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Salacgrīvas novada

izdevums

Gaidītais 
sniegs

Snieg - ilgi gaidītais sniegs,
Tas zemei mieru un atpūtu sniegs,
Pārslas lido mīkstas un baltas,
Uz plaukstas izkūst un nav saltas.
   Aiz kāpām jūra 

savu dziesmu šalc,
   Tā ilgojas sniega, 

kas krastus segs balts,
   Kad ledus vāks atļaus 

tai atpūtā būt
   Un jaunus spēkus pēc vasaras gūt.
Tādā dienā gribas vienatnē būt,
Gulēt mīkstajā sniegā un 

debesīm padomu lūgt,
Lai miers ir virs zemes un naida te nava,
Lai valdītu mīla un nebūtu kara,
Lai Ziemsvētki atbrauc un 

atved mums laimi
Pie bagātiem galdiem 

ar draudzīgu saimi.

Lai eņģeļi uz spārniem visiem atnes lai-
mi un piepildītas cerības!

Anita DZIRNUPE
2015. gada decembrī

	 Par	to,	kāds	bijis	2015.	gads,	
un	nākamā	gada	iecerēm	stāsta	
Salacgrīvas	novada	domes	
priekšsēdētājs	Dagnis	Straubergs.

 Šis gads ir bijis darbīgs, pašvaldības 
finansiālais stāvoklis ir stabils, gada laikā 
notikuši plānotie pasākumi, esam atbal-
stījuši biedrības, pašvaldības iestādes un 
struktūras ir realizējušas lielu daļu no at-
tīstības plānā iecerētajiem pasākumiem. 
 Jāatzīst, ka bijuši arī klupšanas akme-
ņi. Ņemot vērā kadru mainību domē, šo-
gad netika pilnībā apgūti autoceļu fonda 
līdzekļi no speciālā budžeta, netika izda-
rīti arī visi plānotie darbi, bet neapgūtais 
finansējums tiks saglabāts un pāries uz 
nākamo gadu un plānotie darbi būs jāveic 
nākamgad. 2016. gadā plānojam ne tikai 
precīzu veicamo darbu plānu, bet arī stin-
gri noteiktu grafiku, kurā darbi jāpaveic. 
Kopējais plāns tiks izstrādāts un precizēts 
tā, lai lielākos darbus izdarītu pavasarī un 
rudenī, netraucējot cilvēkiem vasaras at-
pūtu. 
 Ļoti lielas investīcijas ir ieguldītas 
ūdenssaimniecības sakārtošanā. Pabeigti 
darbi projektos ūdenssaimniecības infra-
struktūras attīstībā Salacgrīvas novada 
Svētciema, Vecsalacas, Korģenes ciemā, 
Ainažu pilsētā un Tūjā. Ir izdarīti lieli dar-
bi, ko tā īsti neredzam. Šo projektu realizā-
cija ir bijusi mūsu prioritāte, jo, izbūvējot 
kanalizācijas tīklus un attīrīšanas iekārtas, 
nākotnē mazāk piesārņosim vidi. Nāka-
mais solis ir mājsaimniecību pieslēgšanās 
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Šo-
brīd tas jau notiek, un pieslēgumu ir vai-
rāk, nekā plānojām, bet vienmēr gribas, lai 
process notiktu ātrāk. Svarīgi ir saprast, 
ka, pieslēdzoties pie kanalizācijas notek-
ūdeņu sistēmas, turpmāk vairs netiks pie-
sārņota grunts, mazāk aizaugs upe, mazāk 
līdzekļu būs jāiegulda vides atjaunošanā. 
Tas nozīmē - ilgtermiņā mēs taupīsim lī-
dzekļus. Šobrīd iespēja pieslēgties ir tām 
mājsaimniecībām, kur šie tīkli ir izbūvēti. 
Mūsu novadā dzīvojošajiem ir vairākas ie-
spējas: var izbūvēt attīrīšanas iekārtas paši 
(bet tās ir pietiekami lielas investīcijas), 
var slēgt līgumu par asenizācijas pakal-
pojumu izmantošanu, kā arī var pieslēg-
ties centralizētajai kanalizācijas sistēmai. 
Līdz šim neesam kontrolējuši, kur paliek 
mājsaimniecības kanalizācijas ūdeņi, bet, 
domājot par tīru vidi sev un saviem bēr-
niem, aicinām izmantot šo pakalpojumu 
tur, kur tas ir iespējams. Atgādinu, ka ko-
munālā piesārņojuma attīrīšanās process 
ir 35 gadi, un 5 km joslā pie jūras nevar 
būt kanalizācijas ūdeņu infiltrācija augsnē 
(zemē). Nākotnē plānojam izbūvēt kana-
lizācijas sistēmas gar Salacu ielās, kur tas 
vēl nav izdarīts. 
 Šogad novadā darbu sākusi ainavu arhi-
tekte-māksliniece Līga Apsīte. Viņa aktīvi 
strādā pie labiekārtošanas Ainažos, Salac-
grīvā un Liepupē. Ir veikta pilsētas koku 
apsekošana un nākamgad notiks plānvei-
dīga to izskata un drošības uzlabošana. 
Vēl viens no ainavu arhitektes plānota-
jiem nākamā gada darbiem ir Jahtu lauku-
ma sakārtošana Salacgrīvā. Lielās talkas 
laikā visi kopā laukumu labiekārtosim. 
Iedzīvotāji varēs ziedot un dāvināt augus 
apstādījumiem. Pagaidām tur nav plānotas 
kapitālas būves, atstāsim iespēju laukumu 
transformēt tad, kad tas būs nepieciešams. 
Skaidrojums tam, kāpēc tik ilgu laiku ne-

