2018. gada
27. marts
Nr. 3 (104)
Salacgrīvas novada
izdevums

Lielās dienas rīts
pilskalnā

Nu tik būs joki –
pa īstam!
Šogad Salacgrīvas novadā jau piekto
reizi dzīsimies pakaļ Lieldienām!
Baudot agro pavasari un dzenot jokus,
piedāvājam tev iepazīt Salacgrīvas novadu
aktīvā pasākumā Pakaļdzīšanās Lieldienām.
Sadarbībā ar novada uzņēmējiem dalībniekiem ir iespējams apmeklēt 20 pieturvietu visā Salacgrīvas novadā. Pēc olu
kaujām Lieldienu rītā dodies ceļojumā un,
apmeklējot sev vēlamo skaitu interesantu
vietu novadā, vari paviesoties pie uzņēmējiem, izkustēties, radoši darboties, izsmieties, satikt paziņas, jautri pavadīt laiku un
savākt zīmogu kolekciju.

Bet tas vēl nebūt nav viss – aizpildīto
zīmogu pasi atstājot kādā no pieturvietu
punktiem, vari cerēt uz laimīgo lozi – kādu
no Salacgrīvas uzņēmēju sagatavotām balvām!
Lieldienu pasītes 1. aprīlī būs iespējams saņemt katrā no Lieldienu pieturvietām vai jau tagad lejupielādēt mājaslapā
www.visitsalacgriva.lv.
Ja vēlies saņemt īpašo Salacgrīvas suvenīru, apmeklē Visit Salacgrīva štābiņu
un iemaini to pret trim burkāniem, kas nonāks pie vietējo saimniecību zaķiem!
Dzenamies pakaļ Lieldienām jau pavisam drīz – 1. aprīlī Salacgrīvas novadā!

PAKAĻDZĪŠANĀS
LIELDIENĀM 2018
Folkloras kopa Cielava sveic sauli un pavasari Salacgrīvas pilskalnā

Lielā dienā jeb pavasara saulgrieži ir
laiks, kad daba un cilvēki svin gaismas
uzvaru pār tumsu. Saule ceļo pasaules kalnā augšup. Ikkatrs to jūt, redzot, kā diena
kļūst aizvien garāka, parādās pirmie asni,
atskan putnu balsis, aukstums atkāpjas un
gaisma aizdzen tumsu. Tuvojas brīdis, kad
gaisma šajā gadskārtas lokā svinēs galīgo
uzvaru pār tumsu.
Senatnē gandrīz visām tautām gads
sākās pavasarī, pavasara saulgriežos. Tas
ir laiks, kad debesis un zeme, garīgais un
materiālais, vīrišķais un sievišķais ir līdzsvarā. Tas ir laiks, kad dzimst jaunais – no
diviem rodas trešais... Gaisma un saule ir
dzīvības simbols. Mostas gan daba, gan
cilvēki. Lielās dienas rītā pats Dievs un
Laima pa zemi staigā. Ieteicams sagaidīt
saullēktu kādā īpašā vietā dabā, sveicot un
godinot sauli, priecājoties, ka top gaišāks
un, pateicoties saulītei, dienas kļūst garākas.
Šāda īpaša vieta salacgrīviešiem ir
pilskalns, kur katru gadu, lai kādi ir laikapstākļi, pulcējas folkloras kopas Cielava
dalībnieces un citi interesenti, lai kopā

sagaidītu brīnumaino mirkli, kad mostas
saule. Lielās dienas rītā viņi agri ceļas,
lai iemantotu laimi, iegūtu možumu visai
vasarai. Nozīmīgs ir pats saullēkta sagaidīšanas brīdis, kad cilvēks gan iekšēji, gan
ārēji tam fiziski gatavojas un noskaņojas.
Arī šogad tika kurts ugunskurs, dziedātas
spēka dziesmas un veikti citi tradicionālie
rituāli auglības, veselības un skaistuma
nodrošināšanai. Bija arī kāds īpašs brīdis.
Skolotājai un Cielavas dalībniecei Laurai
Eimanei todien bija dzimšanas diena, tāpēc visi klātesošie sirsnīgi sveica jubilāri
ar viņas pašas izvēlētu spēka dziesmu.
Daudz laimes!
Kad esi pavadījis šādu rītu jauku cilvēku pulkā, kad arī saule uzsāk savas dienas
gaitas un apkārt mostas putni un jaunai
dienai visa daba, ir saņemts tik daudz pozitīva lādiņa, ka pietiek ilgākam laikam. Ir
vērts to visu piedzīvot katru pavasari no
jauna.
Lolita Valaņina,
skolotāja

Salacgrīvas novada dome
izsludina projektu konkursu
Iedzīvotāji veido savu vidi

Projektus iesniegt aicinātas biedrības, nodibinājumi un fizisku personu neformālas
grupas no Salacgrīvas novada. Konkursā tiks atbalstīti sabiedriska labuma projekti jebkurā jomā.
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 13. aprīļa plkst. 16.
Konkursa nolikums – www.salacgriva.lv sadaļā Aktualitātes.
Papildu informācija pa tālruni 64071982 vai e-pastu solvita.kukanovska@salac
griva.lv.
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LAD organizē seminārus, lai
pastāstītu par aktualitātēm
lauksaimniekiem,
mežsaimniekiem un
zivsaimniekiem
Lai stāstītu par Lauku atbalsta dienesta
(LAD) darba aktualitātēm, kā arī sniegtu
atbildes uz visiem dienesta klientus interesējošajiem jautājumiem, LAD šā gada
martā un aprīļa sākumā organizē seminārus visā Latvijā.
Kas un kāpēc var saņemt atbalsta maksājumus? Kādi nosacījumi ir jāņem vērā
šogad, lai pieteiktos platību maksājumiem? Vai ir izmaiņas zaļināšanas prasību
izpildē? Kādas ir klientu biežākās kļūdas,
īstenojot projektus investīciju pasākumos?
Šie ir tikai daži jautājumi, ko dienestam
uzdod klienti – lauksaimnieki, mežsaimnieki un zivsaimnieki. Lai sniegtu pēc
iespējas plašākas un skaidrākas atbildes,

LAD pieņēma lēmumu par informatīvo
semināru organizēšanas nepieciešamību.
Seminārs Salacgrīvas kultūras namā
notiks 12. aprīlī, sākums plkst. 10. Pēc
semināra tiek nodrošināta palīdzība platību maksājumu pieteikumu aizpildīšanā.
Ar semināru grafiku var iepazīties mājaslapā www.lad.gov.lv. Dienests aicina
visus interesentus apmeklēt seminārus!
Plašāku informāciju var uzzināt, zvanot
uz LAD informatīvo tālruni klientiem
67095000.
LAD Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis: 67027830, 67027384
E-pasts: prese@lad.gov.lv

Talantīgā Elīna no
Salacgrīvas novada
saņēmusi speciālo trīsriteni
Marta sākumā Elīna Ozola
no Salacgrīvas novada saņēmusi speciālu, tieši viņai izgatavotu trīsriteni, kas atvieglos
meitenes ikdienas gaitas.
Decembrī Lūgšanu brokastīs talantīgās Elīnas atbalstam –
speciāla trīsriteņa iegādei –
tika saziedoti 1322 EUR.
Taču, lai iegādātos Elīnai nepieciešamo transportlīdzekli
ar elektromotoru un visu nepieciešamo, bija nepieciešami 1694 EUR. Nodibinājums
Limbažu fonds lūdza Salac
grīvas novada domei 372 EUR
atbalstu, lai vietējās mūzikas
skolas audzēknei ritenis tiktu
izgatavots ar visām nepieciešamajām modifikācijām.
Lai gan ritenis saņemts jau
pirms kāda laiciņa, nepiemē- Jaunais elektrotrīsritenis būs lielisks palīgs Elīnai
un vedot garajās pastaigās uzticamo draugu
roto laikapstākļu dēļ to nebija treniņos
Koriju
iespējams izmantot, taču nu
beidzot Elīna izmēģinājusi jauno spēkra- palīgs Elīnai treniņos un vedot garajās patu. Elīnas ģimene stāsta: – Visi bijām sa- staigās savu uzticamo draugu Koriju, kas
traukušies, bet Elīnai veicās labi – tika uz nonāca Elīnas ģimenē projektā Draugs
priekšu un izbaudīja braucienu, gan minot īpašam bērnam, ko finansiāli atbalsta labpedāļus, gan izmantojot elektromotoru. darības fonds Blue Orange Charity.
Limbažu fonds, Elīnas ģimene un īpaši
Par to visiem bija liels prieks! Satraucies
bija arī mūsu jaunākais ģimenes loceklis, Elīna saka lielu paldies visiem par saņemtopošais Elīnas pavadonis – zeltainā retrī- to mīlestību, kas palīdzēja noticēt brīnuvera kucēns Korijs, kam ir septiņi mēneši. mam un piepildīt sapni!
Apmācības procesā viņš ir pieradināts pie
Sandra Taube,
ratiņkrēsla, bet motorizēts trīsritenis bija
nodibinājuma «Limbažu fonds»
kas nepieredzēts!
sabiedrisko attiecību speciāliste
Jaunais elektrotrīsritenis būs lielisks

Nededzini kūlu!

Straujiem soļiem tuvojas pavasaris,
tāpēc Salacgrīvas novada dome atgādina
par aizliegumu dedzināt kūlu. Par to, cik
lielu postu kūlas dedzināšana nodara, ir
nācies dzirdēt ne reizi vien. Sen zināms,
ka dedzināšanas laikā cieš arī cilvēki,
viņu saimniecības ēkas, mājas un meži.
Neskatoties uz to, ka zemju īpašnieki,
kuri neveic zāles pļaušanu, lai novērstu
kūlas veidošanos, tiek sodīti, joprojām ir
nekopti īpašumi. Pie atbildības saucami
ne tikai zemju īpašnieki, bet arī paši dedzinātāji. Informācija par sodiem:

sods par zāles nepļaušanu, lai novērstu
kūlas veidošanos, fiziskām personām ir
no 140 līdz 700 eiro, juridiskām personām – no 700 līdz 2900 eiro; l sods par
kūlas dedzināšanu fiziskām personām paredzēts no 280 līdz 700 eiro; l savukārt
sods par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu fiziskām personām var būt no 30 līdz
280 eiro, bet juridiskām personām – no
280 līdz 1400 eiro.
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Didzis Žibals,
Salacgrīvas novada kārtībnieks
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Salacgrīvas novada
domes sēdē 21. martā

Apstiprināti saistošie noteikumi nr. 3
Par pašvaldības pabalstiem Salacgrīvas
novadā. Noteikumi paredz pašvaldības
pabalstu veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību personām
(ģimenēm), kuras ir tiesīgas saņemt šos
pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
Apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 4
Par sociālās palīdzības pabalstiem Salacgrīvas novadā. To mērķis ir noteikt sociālās
palīdzības sistēmu, kas nodrošina materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām,
trūcīgām un maznodrošinātam ģimenēm
un personām, kurām tas nepieciešams, lai
apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu personu līdzdarbību savas situācijas
uzlabošanā. Šie saistošie noteikumi nosaka
pabalstu veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību ģimenēm un
personām, kas ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
Apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 5
Par sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā. Šie saistošie noteikumi
definē to personu loku, kas ir tiesīgas īrēt
sociālos dzīvokļus, kā arī kārtību, kādā Salacgrīvas novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot
sociālos dzīvokļus Salacgrīvas novadā dzīvesvietu deklarējušām personām.
Uz diviem gadiem apstiprināta Salac
grīvas novada domes konsultatīvā sporta
padome: Ilona Balode – Salacgrīvas novada domes pārstāve; Uldis Močāns – Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolas pārstāvis; Jānis Cīrulis – Salacgrīvas vidusskolas pārstāvis; Mārīte Sakārne – Liepupes
vidusskolas pārstāve; Kristaps Močāns –
sporta un atpūtas kompleksa Zvejnieku
parks pārstāvis; Aleksandrs Pavlovskis –
Liepupes pagasta biedrību un klubu pārstāvis; Mareks Runcis – Ainažu un Ainažu pagasta biedrību un klubu pārstāvis; Kaspars
Neimanis – Salacgrīvas un Salacgrīvas
pagasta biedrību un klubu pārstāvis; Jānis
Bergs – Salacgrīvas un Salacgrīvas pagasta
biedrību un klubu pārstāvis.
Apstiprināti grozījumi pirmsskolas izglītības iestādes Vilnītis nolikumā. Nolikuma
6. punkts izteikts šādā redakcijā: Iestādes
izglītības programmu īstenošanas vietas:
Pērnavas iela 29, Salacgrīva, Salacgrīvas
novads, LV-4033, Dārza iela 26, Svētciems,
Salacgrīvas novads, LV-4033, Zītaru iela 3,
Korģene, Salacgrīvas novads, LV-4054.
Apstiprināts Ainažu Ugunsdzēsības
muzeja nolikums. Ainažu Ugunsdzēsības
muzejs ir Salacgrīvas novada domes pakļautībā esoša pašvaldības kultūras iestāde,
kura likumos un citos normatīvajos aktos
noteiktās kompetences ietvaros vāc, glabā, pēta un popularizē Ainažu brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrības un Ainažu pilsētu
raksturojošas kultūrvēsturiskās vērtības.
Muzeja pamatkrājums ir Nacionālā muzeju
krājuma sastāvdaļa un atrodas valsts aizsardzībā.
Apstiprināta Ainažu Ugunsdzēsības muzeja vidēja termiņa darbības un attīstības
stratēģija 2018.—2023. gadam.
Apstiprināts sacensību taimiņu un lašu
makšķerēšanā ar spiningu vai mušiņmakšķeri Salacgrīvas laša kauss 2018 nolikums. Sacensību mērķis – videi draudzīgu,
idejiski un praktiski organizētu taimiņu un
lašu makšķerēšanas sacensību un šo zivju
sugu ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšanas idejas popularizēšana un attīstīšana
Salacas upē Salacgrīvas novada domes administratīvajā teritorijā un Latvijā. Labāko
komandu un individuālo makšķernieku noteikšana. Sacensības organizē Salacgrīvas
novada dome. Sacensības notiks 21. aprīlī
no plkst. 6 līdz 17 Salacas upes posmā Salacgrīvas novada domes administratīvajā
teritorijā atbilstoši spēkā esošajos Salacgrīvas novada domes 29.12.2015. saistošajos
noteikumos Nr.18 Nolikums par licencēto
makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes
posmā Salacgrīvas novada domes adminis-

