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Salacgrīvas novada
izdevums

Valsts olimpiādē - bronza

No 25. līdz 27. janvārim Latvijas Universitātes
(LU) Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā norisinājās
39. valsts bioloģijas olimpiāde. Šogad tā pulcēja
151 dalībnieku no 9., 10.,
11. un 12. klases no visiem Latvijas reģioniem.
Par labākā titulu cīnījās arī
Salacgrīvas
vidusskolas
12. klases audzēknis Ričards Kauliņš un skolotāja
Laimdota Pelše. 15. februārī viņi Salacgrīvas vidusskolā saņēma apsveikumus
no pašvaldības vadītāja,
skolas direktores, pedagogiem un skolēniem par
valsts bioloģijas olimpiādes bronzas medaļas iegūšanu.
Sveicot
medaļnieku,
Salacgrīvas vidusskolas direktore Sanita Šlekone sacīja: - Katra mācību gada
februārī skolotāja Pelše
ar kādu savu izcilo skolnieku, šobrīd tas jau vairākus gadus pēc kārtas ir
Ričards Kauliņš, ar ļoti labiem rezultātiem piedalās 39. valsts bioloģijas olimpiādes bronzas medaļas ieguvējs Ričards Kauliņš un skolotāja Laimdota Pelše
valsts bioloģijas olimpiādē. Laimdota un Ričards pelnījuši brīniš- lepni un priecīgi par to, ka Ričards mācās ģijas olimpiādei, - viņš uzsvēra. Savukārt
ķīgus apsveikuma vārdus par tik skaistiem mūsu skolā. Novada domes priekšsēdētājs Ričardu sveica priekšsēdētāja ēna Nadīna
un lieliskiem panākumiem. Nevienam nav Dagnis Straubergs pateicās skolotājai par Ozoliņa-Mennika.
Skolotāja L. Pelše pastāstīja, ka šī višaubu, ka eksakto zinātņu pamati mūsu izturību un milzīgo darbu. - Tas ir liels
skolā tiek ielikti ļoti pamatīgi. Mēs esam talants, tik labi sagatavot audzēkni biolo- ņai bijusi jau piecpadsmitā valsts olimpi

Novada
attīstības
aktualitātes

Salacgrīvas novada dome noslēgusi
zemes nomas līgumu ar SIA Pyrobaltic
par 2 ha zemes Svētciemā īpašumā Lakači nomāšanu uz 30 gadiem. Zeme iznomāta ar apbūves tiesībām.
SIA Pyrobaltic līdz 2019. gada decembrim apņemas uzcelt un nodot ekspluatācijā līgumā paredzētās būves. Līgumā paredzēti noteikumi par iespējām vienpusēji
lauzt zemes nomas līgumu, ja nomnieks
nepilda līgumā paredzētos nosacījumus
par būvniecības gaitu šo trīs gadu laikā.
Prognozējamais darba vietu skaits pēc
pirolīzes rūpnīcas nodošanas ekspluatācijā - 15.
15. februārī Salacgrīvas novada domes
sēdē pieņemts lēmums par zemes nomas
līguma slēgšanu ar Igaunijas firmu MTÜ
Kehtna Hooldekeskus par zemes gabala Dāla ielā 1, Ainažos 5648 m2 platībā
nomāšanu ar apbūves tiesībām uz 30 gadiem. Uz zemes gabala plānots ne vēlāk
kā līdz 2020. gada 31. decembrim uzcelt
un nodot ekspluatācijā sociālo pakalpojumu centru. Līgumā paredzēti noteikumi
par iespējām vienpusēji lauzt zemes nomas līgumu, ja nomnieks nepilda līgumā
paredzētos nosacījumus par būvniecības
gaitu šo trīs gadu laikā. Pēc sociālo pakalpojumu centra nodošanas ekspluatācijā
tajā plānotas aptuveni 25 darba vietas.
Jānis Cīrulis

āde: - 12 reizes tajās man un maniem audzēkņiem bijuši sasniegumi. Skolēni, kuri
mācās pie manis un piedalās olimpiādēs,
ir citādāki, tas tiesa - viņi ir manējie! Šī
olimpiāde atmiņā paliks ar to, ka pirmo
reizi, kopš tajās piedalos, Izglītības un zinātnes ministrija bija sarūpējusi sirsnīgu
un mīļu dāvaniņu skolotājām - skaistu vaska svečturi.
Arī Ričards pauda gandarījumu: - Ļoti
liels darbs ir ieguldīts, un man ir prieks,
ka atkal ir sasniegumi! Šī olimpiāde bija
tiešām grūta, liels pārbaudījums visiem,
kuri sevi pirms tam jau bija pierādījuši
bioloģijā. Uzdevumi vairāk bija tendēti
uz ķīmiju un matemātiku, par ko biju pārsteigts. Bija grūti, tomēr sanāca un mēs
pierādījām, ka varam. Par to man ir liels
prieks. Viņš arī pastāstīja, ka uzdevumi
olimpiādē ar katru gadu kļūst sarežģītāki,
tas nozīmē, ka arvien ir jāgatavojas un jāmācās.
Ričards plāno studēt medicīnu Rīgas
Stradiņa universitātē. - Kad aiziešu studēt,
man pietrūks šīs ikdienas, kad pēc stundām nācu mācīties bioloģiju pie skolotājas Pelšes, - viņš atzinās.
Ar šo olimpiādi vēl nekas nav beidzies.
Jau pavisam drīz, 27. februārī, būs atlases
pirmā kārta pasaules olimpiādei, kurā viss
sāksies no gala un tiks noteikti četri labākie, kuri piedalīsies 28. Starptautiskajā
bioloģijas olimpiādē jūlijā Lielbritānijā.
Ceram, ka viņu vidū būs arī Salacgrīvas
vidusskolas divpadsimtklasnieks Ričards
un viņa skolotāja.

Par bīstamā
autoceļu
krustojuma
Jelgavkrastos
uzlabošanu

Salacgrīvas novada dome sagatavojusi
vēstuli AS Latvijas valsts ceļi ar lūgumu
rast iespēju nodrošināt gājēju un autobraucēju drošību Jelgavkrastos, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā.
Novada dome ir saņēmusi vairāku iedzīvotāju zvanus ar lūgumu neatliekami
novērst šo bīstamo situāciju. Šo ceļa posmu intensīvi izmanto gan Liepupes skolas
skolēni, gan pagasta iedzīvotāji, tāpēc arī
tiek lūgta neatliekama rīcība.
Pašvaldība uzskata, ka tās piedāvātais
tehniskais risinājums būtiski uzlabotu gājēju drošību no autobusa pieturas līdz ceļam uz Liepupes skolu. Celiņu iespējams
izvietot A1 ceļa nodalījuma robežās, neskarot privātīpašumus. Šāda grants celiņa
izbūve neprasītu lielus ieguldījumus, taču
tas ar uzviju atmaksātos gājēju drošības
uzlabošanā. Salacgrīvas novada dome ir
gatava meklēt sadarbības iespējas celiņa
uzturēšanā.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus parakstīt
vēstuli AS Latvijas valsts ceļi ar lūgumu
rast iespēju nodrošināt gājēju un autobraucēju drošību Jelgavkrastos. Parakstīties iespējams Liepupes pagasta pārvaldē, Liep
upes vidusskolā, Liepupes bibliotēkā.
Ilga Tiesnese

Gājējiem bīstamais ceļa posms Jelgavkrastu krustojumā

Iespējamais risinājums satiksmes drošības nodrošināšanai

Ilga Tiesnese
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Salacgrīvas
dome aktīvi
lieto e-parakstu
Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru
asociācijas sanāksmē Engurē VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs
(LVRTC) sumināja pašvaldību e-parakstīšanas čempionus - pašvaldības, kuru darbinieki pērn visaktīvāk izmantojuši drošu
elektronisko parakstu.
Salacgrīvas novada dome pērn bija
starp pašvaldībām, ko izcēla kā aktīvākās e-paraksta lietotājas -  tā topā ieņēma
10. vietu. Šī pakalpojuma uzturētājs
LVRTC uzskaitījis, ka paraksts lietots par
40% vairāk nekā gadu iepriekš. 10. vietu
pašvaldība ieguva arī 2015. gadā. Topa
pirmajā trijniekā ir Rīgas, Rēzeknes un
Ventspils novada dome.
Lai gan kopumā visās pašvaldībās vērojams būtisks e-paraksta lietošanas pieaugums, tā lietošanas reižu skaits visās
pašvaldībās 2016. gadā vēl arvien veido
tikai 6,2% no kopējā e-paraksta lietošanas
reižu skaita.
Kopumā 2016. gadā e-paraksts lietots
4,1 miljonu reižu, kas ir par nepilnu miljonu vairāk nekā gadu iepriekš. Salīdzinot
ar 2015. gadu, e-paraksta lietošanas reižu
skaits pieaudzis gandrīz par 30%, bet, salīdzinot ar 2014. gadu, - par 80%.
Starp e-paraksta nesējiem lietošanas skaita ziņā vēl arvien populārākā ir
LVRTC izsniegtā e-paraksta viedkarte, tai
seko virtuālais e-paraksts un e-paraksts
eID kartē.
Ilga Tiesnese

Sadzīves
atkritumu
izvešanas tarifa
izmaiņas
SIA ZAAO informē, ka no 2017. gada
1. februāra spēkā stājies jauns nešķirotu
sadzīves atkritumu izvešanas tarifs Alojas,
Amatas, Beverīnas, Burtnieku, Jaunpie
balgas, Kocēnu, Krimuldas, Līgatnes,
Limbažu, Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rūjienas, Salacgrīvas, Smiltenes, Strenču, Valkas un Vecpiebalgas novadā un Valmieras pilsētā.
Dabas resursu nodokļa likumā veiktie
grozījumi nosaka dabas resursu nodokļa
likmes par atkritumu noglabāšanu poligonā pieaugumu 2017. gadā no 12 EUR/t
uz 25 EUR/t. Lai nosegtu izmaksu pieaugumu, tika veiktas izmaiņas nešķirotu
sadzīves atkritumu izvešanas tarifā, kas ir
proporcionāls dabas resursu nodokļa pieaugumam.
Ņemot vērā, ka dabas resursu nodoklis tika palielināts jau no 2017. gada
1. janvāra, bet nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņas
stājās spēkā no 1. februāra, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma Pārejas
noteikumu 36. punktam paaugstinātā dabas resursu nodokļa likmes janvāra mēneša starpība proporcionāli tiks iekļauta
turpmākajos maksājumos periodā līdz
2017. gada 31. decembrim. Par atkritumu
apsaimniekošanas maksas izmaiņām un
individuālajiem maksājumiem klienti tiks
informēti, saņemot atkārtotus aprēķinus.
ZAAO dabas resursu nodokli maksā
par visiem sadzīves atkritumiem, kuri pēc
apstrādes reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā jānoglabā atkritumu
krātuvē. Dabas resursu nodoklis tiek iemaksāts valsts budžetā.
Dabas resursu nodokļa likumā veiktās
izmaiņas paredz nodokļa pieaugumu arī
turpmākajos gados, līdz 2020. gadam sasniedzot 50 EUR/t.
Zane Legzdiņa,
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Zvejnieku un makšķernieku
konsultatīvajā padomē
30. janvārī notika zvejnieku un makšķernieku jaunievēlētās konsultatīvās
padomes pirmā sēde. Tās darba kārtības
pirmais punkts -  padomes priekšsēdētāja
vēlēšanas. Līdz ievēlēšanai padomes sēdi
vadīja Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs. Klātesošos
viņš apsveica ar atjaunotās konsultatīvās
padomes ievēlēšanu. - Zvejnieku un makšķernieku konsultatīvā padome ir vecākā
novadā. Atceros sēdi, kurā deputātiem
bija jāizlemj par zivju rīku izcenojuma
palielināšanu. Mēs, deputāti, nesapratām, kāpēc jāpieņem šāds lēmums, tāpēc
nolēmām, ka šī un vēl citu ar zvejniecību
un makšķerēšanu saistītu jautājumu risināšanā jāiesaista zinātāji, lai viņi mums
iesaka, ko un kā labāk darīt. Ir lietas, ko
mēs varam nezināt, un nevajag kautrēties
prasīt padomu, - viņš atzina.
Jaunievēlētajā padomē no jauna ievēlēts Vladimirs Brīvība, kurš pārstāv neatkarīgos makšķerniekus, un komerczvejnieks Jānis Krastiņš, deputātu pārstāvis
padomē būs Normunds Tiesnesis. Pēc
nelielām debatēm par zvejnieku un makšķernieku konsultatīvās padomes priekšsēdētāju vienbalsīgi ievēlēja līdzšinējo
tās priekšsēdētāju Rolandu Ķirsi, par viņa
vietnieku - Jāni Runci.
Par reņģu nozvejas limita noteikšanu
katram stāvvadam zvejniekus un makšķerniekus informēja Jānis Kravalis, Valsts
zivsaimniecības sadarbības tīkla konsultants Carnikavas novadā. Viņš sacīja:
- Man kā Valsts zivsaimniecības sadarbības tīkla pārstāvim ir gandarījums, ka
novadā ir šāda padome, kas pārzina zvejniecības un makšķerēšanas lietas, kas ir
konsultants un padomdevējs pašvaldībai.
Viņš informēja zvejniekus par priekšlikumiem, kas izstrādāti reņģu stāvvadu
nozvejas limitu sadales principu maiņai.
Šobrīd limits tiek noteikts ģeogrāfiskajam

rajonam, un Salacgrīvas novads ir Austrumu rajonā kopā ar Limbažu novadu.
Esošās kārtības trūkumi, kas veidojušies
gadu gaitā, liecina par to, ka tie jāmaina.
Tāpēc tapuši ierosinājumi Zemkopības
ministrijai noteikt tādu kārtību, ka reņģu
nozvejas limitus dala kā līdz šim - pa rajoniem. Salacgrīvas novadam tas ir izdevīgāks princips. Ja limitu neizzvejo, tad pēc
pašvaldībā apstiprinātas vienošanās limitu
pārdala novada robežās citam zvejniekam. Pusgadā notiks nozveju apkopošana
un skaitļu koriģēšana. Nenozvejoto limitu uz nākamo gadu nepārcels, bet atdos
tajā pašā gadā citiem zvejniekiem līcī vai
jūrā. Šogad limits uz vienu reņģu stāvvadu ir 21,8 t. Pašlaik notiek šī priekšlikuma izstrāde, un izmaiņas notiks 2018. vai
2019. gadā. R. Ķirsis uzsvēra, ka limita
noteikšana katram zvejniekam dod drošības sajūtu. - Līdz šim tā nebija, nenozvejoto limitu atdeva citam rajonam, - viņš
atzīmēja. Konsultatīvās padomes locekļi
atbalstīja abus ierosinājumus un ieteica tos
virzīt iesniegšanai ministrijā.
Uz nākamo konsultatīvās padomes sēdi
atlika jautājuma izskatīšanu par zvejas
rīku piešķiršanu zvejniekiem ar mūža pieredzi zvejniecībā.
Pagājušā gada decembrī notika rūpnieciskās zvejas izsole komerczvejniekiem,
lai nodotu zvejas nomas tiesības četriem
reņģu tīkliem. Diemžēl uz tiem neviens
no komerczvejniekiem nepieteicās. Divi
reņģu tīkli atbrīvojās, jo viens uzņēmums
pārtrauca savu darbību. Padomes locekļi nolēma, ka šie seši reņģu tīkli jānodod
pašpatēriņa zvejnieku rīcībā, iepriekš
rīkojot izsoli. Zvejnieki nolēma izsolei
pašpatēriņa zvejniekiem nodot sešus reņģu tīklus 100 m garumā un astoņus zivju
tīklus 50 m garumā.
Zvejnieki izteica priekšlikumu nākamajā gadā atgriezties pie 100 m zivju tīkla

piešķiršanas vienam pašpatēriņa zvejniekam. Novada domes priekšsēdētājs ieteica
par to runāt laikus un informēt pašpatēriņa zvejniekus par plānotajām izmaiņām.
Padomes priekšsēdētājs R. Ķirsis ieteica:
- Ja piekrastes zvejnieki neņem, dodam
pašpatēriņa zvejniekiem, lai šogad zvejo.
Juris Zēģelis no pašpatēriņa zvejnieka viedokļa sacīja, ka neviens nebūs pret
iespēju pāriet uz 100 m tīkliem. - Šobrīd
interese un vēlme zvejot jūrā mazinājusies.
Nosolītā tīkla cena ir nesamērīgi augsta,
starp solītājiem ir arī tādi, kuri nosola, bet
tīklu jūrā tā arī neieliek. Pašpatēriņa zveja
ir tīrais hobijs. Ja kāds vēlas nopietni zvejot, ir visas iespējas kļūt par komerczvejnieku, - sacīja J. Zēģelis.
Makšķernieku kluba biedri Oļegs
Sumčenko un Aivars Mucenieks izteica
priekšlikumus veikt izmaiņas licencētās
makšķerēšanas nolikumā. Lai Salacai piesaistītu mušiņmakšķerniekus, viņi ieteica
Salacas posmu no Korģes iztekas līdz Brūveļu mājām atdot viņu apsaimniekošanā.
Viņi uzsvēra, ka 98% no šiem makšķerniekiem lašus un taimiņus ķer un atlaiž, jo
makšķerē prieka pēc. Arī BIOR pārstāvis
Jānis Birzaks atbalsta šo iniciatīvu, jo mušiņmakšķernieki ne tikai makšķerēs, bet
arī kops, tīrīs un izpļaus upi un nārsta laikā
sargās. Savukārt kluba Salackrasti biedri
rosina ieviest tikai sezonas licences posmā
no Salacgrīvas tilta līdz Ansmuižas tiltam
lašu un taimiņu spiningošanai.
Konsultatīvās padomes locekļi uzklausīja priekšlikumus un rosināja izdarīt grozījumus makšķerēšanas nolikumā un veikt
turpmākās saskaņošanas.
Zvejniekus bažīgus dara divi būtiski
jautājumi, ko diemžēl nevar risināt pašvaldība, - ko darīt ar roņiem, kuri bojā un izēd
zvejas tīklus, un ko ar jūras grunduļiem,
kas apēd zivju ikrus un arvien savairojas.
Ilga Tiesnese

20. maijā Salacgrīvā notiks
Otrais Reņģēdāju festivāls
Pirms gada festivāla norise tika atzinīgi
vērtēta, kas motivēja organizatorus turpināt un dažādot programmu.
Reņģēdāju festivāla pamata uzstādījums paliek nemainīgs - celt godā pavasara reņģi, zvejniekus un reņģēdājus. Tāpat
kā pirms gada, krastā brauks zvejas vīri un
smels reņģes tieši no laivām. Notikumu
piedāvājums šogad paplašinājies -  pro
grammā ietverta plaša ceptu un vārītu
reņģu izēšanās pie koka galdiem Salac
grīvas ostmalā. Tāpat interesentiem rādīs
reņģu kūpināšanas un eksotisku marināžu
sagatavošanas noslēpumus. Šī gada reņģu
pavāru konkurss rezonēs ar starptautisku
žūriju, kur aicināti pavārmākslas meistari
no Igaunijas un Lietuvas.
Pirmo reizi vēsturē tiks reprezentatīvi publiskots, cik Latvijas cilvēku sevi
identificē kā reņģēdājus gan kulinārā, gan
sociālā nozīmē. Ar ziņojumu festivāla atklāšanā uzstāsies socioloģisko pētījumu
kompānijas SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš. Šogad festivāla notikumos piedalīsies, sevi parādīs, uz citiem paskatīsies arī
Latvijas Nacionālie bruņotie spēki. Kur
gan citur, ja ne reņģēdāju rindās Latvijas
armija var meklēt uzticamākās rezerves?
Būs klāt Pasaules Dabas fonds, vedinot uz

domām par reņģu saglabāšanu nākamo paaudžu reņģēdājiem.
Turpat blakus mazajiem reņģēdājiem
tiks piedāvāts Rakaru murdiņš, kur bērni
varēs droši spēlēties, dziedāt, zīmēt un rakaroties, kamēr lielie kārtos lielās lietas.
Festivāla pēcpusdienas daļa ritēs sportiskā garā. Miesas stiprinieki izmēģinās
spēkus svaru bumbu celšanā un virves
vilkšanā. Gara stiprinieki spēlēs dambreti
ar Eiropas vicečempionu, kura uzvārdu izpaudīsim īsi pirms festivāla.
Reņģēdāju festivāls notiks kopīgi ar
Plostnieku svētkiem, kur godināsim šī
amata meistarus un tradīcijas un vērosim
plostu gaitu Salacā.
Visu dienu caurvīs pašdarbības kolektīvu - dziedātāju, dejotāju un kumēdiņu rādītāju -  priekšnesumi. Notikumus vietējā
dialektā komentēs Salacgrīvas sievas, nelaižot garām bargas kritikas iespēju. Savus
iekarotājus gaidīs umurkumurs. Protams,
visu dienu noritēs plaša zivju, garšvielu,
eļļu, etiķu kā arī amatniecības darinājumu
tirgošana.
Pēc balvu un reņģu dalīšanas vakarpusē
koncertu ripinās Labvēlīgais tips. Bet zaļumballi spēlēs pašmāju Avārijas brigāde.
Pavisam drīz internetā par reņģēdāju

cenām varēs sākt iegādāties biļetes uz festivāla koncertu un zaļumballi. Dienas pasākumi būs bez maksas.
Festivālu organizē Salacgrīvas novada
pašvaldība.
Dzintris Kolāts,
pašmāju reņģēdājs un satura producents

