	skaistu	sep-
tiņu	apskates	vietu	maršrutu.	Tad	zvaig-
znes	samainās	ar	pilsētām	un	dodas	aiz-
raujošā	pilsētas	un	otras	personības	izpē-
tes	misijā.
l	 Apstiprināti	grozījumi	Salacgrīvas	no-
vada	 pirmsskolas	 izglītības	 iestādes	Vil-
nītis	nolikumā.
l	 Apstiprināts	 Salacgrīvas	 novada	 paš-
valdības	 uzņēmēju	 konsultatīvās	 pado-
mes	nolikums.
l	 Apstiprināts	 konsolidētais	 Salacgrī-
vas	 novada	 pašvaldības	 2020.	 gada	 fi-
nanšu	 pārskats	 ar	 bilances	 kopsummu	 
37	818	163	eiro	un	pārskata	gada	budžeta	
izpildes	rezultātu	743	369	eiro.
l	 Apstiprināts	konsolidētais	Salacgrīvas	
novada	 pašvaldības	 2020.	 gada	 budžeta	
izpildes	 pārskats	 pēc	 naudas	 plūsmas	 ar	
ieņēmumiem	 13	 300	 469	 eiro,	 izdevu-
miem	12	051	418	eiro,	saņemtiem	aizņē-
mumiem	1	321	468	eiro,	aizņēmumu	at-
maksu	1	050	245	eiro,	kapitāldaļu	iegādi	
213	 092	 eiro,	 naudas	 atlikumu	 uz	 gada	
sākumu	4	329	233	eiro,	naudas	atlikumu	
uz	gada	beigām	5	636	415	eiro.	Apstip-
rināts	 Salacgrīvas	 novada	 pašvaldības	
2020.	gada	vadības	ziņojums.

l	 Apstiprināti	 grozījumi	 Salacgrīvas	
novada	 attīstības	 programmas	 2015.–
2021.	 gadam	 investīciju	 plānā	 2020.–
2021.	gadam.
l	 Nolemts	 sniegt	 galvojumu	 SIA	 Sa-
lacgrīvas ūdens	 projekta	 Mikrofiltrāci-
jas iekārtas uzstādīšana un niedru lauka 
rekonstrukcija Salacgrīvas pilsētas NAI 
realizācijai.
l	 Nolemts	 ņemt	 Valsts	 kases	 aizņēmu-
mu,	lai	realizētu	investīciju	projektu	Ka-
nalizācijas pieslēgumu nodrošināšana 
mājsaimniecībām Salacgrīvas novadā.
l	 Nolemts	 ņemt	 Valsts	 kases	 aizņēmu-
mu,	 lai	 realizētu	 investīciju	 projektu	
Zvejnieku parka stadiona otrās kārtas 
pārbūve. 
l	 Nolemts	 sagatavot	 un	 iesniegt	 Vides	
aizsardzības	 un	 reģionālās	 attīstības	mi-
nistrijai	 (VARAM)	 investīciju	 projektu	
Sila ielas pārbūve Salacgrīvā, Salacgrī-
vas novadā	valsts	budžeta	 līdzfinansēju-
ma	saņemšanai.	
l	 Nolemts	 ņemt	 Valsts	 kases	 aizņēmu-
mu,	lai	realizētu	investīciju	projektu	Au-
tostāvlaukuma un gājēju celiņu izbūve 
Salacgrīvā.
l	 Apstiprināti	 saistošie	 noteikumi	
Nr.	 B-5	 Grozījumi Salacgrīvas novada 
domes 2021. gada 17. marta saistošajos 
noteikumos Nr. B4 «Par Salacgrīvas no-
vada pašvaldības 2021. gada budžetu».
l	 Apstiprināta	 darba	 stundas	 tarifa	 lik-
me	 Limbažu	 novada	 vēlēšanu	 iecirkņu	
komisiju	 locekļiem	2021.	gada	Limbažu	
novada	domes	vēlēšanu	sagatavošanā.
l	 Nolemts	sagatavot	un	iesniegt	VARAM	
investīciju	projektu	Krasta ielas pārbūve 
posmā no Tirgus ielas līdz Krasta ielai 38, 
Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā	valsts	bu-
džeta	līdzfinansējuma	saņemšanai.

	 Ar	 Salacgrīvas	 novada	 domes	 sēdes	
protokolu	un	 audio	 ierakstu	varat	 iepazī-
ties www.salacgriva.lv,	sadaļā	Dokumenti.

Par maija sēdē pieņemtajiem lēmumiem
l	 Pieņemts	 lēmums	 precizēt	 Salacgrī-
vas	 novada	 domes	 2021.	 gada	 21.	 aprīļa	
saistošos	 noteikumus	 Nr.	 4	 Grozījums 
Salacgrīvas novada domes 2013. gada 
20. novembra saistošajos noteikumos  
Nr. 32 «Par Salacgrīvas novada paš-
valdības nodevām»	 atbilstoši	 Vides	 aiz-
sardzības	 un	 reģionālās	 attīstības	 mi-
nistrijas	 2021.	 gada	 6.	 maija	 atzinumā	 
Nr.	 1-18/4321	 Par saistošajiem noteiku-
miem Nr. 4 1.	punktā	norādītajam.
l	 Apstiprināti	 saistošie	 noteikumi	 Nr.	 5	
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 
2010. gada 1. jūlija saistošajos noteiku-
mos Nr. 22 «Salacgrīvas ostas pārvaldes 
ostu noteikumi».
l	 Apstiprināti	 saistošie	 noteikumi	 Nr.	 6	
Grozījums Salacgrīvas novada domes 
2020. gada 16. septembra saistošajos no-
teikumos Nr. 12 «Par Salacgrīvas novada 
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu 
dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizēta-
jai kanalizācijas sistēmai». 
l	 Apstiprināta	Salacgrīvas	novada	domes	
mērķdotācijas	 pašvaldības	 ceļiem	 un	 ie-
lām	 izlietojuma	 vidējā	 termiņa	 program-
ma	2021.–2023.	gadam.
l	 Pieņemts	 lēmums	 papildināt	 Salacgrī-
vas	novada	attīstības	programmas	2015.–
2021.	 gadam	 investīciju	 plānu	 2020.–
2021.	gadam	ar	 jaunu	punktu:	Gājēju un 
velosipēdu celiņa izveidei gar autoceļu A1 
no Svētciema Rīgas virzienā līdz esošajai 
šosejas paralēlajai brauktuvei.
l	 Pieņemts	 lēmums	 sadarbībā	 ar	Alojas	
un	 Limbažu	 novadu	 pašvaldībām	 uzsākt	
jaunizveidojamā	 Limbažu	 novada	 attīstī-
bas	programmas	2022.–2028.	gadam	izs-
trādi	un	apstiprināt	jaunizveidojamā	Lim-

bažu	novada	attīstības	programmas	izstrā-
des	darba	uzdevumu	un	izpildes	termiņus,	
kā	arī	aktualizēt	darba	uzdevuma	procesa	
izpildes	 termiņus	 pēc	 attīstības	 program-
mas	1.	redakcijas	izstrādes.
l	 Pieņemts	lēmums	sadarbībā	ar	Limba-
žu	un	Alojas	novadu	pašvaldībām	uzsākt	
jaunizveidojamā	 Limbažu	 novada	 Ilgter-
miņa	attīstības	stratēģijas	2022.–2046.	ga-
dam	izstrādi	un	apstiprināt	jaunizveidoja-
mā	Limbažu	 novada	 ilgtermiņa	 attīstības	
stratēģijas	 izstrādes	 darba	 uzdevumu	 un	
izpildes	 termiņus,	 kā	 arī	 aktualizēt	 darba	
uzdevuma	 procesa	 izpildes	 termiņus	 pēc	
ilgtermiņa	attīstības	stratēģijas	1.	redakci-
jas	izstrādes.
l	 Apstiprināti	 grozījumi	 ar	 Salacgrīvas	
novada	 domes	 2012.	 gada	 25.	 jūlija	 lē-
mumu	 Nr.	 353	 Par Salacgrīvas novada 
Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu 
apstiprinātajā	Salacgrīvas	novada	Sociālā	
dienesta	nolikumā.
l	 Apstiprināts	Salacgrīvas	novada	domes	
konkursa	Jauniešu biznesa plānu konkurss 
komercdarbības uzsākšanai Salacgrīvas 
novadā	nolikums.
l	 Apstiprināts	 komercdarbības	 atbalsta	
projektu	 konkursa	 Radīts piejūrā	 noli-
kums.	
l	 Apstiprināts	 Salacgrīvas	 novada	 paš-
valdības	uzņēmēju	konsultatīvās	padomes	
sastāvs.	Kā	pašvaldības	pārstāvji	 tajā	de-
leģēti	Salacgrīvas	novada	domes	 ceļu	un	
apsaimniekojamās	 teritorijas	 speciālists	
Kristaps	Ēdolfs	un	attīstības	un	teritorijas	
plānotāja	Vineta	Krūze.
l	 Apstiprināts	 projektu	 konkursa	 Sa-
lacgrīvas novada vēsturisko ēku fasāžu 
atjaunošana 2021	 vērtēšanas	 komisijas	

2021.	 gada	30.	 aprīļa	 sēdes	 protokols	 un	
piešķirts	 finansējums	 piecu	 fasāžu	 sakar-
tošanai	Salacgrīvas	novadā.
l	 Pieņemts	lēmums	iznomāt SIA	Aļges 1 
rūpnieciskās	zvejas	tiesības	komercdarbī-
bai	zvejniecībā	Rīgas	līča	piekrastes	ūde-
ņos	uz	 laiku	no	2021.	gada	1.	 jūnija	 līdz	
2035.	gada	31.	decembrim.
l	 Pieņemts	lēmums	iznomāt IK	Lielurga 
rūpnieciskās	zvejas	tiesības	komercdarbī-
bai	zvejniecībā	Rīgas	līča	piekrastes	ūde-
ņos	uz	 laiku	no	2021.	gada	1.	 jūnija	 līdz	
2035.	gada	31.	decembrim.
l	 Apstiprināti	 grozījumi	Salacgrīvas	 no-
vada	 domes	 apstiprinātajos	 noteikumos	
Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldī-
bas finansējuma aprēķina un sadales kār-
tība Salacgrīvas novada izglītības iestāžu 
pedagogu darba samaksai.
l	 Papildināts	 Salacgrīvas	 novada	 domes	
2019.	gada	18.	decembra	lēmums	Nr.	524	
Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamat-
skolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu 
ēdināšanas pakalpojumu cenām, vecāku 
ēdināšanas maksām un domes dotācijas 
daļas apstiprināšanu.
l	 Pieņemts	 lēmums	 ņemt	 Valsts	 kasē	
68	 000	 eiro	 aizņēmumu,	 lai	 realizētu	 in-
vestīciju	 projektu	 Gājēju un velosipēdu 
celiņa izveidei gar autoceļu A1 no Svēt-
ciema Rīgas virzienā līdz esošajai šosejas 
paralēlajai brauktuvei.
l	 Pieņemts	 lēmums	 piešķirt	 papildu	 fi-
nansējumu	 Limbažu	 un	 Salacgrīvas	 no-
vada	sporta	skolai	piemaksām	par	papildu	
slodzi	un	palielināto	darba	apjomu	obligā-
tā	mācību	satura	apguvei	Covid-19	pandē-
mijas	laikā	skolas	administrācijai.	
l	 Pieņemts	 lēmums	 iegādāties	 mobilo	

gaisa	kondicionētāju	un	novietot	Neatlie-
kamās	 medicīniskās	 palīdzības	 dienesta 
Salacgrīvas	brigādes	telpās.	
l	 Ar	1060	eiro	atbalstīta	Jāņa	Lapsas	pie-
miņas	biedrības	 izteiktā	 iniciatīva	–	Kui-
vižu	 identitātes	 zīmes	 uzturēšana	 un	 ap-
kārtnes	sakopšana	periodā	no	1.	jūnija	līdz	
31.	decembrim.
l	 Pieņemts	 lēmums	 projekta	 Liepupes 
evaņģēliski luteriskās baznīcas ēkas fasā-
des, cokola un lietus ūdens noteksistēmas 
atjaunošana	 realizācijas	gadījumā	nodro-
šināt	līdzfinansējumu	10%	apmērā no	pro-
jekta	kopējām	izmaksām,	t.i.,	10	000	eiro.
l	 Atzīts	par	spēku	zaudējušu	Salacgrīvas	
novada	 domes	 2020.	 gada	 16.	 decembra	
lēmums	 Nr.	 510	 Par finansiālu atbalstu 
Salacgrīvas ūdens sportaatpūtas biedrī-
bas rīkoto sacensību «Amber race swim 
run» organizēšanai.
l	 Ņemot	vērā	epidemioloģiskās	drošības	
pasākumus	 Covid-19	 infekcijas	 izplatī-
bas	 ierobežošanai,	 pieņemts	 lēmums,	 ka	
Salacgrīvas	novada	vispārizglītojošo	sko-
lu	 audzēkņi	XII	Latvijas	 skolu	 jaunatnes	
dziesmu	un	deju	svētkos	nepiedalīsies.
l	 Apstiprināti	 saistošie	 noteikumi	
Nr.	B-6	Grozījumi Salacgrīvas novada do-
mes 2021. gada 21. aprīļa saistošajos no-
teikumos Nr. B5 «Par Salacgrīvas novada 
pašvaldības 2021. gada budžetu».