tratīvajā teritorijā (posms Salaca I) noteiktajām prasībām un tajos norādītajās taimiņu
licencētās makšķerēšanas zonās A, B, C un
D, kā arī saskaņā ar šo nolikumu. Atbildīgie
par sacensību organizēšanu – Salacgrīvas
novada domes uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītāja Dzintra Eizenberga un projektu koordinatore Solvita Kukanovska.
Pieņemts lēmums atsavināt, pārdodot
izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu
atlasi, pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu Mehanizācijas ielā 4A, Liepupē,
Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā.
Pieņemts lēmums atsavināt, pārdodot
izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Tūjas skola,
Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā.
Pieņemts lēmums atsavināt, pārdodot
izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Ataudziņas Salacgrīvas pagastā.
Pieņemts lēmums apstiprināt nekustamā
īpašuma Pērnavas ielā 60D, Salacgrīvā nosacīto cenu un apstiprināti izsoles noteikumi.
Pieņemts lēmums rīkot zemes nomas
tiesību mutisku izsoli par zemes gabalu
iznomāšanu laika posmā no 2018. gada
20. līdz 22. jūlijam zemes gabaliem Kapu
ielā 2 un Pērnavas ielā un apstiprināti izsoles noteikumi.
Pieņemts lēmums piedalīties Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) pasākumā Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos ar
projektu Salacgrīvas novada grants ceļu
pārbūve. Projekta kopējās izmaksas –
750 350 EUR, t.sk. ELFLA finansējums
675 315 EUR un Salacgrīvas novada
domes finansējums – 75 035 EUR. Projektā tiks pārbūvēts autoceļš Punči – Zālītes Ainažu pagastā (posmā no 0. km
līdz 0,9. km). Būvniecības izmaksas –
95 954,75 EUR; autoceļš Zītaru ielas sākums – Atvases Salacgrīvas pagastā (posmā no 0. km līdz 3,11. km). Būvniecības
izmaksas 231 511,51 EUR; autoceļš Lielā
Zītaru iela Salacgrīvas pagastā (posmā no
0. km līdz 0,69. km). Būvniecības izmaksas 67 137,15 EUR; autoceļš Gulbīši –
Liepupes muiža Liepupes pagastā (posmā
no 0. km līdz 3,09. km). Būvniecības izmaksas 300 165,67 EUR.
Pieņemts lēmums piešķirt grantu komercdarbības atbalstam projekta Radīts
Salacgrīvas novadā īstenošanas otrajam
gadam, kas izlietojams periodā no šī gada
1. aprīļa līdz nākamā gada 31. martam. Piešķirti 6760 EUR no novada privatizācijas
fonda līdzekļiem projektu konkursa Radīts
Salacgrīvas novadā uzvarētājam.
Apstiprināta
tirgošanas
cena
–
10,71 EUR – Salacgrīvas novada fotoalbumam Te, kur jūr un kāps, un prieds. Fotoalbuma tirgošanas cena apliekama ar PVN
likuma noteiktajā kārtībā.
Pieņemts lēmums reorganizēt Ainažu
pirmsskolas izglītības iestādi Randa, pievienojot to Krišjāņa Valdemāra Ainažu
pamatskolai un nosakot, ka Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola nodrošina gan
pamatizglītības, gan pirmsskolas izglītības
programmas. Reorganizācija pabeidzama
ne vēlāk kā līdz 2018. gada 31. augustam.
Par Salacgrīvas novada Sociālā dienesta
vadītāju apstiprināta Ilze Ēltamma.
	pēc atklātas balsošanas ar 10 balsīm par
Salacgrīvas novada izpilddirektora amatā
iecelts Andris Zunde (no 15 deputātiem
divi sēdē nepiedalījās attaisnotu iemeslu
dēļ, divi balsoja pret, viens atturējās).
Apstiprināti grozījumi 2018. gada
21. februāra saistošajos noteikumos nr. B-3
Par Salacgrīvas novada pašvaldības
2018. gada pamata un speciālo budžetu.
Ar Salacgrīvas novada domes sēdes
protokolu un audioierakstu var iepazīties Salacgrīvas novada domes mājaslapā
www.salacgriva.lv sadaļā Dokumenti, domes sēžu protokoli vai Domes sēžu audio
ieraksti.
Ilga Tiesnese
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pie draugiem
Handevitā

3. un 4. martā pie draugiem Handevitā,
Vācijā, viesojās Salacgrīvas pašvaldības
delegācija: novada domes priekšsēdētājs
Dagnis Straubergs, Salacgrīvas vidusskolas direktore Sanita Šlekone, Informācijas
nodaļas vadītāja Ilga Tiesnese un Liep
upes koris Pernigele, ko vada Arta Zunde. Handevitas domē D. Straubergs un
S. Šlekone tikās ar Handevitas mēru Tomasu Rasmusenu un pašvaldības vadītāju
Bruno Lorencenu, apmeklēja SiegfriedLenz skolu un tikās ar skolas direktoru
Malti Bahmanu un pedagogiem.
2008. gadā, apvienojoties Handevitas
un Jarplundas-Vedingas komūnām, izveidojās Handevitas pašvaldība, un šajās
dienās draugi Vācijā svinēja tās izveides
desmito gadadienu. Notika biedrību pārstāvju un iedzīvotāju svinīga pieņemšana un tikšanās ar pašvaldības vadību.
Svinīgais pasākums pirmo reizi risinājās
Wiking sporta hallē, kur katra no biedrībām stendos iekārtotās izstādēs prezentēja savus sasniegumus. Svētku uzrunas
sacīja Handevitas birģermeistars T. Rasmusens, Šlēsvigas-Flensburgas rajona
vadītājs Volfgangs Bušmans un Hande-

vitas pašvaldības vadītājs B. Lorencens.
Apsveikuma vārdus draugiem sacīja arī
D. Straubergs: – Mūsu draudzība sākusies jau sen – 1991. gadā. Jūs mums palīdzējāt grūtā brīdī, bet tagad draudzība ir
pāraugusi sadarbībā kultūras, izglītības
un sociālajās jomā. Mums ir daudz kopīga – jūra, robeža ar kaimiņvalstīm un
ātrgaitas šoseja. Šodien cilvēku līdzāspastāvēšana, draudzība un līdzīgi politiskie
projekti veido mūsu partnerību. Paldies
jums par draudzību šo gadu garumā!
Liepupes Pernigele vācu draugiem
bija sagatavojusi īpašu svētku programmu, kurā skanēja latviešu tautasdziesmas,
klasiskais un garīgais repertuārs. Pēdējo
dziesmu Pernigeles dziedātāji izpildīja
vācu valodā, un klausītāji to sveica, kājās
stāvēdami un ar lielām ovācijām. Koncertā uzstājās arī Handevitas ADS sporta
bērnudārza audzēkņi un Jarplundas pamatskolas skolēnu koris.
Salacgrīvas novada delegācija ir pateicīga vācu draugiem par sirsnīgo uzņemšanu un atkalredzēšanos. Paldies Handevitas mēram, pašvaldības vadītājam, arī
dr. Arturam Kristiansenam, Handevitas-

Aicinājums uzņēmējiem!

5. un 6. aprīlī aicinām uzņēmējus pieredzes apmaiņas braucienā uz Viljandi apriņķi Igaunijā. Brauciens tiek organizēts Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektā Igaunijas un
Latvijas uzņēmēju sadarbības platforma Nr. 48.
Brauciena laikā būs iespēja apmeklēt dažādus uzņēmumus – tūrisma saimniecības, čipsu ražotni, smiltsērkšķu pārstrādes un amatniecības uzņēmumus, gūt priekšstatu par uzņēmējdarbības vidi un piedāvājumu mūsu kaimiņos, kā arī rast partnerus turpmākai sadarbībai.
Brauciena programmu šobrīd vēl precizē projekta partneris – Mulgimā attīstības centrs, bet tā solās būt interesanta.
Ieinteresētos uzņēmējus aicinām pieteikties, rakstot vai zvanot projektu koordinatorei – solvita.kukanovska@salacgriva.lv, t. 64071982.

Šī informācija atspoguļo autora viedokli, un Igaunijas-Latvijas programmas
vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Salacgrīvas kultūras namā
no 2. līdz 7. aprīlim izstāde
Krītošais akmens

Salacgrīvas kultūras namā būs
redzama izstāde Krītošais akmens (The Rock Project) – franču mākslinieka Lorāna Grizeļa
(Laurent Grisel) lielformāta plakātu izstāde, kas ir 2600 gadu
veca Bībeles pravietojuma par
pasaules vēstures gaitu stāsts
mūsdienu mākslas valodā.
Londonā dzīvojošais franču
multiplikācijas filmu mākslinieks
vairs nedarbojas šajā žanrā, bet
atrod iedvesmu Bībeles notikumu atspoguļošanā caur mākslu.
Viens no izstādes galvenajiem
mērķiem ir parādīt pasaules lielvaru vēsturiski hronoloģisko secību – sākot no varenās Bābeles,
kam seko Medo-Persija, tad senā

Grieķija un Romas impērijas. Izstādē redzamas gleznu reprodukcijas, artefakti, kas raksturo katru
no šiem vēstures periodiem.
Izstādes atklāšana pirmdien,
2. aprīlī, plkst. 16 un noslēguma pasākums sestdien, 7. aprīlī,
plkst. 16 (to kuplinās vīru kvartets no Valmieras, kā arī diskusijas, jautājumi un tēja).
Izstāde ir atvērta katru dienu
no plkst 12 līdz 20. Gaidīti gan
individuālie apmeklētāji, gan
skolēnu klases. Grupu apmeklējumus vēlams pieteikt Dagnijai
Lapai – tel. 29485024
The Rock Project izstāde gaidīs jūs, lai runātu par vēsturisko,
pašreizējo un gaidāmo!

Salacgrīvas un Handevitas pašvaldības pārstāvji Siegfried-Lenz skolā Handevitā

Salacgrīvas draugu biedrībai un jo īpaši
Berndam Rehkem, Gerdam Gepertam un
Marksam Plagemanam, Monikai Tomsonei, Dagmārai Rūmerei, Ivetai Jurgensonei un Irisai Mulerei.

Gaidām draugus no Handevitas pašvaldības Salacgrīvā šī gada novembrī,
kad svinēsim Salacgrīvas 90. un Latvijas
100. dzimšanas dienu!
Ilga Tiesnese

Salacgrīvas novads
Eiropas projektā, lai
stiprinātu darbu ar jaunatni
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
(JSPA), turpinot pērno stratēģiskās partnerības projektu Europe Goes Local: Supporting Youth Work
in Municipal Level, ir sākusi īstenot starptautiskas
apmācības četrus modeļus, iesaistot tajos septiņas
Latvijas pašvaldības: Liepājas pilsētu, Viļānu, Beverīnas, Vecumnieku, Valkas, Jēkabpils un Salac
grīvas novadu.
Tā kā pašvaldību atsaucība projektam jau otro
gadu bija liela, arī šogad JSPA organizēs konferenci, uz ko aicinās visu Latvijas pašvaldību pārstāvjus, kas ikdienā īsteno jaunatnes politiku. Plānotais
pasākuma laiks – maijs.
Europe Goes Local: Supporting Youth Work in
Municipal Level mērķis ir sniegt atbalstu darba ar
jaunatni pašvaldībās stiprināšanai, attīstīšanai un
pilnveidošanai. Projekta laikā katra no iesaistītajām
pašvaldībām saņems individuālu atbalstu, kā arī
iespēju papildināt zināšanas par darbu ar jaunatni
starptautiskā dimensijā. Dalībnieki piedalīsies konferencē Portugālē, izzinās mobilā darba ar jaunatni
iespējas, kā arī stiprinās savas zināšanas par lobiju
darbā ar jaunatni.
Pirmā moduļa apmācība par jaunatnes politikas
plānošanu un sasaisti ar citām politikas jomām notika no 28. februāra līdz 2. martam. – Ir neizsakāms
gandarījums, ka esam to septiņu pašvaldību skaitā, kurās norisināsies projekta «Darba ar jaunatni
kvalitātes celšana pašvaldībā» aktivitātes. Pirmajā
apmācībā esam uzzinājuši esošo situāciju darbā ar
jaunatni novados, definējuši aktuālās jomas, kā arī
profesionālu ekspertu un mentora vadībā izstrādājuši darba plānu. Vērtīgi bija iepazīties ar citu
pašvaldību labās prakses piemēriem, iepazīties ar
savas jomas profesionāliem speciālistiem un nodibināt kontaktus, kas palīdzēs veidot sadarbību, –
pirmajos iespaidos pēc apmācības dalījās Liene Eglīte, Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra
Bāka vadītāja.
Salacgrīvas novada pašvaldība šajā projektā iesaistījās, jo vēlējās uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti, veicināt un nodrošināt saskaņotu darbību
jaunatnes politikas īstenošanā, īstenot plānveida
ilgtermiņa darbu ar jaunatni un pilnveidot darba ar
jaunatni sistēmu Salacgrīvas novadā. Salacgrīvas
novada jaunatnes politikas attīstības programma
2010.—2014. gadam jau beigusies. – Pašreiz atsevišķas sadaļas par darbu ar jaunatni integrētas novada attīstības programmā 2015.—2021. gadam.
Saskatām nepieciešamību izvērtēt darbu ar jaunatni pašvaldībā. Pamatojoties uz šo vērtējumu, jāiz

strādā rīcības virzieni darba ar jaunatni attīstīšanai. Lai uzlabotu darbu ar jaunatni visā novadā un
veicinātu regulāru informācijas apmaiņu, nepieciešams izveidot novadu aptverošu sistēmu sadarbībai
ar jauniešiem, turklāt katrā pagastā vai lielākā apdzīvotā vietā jābūt sadarbības koordinatoram. Gan
iepriekš minētajos jautājumos, gan citās jomās,
ko esam izvirzījuši kā pilnveidojamas, piemēram,
brīvprātīgā darba sistēmas izveidē, finansējuma
piesaistē izsludinātajos projektu konkursos jaunatnes politikas valsts programmā un «Erasmus+:
Jaunatne darbībā», ko Latvijā administrē JSPA,
ļoti būtiskas būtu jaunatnes jomas ekspertu konsultācijas un vadība pozitīvu pārmaiņu veicināšanai, – pozitīvajos ieguvumos, kurus saskata, piedaloties šajā ilgtermiņa projektā, dalījās L. Eglīte.
Šis ir jau otrais gads, kad JSPA īsteno stratēģiskās partnerības projektu Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level.
2017. gadā šī projekta atbalsts tika citām septiņām
Latvijas pašvaldībām – Auces novadam, Brocēnu,
Dundagas, Kocēnu, Limbažu, Saulkrastu novadam
un Valmieras pilsētai.
Minētais stratēģiskās partnerības projekts ilgs
līdz 2019. gada pavasarim. JSPA turpinās iesākto
darbu, iesaistot aktivitātēs vēl vairāk pašvaldības
un jaunatnes jomas ekspertu, lai celtu darba ar jaunatni kvalitāti pašvaldībās.