Reņģēdāju festivāla pavāru mači

Jau pavisam drīz -  20. maijā -  Salacgrīvā notiks Reņģēdāju festivāls. Tā būtiska sastāvdaļa ir pavāru mači (sacensības). Uzdevums ir dažādot reņģu ēdienu
sortimentu ikdienas un svētku galdam,
popularizēt šo zivtiņu kā lielisku un lētu

pārtikas produktu, rosināt pavārmākslas
jaunradi.
Pavāru mači notiks festivāla laikā no
aptuveni 10.30, kad malā piebrauc pirmā
reņģu laiva. Finišs pulksten 13, kad pie
darba stājas garšas eksperti/žūrija. Uzva-

rētāju pasludināšana ap 13.30 - 13.45.
Pavāru prasmes, garšas, smaržas un
gaumes izjūtas vērtēs starptautiska žūrija.
Kontaktpersona pieteikumiem un
informācijai -  Linda Pūsilde-Taurīte,
t. 29787613, linda.pusilde@inbox.lv.
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Projektu rezultātu izvērtēšana

26. janvārī jaunatnes iniciatīvu centrā
Bāka notika Salacgrīvas novada domes
projektu konkursa Iedzīvotāji veido savu
vidi 2015. un 2016. gada rezultātu izvērtēšana. Šis projektu konkurss turpina Nīderlandes biedrības Koninklijke Neder
landsche Heidemaatschappij aizsāktā
konkursa Sabiedrība ar dvēseli ideju. Salacgrīvas novada dome tādu organizē jau
trešo gadu. No budžeta līdzekļiem konkursam tiek piešķirti 5000 eiro, un tā mērķis
ir uzlabot dzīves kvalitāti Salacgrīvas novadā, veicinot novada iedzīvotāju privātu
iniciatīvu, kā arī līdzdalību tās īstenošanā.
Maksimālā summa, kas var tikt piešķirta
projektam, ir 1000 eiro. Iesniegt projektus
varēs sabiedriskas organizācijas un nereģistrētas iedzīvotāju grupas, kas apvieno
vismaz 7 cilvēkus.
Šajā tikšanās reizē savus izdarītos darbus prezentēja 2015. un 2016. gada projektu īstenotāji. Viņus uzrunāja novada
domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs:
- Mēs esam saglabājuši labu tradīciju,
šis ir veids, kā daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus, biedrības un iedzīvotāju grupas
iesaistīt apkārtējās vides apstākļu uzlabošanā. Projektu konkursā neatbalstām pašvaldības iestāžu un struktūrvienību projektus. Piešķirtais finansējums nevar atrisināt globālas problēmas, tas ir pirmais
idejas atbalsts un mudinājums kopīgam
darbam. Visi kopā mēs varam izdarīt labāk, skaistāk un vairāk! Savukārt projektu
koordinatore Solvita Kukanovska uzsvēra,
ka konkursantiem šodien ir iespēja redzēt
citu realizētos projektus un uzzināt, ko
dara kaimiņu ciemā.
2015. gadā atbalstīti 8, bet īstenoti
bija 7 projekti, pērn finansējumu piešķīra
11 projektiem. To Ainažos saņēma iedzīvotāju grupas Kr. Barona iela 12 iecerētais Zaļais pagalms un biedrības Ainaži - 93 plānotais Nojumes jumtiņš. Kuivižos atbalstīja biedrības Atlantijas 1a
projektu Sakopsim savu vidi, Salacgrīvā - 
biedrības Viļņu 357 ieceri par teritorijas
labiekārtošanu Viļņu ielā 3, 5, 7. Atbal
stīts biedrības SMS projekts Mēs par sakārtotu skatu, Salacgrīvas novada ģimeņu
biedrības Laikapstākļi mums nekaitēs,
iedzīvotāju grupas Vidzemes iela 5 biedrības iedzīvotāji iecere, DzĪKS Vidzemes
nams 7 plāns Vidzemes ielas 7. nama pa-

Projektu koordinatore Solvita Kukanovska iepazīstina ar šī gada projektu konkursa
Iedzīvotāji veido savu vidi aktualitātēm

galma sakārtošanai. Tāpat līdzekļi piešķirti Salacas pagastā biedrībai Salaca 2015,
lai veidotu atpūtas vietu pie Salacas, Korģenē iedzīvotāju grupas Aktīvie 10. un
11. mājas iedzīvotāji iecerei par bērnu rotaļu laukuma labiekārtošanu un Liepupē
iedzīvotāju grupas Sniedžu māja projektam Sniedžu bruģis 2016.
Projektu realizētāji labprāt stāstīja par
padarīto. Biedrības Ainaži - 93 pārstāve
Līga Liepiņa vispirms sacīja paldies Salacgrīvas novada domei par šādiem projektiem un atbalstu: - Jau otro gadu piedalījāmies konkursā un par piešķirtajiem
līdzekļiem labiekārtojam mājas apkārtni.
2015. gadā sakārtojām pagalmu, tagad
nojumei uzlikām jaunu jumtu. Darbos iesaistījās mājas iedzīvotāji, piesaistījām
tehniku, tagad mums ir ļoti skaists stāvlaukums, puķu dobe un vieta, kur pulcēties
un svinēt svētkus!
Biedrības Viļņu 357 pagalma labiekārtošanas projektu prezentēja Kristaps
Soms-Tiesnesis. Projektā uzstādīts soliņš,
pie trijām mājām iestādīti košumkrūmi.
- Vēlējāmies padarīt pagalmu apdzīvotāku, zaļāku, - bilda Kristaps. Viņš dalījās

arī nākotnes plānos -  sakārtot savu laiku
nokalpojušu bērnu rotaļu laukumu. To varētu īstenot, vienojoties ar kaimiņu mājas
iedzīvotājiem.
Savukārt daudzdzīvokļu mājas Vidzemes ielā 7 iedzīvotāji, pateicoties projektam, sakārtojuši mājas priekšpagalmu.
Biedrības pārstāve Arta Līsmane pastāstīja: - Vēlējāmies sakārtot pagalmu, un
mums tas izdevās. Paveicās, ka tieši šajā
laikā notika Valmieras ielas rekonstrukcija. Piesaistījām firmu ACB, viņi mums palīdzēja ar tehniku. Ar greideriem un ceļa
ruļļiem tika paveikts liels darbs, mums atlika pielīdzināt un nogrābt maliņas.
Par projektu Atpūtas vietas sakārtošana
pie Salacas upes stāstīja biedrības Salaca
2015 vadītājs Imants Dambis: - Šo atpūtas
vietu ļoti iecienījuši laivotāji, kājāmgājēji,
makšķernieki un riteņbraucēji. Mēs katru
gadu šo atpūtas vietu pašu spēkiem pilnveidojam, gribas, lai būtu skaisti. Zinu,
ka šādas atpūtas vietas pie Salacas nav.
Taisīju solus no sudrabapses un galdu no
granīta. Atpūtas vieta ir iekārtota, tagad
jādomā par lapeni.
Gunita Bisniece no Korģenes ciema

Informācija par savāktajiem atkritumiem
Salacgrīvas EKO laukumā
SIA ZAAO apkopojusi informāciju
par savāktajiem atkritumu apjomiem (m3)
un apmeklētāju skaitu Salacgrīvas EKO
laukumā Viļņu ielā 18. Tur 2016. gadā
nodoti 653 m3 šķiroto atkritumu, savukārt laukumam bijuši 3144 apmeklētāji.
Salīdzinājumam -  2015. gadā laukumu
apmeklēja 3435 klienti un tika nodoti
528 m3 šķiroto atkritumu. Salacgrīvas
EKO laukumā 2016. gadā aizpildītas EKO
laukuma atlaižu kartes iesniedza 58, savukārt 2015. gadā - 76 apmeklētāji.
Atgādinām, ka sadzīves atkritumus
EKO laukumā nepieņem!

Fiziskās personas EKO laukumā var iegādāties būvgružu maisus. Maisa izmērs ir
1,1 m3. Vairāk informācijas par būvgružu
veidiem un savākšanas iespējām var iegūt,
zvanot 64281250 vai 29225862.
Nogādājot uz EKO laukumu vismaz
0,25 m3 otrreizējās izejvielas (papīru,
kartonu, polietilēna plēves, PET dzērienu pudeles, pudeļu stiklu vai metālu),
var saņemt zīmodziņu atlaižu kartē. Sakrājot 10 zīmodziņus, iespējams saņemt
2,84 EUR atlaidi maksai par sadzīves atkritumu izvešanu.
Zane Legzdiņa,
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību
speciāliste

Informējam, ka EKO laukumā iespējams nodot
šādus atkritumu veidus:
FIZISKĀS PERSONAS
BEZ MAKSAS (NODODAMIE ATKRITUMU VEIDI)
Pudeļu stikls
Papīrs
Kartons
Polietilēns (LDPE - polietilēns; HDPE- piena pudeles; logu šķidruma kanniņas, sadzīves un ķīmijas
iepakojums)
PET dzērienu pudeles
Metāls
Nolietota sadzīves elektrotehnika
Krāsu bundžas
Luminiscentās spuldzes
Baterijas un akumulatori
Riepas (4 gab. gada laikā, diametrā līdz 1,4 m)
Eļļas filtri
Motoreļļas, smēreļļas
Koka paletes
PAR MAKSU (NODODAMIE ATKRITUMU VEIDI)
Logu stikls - EUR 14,88 + PVN par 1 m³
Celtniecības atkritumi (jaukti celtniecības
atkritumi, piemēram: rīģipsis, siltināšanas materiāli,
ruberoīds) - EUR 14,88 + PVN par 1 m³
Celtniecības atkritumi (tīri, piemēram: tikai ķieģeļi,
betons, flīzes, apmetums, akmeņi) EUR 8,68 + PVN par 1 m³
Zaļie atkritumi (lapas, zāle, sīkie zari) EUR 8,68 + PVN par 1 m³

JURIDISKĀS PERSONAS
Pudeļu stikls
Papīrs
Kartons
Polietilēns (LDPE - polietilēns;
HDPE - piena pudeles; logu šķidruma
kanniņas, sadzīves un ķīmijas iepakojums)
PET dzērienu pudeles
Metāls
-

-

stāstīja un rādīja fotogrāfijas par realizēto
projektu Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana pie daudzdzīvokļu mājām. Viņa
pastāstīja, ka mājas pagalmā allaž pulcējas
daudz bērnu, kuriem nav īsti vietas rotaļām. - Izdomāju, ka varētu viņiem uztaisīt
smilšu kasti un mājiņu, kur dzīvoties. Par
piešķirto finansējumu sanāca šūpoles un
jauna smilšu kaste, ko bērni paši krāsoja, viņa teica.
Valdis Dārznieks no Sniedžu mājas iedzīvotāju grupas Liepupē atklāja, ka piešķirtais finansējums bija labs atbalsts sen
iecerētājam: - Doma kaut ko darīt bija jau
vairākus gadus. Krājām naudu, tad uzrakstījām projektu un ieguvām atbalstu,
bija jāsāk darīt. Par projekta līdzekļiem
iegādājāmies bruģi, pašu nauda atlika
citiem darbiem. Salikām kanalizācijas
caurules, lai aizvadītu lietusūdeņus, nomainījām pagraba logus, atjaunojām un
nokrāsojām pamatus, nozāģējām mājai
tuvu esošos kokus un uzlikām bruģi. Katrs
strādāja, cik varēja, pārsvarā brīvdienās.
Tagad ir prieks - pagrabs sauss, apkārtne skaista, sausām kājām varam aiziet
pie kaimiņiem. Plāni uz priekšu arī ir jau
izdomāti. Paldies par palīdzību, tas bija
liels atspaids.
Savu 2015. gada projektu Putnu draugi
prezentēja Sandis Birkenbergs no biedrības Marmots. Viņš uzsvēra: - Mēs esam
par dabu, ap dabu un dabā. Mūsu projekta mērķis bija, piesaistot jaunatni dabai,
iegādāties, izgatavot un uzstādīt piekrastes kāpu zonā 35 putnu būrīšus dobumperētājiem. Paldies atsaucīgajiem Ainažu
Jūrskolas un Ugunsdzēsības muzejā un
jaunatnes iniciatīvu centrā! Kad, kā un uz
kuru pusi likt būrīšus, vaicājām Latvijas
ornitologu biedrībai un pēc viņu ieteikuma veicam būrīšu apsekošanu. Ceram šo
projektu turpināt un paplašināt, varbūt
sarīkosim Putnu dienas.
Runājot par 2017. gadu, projektu koordinatore S. Kukanovska informēja, ka
šī gada projektu konkursa Iedzīvotāji veido savu vidi nolikums ir apstiprināts un
5000 eiro finansējums ir piešķirts (vienam
projektam līdz 1000 eiro). Projektu ie
sniegšana būs no 27. marta līdz 27. aprīlim.
Ilga Tiesnese

Turpinās
labdarības
akcija
No sirds
uz sirdi

Pateicoties atsaucīgu uzņēmēju un
privātpersonu atbalstam, 2016. gada nogalē labdarības akcijai No sirds uz sirdi
saziedoti 820 EUR.
Šajā gadā, tāpat kā pagājušajā, labdarības akcijā ģimenes ar bērniem, kas
nonākušas grūtībās, un daudzbērnu ģimenes aicināsim uz dažādiem novada
kultūras iestādēs organizētiem pasākumiem. 24. janvārī 13 bērni no sešām
ģimenēm apmeklēja Jaunā Liepājas teātra izrādi Pelnrušķīte Ainažu kultūras
namā. Turpināsim ģimenes aicināt uz
pasākumiem visu gadu.
Sociālais dienests izsaka pateicību
ziedotājiem: Maigai Liepiņai, Ilonai
Balodei, Gintam Ronim, Skaidrītei
Eglītei, Dainai Blomei, SIA Baņķis,
zv.s. Kurķis un Aleksandram Rozenšteinam, SIA Kuivižu Enkurs, Rīgas starprajonu zvejnieku kooperatīvai biedrībai,
z.s. Irnumi 2 un z.s. Vīganti.
Salacgrīvas novada domes
Sociālais dienests
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Var iesniegt
lauku bloku
precizējumus
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē klientus, ka no 3. februāra sākta lauku bloku/ ainavu elementu precizēšana
2017. gadam. Precizēšanas pieprasījumus
varēs iesniegt līdz 1. aprīlim.
Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ka klients vēlas iekļaut lauku blokā
jau sakoptu platību, pievienot jaunus ainavas elementus vai no lauku bloka izņemt
neapsaimniekotu platību. Platībai jābūt
sakoptai uz lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi, jo tā tiks apsekota arī dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā netiks iekļauta lauku blokā un sezonas laikā
netiks veikta atkārtota platības apsekošana.
Ņemot vērā kļūdas, ko klienti pieļāva
iepriekšējā gadā, LAD atgādina, ka minētais lauku bloku precizēšanas pieprasījums
nav iesniegums platību maksājumu saņemšanai 2017. gadā. Vienoto iesniegumu
varēs iesniegt pavasarī, un tā iesniegšanas
laikā ārpus lauku bloka varēs pieteikt tikai
tādu sakoptu platību, kas ir vismaz 0,30 ha.
Šogad lauksaimniekiem, kuri saimnieko pa stabilām un dabā identificējamām
lauku robežām, varēs izveidot lauksaimnieku blokus (arī tie jāiesniedz kā lauku
bloku precizējums), lai nošķirtu savas
apsaimniekotās platības no kaimiņu apsaimniekotajām platībām. Šī iespēja veidot lauksaimnieku blokus ļaus laikā, kad
notiks pieteikšanās platību maksājumiem,
izvairīties no pieteikto platību pārklāšanās
ar kaimiņu pieteiktajām platībām. Plašāka
informācija par lauksaimnieku bloku veidošanu lasāma LAD mājaslapā.
Atgādinām, ka klienti var pārliecināties par savām apsaimniekotajām platībām LAD ģeogrāfiskajā informācijas
sistēmā, kurā apkopota aktuālākā informācija par lauksaimniecībā izmantojamo
zemi un ainavu elementiem lauku blokos:
http://karte.lad.gov.lv/.
LAD Klientu daļa
Tālrunis 67095000

2017. gada 24. februāris

Elektrotīkla attīstībā visos
Latvijas reģionos Sadales tīkls
ieguldīs 106 miljonus eiro

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu un līdzsvarotu elektrotīklu attīstību, AS Sadales tīkls visos Latvijas reģionos turpina
īstenot nozīmīgus elektroapgādes investīciju projektus, paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti valsts
iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Šogad
plānotajos elektrotīkla rekonstrukcijas
un uzlabošanas projektos Sadales tīkls
ieguldīs 106 miljonus eiro. Lai stiprinātu sadarbību ar Latvijas pašvaldībām
un iepazīstinātu ar investīciju projektiem attiecīgajos reģionos, arī šogad tiks
organizētas tikšanās ar pašvaldību pārstāvjiem.

tīkla attīstībā Sadales tīkls plāno ieguldīt
106 miljonus eiro un atjaunot 873 km vidējā sprieguma elektrolīniju. Tajā skaitā
vidējā sprieguma gaisvadu līniju pārbūvi
par zemē ieraktām kabeļu līnijām plānots
veikt 203 km garumā, atjaunot zemsprieguma elektrolīnijas 890 km garumā, kā arī
rekonstruēt vai no jauna izbūvēt 711 transformatoru apakšstaciju. Aktuālā informācija par lielākajiem investīciju projektiem
konkrētos reģionos pieejama http://ejuz.
lv/blg.
Elektroenerģijas lietotāju prasība ir
augsts elektroapgādes drošums, tādēļ pastiprinātu uzmanību Sadales tīkls pievērš
savlaicīgai 110/20/10 kV apakšstaciju atjaunošanai un jaunu apakšstaciju izbūvei,
jo tās ir drošas elektroapgādes garants.
Apakšstacijas nodrošina elektroapgādi
vairākiem tūkstošiem iedzīvotāju, uzņēmumiem un valsts nozīmes objektiem. To
rekonstrukcija dod iespēju pie elektrotīkla
pieslēgt jaunus elektroenerģijas lietotājus,
tāpēc šogad turpinās sadales elektroietaišu
rekonstrukcija un pārbūve apakšstacijās
Daugavpils, Jāņciems, Bolderāja II, Miezīte Jelgavā, Ķemeri, Priekule, Centrālā,
kas atrodas Rīgā, Lāčplēša ielā, Viļaka, Bišuciems, Rūjiena un sadarbībā ar
AS Augstsprieguma tīkls jaunu apakšstaciju Koknese, Skrunda, Skanste un Stīpnieki
lidostas Rīga apkaimē izbūve, kas būs uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgs priekšnosacījums. Vērtējot teritorijas nākotnes
attīstības plānu, objektiem šajās vietās būs
nepieciešami papildu lielas jaudas elektrotīkla pieslēgumi, veicinot būvniecības un
uzņēmējdarbības attīstību.