	 Ar	 Salacgrīvas	 novada	 domes	 sēdes	
protokolu	 un	 audioierakstu	 varat	 iepa-
zīties	 Salacgrīvas	 novada	 mājaslapas	 
www.salacgriva.lv sadaļas	 Dokumenti 
apakšsadaļā	Domes sēdes protokoli.

Ilga Tiesnese

http://www.bis.gov.lv
http://www.salacgriva.lv
http://www.salacgriva.lv
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Februārī
n VB	 finansējums	 mācību	 līdzekļu	 ie-
gādei:
	 179	 EUR	Ainažu	 pamatskolas	 pirms-
skolas	grupām;
	 492	EUR	Liepupes	pamatskolas	pirms-
skolas	grupām;
	 1563	EUR	PII	Vilnītis;
	 1676	EUR	Ainažu	pamatskolai;
	 1854	EUR	Liepupes	pamatskolai;
	 7995	EUR	Salacgrīvas	vidusskolai.
n 8145	EUR	pasākuma	Algotie sabiedris-
kie darbi	īstenošanai;
n VB	finansējums	pirmsskolas	 izglītības	
iestāžu	pedagogiem	un	pedagogu	palīgiem	
piemaksām	par	darbu	Covid-19	pandēmi-
jas	laikā:
	 1719	EUR	Ainažu	pamatskolas	pirms-
skolas	grupām;
	 2986	 EUR	 Liepupes	 pamatskolas	
pirmsskolas	grupām;
	 8158	EUR	PII	Vilnītis.
n 1808	 EUR	 licencētās	 makšķerēšanas	
naudas	izdevumi;
n 6699	 EUR	 papildus	 Limbažu	 un	 Sa-
lacgrīvas	 novada	 sporta	 skolai	 –	 treneru	
atalgojuma	 nodrošināšanai	 un	 medicīnas	
māsas	likmes	paaugstināšanai;
n 1550	EUR	Ainažu	ugunsdzēsības	mu-
zeja	jumta	remontam;
n 4466	 EUR	 papildus	 Tehniskās	 un	 ne-
kustamo	 īpašumu	 apsaimniekošanas	 no-
daļai	–	 iespējamajām	piemaksām	par	pa-
pildu	darbu	sarežģītu	projektu	vadīšanā;
n 71	 700	 EUR	 papildu	 projekta	 Ietves 
pārbūve Valdemāra ielā Ainažos, Salac
grīvas novadā	īstenošanai;
n 1649	EUR	papildu	mūzikas	 skolai	 di-
rektora	vietnieka	izglītības	jautājumos	at-
algojumam;
n 1649	 EUR	 papildu	mākslas	 skolai	 di-
rektora	vietnieka	izglītības	jautājumos	at-
algojumam;
n 2199	EUR	rezervēts	finansējums	profe-
sionālās	ievirzes	izglītības	iestāžu	direkto-
ra	vietnieku	izglītības	jautājumos	darba	at-
algojumam	no	septembra	līdz	decembrim;
n 405	EUR	apbedīšanas	pakalpojuma	pa-
balsts	tālbraucēja	kapteiņa	un	pirmā	Aina-
žu	pilsētas	galvas	Jāņa	Asara	meitai	Ilgai	
Sūnai;
n vienreizējs	atbalsts	Salacgrīvas	novada	
ģimenes	ārstu	praksēm:
	 3000	EUR	SIA	Ainažu doktorāts;
	 3000	EUR	Salacgrīvas	novada	ģimenes	
ārstes	Ilonas	Balodes	doktorātam;
	 3000	EUR	SIA	Sarmas Līsmanes ģime-
nes ārstes prakse;
	 3000	EUR	Limbažu	rajona	Oščenkovas	
individuālajam	 uzņēmumam	 Nadeždas 
Oščenkovas ģimenes ārstes prakse;
	 3000	EUR	Liepupes	doktorātam	–	Ani-
tas	Līdumas	ģimenes	ārsta	praksei.
n 11	849	EUR	kultūras	nama	āra	fasādes	
un	 laukuma	 atjaunošanai	 (atmaksājama	
pēc	izlīguma);
n 1496	EUR	papildus	teritorijas	uzturēša-
nai	pie	Liepupes	pamatskolas;
n 3630	EUR	dabīgo	materiālu	Lieldienu	
dekorāciju	izgatavošanas	organizēšanai;
n 1936	 EUR	 papildus	 sniega	 tīrīšanai	
Svētciemā;
n Darba	aizsardzības	speciālista	pakalpo-
jumiem:
	 534	EUR	pārvaldei;
	 54	EUR	Ainažu	pilsētas	pārvaldei;
	 44	EUR	Liepupes	pagasta	pārvaldei;
	 436	EUR	PII	Vilnītis;
	 381	EUR	Ainažu	pamatskolai;
	 281	EUR	mūzikas	skolai;
	 120	EUR	mākslas	skolai;
	 142	EUR	bibliotēkai;
	 33	EUR	bāriņtiesai;
	 98	EUR	sociālajam	dienestam;
	 33	EUR	jaunatnes	un	uzņēmējdarbības	
iniciatīvu	centram	Bāka;

	 348	EUR	kultūras	centram;
	 65	EUR	muzejam;
	 44	EUR	tūrisma	informācijas	centram;
	 87	EUR	Zvejnieku	parkam;
	 11	EUR	Korģenes	FV.
n 55	 492	 EUR	 samazināts	 pašvaldības	
finansējums	 ietves	 pārbūves	 investīciju	
projekta	īstenošanai	Ainažos.

Pamatbudžeta 
finansēšana

n 71	 700	 EUR	 plānots	 kredīts	 projekta	
Ietves pārbūve Valdemāra ielā Ainažos, 
Salacgrīvas novadā	īstenošanai;
n 14 684 EUR samazināta plānotā kredī-
ta atmaksa projektam «Salacgrīvas nova-
da Jennu ceļa pārbūve», precizēts kredīta 
saistību apmērs;
n 10 526 EUR samazināta plānotā kredī-
ta atmaksa projektam «Klimatu pārmai-
ņu mazināšana Salacgrīvas novada ielu 
apgaismojuma infrastruktūrā», precizēts 
kredīta saistību apmērs.

Martā 
n 16	434	EUR	ES	projekta	Atbalsts izglī-
tojamo individuālo kompetenču attīstībai 
realizēšanai;
n finansējums	programmas Latvijas sko
las soma īstenošanai:
	 525	EUR	Ainažu	pamatskolai;
	 9	EUR	Liepupes	pamatskolai;
	 2160	EUR	Salacgrīvas	vidusskolai.
n Finansējums	 vispārējās	 izglītības	 ies-
tāžu	 pedagogiem	 un	 atbalsta	 personālam	
konsultācijām	 un	 mācību	 satura	 apguvei	
Covid-19	pandēmijas	laikā:
	 7811	EUR	Ainažu	pamatskolai;
	 10	089	EUR	Liepupes	pamatskolai;
	 25	059	EUR	Salacgrīvas	vidusskolai;
n 10	443	EUR	VB	finansējums	audžuģi-
meņu	uzturam;
n 1620	EUR	VB	finansējums	 krīzes	 pa-
balstiem	saistībā	ar	Covid-19	pandēmiju;
n 4000	EUR	Salacgrīvas	novada	kultūras	
centra	projektam	Ieviņu tipa ermoņikas iz-
gatavošana;
n 1484	 EUR	 mākslas	 skolas	 projektam	
Vizuālās mākslas izglītības iestāžu mate-
riāli tehniskās bāzes uzlabošana;
n 1578	 EUR	 mūzikas	 skolas	 projektam	
Digitālo klavieru Yamaha P515 ar kom-
plektāciju iegāde;
n 7446	EUR	papildu	finansējums	Salac-
grīvas pilsētas tranzītielas – Vidzemes, 
Viļņu un Pērnavas ielas (neskaitot tiltu 
pār Salacu) pārbūve	 projektā,	 uzlabojot	
iegriešanās	rādiusa	apmaļu	risinājumu;
n 761	 EUR	 papildu	 finansējums	 Salac
grīvas pilsētas tranzītielas – Vidzemes, 
Viļņu un Pērnavas ielas (neskaitot tiltu 
pār Salacu) pārbūve	 projektā	 ģeotehnis-
kās	izpētes	veikšanai;
n 1400	EUR	papildu	finansējums	Salac
grīvas pilsētas tranzītielas – Vidzemes, 
Viļņu un Pērnavas ielas (neskaitot tiltu 
pār Salacu) pārbūve	projektā,	puse	no	iz-
maksām	top!	reklāmas	stenda	pārcelšanai;
n 11	 000	 EUR	 pašvaldībai	 piederošas	
ēkas	Kannieki	demontāžai;
n 5900	 EUR	 siltummezgla	 remontam	
Pērnavas	29,	Salacgrīvā;
n 1544	 EUR	 asistenta	 pakalpojuma	 no-
drošināšanai	bērnam	līdz	5	gadu	vecumam	
PII	Vilnītis	no	1.	aprīļa	līdz	31.	augustam;
n 4477	 EUR	 būvuzraudzībai	 celiņu	 sa-
kārtošanai	 pie	 PII	 Vilnītis,	 mūzikas	 un	
mākslas	skolas;
n 7322	EUR	papildu	finansējums	Salac-
grīvas	 novada	 bērnu	 un	 jauniešu	 nomet-
nēm;
n pašvaldības	 finansējums	 vienreizēju	
piemaksu	izmaksām	Covid-19	pandēmijas	
laikā	par	darbu	klātienē	pirmsskolas	peda-

gogiem	un	pedagogu	palīgiem:
	 4659	EUR	PII	Vilnītis;
	 1492	 EUR	 Liepupes	 pamatskolas	
pirmsskolai;
	 969	 EUR	Ainažu	 pamatskolas	 pirms-
skolai.