Par Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības
un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā
darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.
JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: Erasmus+: Jaunatne darbībā; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes
ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu,
jauniešu garantijas projektu PROTI un DARI!. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto pro
grammu projektu īstenošanai 2018. gadā, ir vairāk
nekā 6 miljoni eiro.
Kintija BULAVA,
JSPA Komunikācijas daļas
vecākā referente
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Koru sadziedāšanās Ainažos

10. martā Ainažu kultūras nama lielajā
zālē notika starptautisks koru draudzības
vakars. Gatavojoties Latvijas simtgades
svētkiem, XXVI Vispārējiem latviešu
dziesmu svētkiem, kā arī atzīmējot jau
aizvadīto Igaunijas simtgadi, Ainažos
sadziedājās pieci jauktie kori: Gaismaspils no Rīgas, Krasts no Ainažiem, Ale
no Alojas, kā arī Igaunijas dziedātāji no
Treimaņiem un Ūlu.
Vakara pirmajā daļā koncertā latviešu
kolektīvi galvenokārt izdziedāja latviešu
komponistu dziesmas, kas ir arī Dziesmu svētku repertuārā. Igaunijas kolektīvi
uzstājās apvienotajā korī Treimaņu diriģentes Tīas Somres vadībā, atskaņojot
dažādu komponistu dziesmas par māju
un dzimtenes mīlestību. Šis repertuārs
veidots par godu Igaunijas simtgadei.
Latvijas Zinātņu akadēmijas Gaismaspils priecēja ar laikmetīgāku skanējumu,
izpildot mūsdienīgākas aranžijas, piemēram, latgaliešu tautasdziesmu Gaismeņa
ausa, sauleita lēce. Savukārt Alojas Ale
izcēlās ar īpaši spēcīgām solistu balsīm.
Koncerta izskaņā Latvijas kori apvienojās un izdziedāja vēl vairākas dziesmas
no Dziesmu svētku repertuāra Gaismaspils diriģenta Andžeja Ranceviča vadībā.

Klāt trešais
Reņģēdāju
festivāls!

Kuivižnieks Dzintris Kolāts savos uzstādījumos ir noturīgs – tradīcijas jāturpina! Tieši tāpēc Salacgrīvā jau kopš Ziemassvētkiem notiek nopietna gatavošanās
trešajam Reņģēdāju festivālam, kas šogad
ļaudis Salacas krastos pulcēs 19. maijā.
Šīpavasara festivālam savas īpatnības.
Pirmkārt, zvejnieki smels reņģes un dāvinās tās gardēžiem par brīvu (viens spainītis!). Bet festivāla smaguma centrs būs
amatnieki – īsti sava aroda meistari, tas
otrkārt. Kalējs Gatis Pīpkalējs ļaus katram
izkalt savu reņģi, mūrnieki mācīs mūrēt
krāsnis un skursteņus, namdari un jumiķi
ieteiks labāko jūsu mājām, savukārt estētiem padomus sniegs mauriņu pļāvēji un
kokgrieži. Kad jahtu laukumu pieducinās
vecās, labās Jawa, eļļās un benzīnā varēs
iejukt kopā ar retro tehnikas meistaru Juri
Bērziņu.
Īpašs šīgada festivāla akcents būs ģimeņu pavāru mači. Prasmē gatavot reņģu
ēdienus sacentīsies dzimtas – tā būs lieliska
paaudžu stafete, kam noslēgumā paredzētas naudas balvas (150, 100 un 50 eiro), kā
arī atbalstītāju dāvanas, kausi, medaļas –
kā jau saspringtos mačos. Profesionāla žūrija vērtēs ģimeņu kulināros brīnumus, jo
no reņģes varot pagatavot visu – vajag tik
prast. Ak, jā, aicinām pieteikties ģimenes!
Protams, blakus tam būs plašs un interesants zivju tirgus un mielošanās. Pirmo
reizi festivālā tiks dots starts skrējienam uz
bodi (Salacgrīvas kultūras nams – Kapteiņu osta Kuivižos un atpakaļ). Tradicionāli
risināsies plostnieku svētki un būs lieliskas
atrakcijas bērniem. Kad plosts būs nācis
krastā, varēs baudīt koncertu un izlocīt kājas zaļumballē.
Reņģēdāj, tu neesi viens! Šogad ar tevi
būs amatnieki!
Gints Šīmanis

10. marta vakarā Ainažos sadziedājās pieci jauktie kori: Gaismaspils no Rīgas, Krasts no Ainažiem, Ale no Alojas un Igaunijas dziedātāji no
Treimaņiem un Ūlu

Noslēgumā Raimonda Paula Manai dzimtenei īpaši pacilātā noskaņojumā izskanēja pat divreiz. Vakaru caurstrāvoja pozitīvas un pacilājošas emocijas – korists no
Ūlu, sveicot mūsu diriģenti Agru Jankov-

sku, teica: – Kamēr mēs dziedāsim savu
komponistu dziesmas, Baltija pastāvēs un
būs stipra.
Neformālajā daļā sadziedāšanās turpinājās, tā pierādot, ka esam stipri un

vienoti, kas ir īpaši svarīgi, gatavojoties
Latvijas simtgades svētkiem.
Inese Vēriņa-Lubiņa,
Ainažu kultūras nama
mākslinieciskās daļas vadītāja

Salacgrīvā mirdz jaunie talanti
10. martā Salacgrīvas kultūras namā
jau 19. reizi notika jauno talantu konkurss,
šogad tajā piedalījās 24 bērni, vecumā no
5 līdz 16 gadiem. Atklājot konkursu, Inese
Jerāne sacīja: – Lielais dalībnieku skaits
pierāda, ka mums ir talantīgi bērni, kuri
gūst savu pirmo konkursu pieredzi, tieši uz šīs skatuves dziedot, dejojot, spēlējot mūzikas instrumentus, rakstot dzeju,
komponējot, darinot rokdarbus un vēl,
un vēl. Uzstāties publikas priekšā nemaz
nav viegli. Vispirms jāizvēlas dziesma, tad
kopā ar pedagogu tā jāiemācās. Un tad
kārta mammām sagatavot koncerta tērpu. Tāpēc šodien sakām jums visiem lielu
paldies – konkursantiem par uzdrīkstēšanos, pedagogiem Agrai Jankovskai, Ingai
Gobai, Lolitai Jakobsonei, Agitai Zvejniecei un Līgai Siliņai – par sagatavošanos
un konkursantu vecākiem par tērpiem un
atbalstu. No jums, skatītāji, gaidām tikai
vienu – aplausus māksliniekiem.
Ja konkurss, tad vajadzīga arī žūrija!
Dalībniekus šajā talantu parādē vērtēja
Guna Grote-Majore – jaunatnes centra
Bāka darbiniece, kura brīvajā laikā spēlē teātri, ģitāru un dzied korī, visnotaļ
radoša personība, arī Inese Vēriņa-Lubiņa – profesionāla māksliniece un Rīgas
Dizaina un mākslas vidusskolas skolotāja,
kā arī Nadīna Ozoliņa-Mennika – aktīva
jauniete, kurai patīk būt notikumu centrā
un sajust darbotiesgribošus jauniešus, Sa-

lacgrīvas novada jaunatnes konsultatīvās
padomes priekšsēdētāja.
Vecuma grupā līdz septiņiem gadiem
bija septiņi dalībnieki. Pirmajai konkursa dalībniecei Kristiānai Reiziņai šis bija
jau piektais jauno talantu konkurss. Šajā
vecuma grupā vēl uzstājās Heidija Linde,
Arta Kristiana Majore, Kerija Meļikidze,
Viktorija Gromova, Undīne un Gundis Pabērzi.
Vidējā vecuma grupā no 8 līdz 12 gadiem dalībnieku skaits bija vislielākais –
12. Pirmā no viņiem uzstājās Tīna Adela
Zeņina, sekoja Adriana Belova, Elīza
Eglīte, Katrīna Ābele, Digna Gruzdiņa,
Emīlija Zaprauska, Paula Eglīte, Amīna
Sulimane, Elizabete Līcīte, Emīlija Goba,
Karlīna Zeņina un Liene Muciņa.
Vecuma grupā no 12 līdz 16 gadiem
pirmā uzstājās Sintija Zūzane, pēc viņas
uz skatuves kāpa Nikija Pabērza, Diāna
Ščerbakova, Dace Jaunbalode, bet Diānas
Zmičerevskas rokdarbus (adījumus, šūtos
tērpus un gleznas) pasākuma apmeklētāji
varēja apskatīt kultūras nama foajē.
Kad bija apkopoti rezultāti un sarakstīti
diplomi, žūrija paziņoja uzvarētājus katrā
vecuma grupā. Jaunākajā grupā 3. vieta V. Gromovai, 2. – A. K. Majorei un
1. – K. Reiziņai. Vidējā vecuma grupā žūrija piešķīra divas otrās vietas – E. Gobai
un E. Līcītei, 1. – Emīlijai Zaprauskai.
Vecuma grupā līdz 16 gadiem 3. vie-

Šī gada jauno talantu Grand Prix ieguva
Liene Muciņa

ta D. Ščerbakovai, 2. – N. Pabērzai, bet
1. – D. Jaunbalodei. Šī gada konkursa
Grand Prix žūrija piešķīra L. Muciņai.
Ilga Tiesnese

Panākumi Skaļās lasīšanas
sacensībās

Salacgrīvas vidusskoluas 5.b klases
audzēknis Ingars Ignatovs kopā ar
atbalstītājiem Markusu un Kristapu

15. martā Valmieras integrētajā bibliotēkā norisinājās Skaļās lasīšanas Vidzemes reģiona sacensību 2. posms. Lasīšanas čempioni no Trikātas, J. Endzelīna
Kauguru, Burtnieku pamatskolas, Valmieras Pārgaujas un Valmieras sākumskolas,
Valmieras 5. vidusskolas bija gatavojušies
ļoti atbildīgi. Šajās sacensībās Salacgrīvas
vidusskolu pārstāvēja 5.b klases audzēknis Ingars Ignatovs, kurš 14 dalībnieku
konkurencē ieguva 2. vietu. Viņu atbalstīja
klasesbiedri Markuss un Kristaps. Pasākumā piedalījās arī Salacgrīvas meiteņu vokālais ansamblis Agitas Zvejnieces vadībā. Par Vidzemes reģiona Skaļās lasīšanas
čempionu kļuva Valmieras sākumskolas
5. klases skolēns Oskars Einbergs. Viņš
piedalīsies skaļās lasīšanas finālā Rīgā,
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur cīnīsies par čempiona titulu un kausu skolai.

Valsts čempions uz gadu tiks iecelts par
Nacionālās bibliotēkas bērnu direktoru-iedvesmotāju. Valsts fināls būs krāšņi svētki,
kuros finālistus atbalstīs visa klase. Šo pasākumu tiešraidē rādīs Latvijas Televīzija.
Piedaloties šajā pasākumā, katrs dalībnieks ir ieguvējs, jo ikvienam skolēnam
bija jāizvēlas sava grāmata, jāatrod īstais
fragments, ko lasīt citiem, jāprot prezentēt
grāmatu. Tādā veidā tiek pilnveidota lasītprasme un māka izvēlēties literatūru skaļai
lasīšanai.
Apsveicam Ingaru! Jau rudenī turpināsim šo tradīciju. 5. un 6. klašu zēni un
meitenes! Lasiet grāmatas! Atrodiet interesantākās! Būs iespēja piedalīties Skaļās
lasīšanas sacensībās!
Valentīna Kalniņa,
Salacgrīvas vidusskolas bibliotekāre
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Korim Pernigele atbildīgs koncerts Handevitā

Koris Pernigele hallē Wiking Handevitā

No 2. līdz 5. martam Liepupes tautas
nama jauktais koris Pernigele viesojās
Vācijā – Salacgrīvas draugu pilsētā Handevitā. 2016. gada 18. novembrī Handevitas delegācija apmeklēja svinīgo pasākumu un koncertu Liepupes tautas namā,
kas bija veltīti Latvijas dzimšanas dienai.
Tad arī aizsākās koristu sadarbība ar vācu
draugiem, un pērn saņēmām uzaicinājumu
doties pie viņiem ciemos uz Vāciju. Kopā
ar Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu, Informācijas noda-

ļas vadītāju Ilgu Tiesnesi un Salacgrīvas
vidusskolas direktori Sanitu Šlekoni devāmies uz Handevitas jubilejas pasākumu.
Šajās dienās tika svinēta Handevitas pašvaldības izveidošanas 10. gadadiena.
2. martā Brēmenē ielidojām vēlu vakarā, pēc tam mūs gaidīja vairāku stundu
ceļš ar autobusu līdz Handevitai, bet jau
lidostā sajutām vācu draugu patieso prieku
par mūsu ierašanos. Otrā rītā mūs gaidīja
ekskursija uz netālo Flensburgu. Tā atrodas pašos Vācijas ziemeļos, pilsētas centrs

ir tikai 7 km no Dānijas robežas. Apskatījām vecpilsētu un klausījāmies gida izsmeļošo stāstījumu par Flensburgas vēsturi, dzirdējām ticamus un gandrīz neticamus atgadījumus, kas ar flensburgiešiem
noticis gadu gaitā. Iepazinām arī jaunāku
laiku tradīcijas, piemēram, studenti pēc
eksāmenu veiksmīgas nokārtošanas savus
apavus atstāj virvēs, kas stiepjas pāri ielai, un šādas kurpju virtenes ir visas ielas
garumā. Tas piesaista tūristu uzmanību, jo
skats ir diezgan neparasts. Savukārt par

Flensburgas jūrniecības vēsturi uzzinājām
Jūrniecības muzejā.
Svētdiena mums bija īpaša diena, jo
piedalījāmies svinīgajā pasākumā, kas norisinājās Handevitas sporta hallē Wiking.
Dziedāt šādā zālē nav viegli, bet handevitieši ar interesi un sajūsmu klausījās
gan latviešu tautasdziesmas, gan klasiķu
darbus, tāpat jauno latviešu komponistu
sacerējumus. Kā īpašs sveiciens izskanēja dziesma vācu valodā. Šī uzstāšanās bija
ļoti atbildīga mums kā izpildītājiem, taču
jau no koncerta sākuma jutām lielu sirds
siltumu un mīlestību. Viņi ar cieņu izturas
pret mūsu kultūru, it sevišķi novērtē kora
dziesmas. Viņiem nav tādu kora dziedāšanas tradīciju kā mums, tāpēc daudzreiz
dzirdējām, ka kultūra ir tas, ar ko varam
lepoties. Pēc koncerta bijām uzaicināti vakariņās, kurās mūs ar savu klātbūtni
pagodināja gan pilsētas mērs Tomass Rasmusens, gan mūsu draugi no SalacgrīvasHandevitas sadarbības biedrības ar tās vadītāju Berndu Remki.
Pirmdien no rīta jau posāmies ceļā uz
Brēmeni. Handevitu bija pārsteidzis 50 cm
biezs sniegs (tas gadās ļoti reti!), kas izraisīja pamatīgas problēmas, bet Brēmene mūs
sagaidīja ar saulīti un pavasarīgu siltumu.
Izstaigājām skaisto Brēmenes vecpilsētu,
un tad jau bija laiks sēsties lidmašīnā. Atgriežoties mājās, novērtējām vācu draugu
sirsnību un rūpes par mums, lai mēs šajās
dažās dienās justos patiesi labi. Jutāmies
īpaši gaidīti, un par to esam ļoti pateicīgi.
Paldies Handevitas draugiem par iespēju ciemoties viņu jubilejas pasākumā,
paldies par rūpēm! Paldies Andrim Zundem par organizatorisko darbu un mūsu
diriģentei Artai Zundei par ieguldīto darbu
koncertprogrammas sagatavošanā. Šajās
dienās redzējām un piedzīvojām daudz,
dvēsele gavilēja, jo dzīvojām visaptverošā
mīlestībā. Paldies!
Inta Balode,
kora «Pernigele» dalībniece