dales tīkls» turpina plānveidīgi atjaunot
un rekonstruēt elektrotīklu, veikt vadu un
balstu nomaiņu, zemsprieguma un vidējā
sprieguma gaisvadu līniju pārbūvi kabeļu
līnijās, veikt elektrolīniju trašu attīrīšanu no kokiem un krūmiem, kā arī turpina
attīstīt elektrotīkla digitalizāciju. Tas, cik
daudz un efektīvi tiek ieguldīts elektrotīkla
pārbūvē šobrīd, noteiks, kāda būs elektroapgādes kvalitāte un izmaksas turpmākajos 30 - 50 gados, jo tas ir laiks, kādu
vidēji kalpo elektrotīkla elementi, - norāda
A. Pinkulis.
Efektīvi investējot, bojājumu
gadījumos elektroapgāde tiek
atjaunota ātrāk
Tautsaimniecības attīstību būtiski ietekmē elektroapgādes drošums un kvalitāte. Klienti vēlas, lai elektroapgāde būtu
nepārtraukta un atbilstošā kvalitātē, turklāt katra elektrības pārtraukuma minūte
vai sprieguma svārstības ietekmē konkrēta
uzņēmuma darbību un sagādā neērtības
iedzīvotājiem. Lai elektrotīkls būtu drošs,
efektīvs un klienti saņemtu kvalitatīvu
un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi,
ikdienā tiek veikts nozīmīgs preventīvs
tehnisko pasākumu kopums. Rūpīgi izvērtējot katra investīciju projekta nozīmīgumu klientu elektroapgādes uzlabošanā,
Sadales tīkls ik gadu iegulda elektrotīkla
attīstībā.
Iepriekšējos gados paveiktā darba efektivitāti apliecina elektroapgādes kvalitātes
rādītāji, kas ietekmē ikvienu Latvijas iedzīvotāju - neplānoto elektroapgādes pārtraukumu skaits (nozares rādītājs - SAIFI)
un ilgums (nozares rādītājs -  SAIDI).
Tiecoties sasniegt Eiropas vidējo līmeni,
Sadales tīkls ir samazinājis SAIDI koeficientu vienam klientam teju trīs reizes - 
no 293 minūtēm 2011. gadā uz 104 minūtēm 2016. gadā, savukārt elektroapgādes pārtraukumu skaits samazināts no
5,6 reizēm uz vienu lietotāju 2011. gadā uz
2,2 reizēm 2016. gadā. Rezultāti atspoguļo
ieguldīto darbu iepriekšējos gados, tādēļ
Sadales tīkls turpina mērķtiecīgu darbu,
lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti
un sasniegtu Eiropas valstu vidējo līmeni.
Savukārt, lai elektroapgādes pārtraukumi
pēc iespējas mazāk ietekmētu lietotājus,
uzņēmumā nepārtraukti tiek pilnveidoti un
uzlaboti darba procesi, paaugstināta darbinieku profesionālā kompetence, veikta
personāla un kvalificēto būvdarbu veicēju
apmācība.
Sadales tīkls ir elektrotīkla uzturētājs
un attīstītājs Latvijā, kas nodrošina elektroenerģijas piegādi vairāk nekā vienam
miljonam klientu objektu visā Latvijas
teritorijā, un elektroenerģijas sadales tīklu
kopgarums ir gandrīz 95 000 kilometru.
Tatjana Smirnova,
AS «Sadales tīkls» preses sekretāre
Tālr. 67728823
tatjana.smirnova@sadalestikls.lv

Regulārs dialogs ar pašvaldībām
palīdz strādāt efektīvāk
Sadales tīkla darbinieki uztur regulāru
komunikāciju ar pašvaldībām. Iepriekšējo
gadu pieredze liecina, ka pašvaldības novērtē tikšanās kā lietderīgas, jo dalībnieku skaits pieaug un tajās piedalās dažādu
pašvaldības struktūrvienību un uzņēmumu
vadītāji, pagastu pārvalžu vadītāji un citi
speciālisti, kuriem ikdienas darbs ir saistīts ar attīstības plānu izstrādi, būvdarbu
veikšanu un kontroli u.c. saimnieciskajiem
un ekonomiskajiem jautājumiem. Jomas,
kuras pašvaldībām ir svarīgākās, ir investoru piesaiste, iedzīvotāju elektropiegādes
jautājumu sakārtošana, kā arī vienlaicīga
būvdarbu veikšana un attīstības plānu saskaņošana.
Ļoti liela nozīme ir savlaicīgai informācijas apmaiņai ar pašvaldībām par
plānotajiem ielu, ceļu vai inženierkomunikāciju rekonstrukciju projektiem. Saskaņojot elektrotīkla attīstības darbus ar
Ik gadu jāatjauno vismaz 2% no
pašvaldībās plānoto, var iegūt abpusēji
elektrotīkla
pieņemamus risinājumus, saskaņotas darbības vienlaicīgai rekonstrukcijas darbu
- «Sadales tīkls» ilgtermiņā izvirzījis
veikšanai un tādējādi nodrošina optimālu prioritātes, kas saistītas ar elektroenerinvestīciju ieguldījumu, kas veido pamatu ģijas sadales sistēmas drošuma un kvaliteritorijas attīstības ilgtermiņa plāniem un tātes paaugstināšanu. Katru gadu pilnībā
veicina projektu kopējo izmaksu samazi- jāatjauno vismaz 2% no kopējā elektronāšanos.
tīkla apjoma un ik gadu nepieciešams reDialogs starp Sadales tīklu kā elektro- konstruēt un atjaunot elektrolīnijas vidēji
enerģijas sadales pakalpojumu sniedzēju 1600 km garumā. Atbilstoši pieejamajam
Ministru kabineta noteikumi par mājas un pašvaldībām, kas visprecīzāk zina sa- finansējumam tas ir minimālais apjoms,
(istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību vās administratīvajās teritorijās izvietotos ko «Sadales tīkls» vērtē kā kompromisa
nosaka, ka no 2017. gada 1. janvāra obli- objektus un infrastruktūru, ir saimniecis- variantu starp iedzīvotāju un uzņēmumu
gāti jābūt apzīmētiem (čipotiem) un Lauk- ki pareizas prakses piemērs, kā rezultā- maksātspēju un objektīvu nepieciešamību
saimniecības datu centra (LDC) datubāzē tā ieguvēji ir visi pašvaldību iedzīvotāji. tīkla atjaunošanā, - skaidro Sadales tīkla
reģistrētiem visiem Latvijā mītošajiem su- Regulāra komunikācija dod iespēju paš- izpilddirektors Andis Pinkulis. - Aptuvevaldībām izprast Sadales tīkla attīstības ni 50% no valsts kopējā elektrotīkla vēl
ņiem.
Salacgrīvas novadā suņu čipošanu var pamatvirzienus un galveno procesu nori- aizvien ir padomju laika mantojums, tas
veikt veterinārajās klīnikās - SIA Vidzemes si, savukārt Sadales tīkls no pašvaldībām vairs neatbilst ne klientu mūsdienu vaveterinārais serviss Salacgrīvā, telefons -  saņem konstruktīvus ierosinājumus par jadzībām un prasībām pēc kvalitatīvas
64041318 vai IK Auxilium Ainažos, tele- uzņēmuma procesu un pakalpojumu piln- elektroenerģijas piegādes, ne arī iedzīvotāju apdzīvotības blīvumam un elektrofons - 29487678. Reģistrēt suni LDC da- veidošanu.
enerģijas patēriņa apjomam. Tur, kur bija
tubāzē var veterinārajās klīnikās, SalacgrīVisā Latvijā turpinās elektrolīniju
padomju saimniecības un lielas rūpnīcas,
vas novada domē vai LDC. Cena par suņa
un apakšstaciju rekonstrukcija un
šobrīd bieži vien vairs ir tikai pamestas
reģistrēšanu LDC datubāzē ir 3,50 EUR,
izbūve
ēkas, bet kādreizējo pļavu vietā piepilsētomēr jārēķinās, ka veterinārajās klīnikās
Lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu tās tagad ir plaši jauno projektu ciemati
reģistrācijas izmaksas ir dārgākas.
Savukārt Salacgrīvas novada domes elektroenerģijas piegādi uzņēmumiem un vai arī attīstījusies uzņēmējdarbība. Tādēļ
saistošie noteikumi Nr. 5 Mājas (istabas) iedzīvotājiem visā Latvijā, šogad elektro- atbilstoši pieejamajam finansējumam «Sadzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtība Salacgrīvas
novadā paredz, ka par mājas dzīvnieku
(suņu) turēšanu Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā ir jāmaksā ikgadējā
pašvaldības nodeva -  4,27 EUR saskaņā Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod slēgtā izsolē ar augšupejošu soli:
l 8 (astoņus) zivju tīklus, līdz 50 m (piekrastes ūdeņos izmantošanai tikai pašpatēriņa zvejā).
ar Salacgrīvas novada domes saistošajiem 		 Zvejas tiesību lietošanas termiņš - ne ilgāk kā uz 1 gadu, t.i., līdz 2017. gada 31. decembrim;
noteikumiem par Salacgrīvas novada pašl 6 (sešus) reņģu tīklus, garākus par 50 m, bet nepārsniedzot 100 m.
valdības nodevām. Pēc nodevas nomaksas 		 Zvejas tiesību lietošanas termiņš - ne ilgāk kā uz 1 gadu, t.i., līdz 2017. gada 31. decembrim.
mājas dzīvnieka (suņa) īpašniekam (turē- Izsolē var piedalīties fiziska persona, kura iesniegusi Salacgrīvas novada domē rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iesniegumu un kuras deklarētā
tājam) tiek izsniegta reģistrācijas pazīša- dzīvesvieta vai piederošais nekustamais īpašums atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā, turklāt jābūt ievērotiem zveju regulējošajiem noteinas zīme.
kumiem.
Nodevu var samaksāt Salacgrīvas novanav jāraksta, ja tas iesniegts 2016. gadā par zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai uz zivju tīklu 2017. gadam. Papildu iesniegums
da domē, Ainažu pilsētas pārvaldē, Liep Iesniegums
jāiesniedz, ja vēlas iegūt zvejas tiesību nomu uz reņģu tīklu līdz 2017. gada 3. martam.
upes pagasta pārvaldē, kā arī pie pašvaldības kārtībniekiem (iepriekš sazinoties Izsoles norises vieta un laiks ir Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra Bāka ēkā Sila iela 2, Salacgrīvā 2017. gada 6. martā plkst. 16.
didzis.zibals@salacgriva.lv, 25636008 vai Reģistrēšanās no plkst. 14 līdz 15.30 Salacgrīvas novada domē Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, pie izsoles komisijas sekretāres Solvitas Kukanovskas
(110. kab.). Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2017. gada 6. martā pulksten 15.30.
gunita.bisniece@salacgriva.lv, 26443894).
Didzis Žibals un Gunita Bisniece, Ar pilnu slēgtās izsoles Rūpnieciskās zvejas - pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas līča piekrastes ūdeņos nolikumu var iepazīties mājaslapā
novada kārtībnieki www.salacgriva.lv.

Uzmanību, mīļie
suņu īpašnieki
un saimnieki!

Paziņojums pašpatēriņa zvejniekiem
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Pieredzes apmaiņa pie Iecavas un
Limbažu jauniešiem

Janvāris ir īstais laiks, lai izvērtētu
iepriekšējā gada padarīto, veiksmes un
neveiksmes un kaldinātu jaunus plānus.
Mūsuprāt, tas ir arī brīnišķīgs laiks, lai sadraudzētos, dalītos ar idejām un pieredzi.
Tieši tāpēc arī Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrs (SNJIC) Bāka divas
dienas janvārī devās ciemos uz citiem jauniešu centriem un pie to apmeklētājiem.
Mazliet miglainajā un vēl sniegainajā
20. janvārī 6 novada jaunieši un Bākas
vadītāja Evija Keisele, jaunatnes lietu speciāliste Guna Grote-Majore devās ciemos
uz Iecavas jauniešu centru.
Iecavnieki sagaidīja ar ekskursiju pa
savu centru, kas 2017. gadā svinēs gada
jubileju. Tas ar Šveices programmas atbalstu iekārtots telpās, kur senos laikos
bijusi muižas bibliotēka. Priecājamies, ka
Iecavā ir tikpat pozitīvi un aktīvi jaunieši
kā Salacgrīvā -  iepazināmies, pastāstījām
cita citam par savu centru galvenajiem
darbības virzieniem, mērķiem, pieprasītākajiem pasākumiem. Salacgrīvas novada
jauniešus interesēja, kā Iecavā tiek organizēts Gada jaunietis, jo arī Salacgrīvas
jaunatnes konsultatīvās padomes jaunieši
plāno šādu pasākumu. Iecavnieki turpretī vēlējās uzzināt, kā veidojusies SNJIC
neformālā grupa B komanda, kā un kādos
virzienos tā darbojas.
Diskusijās laiks paskrēja ātri un pienāca laiks doties iepazīt tuvējo Iecavas parku. Svaigā gaisā jaunieši spēlēja komandas saliedēšanās spēles, cēla augstākos
sniega piku torņus un pat kopīgi uzvēla
sniega Superjaunieti, pie kura pēc tam varēja kopīgi nofotografēties. Pusdienās ko-

Šādas pieredzes apmaiņas ir ļoti vajadzīgas, tās ļauj novērtēt, ar ko mūsu novadā un arī jauniešu centrā varam lepoties un kādi vēl
izaicinājumi gaidāmi nākotnē

pīgi turpat ārā pie jauniešu centra gatavotā
zupa garšoja lieliski.
Priecājamies par sadarbību un kontaktiem arī ar tuvākajiem kaimiņiem -  Limbažu jauniešu centru, uz ko mazliet citā
sastāvā devāmies 24. janvāra pēcpusdienā.
Limbažu jauniešu domes prezidente Ketija Jamante mūs iepazīstināja ar prezentāciju par centra darbību, mērķiem un aktu

ālākajiem pasākumiem. Interesantā ideju
ģenerēšanas spēlē radās dažādi neordināri
pasākumu piedāvājumi. Izkristalizējās
ideja, ka noteikti jātiekas vēl - piemēram,
ejot pārgājienā, kurā jaunieši iziet katrs no
savas pilsētas un satiekas vienā punktā vai
arī tiekas kādā kopīgā divu dienu pasākumā Salacgrīvā. Limbažos mūs uzrunāja
arī labās prakses piemēri saistībā ar viņu

organizēto Gada jaunieti un izveidotajiem
video par jauniešu centru.
Paši jaunieši atzina, ka šādas pieredzes
apmaiņas ir ļoti vajadzīgas, tās ļauj novērtēt to, par ko mūsu novadā un arī jauniešu
centrā varam lepoties un kādi izaicinājumi
gaidāmi nākotnē.
Guna Grote-Majore,
SNJIC «Bāka» jaunatnes lietu speciāliste

Ainažos dziesma skan pāri robežām

Ainažu
kultūras
namā sen
nebija
skanējis
piecu koru
dziedājums

Skanīgi aizsākās Gaiļa gads Ainažu
kultūras namā. 28. janvāra pēcpusdienā
Ainažos savas balsis skandēja pieci jauktie kori gan no Igaunijas, gan Latvijas.
Varētu teikt, ka šis bija pārrobežu projekts - tā to nosauca kora Krasts diriģente
Agra Jankovska, veikli sarunājoties ar klausītajiem gan igauņu, gan latviešu valodā.
Koncertu ieskandināja vistālākie draugi no Lietuvas pierobežas -  Īslīces koris
Četri vēji un Iecavas jauktais koris Iecava
(diriģenti Linda un Uģis Matveji). Diriģenti ir atsaucīgi un vienmēr tiek mīļi gaidīti
Ainažos, jo abi vadīja Ainažu kori gandrīz
7 gadus. U. Matveja pārziņā šobrīd, gatavojoties Dziesmu svētkiem, ir arī Bauskas apriņķa kori. Pēc tam vārds tika dots
mums, mājniekiem, korim Krasts. Diriģentei Agrai patīk radīt mums, koristiem,

pārsteigumus. Tāpēc šoreiz pie diriģēšanas
stājās kora diriģents Vitālijs Bogdanovičs,
pati kora vadītāja A. Jankovska un viņas
skolniece Paula Šrenka, kura šobrīd mācās Latvijas Mūzikas akadēmijas 1. kursā
pie Dziesmu svētku virsdiriģenta Sigvarda
Kļavas. Koncentrēšanās un balsu locīšana,
sekojot cita diriģenta rokai, tika sekmīgi īstenota. Paldies klausītājiem par aplausiem!
Tad jau bija kārta draugiem no Iecavas, kuri
atzinās, ka pēdējo reizi Ainažos viesojušies
pirms 12 gadiem. Latviešu tautasdziesma
Sasala jūrīna R. Paula apdarē bija veltījums mājniekiem, tā uz pieprasījuma tika
atkārtota. Solo izpildīja diriģentu meita
Anna Matveja, bet diriģēja Linda Matveja.
Prieks bija dzirdēt kaimiņu kori no Treimaņiem Igaunijā (diriģente Tīja Somre). Viņu
korī dzied 2016. gada labākais Igaunijas

kultūras darbinieks -  Viljars Somre, kurš
pirms pāris dienām bija saņēmis apbalvojumu savā valstī. Protams, Ainažu kultūras
nesējiem Viljars ir ļoti labi pazīstams, jo
daudzus gadus tiek meklēti risinājumi kopīgu pasākumu izveidei. Ūlu koris (Igaunija)
ar diriģenti Anneli Kuningu Ainažos viesojās pirmo reizi, bet jau vasarā grib mūs
redzēt ciemos. Diriģente pie kora dodas no
Pērnavas. Abi kori mūs, latviešus, priecēja
ar savām dziesmām par Dienvidigauniju,
par alu, par mūziku, bet kā ciemkukulis
abu koru izpildījumā skanēja latviešu tautas dziesma Bēdu manu lielu bēdu latviešu
valodā.
Protams, ļāvām igauņiem pirmajiem izdziedāt kopkora dziesmas, jo viņu pirmie
Dziesmu svētki notika 1869. gadā -  četrus gadus agrāk nekā Latvijā. Bet tad jau

nāca kārta mums izrādīt sevi. Trīs latviešu
koru izpildījumā R. Paula dziesma Manai
dzimtenei U. Matveja virsvadībā un mūsu
diriģentes A. Jankovskas klavierspēles
pavadījumā izskanēja koncerta noslēgumā. Igauņi teica, ka jutušies kā Vispārējos
Dziesmu svētkos. Pēc dāvanu saņemšanas
no draugiem -  bija gan Bauskas alus, gan
no konfektēm būvēts burukuģis, gan ananāss vitamīniem -, posāmies uz vakara saviesīgo daļu, lai kopā izdejotu gan igauņu,
gan latviešu dejas un spēles. Visus priecēja
mūsu kora puišu grupa Atspulgs (Vitālijs un
Ziedonis) un grupa no Treimaņiem -  Viljars un Tīja.
Lai balsis skan mums līdz Dziesmu svētkiem 2018. gadā, igauņiem - 2019. gadā!
Anastasija Celma,
kora «Krasts» prezidente
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Koncertā Vērtības nezūd ar solo uzstājas
Salacgrīvas vidusskolas audzēkņi

Kopā ar orķestri uzstājas flautas
specialitātes audzēkne, Salacgrīvas
vidusskolas 4.b klases skolniece Līga Anna
Maurīte

21. janvāris bija īpaša diena salacgrīviešiem, labas mūzikas cienītājiem, un Salacgrīvas mūzikas skolai. Jau pirms gada
bija parakstīts nodomu protokols par to,
ka Salacgrīvā notiks koncerts, kurā priekšnesumus sniegs Vidzemes kamerorķestris
un labākie Salacgrīvas mūzikas skolas audzēkņi.
Koncertprogramma Vērtības nezūd ir
projekts, ko īsteno Vidzemes kamerorķestris ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.
Tā mērķi ir virzīti uz to, ka profesionālajai
mūzikai jābūt pieejamai gan klausītājiem,
gan mūzikas skolu audzēkņiem, dodot
viņiem iespēju muzicēt kopā ar orķestra
māksliniekiem, kuri ieguvuši profesionālu muzikālo izglītību. Vidzemes kamerorķestrī spēlē Vidzemes mūzikas skolu skolotāji un viņu bijušie audzēkņi izcilā diriģenta Andra Veismaņa vadībā.
Koncertu Salacgrīvā vadīja Anna Spalviņa, kura pastāstīja, kāpēc koncertam
dots tieši tāds nosaukums. Viņa uzsvēra,
ka kultūras un muzikālās vērtības nav tikai klasika, bet tās rodas arī šodien, katru

dienu, un, iespējams, daudz no tā nākotnē
būs ļoti vērtīgs kultūras mantojums. Kā
izcila kultūras vērtība tika atskaņots skaņdarbs no mūzikas klasikas - Emīla Dārziņa Melanholiskais valsis, ar to tika iesākts
koncerts, bet lielākā daļa skaņdarbu bija
mūsdienu izcila latviešu komponista Andra Riekstiņa kompozīcijas. Viņš arī pats
darbojas Vidzemes kamerorķestrī -  gan
spēlē, gan raksta aranžijas orķestra skaņdarbiem. Klausītāji ļoti pozitīvi novērtēja
viņa darbu muzikalitāti, vieglumu, vienkāršību, tajā pašā laikā ne vienkāršotu,
bet izcili harmonisku, viegli uztveramu un
saprotamu. Viņa kompozīcijas pierāda, ka
nopietnā mūzika var būt saistoša gan pieaugušajiem klausītājiem, gan skolas vecuma bērniem. Vislielākā atsaucība bija viņa
Lauras koncerta 2. daļai, Intermeco un
koncerta pēdējam skaņdarbam Burtnieku
polkai, ko klausītāji lūdza atkārtot vēlreiz.
Klausītājiem šis koncerts bija sevišķs baudījums, bet tajā piedalījās arī divi Salacgrīvas bērnu mūzikas skolas un Salacgrīvas
vidusskolas audzēkņi. Viņiem tika dota

iespēja nospēlēt skaņdarbus kā solo izpildītājiem kopā ar orķestri.
Šāds notikums, ja vien dienās nekļūst
par izcilu solo mākslinieku, ir liels retums. Salacgrīvas mūzikas skolu pārstāvēja divi audzēkņi -  eifonija specialitātes
audzēknis un Salacgrīvas vidusskolas
9.a klases skolnieks Jānis Didzis Līdaks
un flautas specialitātes audzēkne, Salacgrīvas vidusskolas 4.b klases skolniece
Līga Anna Maurīte. Viņiem šis koncerts
bija piedzīvojums, kas paliks atmiņā vienmēr. Piedzīvojums, kurā viņi bija kopā ar
izcilu mūziku, izciliem mūziķiem. Varbūt
tieši šim koncertam būs liela loma viņu
attieksmes veidošanā pret mūziku, un, kas
zina, varbūt nākotnē mēs viņus redzēsim
koncertos kā solistus. Līgai Annai šis bija
arī labs pārbaudījums pirms piedalīšanās
XXII Latvijas Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju
konkursā Rīgā.
Inta Balode,
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja

Pirmklasnieku ballīte 100 dienas skolā

Februāris ir mēnesis, kad pirmo klašu
skolēni skolā aizvadījuši pirmās 100 mācību dienas. 3. februārī Salacgrīvas novada
mazie pirmklasnieki atzīmēja savas skolā
pavadītās pirmās 100 dienas. Visi mazie
un viņu skolotājas pulcējās uz pasākumu
Salacgrīvas vidusskolā.
Skolēni pasākumam bija gatavojušies
nopietni. Jau no pirmajām dienām skolā
mazie pirmklasnieki uzkrāja savos labos
darbus. Piemēram, Salacgrīvas vidusskolas pirmklasnieki audzēja savu 100 dienu
koku. Pirms pasākuma visi kopā ar krāsām
un saviem pirkstu un plaukstu nospiedumiem veidoja 100 dienu gleznu.
Svētku dienā pirmklasniekus sveicu es,
Salacgrīvas novada sākumskolu metodiskās apvienības vadītāja skolotāja Lolita
Valaņina, un pastāstīju, kāpēc visi novada pirmklasnieki pulcējušies. Šī ir Salac
grīvas novada skolu tradīcija, un jau sesto
gadu mazie pirmklasnieki savus svētkus
svin kopā. Katru gadu tas notiek kādā no
novada skolām. Šogad bija kārta svētkus
atkal organizēt Salacgrīvas vidusskolā.
Apsveikuma vārdus ņiprajiem pirmklasniekiem teica Salacgrīvas vidusskolas direktore Sanita Šlekone, novada izglītības
speciāliste Antra Paegle. Jaukus un mīļus
vārdus bijušajiem audzēkņiem veltīja audzinātājas no Salacgrīvas un Svētciema
bērnudārza, kuras bija sagatavojušas arī
pārsteiguma dāvaniņas. Ieradušies bija
arī 12. klases skolēni, kuri 1. septembrī
pirmklasniekus ievadīja skolas dzīvē.
Abiturienti pirmklasniekiem pasniedza
saldumus un pašu sagatavotas spēles. Vēl
savus jaunākos skolasbiedrus un ciemiņus
ar savu klases himnu sveica Salacgrīvas
vidusskolas 3.a klases skolēni, novēlot arī
pirmklasniekiem iemīlēt kādu dziesmu, ko
varētu saukt par savu himnu.
Un tad zālē par lielu pārsteigumu bērniem ieradās Gailis -  atraktīvais Haralds
Švītiņš. Šogad tas bija pasākuma simbols.
Īstā ballīte varēja sākties! Kad skolēniem
mīļus vārdus teica viņu klases audzinātājas un mūzikas skolotājas, Gailis pārbaudīja skolotāju apķērību, ātras reaģēšanas prasmes. Zālē valdīja jautrība. Arī
mazie pirmklasnieki rādīja, ko prot. Ar
dziedošu, atraktīvu priekšnesumu uzstājās mazie liepupieši, kuru audzinātāja
Sandra Zaķe un mūzikas skolotāja Solveiga Boka ar smaidu un uzmundrinošiem
vārdiem iedrošināja audzēkņus. Brašs
bija mazo dejas solis. Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas pirmklasnieki, ar
kuriem ikdienā kopā ir skolotāja Simona
Oga, bet mūzikas stundas vada skolotāja

Pirmklasnieku kopbilde - priekam, jautrībai un kopīgām atmiņām

Tatjana Lazdiņa, skandēja dzejoli un dziedāja dziesmiņu. Salacgrīvas vidusskolas
1.a klases audzēkņi paši spēlēja dažādus
instrumentus un dziedāja dziesmiņu par
alfabētu, pavadot to ar dažādām kustībām.
Viņus ikdienā māca un audzina skolotāja
Laura Eimane, bet mūzikas pasaulē ievada Inga Strante. 1.b klases skolēni ar
skanīgu priekšnesumu teatrāli parādīja, kā
viņi dodas uz skolu un ko tur dara. Šiem
skolēniem ikdienas gudrības māca un ik
brīdi kopā ir skolotāja Vineta Dance, bet
uz mūzikas stundām bērni dodas pie skolotājas Ināras Ādmīdiņas. Mijoties Gaiļa
aktivitātēm ar priekšnesumiem, skolēnu
pozitīvām emocijām un savu prasmju izrādīšanai, svētki tuvojās nobeigumam.
100 - daudz vai maz? Jautājums, uz kuru
skanēja dažādas atbildes. 3.a klases skolēni bija sagatavojuši uzdevumu - 100 sekunžu laikā katrai klasei uzrakstīt vārdus,
ar kuriem viņiem asociējas skola. Bērniem
likās, ka laika stipri par maz, jo rakstīt bija
tik daudz ko… Bet, kad 100 sekundes bija
jāklusē, tad laiks vilkās tik ilgi!
Visvairāk pirmklasnieki priecājās par
ballīti. Ar Gaili bērni kopā mācījās jaunu
deju, kādā no dejām rādīja, kā jābrauc ar
auto, mācījās nomazgāt muti, bet visjautrākā bija Ballējam, neguļam!. Pasākuma

Mazie
ainažnieki
kopā ar
skolotāju
Tatjanu
Lazdiņu
veido
100 dienu
piemiņas
plakātu

noslēgumā skolēni priecājās par krāšņo
salūtu svētku kliņģeros un saldajām piemiņas dāvaniņām. Noslēgumā tapa kopīga
Salacgrīvas novada pirmklasnieku bilde.
Paldies par atbalstu visu trīs novada
skolu direktorēm, novada izglītības speciālistei, pasākuma apskaņotājam Kalvim
no 12. klases, visām skolotājām, tehniskajiem darbiniekiem, skolēniem, kuri ierīkoja skaisto fotostūrīti, 3.a klases skolēniem.

Paldies vecākiem, kuri posa bērnus šiem
svētkiem un bija domās kopā ar viņiem!
Sirsnīgu paldies visi sūta izcilajam, nenogurdināmajam Gailim - H. Švītiņam.
Tiekamies nākamajā Pirmklasnieku
100 dienas skolā pasākumā Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā!
Ar visiem kopā priecājās
skolotāja Lolita Valaņina
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Mācībstunda pie viceadmirāļa
Gaida Andreja Zeibota

Tikšanās ar admirāli Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā

Latvija, būdama jūras valsts, var lepoties ar trim admirāļiem. Grāfs Arčibalds
Keizerlings - Pirmās brīvvalsts laika Jūras
krastu aizsardzības eskadras komandieris
no Liepājas. Teodors Spāde - Latvijas Kara
flotes komandieris no Ventspils. Un vid
zemnieks, atjaunotās Latvijas Republikas
pirmais Jūras spēku komandieris, vēlākais
Nacionālo bruņoto spēku komandieris Gaidis Andrejs Zeibots. Tieši viņš Barikāžu
atceres dienās tikās ar Salacgrīvas un Liep
upes vidusskolas un Krišjāņa Valdemāra
Ainažu pamatskolas audzēkņiem, kuri,
bibliokuģa Krišjānis Valdemārs uzrunāti,
devās izziņas braucienā uz Rīgas kuģu būvētavu un Rīgas Vēstures un kuģniecības
muzeju.
Bibliokuģi un viceadmirāli G. A. Zeibotu saista sena draudzība. Vispirms jau
mākslas, kultūras un jūrasspēku ziņā. Diplomāte Anna Žīgure savulaik pravietiski
secinājusi: - Ir labi, ka Latvijā ir tādi vīri
kā admirālis Gaidis Zeibots, kurš aptver
arī to, cik liela ir kultūras loma militārajā
izglītībā. Bez kultūras nav tautas, un armijas sauszemes un jūras vienības ir tautas
daļa.
AS Rīgas kuģu būvētava, kur G. A. Zeibots ir padomes loceklis, skolēni iepazinās
ar kuģu būves tradīcijām Latvijā 100 gadu
garumā. Tas ir savdabīgs turpinājums bibliokuģa pagājušā rudens akcijai -  iestādīt

Rīgas mastu priedes Vidzemes kuģu būves
vietās izcilo meistaru piemiņai. Šodienas
situācija ir gluži pretēja -  trūkst labu kuģubūves meistaru! Rūpnīcā uzzinājām, ka
augstas klases kuģu korpusu metinātājus,
atslēdzniekus un virpotājus pat nākas ievest kā viesstrādniekus no Ukrainas, Baltkrievijas un Krievijas. Viceadmirālis mums
ļāva ielūkoties darbnīcās un cehos, kur top
militārie peldlīdzekļi, tāpat varējām vērot,
kā tiek būvēts kārtējais dzīvo lašu transportkuģis Norvēģijas zvejniekiem.
Rīgas kuģu būvētava ar vairāk nekā
100 gadu vēsturi pārsteidza ik uz soļa.
Varenie peldošie doki, kas tobrīd bija gatavi uzņemt kompānijas Tallink sniegbalto
pasažieru kuģi, radīja skolēnos apbrīnu.
Nav noslēpums, ka bibliokuģa komandas
mērķis tieši ir radīt jauniešos interesi par
jūrniecības arodiem, tostarp kuģubūvi un
remontu. Tikšanās reize bija lieliska mācībstunda par dzimtenes mīlestību, patri
otismu, Latviju kā senu un perspektīvu
jūras valsti.
Kuģubūves tradīcijas turpinājām iepazīt Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā
Vecrīgā. Šis Baltijas valstīs vecākais un
fondiem bagātākais muzejs sniedz unikālas vēstures liecības par lībiešiem un kuršiem, kuru dzīvesstilā jaušam saknes mūsu
šodienas jūrā iešanas gēniem. Vai kāds no
mūsu novada jauniešiem izvēlēsies savu

Salacgrīvas novada skolēni no Ainažiem, Liepupes un Salacgrīvas Rīgas kuģu būvētavā
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Atnāc un
uzzināsi!

Liepupes bibliotēkā 3. februārī uz šādu
tikšanos pulcējās tie, kuri vēlējās uzzināt,
kas gaidāms Ugunīgā Gaiļa gadā. Kā zināms, šis gads pēc ķīniešu kalendāra sākās
28. janvārī. Astrologi apgalvo: nepakļāvīgais Gailis ietekmēs visas zodiaka zīmes
bez izņēmuma. Gailis ir saules simbols - 
tieši ar viņa dziesmu no rīta sākas diena. Ķīnieši Gailī saskata piecus tikumus:
tas apvieno drošsirdību, labsirdību, uzticību, cieņu un labvēlību. Tieši šis īpašības arī mēs centīsimies kopt un veicināt
2017. gadā. Vēl šogad ģērbsimies koši,
komunicēsim ar gudriem cilvēkiem un
baudīsim apkārtējo uzmanību, sasniegsim
katrs savu patieso mērķi. Skaitīsim veiksmes, nevis neveiksmes! Domāsim par to,
kas mums ir, nevis par to, kā mums nav!
Priecāsimies un nezaudēsim savu es! Kodzīvi saistīt ar jūru? Šis jautājums paliek
pīgi noskatījāmies un noklausījāmies Gaiļa
arvien atklāts, ļaujot runāt statistikai - 
dziesmas sveicienus un tad risinājām tema13 000 Latvijas jūrnieku ik gadu pārved
tisku erudīcijas testu Ki-ke-ri-gū, kur visi
mājās 360 miljonus eiro savām ģimenēm,
26 jautājumi bija savā veidā saistīti ar Gaitai skaitā - bērnu izglītībai un investīcijām
li. Pareizi atrisinot testa jautājumus, uzzināLatvijā.
jām, ko Gailis saka, iznākot no vistu kūts.
Nedaudz smeldzīga noskaņa valdīja
Noslēgumā ieklausījāmies horoskopos, ko
Doma laukumā, kur todien dega Barikākatram individuāli sola sava zodiaka zīme.
žu atceres ugunskuri. Dzeltenajā Ikarus
Sarmīte Zvīne,
autobusā varēja aplūkot barikāžu laika foLiepupes bibliotēkas vadītāja
toliecības, un daudziem jauniešiem tā bija
pirmā tikšanās ar tā laika auru.
Neapšaubāmi -  mācībstunda pie viceadmirāļa G. A. Zeibota bija liels pagodinājums mūsu novada skolēniem, jo šis
kopā pavadītais laiks liecināja, cik būtiska
viņam ir saikne ar jaunajiem, tiem, kuri
Latvijas kā jūras valsts vārdu nesīs tālāk
pasaules jūrās un okeānos. Ne velti mūsu
novadnieks komandkapteinis Hugo Leg
zdiņš ir teicis: - Lai varētu komandēt jūLaiku allaž gribas kaut drusku piebremras spēkus, admirālim jābūt simtprocentīgi
godīgam, disciplinētam un gudram. Kopā zēt. Tieši aukstais ziemas laiks saliedē
ar visiem kara jūrniekiem lepojos ar Gaidi cilvēkus, liek dziļāk ielūkoties un ieklausīties vienam otrā, liek turēties vēl ciešāk
Zeibotu, kuram piemīt visas šīs īpašības.
Bibliokuģa Krišjānis Valdemārs aktivi- kopā. Gandrīz ikvienam cilvēkam ir kāds
tātes arī šogad atbalsta Salacgrīvas novada hobijs, bet dažiem pat vairāki. Vieniem tā
dome, kurai rūp, lai novada jaunieši atras- ir iespēja atpūsties no pelēkās ikdienas vai
tu ceļu uz Latvijas nacionālo bagātību -  darba, savukārt citiem - rast izpausmi savām radošajām spējām.
jūru!
Janvāra beigās Ainažu bibliotēkā ar
Gints Šīmanis
Raivja Struncena foto moto Jaunais gads jāsagaida jautri un radoši ciemojās divas jaukas dāmas - Aiva
Briede un Onita Reča, kuras iepazīstināja lasītāju klubiņa Vārds dalībnieces ar
saviem vaļaspriekiem -  dažādās tehnikās
veidotiem rokdarbiem. Aiva un Onita ikdienā strādā bērnudārzā Randa - Aiva ir
pirmsskolas skolotāja, bet Onita -  skolotāja palīdze. Bieži vien arī savā darbavietā
meitenēm iznāk gatavot kādu interesantu
dekoru, par kuriem priecājas gan mazie
bērnudārza ķipari, gan viņu vecāki. Aiva
un Onita gatavo smaržīgas ziepītes, dekorus no dažādiem dabas materiāliem,
darbus, darinātus no džutas diegiem un
kafijas pupiņām, organzas auduma ziediņus, vīna glāžu pazīšanas zīmes, odu
atbaidīšanas līdzekļus no dabīgiem materiāliem, no ēteriskām eļļām un vīnogu
kauliņu eļļas lūpu pomādes u.c. Idejas
šīm jaukajām lietām viņas smeļas dažādās
interneta mājaslapās, piemēram, visu par
dabīgo kosmētiku un tās sastāvdaļām var
atrast mājaslapā bbfactory.lv, idejas citiem
darbiem uzmeklētas www.youtube.com un
www.facebook.com.
Pasākuma noslēgumā Aiva un Onita
iemācīja klubiņa dalībniecēm no kreppapīra pagatavot hiacintes ziedus, kas sanāca
krāšņi un priecēja ikvienu, rosinot domas
par pavasara tuvošanos.
Lai katram tiek kaut pa sīkam gaismas
stariņam - lai izdodas viss iecerētais!
Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja

Janvārī Ainažu
bibliotēkā
uzplaukst
hiacintes
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Par Salacgrīvas novada
2017. gada budžetu
2017. gada budžets apstiprināts: 2016. gada 28. decembrī (lēmums
Nr. 523) Budžetā veikti grozījumi, iekļaujot papildu piešķīrumus:
2017. gada 18. janvārī (lēmums Nr. 37), 2017. gada 15. februārī lēmums Nr. 72 Par saistošo noteikumu Nr. B-3 «Grozījumi Salacgrīvas
novada domes 2017. gada 18. janvāra saistošajos noteikumos Nr. B-2
«Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017. gada pamata un speciālo
budžetu»» apstiprināšanu.
Noteikt Salacgrīvas novada pašvaldības pamatbudžeta
		 ieņēmumus 7 204 753 EUR
		 izdevumus 9 782 224 EUR
		 finansēšanas daļu 2 577 471 EUR
			
naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 2 724 928 EUR
			
naudas līdzekļu atlikums gada beigās 179 522 EUR
			
saņemtie aizdevumi 337 556 EUR
			
budžeta aizdevumu atmaksa 270 191 EUR
			
akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā
35 300 EUR
Noteikt Salacgrīvas novada pašvaldības speciālā budžeta
		 ieņēmumus 400 315 EUR
		 izdevumus 686 498 EUR
		 finansēšanas daļu 286 183 EUR
			
naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 286 183 EUR
			
naudas līdzekļu atlikums gada beigās 0 EUR

Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

Budžeta izdevumu sadalījums daļās
Ieņēmumi no nodokļiem, nomas līgumiem, valsts budžeta
Izdevumi, kas nodrošina iestāžu pastāvēšanu (alga,
komunālie maksājumi u.c.)
l Valsts budžeta dotcijas, mērķdotācijas pedagogu atalgojumam, asistentu pkalpojumiem, mācību līdzekļi iegādei u.c.
l

Bāze

Ārpusbāze
Prioritārie
pasākumi

l

Ieņēmumi no pasākumiem
l Izdevumi pasākumu organizēšanai
l Citi vienreizēji izdevumi, uzlabojumi, atbalsts biedrību
aktivitātēm
l

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Pasākumi, kas ietverti novada attīstības plānā, tie
veicina šī plāna īstenošanu
l Projektu realizācija, piesaistot ES finansējumu
l

Pamatbudžeta izdevumi
9 782 224 EUR

Ārpusbāzes izdevumi
686 677 EUR

Ārpusbāze
862 059 EUR
Pasākumu organzēšanai
175 382 EUR

VB finansējums
noteiktiem mērķiem
1 098 974 EUR

Bāzes izdevumi
(pašvaldības)
4 882 325 EUR

Bāzes izdevumi
5 981 299 EUR

Prioritāriem
pasākumiem
2 938 866 EUR

Speciālā budžeta izdevumi
686 498 EUR

Kopbudžeta izdevumi 10 468 722 EUR

Kopbudžeta izdevumu struktūra

Speciālā budžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem
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Speciālā budžeta izdevumi pa izdevumu veidiem

Mērķis

Parakstīšanas
datums

Apmaksas
termiņš
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Ieskats 2017. gada
prioritārajos un
ārpusbāzes pasākumos

Salacgrīvas novada domes pārskats par aizņēmumiem un
atmaksājamām kredīta summām
Nr.
p.k.

l

Neapmaksātā
Neapmaksātā
Atmaksājams
summa uz
summa uz
2017. gadā
01.01.2018.
01.01.2017.

1

ERAF projekta Zilā karoga prasību
nodrošināšana Baltijas jūras reģionā
īstenošanai

19.06.2009.

20.05.2029.