Aprīlī
n 3549	EUR	Salacgrīvas	novada	mūzikas	
skolai	 valsts	 budžeta	 finansējums	 profe-
sionālās	ievirzes	izglītības	pedagogiem	un	
atbalsta	personālam	par	papildu	slodzi	un	
palielināto	darba	apjomu	obligātā	mācību	
satura	 apguvei	 Covid-19	 pandēmijas	 lai-
kā;
n 2058	EUR	Salacgrīvas	mākslas	 skolai	
valsts	 budžeta	 finansējums	 profesionālās	
ievirzes	izglītības	pedagogiem	un	atbalsta	
personālam	par	papildu	slodzi	un	palieli-
nāto	darba	apjomu	obligātā	mācību	satura	
apguvei	Covid-19	pandēmijas	laikā;
n 263	 EUR	 valsts	 budžeta	 finansējums	
veco	ļaužu	mītnei	Sprīdīši	–	izdevumiem,	
kas	 radušies	 par	 aizsarglīdzekļiem	 un	
dezinfekcijas	līdzekļiem,	kas	iegādāti	Co-
vid-19	 infekcijas	 ierobežošanas	 pasāku-
miem	pašvaldības	dibinātās	institūcijās;
n 392	 EUR	 valsts	 budžeta	 finansējums	
izdevumiem,	 kas	 radušies	 par	 aizsarglī-
dzekļiem	un	dezinfekcijas	līdzekļiem,	kas	
iegādāti	 Covid-19	 infekcijas	 ierobežoša-
nas	 pasākumiem	 institūcijās,	 ar	 kurām	 ir	
noslēgts	 līgums	 par	 sociālo	 pakalpojumu	
ar	izmitināšanu	sniegšanu;
n 2400	EUR	palielināti	izdevumi	pasāku-
mam	Algotie pagaidu sabiedriskie darbi;
n 257	 EUR	 palielināti	 Ainažu	 pilsētas	
pārvaldes	izdevumi;
n 1992	 EUR	 papildu	 finansējums	 žoga	
izveidei	 starp	veikalu	Maxima	 un	daudz-
dzīvokļu	mājām;
n 7344	EUR	papildu	finansējums	seguma	
un	celiņu	sistēmas	sakārtošanai	pie	pirms-
skolas	izglītības	iestādes	Vilnītis,	mūzikas	
skolas	un	mākslas	skolas;
n 2703	EUR	Sila	ielas	elektronisko	saka-
ru	sistēmas	projekta	daļas	izstrādei,	ko	no-
saka	SIA	TET	izdotie	tehniskie	noteikumi;
n 1686	 EUR	 papildu	 finansējums	 trena-
žieru	 uzstādīšanai	 pie	Ainažu	 pamatsko-
las;
n 2613	EUR	papildu	finansējums	Ainažu	
bibliotēkas	telpu	remontam;
n 1019	 EUR	 papildu	 finansējums	 top! 
reklāmas	stendu	pārvietošanai;
n 13	 900	 EUR	Zivju	 fonda	 finansējums	
un	pašvaldības	līdzfinansējums	projektam	
Grāmata «Reņģēdāju pavārgrāmata»;
n 1020	 EUR	 Zivju	 fonda	 finansējums	
projektam	 1000 rindiņas par roņiem, 
zvejniekiem un zivīm	 (līdzfinansējums	 
500	EUR	no	zvejas	naudas);
n 521	EUR	naudas	balva	(EUR	300	pēc	
nodokļu	 nomaksas)	 Salacgrīvas	 mākslas	
skolas	direktoram	Imantam	Klīdzējam	par	
izcilu	 pedagoģisko	 darbību	 un	 nozīmīgu	
ieguldījumu	 kultūrizglītības	 attīstībā	 Sa-
lacgrīvas	novadā	un	Latvijā;
n 1452	EUR	atbalsts	TV	 raidījumam	Ar 
kājām pa mājām,	 lai	 iekļautu	 Salacgrīvu	
šajā	raidījumā;
n 1600	EUR	 atbalsts	 dokumentālajai	 īs-
filmai	MIER JŪS;
n 35	393	EUR	papildu	finansējums	pro-
jektam	 Kanalizācijas pieslēgumu nodro-
šināšana mājsaimniecībām Salacgrīvas 
novadā;
n 517	 195	 EUR	 finansējums	 projektam	
Krasta ielas pārbūve posmā no Tirgus ie-
las līdz Krasta ielai 38, Salacgrīvā, Salac-
grīvas novadā;
n 900	 000	 EUR	 finansējums	 projektam	
Sila ielas pārbūve Salacgrīvā, Salacgrīvas 
novadā;
n 309	 113	 EUR	 finansējums	 investīciju	
projektam	Zvejnieku parka stadiona otrās 

kārtas pārbūve	īstenošanai;
n 85	 000	 EUR	 finansējums	 investīciju	
projektam	Autostāvlaukuma un gājēju ce-
liņu izbūve Salacgrīvā;
n 400 EUR samazināti Salacgrīvas nova-
da kultūras centra pasākumu izdevumi;
n 1570 EUR samazināti jaunatnes un uz-
ņēmējdarbības iniciatīvu centra «Bāka» 
āra terases remonta izdevumi.

Pamatbudžeta 
finansēšana

n 51	123	EUR	palielināts	 plānotais	 kre-
dīts	Kanalizācijas pieslēgumu nodrošinā-
šana mājsaimniecībām Salacgrīvas nova-
dā;
n 510	000	EUR	plānots	kredīts	projektam	
Krasta ielas pārbūve posmā no Tirgus ie-
las līdz Krasta ielai 38, Salacgrīvā, Salac-
grīvas novadā;
n 765	000	EUR	plānots	kredīts	projektam	
Sila ielas pārbūve Salacgrīvā, Salacgrīvas 
novadā;
n 400	 000	 EUR	 plānots	 kredīts	 investī-
ciju	 projektam	Zvejnieku parka stadiona 
otrās kārtas pārbūve;
n 72	250	EUR	plānots	kredīts	investīciju	
projektam	Autostāvlaukuma un gājēju ce-
liņu izbūve Salacgrīvā;
n 120	000	EUR	galvojums	SIA	Salacgrī-
vas ūdens	projekta	Mikrofiltrācijas iekār-
tas uzstādīšana un niedru lauku rekons-
trukcija Salacgrīvas pilsētas NAI	 realizā-
cijai;
n 69	538	EUR	samazināts	plānotais	nau-
das	 atlikums	 uz	 gada	 beigām	 investīciju	
projektu	līdzfinansēšanai.

Maijā
n 10	 000	 EUR	Zivju	 fonda	 finansējums	
projektam	Taimiņu smoltu ielaišana Sala-
cas upes baseinā	(1200	EUR	līdzfinansē-
jums	no	zvejas	naudas);
n 15	 000	 EUR	Zivju	 fonda	 finansējums	
projektam	Dabisko dzīvotņu kvalitātes uz-
labošana Svētupē	(1157	EUR	līdzfinansē-
jums	no	zvejas	naudas);
n 750	EUR	Zivju	fonda	finansējums	pro-
jektam	 Vimbu pavairošana Salacas upē 
(97	 EUR	 līdzfinansējums	 no	 zvejas	 nau-
das);
n 15	 000	 EUR	Zivju	 fonda	 finansējums	
projektam	Nārsta vietu atjaunošana Sala-
cā	 (1157	EUR	 līdzfinansējums	no	zvejas	
naudas);
n 3409	 EUR	 Zivju	 fonda	 finansējums	
projektam	 Foreļu pavairošana Svētupē 
(600	 EUR	 līdzfinansējums	 no	 licencētās	
makšķerēšanas	naudas);
n 14	 900	 EUR	Zivju	 fonda	 finansējums	
projektam	Salacas upes zivju resursu aiz-
sardzības uzlabošana	 (2000	 EUR	 līdzfi-
nansējums	 no	 licencētās	 makšķerēšanas	
naudas)	;
n 900	EUR	papildu	finansējums	pasāku-
mam	Algotie pagaidu sabiedriskie darbi;
n 50	 423	 EUR	 projekta	Ceļš, kas vieno 
mūs ar jūru	uzsākšanai;
n 6300	EUR	projekta	Stāvlaukums jūras 
apmeklētājiem Tūjā	uzsākšanai;
n 15	300	EUR	projekta	Skolas ielas pār-
būve Salacgrīvā	uzsākšanai;
n 19	628	EUR	Latvijas	Vides	 aizsardzī-
bas	fonda	finansējums	projektam	Piekras-
tes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu 
realizēšana;
n Izglītības	ministrijas	finansējums	inter-
neta	pakalpojumu	apmaksai	izglītības	ies-
tādēs	no	1.	aprīļa	līdz	30.	jūnijam:
	 490	EUR	Liepupes	pamatskolai;
	 614	EUR	Ainažu	pamatskolai;
	 721	EUR	Salacgrīvas	vidusskolai.
n 7000	EUR	palielināti	īpašumu	sakārto-
šanas	izdevumi;

Salacgrīvas novada domes sēdēs 
februārī, martā, aprīlī un maijā 
pieņemtie budžeta grozījumi
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n 262	EUR	palielināti	licencētās	makšķe-
rēšanas	izdevumi;
n 1496	EUR	PII	Vilnītis	asistenta	pakal-
pojuma	sniegšanai;
n 15	 243	 EUR	 papildu	 investīcija	 veco	
ļaužu	mītnei	Sprīdīši	apkures	sistēmas	uz-
stādīšanai	 (14	 000	 EUR	 līdzfinansējums	
no	veco	ļaužu	mītnes	Sprīdīši	pašu	līdzek-
ļiem);
n 80	000	EUR	projekta	Gājēju un velo-
sipēdu celiņa izveidei gar autoceļu A1 no 
Svētciema Rīgas virzienā līdz esošajai šo-
sejas paralēlajai brauktuvei	īstenošanai;
n 530	EUR	muzejam	skenera	iegādei	(pa-
pildu	350	EUR	novirzīti	no	bāzes	izdevu-
miem);
n 550	EUR	kondicionētāja	iegādei	Salac-
grīvas	NMPD	telpām;
n 428	 EUR	 papildu	 Limbažu	 un	 Salac-
grīvas	novada	sporta	skolas	administrāci-
jas	piemaksām	par	papildu	slodzi	un	palie-
lināto	darba	apjomu	obligātā	mācību	satu-
ra	apguvei	Covid-19	pandēmijas	laikā;
n 1060	EUR	finansiāls	atbalsts	Jāņa	Lap-
sas	piemiņas	biedrības	iniciatīvai	–	Kuivi-
žu	identitātes	zīmes	uzturēšanai	un	apkārt-
nes	sakopšanai;
n 25	 114	 EUR	 sporta	 un	 atpūtas	 kom-
pleksam	Zvejnieku parks	–	mikroautobusa	
iegādei	 Limbažu	 un	 Salacgrīvas	 novada	
sporta	 skolas	 Salacgrīvas	 treneru	 un	 au-
dzēkņu	vajadzībām;
n 8240	EUR	papildu	projektam	Transpor-
ta līdzekļu novietne Rīgas ielā posmā no 
Vidzemes ielas līdz Sila ielai Salacgrīvā;
n 32	 742	 EUR	 papildu	 iebrauktuves	 un	
transportlīdzekļu	 novietnes	 izbūvei	 pie	
Ainažu	pamatskolas;
n 11	377	EUR	papildu	rezervēts	finansē-
jums	 no	 septembra	 līdz	 decembrim	 sais-
tībā	 ar	 grozījumiem	 noteikumos	 Valsts 
budžeta mērķdotācijas un pašvaldības 
finansējuma aprēķina un sadales kārtība 
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu pe-
dagogu darba samaksai;

n Salacgrīvas	novada	kultūras	centram:
	 2426	 EUR	 Salacgrīvas	 kultūras	 nama	
kora	zāles	skaņu	izolējošiem	aizkariem;
	 600	EUR	Salacgrīvas	kultūras	namam	
piekares	 sistēmas	 ierīkošana	 mazajai	 zā-
lei;
	 1000	EUR	Ainažu	kultūras	namam	por-
tatīvais	dators	pasākumu	vadīšanai;
	 3000	EUR	Liepupes	tautas	namā	dušas	
izbūvei;
	 300	 EUR	 fotogrāfiju	 izgatavošana	
Reņģ	ēdāju	pavārgrāmatai;
n 5265	 EUR	 Saulrieta steķis	 –	 vasaras	
aktivitātes	laukumā	pie	jahtu	servisa	ēkas	
Bura;
n 15 505 EUR samazināti plānotie Reņģ
ēdāju festivāla izdevumi;
n 4000 EUR samazināti Salacgrīvas no-
vada kultūras centra izdevumi kolektīvu 
koncertbraucieniem;
n 3380 EUR samazināti plānotie ārpus 
bāzes izdevumi pēc iepirkuma rezultā 
tiem – tērpu aizsargmaisiem;
n 2022 EUR samazināti plānotie mazās 
zāles remonta izdevumi Salacgrīvas kultū-
ras namā;
n 200 EUR samazināti kultūras nama fa-
sādes remonta izdevumi;
n 9100 EUR samazināti plānotie izdevu-
mi sacensību «Amber race swim run» or-
ganizēšanai;
n 700 EUR samazināti «Aidā Salacā» 
plānotie izdevumi;
n 13 EUR samazināti «Pakaļdzīšanās 
Lieldienām» plānotie izdevumi.

Pamatbudžeta 
finansēšana

n 68	 000	 EUR	 plānots	 kredīts	 projekta	
Gājēju un velosipēdu celiņa izveidei gar 
autoceļu A1 no Svētciema Rīgas virzienā 
līdz esošajai šosejas paralēlajai brauktu-
vei īstenošanai.