Salacgrīvas vidusskolas
skolēnu mācību uzņēmumi
piedalās pasākumā
Cits bazārs

10. martā Rīgā, tirdzniecības centrā Domina Shopping norisinājās Junior
Achievement Latvija (JA Latvija) īstenotais
skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) pasākums Cits bazārs. Pavisam Latvijā šogad
reģistrēts 1200 SMU, bet šajā pasākumā
piedalījās 270 labākie mācību uzņēmumi,
pulcējot 800 skolēnu un viņu pedagogus
no visas Latvijas. Arī diviem Salacgrīvas
vidusskolas SMU – Jaunā raža un Saules
māksla – bija iespēja piedalīties gadatirgū.
Pasākumu Cits bazārs vērtēja kompetenta žūrija – uzņēmēji, Rīgas domes un
Swedbank pārstāvji, kā arī citas ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā pazīstamas
un sevi pierādījušas personības. Katram
uzņēmējam bija jāprezentē žūrijai savas
pārdošanas un komunikācijas prasmes,
pārdodot savu produktu. Jautājumus uzdeva arī krievu un angļu valodā, pārbaudot,
kā jaunieši tiktu galā ar klientiem ārzemniekiem. Nepietiek ar to, ka prece ir saražota, to jāmāk arī pārdot, uzrunāt klientu,
piedāvāt, reklamēt savu produktu. Jo konkurence ir milzīga, daudziem uzņēmējiem
ir līdzīga produkcija, tātad – jāprot pastāstīt, ar ko tad tava ir īpašāka par citām, kāpēc iegādāties tieši to.
Šī bija lieliska iespēja jaunajiem uzņēmējiem sasaistīt teorētiskās zināšanas
ar praksi, iegūt pieredzi, kā arī uzlabot
prezentēšanas prasmes, prasmi darboties
komandā, iegūt biznesa kontaktus un piedāvājumus, iepazīties ar citiem SMU no

visas Latvijas. Skaidrs, ka uzņēmējspējas
var apgūt un attīstīt tikai praksē. Varam
iemācīties teoriju, formulas, bet no tā uzņēmīgāki nekļūsim. Būtiska ir mācīšanās
caur pieredzi, un skolēnu mācību uzņēmumi tam ir labs piemērs.
Visi skolēni, kas piedalījās šajā pasākumā, atzina, ka tā bija laba pieredze, un daži
jaunieši piekrita dalīties savos piedzīvojumos.
Egils: “Tā man bija vērtīga pieredze,
nekad pats nebiju pārdevis paša gatavotos suvenīrus. Nebija pārliecības, ka kāds
tos pirks. No sākuma stāvēju un gaidīju,
ka klienti nāks klāt. Skatījos, ka drošākiem jauniešiem, kuri paši uzrunā klientus
un stāsta par savu preci, veicas labāk. Es
arī uzdrošinājos parunāties ar cilvēkiem
un arī manu preci sāka pirkt. Pēcpusdienā mazliet nolaidu cenu, un viena kliente
nopirka vairāk nekā 10 manu suvenīru, ko
izmantošot savā psihologa praksē ar bērniem. Un vēl saņēmu no viņas pasūtījumu.
Par to man bija milzīgs prieks! Iemācījos,
ka jābūt drošākam, pārliecinātākam, svarīga ir komunikācija ar klientiem, jāpiestrādā arī pie reklāmas, jāizgatavo vizītkartes,
ko piedāvāt klientiem. Noteikti vēlētos vēl
piedalīties šāda veida pasākumos!”
Diāna: “Tā man bija ļoti laba pieredze.
Sapratu, ka pārdošanā ļoti svarīgi ir runāt
ar klientiem. Varēju pilnveidot savas komunikācijas prasmes sarunās ar klientiem,
prezentējot savu produkciju. Uzklausīju

Salacgrīvieši
SMU
gadatirgū
tirdzniecības
centrā
Domina
Shopping
Rīgā

cilvēku vēlmes, ieteikumus. Tas raisīja
pārdomas, ko es vēl varētu darīt un kā uzlabot savu darbību. Man patika, ka pie stenda
nāca arī ārzemnieki, varēju izmantot savas
svešvalodu zināšanas. Labprāt apmeklētu
vēl kādu šāda veida pasākumu, nākamreiz
jau zinātu, ko un kā darīt labāk.”
Elizabete: “Pirmo reizi apmeklēju šāda
veida pasākumu. Biju iedomājusies to citādāku, bet man ļoti patika. Konkurence
bija milzīga, un bija ļoti jāpiedomā, kā
piesaistīt klientus. Sapratu, ka nevar baidīties, jābūt drošākai un pārliecinātākai,
jāuzrunā cilvēki. Ja kautrīgi stāvēsi malā,
neviens pie tevis nepienāks. Jādomā arī

par mārketingu, reklāmas bukletiem, vizītkartēm, lai klienti mūs varētu atrast ne
tikai gadatirgos. Kopumā pasākums Dominā bija brīnišķīgu iespaidu pilns!”
Labi būtu, ja šādu praktisku pieredzi, kā
būvēt kaut ko no nulles ar paša rokām un
zināšanām, gūtu iespējami vairāk skolēnu.
Un nav tik svarīgi, cik no viņiem tiešām
dzīvē kļūs par uzņēmējiem, svarīgi, ka
skolēniem veidojas pārliecība par saviem
spēkiem, jo šīs praktiskās zināšanas būs
noderīgas jebkurā dzīves jomā.
Inga Čekaļina,
Salacgrīvas vidusskolas
SMU skolotāja-konsultante

6

l

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2018. gada 27. marts

Salacgrīvas novada pirmklasnieku svētki
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā
uz savu tradicionālo 100. dienas pasākumu 2. martā pulcējās Salacgrīvas novada
pirmklasnieki. Šāds saiets novada pirmklasniekiem notika jau septīto reizi. Pateicoties projektam Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs,
Salacgrīvas novada skolu pirmklasnieki
kopā ar skolotājām un brīnišķīgo Pinokio,
kuru atveidoja Haralds Švītiņš, apceļoja
Profesiju pasauli.
Šajā interesantajā piedzīvojumā uzmundrinājuma vārdus teica Salacgrīvas
novada izglītības speciāliste Antra Paegle
un šī pasākuma krustmāte Lolita Valaņina. Visus klātesošos priecēja katras skolas
pirmklasnieku sagatavotie priekšnesumi.
Par tiem jāpateicas viņu mūzikas un ritmikas skolotājām Tatjanai Lazdiņai, Ingai
Strantei, Solveigai Bokai, Valentīnai Kalniņai un audzinātājām Ivetai Špūlei, Baibai Runcei un Laurai Ilvesai. Pinokio iepazīstināja pirmklasniekus ar profesiju dažādību, jautri piedalījās kustību rotaļās un
dejās, kurās iejutās dažādu profesiju pār-

stāvju lomās. Vislielāko jautrību izraisīja
frizūru veidošana saviem vienaudžiem.
Pasākuma noslēgumā skolēni priecājās
par krāšņo salūtu svētku kliņģeros un piemiņas nozīmēm. Pasākuma piemiņai tapa
arī kopīga Salacgrīvas novada pirmklasnieku un Pinokio bilde.
Mūsu novada pirmklasnieku vārdā izsaku pateicību skolotājai L. Valaņinai,
visu trīs novada skolu direktorēm, novada
izglītības speciālistei, karjeras izglītības
konsultantei, pasākuma sagatavošanas palīgiem no 9. klases, visām skolotājām un
tehniskajiem darbiniekiem. Paldies vecākiem, kuri posa bērnus šiem svētkiem un
bija domās kopā ar viņiem! Sirsnīgu paldies visi sūta izcilajam, nenogurdināmajam Pinokio – H. Švītiņam.
Šī tradīcija ir jāturpina, jo tā ir sava
veida pieredzes apmaiņa un svētki mūsu
pirmklasniekiem. Uz tikšanos nākamajā
gadā!
Daiga Tomsone,
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas
1. klases audzinātāja

Bibliokuģa Krišjānis Valdemārs
viesu diena Latvijas Universitātes
Akadēmiskajā bibliotēkā, grāmatas
Par tiem, kas jūrā atvēršana
Biedrība Bibliokuģis «Krišjānis Valdemārs» ir salacgrīviešu ideja veidot mūsu
piejūrā vidi, kas rosinātu saglabāt zvejnieku kultūrvēsturisko mantojumu un radītu
interesi jauniešos izvēlēties ar jūru saistītus arodus.
Marīnistikas darbu izlase Par tiem, kas
jūrā apvieno mūsu zvejniecības veterānu
atmiņas par nozīmīgāko, kas piedzīvots
jūras gaitās pasaules jūrās un okeānos.
Iepriekš par to lasījām rakstnieka Jāņa
Lapsas (1930—2006) marīnistikas publikācijās, kas apkopotas grāmatās Jūras
grāmata (2015) un Kapteiņu stāsti (2017),
ko izdeva Jāņa Lapsas piemiņas biedrība.
Šajā krājumā pie spalvas ķērušies paši
jūrnieki – tālbraucēji kapteiņi Igors Vītols (1927), Uldis Rudzītis (1940), Ēvalds
Grāmatnieks (1946) un Dainis Caune
(1951), atklājot savas dzīves aizraujošākās
lappuses jūrā un krastā.
Patīkams izņēmums ir kinorežisora
Jāņa Streiča (1937) vēstījums par gaitām
uz ledlauža Varma 1996. gada bargajā
ziemā Rīgas līcī. Arī šobaltdien Varma ir
lielākais un jaudīgākais Rīgas Brīvostas
ledlauzis, ko Latvijas valsts 1994. gadā par 12 miljoniem latu iegādājās no
Somijas. Ilgus gadus Varmas kapteinis
bija mūsu zvejas flotes veterāns Edgars
Ūķis, kurš 1994. gadā pieņēma Varmu un
2012. gadā, dodoties pensijā, to nodeva
kapteiņa Andreja Krasovska rokās. Otrs
Rīgas Brīvostas ledlauzis ir ledus klases
velkonis Foros, ko 2014. gadā osta iegā-

dājās Panamax tipa kuģu apkalpošanai.
Rīgas ostas kapteinis Arturs BrokovskisVaivods atzīst: – Aukstās ziemās kuģu
aprites ātrumu un attiecīgi arī izmaksas
ietekmē nepieciešamība izmantot ledlaužus, lai atbrīvotu kuģu ceļu. Tādos brīžos
izjūtam daudzos plusus, ka mums ir pašiem savi ledlauži. Citiem vārdiem runājot, «Varma» un «Foros» ir mūsu kā jūras
valsts neatkarības garants!
Latvijas Kuģu kapteiņu asociācija, atbalstot flotes veterānu dzīvesstāstu izdošanu, dara svētīgu darbu. Patīkami, ka pieredzējušos tālbraucējus kapteiņus nomaina
jaunie talanti – Latvijas Jūras akadēmijas
absolventi. Ļoti iespējams, ka mums nav
jāgaida gari gadi, bet jau tagad, Latvijas
simtgadē, jāuzklausa viņu stāsti, piedzīvojumi, ne viens vien brīdis, kad ūdens
smēlies mutē. Jūras bargums nav šķirams
no tālo ūdeņu romantikas, tādēļ jātver šo
mirkļu emocijas, stāsti un reisos gūtās
atziņas. Veidojot šo darbu kopkrājumu,
pārlapoju pirmās Latvijas jūrniecības gadagrāmatas. Tur lasāmi īsti piedzīvojumu
stāsti no Jūras akadēmijas pirmkursnieku
praksēm uz buriniekiem Sedovs un Krūzenšterns. Šķiet, tas ir šodien mums jau
netverams laiks un iespējas. Un tomēr –
varbūt cerības uz buru praksi nav nemaz
tik nereālas?! Vienalga – lai vējš vienmēr
pūš mūsu burās!

Mūsējie Ghetto Basket 3x3
skolu čempionātā

6. martā Salacgrīvas vidusskolas
un Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas komandas startēja Ghetto Basket 3x3 skolu čempionāta
Vidzemes zonā Cēsīs. Salacgrīvas
vidusskolas komanda B grupu noslēdza 2. vietā un pēc play off izspēles 18 komandu konkurencē turnīrā
ieguva 5. vietu, saglabājot iespējas
tikt finālsacensībās Rīgā. Komandā spēlēja Gvido Paegle, Toms
Laubmanis, Rinalds Miksons, Valters Bitmanis, komandas pārstāvis
K. Neimanis. Krišjāņa Valdemāra
Ainažu pamatskolas basketbolisti
Markus Kalmačs, Dāvis Jirgensons,
Valts Līdaks (komandas pārstāvis M. Runcis) C grupā ierindojās
5. vietā, noslēdzot turnīru 14. vietā
un saglabājot iespējas caur papildkvalifikāciju nokļūt fināla sacensībās.
Vēlam veiksmi puišiem citos
turnīros!
BK «Salacgrīva»

Mūsējie Ghetto Basket 3x3 skolu čempionātā

Veiklības braucieni uz Salacas

Gints Šīmanis,
«Par tiem, kas jūrā» sastādītājs

Apsveikums Sieviešu dienā
8. martā Svētciema attīstības biedrība pirmo reizi ciemojās sociālās aprūpes
un rehabilitācijas viesnīcas Brīze filiālē
Rozēnos, lai iepriecinātu sievietes, kuras
savulaik sevi apliecinājušas darbā. Viņu
vidū ir dakteres, medmāsas, skolotājas,
bērnudārza audzinātājas, lopkopējas,
grāmatvedes, pārdevējas un daudzu citu
arodu pārstāves. Taču tagad lielākais greznums viņām ir gadu nasta un mati baltābeles mirdzumā. Savulaik kolektīvos aktīvā
darba laikā allaž Sieviešu dienā esot sveiktas ar ziediem. Arī todien viņas droši vien
klusībā gaidīja apsveikumu.
Ciemiņi ieradās pusdienlaikā, kad visi
iemītnieki pusdienoja. Mārīte BērziņaLiepiņa, Marija Grigorjeva ar meitu Annu
Līgu sirsnīgi uzrunāja seniorus un apsveica sievietes ar ziediem, kā arī cienāja ar