€ 18 585

€-

€ 18 585

2

KF projekta Ūdenssaimniecības attīstība
Austrumlatvijas upju baseinos īstenošanai

19.12.2008.

20.08.2028.

€ 303 748

€ 25 857

€ 277 891

3

KF projekta Ūdenssaimniecības attīstība
Austrumlatvijas upju baseinos īstenošanai

29.03.2007.

20.03.2027.

€ 118 337

€ 11 554

€ 106 783

4

ERAF projekta Ūdenssaimniecības attīstība
mazās apdzīvotās vietās īstenošanai

29.03.2007.

20.03.2027.

€ 247 241

€-

€ 247 241

5

ELFLA projekta Liepupes pagasta Muižas ielas
rekonstrukcija īstenošanai

14.09.2009.

20.07.2024.

€ 58 783

€ 864

€ 57 919

6

K. Valdemāra Ainažu pamatskolas renovācija

01.07.2003.

20.06.2023.

€ 131 189

€ 17 074

€ 114 115

7

PII Randa renovācija

04.11.2005.

20.01.2025.

€ 96 556

€ 1 724

€ 84 832

8

Nekustamā īpašuma iegāde

16.05.2008.

20.09.2018.

€ 40 842

€ 23 352

€ 17 490

9

Vidusskolas renovācija

22.11.2006.

20.08.2021.

€ 49 672

€ 10 456

€ 39 216

10

Duntes tautas nama renovācija

22.12.2006.

20.08.2021.

€ 31 531

€ 6 544

€ 24 987

11

Pagastmājas jumta remonts, inventāra iegāde
Duntes TN

01.06.2007.

20.03.2022.

€ 21 811

€ 4 168

€ 17 643

12

Pagasta ceļu remonts

01.06.2007.

20.03.2022.

€ 76 037

€ 14 496

€ 61 541

13

Vidusskolas ēdināšanas bloka renovācija

05.06.2007.

20.05.2022.

€ 32 857

€ 5 976

€ 26 881

14

Vidusskolas fasādes siltināšana

23.07.2007.

20.06.2022.

€ 19 519

€ 3 564

€ 15 955

15

Katlumājas rekonstrukcija

20.10.2008.

20.10.2023.

€ 19 833

€ 2 944

€ 16 889

16

Materiālās bāzes pilnveidošana dabaszinātnēs
un matemātikā Liepupes vidusskolā

19.06.2009.

20.12.2017.

€ 3 097

€ 3 097

€-

17

Norvēģijas finansēts projekts Jūras siltums
kā atjaunojamās enerģijas izmantošana
siltumapgādes sistēmā

19.07.2010.

20.06.2030.

€ 115 196

€-

€ 115 196

18

ERAF projekts Ūdenssaimniecības attīstība
Liepupes ciemā

26.08.2010.

20.09.2030.

€ 90 636

€ 6 596

€ 84 040

19

ELFLA projekts Rekreācijas infrastruktūras
izveide Ainažu pilsētā

01.10.2010.

20.09.2030.

€ 27 297

€ 1 988

€ 25 309

20

ELFLA projekts Liepupes vidusskolas sporta
zāles rekonstrukcija

28.03.2011.

20.12.2021.

€ 10 401

€ 2 084

€ 8 317

21

ELFLA projekts Kultūras infrastruktūras
rekonstrukcija Salacgrīvas novadā

26.09.2011.

20.12.2018.

€ 13 064

€ 6 584

€ 6 480

22

KPFI projekts Saules enerģija siltajam ūdenim
Salacgrīvas novadā

15.05.2012.

20.06.2020.

€ 7 218

€ 2 072

€ 5 146

23

Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu
sadarbības projekts Veloceliņu tīklu attīstība un
uzlabošana Centrālās Baltijas reģionā

06.08.2012.

20.08.2032.

€ 14 846

€-

€ 14 846

24

EZF projekts Mūzikas un deju studijas izveide
Liepupes pagastā un bērnu rotaļu laukumu
izveide

18.09.2012.

20.09.2022.

€ 12 126

€ 8 084

€ 4 042

25

Latvijas un Šveices sadarbības projekts
Salacgrīvas novada multifunkcionālā jaunatnes
iniciatīvu centra izveide

21.11.2012.

20.11.2032.

€ 157 312

€ 9 832

€ 147 480

26

Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas projekta Sadarbība
teātra un mūzikas mākslu attīstībā īstenošanai

26.02.2013.

20.02.2033.

€ 11 956

€ 1 708

€ 10 248

27

EZF projekta Multifunkcionālā centra izveide
Salacgrīvā īstenošanai

16.04.2013.

20.04.2033.

€ 122 403

€-

€ 122 403

28

ELFLA projekta Sporta un atpūtas kompleksa
“Zvejnieku parks” rekonstrukcija īstenošanai

16.04.2013.

20.04.2033.

€ 143 088

€ 8 672

€ 134 416

29

KPFI projekts Kompleksi risinājumi
siltumnīcefektā gāzu emisiju samazināšanai
Salacgrīvas vidusskolā

20.06.2014.

20.06.2034.

€ 481 487

€-

€ 481 487

30

KF projekta Ūdenssaimniecības attīstība
Salacgrīvas pilsētā līdzfinansēšanai

04.07.2014.

20.06.2034.

€ 816 130

€ 46 636

€ 769 494

31

ERAF projekta Ūdenssaimniecības attīstībā
Tūjā līdzfinansēšanai

04.07.2014.

20.06.2034.

€ 49 350

€ 2 820

€ 46 530

32

KPFI projekta Siltumnīcefekta gāzu
emisijas samazināšana Salacgrīvas novada
pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūrā īstenošanai

21.05.2015.

20.05.2035.

€ 50 334

€-

€ 50 334

33

ERAF projektu ūdenssaimniecības
sakārtošanai Svētciemā, Vecsalacā, Korģenē
un Ainažu pilsētā līdzfinansēšanai

21.08.2015.

20.08.2035.

€ 273 900

€ 14 608

€ 259 292

34

Salacgrīvas pilsētas Valmieras ielas
atjaunošanai

05.07.2016.

20.06.2036.

€ 174 651

€ 6 745

€ 167 906

35

Autotransporta iegādei pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai

22.07.2016.

20.07.2023.

€ 126 357

€ 10 092

€ 116 265

€ 3 967 390

€ 270 191

€ 3 697 199

Salacgrīvas novada pašvaldības šī gada budžetā pašvaldības
prioritāro darbu veikšanai atvēlēti 2 938 866 eiro, ārpusbāzes
pasākumu organizēšanai un ārpus bāzes izdevumiem kopā piešķirti 862 059 eiro.
Neskaitot ES fondu piesaistītos finanšu līdzekļus un pašvaldības līdzfinansējumu tajos, novada ceļu uzturēšanai paredzēts
izlietot 720 573 eiro. Lielākie
plānotie darbi ir Rīgas ielas rekonstrukcija, trotuāra un laukuma izbūve pie Liepupes vidusskolas, ielu seguma atjaunošana
Ainažos, Bocmaņa laukuma un
Krīperu ielas labiekārtošana,
Meldru ielas asfaltbetona seguma izveide, Jāņa Asara ielas
Ainažos seguma atjaunošana,
gājēju celiņa atjaunošana Ainažos -  K. Barona un Valdemāra ielā, Pērnavas ielas seguma
atjaunošana un brauktuves paplašināšana, Krasta ielas posma bruģa seguma izveide un
labiekārtošana, Baznīcas ielas
gājēju ietves izveide Baznīcas
ielā, Kalna ielas sakārtošana Salacgrīvā, veloceliņa sakārtošana
Svētciemā un Liepupes ceļu sakārtošana.
Ielu apgaismojuma ierīkošanai un uzlabošanai piešķirti
120 000 eiro. Apgaismojumu
paredzēts uzstādīt Svētciemā,
Liepu ielā un Svētciema parkā,
Tūjā, Dienvidu sektorā. To rekonstruēs Tūjas ciemā, plānota
arī trīs gājēju pāreju izgaismošana Salacgrīvā un apgaismojuma
sakārtošana Korģenē, Ainažos
un Liepupē. Atvēlēti arī līdzekļi
aptaujas rezultātā izvēlēta objekta izgaismošanai.
Novada pašvaldības izglītības
iestādēm prioritāro pasākumu
veikšanai piešķirti 57 740 eiro.
Pilsētas ainavas uzlabošanai
plānoti 70 535 eiro. Paredzēta
Salacgrīvas pilskalna grāvju sakārtošana, bērnu rotaļu laukuma
atjaunošana jūrmalā, apzaļumota skvēra izveide pie veikala top!

un māju informācijas zīmju atjaunošana. Teritorijas sakārtošanai paredzēti 87 089 eiro - graustu nojaukšanai, logu nomaiņai
pašvaldības īpašumā Korģenē
un Svētciemā, bērnu rotaļu laukumu atjaunošanai un citiem
darbiem. Sporta kompleksa izveidei atvēlēti 1 422 872 eiro,
Zvejnieku parka sakārtošanai - 
101 000 eiro. Parkā paredzēta
jumta siltināšana, celiņu projektēšana, automašīnu stāvlaukuma
izbūve pie administrācijas ēkas,
tribīņu soliņu nomaiņa, detektoru un zibensnovedēja uzstādīšana un iekštelpu remonts, Salac
grīvas kultūras nama sakārtošanai piešķirti 55 000 eiro, notiks
āra terases un fasādes laukuma
sakārtošana un aktieru telpas remonts.
Ārpusbāzes pasākumi šogad
plānoti visās novada kultūras
iestādēs. Šogad notiks visi iepriekš plānotie un notikušie kultūras pasākumi, no kuriem lielākie ir Pakaļdzīšanās Lieldienām,
akustiskās mūzikas festivāls
Sudraba kaija Liepupē, Reņģēdāju festivāls, Plostnieku svētki,
Jūras svētki, Salacgrīvas pilsētas
svētki - Krastu mačs, Nēģu diena   Salacgrīvā, Jāņu ielīgošanas
svētki un Ziemeļlivonijas festivāls Ainažos. Plānoti konkursi
par novada sakoptāko sētu vasarā un ziemas rotu gada nogalē.  
Ārpusbāzes
izdevumos
130 070 eiro piešķirti novada
biedrību atbalstam, t.sk. biedrību piesaistīto ES fondu projektu realizācijai un Klasiskās
mūzikas festivāla organizēšanai.
Paredzēti līdzekļi tautastērpu
iegādei novada pašdarbības kolektīviem, ugunsdrošības prasību nodrošināšanai pašvaldības
iestādēs, datortehnikas iegādei,
autotransporta pazīstamības nodrošināšanai, inventāra iegādei
un vēl daudzu un dažādu darbu
veikšanai.
Ilga Tiesnese

Par grants ceļu sakārtošanu
Salacgrīvas pašvaldība šobrīd
izstrādājusi piecus projektus par
pieciem ceļu posmiem valsts un
Eiropas Savienības atbalsta pasākumā Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos. Šī pasākuma mērķis saskaņā
ar Eiropas Padomes 2013. gada
17. decembra regulu par atbalstu
lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes
uzlabošanai lauku teritorijās, lai
veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību grantsceļu bez cietā seguma būvniecība vai pārbūve. Atbalsta intensitāte ir 90% no projekta
attiecināmajiem izdevumiem - 
ilgtermiņa investīciju izmaksām,
kas ir tieši saistītas ar projekta
īstenošanu. 10% ir pašvaldības
finansējums.
Salacgrīvas novada grants ceļu
sakārtošanai atvēlēti 977 778 eiro,
ES atbalsts -  880 000 eiro, pašvaldības līdzfinansējums - 97 778
eiro.

Būvniecības projekti ir izstrādāti un iesniegti par grants ceļu atjaunošanu Salacgrīvas novadā ceļa
posmos Gulbīši - Liepupes muiža
(3,09 km), Punči -  Zālītes Ainažu pagastā (0,9 km), Liepu iela - 
Jennas Salacgrīvas pagasta Svētciemā (3,26 km), Zītaru ielas sākums - Atvases (3,11 km) un Lielā
Zītaru iela Korģenē (0,69 km).
- Šie posmi izvēlēti, konsultējoties ar novada zemniekiem un
uzņēmējiem, prioritāte ir atbalstīt
lauksaimniekus, - uzsvēra novada domes priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs. - Darbi varētu sākties
pēc četriem mēnešiem. Plānota
grants seguma uzlabošana un
novadgrāvju sakārtošana. Šobrīd
būvvaldē ir akceptēti izstrādātie
būvniecības projekti, ir zināmas
izmaksas. Izsludināsim iepirkumu
un pēc tiem projektus iesniegsim
Lauku atbalsta dienestā izvērtēšanai.
Projektu iesniegšanas kārta ir
atvērta 2015. gada 15. oktobrī un
tāda būs līdz 2019. gada 1. decembrim.
Ilga Tiesnese
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Novada domes 2016. un 2017. gadā iesniegtie projekti
(uz 30.01.2017.)

Projekta nosaukums

Plānotās izmaksas (ES, Latvijas valsts
vai pašvaldības budžeta finansējums)

Stadija

SAM 3.3.1. projekta Uzņēmējdarbībai
nozīmīgas infrastruktūras attīstība
Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta
Svētciemā ideja (Sēņu iela, Svētciems)

190 091 EUR
ERAF finansējums 161 577 EUR,
pašvaldības finansējums 28 514 EUR

Ideja apstiprināta.
Projekta pieteikums
CFLA jāiesniedz līdz
04.09.2017.

SAM 3.3.1. projekta Uzņēmējdarbībai
nozīmīgas infrastruktūras attīstība
Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsētā
ideja (Transporta iela, Salacgrīva)

369 116 EUR
ERAF finansējums 313 749 EUR,
pašvaldības finansējums 55 367 EUR

Ideja apstiprināta.
Projekta pieteikums
CFLA jāiesniedz līdz
04.09.2017.

Interreg Est-Lat pārrobežu sadarbības
programma, projekts Hiking route along
the Baltic sea coastline in Latvia - Estonia.
Vadošais partneris - lauku tūrisma
asociācija Lauku ceļotājs

Salacgrīvas novada finansējuma daļa
kopējā 38 038 EUR
Est-Lat finansējums 32 332 EUR,
pašvaldības finansējums 5706 EUR

Projekts apstiprināts
2017. gada janvārī

Interreg Est-Lat pārrobežu sadarbības
programma, projekts Green Railway Revitalization of former Narrow Gauge
Railway lines through environmentally
responsible tourism routeth. Vadošais
partneris - Vidzemes Tūrisma asociācija

Salacgrīvas novada finansējuma daļa
kopējā 41 850 EUR
Est-Lat finansējums 35 572,50 EUR,
pašvaldības finansējums 6277,50 EUR

Projekts apstiprināts
2017. gada janvārī

Interreg Est-Lat pārrobežu sadarbības
programma, projekts Estonian and
Latvian entrepreneurs corporation
platform. Vadošais partneris - Mulgimaa
development centre (Igaunija)

Salacgrīvas novada finansējuma daļa
kopējā 30 000 EUR
Est-Lat finansējums 25 500 EUR,
pašvaldības finansējums 4500 EUR

Projekts apstiprināts
2017. gada janvārī

Interreg Est-Lat pārrobežu sadarbības
programma, projekts Safe coast and sea in
Latvia and Estonia «SAFE SEA». Vadošais
partneris - Kurzemes plānošanas reģions

Salacgrīvas novada finansējuma daļa
kopējā 30 000 EUR
Est-Lat finansējums 25 500 EUR,
pašvaldības finansējums 4500 EUR

Projekts apstiprināts
2017. gada janvārī

Interreg Baltijas jūras reģiona sadarbības
programmas projekts Water emissions and
their reduction in village communities villages in Baltic Sea Region as pilots.
Vadošais partneris - Natural Resources
Institute Finland Luke

Salacgrīvas novada finansējuma daļa
kopējā 94 191,34 EUR
Interreg finansējums 80 062,64 EUR,
pašvaldības finansējums 14 128,70 EUR

Projekts
apstiprināts. Sākta
projekta realizācija

EJZF projekts Kultūras mantojuma
saglabāšana Zvejnieku parkā

200 000 EUR
EJZF un valsts finansējums
165 289,26 EUR,
pašvaldības finansējums 34 710,74 EUR

1. kārtā projekts
NAV apstiprināts.
Iesniegts atkārtoti
4. kārtā - pašlaik
vērtēšanā VRG
Jūrkante

EJZF projekts Antropogēmās slodzes
samazināšana Salacgrīvas novadā

70 000 EUR
EJZF un valsts finansējums
57 851,24 EUR,
pašvaldības finansējums 12 148,76 EUR

Projekts
apstiprināts. Sākta
projekta realizācija

ELFLA projekts Vieta pozitīvām emocijām

20 000 EUR
ELFLA un 16 518,93 EUR,
pašvaldības finansējums 3481,07 EUR

Projekts
apstiprināts. Sākta
projekta realizācija

SAM 4.2.2. projekta Energoefektivitātes
paaugstināšana Salacgrīvas novada
domes ēkā ideja

128 200 EUR
ERAF finansējums 108 970 EUR,
pašvaldības finansējums 19 230 EUR

Ideja apstiprināta.
Projekta pieteikums
CFLA jāiesniedz līdz
29.11.2017.

Šveices sadarbības programma, projekts
Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai
attālos vai mazattīstītos reģionos

1350 EUR
Šveices finansējums 1350 EUR

Projekts realizēts
2017. gada janvārī

SAM 9.2.4.2. projekts Veselības
veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Salacgrīvas novadā

94 020 EUR
ES un valsts finansējums 94 020 EUR

Notiek projekta
vērtēšana CFLA

EJZF projekts Saules un vēja enerģija
Salacgrīvas novada ielu apgaismojumā

200 000 EUR
EJZF un valsts finansējums
165 289,26 EUR,
pašvaldības finansējums 34 710,74 EUR

Notiek projekta
vērtēšana LAD

SAM 5.4.1.1. projekts Infrastruktūras
izveide un atjaunošana antropogēnās
slodzes mazināšanai DL «Randu pļavas»

83 958 EUR
ERAF un valsts finansējums
74 512 EUR,
pašvaldības finansējums 9446 EUR

Notiek projekta
vērtēšana CFLA

EJZF projekts Jūriņ’ prasa smalku tīklu,
dvēsel’- skaistas tradīcijas

200 000 EUR
EJZF un valsts finansējums
165 289,24 EUR,
pašvaldības finansējums 34 710,76 EUR

Notiek projekta
vērtēšana VRG
Jūrkante

EJZF projekts Nēģu fabrikas atjaunošana
un dzīvojamās ēkas jumta un
būvkonstrukciju stiprināšana bijušajā
zvejnieku saimniecībā «Upesjennas»

200 000 EUR
EJZF un valsts finansējums
165 289,26 EUR,
pašvaldības finansējums 34 710,74 EUR

Notiek projekta
vērtēšana VRG
Jūrkante

Par kapteiņiem Kārli un
Aleksandru Bērziņiem
Komplektējot muzeja krājumu, visvairāk mūs interesē materiāli, kas saistīti ar jūru un jūras
braucējiem, ar kuģiem, to likteņiem, ar zvejniekiem un viņu
arodu, sadzīvi, zvejas un darba
rīkiem, kā arī atmiņas un stāsti
par visu to.
Ar salacgrīvieša, vēsturnieka Valda Bērziņa gādību muzeja krājumā tagad būs unikāli materiāli no ģimenes arhīva, kas stāsta par mūspuses
kapteini Aleksandru Bērziņu
(03.02.1902. -  21.02.1976.) un
viņa tēvu, arī kapteini Kārli Bērziņu (27.01.1869 - 20.03.1934.).
Abi savulaik mācījušies jūrskolā, Ainažus beidzis tēvs, bet
dēls - Krišjāņa Valdemāra jūrsko-

lu. Abu kapteiņu likteņi, šķērsojot jūras, bijuši piedzīvojumiem
bagāti un bezgala raibi, gan braucot kopā uz viena kuģa, gan atsevišķi. Taču šoreiz stāsts ne par
viņu biogrāfiju, bet par muzeja
dārgumiem.
Ievērības cienīga un unikāla
ir telegramma, ko sūtījis kapteinis Kārlis Bērziņš saviem
tuviniekiem uz Salacgrīvu, uz
dzimtajām mājām Mieriņiem,
kas atradušās Sila ielā, iepretim
tagadējai mājai ar 10. numuru. Tā
sūtīta 1927. gada 28. janvārī caur
Rīgu no Menas salas.
Telegrammas teksts mājniekiem ir reizē uztraucošs un mierinošs: Austrums strandets wisi
laudis glahbti. Karl. Būtībā tā ir

ziņa, ka burinieks Austrums, uz
kura par kapteini brauca K. Bērziņš, ir avarējis - uzskrējis uz sēkļa pie Britu salām, bet šoreiz gan
kapteinim, gan kuģa komandai
tas beidzies laimīgi - visi izglābti. Arī Aleksandrs piedzīvojis šo
12 balles stipro vētru, kas pārsteigusi kuģi kādas 8 jūdzes no Ramsejas ostas. Vētras saceltie viļņi
norāvuši kuģim enkuru, saplēsuši buras un aizskalojuši glābšanas
laivu. Tā kā tas nav bijis tālu no
krasta, tad ļaudis, kas redzējuši
nelaimi, ar speciāliem aparātiem
varēja atšaut uz kuģi līni - augstvērtīgu kaņepāju trosi. Nostipri-

not to pie masta, ļaudis pa vienam tika izvilkti malā. Austrums
palicis tur uz visiem laikiem…
Vēl muzeja kolekcijā tagad
būs vairākas fotogrāfijas, kurās
A. Bērziņš redzams sadzīvē un
dienestā -  gan kā matrozis, gan
kā kapteinis. Gribētos izcelt tikai
dažas mazāk zināmas, kur pazīstamais kapteinis ir vēl pavisam
jauns.
Iveta KALNIŅA,
Salacgrīvas muzeja krājuma
glabātāja

20. gs. sākuma bildē Aleksandrs vēl ir pusaudzis domājams, kopā ar vecākiem. Precīzi gan nav zināms, bet
iespējams, ka šajā fotogrāfijā redzamais nopietnais kungs
tad arī ir Kārlis Bērziņš, slavenais kapteinis Karamba, bet
kundze - Alīde Bērziņa, dz. Švēde (30.07.1871. - 10.10.1935.)