Struktūrvienība Pasākums/ aktivitāte Ieņēmumi Izdevumi

PII Vilnītis ar 
filiālēm Korģenē 
un Svētciemā

Rotaļu laukuma papildināšana ar jauniem elementiem 
Salacgrīvā  10 000

Sporta inventāra papildināšana PII Vilnītis  1000
Kopā 0 11 000

Salacgrīvas 
vidusskola 

Salacgrīvas vidusskolas laukuma, kanalizācijas 
sakārtošana  120 000

Velonovietne pie Salacgrīvas vidusskolas  15 000
Ventilācijas sistēmu atjaunošana mācību klasēs 0 18 000
Ēdamzāles remonts 0 22 000
Āra fasādes bojāto apšuvuma plākšņu un skrūvju 
nomaiņa 0 20 000

Kāpņu telpu remonts un durvju nomaiņa 0 15 000
Aktu zāles skatuves iekšējais apgaismojums 0 9700
Aktu zāles grīdas seguma remonts un daļēja nomaiņa 0 25 000
Gaiteņa remonts, dušas telpu un ģērbtuvju remonts 0 9500
Kopā 0 254 200

Krišjāņa 
Valdemāra 
Ainažu 
pamatskola

Piebrauktuve Ainažu pamatskolai  30 000
Āra trenažieri Ainažu pamatskolai  15 000
Ainažu pamatskolas tualešu remonts  10 000
Ainažu pamatskolas klašu telpu un ēdamzāles grīdas 
seguma nomaiņa  10 000

Kopā 0 65 000

Liepupes 
pamatskola

Liepupes pamatskolas iekšpagalma laukuma seguma 
uzlabošana  7000

Āra trenažieri Liepupes pamatskolai  15 000
Liepupes pamatskolas jumta notekūdeņu stāvvadu 
nomaiņa  3000

Liepupes pamatskolas remonts  50 000
Gaiteņa remonts, dušas telpu un ģērbtuvju remonts  3522
ERASMUS+ 4488 6625
ERASMUS+ kursi 312  
Kopā 4800 85 147

Salacgrīvas 
mūzikas skola

Mūzikas skolas telpu akustisko risinājumu izveide  7000
Kopā 0 7000

Mākslas skola
Pilsētas vides objekta izveidošana  2200
Kopā 0 2200

Jaunatnes 
un uzņēmēj-
darbības 
iniciatīvu centrs

Āra terases remonts JUIC  5000
Jauniešu iniciatīvas Salacgrīvas novadam (JUIC)  10 000
Kopā 0 15 000

Savstarpējie 
norēķini par 
izglītību 

Projekts Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai  11 554

Kopā 0 11 554

2021. gada plānotie projekti un 
prioritārie pasākumi, 

tiem piešķirtais finansējums

Struktūrvienība Pasākums/ aktivitāte Ieņēmumi Izdevumi

Sociālais 
dienests

ESF projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtrauk-
šanas samazināšanai  7414

ESF projekts Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai 25 500 45 975

ESF projekts Deinstitucionalizācija un sociālie pakal-
pojumi personām ar invaliditāti un bērniem  7917

Kopā 25 500 61 306

Tautsaim niecība, 
labiekārtošana

Bocmaņa laukuma, Krīperu ielas labiekārtošana, 
seguma nomaiņa, Kalna iela  236 088

Tiltu sakārtošana uz lauku ceļiem Salacgrīvas 
pagastā  35 000

Virsmas apstrāde ar šķembām un bituma emulsiju 
Liepupes pagastā: Baznīca–Pidas–Pagasta 
padome, Pārupes iela Liepupē, Ceriņu, Lazdas iela 
Jelgavkrastos, Medņu iela Tūjā, A19 Tūja–Ežurgas

 60 507

Virsmas apstrāde ar šķembām un bituma emulsiju 
Dārza, Branguļmeža, Salas, Briežu, Priežu, Meža 
iela, Lašu ielas gals un Anniņmuižas tilta posmā pie 
tačiem Salacgrīvā

 40 000

Virsmas apstrāde ar šķembām un bituma emulsiju 
Atlantijas un Murdu iela Kuivižos  21 500

Virsmas apstrāde ar šķembām un bituma emulsiju 
B27 Līdumi–Krastiņi (Ceļš uz Rakariem un Vējavām)  25 300

Virsmas apstrāde ar šķembām un bituma emulsiju 
Muižas iela Lāņos  20 240

Virsmas apstrāde ar šķembām un bituma emulsiju 
Brīvības ielā (no Valdemāra ielas līdz A1) un Parka 
ielā Ainažos

 17 763

Trotuāra izbūve no Kuģa ielas līdz Igaunijas robežai  76 098
Pieslēgumu A1 no Bocmaņu laukuma un baznīcas 
puses asfaltēšana  7000

Salacgrīvas pilsētas meliorācijas un lietus ūdeņu 
novadīšanas sistēmas sakārtošanai  6348

Grāvju tīrīšana un padziļināšana Salacgrīvas pilsētā 
un uz lauku ceļiem  12 000

Krūmu izzāģēšana uz Salacgrīvas lauku ceļiem  20 000
Apauguma noņemšana Salacgrīvas novada autoce-
ļiem  20 000

Sila ielas pārbūve  6480
Laukuma pie Brīvā viļņa asfaltēšana  30 000
Krasta ielas Salacgrīvā bruģēšana  100 000
Slēgto grāvju izveidošana Rīgas ielā Salacgrīvā  50 000
Lašu ielas seguma atjaunošana  4000
Piebraucamā ceļa izbūve Tirgus ielā  15 000
Satiksmes ministrijas līdzekļi  2 303 311
ELFLA projekts Liepu iela–Jennas 181 148 4 609
Kanalizācijas pieslēgumi mājsaimniecībām  121 907
Apgaismojums Jūrmalas ielas posmā no Jūras ielas 
līdz Vasaras ielai Salacgrīvā  21 000

EJZF projekts LAD Klimata pārmaiņu mazināšana 
Salacgrīvas novada ielu apgaismojuma infrastruktūrā 129 696  

Salacgrīvas pilsētas meliorācijas un lietus ūdeņu nova-
dīšanas sistēmas sakārtošanai  50 000

Branguļmeža ielas sākuma posma notekūdeņu drenā-
žas sistēmas uzlabošana  8500

Zivju dīķa ierīkošana Krāsotāju ielā 6, Salacgrīvā  5324
EJZF projekts LAD Vecās bākas placis 101 843 136 312
Kopā 412 687 3 454 287

Pilsētas ainava

JUIC pagalma labiekārtošana  6000
Vides dizaina elementa izveide  15 000
Bērnu rotaļu laukums pie ostas laukuma  23 703
Tūjas autobusu pieturas apļa labiekārtošana  61 501
Salacgrīvas kapsētas priekš laukuma labiekārtošana  21 000
Celiņu sakārtošana pie PII Vilnītis, mūzikas skolas un 
mākslas skolas  59 001

Kopā 0 186 205
Teritoriju 
sakopšana – 
sētnieki Liepupē

Hidranti Liepupes ciemā un Tūjas ciemā  5000
Meliorācijas sistēmas sakārtošana Tūjas ciemā  5000
Kopā 0 10 000

Zvejnieku parks

Zvejnieku parka stadiona otrās kārtas izbūve  667 338
Jahtotāju servisa ēkas Bura mēbeles, laivu statīvi  110
Pludmales volejbola laukuma izveidošana  7000
Velozinis izveide  54 450
ERAF projekts Vidzemes piekrastes kultūras un 
dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu 
izveidē un attīstībā – Saviļņojošā Vidzeme

464 494 544 230

Kopā 464 494 1 273 128

Salacgrīvas no-
vada bibliotēka

Bērnu pasaku istabas un darbinieku telpas remonts 
Ainažu bibliotēkā  6000

Bibliotēkas ēkas remonts, modernizēšana un elektro-
instalāciju sakārtošana  37 114

Kopā 0 43 114
Salacgrīvas 
novada muzejs

Nēģu cepļa atjaunošana Upesjennās  10 000
Kopā 0 10 000

Salacgrīvas 
novada kultūras 
centrs

Salacgrīvas kultūras nama fasādes atjaunošana  9000
Akustiskā skaņas sistēma Liepupes tautas namam  3000
Akustiskā skaņas sistēma, pults Ainažu kultūras 
namam  4500

Mazās zāles remonts Salacgrīvas kultūras namā  20 000
Kopā 0 36 500

Informācijas 
nodaļa

Bronzas roku atlējuma izgatavošana Slavas alejai  2500
Kopā 0 2500

Būvvalde
Interreg Coast 4 us 18 055 0
Kopā 18 055 0

Kopā 925 536 5 528 141
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	 Bija	 tāds	 vīrs	 –	 salacgrīvietis	 Roberts	
Spuriņš,	 kuru	 visi	 pazina	 vienkārši	 kā	
Bubi,	par	viņa	īsto	vārdu	bieži	vien	pat	ne-
nojaušot.	Visu	mūžu	viņš	bija	nostrādājis	
Brīvajā vilnī,	braucis	jūrā,	bet	vēlāk	akci-
ju	 sabiedrības	 laikā	 strādājis	 uz	 velkoņa	
Tekla.	Tas	bija	maizes	darbs,	un	ne	jau	kā	
zvejnieku	viņu	atceras,	bet	gan	kā	cilvēku,	
kuram	piemita	dabas	dots	talants	darīt	ik-
dienu	krāsaināku	gan	pašam,	gan	ģimenei,	
gan	 mūsu	 pilsētas	 ļaudīm	 kopumā.	 Bu-
bis	izpaudās	radoši	–	viņam	dzima	idejas	
un,	 lai	 tās	 īstenotu,	 viņš	 sev	 līdz	parāva 
daudzus.	 1998.	 gada	maijā	 par	 godu	 Sa-
lacgrīvas	pilsētas	70	gadu	jubilejai,	tolaik	
būdams	 arī	 Salacgrīvas	 pilsētas	 deputāts,	
viņš	rosināja	rīkot	Salacas	plostnieku	svēt-
kus.	Viņam	gribējās	pierādīt,	ka	plostnieku	
gars	pie	mums	vēl	dzīvs.	Svētku	organizē-
šana	paņēma	daudz	spēka,	un	tā	nu	sanāca,	
ka	tie	bija	viņa	pirmie	un	pēdējie	svētki,	jo	
tieši	pēc	mēneša	–	16.	jūnijā	–	R.	Spuriņš	
59	gadu	vecumā	devās	mūžībā.	Tāpēc	šo-
reiz	lai	stāsts	ir	par	Bubi	un	to,	kādēļ	viņš	
Salacgrīvai	ir	tik	svarīgs.
	 R.	Spuriņš	dzimis	1939.	gada	10.	sep-
tembrī	vecāku	Aleksandras	un	Roberta	ģi-
menē.	Vēl	tagad	upes	labajā	krastā	pie	til-
ta	stāv	viņa	bērnības	māja,	ko	senāk	sauca	
tā	 īpašnieka	 Everta	 vārdā,	 bet	 padomju	
gados	šeit	bija	izvietoti	veseli	seši	dzīvok-
ļi.	Bubis	pats	mēdza	smiet,	ka	piedzimis,	
mammai	 ūdeni	 no	 akas	 nesot.	Viņa	 tēvs	
bijis	koku	pludinātājs,	siļķu	zvejnieks	un	
pārcēlājs.	Jā,	tieši	viņš	laikā,	kad	koka	tilts	
pavasara	palos	bija	izskalots,	ar	motorlai-
vu	cēla	pāri	upei	iedzīvotājus,	un	zēns	jau	
no	10	gadu	vecuma	smagajos	darbos	pa-
līdzēja.	 Skolā	 Roberts	 pabeidza	 septiņas	
klases.	Vēlme	pašam	strādāt	un	pelnīt	bija	
tik	liela,	ka	mācībām	vairs	neatlika	laika,	