Pinokio tiekas ar novada pirmklasniekiem

pašu ceptiem gardiem marmelādes kēksiem. Tas bija pārsteigums. Galdiņus jau
rotāja tulpes vāzēs un puķu podiņi. Ilga
Kalvāne jutās aizkustināta un stāstīja:
– Tās mums no saimnieka Jura un Mārtiņa, kuri bija pirmie sveicēji. Visas sievietes bija iepriecinātas par apsveikumiem.
Viešņas uzkavējās, patērzēja un priecājās,
ka senioriem ir tik mājīgas telpas.
Šajā dienā dziedājām dziesmas par jaunību un mīlestību. Sirsnībā stundu pavadījām sarunās un lasījumos par vienu no
gudrākajām un sievišķīgākajām sievietēm
Latvijā – Vairu Vīķi-Freibergu. Savukārt
muzikālo sveicienu atnesa Agita Zvejniece un Reinis Maurītis. Dienai bija optimistisks skanējums.
Ligita Jirgensone

Veiklības braucienos savu varēšanu pārbaudīja drosmīgākie

10. martā uz Salacas upes ledus sporta klubs Salaca organizēja veiklības
braucienus, kuros sešās klasēs piedalījās
42 interesenti. Sporta kluba vadītājs Modris Volksons priecājās, ka šogad paveicies:
– Upe aizsala, un mēs varējām uzrīkot
veiklības braucienus uz ledus. Arī diena
bija izdevusies – ūdens uz ledus nebija,
lietus nelija. Paldies palīgiem, jo īpaši
jauniešiem, kuri, apvienojot patīkamo ar
lietderīgo, brauca pa ledu un arī savāca
atkritumus.
Dāmu konkurencē 3. vietā Aelita Nagle, 3. – Agnija Bērziņa, uzvarēja Undīne
Meļikidze. Junioru klasē, kurā startēja
jaunieši līdz 18 gadu vecumam, otrais bija
Kristers Kotāns, pirmais – Toms Tomass
Zlidņevs. Automašīnu klasē, kurā brauca

auto bez radzēm, 3. vietā Markus Kalviņš,
2. – Valters Volksons, 1. – Agris Kalviņš.
Radžoto auto klasē 3. vietā Matīss Kleins,
2. – Mareks Sidarčuks un 1. – Edgars
Kleins. Quattro klasē 3. vietā ierindojās
Jānis Eizenbergs, otrais bija Klāvs Majors,
pirmais – Valters Volksons. Vislabākos rezultātus, braucot 3,2 km garo distanci – divus lielos un divus mazos apļus –, parādīja
Lielās klases braucēji jeb auto ar sporta
radzēm – šajā klasē 3. vietā Zigmārs Sergejevs, 2. – Sandis Paeglis, 1. – Mareks
Sidarčuks.
Sporta kluba Salaca vadītājs saka paldies Salacgrīvas novada domei, Alko 1000
un Oskaram Kotānam par bezalkoholiskajām balvām, un paldies visiem palīgiem.
Ilga Tiesnese
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Salacgrīvas muzeja dārgumos –
arī Zvejnieku parka estrāde
Pēdējā laikā Salacgrīva var lepoties ar
daudziem jauniem projektiem, kas rada
pārmaiņas mūsu pilsētas sejā, dara to pievilcīgāku un patīkamāku gan pašiem, gan
pilsētas viesiem. Krasta ielas sākums ar
bruģīti ir jauka pastaigu vieta, jahtu ostas
laukums, kura tuvumā iecerēta jauna kafejnīca, noder atpūtai, iecerētā stiklašķiedras ražotne radīs darbavietas… Tāpat
plānots pārbūvēt arī Bocmaņa laukumu,
Krīperu un Kalna ielu. Un tas vēl nav viss!
Darbi turpināsies arī Zvejnieku parkā, kur
jau sakārtota tiesnešu māja, stadiona celiņi
un estrāde.
Domājot par pārmaiņām, kas gaidāmas
Zvejnieku parkā, pārskatījām fotogrāfijas,
ko varētu izmantot, plānojot darbus.
Iveta Kalniņa,
Salacgrīvas muzeja krājuma glabātāja

Galvenais objekts – estrāde, ko fotoattēlos var aplūkot jau no
pašiem celtniecības sākuma posmiem

Precīzu datu nav, kad tapušas šīs fotogrāfijas, bet, ja atklāšana bija
1967. gada 9. jūlijā, tad, droši vien 1966. gadā

Ir tapusi vieta, kur ar vērienu svinēt svētkus, skatīties teātra izrādes un
koncertus, rīkot balles!

Sākot ar estrādes atklāšanu – 1967. gada Zvejnieku svētkiem –, tā katru gadu pulcē cilvēku tūkstošus

Pa piebraucamo ceļu tuvojas svētku gājiens. 1970. gadi

Neiztrūkstošā svētku sastāvdaļa – bufete, kas izvietojās aiz estrādes.
1989. gads

Nu jau vairāk nekā 10 gadu, kad Zvejnieku parkā notiek grandiozais festivāls Positivus, viena no skatuvēm tiek
uzbūvēta arī uz vecās estrādes. Svētki turpinās!

Izstāde Vielas pārtikas produktos
pilsētas bibliotēkā

Februārī projektu izstrādes dienu laikā
2.—9. klases skolēni pētīja, kādas vielas
tiek pievienotas pārtikas produktiem, to
ietekmi uz cilvēka organismu. Tapa uzskates materiāli plakātu veidā. Pēc prezentācijām šie plakāti tika izvietoti skolas gaitenī, lai skolēni precīzāk izzinātu
pārtikas produktos esošās vielas.
No 19. marta ar skolēnu sagatavoto informatīvo materiālu var iepazīties
ikviens Salacgrīvas iedzīvotājs pilsētas

bibliotēkā. Cilvēki bieži vien, iegādājoties veikalā produktus, dažādu iemeslu dēļ nepievērš uzmanību to sastāvam,
vielu marķējumam. Starptautiskā veselības organizācija, kurā ietilpst apmēram
170 valstu, noteikusi, ka pārtikas piedevas jāapzīmē ar E burtu un attiecīgu kārtas numuru. Pēc tā uz produkta marķējuma var uzzināt, vai produktam ir pievienoti mākslīgie uzlabotāji. Garšas pastiprinātāji un krāsvielas ir ķīmiskas vielas,

ko vienas pašas pārtikā nekad nelieto,
bet noteiktā daudzumā pievieno pārtikas
produktiem. To dara, lai produkti labāk
izskatītos un garšotu.
Salacgrīvas pilsētas bibliotēkas darbinieces ir pateicīgas par šāda veida informatīvo materiālu izstādēm. Sadarbojoties mums ir lielākas iespējas informēt
sabiedrību par aktuālām problēmām. Tā
kā esam ekoskola, sabiedrības informēšana ir mūsu pienākums. Šajā mācību

gadā lielāku uzmanību pievēršam pārtikas tēmai, un bibliotēkā tiek iekārtota
jau otrā izstāde. Skolas un pilsētas bibliotēkas sadarbība skolēnu darbu izstāžu
veidošanā turpināsies.
Paldies Salacgrīvas pilsētas bibliotēkas darbiniecēm par atsaucību!
Lolita Valaņina,
Salacgrīvas vidusskolas ekoskolas
koordinatore
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Otrā pieteikšanās
ES fondu mācībām
pieaugušajiem
Valsts izglītības attīstības aģentūra
(VIAA) atklājusi otro pieteikšanās kārtu
ES fondu pieaugušo izglītības projektā
Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide. Šoreiz strādājošie un
pašnodarbinātie vecumā no 25 gadiem
var izvēlēties paaugstināt savu profe
sionālo kompetenci un konkurētspēju
12 dažādās tautsaimniecības nozarēs,
piesakoties mācībām līdz 16. aprīlim
68 izglītības iestādēs visā Latvijā.

Mācīties var vienu reizi

Pieteikšanās notiek, iesniedzot dokumentus izglītības iestādēs klātienē, lai
šī gada jūnijā varētu sākties grupu komplektēšana un mācības. – Tā kā ikviens
strādājošais vecumā pēc 25 mācīties
šajā projektā var tikai vienu reizi, aicinām izdarīt pārdomātu izvēli un izglītības
iestādē rūpīgi izpētīt izvēlētās izglītības
programmas saturu, iepazīties ar plānoto nodarbību grafiku, pasniedzējiem un
noskaidrot, vai izvēlēto mācību apguvē
nepieciešamas priekšzināšanas, – aicina
VIAA Profesionālās izglītības projekta
departamenta Pieaugušo izglītības pārvaldības nodaļas vadītājs Ingus Zitmanis.
Piedāvājumā kopumā ir 403 izglītības
programmas šādās nozarēs:
l ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms
(75 programmas),
l elektronisko un optisko iekārtu ražošana un IKT (71 programma),
l metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības (71 programma),
l transports un loģistika (51 program
ma),
l kokrūpniecība (43 programmas),
l enerģētika (34 programmas),
l būvniecība (24 programmas),
l tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un
ādas izstrādājumu ražošana (17 programmu),
l drukas un mediju tehnoloģijas (6 pro
grammas),
l ķīmiskā rūpniecība (4 programmas),
l kultūra (4 programmas),
l pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība (3 programmas).

Mācību klāsts saskaņots
ar darba devējiem

Piedāvāto mācību vidū lielākā daļa ir
neformālās izglītības programmas – 302,
kas ir 75% no visām piedāvātajām mācībām un kuru garums nepārsniedz
159 stundas. Strādājošie var iesaistīties
arī 73 profesionālās tālākizglītības pro
grammās vai 28 profesionālās pilnveides
izglītības programmās.
Mācībām var pieteikties strādājoši un
pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no
25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību – pamatizglītību, vispārējo vidējo,
profesionālo vai augstāko izglītību, kam
ir nozīme, ja izvēlētajās mācībās nepieciešamas priekšzināšanas.
Šajā projektā piedāvātās mācības pieaugušajiem ir viena no iniciatīvām, kas
risina Latvijas darba tirgū un tautsaimniecībā pastāvošos izaicinājumus – darba
roku trūkumu ekonomikai svarīgās nozarēs un darbaspēka novecošanos. Tāpēc
piedāvātās mācības ir saskaņotas ar darba
devējiem nozaru ekspertu padomēs un
apstiprinātas Pieaugušo izglītības pārval-

2018. gada 27. marts

Par uzņēmējdarbības
integrāciju dažādos mācību
priekšmetos

dības padomē, savukārt augsta pieteikumu skaita gadījumā īpašas priekšrocības
uzņemšanā ir strādājošajiem vecumā no
45 gadiem, kuri strādā noteiktās profesiju
grupās.

Pieejams finansiāls un
konsultatīvs atbalsts

Mācību izmaksu lielāko daļu sedz
Eiropas Savienības fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem jānodrošina 10%
līdzmaksājums, ko var apmaksāt arī darba devējs. Neformālajās izglītības pro
grammās iedzīvotāja maksājuma apmērs
nepārsniedz 36 eiro, savukārt citās pro
grammās tas var būt arī vairāki simti eiro.
Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem
mācības ir bez maksas. Viņiem pieejams
arī atbalsts reģionālajai mobilitātei –
transporta izmaksu kompensācija, ja šādi
izdevumi radušies mācību laikā. Savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu
kompensāciju.
Lai nodrošinātu atbalstu visiem interesentiem, 68 pašvaldībās darbojas pieaugušo izglītības koordinatori, kuri sniedz
informatīvu atbalstu. Savukārt 28 Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs var saņemt karjeras konsultāciju par turpmākās
karjeras veidošanu un piemērotāko mācību izvēli.
Ja nepieciešamās prasmes jau ir iegūtas darba vidē vai citur, projekta laikā var
izvēlēties ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences
atzīšanu, nokārtojot eksāmenu, kura izmaksas strādājošajiem vecumā no 25 gadiem kompensē projekts. Šis pakalpojums
ir pieejams visās Izglītības kvalitātes
valsts dienesta apkopotajā sarakstā norādītajās profesionālajās kvalifikācijās kopš
2017. gada 1. decembra jebkurā laikā bez
noteikta pieteikšanās termiņa.

Pirmie strādājošie jau
sākuši mācības

Pirmajā pieteikšanās kārtā pērnā gada
novembrī mācībām četrās prioritārajās
nozarēs pieteicās 5565 iedzīvotāji, no kuriem šī gada janvārī un februārī mācības
sākuši 3923 strādājošie.
Otrajā kārtā piedāvāto mācību un izglītības iestāžu saraksts, kā arī pieteikšanās kārtība, dokumenti un cita praktiska
informācija pieejama vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.
ES fondu projekta Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide
mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus
novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam,
veicinātu strādājošo konkurētspēju un
darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 2022. ga
da 31. decembrim ieguldot vairāk nekā
25 miljonus eiro.
Arita Sila,
kampaņas «Tuvāk jaunam darbam!»
sabiedrisko attiecību speciāliste
Kristīne Keiča,
VIAA Komunikācijas un programmu
publicitātes nodaļas sabiedrisko
attiecību speciāliste

Skolotājas
ar interesi
klausījās Jāņa
Viegliņa lekciju

13. martā Salacgrīvas novada izglītības
iestāžu pedagogiem bija iespēja Salacgrīvas vidusskolā apmeklēt SIA Pārdošanas
skola dibinātāja un vadītāja, Biznesa vadības koledžas lektora Jāņa Viegliņa lekciju/diskusiju par tēmu Uzņēmējdarbības
integrācija dažādos mācību priekšmetos.
Tā tika organizēta INTERREG Igaunijas–
Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektā Nr. 48 Igaunijas un Latvijas
uzņēmēju sadarbības platforma. Lekcijā
piedalījās 17 pedagogu no Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas un Salacgrīvas
vidusskolas.
– Studijas iedod vadlīnijas pašdisciplīnai un laika plānošanai, bet praktiskā
darbība dod sajūtas un ožu, – uzskata
J. Viegliņš. Idejas, kā pilnveidot pārdošanas procesu, Jānim rodas, ikdienas situ
ācijās vērojot cilvēkus, viņu reakcijas un
uzvedību. J. Viegliņš dalījās savās atziņās,
ko viņš dēvē par veiksmes likumiem. Pēc
viņa domām, ievērojot šos pamatprinci-

pus, ir iespējams nopelnīt ne tikai vienu,
bet daudzus miljonus. Lektors atklāja
veiksmes formulu, kurā svarīgākās ir trīs
lietas – izglītība + kustība + attieksme. Ja
nav zināšanu, tu vari būt veiksmīgs, bet iespēja tikt pie miljona ir mazāka. Ja sēdi uz
vietas, ļoti maza ir varbūtība, ka veiksme
pie tevis ienāks caur logu. Tu vari ļoti ātri
kustēties, būt zinošs, bet, ja attieksme pret
darbu būs pavirša, trūks neatlaidības un lojalitātes, veiksmi vari palaist garām. Tikai
visu šo īpašību kopums ir reāls spēks, kas
piesaista veiksmi, panākumus un sniedz
iespēju nopelnīt.
Lektors ir pārliecināts, ka cilvēku par
neveiksminieku vai veiksminieku dzīvei
sagatavo vecāki un skola. Pedagogiem jābūt gataviem un jāzina, kā iemācīt būt izcilam, kā izmantot iespēju, pārvarēt bailes
un kā plānot laiku.
Paldies lektoram par uzmundrinošo, izglītojošo un iedrošinošo lekciju!
Solvita Kukanovska

Minētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde
neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Deinstitucionalizācijas
plāna sabiedriskā
apspriešana
Saskaņā ar Rīgas plānošanas reģiona
(RPR) Attīstības padomes 2018. gada
16. marta lēmumu Nr. 8 publiskai apspriešanai tiek nodota RPR deinstituci
onalizācijas plāna 2017.—2020. gadam
pirmā redakcija. Šo plānu izstrādāja cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības
organizācija Sustento. Tas ir attīstības
plānošanas dokuments, kura mērķis ir
radīt priekšnosacījumus bērniem ar fiziskiem traucējumiem, bērniem ārpus ģimenes aprūpē un pilngadīgām personām
ar garīga rakstura traucējumiem saņemt
nepieciešamos pakalpojumus, paplašinot
viņu iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā. Galvenais uzdevums ir plānot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību un izvietojumu RPR pašvaldībās,
lai nodrošinātu mērķgrupas personām
nepieciešamos atbalsta, sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai un novērstu nonākšanu institūcijās.
Publiskā apspriešana notiks līdz
18. aprīlim. Aicinām tajā piedalīties paš-

valdību pārstāvjus, sociālo un vispārējo
pakalpojumu sniedzējus, nevalstiskās organizācijas, institūcijas un ikvienu iedzīvotāju, lai paustu savu viedokli un sniegtu priekšlikumus, ja tādi radušies.
Ar deinstitucionalizācijas plāna materiāliem elektroniski iespējams iepazīties
tīmekļa vietnē www.rpr.gov.lv (sadaļā
Aktualitātes vai Projekti – Deinstituci
onalizācija – Sabiedriskā apspriešana)
un projekta tīmekļa vietnē www.sirdsdomas.lv (sadaļā Kā varam palīdzēt).
Priekšlikumus aicinām iesniegt līdz
18. aprīlim (ieskaitot), aizpildot mājaslapās esošo anketu un nosūtot to uz e-pasta adresi sabine.zagere@rpr.gov.lv vai
arī pa pastu Rīgas plānošanas reģionam,
Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 18,
Rīgā, LV-1050.
Sabiedriskās apspriedes sanāksmes
notiks Limbažos, Tukumā, Ķekavā un
Siguldā.
Inese Ozoliņa,
RPR komunikācijas speciāliste
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APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2018. gada 21. marta sēdes lēmumu Nr. 83 (protokols Nr. 3; 2.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4

Par sociālās palīdzības pabalstiem Salacgrīvas novadā

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 43. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036 Audžuģimenes noteikumi 43. punktu, likuma Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā 25.2 panta pirmo un piekto daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otro daļu, Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550 Kārtība,
kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību 13. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošo noteikumu (turpmāk – noteikumi)
mērķis ir noteikt sociālās palīdzības sistēmu,
kas nodrošina materiālu atbalstu krīzes situācijā
nonākušām, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm un personām, kurām tas nepieciešams,
lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu
personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.
2. Šie saistošie noteikumi nosaka pabalstu (turpmāk – pabalsts) veidus un apmērus, pabalstu
piešķiršanas un izmaksas kārtību ģimenēm un
personām, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstu apstrīdēšanas
un pārsūdzēšanas kārtību.
3. Pašvaldības pabalstus piešķir ģimenēm (personām), kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Salacgrīvas novada administratīvajā
teritorijā.
4. Pabalstus piešķir un izmaksā Salacgrīvas novada domes Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) saskaņā ar apstiprināto budžetu.
5. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas
informē personu par pieņemto lēmumu saskaņā
ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.
II. Pašvaldības sociālās palīdzības veidi
6. Pašvaldība izmaksā šādus pabalstus:
6.1. pabalsts krīzes situācijā;
6.2. pabalsts audžuģimenei;
6.3. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa (turpmāk – GMI) nodrošināšanai;
6.4. dzīvokļa pabalsts;
6.5. pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai;
6.6. dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bez
vecāku gādības palikušam bērnam;
6.7. vienreizējs pabalsts mācību līdzekļu un skolas piederumu iegādei;
6.8. ēdināšana novada vispārizglītojošās skolās
un pirmsskolas izglītības iestādēs.
III. Pabalsts krīzes situācijā
7. Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes
(personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati
saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla
vai materiāla palīdzība, piešķir, neizvērtējot
personas (ģimenes) ienākumus, bet ņemot vērā
iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas.
8. Pabalsta pieprasītājs ne vēlāk kā viena mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās brīža Soci
ālajam dienestam iesniedz iesniegumu un pievieno atbilstošus krīzes situāciju raksturojošus dokumentus pēc sociālā darbinieka pieprasījuma.
9. Pabalsta apmērs krīzes situācijā:
9.1. ģimenei (personai) krīzes situācijā, kurā ģimene (persona) katastrofas dēļ saviem spēkiem
nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai
ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība, – līdz 1000 euro;
9.2. vienai ģimenei (personai) krīzes situācijā,
kurā ģimene (persona) no ģimenes (personas)
gribas neatkarīgu apstākļu dēļ saviem spēkiem
nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai
ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība, – līdz 285 euro.
IV. Pabalsts audžuģimenei
10. Pabalstu piešķir par bērniem, par kuru ievietošanu audžuģimenē lēmumu pieņēmusi Salacgrīvas novada bāriņtiesa un Salacgrīvas novada
domes Sociālais dienests ir noslēdzis līgumu ar
audžuģimeni par bērniem, kuru deklarētā dzīvesvieta pirms lēmuma pieņemšanas ir bijusi
Salacgrīvas novada pašvaldības administratīvā
teritorija.
11. Pabalsta apmērs mēnesī:
11.1. bērna uzturam – divkāršu Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā
bērnam;
11.2. apģērba un mīkstā inventāra iegādei –
45 euro.
V. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai
12. Tiesības saņemt pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai ir tām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kurām noteikta atbilstība
trūcīgās ģimenes (personas) statusam spēkā
esošos normatīvajos aktos, noteiktajā kārtībā un
kuru ienākumi ir zemāki par Ministru kabineta
noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni
un kuras līdzdarbojas savas sociālās situācijas
uzlabošanā.
13. GMI pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pil-

nībā var aizstāt ar pabalstu natūrā, izsniedzot
uztura zīmes.
14. Pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai personai (ģimenei) pirmajā pabalsta saņemšanas mēnesī izmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no
lēmuma pieņemšanas dienas.
VI. Dzīvokļa pabalsts
15. Dzīvokļa pabalstu piešķir trūcīgām un maznodrošinātām personām (ģimenēm), lai sniegtu
atbalstu komunālo maksājumu un apkures izdevumu apmaksai:
15.1. trūcīgām personām (ģimenēm) 75 euro
gadā;
15.2. maznodrošinātām personām (ģimenēm)
75 euro gadā;
15.3. trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm
(personām) pēc Sociālā dienesta speciālistu atzinuma pabalstu var piešķirt divas reizes gadā.
16. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu apkurei un
komunālajiem maksājumiem Sociālais dienests
pieņem 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas,
kad saņemti visi nepieciešamie dokumenti.
17. Pabalstu var ieskaitīt arī apkures un komunālo pakalpojuma sniedzēja kontā, ko pabalsta
saņēmējs norāda savā iesniegumā.
18. Pabalsta saņēmēja pienākums ir viena mēneša laikā no pabalsta saņemšanas dienas pabalstu
izmantot paredzētajam mērķim – malkas iegādei
vai apkures pakalpojuma, komunālo pakalpojumu segšanai, par to informējot sociālās palīdzības organizatoru/sociālo darbinieku.
VII. Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai
19. Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu
daļējai apmaksai 65 euro apmērā tiek piešķirts
personām vai ģimenēm, kuras Sociālais dienests
atzinis par trūcīgām un maznodrošinātām un izsniedzis apliecinošu izziņu.
20. Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai tiek piešķirts par:
20.1. slimnīcas izdevumiem;
20.2. valsts nekompensējamiem recepšu medikamentiem;
20.3. optisko briļļu iegādi bērniem.
21. Lai saņemtu 20. punktā minēto veselības aprūpes pakalpojumu atmaksu, Sociālajā dienestā
jāiesniedz:
21.1. izraksts no medicīniskās kartes, kas apliecina veselības aprūpes pakalpojuma nepieciešamību, ko izsniedz ģimenes ārsts vai ārsts
speciālists;
21.2. rēķini vai maksājuma čeku un kvīšu kopijas (pēc nepieciešamības uzrādot oriģinālu) no
ārstniecības iestādes, kas izsniegti pēdējo triju
mēnešu laikā, ar uzrādītu personas vārdu, uzvārdu, personas kodu;
21.3. rēķini vai maksājuma čeki no aptiekas, kas
izsniegti triju mēnešu laikā, ar uzrādītu personas
vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā arī ārsta izrakstīto medikamentu recepšu kopijas.
22. Pēc Sociālā dienesta darbinieka nekavējoša
izvērtējuma recepšu medikamenti var tikt tūdaļ
atprečoti aptiekā, ar kuru noslēgts līgums, un apmaksa tiek veikta pēc izrakstītā rēķina.
VIII. Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un
bez vecāku gādības palikušam bērnam
23. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam
no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz
24 gadu vecumam.
24. Pabalstu piešķir un izmaksā, ja Salacgrīvas
novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna
ārpusģimenes aprūpi.
25. Aprēķinot dzīvokļa pabalstu, izdevumi par
dzīvojamās telpas lietošanu un izdevumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu, mēnesī nevar pārsniegt šādu izdevumu apjomu:
25.1. pašvaldība sedz izdevumus par dzīvojamo telpu īri līdz 60 euro mēnesī, nepārsniedzot
2 euro par 1 m2;
25.2. par pavarda gāzi līdz 2 euro mēnesī;
25.3. par elektroenerģiju līdz 12,50 euro mēnesī;
25.4. par apkuri līdz 1 euro mēnesī par 1m2 , bet
ne vairāk kā par 30 m2;
24.5. par karsto ūdeni līdz 3,50 euro par 1 m3 ,
nepārsniedzot 1 m3 mēnesī;
24.6. par auksto ūdeni līdz 2,95 euro par 1 m3 ,
nepārsniedzot 3 m3 mēnesī;
24.7. par sadzīves atkritumu izvešanu līdz
2 euro mēnesī;
24.8. par balona gāzi līdz 23 euro pusgadā;
24.9. par cietā kurināmā iegādi līdz 150 euro
gadā;

24.10. par asenizatora pakalpojumiem līdz
25 euro gadā.
25. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, bērns bārenis
vai bērns, kurš palicis bez vecāku gādības un ir
sasniedzis pilngadību, iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, dzīvokļa
(dzīvojamās telpas) īres līgumu un ar dzīvokļa
lietošanu saistīto maksājumu dokumentu (rēķini, kvītis, maksājumu uzdevumi u.c.) kopijas,
uzrādot oriģinālus.
26. Dzīvokļa pabalstu izmaksā, pārskaitot pakalpojuma sniedzējam vai pieprasītājam.
27. Pašvaldība neatmaksā izdevumus, kas saistīti ar interneta, telefona, kabeļtelevīzijas u.c.
papildpakalpojumu lietošanu.
28. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir, ja pieprasītājs
dzīvojamā telpā, par kuru pieprasīts dzīvokļa
pabalsts, nedzīvo vai dzīvo pašvaldības sociālajā dzīvoklī.
29. Pieprasītājam ir pienākums informēt Sociālo
dienestu, ja tiek mainīts, pārtraukts, vai noslēgts
jauns līgums ar kādu no pakalpojumu sniedzējiem.
30. Ja laika posmā, kad pieprasītājs saņem dzīvokļa pabalstu, mainās viņa dzīvesvieta, īres
līgums un tā nosacījumi, Sociālais dienests no
jauna izvērtē dzīvokļa pabalsta piešķiršanu un
apmēru vai atsaka to piešķirt.
IX. Vienreizējs pabalsts mācību līdzekļu un
skolas piederumu iegādei
31. Vienreizējs pabalsts mācību līdzekļu un skolas piederumu iegādei tiek piešķirts vienu reizi
gadā, uzsākot jauno mācību gadu.
32. Vienreizējs pabalsts mācību līdzekļu un skolas piederumu iegādei tiek izsniegts talona veidā, kura vērtība ir:
32.1. trūcīgo ģimeņu bērniem 43 euro;
32.2. maznodrošināto ģimeņu bērniem 28 euro.
33. Vienreizējs pabalsts mācību līdzekļu un
skolas piederumu iegādei tiek piešķirts par katru ģimenes skolēnu, kurš apgūst valstī noteikto
obligāto izglītību.
34. Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums.

35. Iesniegums tiek pieņemts no 1. jūlija līdz
31. augustam Sociālajā dienestā apmeklētāju
pieņemšanas dienās.
X. Pabalsts ēdināšanai skolās un pirmsskolas
izglītības iestādēs
36. Pabalstu ēdināšanai skolās un pirmsskolas
izglītības iestādēs var saņemt bērni, kuri apgūst
valstī noteikto obligāto izglītību un vidējo izglītību no:
36.1. trūcīgām ģimenēm;
36.2. maznodrošinātām ģimenēm.
37. Lēmumu par ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu Sociālais dienests pieņem
10 (desmit) darba dienu laikā, kad izvērtēšanai
iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.
38. Sākoties jaunajam mācību gadam, iesniegums par balstu ēdināšanai iesniedzams no
1. augusta.
39. Pabalsts tiek piešķirts uz piešķirtā trūcīgā vai
maznodrošinātā statusa laiku.
40. Ēdināšanas maksai piešķirtie līdzekļi tiek
pārskaitīti pakalpojumu sniedzējiem, kas reali
zē ēdināšanu izglītības iestādē saskaņā ar tās
iesniegto rēķinu.
XI. Pieņemto lēmumu apstrīdēšana un
pārsūdzēšana
41. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Salacgrīvas novada domē Administratīvā
procesa likuma noteiktajā kārtībā.
42. Salacgrīvas novada domes pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā.
XII. Noslēguma jautājums
43. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par
spēku zaudējušiem Salacgrīvas novada domes
2015. gada 17. jūnija saistošos noteikumus Nr. 7
Par sociālās palīdzības pabalstiem Salacgrīvas
novadā.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 4
Par sociālās palīdzības pabalstiem
Salacgrīvas novadā
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

1.1. Saistošo noteikumu izstrāde nepieciešama sakarā ar to, ka 2018. gada 1. janvārī
stājušies spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru
kabineta noteikumos Nr. 299 Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu.
1.2. Saistošie noteikumi nosaka Salacgrīvas novada domes sociālās palīdzības pabalstu
veidus pamatvajadzību (pārtika, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība) nodrošināšanai trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm un personām.