Aleksandra Bērziņa iesvētību foto,
1920. gadi

Kāda jautra kompānija kopā ar Aleksandru
Bērziņu (no kreisās). Tā kā februāris ir karnevālu
laiks, tad šī fotogrāfija lai ir ierosinājums
apmeklēt kādu sarīkojumu, karnevālu vai balli, kā
to darījuši arī mūsu priekšteči 1930. gados
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Pašdarbnieku vakars Streiča zīmē

18. februārī Salacgrīvas kultūras namā
notika Salacgrīvas tautas mākslas un interešu kolektīvu atpūtas vakars. Šī gada
pasākuma tēma Jāņa Streiča filmu mantojums, un vakaru atklāja kultūras nama
pašdarbības kolektīvu goda parāde Jāņa
Streiča kinofilmu mūzikas pavadījumā.
Pašdarbniekus uzrunāja Salacgrīvas
kultūras nama vadītāja Pārsla Dzērve:
- Pašdarbnieks ir cilvēks, kurš pats rada,
mēģina, uzstājas un priecājas. Darbošanās kolektīvos ir jūsu hobijs, kas prasa
pienākuma un atbildības sajūtu, turklāt
ārkārtīgi daudz pašu brīvā laika. Mērķi
ir ļoti tāli un prasības ļoti augstas. Viņa
uzsvēra: - Jūs, pašdarbnieki, esat Salacgrīvas kultūras nama saturs un jēga. Mēs
ļoti lepojamies ar jums! Šis ir vienīgais
vakars gadā, kad esat pulcējušies, lai atpūstos, satiktos, paskatītos cits uz citu, redzētu, ko kurš dara. Šī ir tā reize, kad mēs
varam pateikt paldies jums par ieguldīto
enerģiju, darbu un laiku. Lai arī kādi laiki
būtu, Salacgrivas kultūras nama kolektīvi
un dalībnieku skaits ar nelieliem mīnusiņiem ir stabili nemainīgs - kultūras namā
ir 10 pieaugušo un trīs bērnu pašdarbības
kolektīvi.
Pašdarbniekus sveica arī Salacgrīvas
novada domes priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs: - Šis vakars plānots Jāņa
Streiča zīmē, viņa filmas ir bagātība, ko
paņemt sevī un dāvināt citiem. Jūs priecējat mūs ar saviem koncertiem, mēs gribam būt līdzdalīgi, kaut vai skatoties. Jūs
dāvināt mums prieku un svētkus. Paldies
par to! Savukārt kultūras nama vadītāja
pašdarbnieku vārdā sacīja paldies novada
domei un priekšsēdētājam par pozitīvo
attieksmi pret kultūru Salacgrīvas novadā. Tikai pateicoties tai, Salacgrīvā ir tik
daudz svētku. Kolektīvi var braukt ciemos, koncertēt, un pucēties.
Šajā vakarā kultūras nama vadītāja atskatījās uz to darbību iepriekšējā gadā un
pateicās kolektīvu vadītājiem.
Senioru koris Salaca pagājušajā gadā
ar ļoti labiem rezultātiem startēja koru
skatē, piedalījās piecos sadziedāšanās
koncertos un paši organizēja dziesmu dienu Salacgrīvā. Kolektīvā ir 28 dziedātā-

Uzstājas
apvienotie
kolektīvi All Remember
un Enkurs

jas, un šobrīd kolektīvu vada diriģents Jānis Lucāns, kurš pēc 22 gadiem atgriezies
Salacgrīvā.
Senioru deju kolektīvs Saiva ir ļoti
darbīgs, koncertē gandrīz katru nedēļas nogali. Pagājušajā gadā Saivai bija
16 koncertu, tai skaitā Lietuvā, pašu organizētais Saivas jampadracis un oriģināldeju iestudējumi Reņģēdāju festivālā un
Jāņu uzvedumā pilskalnā. Kolektīvu vada
Valentīna Kalniņa, koncertmeistare Ligita
Dambe. Skatē iegūta augstākā pakāpe.
Vidējās paaudzes deju kolektīvu Tingeltangels vada Jānis Ērglis, koncertmeistare Inga Strante. Draudzīgs un saliedēts
kolektīvs, kas skatē ieguva augstāko pakāpi. Sezonā nodejoti seši koncerti, tai
skaitā piejūras vidējās paaudzes deju festivāls Soļi smiltīs, Danču nakts Limbažos
un Reņģēdāju festivāls.
Jauniešu deju kolektīvs Randa pērn
piedzīvojis pamatīgas sastāva izmaiņas,
bet, neskatoties uz vadītājas Anitas Gīzes

un koncertmeistares Lolitas Jakabsones
uztraukumiem un pārdzīvojumiem, viss
bijis kārtībā - nodejoti 11 koncerti, organizēta Lustes diena Salacgrīvā un ar koncertiem būts Ungārijā.
Folkloras kopa Cielava ir ļoti ciešā sakabē ar kapelu Cielavas spēlmaņi. Kopā
nospēlēti 34 koncerti, nosvinēta Cielavas
spēlmaņu 10 gadu jubileja, organizēts
Starptautiskais masku tradīciju festivāls
un kolektīvu vadītāja Zenta Mennika trīs
nedēļas piedalījusies starptautiskajā folk
loras un tautas mākslas festivālā Folkloriāde Meksikā.
Ņemot vērā vadītājas un režisores Ineses Jerānes prombūtni, likās, ka Teātra
studijai Visa veida versijas šī būs tukšā
sezona. Bet nekā! Pavadīta ražīga sezona - seši koncerti un jauni iestudējumi.
Ansamblim Dziedātprieks iepriekšējā
bijusi ļoti laba sezona. Ansamblis sevi
labi parādījis Latvijā, daudz koncertējis,
piedalījies Šlāgeraptaujā un kopā ar grupu

Tēva nams piedalījies studijas ierakstos.
Vadītāja - nenogurstošā Agita Zvejniece
Pūtēju ansamblis All Remember un orķestris Enkurs atpūtas vakaros vienmēr
ir kopā, bet koncertē gan atsevišķi. All
Remember kopā ar kori Krasts pagājušajā gadā koncertēja Gruzijā. Tas bija viņu
gada lielākais un spilgtākais notikums.
Pūtēju orķestris vēl joprojām dzīvo ar devīzi - kur un cikos jābūt - mēs būsim! Abu
kolektīvu vadītājs ir Vitālijs Bogdanovičs.
Paldies kultūras nama vadītāja teica arī
fotobiedrībai Salacgrīva.
Interesantus, atraktīvus un jautrus
priekšnesumus par J. Streiča kinofilmām
deju starplaikos bija sagatavojuši visi kultūras nama pašdarbības kolektīvi. Ballē
pašdarbnieki atpūtās kopā ar vokālo deju
grupu Fichers un brīnišķīgiem mūziķiem
no Valmieras -  grupu Džentlmeņu špagats.
Ilga Tiesnese

Aktuālie notikumi Salacgrīvas vidusskolā
Salacgrīvas vidusskolā raiti rit jau otrais
semestris 2016./2017. mācību gadā. Aktīvi
notiek mācību priekšmetu olimpiādes, kurās veiksmīgi startē vidusskolas audzēkņi.
Paldies visiem olimpiāžu dalībniekiem un
viņu skolotājiem par ieguldīto darbu un
to, ka nesat savas skolas vārdu gan starpnovadu, gan valsts mērogā! Kā vienu no
nozīmīgākajiem panākumiem mācību darbā var minēt 12. klases skolnieka Ričarda
Kauliņa iegūto bronzas medaļu 39. valsts
bioloģijas olimpiādē. Paldies skolotājai
Laimdotai Pelšei par ieguldīto darbu! Ričards šobrīd gatavojas atlasei, kuras laikā
tiks izvirzīti tie skolēni, kuri pārstāvēs Latviju 28. Starptautiskajā bioloģijas olimpiādē Lielbritānijā. Vēlam izturību un veiksmi!
Šogad Salacgrīvas vidusskolā ar prieku
uzņēmām novada skolu 1. klašu skolēnus,
kopīgi atzīmējot Pirmklasnieku 100 dienas
skolā. Paldies par šī sirsnīgā pasākuma
organizēšanu direktores vietniecei Lolitai
Valaņinai!
Godam aizvadīta gada vissportiskākā
diena Absolventu mačs 2017. Šī ir tradīcija jau 45 gadu garumā. Pret absolventu pieredzi ar apbrīnojamu izturību
un teicamu precizitāti varonīgi cīnījās
Salacgrīvas vidusskolas skolēnu zvaigžņu komanda: Daniels Grigorjevs, Raivis Kurakulovs, Gvido Horens Paegle,
Markuss Kalviņš, Daniels Pīle, Edmunds Celms, Kristers Briedis, Kristers Kotāns, Valters Bitmanis, Raivo
Ramba, Toms Laubmanis un Rinalds

Miksons. Paldies skolotājām Rasmai
Turkai un Sandrai Bērziņai par pasākuma organizēšanu, Intai Ciršai un Ivetai
Kupčai par organizatorisko atbalstu, mazajiem dejotājiem par priekšnesumu, protokolistēm Mārītei Jankovskai un Lindai
Grandbergai, tiesnešiem, treneriem, absolventiem un Salacgrīvas novada domei.
Paldies skolas absolventam, mača vadītājam un dalībniekam Andrim Bulim par
dāvanu jauno sportistu atbalstam.
Aktīva un radošām idejām bagāta ir
mūsu Skolēnu ministrija skolotāju Indāras Ceikas un Sabīnes Zīles vadībā.
Skolēnu ministrijas dalībnieki spēj jebko - 
gan organizēt daudzveidīgus pasākumus,
gan pacietīgi izrotāt skolu. Tieši Skolēnu ministrijas nopelns ir tas, ka atkal, pēc
daudzu gadu pārtraukuma, visas Salacgrīvas novada skolas satikās novada Popielā
2017. Paldies par atbalstu aktīvākajiem
Skolēnu ministrijas pārstāvjiem - Sindijai
Puriņai, Kristai Muciņai, Diānai Tīrumniecei, Ingai Treijai un Karlīnai Karlsonei. Paldies arī pārējiem ministrijas dalībniekiem un viņu atbalstītājiem. Jūs darāt
brīnišķīgu darbu!
Skolas 3. stāvā tapis jauks fotostūrītis,
ko atbilstoši dažādajiem pasākumiem noformē Skolēnu ministrijas pārstāvju čaklās
rokas. Bet par to, lai šāds stūrītis taptu,
liels paldies Dabas aizsardzības pārvaldes Salacgrīvas birojam, Lienei SomeiTiesnesei, Gintam Ronim, SIA Medagas
darbiniekiem un Ojāram Kļaviņam.
Šobrīd Salacgrīvas vidusskola vairs nav

iedomājama bez Ekoskolas aktivitātēm.
Gan mazi, gan lieli Salacgrīvas vidusskolas skolēni L. Valaņinas vadībā darbojas,
lai saudzētu apkārtējo vidi un kopīgi mācītos dzīvot videi draudzīgi arī ikdienā.
Februārī skolā noritēja Klimata pārmaiņu
nedēļa sadarbībā ar Liepupes vidusskolas
Ekopadomi. Aktivitāšu netrūka -  skolēni
diskutēja par klimata pārmaiņu iemesliem
un ietekmi, aplicēja darbus, veidoja kolāžas un piedalījās erudīcijas konkursā.
Prieks par skolas mājaslapu www.salacgrivasvsk.lv. Paldies skolotājiem un
skolēniem, kuri regulāri papildina aktuālās
informācijas ierakstus mājaslapā -  Intai
Balodei, Intai Ciršai, Ivetai Kupčai,
L. Valaņinai, Santai Čiževskai, R. Turkai, S. Bērziņai, Diānai Zmičerevskai un
Kristai Muciņai.
Ar košām un krāsainām rokdarbu
izstādēm skolas apmeklētājus priecē
5. -  9. klašu meiteņu rūpīgie darbi skolotājas Līgas Siliņas vadībā. Skolas muzikālajos un citos pasākumos liels atbalsts ir
Roberts Ķūrens.
Lieliskus rezultātus Salacgrīvas novada
skatuves runas konkursā sasniedza mūsu
skolēni Adrians Ginters, Liene Damsone, Kristers Jakabsons, Matilde Vilkaule, Madara Metuse, Pēteris Ķūrens,
Katrīna Ķūrena, Liene Muciņa, Elīna
Stalte un Krista Muciņa. Lai mūsējiem
veiksmīgs starts arī Vidzemes reģiona konkursā!
Radoši pavadīta Ēnu diena 2017. Pirmo
gadu skolēni tik aktīvi izmantoja iespēju

ēnot dažādu profesiju pārstāvjus gan Salacgrīvā, gan citās Latvijas pilsētās!
Pateicoties laikus sagatavotajam un
apstiprinātajam Salacgrīvas novada domes budžetam, jau šajā mācību gadā par
Salacgrīvas novada domes līdzekļiem tiks
atjaunota viena no skolas datorklasēm, nomainot novecojušos datorus pret jauniem,
tā nodrošinot skolēniem iespēju pilnvērtīgi
apgūt digitālās prasmes informātikas mācību stundās.
Priecīga vēsts arī sporta cienītājiem - 
vasaras periodā tiks atjaunota skolas sporta zāles grīda. Arī zēnu mājturības un
tehnoloģijas kabinetā gaidāmas pozitīvas
pārmaiņas -  tiks iegādāti jauni ēvelsolidarbgaldi un instrumenti kokapstrādes
apguvei. Tāpat līdzekļi atvēlēti jaunumam
skolā - robotikas materiālu iegādei. Paldies
skolotājam Guntaram Ūdrim, kurš palīdzēs skolēniem apgūt zināšanas robotikā.
Lai palīdzētu skolēniem mācību vielas
apguvē, tiks iegādāti arī jauni logopēdijas
materiāli, kas atvieglos arī ikdienas darbu
speciālajā pedagoģijā, ko ikdienā no sirds
veic speciālā pedagoģe Agnese GromovaĶūrena.
Rūpējoties par skolēnu drošību, vasarā
tiks veikts kāpņu pakāpienu un viena gaiteņa remonts. Šobrīd notiek skolas dienesta
viesnīcas virtuves atjaunošana.
Ieceru un plānu vēl daudz, atliek tikai
darīt. Kopīgiem spēkiem mēs varam paveikt vairāk.
Sanita Šlekone,
Salacgrīvas vidusskolas direktore
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PII Vilnītis dziedošo ģimeņu pēcpusdiena

16. februāra pēcpusdienā pirmsskolas
izglītības iestādē Vilnītis jau sesto reizi
notika dziedošo ģimeņu koncerts. Tas
bija gaiša prieka, sirsnības un mīļuma
pilns. Liels prieks par drosmīgajiem bērniem, viņu māsām, brāļiem, māmiņām un
tētiem, kuri, pārvarot uztraukumu, uzdrošinājās kāpt uz skatuves un uzstāties. - Ar
vēja spārniem ir paskrējis gads, un mēs
atkal pulcējamies ģimeņu dziedāšanas
svētkos. Prieks redzēt ģimenes, kas mūsu
svētkos jau ir uzstājušās, bet vēl lielāks
prieks ir par ģimenēm, kuras to darīs pirmo reizi, - sacīja mūzikas skolotāja Inga
Goba.
Dziedāšanas svētkus atklāja Emīlija,
viņa kopā ar savu māmiņu iepazīstināja
klausītājus ar nošu ģimeni. Mazie ķipari
un viņu vecāki ne tikai dziedāja un skaļi
aplaudēja, bet arī dejoja. Daudziem mazajiem šī bija pirmā reize uz skatuves un
ne visi uzdrošinājās dziedāt, bet kopīga
muzicēšana un būšana uz skatuves pro-

žektoru gaismā patika visiem. Koncerta
izskaņā uzstājās Vilnīša vadītājas Daces
Vilemsones ģimene, un viņu dziedātā
Laimīgā zeme bija mīļš un sirsnīgs koncerta noslēgums.
Uzrunājot vecākus un mazos koncerta
dalībniekus, D. Vilemsone sacīja: -  Kad
cilvēks dzied, tad debesis klausās, kad
cilvēks dzied, tad runā mīlestība. Paldies
jums visiem par mīlestību un drosmi. Es
šodien saprotu, cik satraucoši ir uzstāties. Paldies par mīļumu un pozitīvajām
emocijām!
Par piedalīšanos dziedošo ģimeņu
svētkos pateicības rakstus saņēma un ar
gardo svētku kliņģeri cienājās Gedertu,
Zeimaņu, Majoru, Gromovu, Vilemsonu, Jankovsku, Runču, Eltammu, SomuTiesnešu, Reiziņu un Eglīšu ģimenes.
Paldies par sirsnīgajiem un gaišajiem
svētkiem!