ko	gan	vēlāk	pats	ne	reizi	vien	nožēlojis.	
Turpat	 kolhozā	 pabeigti	 kuģu	 vadītāja	
kursi,	kas	deva	iespēju	strādāt	flotē.	Brau-
cis	 arī	Atlantijā	 uz	 vairākiem	mēnešiem	
zvejā.	Kad	1967.	gadā	Roberts	par	sievu	
apņēma	meiteni	Rasmu	no	Lietuvas	pie-
robežas	 Vadakstes,	 jaunā	 ģimene	 apme-
tās	uz	dzīvi	Krasta	ielā	Upesjennu	mājās.	
Piedzimst	dēls	Nils	Artūrs	un	meita	Lau-
ra.	Viņa	tētim	bija	pieķērusies	kā	dadzis.	
Bērnība	pagājusi,	dzīvojoties	ostā	un	lai-
vā.	 Ikdienas	 solis	mājās,	ko	 rūpīgi	veica	
mammiņa,	nebija	tik	raibs	un	krāsains	kā	
dzīve	uz	ūdens.	Cik	daudz	nakšu	pavadīts	
laivā	 kopā	 ar	 tēvu!	 Līdz	 pat	 šai	 dienai	
Laura	nespēj	aizmirst	to	īpašo	bērnībā	iz-
baudīto	jūras	un	ostas	smaržu,	kas	tolaik	
bija	tik	ierasta,	bet	tagad	vairs	nekur	nav	
rodama.	
	 Spēja	 organizēt	 Robertam	 izpaudās	
agri.	 1960.	 gadu	 sākumā	 tika	 organizēti	
dažādi	 sporta	pasākumi.	Futbola	 sacensī-
bās	Bubis	vienmēr	piedalījās	gan	kā	spē-
lētājs,	 gan	 organizators.	 Kolhoza	 sporta	
dzīves	vadītājs	Raitis	Alksnis	atceras,	cik	
kādreiz	 populāra	 bija	Bubja	 rīkotā	 stafe-
te	ar	riteņiem	un	laivām	pa	aptuveno	Trīs 
tiltu	 distanci.	 Stafete	 sākās	 pie	 luterāņu	
baznīcas,	no	kurienes	ar	velo	bija	jāminas	
līdz	Vecsalacai,	 tad	pāri	dzelzsbetona	 til-
tam	un	pa	Valmieras	ielu	atpakaļ	uz	pilsētu	
līdz	upei,	kur	tai	pāri	bija	jāceļas	ar	laivu.	
Bet	pēdējie	metri	līdz	finišam	pie	baznīcas	
jāveic	kājām.
	 Meita	Laura	stāsta:	–	Tētis nebija  stiprs 
uz tehniskām lietām, bet, lai īstenotu sa-
vas trakās idejas, viņam pietika tās sa-
viem darbabiedriem vai draugiem tikai 
izstāstīt. Tie tūlīt ķērās pie realizācijas. 

á 9.	lpp.

Ko Salacgrīvai 
nozīmē  

Roberts Spuriņš  
ar segvārdu Bubis

	 Maijs	ir	mēnesis,	kad	Salacgrīvā	tradicionāli	svinam	Plostnieku	svētkus.	Bet	nu	jau	
otro	gadu	Covid-19	dēļ	uz	tiem	pulcēties	nevaram.	Taču	atmiņā	ataust,	kā	viss	sākās	
pirms	23	gadiem.	

Roberts Spuriņš. 1990. gadi

Ar meitu Lauru. Ap 1983. g.

Ainažu jūrskolas 130. un 
muzeja 25. gadadienas 
svinībās 1994. gada  
14. oktobrī

Bubis un Ina Melnalksne. 
Vari palīdzēt? Kas šis ir 

par notikumu?

Plostnieku svētkos Salacgrīvā 1998.g. Pie Salacgrīvas pilsētas karoga domes 
izpilddirektors Raimonds Homka un Roberts Spuriņš. Fonā ierindā stāv (no kreisās puses) 
Juris Rozmiaņecs, Ilgonis Megers, Magnuss Linde, Leons Ozoliņš, Alfrēds Kalniņš, Jānis 
Balodis, Jānis Drulle Plosta būves vietā Mērniekos. 1998.g. 13. maijā. Foto A. Šimis



SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS   l   92021. gada 26. maijs

á 8.	lpp.

Tā	1998.	gadā	Bubja	ideju	par	Plostnieku	
svētkiem	atbalstīja	pašvaldība,	pieslēdzās	
kultūras	nams	un,	protams,	tādi	vīri	kā	Ju-
ris	Smalkais,	Magnuss	Linde,	Jānis	Drul-
le,	 Raitis	 Alksnis,	 Ilgonis	 Megers,	 Juris	
Rozmiaņecs,	Valdis	Spricis,	Māris	Ābele,	
Jānis	 Lielupmalis,	 Leons	Ozoliņš,	Harijs	
Megers,	 Jānis	 Zabrovskis,	Andris	Gulbis	
un	 Raimonds	 Homka,	 Alfrēds	 Kalniņš	
un	Jānis	Balodis.	13.	maijā	notika	svētku	
atklāšana	 pļaviņā	 pie	Mērnieku	 tilta,	 pēc	
tam	sarīkota	nometne	plosta	būvēšanai	un	
pati	 plostošana	 no	 Mērniekiem	 līdz	 Sa-
lacgrīvai	 trīs	dienu	garumā	ar	noslēgumu	
16.	maijā.
	 Bez	Bubja	nebija	iedomājami	Zvejnie-
ku	svētki,	kad	viņš	kā	Neptūns	ar	 savām	
nāriņām	priecēja	visu	skatītāju	acis	un	sir-
dis.	Viņš	bija	klāt	pie	Salacgrīvas	vietējās	
televīzijas	 dibināšanas.	 Jautro	 un	 skaļo	
izrīcību	 iniciators	 lolojis	 sapni	 atjaunot	
dažus	posmus	no	kādreizējā	koka	tilta	pil-
sētas	centrā,	tā	teikt,	lai	atjaunotu	un	uztu-
rētu	dzīvu	miesta	un	pilsētas	videi	kādreiz	
tik	raksturīgo	un	neiztrūkstošo	vēsturisko	
vaibstu.	
	 Bubim	 veltītajā	 nekrologā	 1998.	 gadā	
Oskars	Polmanis	rakstīja:	– Vēl joprojām 
pa Salacgrīvu klīst leģendas par Roberta 
trakulībām jaunībā, taču tās visas bijušas 
ar labestīga humora piesitienu. Piemē-
ram, leģenda par to, kā Roberts pēc ne-

Bubis un 
Andris Zunde 
vada loteriju 
Salacgrīvas 

kultūras namā. 
1990. gadu 

sākums

lielas svinēšanas uz rīta pusi ieminējies 
draugiem, ka nezina, kurš salacgrīvietis 
gan būtu tas dievbijīgākais. Lai to uz vie-
tas noskaidrotu, viņš uzlīda Salacgrīvas 
luterāņu baznīcas tornī un sāka zvanīt, jo 
tas, kurš pirmais ieradīsies baznīcā, no-
teikti būs tas ticīgākais. Īsti to vairs nevar 
pateikt neviens, taču runā, ka pirmais ie-
radies pilsētiņas mērs un tad – komjaunat-
nes pārstāvis.
	 Taču	 ne	 jau	 tikai	 uz	 jokiem	 bija	 Ro-
berts.	Viņš	1987.	 gada	vasarā	 ar	 kuģi	 no	
Salacgrīvas	uz	Ainažiem	aizvilka	peldošo	
celtni	Titāns,	lai	no	jūras	izceltu	nogrimu-
šo	Ainažu	viļņlauža	bāku.	
	 1991.	 gadā	 salacgrīviešiem	 izveidojās	
cieša	 draudzība	 ar	 Handevitas	 pašvaldību	
Vācijā,	bet	 jau	1993.	gada	vasarā	neviens	
cits	kā	Bubis	ar	 traleri	Bute devās	ceļā	uz	
Vāciju,	 lai	 Flensburgas	 ostā	 uzlādētu	 uz	
kuģa	jauno	vācu	draugu	sarūpēto	humānās	
palīdzības	kravu	un	pārvestu	to	mājās.	Sva-
rīgākā	daļa	tajā	bija	maizes	cepšanas	iekār-
ta	75	000	vācu	marku	vērtībā,	kas	bija	pare-
dzēta	Salacgrīvas	pilsētai,	un	lauksaimnie-
cības	tehnika	apkārtnes	zemniekiem.
	 R.	Spuriņš	bija	savas	pilsētas	un	valsts	
īstens	patriots.	Savu	attieksmi	viņš	pauda	
gan	ar	savu	klātbūtni	un	darbību,	gan	paša	
sacerētām	dzejas	rindām.	Sevi	par	dzejnie-
ku	viņš	gan	neuzskatīja	un	mēdza	saukties	
par	rīmkali.	Tomēr	tieši	dzejā	reizumis	iz-
lauzās	necerēti	patiesa	sirsnība,	mīlestība	
uz	 ģimeni,	 dzīvi,	 dabu	 un	 pasauli.	 Lūk,	
veltījums	sievai	Rasmai:
Es mīlu tevi, mana gaišā laime,
Un domās vienmēr būšu blakus tev,
Lai Jāņu naktī prieks un mīla tava laime,
Bet bēdas paturēšu sev!
	 Savas	dzīves	 zvaigžņu stundu	R.	Spu-
riņš	piedzīvoja	1991.	gada	13.	janvāra	Vis-
latvijas	 manifestācijā	 Daugavmalā,	 lasot	
paša	 sacerēto	patriotisko	dzejoli.	Arī	 tajā	
viņš	runāja	par	Salacgrīvu,	bet	viņā	tobrīd	
klausījās	visa	Latvija:
Tu sirmā, varonīgā latvju tauta,
Kas brīva vēlies būt un citu nepakļauta.
Tu esi modusies no gadu simtu snauda, 
Lai važas sarautu, ko vandalisms auda.
 Lai zilā jūra elpotu un priežu sila gaiss,
 Dod svētību mums, karog’ 

sarkanbalti sarkanais,
 Lai mūsu tīrumos kā senāk rudzi briest
 Un jāņugunis latviešiem 

nekad vairs nenodziest.
Kā senais simbols Lāčplēsim un Laimdotai,
Tu pacelts esi Dzintarkrasta atmodai..
Jel plīvo, karog, tu par auseklīti brīvu,
Pār mūsu Latviju, pār dzimto Salacgrīvu.

Ieva ZiLvErE, 
Salacgrīvas novada muzeja direktore

	 P.S.	 Par	 piemiņu	 Robertam	 Spuriņam	
Salacgrīvas	 zvejas	 flotē	 2001.	 gadā	 vēl	
bija	zvejas	traleris	BUBIS.

Roberta Spuriņa dzejoļu krājuma Par mūsu 
Latviju, par dzimto Salacgrīvu vāks. Izdots 
2000. gadā

Novada kultūras centrā
Salacgrīvā
28.V Saulrieta	steķis.	(Jahtu ostas laukumā, Pērnavas ielā 3) 

Pieminot	Latvijas	iedzīvotāju	pirmās	masu	deportācijas	
80.	gadadienu,	vienlaikus	visā	valstī	notiks	1941.	gadā	izsūtīto	
iedzīvotāju	vārdu	lasījumi
	 2021.	 gada	 14.	 jūnijā	 aprit	 80	 gadu,	 kopš	 Padomju	Savienība	 pēc	Latvijas	 oku-
pācijas	 organizēja	 pirmās	masu	 deportācijas	 –	 1941.	 gadā	 tika	 izsūtīti	 vairāk	 nekā	 
15	tūkstošu	Latvijas	pilsoņu.	Pieminot	deportāciju	upurus,	vienlaikus	visā	Latvijā	lasīs	
1941.	gadā	izsūtīto	Latvijas	iedzīvotāju	vārdus.	Piemiņas	pasākumi	notiks	arī	tautiešu	
mītņu	zemēs	ārpus	Latvijas.
	 Pasākums	Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām	notiks	vien-
laikus	visā	Latvijā	–	katrā	pašvaldībā	plkst.	11	sāksies	1941.	gadā	deportēto	iedzīvo-
tāju	vārdu	lasījumi,	tā	godinot	ikviena	izvestā	Latvijas	valstspiederīgā	piemiņu.	Pasā-
kuma	idejas	autore	Sandra	Kalniete	norāda:	– Nav nekā personīgāka un individuālāka 
par cilvēka vārdu un uzvārdu, jo tas pavada ikvienu no dzimšanas līdz nāves brīdim 
un turpina pastāvēt līdz laiku aizlaikiem vēstures annālēs. Ikviens izsūtītais ir pelnījis, 
lai viņš nebūtu tikai sīka vienība kādā lielākā, apkopojošā skaitlī. Vārdu lasīšanas 
ceremonijai vienlaikus notiekot visos Latvijas novados un pagastos un piemiņas brīžus 
saslēdzot vienotā Latvijas tīmeklī, tiek dota iespēja piemiņas pasākumā piedalīties kā 
Latvijā, tā visā pasaulē mītošajiem tautiešiem.
	 No	Salacgrīvas	novada	1941.	gadā	izsūtīja	49	cilvēkus.	Viņu	vārdus	un	māju	
nosaukumus	 lasīsim	Salacgrīvā,	Lielsalacas	 ev.	 lut.	 baznīcas	 teritorijā	 pie	 pie-
miņas	akmens.	Muzikālo	noformējumu	radīs	Guna	Grote-Majore.	Aicinām	šajā	
dienā	piemiņas	vietās	Ainažos,	Salacgrīvā	un	Liepupē	nolikt	 ziedus	un	aizdegt	
sveces,	godinot	deportāciju	upurus	un	viņu	piemiņu.
	 Tāpat	14.	jūnijā	publiski,	t.sk.	LNB.lv	un	LSM.lv,	būs	pieejama	Latvijas	karte,	kurā	
apkopotas	 saites	uz	 tiešraidēm	no	pasākumiem.	Salacgrīvas	novada	atceres	pasā-
kums	tiešsaistē	būs	redzams	arī	Salacgrīvas	novada	sociālā	tīkla	tīmekļa	vietnē	
Facebook. 
 Piemiņas pasākumu rīko Valsts prezidenta kanceleja sadarbībā ar Latvijas Nacio-
nālo bibliotēku, ekspertiem no Latvijas Nacionālā arhīva, «Karšu izdevniecības Jāņa 
sēta» un sabiedriskajiem medijiem. Tajā piedalās visas Latvijas pašvaldības un lielās 
pilsētas.