2. Īss projekta satura
izklāsts

2.1. Saistošie noteikumi paredzēti Salacgrīvas novadā deklarēto trūcīgo un maznodrošināto personu un ģimeņu pamatvajadzību nodrošināšanai, kā arī pabalstiem audžuģimenēm un krīzē nonākušām personām (ģimenēm).
2.2. Saistošie noteikumi paredz Garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanu.
2.3. Saistošie noteikumi paredz dzīvokļa pabalstu piešķirt trūcīgām un maznodrošinātām personām un ģimenēm, un bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam
bērnam.
2.4. Saistošie noteikumi paredz pabalstu veselības aprūpes pakalpojuma apmaksai
trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm un personām, kā arī pabalsta piešķiršanu pēc
sociālā darbinieka izvērtējuma un medicīnas darbinieka sniegtās informācijas.
2.5. Saistošie noteikumi paredz vienreizējo pabalstu mācību līdzekļu iegādei un ēdināšanas izdevumu segšanai vispārizglītojošās skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

3.1. Katram sociālajam pabalstam ir noteikts apmērs, kas tiks paredzēts, plānojot
2018. gada budžetu.
3.2. Papildus budžetā izdevumiem dzīvokļa pabalstam 2018. gadam maznodrošinātām
ģimenēm (personām) nepieciešami 6300 eiro.
3.3. Papildus budžetā izdevumiem veselības aprūpes pakalpojuma apmaksai nepieciešami 5460 eiro.

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

Nav attiecināms

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

5.1. Salacgrīvas novada domes Sociālais dienests ir institūcija, kurā privātpersona var
vērsties ar jautājumiem par saistošo noteikumu piemērošanu.
5.2. Administratīvās procedūras:
5.2.1. privātpersona Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu ar lūgumu piešķirt materiālo palīdzību;
5.2.2. Sociālais dienests pieņem lēmumu par materiālās palīdzības piešķiršanu vai par
atteikumu to piešķirt;
5.2.3. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Salacgrīvas novada domē;
5.2.4. Salacgrīvas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

6.1. Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta izstrādes procesā netika veiktas.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2018. gada 27. marts

APSTIPRINĀTS ar Salacgrīvas novada domes 2018. gada 21. marta lēmumu Nr. 82 (protokols Nr. 3; 1.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3

Par pašvaldības pabalstiem
Salacgrīvas novadā

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta trešo daļu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26. panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības pabalstu (turpmāk – pabalsts) veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību
personām (ģimenēm), kuras ir tiesīgas saņemt
šos pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
2. Pabalstus piešķir personai (ģimenei), kura
deklarējusi savu dzīvesvietu un pastāvīgi dzīvo Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā.
3. Pabalstu izmaksu organizē Salacgrīvas novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests), kurš savā darbā ievēro spēkā
esošo normatīvo aktu prasības.
4. Pašvaldības noteiktie pabalstu veidi:
4.1. dzīvokļa pabalsts vientuļajiem pensionāriem;
4.2. vienreizējs pabalsts ģimenēm mācību līdzekļu un skolas piederumu iegādei;
4.3. pabalsts ēdināšanai daudzbērnu ģimenēm
skolā un pirmsskolas izglītības iestādēs;
4.4. pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai
pamatvajadzību nodrošināšanai;
4.5. pabalsts sociālās rehabilitācijas plāna
mērķu sasniegšanai;
4.6. pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu
apmaksai;
4.7. uzturzīmes;
4.8. pabalsts jaundzimušo aprūpei;
4.9. apbedīšanas pabalsts.
II. Dzīvokļa pabalsts vientuļajiem
pensionāriem
5.Tiesības saņemt vienreizēju dzīvokļa pabalstu komunālo maksājumu un apkures izdevumu apmaksai 75 euro gadā ir pašvaldības
vientuļajiem vecuma pensijas un invaliditātes
pensijas saņēmējiem, kuriem nav likumīgo
apgādnieku saskaņā ar Civillikumu, un kuru
pensijas apmērs nepārsniedz 90% no attiecīgā
gada 1. janvārī spēkā esošās minimālās darba
algas valstī.
6. Lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu
apkurei un komunālajiem maksājumiem Sociālais dienests pieņem 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums
par pabalsta pieprasīšanu.
7. Pabalstu var ieskaitīt arī apkures un komunālo pakalpojuma sniedzēja kontā, ko pabalsta saņēmējs norāda savā iesniegumā.
III. Vienreizējs pabalsts ģimenēm mācību
līdzekļu un skolas piederumu iegādei
8. Vienreizēju pabalstu mācību līdzekļu un
skolas piederumu iegādei, pamatojoties uz vecāku, aizbildņu vai audžuvecāku iesniegumu,
piešķir:
9.1. daudzbērnu ģimenēm 28 euro vērtībā par
katru bērnu talonu veidā;
9.2. bērniem, kuri atrodas audžuģimenē vai
aizbildnībā, par kuriem Salacgrīvas novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu, izmaksā
40 euro pabalstu par katru bērnu, naudu pārskaitot audžuģimenes vai aizbildņa kontā.
10. Iesniegums sociālajā dienestā iesniedzams
no 1. jūlija līdz 31. augustam.
IV. Pabalsts ēdināšanai daudzbērnu
ģimenēm skolā un pirmsskolas izglītības
iestādēs
11. Pabalsts ēdināšanai skolā un pirmsskolas
izglītības iestādē tiek piešķirts Salacgrīvas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
deklarētajām daudzbērnu ģimenēm:
11.1. uz laiku, kamēr bērns turpina pilna laika
mācības vispārējās izglītības iestādē;
11.2. pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem.
12. Lai saņemtu pabalstu, vienam no bērna
vecākiem vai aizbildnim Sociālajā dienestā
jāiesniedz iesniegums.
13. Pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma
sniedzējam katru mēnesi mācību gada laikā,
pamatojoties uz iesniegto rēķinu un pakalpojuma saņēmēju sarakstu.
V. Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanā
14. Pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai
(dokumentu kārtošanai, ceļa izdevumu segšanai, personām pēc soda izciešanas u.c.)
piešķir līdz 65 euro apmērā, uzrādot izziņas,
kvītis, čekus u.c. dokumentus, kas ir atbilstoši
pieprasītajam pabalstam.

15. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu pakalpojuma sniedzējam pabalsta pieprasītāja kontā vai arī skaidrā naudā.
VI. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu
sasniegšanai
16. Sociālās rehabilitācijas plāna mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes, darbnespējas,
brīvības atņemšanas soda izciešanas, atkarības vai vardarbības un citu faktoru izraisītās
negatīvās sociālās sekas klienta dzīvē, nodrošināt sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos
sabiedrībā.
17. Sociālā darba speciālists pēc klienta individuālo vajadzību izvērtēšanas lemj par individuālā sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšanu.
18. Lēmumu par pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai līdz 150 euro gadā
piešķiršanu pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu, izvērtējot klienta sociālo
situāciju un paredzamos rehabilitācijas rezultātus.
19. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu pakalpojuma sniedzējam vai arī skaidrā naudā
klientam pēc izdevumu apliecinošu dokumentu iesniegšanas sociālā darba speciālistam.
VII. Pabalsts veselības aprūpes
pakalpojumu apmaksai
20. Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu
daļējai apmaksai – 65 euro – tiek piešķirts
personām vai ģimenēm pēc Sociālā dienesta
speciālistu izvērtējuma vai pēc medicīnas darbinieku sniegtās informācijas.
21. Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu
apmaksai tiek piešķirts par:
21.1. slimnīcas izdevumiem;
21.2. valsts nekompensējamiem recepšu medikamentiem.
22. Lai saņemtu 21. punktā minēto veselības
aprūpes pakalpojumu atmaksu, Sociālajā dienestā jāiesniedz:
22.1. izraksts no medicīniskās kartes, kas apliecina veselības aprūpes pakalpojuma nepieciešamību, ko izsniedz ģimenes ārsts vai ārsts
speciālists;
22.2. rēķini vai maksājuma čeku un kvīšu kopijas (pēc nepieciešamības uzrādot oriģinālu)
no ārstniecības iestādes, kas izsniegti pēdējo
triju mēnešu laikā, ar uzrādītu personas vārdu,
uzvārdu, personas kodu;
22.3. rēķini vai maksājuma čeki no aptiekas,
kuri izsniegti triju mēnešu laikā ar uzrādītu
personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā
arī ārsta noteikto medikamentu recepšu kopijas.
23. Pēc sociālā dienesta darbinieka nekavējoša izvērtējuma recepšu medikamenti var tikt
uzreiz atprečoti aptiekā, ar kuru noslēgts līgums, un apmaksa tiek veikta pēc izrakstītā
rēķina.
VIII. Uzturzīmes
24. Sociālais dienests piešķir uzturzīmes asins
donoriem, tuberkulozes slimniekiem, uzrādot
tuberkulozes un plaušu slimību ārsta izsniegto
izziņu, ilgstošiem bezdarbniekiem un ģimenēm, kurās nav apmierinātas pamatvajadzības
un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Salacgrīvas
novada administratīvajā teritorijā.
25. Pabalstu siltu pusdienu veidā 4 euro vērtībā piešķir asinsdonoriem.
26. Pabalstu talona veidā 8 euro vērtībā piešķir
ģimenēm (personām), pārtikas, saimniecības,
higiēnas preču (saskaņā ar Sociālā dienesta
noteikto preču sarakstu) iegādei personām,
kurām nav apmierinātas pamatvajadzības.
27. Klienta pienākums ir pildīt Sociālā dienesta līdzdarbības pienākumus, piedaloties darba
un sociālo prasmju saglabāšanā.
28. Uzturzīmju apmērs uz mājsaimniecību
mēnesī nevar pārsniegt 56 euro.
IX. Pabalsts jaundzimušo aprūpei
29. Pabalsts jaundzimušo aprūpei papildus
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātajam pabalstam par jaundzimušo bērnu
ir vienam no viņa vecākiem, ja abu vai viena
vecāka deklarētā pamata dzīvesvieta ir Salacgrīvas novada administratīvā teritorija un šajā
teritorijā ir deklarēta arī bērna dzīvesvieta.
30. Pabalstu var saņemt arī persona, kura

adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz
12 mēnešu vecumam, ja šis pabalsts nav izmaksāts vienam no bērna vecākiem un ja
aizbildņa pamata dzīvesvieta ir Salacgrīvas
novada administratīvajā teritorijā un šajā teritorijā ir deklarēta arī bērna dzīvesvieta.
31. Pabalsta apmērs:
31.1. 150 euro viena bērna piedzimšanas gadījumā, kā arī par adoptēto vai aizbildnībā
ņemto bērnu, ja abu vecāku deklarētā dzīvesvieta ir Salacgrīvas novada administratīvā teritorija un šajā teritorijā ir deklarēta arī bērna
dzīvesvieta;
31.2. 75 euro viena bērna piedzimšanas gadījumā, kā arī par adoptēto vai aizbildnībā
ņemto bērnu, ja viena no vecākiem deklarētā
dzīvesvieta ir Salacgrīvas novada administratīvā teritorija un šajā teritorijā ir deklarēta arī
bērna dzīvesvieta;
31.3. 214 euro dvīņu un vairāk bērnu piedzimšanas gadījumā par katru bērnu, ja abu vecāku
deklarētā dzīvesvieta ir Salacgrīvas novada
administratīvā teritorija un šajā teritorijā ir
deklarēta arī bērnu dzīvesvieta;
31.4. 107 euro dvīņu un vairāk bērnu piedzimšanas gadījumā par katru bērnu, ja viena no
vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Salacgrīvas
novada administratīvā teritorija un šajā teritorijā ir deklarēta arī bērnu dzīvesvieta.
32. Pabalsts pieprasāms 3 mēnešu laikā no
bērna piedzimšanas, adopcijas vai aizbildnībā
ņemšanas dienas.
33. Lai saņemtu pabalstu, persona vēršas Sociālajā dienestā un iesniedz iesniegumu pabalsta pieprasīšanai.
34. Lēmums par pabalsta piešķiršanu tiek pieņemts, pārbaudot pašvaldības un valsts datu
reģistros pieejamās ziņas par jaundzimušo un
viņa vecākiem.
35. Pabalsts netiek piešķirts, ja bērns pēc
dzimšanas ir nodzīvojis mazāk par 72 stundām, kā arī gadījumos, kad bērns ir valsts apgādībā.
X. Apbedīšanas pabalsts
36. Apbedīšanas pabalstu piešķir gadījumos,
ja mirusi persona, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi Salacgrīvas novads.
37. Ja mirusi persona, kura nesaņem apbedīša-

nas pabalstu saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu
likumu, Sociālais dienests atmaksā apbedīšanas izdevumus līdz 425 euro.
38. Ja valsts piešķirtais apbedīšanas pabalsts
ir mazāks par 350 euro, piešķiramā pabalsta
apmēru aprēķina kā starpību starp 350 euro un
valsts piešķirtā apbedīšanas pabalsta izmaksāto summu.
39. Ja pašvaldībai jāveic nezināmas novada
teritorijā atrastas personas apbedīšana, par
izdevumu apmaksu lemj Sociālais dienests,
izskatot katru gadījumu atsevišķi.
40. Apbedīšanas izdevumus pēc izrakstītā rēķina ieskaita apbedīšanas pakalpojuma sniedzēja kontā, ar kuru Salacgrīvas novada dome
noslēgusi līgumu par pakalpojuma sniegšanu.
XI. Pabalstu piešķiršanas kārtība
41. Pabalsta pieprasītājs sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, norādot vēlamo/nepieciešamo sociālās palīdzības pabalsta veidu.
42. Persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
43. Sociālais dienests pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma saņemšanas 10 (desmit) darba
dienu laikā novērtē personas vajadzības pēc
pabalsta un pieņem lēmumu atbilstoši Administratīvā procesa likuma nosacījumiem.
XII. Lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība
44. Sociālā dienesta sociālā darba speciālistu
pieņemto lēmumu var apstrīdēt Salacgrīvas
novada domē Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV-4033, Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.
45. Salacgrīvas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
XIII. Noslēguma jautājums
46. Atzīt par spēku zaudējušiem Salacgrīvas
novada domes 2015. gada 17. jūnija saistošos
noteikumus Nr. 8 Par papildu palīdzību Salacgrīvas novadā.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 3
Par pašvaldības pabalstiem
Salacgrīvas novadā
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums
2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija
par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija
par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
1.1. Saistošo noteikumu Par pašvaldības pabalstiem Salacgrīvas novadā projekts
izstrādāts, lai noteiktu pašvaldības izmaksājamos pabalstus.
1.2. Saistošie noteikumi nosaka, kā tiek piešķirta materiālā palīdzība, neizvērtējot ģimenes/personas ienākumus, lai nodrošinātu iedzīvotājiem papildu materiālo
palīdzību.
2.1. Saistošo noteikumu mērķis ir palielināt pabalstu saņēmēju loku pamatvajadzību nodrošināšanai.
2.2. Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26. panta pirmo daļu,
saistošajos noteikumos noteikts atbalsts daudzbērnu ģimenei.
2.3. Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 43. panta trešo daļu, saistošajos
noteikumos noteikti pabalsta veidi, ko pēc savas iniciatīvas nosaka pašvaldība.
Plānojot 2018. gada budžetu, tiek ņemtas vērā šo saistošo noteikumu pabalstu
izmaksas summas.
4.1. Ģimenes/personas, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Salacgrīvas novada administratīvā teritorijā, ir mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo
noteikumu tiesiskais regulējums.
4.2. Projekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5.1. Salacgrīvas novada domes Sociālais dienests ir institūcija, kurā privātpersona var vērsties ar jautājumiem par saistošo noteikumu piemērošanu.
5.2. Administratīvās procedūras:
5.2.1. privātpersona Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu ar lūgumu piešķirt
materiālo palīdzību;
5.2.2. Sociālais dienests pieņem lēmumu par materiālās palīdzības piešķiršanu
vai par atteikumu to piešķirt;
5.2.3. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Salacgrīvas novada
domē;
5.2.4. Salacgrīvas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
6.1. Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta izstrādes procesā netika veiktas.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
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Ceturtklasnieku Erudīts
Limbažos