Ilga Tiesnese

Ar dziesmiņu Re, kur es uzstājas Eltammu ģimene - Kaido, mamma Ilze un Hanna

Salacgrīvas
novada skolu
Popiela

10. februārī Salacgrīvas kultūras namā
notika vēl nebijis pasākums -  Salacgrīvas novada skolu Popiela, kurā piedalījās
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas,
Liepupes un Salacgrīvas vidusskolas Pop
ielu labākie priekšnesumi.
Pasākuma atklāšanā Salacgrīvas vidusskolas 10. klases skolniece Krista Muciņa
visus sveica vēl nebijušā, unikālā un neaizmirstamā Salacgrīvas novada pasākumā.
- «Popiela» ir populāra daudzās Latvijas
skolās, arī mūsu novadā. Šovakar atcerēsimies vienu - uzvarēt nav galvenais, uzvarēt
ir pats galvenais! - viņa uzsvēra.
Jau janvārī novada skolās notika atlases koncerti, kuros novada Popielai tika
izvirzīti trīs labākie un interesantākie numuri. Konkursam klases izvēlējās kādu
populāru dziedātāju vai grupu un savā
priekšnesumā centās to atdarināt. Šajā
vakarā skatītājiem un žūrijai bija iespēja
redzēt deviņus priekšnesumus. Lai noteiktu labāko no labākajiem, visus vērtēja
žūrija. Ekspertu lomā šajā vakarā iejutās
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
Dagnis Straubergs, Ainažu kultūras nama
mākslinieciskās daļas vadītājs un režisors
Zintis Sārs, Liepupes tautas nama vadītājs
Andris Zunde, teātra studijas Visa veida
versijas režisore un Salacgrīvas kultūras
nama darba organizatore Inese Jerāne un
novada sporta metodiķis un ugunsdzēsējs
Aldis Riekstiņš. Viņi izteica savu viedokli
pēc katra priekšnesuma, bet vērtējumu paziņoja pasākuma beigās. Savukārt skatītāji
ar savu balsojumu pēc visu priekšnesumu
noskatīšanās noteica savu simpātiju.
Pasākumu iesildīja Salacgrīvas vidusskolas 6.b klases priekšnesums -  Cotton
Eye Joe (Rednex), ko žūrija nevērtēja. Konkursā pirmā uzstājās Salacgrīvas vidusskolas 8.b klase ar dziesmu Party Like A Russian, ko izpilda Robijs Viljamss. Otrie uz
skatuves kāpa Liepupes vidusskolas 5. klase ar Marka Ronsona un Bruno Marsa Uptown Funk. Trešie savu sniegumu atrādīja
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas
7. klase ar Lady Gaga dziesmu Bad Romance. Salacgrīvas vidusskolas 7.a klase
bija sagatavojusi Sia izpildīto The Greatest,
savukārt Liepupes vidusskolas 8./9. klašu
skolēni attēloja Laura Reinika Es skrienu. Zviedru elektroniskās grupas Galantis
dziesmu No money izpildīja K. Valdemāra Ainažu pamatskolas 6. klases skolēni.
Salacgrīvas vidusskolas desmitklasnieki
no bija izvēlējušies Grega Džeimsa izpildīto Hideaway, bet Liepupes vidusskolas

11. klase izpildīja That’s My Girl (Fifth
Harmony). Devītais šī vakara priekšnesums bija The Chainsmokers kompozīcija
Don’t let me down K. Valdemāra Ainažu
pamatskolas 3. klases izpildījumā.
Kamēr žūrija apspriedās, uzstājās Salacgrīvas vidusskolas 5.a klase ar Meganas Treinores dziesmu Me Too, 7.b klase
ar Marka Ronsona un Bruno Marsa Uptown Funk un 6.a ar Āron Čupa I’m an Albatraoz.
Pirms paziņot uzvarētājus, žūrija sacīja
lielu paldies visiem skolēniem, kuri sagādāja šo jauko muzikālo pēcpusdienu. Katra
klase saņēma pateicības rakstu par piedalīšanos. Un tad jau bija klāt laureātu paziņošana. Trešā vieta Salacgrīvas novada Popielā 2017 Liepupes vidusskolas 11. klases attēlotajai That’s My Girl, otrajā vietā Ainažu
pamatskolas 7. klase ar Bad Romance. Bet
par pirmajiem un skatītāju simpātiju balvas
ieguvējiem kļuva Salacgrīvas vidusskolas
10. klase un dziesma Hideaway. Vakara
Grand Prix ieguva Salacgrīvas vidusskolas
7.a klase un dziesma The Greatest.
Uzvarētāji saņēma atbalstītāju - SIA Acteks, veikala SIA LĪVIMA, biedrības Sports
Salacgrīvas novadam un viesu nama
Kraukļi -  sarūpētās dāvanas. Organizatori sacīja lielu paldies jaunatnes iniciatīvu
centram Bāka, Salacgrīvas kultūras namam, bibliotēkai, novada domei un visiem
čaklajiem rūķīšiem, kuri palīdzēja radīt
svētku noskaņu.
Ilga Tiesnese

Liepupes
vidusskolas
8./9. klašu
skolēni attēlo
Laura Reinika
Es skrienu

Uzstājas skatītāju simpātija un 1. vietas ieguvēji - Salacgrīvas vidusskolas 10. klase ar
dziesmu Hideaway

Novada skolu Popielu atklāja Salacgrīvas vidusskolas 8.b klase ar dziesmu Party Like A
Russian, ko izpilda Robijs Viljamss
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BK Salacgrīva uzvar
starptautiskā turnīrā
No 20. līdz 22. janvārim Igaunijas pilsētā Hāpsalu notika starptautisks turnīrs
basketbolā, kurā piedalījās komandas no
Latvijas, Igaunijas un Somijas. BK Salacgrīva 24 stundās aizvadīja 4 spēles un tas
bija kārtīgs maratons, bet beigu beigās laimīga uzvara un zelta medaļās rokā.
Pirmajā mačā ļoti līdzīgā spēlē mūsējie
uzvarēja Virumā komandu ar 72:70, otrajā
spēlē uzvarējām Jelgavas BJSS komandu
ar 86:74, kuru trenēja pieredzējušais basketbola treneris Varis Krūmiņš. Trešajā

spēlē pieveicām TTU (Tartu) universitātes komandu ar 93:71. Finālā pretī nāca
LBL2 komanda Madona, kas tika uzvarēta
ar 92:76.
Salacgrīvas komandā spēlēja Kristaps
Kalniņš, Mārcis Kalniņš, Edgars Šilbergs,
Dins Dancis, Sandis Gromovs, Egons Vilde, Daniels Grigorjevs, Edgars Brumermanis. Komandas galvenais treneris Jevgēņijs Mihailovskis.
Aldis Riekstiņš
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Sveicam
Asnāti Kalniņu
ar izcīnīto

3. vietu

Latvijas čempionātā
vieglatlētikā juniorēm
(1998. - 1999.g.dz.)

60 m skrējienā

ar rezultātu 7,90 sek.
04.02.2017.

Salacgrīvas absolventu mači tradīcija 45 gadu garumā

4. februārī Salacgrīvas vidusskolā notika jau 45. Absolventu mači basketbolā.
Svarīgākās sacīkstes sākās vakarā, tās atklāja un ar spēlētājiem iepazīstināja Salacgrīvas vidusskolas 2000. gada absolvents
Andris Bulis. - Sporta draugi, skolēni,
absolventi, visi tie kuriem basketbols nav
svešs! Pirms 45 gadiem skolotājs Pēteris
Dārziņš sarīkoja absolventu spēli basketbolā. Kopš tā laika viņi vismaz reizi gadā
atbrauc uz skolu, satiek savējos un uzspēlē basketbolu. Šī ir lieliska tradīcija, kas
rosina meklēt spēku savās saknēs, -  viņš
sacīja. Šiem vārdiem sekoja skaļas ovācijas, ko klātesošie sūtīja P. Dārziņam uz
Veczāģmežiem.
Kā jau ierasts šajā ilgajā laikā, vienā
zāles pusē bija absolventi Elvijs Veide,
Gusts Zvīnis, Kristaps Kalniņš, Dins Dancis, Edgars Edelmanis, Edgars Šilbergs,
Dāvis Melnalksnis, Elvis Dārziņš, Artūrs
Zmičerevskis, Ēriks Straubergs, Mārtiņš
Zariņš, Jānis Irmejs, Jānis Ozols, Uģis
Maurītis, Jānis Sālzemnieks, Aivis Dāvidsons, Kārlis Valenieks, Kaspars Neimanis,
Elvijs Jaunbalodis, Ēriks Ozols, Egons
Vilde, Kristaps Menniks, Jānis Bergs,
Sandis Gromovs, A. Bulis, Guntis Bukāns,
Andris Irmejs, Jānis Drulle, Māris Švēde,
Aigars Penezis un šī vakara jubilārs un
visu 45 maču dalībnieks Aigars Ragainis.
Viņiem pretī stājās tradīciju aizstāvji - Salacgrīvas vidusskolas audzēkņi Daniels
Grigorjevs, Raivis Kurakulovs, Markuss

45. Absolventu maču kopbilde

Kalviņš, Daniels Pīle, Edmunds Celms,
Kristers Briedis, Kristers Kotāns, Valters
Bitmanis, Raivo Ramba, Toms Laubmanis, Gvido Horens Paegle un Rinalds Miksons. Komandas spēli koordinēja vidusskolas absolvents, TTT Rīga galvenais treneris Aigars Nerips un treneris Jevgēņijs
Mihailovskis.
Uzmundrinājuma vārdus visiem veltīja
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
Dagnis Straubergs un vidusskolas direktore Sanita Šlekone. Tad, izskanot starptautiski atzītajai uzvarētāju himnai We Are the
Champions, pie darba ķērās spēles tiesneši
Māris Zariņš un Raitis Veinbergs un spēles sekretāres Mārīte Jankovska un Linda
Grandberga. Pirmā ceturtdaļa aizritēja ļoti
līdzīgā cīņā un noslēdzās ar 23:22 skolniekiem par labu. Otrajā absolventi mazliet
uzņēma apgriezienus, un 44:35 viņu labā.
Trešo ceturtdaļu absolventi uzvarēja ar
67:57. Pēdējā ceturtdaļā skolnieki panāca
neizšķirtu, bet beigas labāk nospēlēja absolventi, uzvarot ar 86:76.
Pārtraukumos uzstājās 2. - 3. klašu dejotāji no deju kolektīva Vēverīši, notika
trīspunktu metienu konkurss. Šajā sacensībā labākais bija Kristers Kalniņš, savukārt bumbas triekšanas no augšas jeb danku konkursā skatītāju simpātijas izpelnījās
10. klases skolnieks K. Briedis - viņš uzvarēja gan E. Edelmani, gan K. Valenieku.
Jau pirms spēles klātesošie sumināja
absolventu dienas miniturnīra uzvarētājus.

Jubilejas torte garšoja visiem

Tajā sacentās absolventu komandas Vectēvi, Tēvi, Dēli, Mazdēli un Zīdaiņi. Šoreiz
uzvarēja un īpašo Pētera Dārziņa piemiņas
kausu saņēma Mazdēli (E. Veide, G. Zvīnis, Kristaps Kalniņš, D. Dancis, E. Edelmanis, E. Šilbergs un D. Melnalksnis).
2. vietu izcīnīja Zīdaiņi, 3. vietā - Tēvi. Par
īpašu balvu vidusskolas sporta zālei un
sporta skolotājiem bija parūpējies A. Bulis. Viņš jauno talantu attīstībai dāvināja
čeku 450 eiro vērtībā.

Svinīgajā apbalvošanas ceremonijā
spēles dalībnieki saņēma 45. absolventu
mača piemiņas statueti, novada kalendāru
un gardu jubilejas torti.
Paldies pasākuma organizētājiem - 
skolas vadībai, sporta skolotājām, turnīra
aizsācējiem, absolventiem, skolēniem un
viņu treneriem un, protams, skatītājiem un
atbalstītājiem!
Ilga Tiesnese
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Jauno vieglatlētu panākumi
Latvijas čempionātā U-14
12. februārī Rīgas Sporta manēžā norisinājās Latvijas čempi
onāts vieglatlētikā U-14 vecuma
grupai. Šeit tikās labākie jaunie
vieglatlēti no visas Latvijas. Arī
Salacgrīvas vidusskolas skolēni
bija izcīnījuši iespēju šeit piedalīties.

Dambretes komandu
sacensībās labi
sasniegumi
Liepupes vidusskolā noslēdzies Latvijas komandu čempi
onāts 64 lauciņu dambretē jauniešiem līdz 16 gadu vecumam.
Tajā piedalījās 30 komandu no
visiem valsts dambretes centriem. Limbažu un Salacgrīvas
novada sporta skola startēja ar
5 komandām.
Mūsu spēcīgākajai komandai
(Kristers Lapiņš, Klāvs Norenbergs, Rodrigo Jugans un Elizabete Norenberga) tikai nedaudz
pietrūka līdz 1. vietai. Uzvarēja
Dobeles sporta skola. 3. vietu ieguva Līvānu bērnu un jaunatnes
sporta skola. Vēl pirmajā sešniekā ierindojās Siguldas, Rīgas un

Alise Smilte 2. vieta 60 m ar rezultātu 8,54 s;
2. vieta 300 m
ar rezultātu 46,61 s;
1. vieta 4x160 m stafetē.
Aleksis Goba 3. vieta 60 m ar rezultātu 8,28 s;
2. vieta 300 m
ar rezultātu 44,71 s.
Līva Priekule 3. vieta lodes grūšanā
ar rezultātu 10,89 m.
Viktorija Mežgaile 1. vieta 4x160 m stafetē, kā
arī ar labu rezultātu piedalījās
tāllēkšanā 4,33 m.
Emīls Meļķis skrēja 1000 m,
uzrādot rezultātu 3:32,31 s.
Liels prieks par jaunajiem
sportistiem un novēlam viņiem
izturību un panākumus arī turpmāk. Paldies arī viņu trenerei
Rasmai Turkai par ieguldīto darbu!
Inga Goba

2017. gada 24. februāris

Valmieras komandas.
Labi panākumi arī mūsu pārējām komandām. 2. komanda
(Mareks Andreisons, Mārcis Magone, Adrians Podenskis un Aija
Gūtmane) un 3. komanda (Ilvars
Dubults, Artūrs Nipers, Mārtiņš
Vērdiņš un Sintija Malofeja)
izcīnīja attiecīgi 7. un 8. vietu.
Atzīstami rezultāti arī abiem pārējiem mūsējiem. 4. komandai
(Emīls Pīpkalējs, Emīls Mulla,
Pēteris Pīpkalējs un Diāna Malofeja) 14. vieta un 5. komandai
(Otomārs Gaigals, Jolanta Ķuze,
Aleksandrs Fridrihsons un Evita
Lindenberga) - 15. vieta.
Kārlis Ozols

Latvijas kausi dambretē
sadalīti

Salacgrīvieši pēc veiksmīgajiem startiem

Winter Classic
Salacgrīvā

Liepupes vidusskolā noslēgušās Latvijas Kausu izcīņas sacensības 64 lauciņu dambretē. Piedalījās 277 jaunie dambretisti no
visas valsts. Viņi sacentās U-10,
U-13 un U-16 vecuma grupās.
Tika izcīnīti 18 kausi.
Ļoti veiksmīgs starts padevās
Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolas audzēkņiem.
U-10 vecuma grupā zēniem pārliecinoši uzvarēja Klāvs Norenbergs. Vēl pirmajā desmitniekā
iekļuva Mārtiņš Vērdiņš un Adrians Podenskis. Meitenēm šajā
grupā kausu par 3. vietu saņēma
Sintija Malofeja.
U-13 vecuma grupā zēniem
ar vienādu punktu skaitu 1. vietu
dalīja Rodrigo Jugans un Kristers
Lapiņš. Papildu kritēriji 1. vietas

kausu atvēlēja Rodrigo. Meiteņu
konkurencē jau pirms pēdējās
kārtas sev uzvaru bija nodrošinājusi Elizabete Norenberga. Vēl
desmitniekā iekļuva Evita Lindenberga.
U-16 grupā meitenēm divi
kausi. Tos saņēma Aija Gūtmane un Jolanta Ķuze par attiecīgi
izcīnīto 2. un 3.vietu. Zēniem
desmitniekā iekļuva Mārcis Magone.
Mūsējo izcīnītie 8 kausi ir
vēl nebijis sasniegums. Latvijas
Dambretes savienība teic lielu
paldies Liepupes vidusskolas kolektīvam un sporta skolas dambretes nodaļai par ieguldīto darbu
sacensību sarīkošanā.
Kārlis Ozols

Salacgrīvas novada
čempionāts zolītē 1. posms

Salacgrīvas hokeja komanda pēc mačiem priecīga un gandarīta - viss izdevās!

Otrā februāra nedēļa sākās ar
pateicīgu aukstumu, lai nedēļas
laikā sporta un atpūtas kompleksā
Zvejnieku parks varētu sagatavot
hokeja laukumu hokeja turnīram
Winter Classic. Tikai nedēļas laikā vajadzēja sameklēt komandas,
kas būtu ar mieru piedalīties šajā
turnīrā. Tas nebija viegli, jo visur
apkārt, kur vien ir āra hokeja laukumi, tika rīkoti šādi turnīri. Tomēr savējie un limbažnieki bija
tie, kuri 11. februāra saulainajā
dienā bija ieradušies, lai cīnītos
par Winter Classic kausu Salac
grīvā.
Abas komandas pirms spēles vienojās, ka spēles laiks būs
3x20 min. Pirmais periods aizritēja bez vārtu guvuma. Otrajā
periodā pirmie vārtus guva Limbažu hokejisti, taču nepagāja ne
minūte, kad atbildes vārtus guva
Salacgrīvas komanda. Turpmāk

spēle ritēja ļoti līdzīgi, vārtus
guva gan Salacgrīvas, gan Limbažu komanda. Kā jau hokejā,
spēlētāji neiztika arī bez asumiem. Spēles pamatlaiks beidzās
ar rezultātu 5:5. Komandas nolēma, ka tiks spēlēts papildlaiks - 
10 min. Papildlaikā pirmie vārtus
guva limbažnieki. Protams, salacgrīviešiem bija vēl iespēja gan
izlīdzināt rezultātu, gan uzvarēt
spēli. Un tā arī notika. Salacgrīvas komanda papildlaikā guva divus vārtus un spēle beidzās ar 7:6
Salacgrīvas labā.
Lai sportistiem diena būtu
pilnvērtīgi piepildīta sportojot,
tika nolemts, ka komandas sacentīsies bullīšos. Nu vislielākā atbildība un sasprindzinājums bija
jāpiedzīvo abu komandu vārtsargiem, kuri godam veica savu pienākumu. Ripas negribīgi slīdēja
vārtos. Taču veiksme vai meista-

rība tomēr lielāka bija Limbažu
komandai, kura bullīšos ar 3:1
bija pārāka.
Kad sacensības bija noslēgušās, komandas tika apbalvotas ar
kausiem un citām pārsteiguma
balvām. Par labākajiem komandu
spēlētājiem tika atzīti abu komandu vārtsargi: Edžus Jēgers no Salacgrīvas un Māris Lotko no Limbažiem, viņi saņēma Salacgrīvas
novada domes sarūpētās balvas.
Pēc kārtīgas sportošanas abas
komandas tika aicinātas uz zupas
ēšanu, kuras laikā spēlētāji izrādīja sajūsmu par šo turnīru.
Paldies Salacgrīvas novada
domei par balvām, Marekam Rakuzovam un Ivo Īstenajam par
palīdzību turnīra organizēšanā
un spēļu tiesnesim Arnim Uzkalnam.
Mārīte Jankovska,
sporta metodiķe

1. posma uzvarētāji: Normunds Tiesnesis, Lauris Kurpnieks un Aivars
Holms

10. februārī ar 1. posmu savas
sacensības uzsāka Salacgrīvas novada atklātais čempionāts zolītē.
Uz sacensībām ieradās 14 dalībnieki, kuri turnīra 1. posmu aizvadīja, tiekoties 5 kārtās, katru kārtu
spēlējot 45 min.
1. posma uzvarētājs ir Normunds Tiesnesis (26 p.), 2. vietu
izcīnīja Lauris Kurpnieks (22 p.)
un 3. vietu -  Aivars Holms
(20 p.). Tad dalībnieki ierindojās
šādi: Aigars Tomsons (19 p.), Intars Kušķis (18 p.), Edvīns Vizbelis (18 p.), Raitis Gulbis (17 p.),

Jānis Vītols (17 p.), Māris Rozītis
(16 p.), Gints Ronis (16 p.), An
dris Losmanis (14 p.), Vasilijs
Marcinkovskis (13 p.), Mārtiņš
Ābele (12 p.) un Ivars Bezdelīga
(12 p.).
Čempionāta 2. posms notiks
3. martā Salacgrīvas vidusskolā
plkst. 20. Gaidām arī jaunus dalībniekus. Atgādinu, ka kopvērtējumā tiks summēti 4 labāko posmu izcīnītie punkti.
Mārīte Jankovska,
sporta metodiķe
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Bronza tautas bumbā

Salacgrīvas
komanda ar
izcīnītajām
bronzas
medaļām

16. februārī Salacgrīvas vidusskolas 5. un dažas 4. klases
meitenes devās uz Vidzemes reģiona Gauja sacensībām tautas
bumbā. Pavisam bija jāaizvada
piecas saspringtas cīņas, jo īpaši
ar Alūksnes sākumskolas un Si-

guldas 1. pamatskolas meitenēm.
Šajās komandās bija spēcīgas
slēpotājas. Mūsu skolas meitenes
kopvērtējumā izcīnīja 3. vietu un
mājās pārveda skaistu kausu un
medaļas. Komandā spēlēja Līva
Zariņa, Meisija Sproģe, Este-

re Kristīne Grigorjeva, Nellija
Zvejniece, Emīlija Maksimova,
Laura Kondratjuka, Elīza Elizabete Gederte, Ketija Kazaka,
Annija Migliņa, Grēta Salmane,
Ance Nadīna Tomsone.
Rasma Turka

IZSOLES
Salacgrīvas novada pašvaldība rīko reklāmas laukuma izsoli Salacgrīvas pagastā, Svētciemā,
Mehanizācijas ielā 2A, reklāmas laukums uz ēkas dienvidu fasādes 18 m2 platībā.
1. Nomas objekta nomas termiņš - 3 (trīs) gadi.
2. Nomas objekta lietošanas mērķis - reklāmas objekta izvietošana un uzturēšana.
3. Izsoles veids - pirmā nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
4. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2017. gada 13. marta plkst. 17.
5. Nekustamā īpašuma Salacgrīvas pagasta, Svētciemā, Mehanizācijas ielā 2A, reklāmas laukuma nomas tiesību
izsole notiks 2017. gada 14. martā plkst. 16.
6. Izsoles norises kārtība saskaņā ar izsoles noteikumu 4. un 6. punkta nosacījumiem.
7. Nomas līguma projekts pielikumā.
Izsoles noteikumi mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles.
Izsolei var pieteikties elektroniski: e-pasts dome@salacgriva.lv, informācija pa tālruni 64071986.