22.VI Saulgriežu nakts piedzīvojums
	 	 	 Gaismu	un	skaņu	šovs	Mūžīgā dzīvības mistērija 
	 	 	 Salacgrīvas	pilskalnā	laikā	no	plkst.	22	līdz	5	
	 	 	 tiks	atkārtots	ik	pēc	40	minūtēm	
   Saulgriežu laikam ir īpašs spēks un enerģija. Uguns, ūdens, zeme un gaiss visi 
   kopā šajā laikā veido atmosfēru, kas ievij mūs un mūsu zemi savā varā.
	 	 	 Lūdzam	ievērot	epidemioloģiskos	nosacījumus,	bet	tiem	mainoties,	
	 	 	 var	mainīties	pasākumu	formāts.	Par	to	ziņosim	papildus!

Liepupē
29.V Tūjas	gadatirgus
21.VI	 saulgrieži
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Salacgrīvas 
muzeja dārgumi

	 Tā	bija	vairāk	nekā	15	400	Padomju	Sa-
vienības	okupētās	Latvijas	civiliedzīvotāju	
aizturēšana	naktī	no	13.	uz	14.	jūniju	un	to	
izvešana	uz	NKVD	koncentrācijas	nomet-
nēm	vai	mūža	nometinājumu	attālos	PSRS	
apvidos.	Aizturēšanas,	 aresti	 un	 slepkavī-
bas	turpinājās	līdz	pat	vācu	armijas	ienāk-
šanai.	Kopumā	1941.	gadā	deportēja	0,78%	
no	visiem	Latvijas	 iedzīvotājiem	 (81,27%	
no	deportētajiem	pēc	tautības	bija	latvieši,	
11,7%	–	ebreji).
	 Masu	 deportācija	 tika	 īstenota,	 pama-
tojoties	 uz	 VK(b)P	 CK	 un	 PSRS	 Tautas	
komisāru	 padomes	 1941.	 gada	 14.	 maija	
lēmumu	 Nr.	 1299-526ss;	 PSRS	 NKVD-
NKGB	 1941.	 gada	 14.	 jūnijā	 apstiprināto	
plānu	 un	 norādi,	 ka	 izsūtīšana veikta pēc 
biedra Berijas 1941. gada 14/IV rīkojuma. 
	 Deportētie	 pēc	 apsūdzības	 iedalāmi	
divās	 daļās	 –	 arestētie,	 kas	 izvesti	 izmek-
lēšanai	un	 tiesāšanai	 labošanas darbu ko-
lonijās,	un	sociāli bīstamie elementi un to 
ģimeņu locekļi,	kurus	izsūtīja	uz	mūža	no-
metinājumu	attālos	PSRS	apvidos.
	 Izsūtīšana	notika	galvenokārt	pēc	šķiris-
kām pazīmēm	–	arestēja	tos,	par	kuriem	bija	
savāktas	ziņas	par	kontrrevolucionāru dar-
bību	un	pretpadomju aģitāciju,	kā	arī	biju-
šos	Latvijas	Republikas	turīgākos	pilsoņus.	
Arestēto	vidū	bija	daudz	lauku	iedzīvotāju,	
kurus	represēja	galvenokārt	kā	aizsargu	or-
ganizācijas	biedrus.	Sieviešu,	bērnu,	gados	
veco	cilvēku	izsūtīšanu	pamatoja	ar	ģime-
nes	 galvas	 arestu.	 Praktiski	 visos	 gadīju-
mos	 iedzīvotāji	 tika	 aizturēti	 un	 pēc	 tam	
izsūtīti	 administratīvā	 kārtā	 pēc	 iepriekš	
sagatavotiem	sarakstiem.
	 Deportējamos	 nogādāja	 uz	 dzelzceļa	
stacijām,	kur	ģimenes	galvas	 (vīrieši)	 tika	
šķirti	 no	 ģimenēm	 un	 nosūtīti	 uz	 nomet-
nēm.	 Arestētos	 ieslodzīja	 dažādās	 PSRS	
Iekšlietu	tautas	komisariāta	t.s.	pārmācības 
darbu nometnēs	 (Vjatlagā,	Usoļlagā	u.c.),	
kur	pret	viņiem	uzsāka	izmeklēšanu,	saga-
tavoja	 apsūdzības	 slēdzienus.	 PSRS	 Iekš-
lietu	 tautas	 komisariāta	Sevišķā	 apspriede	
ieslodzītajiem	 piesprieda	 nāves	 sodu	 vai	
ieslodzījumu	labošanas	darbu	nometnēs	no	
trim	līdz	10	gadiem.	Apsūdzības	rak	sti	lie-
lākoties	 bija	 balstīti	 uz	 noziegumiem,	 kas	
bija	 paredzēti	 KPFSR	 Kriminālkodeksa	 
58.	pantā	(t.s.	kontrrevolucionārie	noziegu-
mi,	 kas	 izdarīti	 Latvijas	 Republikas	 neat-
karības	 laikā	un	 t.s.	pretpadomju	aģitācija	
pirmajā	padomju	okupācijas	gadā).
	 Nāvessods	 tika	 izpildīts	 vairāk	 nekā	 
690	 Latvijas	 iedzīvotājiem.	 Daļa	 ares-
tēto,	 kuriem	 bija	 piespriests	 augstākais	
soda	 mērs,	 nomira	 vēl	 pirms	 nāvessoda.	
Ieslodzījuma	 vietās	 nomira	 vairāk	 nekā	 
3400	 todien	 arestēto	 Latvijas	 Republikas	
pilsoņu	un	iedzīvotāju.	
	 Pēc	 soda	 termiņa	 beigām	 dzīvus	 pali-
kušos	koncentrācijas	nometnēs	 ieslodzītos	
neatbrīvoja,	bet	gan	nosūtīja	izsūtījuma	no-
metinājumā	uz	PSRS	attālajiem	rajoniem.
	 Deportētās	 sievietes,	 bērnus	 un	 gados	
vecos	cilvēkus	izsūtīja	mūža	nometinājumā	
uz	 Krasnojarskas	 novadu,	 Novosibirskas	
apgabalu	 un	 Kazahstānas	 ziemeļu	 rajo-
niem,	kur	viņiem	PSRS	Iekšlietu	ministri-
jas	speckomandantūru	uzraudzībā	galveno-
kārt	bija	jāstrādā	mežrūpniecības	uzņēmu-
mos,	kolhozos	un	padomju	saimniecībās.
	 Nometinājuma	 vietās	 nomira	 vairāk	
nekā	 1900	 izsūtīto	 Latvijas	 pilsoņu.	 De-
portētie	dzimtenē	varēja	atgriezties	50.	ga	- 
du	 vidū,	 bet	 daudzi	 –	 tikai	 60.	 gados	 un	 
70.	gadu	sākumā.	Atbrīvojot	no	specnome-
tinājuma,	 izsūtīšanas	 laikā	 atņemtais	 īpa-
šums	netika	atdots.

	 Tāds	 īsumā	 ir	 kopsavilkums	 par	
1941.	gada	14.	jūnija	notikumiem	Latvijā,	
bet	 katru	 ģimeni	 tas	 skāra	 vēl	 personīgāk	
un	vēl	emocionālāk.
	 No	Salacgrīvas	novada	tagadējās	terito-
rijas	tika	izsūtīti	53	cilvēki	–	salauztas,	sa-
kropļotas	un	zudušas	dzīves.	
	 Ainaži.	Miķelsonu	 ģimene	 –	 7	 cilvēki	
no Dzirņiem,	Meieru	ģimene	–	2	cilvēki	no	
Meieriem, Rungaiņa	ģimene,	 2	 cilvēki	 no	
Parka	ielas	14,	Aptaka	Marta	no	Parka	ie	- 
las	14.
	 Ainažu	 pagasts.	 Pokidovu	 ģimene	 –	 
3	 cilvēki	 no	 Tīrmežiem,	 Feldmaņu	 ģime- 
ne	–	6	cilvēki	no	Punčiem.
	 Duntes	 pagasts.	 Nicmaņu	 ģimene	 –	 
2	cilvēki	no	Seķiem.
	 Salacas	 pagasts.	 Pernu	 ģimene	 –	 
5	cilvēki	no	Dunduriem,	Dalīšu	ģimene	–	
7	 cilvēki	 no	 Teratiem,	 Dārziņu	 ģimene	 –	 
3	 cilvēki	 no	 Braslām,	 Švēdes	 ģimene	 –	 
4	 cilvēki	 no	 Šķūņmežiem,	 Gubats	Oļģerts	
no Priežkalniem.
	 Vitrupes	pagasts.	Siliņu	ģimene	–	4	cil-
vēki	no	Āboltiņiem.
	 Un	tad	vēl	Salacgrīva.	No	mūsu	pilsētas	
izsūtīti	3	cilvēki	–	pilsētas	galva,	aptiekārs	
Jānis	Liepiņš	ar	kundzi	Mildu	Liepiņu	un	
Mārtiņš	Pikše.
	 Par	 ko	 tad	 deportēja	 un	 vēlāk	 arestēja	
J.	Liepiņu?	
	 J.	Liepiņš	dzimis	1876.	 gada	6.	 oktob-
rī	Turaidas	Namšķenos,	mācījies	Nikolaja	
ģimnāzijā	Rīgā	un	no	1903.	līdz	1906.	ga-
dam	studējis	Tērbatas	Universitātes	Farmā-
cijas	 institūtā,	 ko	 absolvēja,	 iegūstot	 pro-
vizora	grādu.	Bijis	 trešās	vecākās	 latviešu	
studentu	korporācijas Lettgallia biedrs.
	 1906.	gadā,	tikko	absolvējis	universitāti,	
Liepiņš	 ieradās	 Salacgrīvā	 un	 sāka	 darbu	
toreiz	 vienīgajā	Salacgrīvas	 aptiekā	Rīgas	
ielā	 6.	 Aptieka,	 kas	 atvērta	 1880.	 gadā,	
darbojas	arī	šodien	un	ko	aizvien	dēvē	par	
Veco aptieku.	 Pēc	 pāris	 gadiem	 jaunais	
provizors,	 kā	 tolaik	 parasti	 sauca	 farma-
ceitus,	aptieku	Rīgas	ielā	līdz	ar	visu	namu	
iegādājās	savā	īpašumā,	jo	bija	Salacgrīvu	
noskatījis	 par	 savu	 turpmāko	 dzīvesvietu.	
Aptiekas	telpas	bija	turpat,	kur	tagad,	ēkas	
labajā	spārnā,	bet	dzīvoklis	atradās	aptiekai	
pretējās	durvīs.
	 Arī	 ar	 savu	 nākamo	 sievu	Mildu	 Jānis	
iepazinās	Salacgrīvā.	Rīdziniece	Milda	Šil-
linga	 (vēlāk	 Šiliņa),	 dzimusi	 1897.	 gadā,	
bija	beigusi	Rīgā	skolu,	kur	sarunāties	drīk-
stēja	 tikai	 vācu	 un	 krievu	 valodā,	 un	 bija	
tam	laikam	labi	izglītota	jauna	sieviete.	Pir-
mā	pasaules	kara	laikā	kopā	ar	ģimeni	viņa	
nonāca	Pēterburgā,	 tomēr	pēc	kara	atgrie-
zās	Rīgā	un	pelnīja	iztiku,	spēlējot	klavie-
res	kinoteātrī	Splendid Palace.	Padzirdēju-
si,	ka	bagāta	kuģu	kapteiņa	ģimene	(nav	zi-
nāms	–	kāda)	meklē	bērnu	aukli	Salacgrīvā,	
jaunā	sieviete	devās	laimi	meklēt	uz	mazo	
piejūras	miestu.	Šeit	viņa	kļuva	par	Mildu	
Liepiņu,	atdodot	savu	roku	un	sirdi	Jānim,	
kas	bija	21	gadu	vecāks	par	viņu.	Ģimenē	
piedzima	meita	Irma	un	dēls	Arnis.
	 Kad	1926.	gada	18.	decembrī	Salacgrī-
vas	miesta	domes	sēdē	tika	nolemts	uzklau-
sīt	Saeimas	pašvaldību	komisijas	ierosinā-
jumu	pārdēvēt	miestu	par	pilsētu,	J.	Liepiņš	
jau	bija	iesaistījies	pašvaldības	darbā	un	bija	
viens	no	miesta	domes	12	 locekļiem.	Pēc	
gada,	1927.	gada	23.decembrī,	miesta	val-
des	sēdē	J.	Liepiņš	tika	ievēlēts	par	valdes	
priekšsēdētāju.	No	miesta	par	pilsētu	Salac-
grīva	kļuva	ar	Saeimas	1928.	gada	11.	feb-
ruāra	likumu,	bet	J.	Liepiņš	–	no	miesta	val-
des	priekšsēdētāja	par	pilsētas	galvu.	Viņš	
bija	aktīvs	sabiedriskais	darbinieks	arī	citās	