21. martā Salacgrīvas vidusskolas 4.a un 4.b klases komandas devās
uz Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novada 2017./2018. m.g. 4. klašu
skolēnu konkursu Erudītie ceturtklasnieki. Konkursa mērķis bija dot
iespēju skolēniem parādīt savas zināšanas un prasmes, veicinot sadarbību un radošumu. Katrā komandā bija trīs audzēkņi. 4.a klases komandas sastāvā bija Mare Malvīne Īstenā, Ance Ozoliņa-Mennika un
Adrians Ginters. 4.b klases komandā konkursā piedalījās Katrīna
Ķūrena, Rolands Daugulis un Evija Keiša.
Pasākums bija labi organizēts, pārdomāts, lai skolēniem būtu interesanti, jo divas stundas no vietas intensīvi strādāt nav viegli. Visu
pasākumu vadīja Pepija Garzeķe. Uzdevumi bija dažādi. Ļoti daudz
vajadzēja rēķināt, bija uzdevumi dabaszinībās. Katram uzdevumam
bija dots konkrēts laiks. Ļoti interesants bija pasākums pēc konkursa,
kad zālē ieradās baltos halātos tērpti ģimnāzijas vecāko klašu audzēkņi,
lai kopā ar ceturtklasniekiem veiktu dažādus eksperimentus un radītu
brīnumus.
Nobeigumā katras komandas dalībnieks saņēma pateicību un piemiņai pildspalvu, bet uzvarētāju komandas saņēma papildu atzinību.
Salacgrīvas vidusskolas 4.a klases komanda ieguva godpilno 2. vietu.
Paldies abām ceturtklasnieku komandām par izturību! Paldies
4.b klases audzinātājai Evijai Kosītei-Viļķinai! Paldies skolēnu vecākiem, kuri juta līdzi!
Lolita Valaņina,
4.a klases audzinātāja

Ainažu kultūras namā
1.IV 12.00
				
				
				
				
				
				

tradicionālais Lieldienu pasākums.
Olu ripināšana, olu kaujas,
skaistākās olas konkurss,
dzīvā uguns un dzīvā mūzika.
Piedalās Ainažu kultūras nama
pašdarbnieki un viesi.
Ieeja bez maksas.

Liepupes tautas namā

l Ineses Vēriņas-Lubiņas gleznu izstāde.
Izstāde apskatāma darbdienās plkst. 8.00–17.00
un pasākumu laikā.
27.III 19.30 Liepupes prātnieks. Pieteikšanās pie
				
Alda Riekstiņa, t. 26513129

Salacgrīvas kultūras namā

29.III 19.00 Briseles klāposti jeb Kur vēl ņemt
				
naudu? Humora pilna muzikāli
				
jautrā komēdija ir gatava priecēt
				
ikvienu skatītāju ar pazīstamām un
				
smieklīgām situācijām.
				
Par pietiekamu C vitamīna devu
				
parūpēsies raidījuma Anekdošu šovs
				
aktieri. Ieeja 5 EUR
1.IV 13.00—15.00 Lieldienas skvērā pie
				
bibliotēkas. Salacgrīvas kultūras
				
nams sadarbībā ar biedrību Marmots
				
un dāmu klubu Mežābele aicina,
				
dzenoties pakaļ Lieldienām, piestāt
				
skvērā pie bibliotēkas, kur būs
				
dažādas izdarības:
				
l Pašiem savs būris – tēviem un
				
dēliem,
				
l tēja un karsta maize – mātēm un
				
meitām,
				
l čaumalas un ādas – radošajiem,
				
l kāpšanas siena – drosmīgajiem,
				
l šūpoles – lustīgajiem,
				
l ekstremālā olu trase – jautrajiem,

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
īpašumu Strūklas Salacgrīvā,

kadastra Nr. 6635 501 0001, kas sastāv no būves
ar kadastra apz. 6635 001 0035 001.
Izsoles objekta pirmpirkuma tiesīgā persona – īpašniece
zemes gabalam ar kadastra apz. 6635 001 0035 Pērnavas
iela 50 Salacgrīvā, uz kura atrodas izsolāmais īpašums.

				
l olu kaķene – trāpīgajiem.
				
Pakaļdzīšanās Lieldienām
				
štempeļpunkts!,
				
l Lieldienu pankūkas – gardēžiem
1.—7. IV  12.00—20.00 izstāde Krītošais akmens.
				
Atklāšana 2.IV 16.00,
				
noslēgums 7.IV 16.00 –
				
vīru kvartets no Valmieras,
				
diskusijas, jautājumi un tēja
6.IV 19.00 piedzīvojumu filma visu laiku
				
bērniem Paradīze 89.
				
Uz patiesiem notikumiem balstīts
				
deviņgadīgās Paulas pieaugšanas
				
stāsts laikā, kad Latvija spēra savus
				
pirmos soļus pretī neatkarībai.
				
Ieeja 2 EUR
13.IV 19.00 Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas
				
akadēmijas studenta Ričarda Jerāna
				
diplomdarbs. Latviešu skatuviskās
				
tautas dejas koncerts Ceļā pie tevis.
				
Piedalās DA Pērle, JDK Randa,
				
VPDK Tingeltangels. Solisti
				
Anda Zaremba un Toms Petrušins
20.IV 18.00 akustiskās mūzikas festivāla
				
Sudraba kaija atklāšanas koncerts
				
Raxtu Raxti. Ieeja 5 EUR,
				
skolēniem, pensionārien 3 EUR.
				
Tālr. biļešu rezervēšanai 64041458
29.IV 16.00 18. Vidzemes jauniešu
				
kamerorķestru festivāls. Piedalās:
				
Alūksnes ansamblis, Valkas
				
ansamblis, Valmieras mūzikas
				
skolas stīgu orķestris, Ogres
				
mūzikas skolas kamerorķestris,
				
Cēsu mūzikas vidusskolas stīgu
				
orķestris, Krimuldas un Limbažu
				
kamerorķestris, Jāņa Norviļa
				
Madonas mūzikas skolas orķestris
				
un apvienotais orķestris,
				
kurā piedalīsies Salacgrīvas bērnu
				
mūzikas skolas audzēkņi

Īpašuma nosacītā cena – 1000 eiro.
Izsoles solis – 50 eiro.
Izsolei jāpiesakās līdz 7. maija plkst. 17,
izsole notiks 8. maijā plkst. 15 Salacgrīvas novada
domē, Smilšu ielā 9, 106. kabinetā.
Pirmpirkuma tiesīgajai personai pieteikums par
IZSOLES OBJEKTA pirkšanu jāiesniedz viena
mēneša laikā no sludinājuma laikrakstā Latvijas
Vēstnesis publicēšanas dienas.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
īpašumu Valdemāra ielā 93A, Ainažos,

Īpašuma nosacītā cena – 4400 eiro.
Izsoles solis – 200 eiro.
Izsolei jāpiesakās līdz 2018. gada 4. jūnija plkst. 17,
izsole notiks 5. jūnijā plkst. 15 Salacgrīvas novada
domē, Smilšu ielā 9, 106. kabinetā.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
īpašumu Rožābeles Liepupes pagastā,

Īpašuma nosacītā cena – 13 200 eiro.
Izsoles solis – 500 eiro.
Izsolei jāpiesakās līdz 4. jūnija plkst. 17,
izsole notiks 6. jūnijā plkst. 11 Liepupes pagasta
pārvaldes telpās, Mežgravās, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā.

kadastra Nr. 6605 004 0033, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apz. 6605 004 0033 (2011 m² platībā).

kadastra Nr. 6660 009 0611, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apz. 6660 009 0596 (5,43 ha platībā).

Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X,
konts LV71UNLA0013013130848 dalības maksa –10 eiro (t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā
no īpašuma nosacītās cenas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un reģistrēties
izsolei iespējams Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, 207. kabinetā, tālr. 64071986.

Aprīlis BIBLIOTĒKĀS
Datums
4.IV 15.30
Naskie pirkstiņi
18.IV 15.30
Aprīlī

Pasākums

Vieta
Korģenes
bibliotēkā

Pasākums lasītāju klubiņa Vārds dalībniekiem
Izstādes:
Silvijai Bricei – vienai no Latvijas jaudīgākajām
tulkotājām – 60
l Vēlreiz nākšu – ne vairs nīst un mīlēt,
Bet kā balsij pakaļ atbalss nāk.
Dzejniekam Leonīdam Breikšam – 110
l Pervēsim, māsiņas, raibas oliņas,
Šķiņķosim bāliņam Lieldienas rītā.
Sagaidām Lieldienas!
Literatūras izstāde Ievas Akurāteres dziesmu
fenomens
Literatūras izstāde Kas atrodas aiz teksta? –
dzejniekam, tulkotājam Guntaram Godiņam – 60

Ainažu
bibliotēkā

l

Aprīlī

19.—29.IV
23.—29.IV

Ainažu
bibliotēkā

Tūjas
bibliotēkā

Korģenes
bibliotēkā
Bibliotēku nedēļā informatīva literatūras un peri Tūjas
odisko rakstu izstāde Mainās bibliotēka,
bibliotēkas
mainās sabiedrība
info stends
Literatūras izstāde Jaunieguvumi daiļliteratūrā un
nozarēs
Bibliotēka aicina ikvienu interesentu iepazīt spēļu
kolekciju Spēles – atpūtai un radošai domai
Tūjas
bibliotēkā
Fotoizstāde Elpas krāsa – Limbažu fotokluba
12 dalībnieku darbi
Ievērojamu kultūras personību dzīves jubilejas
aprīlī (Latvijā)

27.IV 15.00 Krustvārdu mīklu minētāju pēcpusdiena
23.—29.IV
Aprīlī
Aprīlī un
pastāvīgi
Aprīlī
Aprīlī

Pasaule
Eiropa
Lieldienas

Franču mākslinieka
Lorāna Grizeļa
lielformāta plakāti,
gleznu reprodukcijas,
artefakti, kas ataino
2600 gadu senu
Bībeles pravietojumu.

Atklāšana 2.aprīlī 16:00
Noslēgums 7.aprīlī 16:00
(mūzika, tēja, diskusijas)
Salacgrīvas Kultūras namā, Ostas ielā 3
Izstāde atvērta katru dienu no 12:00 – 20:00

IEEJA BEZ MAKSAS
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Jubilāriem

Skaiti savas naktis
		 pēc zvaigznēm,
bet ne pēc ēnām.
Skaiti savu dzīvi
		 pēc smaidiem,
bet ne pēc asarām.
Un ar prieku katrā
		 dzimšanas dienā
Skaiti savu vecumu pēc draugiem,
bet ne pēc gadiem.

Kūst saulītē sniegs, pil
lāstekas, sniegpulksteņi
kautrīgi ceļ savas galviņas
un čivina putni… Klāt
pavasaris! Laidīsim to
savās mājās, galvās un
sirdīs, lai modina mūs pēc
ziemas guļas! Mīļi sveicieni
marta jubilāriem! Svinēsim
pavasara svētkus kopā!

Lielsalacas
ev. lut. baznīcā
Zaļās ceturtdienas
dievkalpojums
29. martā pl. 18.00.
Dievgalds.

Lielās piektdienas
dievkalpojums

30. martā pl. 15.00.
Dzied Dvēseles dziesma.

Kristus Augšāmcelšanās
dievkalpojums
1. aprīlī pl. 10.00.
Dzied Dvēseles dziesma.

31. martā plkst. 13

Lauvu tautas nams
aicina lielus un mazus doties
pretī Lieldienām

pēcpusdienā
Nāc nākdama,
Lieldieniņa!
14. aprīlī

saviesīgā biedrība Svētupes Lauva
aicina uz tikšanos

ar mākslas terapeiti
Ivetu Jermolajevu.

Uzmanību visiem
sportisko aktivitāšu
cienītājiem!
Saviesīgā biedrība
Svētupes Lauva sadarbībā ar
īpašuma Ozoli saimniekiem
3. un 4. maijā rīko pasākumu
Svētupes pavasaris 2018.

Lūdzu līdz 20. aprīlim pieteikt
komandas (2—3 cilv.) dalībai
sacensībās. Pasākuma nolikums
un pieteikšanās anketas –
Lauvu tautas namā
(informācijai m.t. 28716419 vai
indrakaulina@inbox.lv) no 1. aprīļa.

Traktortehnikas
īpašnieku ievērībai!

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina – lai piedalītos ceļu
satiksmē (t.sk. arī pirms pavasara darbu uzsākšanas), traktortehnika
un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt derīgai atbilstošas kategorijas
vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai, jābūt arī derīgai
OCTA polisei. No 2017. gada 30. jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar
bezskaidras naudas maksājumu.
Uzziņām mob. 25639700 vai www.vtua.gov.lv
Redaktore Ilga Tiesnese.
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, LV-4033, tālr. 64071987, 26545574,
e-pasts: ilga.tiesnese@salacgriva.lv

PILSĒTA, PAGASTS
Liepupe
Liepupe
Salacgrīva
Salacgrīva
Salacgrīva
Salacgrīva

DATUMS
29.III
29.III
19.IV
19.IV
10.V
10.V

LAIKS
10.30
12.00
10.30
12.00
10.30
12.00

Salacgrīva

11.V

10.30

Ainaži
Ainaži
Salacgrīva

11.V
11.V

12.00
13.30

DATUMS
24.V
24.V
14.VI
14.VI
21.VI
21.VI

LAIKS
10.30
12.00
12.30
14.00
12.30
10.30

13.VI
13.VI
21.VI

11.00
12.00
12.00

VIETA
Birzgaļi (Duntes darbnīcas)
Skolas iela 14 (Liepupes darbnīcas)
Lauvas, laukums pie tautas nama
Ezerkalni (Korģenes darbnīcas)
Jaunstrautmaļi (Svētciema darbnīcas)
Transporta iela 9 (AS Brīvais vilnis
transporta cehs)
Pērnavas 58, Kuiviži (laukums pie
ostas vārtiem)
Brīvības iela 11 (Ainažu autogarāžas)
Mērnieki, pie daudzdzīvokļu mājām
Krūmiņu iela 3A (VAS Latvijas ACU
meh. darbnīcas)

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