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod atsavināšanai automašīnu VW Transporter,

reģistrācijas Nr. GL 1270, izlaiduma gads 2007.
Atsavināšanas veids - pārdošana izsolē.
Automašīnas nosacītā cena 6040 eiro (seši tūkstoši četrdesmit eiro), bez pievienotās vērtības nodokļa.
Izsoles solis 100 eiro (viens simts eiro).
Pirms izsoles tās dalībnieki ar automašīnas tehnisko stāvokli var iepazīties dabā, apskates laiku saskaņojot pa tālruni
64071976.
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un dalībnieku reģistrācija izsolei tiek veikta 207. kabinetā (tālr. 6407196) līdz
27. februāra plkst. 17. Izsole notiek 28. februārī plkst. 15 Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, novada domes 106. kabinetā.
Dokumentus var sūtīt pa e-pastu dome@salacgriva.lv, ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī mājaslapas
www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles.
Izsoles dalības pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts
LV71UNLA0013013130848, dalības maksa - 20 eiro (tai skaitā PVN 21%).

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
ar nomaksas termiņu (48 mēneši) pašvaldības nekustamo īpašumu zemes gabalu Salacgrīvā, Jūrmalas iela 11A,

kadastra Nr. 66150070218, zemes vienības kadastra apz. 6615 007 0212 (564 kv.m platībā).
Izsolāmā zemes gabala sākumcena - 3550 EUR (trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit eiro).
Izsoles solis -300 EUR (trīs simti eiro).
Izsolei jāpiesakās līdz 13. marta plkst. 17, tā notiks 14. martā plkst. 15 Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, 106. telpā.
Izsoles dalībniekiem jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts
LV71UNLA0013013130848, dalības maksa -10 EUR (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no
zemes gabala sākumcenas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un reģistrēties
izsolei Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9, 207. kabinetā, tālr. 64071986.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
ar nomaksas termiņu (36 mēneši) pašvaldības dzīvokli Salacgrīvas pagastā Mednieki 1 - 2,

kadastra Nr. 66729000307 (46,7 kv.m platībā).
Izsolāmā dzīvokļa sākumcena - 1180 EUR (trīs tūkstotis viens simts astoņdesmit eiro).
Izsoles solis - 100 EUR (viens simts eiro).
Izsolei jāpiesakās līdz 13. marta plkst. 17, tā notiks 14. martā plkst. 15.30 Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, 106. telpā.
Izsoles dalībniekiem jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts
LV71UNLA0013013130848 dalības maksa - 10 EUR (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no
zemes gabala sākumcenas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un reģistrēties
izsolei Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, 207. kabinetā tālr. 64071986.

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko zemes gabala daļas Jūras piekrastes josla Salacgrīvas pilsētā
ar kadastra apz. 66150070130 teritoriju no mola 624 m garumā gar jūras krastu ar kopējo platību 3,64 ha

nomas tiesību izsoli uz 5 (pieciem) gadiem.

Publicējamā informācija par nomas objektu Jūras piekrastes josla Salacgrīvas pilsētā
1. Nomas objekts - daļa no zemes gabala Jūras piekrastes josla Salacgrīvas pilsētā ar kadastra apz. 66150070130
(3,64 ha platībā, 624 m garumā no mola gar jūras krastu).
2. Nosacītā nomas maksa vienam gadam - 71,14 eiro.
3. Nomas termiņš - 5 (pieci) gadi.
4. Izsoles veids - pirmā nekustamā īpašuma nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
5. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš - līdz 27. februāra plkst. 17.
6. Izsole notiks 28. februārī plkst.15.30 Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, 106. telpā.
7. Izsoles norises kārtība - saskaņā ar izsoles noteikumu punktu Nr. 4 un Nr. 6.
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Šautriņu mešanas
čempionāta 1. posms

Šī posma uzvarētāji Juris Jankovskis, Guntars Ūdris un Mareks
Kondratjuks

27. janvārī sporta un atpūtas
kompleksā Zvejnieku parks sacensības sāka šautriņu mešanas
čempionāta dalībnieki. 1. posma
sacensības notika uz mērķi ar
10 - HIGH SCORE, kur uzvarēja dalībnieks ar augstāko punktu summu. Sacensības notika
10 kārtās, visu kārtu iegūtie punkti tika summēti.
Rezultātā ar 1116 punktiem
7. vietu izcīnīja Aldis Riekstiņš
(3 punkti), ar 1167 punktiem
6. vietā Intars Kušķis (4 p.), ar
1208 punktiem 5. vietā Gints
Ronis (5 p.), ar 1214 punktiem

4. vietā -  Ainārs Šmits (6 p.).
3. vietu ar iegūtiem 1255 pun
ktiem izcīnīja Juris Jankovskis
(8 p.), 2. vietā ar 1262 punktiem
ierindojās Mareks Kondratjuks
(10 p.), bet 1. posma uzvarētājs
ar 1269 punktiem ir Guntars Ūdris (12 p.).
Čempionāta 2. posms - 
24. februārī.
Rezultātu tabula apskatāma
Salacgrīvas mājaslapā www.salacgriva.lv.
Mārīte Jankovska,
sporta metodiķe

Muļķe sirds
vienos arī
Salacgrīvas
skatītājus

Aizvadītajā vasarā nedalītu publikas mīlestību saņēma
Muzikālā teātra 7 dziesmuspēle Muļķe sirds, ko skatītāji apliecināja, gan čakli apmeklējot
brīvdabas izrādes, gan pacietīgi
vērojot tās, spītējot lietusgāzēm. - Uzklausot gan trupas,
gan skatītāju ilggadējos aicinājumus, esam raduši iespēju
arī ziemas un pavasara sezonā
uzvest izrādi pilnā apjomā arī
uz lielākajām Latvijas kultūras
namu skatuvēm. Tautā zināmas
un līdzi dziedamas dziesmas,
dejas, viegli uztverams sižets,
populāri mūziķi un aktieri, īsti
latviska gaisotne - viss, kas
nepieciešams jautrai atpūtai, stāsta Muzikālā teātra 7 direktors Aigars Dinsbergs.
- Un nav jau sirds nemaz tāda
muļķe. Tā ir daudzkārt gudrāka
par mums. Zina, kad jāatkāpjas, pat ja sāp... Zina, kad jācīnās līdz galam - par otru sirdi,
patiesību, cieņu. Sirds vienmēr
saka priekšā, kā ir pareizi. Tā
saved kopā īstos un izšķir nesaderīgos. Tāpēc galvenajā lomā
šoreiz būs tieši viņa - Sirds, kas
uzklausīs, pažēlos, piedos vai
nepiedos, kas veldzēsies dziesmās un atklātības brīžos, un sarausies nepatikā melu reizēs. Tā
ļaus palikt kopā patiesā mīles-

tībā, bet būs nepielūdzama liekulībai, -  par piedzīvojumiem
Nabagleju pagastā stāsta libreta
autors un režisors Voldemārs
Šoriņš.
Uz skatuves lustīgā, īsti latviskā un krāsainā dziesmuspēlē
negaidītu pārsteigumu virpulī
satiksies dziedātāji Antra Stafecka, Dainis Skutelis, Andris
Daņiļenko, Līga Robežniece, aktieri Zigurds Neimanis,
Zane Jančevska, Zane Burnicka, akordeonists un komponists Valdis Zilveris, komiķe Jolanda Suvorova, grupa
Tirkizband, Muzikālā teātra 7
direktors Aigars Dinsbergs un
deju grupa ar pašu Albertu
Kivlenieku priekšgalā.
Muļķe sirds idejas autors
un režisors ir ilggadēji Muzikālajam teātrim 7 uzticīgais
Voldemārs Šoriņš, horeogrāfs
Alberts Kivlenieks, scenogrāfs Jānis Jansons, kostīmu
māksliniece Šeila, mūzikas
aranžētājs Juris Kristons.
Salacgrīvas kultūras namā
Muzikālais teātris 7 ar dziesmuspēli Muļķe sirds viesosies
9. martā plkst. 19. Biļetes iepriekšpārdošanā nopērkamas
Biļešu paradīzes kasēs, internetā un Salacgrīvas kultūras
namā.
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Jubilāriem
Ar spožu sauli,
			
baltu sniega kārtu
Ir zeme šorīt pārsteigusi mūs,
Lai atkal domas meklē
saules vārdus
Un durvis ver,
aiz kurām spārni rūs!

Vēl jau ziema turas un dāvina
mums sniegu, salu un vēju.
Bet putnu priecīgā čivināšana un
siltie saulītes stari ik pa brīdim
priecē mūs un mudina cerēt, ka
jau pavisam drīz būs klāt
sen gaidītais pavasaris!
To vēlam arī jums - cerēt, gaidīt,
mīlēt un sveikt katru ar mīļu
vārdu, skatienu un pieskārienu!
Mēs taču gaidām pavasari ne
tikai dabā, bet arī mūsos pašos!
Lai jauki sagaidīt!

Salacgrīviete Līga Anna Maurīte laureātu vidū XXII Latvijas Mūzikas skolu
pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu
izpildītāju konkursā Rīgā
No 27. līdz 29. janvārim Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijā jau 22. reizi
notika Latvijas Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju
konkurss. Tajā piedalījās 180 jauno mūziķu 15 instrumentu grupās, pārstāvot
49 Latvijas mūzikas skolas. Konkursa
mērķis ir labvēlīgas vides radīšana mūzikas skolu audzēkņu un pedagogu radošas
daudzveidības attīstībai ilgtermiņā, stimulējot tiekšanos pēc izcilības. Žūrijas priekšsēdētājs, Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas asoc. prof. Jānis Puriņš ir viens no konkursa dibinātājiem. Tradicionāli konkursu
vērtē starptautiska žūrija. Šogad kopā ar
Latvijas vadošajiem mūziķiem un pedagogiem piedalījās arī vērtētāji no Lietuvas un
Polijas. Konkursa norisē interesants fakts
ir tas, ka konkursantu dalījums nav vecuma
vai klašu grupās, bet grupu veido tas, kādu
instrumentu spēlē, - piemēram, visi flautisti startē vienā grupā, visi trompetisti savā,
un tā šogad veidojās 15 grupas.

Marts
BIBLIOTĒKĀS
Pasākums
Vieta
Izstāde folkloristes un valodnieces Janīnas Kursītes 65. gadskārtai Liepupes
bibliotēkā
Izstāde Skaista mana tēva sēta (Astras Tomsones fotomirkļi)
Tikšanās ar Intu Balodi stāstījumā par Izraēlu
Salacgrīvas
bibliotēkā
8.III 13.00
Muzikāls stāsts kopā ar vietējo kapelu Ieviņas un seno mūzikas
Tūjas Zinību
instrumentu demonstrējums.
centrā
Stāstā dalās tūjietis, seno mūzikas instrumentu kolekcionārs,
kapelmeistars Valdis Andersons un Ieviņas muzikanti.
8.III 14.00
Tad, kad tulpes saplaukušas,
Liepupes
Sieviešdiena atnākusi!
bibliotēkā
9., 23.III 16.00 Nasko pirkstiņu radošās darbnīcas Ziepes
Korģenes
bibliotēkā
No 13.III
Vidrižnieces Gintas Ažukas fotogrāfiju izstāde Dabas rapsodija
Tūjas Zinību
centrā
un bibliotēkā
14.III 10.00
Pasākums bērniem Zeķu Zaķis un lielais noslēpums
Korģenes
bibliotēkā
14.III
Rīta stunda bērniem Pasaku burves noslēpumi
Svētciema
bibliotēka
Martā
Tikšanās lasītāju klubiņa Vārds dalībniekiem
Ainažu
bibliotēkā
Martā
Tematisks pasākums Krāsas mostas pavasarī! bērnudārza
Randa sagatavošanas grupas audzēkņiem
Martā
Izstādes:
l 25. marts - latviešu tautas sāpe mūža garumā.
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
l Latviešu valodas vārda godā turētājai literatūrzinātniecei
Janīnai Kursītei - 65
l Kam tīk, lai drāž mietus pēc katra lietus,
Es apsudrabošu saules rietus - dzejniekam Mārim Melgalvam - 60
31.III 15.00
Krustvārdu mīklu minētāju pēcpusdiena
Korģenes
bibliotēkā
Sieviešu dienas pievakares sarunas Tikšanās pēc ielūguma
Svētciema
Martā
bibliotēkā
Martā
Literatūras izstādes:
l Detektīvromāni ne tikai vīriem - grāmatu izstāde
l Ūdens kods - vai zināji? - izstāde Pasaules ūdens dienai
l Par laiku, kad sadega sēta, par laiku, kad jāiet bij svešumā izstāde leģionāru un represēto piemiņai
l Dižas dzīves skatuvei - izstāde veltīta Teātra dienai

Martā

Literatūras izstādes bērniem un skolēniem:
l Vitamīni ciklā Kas, ko, kur dara?
l Pasakas ir PASAKAS!
Izstādes:
l Jaunieguvumi daiļliteratūrā un nozaru literatūrā
l Seno pastkaršu izstāde (sadarbībā ar Limbažu novada muzeju)
l Tūjas bibliotēkas un Zinību centra nozīmīgāko pasākumu
fotoreportāža 2016/2017
Izstādes:
l «Simts vientulības gadi» ir grāmata, ko vajadzētu izlasīt
visai cilvēcei - kolumbiešu rakstniekam Gabrielam Garsijam
Markesam - 90
l Izjust latvisko garu (literatūrzinātniecei Janīnai Kursītei - 65)
l Lai grāmata taptu krāšņa (grafiķei, gleznotājai Ilonai Ceipei - 80)

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

No Salacgrīvas bērnu mūzikas skolas
šajā konkursā piedalījās Līga Anna Maurīte, kura pārstāvēja flautas klasi. Kopumā startēja 24 meitenes no visas Latvijas.
Programmā bija divi skaņdarbi - obligātais
F. Šopēna Variācijas flautai, otrs pēc izvēles, un Līga Anna izpildīja E. Grīga Rītu
no cikla Pērs Gints. Uzstāšanās numurs
tiek noteikts izlozē, Līga izvilka 1.!!! Var
tikai apbrīnot meitenes drosmi un uzņēmību, jo sarunā ar mūzikas skolas direktori
K. Borozdinu tika uzsvērts, ka meitene ir
ļoti pašdisciplinēta, prot koncentrēties uz
veicamo, un tad, kad atskan mūzika, Līga
Anna dzīvo tajā. Viņas darbs novērtēts
ļoti atzinīgi, meitene ir laureātu vidū.
Viņa saņēma diplomu, kas ir līdzvērtīgs
atzinībai. Noteikti jāpiemin, ka viņa bija
visjaunākā dalībniece, kurai nesen bijusi
10. dzimšanas diena. Pārējām meitenēm
vecums bija no 11 līdz 16 gadiem. Tas nozīmē, ka viņas meistarība ir vērā ņemama,
tagad gūta ļoti laba pieredze, lai pilnvei-

dotu savu spēlēšanas prasmi turpmāk. Un
nu meitenei priekšā piedalīšanās konkursa
laureātu koncertā Bravo - bravissimo! Latvijas Universitātes Lielajā aulā 4. martā
plkst. 16. Koncertu var apmeklēt ikviens
interesents, visi laipni gaidīti! Par ieguldīto darbu Līgas Annas sagatavošanā konkursam paldies viņas skolotājai Sigitai
Razminovičai un koncertmeistarei Andai
Ristamecei.
Stāstot par šo konkursu, jāpiemin, ka
Līgai Annai pēc konkursa nebija laika
atpūsties, jo bija jāgatavojas nākamajam.
1. februārī viņa Lielvārdē piedalījās Vid
zemes novadu mūzikas skolu audzēkņu konkursā -  spēlēja klavieres. Tur viņa
neieguva godalgotu vietu, bet, zinot meitenes uzņēmību un neatlaidību, varbūt nākamajos gados piepildīsies arī šis sapnis.
Lai izdodas!
Inta Balode,
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja

Ainažu kultūras namā

Datums
1. - 10.III
1. - 20.III
2.III 18.00

Martā

2017. gada 24. februāris

Tūjas
bibliotēkā

Salacgrīvas
bibliotēkā

24.II		 20.00 koncerts Ceļā uz Dziesmusvētkiem.
Uzstāsies koris Krasts (Ainaži) un koris Ale (Aloja)
11.III 20.00 Un ziemas baltumu vien glabā uz galda plaukstošs pūpolzars… konkursa Ziemas rota noslēgums un pašdarbnieku kopā sanākšana
24.III 14.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts atceres pasākums.
Ainažu pamatskolas un Salacgrīvas mūzikas skolas audzēkņu koncerts.
l Martā kultūras namā tiks atklāta gleznotāja Aldoņa Cīruļa darbu izstāde
l Aprīlī Ainažu kultūras namā plānots pasākums Izklausies dzirdēts.
Ja ir vēlme uzdziedāt sev un citiem par prieku, lūdzu interesēties
Ainažu kultūras namā vai pa tālruni 64043219

Lauvu tautas namā

25.II		 10.30 saruna ar enerģisku, dzīvesprieka pilnu cilvēku, farmaceiti
Maigu Liepiņu
12.III 11.30 saviesīgā biedrība Svētupes Lauva aicina uz nodarbību
				
Sēkliņu spēks mūsu veselībai. Mūsu viešņa - maisījumu Dabas spēks
ražotāja Inese Mangule (Kocēni).
Pieteikties līdz 5.III (lai saimniece varētu sagatavot maisījumus
degustācijai)

Liepupē

24.II		 20.00 Liepupes tautas namā koncerts Cīruļputenī. Piedalās Liepupes tautas
nama kolektīvi: jauktais koris Pernigele (diriģente Arta Zunde,
kormeistare Katrīna Borozdina, vokālā pedagoģe Katrīna Felsberga,
koncertmeistare Solveiga Boka); vokālā grupa 4 Sound (vad. Mārtiņš
Roziņš); Liepupes vīru ansamblis (vad. Andris Zunde). Ieeja 1 EUR
2.III		 19.00 Muižas klētī filma Svingeri.
				
Lomās: Intars Rešetins, Kristīne Nevarauska, Jānis Jubalts, Elīna Vāne,
Kristīne Belicka, Ģirts Ķesteris u.c. Režisors Andrejs Ēķis.
Ieeja no 16+, cena 3 EUR
16.III 19.30 Liepupes tautas namā Liepupes prātnieks.
Aizsāksim erudīcijas konkursu Prātnieks arī Liepupē.
Lieliska iespēja atpūsties, iegūt pozitīvas emocijas un mazliet izbaudīt
intelektuālo sacensību garu. Komandu skaits būs ierobežots - 10 -,
tāpēc jāpiesakās laikus, sūtot SMS ar komandas nosaukumu un
kapteiņa vārdu, uzvārdu uz telefona nrumuru 26513129.
Līdzi jāņem labs garastāvoklis, uz komandu vēlams viens rakstāmais
un neliela saujiņa erudīcijas. Neskaidrību gadījumā varat zvanīt uz
minēto telefona numuru un iegūt informāciju par konkursu

Salacgrīvas kultūras namā

9.III		 19.00 dziesmuspēle Muļķe sirds. Uz skatuves lustīgā, īsti latviskā un
krāsainā dziesmu spēlē negaidītu pārsteigumu virpulī satiksies
dziedātāji Antra Stafecka, Dainis Skutelis, Andris Daņiļenko,
Līga Robežniece, aktieri Zigurds Neimanis, Zane Jančevska,
Zane Burnicka, akordeonists un komponists Valdis Zilveris,
komiķe Jolanda Suvorova, grupa Tirkizband, Muzikālā teātra 7
				
direktors Aigars Dinsbergs un deju grupa ar pašu Albertu Kivlenieku
priekšgalā. Ieeja: 8; 10; 12 un 15 EUR
11.III 13.00 Salacgrīvas 18. jauno talantu konkurss Krāsu spēle.
Piedalās izpildītājmākslinieki līdz 18 gadu vecumam
21.III 19.30 Salacgrīvas Prātnieks
22.III 16.00 izrāde bērniem Burunduka TV šovs. Izrādi dāvina SIA Īveja, ieeja - brīva
25.III 14.00 piemiņas brīdis represētajiem - pie piemiņas akmens
			
14.30 sarunas pie tējas tases - muzejā
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 3000 eks.