80 gadu kopš  
1941. gada 14. jūnija 
deportācijas Latvijā

jomās	 –	 Salac	grīvas	 Saviesīgās	 biedrības	
(1909.–1922.g.)	un	Brīvprātīgo	ugunsdzē-
sēju	 organizācijas	 (1920.–1929.g.)	 priekš-
nieks,	savus	vaļasbrīžus	ziedojis	arī	skatu-
vei,	darbojoties	vietējā	teātra	trupā.
	 Pilsētas	 galvas	 pienākumus	 J.	 Liepiņš	
pildīja	 12	 gadu	 –	 līdz	 pat	 padomju	 oku-
pācijai	1940.	gadā,	kad	viņa	namu	 līdz	ar	
aptieku	nacionalizēja	un	pašu	no	amata	at-
stādināja.
	 Tas	arī	viss	noziegums,	kura	dēļ	viņš	un	
kundze	 nokļuva	 1941.	 gada	 14.	 jūnija	 iz-
sūtāmo	 sarakstā.	 Valmierā	 Mildu	 un	 Jāni	
izšķīra,	un	viņi	viens	otru	nekad	vairs	nesa-
tika.	Ar	PSRS	Iekšlietu	Tautas	komisariāta	
Sevišķās	apspriedes	1942.	gada	27.	janvāra	
lēmumu	 J.	 Liepiņš	 notiesāts	 pēc	 KPFSR	
KK	 58-4,	 58-II	 panta	 ar	 augstāko	 soda	

mēru	 –	 nošaušanu.	 Spriedums	 netika	 iz-
pildīts,	jo	1942.	gada	2.	februārī	J.	Liepiņš	
mira	ieslodzījumā	Tomskas	apgabala	Para-
beļas	rajona	cietumā.	1965.	gada	9.	aprīlī	ar	
Latvijas	PSR	Augstākās	tiesas	Krimināllie-
tu	kolēģijas	lēmumu	reabilitēts.
	 Milda	 nonāca	 nometinājumā	 kādā	 no	
kolhoziem	 tajā	 pašā	 Tomskas	 apgabala	
Parabeļas	 rajonā,	 no	 kurienes	 viņai	 izde-
vās	aizbēgt	uz	Novosibirsku	un	iekārtoties	
mūzikas	skolā	par	pasniedzēju.	1947.	gadā	
atlaista	mājās,	bet	1950.	gadā	atkal	izsūtīta.	
Atbrīvota	1957.	gadā,	kad	arī	atgriezusies	
Latvijā.	Apglabāta	Limbažu	kapos.
	 Liepiņu	bērni	 jau	 pieauguši	 un	 dzīvoja	
atsevišķi,	Arnis	un	Irma	ar	meitu	Ilzi	devās	
bēgļu	gaitās	1944.	gadā.

á 11.	lpp.

Jānis Liepiņš. 1930. gadi Milda Liepiņa, dz. Šillinga. 
1930. gadi

Mildas Liepiņas personīgais 
spiedogs, izmantots arī 
aptiekā. 1920.–30. gadi

Aptieka Rīgas ielā 6, no ku-
rienes izsūtīja Jāni un Mildu 
Liepiņus. 1930. gadi

Jāņa un Mildas Liepiņu reabilitācijas apliecinājums

https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_okup%C4%81cija_(1940)
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_okup%C4%81cija_(1940)
https://lv.wikipedia.org/wiki/Gulags
https://lv.wikipedia.org/wiki/Gulags
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_okup%C4%81cijas_hronolo%C4%A3ija_1941._gad%C4%81
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_okup%C4%81cijas_hronolo%C4%A3ija_1941._gad%C4%81
https://lv.wikipedia.org/wiki/VK(b)P
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=PSRS_Tautas_komis%C4%81ru_padome&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=PSRS_Tautas_komis%C4%81ru_padome&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Lavrentijs_Berija
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Republika
https://lv.wikipedia.org/wiki/Aizsargi_(organiz%C4%81cija)
https://lv.wikipedia.org/wiki/Aizsargi_(organiz%C4%81cija)
https://lv.wikipedia.org/wiki/Vjatlags
https://lv.wikipedia.org/wiki/Novosibirskas_apgabals
https://lv.wikipedia.org/wiki/Novosibirskas_apgabals
https://lv.wikipedia.org/wiki/Kazahst%C4%81na
https://lv.wikipedia.org/wiki/Kolhozs
https://lv.wikipedia.org/wiki/Sovhozs
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	 Izdarīt	 Salacgrīvas	 novada	 domes	
2013.	 gada	 20.	 novembra	 saistošajos	 no-
teikumos	Nr.	 32	Par Salacgrīvas novada 
pašvaldības nodevām	grozījumu	un	izteikt	
40.	punktu	šādā	redakcijā:
“40.	 Saistošo	 noteikumu	 11.	 punktu,	
12.	 punktu,	 13.	 punktu,	 14.	 punktu,	
15.	 punktu,	 16.	 punktu,	 17.	 punktu	 un	
18.	 punktu	 nepiemēro	 no	 2020.	 gada	
12.	marta	 līdz	2020.	gada	31.	decembrim	
un	no	2021.	gada	1.	maija	līdz	2021.	gada	
31.	decembrim.	Salacgrīvas	novada	domes	
Finanšu	nodaļa	līdz	2020.	gada	30.	jūnijam	
nodrošina	 samaksātās	 pašvaldības	 node-
vas	 par	 ielu	 tirdzniecību	 publiskās	 vietās	
par	periodu	no	2020.	gada	12.	marta	 līdz	
2020.	 gada	 31.	 decembrim	 atmaksāša-

nu	kontā,	no	kura	 tā	 saņemta,	 ja	 iemaksa	
veikta	ar	pārskaitījumu	no	bankas	norēķi-
nu	konta,	vai	atbilstoši	personas	iesniegu-
mam,	kurā	norādīts	norēķinu	konts.	Salac-
grīvas	novada	domes	Finanšu	nodaļa	 līdz	 
2021.	gada	30.	 jūnijam	nodrošina	samak-
sātās	 pašvaldības	 nodevas	 par	 ielu	 tirdz-
niecību	 publiskās	 vietās	 par	 periodu	 no	
2021.	gada	1.	maija	līdz	2021.	gada	31.	de-
cembrim	atmaksāšanu	kontā,	no	kura	tā	sa-
ņemta,	ja	iemaksa	veikta	ar	pārskaitījumu	
no	 bankas	 norēķinu	 konta,	 vai	 atbilstoši	
personas	 iesniegumam,	 kurā	 norādīts	 no-
rēķinu	konts.”

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepiecieša-
mības pamatojums 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojuma Nr. 655 
Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu nosacījumus, no 2020. gada no-
vembra līdz 2021. gada 6. aprīlim tika noteikti ierobežojumi, daudziem 
tirdzniecības veicējiem – bija liegts veikt ielu tirdzniecību. Ministru ka-
bineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 Epidemioloģiskās dro-
šības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai ir iekļauti 
papildu nosacījumi, kas jāievēro ielu tirdzniecības veicējiem. Saistībā ar 
Covid-19 infekcijas izplatību un visā valstī noteiktajiem ierobežojumiem 
ļoti būtiski samazinājusies iedzīvotāju un tūristu plūsma, kā arī noteikti 
ierobežojumi ielu tirdzniecības veikšanai, publisku pasākumu rīkoša-
nai. Tādējādi nepieciešami atbalsta pasākumi uzņēmējiem, nosakot 
atbrīvojumu no nodevas par tirdzniecību publiskās vietās samaksas.

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošie noteikumi paredz uz laiku apturēt Salacgrīvas novada domes 
2013. gada 20. novembra saistošo noteikumu Nr. 32 Par Salacgrīvas 
novada pašvaldības nodevām punktu darbību, kas nosaka nodevas ap-
mēru par ielu tirdzniecību publiskās vietās.
Atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24. panta 
pirmajai un otrajai daļai pašvaldības saistošos noteikumus saistībā ar 
Covid-19 infekcijas izplatību un paskaidrojuma rakstu izsludina, tos 
publicējot oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis. 

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

Atbilstoši likuma Par pašvaldībām 43.1 panta otrajai daļai informācija 
par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu netiek iekļauta.

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

Saistošie noteikumi labvēlīgi ietekmē uzņēmējdarbību, jo paredz uz no-
teikto laiku atbrīvot no nodevas par ielu tirdzniecību publiskās vietās.

5. Informācija par admi-
nistratīvajām procedū-
rām 

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemēro-
šanā, ir Salacgrīvas novada pašvaldība.

6. Informācija par kon-
sultācijām ar privātper-
sonām 

Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta izstrādes 
procesā netika veiktas.

Saistošo noteikumu Nr. 4 
Grozījums Salacgrīvas novada domes 2013. gada 

20. novembra saistošajos noteikumos Nr. 32 
«Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām»

paskaidrojuma raksts

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2021. gada 21. aprīļa sēdes 
lēmumu Nr. 133 (protokols Nr. 5; 6.§)

Precizēti ar Salacgrīvas novada domes 2021. gada 19. maija sēdes 
lēmumu Nr. 190 (protokols Nr. 6; 1.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4
Grozījums Salacgrīvas novada domes 
2013. gada 20. novembra saistošajos 

noteikumos Nr. 32 Par Salacgrīvas 
novada pašvaldības nodevām

Izdoti	saskaņā	ar	likuma	Par pašvaldībām	14.	panta	trešo	daļu,	
likuma	Par nodokļiem un nodevām	12.	panta	pirmās	daļas	1.,	2.,	4.,	5.,	7	un	10.	punktu,	

Ministru	kabineta	2005.	gada	28.	jūnija	noteikumu	Nr.	480	Noteikumi par kārtību, 
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas	16.1	punktu

J. K. Broce no Ungurpils iekuģojis Ēvelē
 Kādreizējā	Rīgas	liceja	pedagoga,	balt-
vācu	vēsturnieka	un	novadpētnieka	Joha-
na	Kristofa	 Broces	 (1742–1823)	 Baltijai	
veltīto	zīmējumu	izstāde	Johana Kristofa 
Broces devums Latvijas novadpētniecībā: 
Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija 
Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bib-
liotēkā	no	Ungurpils	uzņēmējdarbības	at-
balsta	centra-bibliotēkas	Sala	ar	biblioku-
ģa	Krišjānis Valdemārs	gādību	aizceļojusi	
uz	 Ēveles	 tautas	 namu.	 Pielāgojot	 veco	
mācītājmuižu,	 tas	 dibināts	 1945.	 gadā	
un	 piedzīvojis	 vērienīgu	 rekonstrukciju	
2017.	 gadā.	 Izstāde	 mūspusē	 pagājušajā	
gadā	 bija	 lūkojama	 Salacgrīvā	 un	 Un-
gurpilī,	 jo	 LU	 Akadēmisko	 bibliotēku	
un	 Salacgrīvas	 novada	 pašvaldību	 vieno	

sadarbības	 memorands,	 veicinot	 retu	 ie-
spieddarbu	nonākšanu	novada	bibliotēkās	
un	 plašu	 kultūrapmaiņu,	 ko	 gan	 pašlaik	
bremzē	 pandēmijas	 noteiktie	 ierobežoju-
mi.	 LU	 Akadēmiskās	 bibliotēkas	 direk-
tore	Venta	Kocere	 atgādina,	 ka,	 pamato-
joties	 uz	 UNESCO	 Latvijas	 Nacionālās	
komisijas	 zināšanu	 sabiedrības	 program-
mu	padomes	 rekomendējošo	 lēmumu	un	
ekspertu	vērtējumiem,	UNESCO	iekļāvis	
J.	K.	Broces	 antikvāro	 kolekciju	 par	 Li-
voniju	 (Latviju	 un	 Igauniju)	 no	 13.	 līdz	
19.	 gs.	 UNESCO	 programmas	Pasaules 
atmiņa	 Latvijas	 nacionālajā	 reģistrā.	 Šīs	
kolekcijas	 unikalitāte	 izpaužas	 daudzpu-
sīgā	 un	 visaptverošā	 vēsturisko	 liecību	
atklāsmē	–	J.	K.	Broces	mantojums	aptver	

10	 sējumus	 (vairāk	 nekā	 3000	 lappušu),	
kuros	 ar	 lielu	 precizitāti	 attēloti	 bijušās	
Livonijas	apdzīvoto	vietu	skati,	pilsētu	un	
lauku	 iedzīvotāji,	 dažādas	 tehniskās	 ierī-
ces,	ģerboņi,	zīmogi	un	monētas.	
	 LU	Akadēmiskā	 bibliotēka	 interesen-
tus	ar	 J.	K.	Broci	 iepazīstināja	21.	maija	
pēcpusdienā	 tautas	 nama	 terasē	 ar	 glez-
naino	 skatu	 uz	 ainavisko	 dīķi,	 parku	 un	
pļavām.	 Neizpalika	 arī	 vadītājas	 Andas	
Jukāmes	solītā	mūzika	un	dziesmas.	
	 Savukārt	 29.	maijā	 –	Baznīcu	 naktī	 –	
Broce	daiļos	Ēveles	 luterāņu	baznīcu	 tās	
divsimtgadē.	Ēveles	evaņģēliski	luteriskā	
baznīca	 1562.	 gadā	 vispirms	 uzcelta	 no	
koka,	 līdz	 1821.	 gadā	 draudze	 ieguvusi	
mūra	 dievnamu.	 Ēveles	 pagasta	 biblio-

tēkas	vadītāja	Aelita	Punkstiņa	stāsta,	ka	
Baznīcu	naktī	būs	apskatāmi	arī	ilggadējā	
draudzes	mācītāja	Antona	Georga	Boses	
(1792–1860)	 zīmējumi,	 jo	 viņš	 savulaik	
portretējis	 vairāk	 nekā	 200	 draudzes	 lo-
cekļu.	Interesanti	–	kā	tos	redzējis	Broce	
un	kā	Bose?
	 Patīkami,	ka	pēc	15	valstu	50	pilsētām	
J.	K.	Broces	 zīmējumu	 izstāde	 nonākusi	
mājīgajā	Ēveles	tautas	namā,	lai	tālāk	jū-
nijā	 dotos	 ar	 bibliokuģi	 dziļāk	Vidzemē,	
jo	 LU	Akadēmiskās	 bibliotēkas	 vērtības	
mudina	 iedziļināties,	 apjaust	 Latvijas	 un	
Igaunijas	kopīgo	vēsturi,	pagātnes	manto-
jumu	un	šo	laiku	saskarsmes	punktus.

Gints Šīmanis

Mārtiņš Pikše. 1920. gadi

Mārtiņa Pikšes traktiera pārbūve Bocmaņa laukumā. 1930. gadi

Pie veikala Bocmaņa laukumā 
(kādreizējā Pērnavas ielā 1),  
no kurienes izsūtīja Mārtiņu 

Pikši. 1930. gadi

á 10.	lpp.

	 Veikala,	 traktiera	 un	 kuģīša	 īpašnieks,	
1897.	 gadā	 dzimušais	 Mārtiņš	 Pikše	 bija	
trešais	14.	jūnijā	deportētais	salacgrīvietis.	
Tāpat	kā	J.	Liepiņš,	aktīvi	darbojies	dažā-
dās	sabiedriskajās	organizācijās	un	piedalī-
jies	Salacgrīvas	sabiedriskajā	dzīvē.	
	 Neko	daudz	par	M.	Pikši	mēs	nezinām,	
bet	2015.	gadā	izdotā	grāmatā	Par ko?,	kur	
apkopotas	 Vladislava	 Urtāna	 atmiņas	 par	
laiku	 izsūtījumā	 no	 1941.	 līdz	 1946.	 ga-
dam,	 ir	 nodaļa	 Kā nomira salacgrīvietis 
Pikše.	 Autors	 apraksta	 ārkārtīgi	 grūtos	
apstākļus,	 kad	 kopā	 ar	 Pikši	 strādāja	 ga-
ras	 stundas	 smagos	meža	darbos.	Mārtiņš	
bijis	neliela	auguma,	padrukns,	runājis	klu-
si,	aprautiem	teikumiem,	vēlāk	uzaudzējis	
bārdu,	 un,	 kaut	 viņam	 bija	 tikai	 45	 gadi,	
izskatījies	daudz	vecāks.	Pikše	visu	darījis	
ar galvu,	piemēram,	vienmēr	uztrinis	cirvi	
pirms	darba,	kamēr	citi	 strādājuši	ar	 tādu,	
kāds	 iedots.	Citi	 savu	ēdiena	devu	parasti	
apēduši	jau	no	rīta,	bet	Pikše	pusdienlaikā	
uz	mežinieku	ugunskura	savu	zivs	gabaliņu	
uzcepa.
	 1942.	 gada	 pavasarī	 autoru	 un	 kādus	
14	izsūtītos,	starp	kuriem	bijis	arī	M.	Pik-

še,	 pārvietoja	 uz	 pārsūtīšanas	 punktu	 So-
ļikamskā.	 Visa	 pārvietošana	 bija	 iešana	
kājām	pa	kūstošo	sniegu	un	ūdeni	(vietām	
briduši	līdz	vēderam)	no	septiņiem	rītā	līdz	
sešiem	vakarā.	Daudzi	savas	mantas,	neva-
rēdami	panest,	pa	ceļam	nometa.	Viens	otru	
stutēdami,	centās	neatpalikt,	jo	kādu	gājēju,	
kas	 vairs	 nav	 varējis	 paiet,	 apsargs	 turpat	
arī	 nošāvis…	Autoram	 aiz	 muguras	 gājis	
arī	salacgrīvietis	ar	nelielu	zaļu	mugursomu	
plecos,	vairākkart	atkārtojot:	– Ar mani ir 
beigas! Urtāns	apņēmis	Pikši	ar	labo	roku,	
palīdzēdams	iet	un	mierinādams:	–	Gan iz-
turēsim!	Labi,	ka	neilgi	pēc	 tam	 ieraudzī-
juši	nometinājuma	vietu	un	nokļuvuši	galā.	
Tomēr	Mārtiņš	Pikše	jau	bija	tik	izvārdzis,	
ka	 otrā	 dienā	 nomira.	Zaļā	mugursomiņa,	
kurā	 bija	 krūzīte,	 tīrs	 dvielis	 un	 dažas	 lu-
patas,	palika	pie	V.	Urtāna.	– Neļaunojies, 
draugs, ka neatdevu tavu zaļo mugursomi-
ņu sargiem. To nēsājot, tevi atcerējos. Arī 
tā daļēji glāba manu dzīvību! –	raksta	grā-
matas	autors.
	 Pieminam	un	atceramies.

iveta Kalniņa,
Salacgrīvas novada muzeja krājuma 

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

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

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

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

Jūnija vidū Salacgrīvas novadā 
notiks lielgabarīta atkritumu 

savākšanas akcija
	 Salacgrīvas	novada	pašvaldība	sadarbībā	ar	SIA	
ZAAO	no	11.	līdz	14.	jūnijam	rīko	lielgabarīta	at-
kritumu	savākšanas	akciju.	Tās	mērķis	ir	atbalstīt	
iedzīvotājus	īpašumu	sakārtošanas	darbu	veikšanā	
un	 samazināt	 vidē	 nelegāli	 nonākušo	 atkritumu	
daudzumu.
	 Akcijas	 laikā	sešās	vietās	novadā	tiks	 izvietoti	
lielizmēra	 konteineri,	 kuros	 iedzīvotāji	 bez	mak-
sas	aicināti	atbrīvoties	no	lielgabarīta	atkritumiem.	
Konteineru	atrašanās	vietas:
l	 Ainažos,	K.	Barona	ielā	5;
l	 Salacgrīvā,	Krusta	ielā	4;
l	 Svētciemā,	Kāpu	ielā	1	(stāvlaukums	pie	parka);
l	 Tūjā,	Liedaga	11	(pie	veikala	Vērdiņš);
l	 Korģenē,	Airos	(uz	laukuma	pretim	veikalam);
l	 Liepupē,	Skolas	ielā	14	(konteineru	laukumā).
	 Konteineros	 drīkst	 ievietot	 mēbeles,	 matra-
čus,	 paklājus,	 izjauktas	 elekrotehnikas	 ierīces,	
metāllūžņus,	 santehniku	 un	 citus	 lielus	 sadzīves	
priekšmetus,	ko	izmēru	dēļ	nevar	ievietot	sadzīves	
atkritumu	konteinerā.

	 Konteineros	 nedrīkst	 mest	 nešķirotus	 sadzī-
ves	 atkritumus,	 būvgružus,	 dažāda	 veida	 traukus	
ar	 šķidrumiem	 un	 pulverveida	 ķīmiskām	 vielām,	
kā	arī	šīferi	un	automašīnu	riepas.
	 Azbestu	saturošu	šīferu	un	būvgružu	savākšana	
ir	maksas	pakalpojums,	kas	 jāpiesaka	SIA	ZAAO 
pa	tālr.	29225862.
	 Lūgums	nemest	konteineros	arī	 ikdienā	Salac-
grīvas	EKO	 laukumā	bez	maksas	nododamos	 ie-
pakojuma	veidus	–	pudeļu	un	burku	stiklu,	papīru,	
polietilēnu,	PET	dzērienu	pudeles,	kā	arī	 sadzīvē	
radušos	bīstamos	atkritumus,	neizjauktas	elektris-
kās	un	elektroniskās	iekārtas,	koka	paletes,	lietoša-
nai	derīgus	apģērbus,	apavus,	tāpat	arī	auto	riepas	
un	logu	stiklu.
	 UZMANĪBU!	Lūdzam	ievērot	piesardzības	pa-
sākumus	–	nedrūzmēties	pie	 lielizmēra	konteine-
riem,	 ievērot	 rindas	 kārtību	 atkritumu	 izmešanai,	
ieturēt	vismaz	2	metru	distanci	vienam	no	otra!

Zane Leimane,
SIA «ZAAO» sabiedrisko attiecību speciāliste

 Ja gadās iet garām, piestāj picērijas «ab initio» vai 
kafejnīcas «Port Grīva» terasē un baudi piedāvājumu – 

vasarīgus salātus, gardas picas, uzkodas
un veldzējošus dzērienus.

Pie «Blackburger» izvēlies kārdinošu burgeru, 
zeltainus frī kartupeļus vai citu našķi un to visu baudi, 

sēžot piekrastes zālītē.

No plkst. 19.00 jaunākajai paaudzei par prieku, vasaru iesākot, 
pa promenādi staigās atraktīvais tīģeris ar dziesmām un jokiem.

No plkst. 20.00 muzikāla performance – SIMBIOZE – 
DJ KAN un Artūrs Tigulis ar saksofonu saulrietā. 

Saulrieta steķis jūs gaidīs un priecēs 
katru piektdienas vakaru visas vasaras garumā!

28. maijā 
Jahtu ostas laukumā, Pērnavas ielā 3

Cik labi, ka piektdiena atkal ir klāt!
Saule riet plkst. 22.04