Šis bijis ražens gads
vāka ražošana, tātad vairāk 
roku darba, galarezultā-
tā vide ir tīrāka un pārti- 
ka - veselīgāka. 
  Novada izglītības un  
pirmsskolas izglītības iestā-
dēs sakārtotas ugunsdro-
šības sistēmas, šo darbu 
veikšanai esam atvēlējuši 
aptuveni 80 000 eiro, jo pra-
sības no valsts puses ir ļoti 
stingras. 
    Šogad veicām jumta sil-
tināšanu un ūdensvada un 
kanalizācijas ierīkošanu 
Lauvu tautas namā.
    Šis gads nesis daudz la- 
bu jaunumu vairākām paš-
valdības iestādēm: ir pie-
šķirts finansējums jaunām 
mēbelēm un datoriem Liep-
upes vidusskolā, Salac-
grīvas vidusskolas dienesta 
viesnīcai. 
     Ir pieņemta novada attīs-
tības programma un stra-
tēģija, kuras izstrādei tika 
veltīts ļoti nopietns darbs.
     Šogad pirmo reizi esam 
palielinājuši sociālos pabal-
stus mazturīgajiem pensi-
onāriem, kuri nesaņem at-
balstu no valsts.

 Esam veikuši novada bibliotēku reor-
ganizāciju. Ir izveidota viena - centrālā -  
bibliotēka ar filiālēm jau esošajās. Reor-
ganizācija uzlabo bibliotēku koordināciju 
un sadarbību. Reorganizācijas rezultātā 
neviens pakalpojuma veids nekur nav sa-
mazināts, bibliotēkas ar pilnu pakalpoju-
mu klāstu paliek visās apdzīvotajās vietās, 
kur tās bija līdz šim.
 Lai samazinātu nitrātu piesārņojumu, 
esam veikuši pētījumu par iespēju ieviest 
biofiltrus novada upju pietekās un meli-
oratīvajās sistēmās. Esam par šo jautāju-
mu runājuši ar Burtnieku novada pašvaldī-
bu, kurā aktīvi sākuši strādāt vides sakār-
tošanā. Ieguvēji būtu mēs visi, jo Salaca 
taču iztek no Burtnieka! 
 Esmu pateicīgs uzņēmējiem par atbal-
stu interesantai un cerīgai idejai par veika-
la-izstāžu zāles izveidošanu veikalā top!. 
Pateicoties uzņēmēju un novada iestāžu 
darbam, šis projekts ir uzsākts un ļoti ce-
rams, ka nākamā gada janvāra vidū veika-
lā top! Salacgrīvā durvis vērs vietējo ra-
žotāju veikals Ražots Salacgrīvas novadā. 
Ar saviem produktiem un pakalpojumiem 
vietējiem uzņēmējiem būs iespēja iziet 
plašākā pasaulē. 
 Šogad ļoti veiksmīga izvērtās sadarbī-
ba ar Statoil Fuel&Retail Latvia degvie-
las uzpildes staciju Salacgrīvā. Ar viņu un 
pašvaldības finansējumu uzbūvēta ietve, 
pārbūvēta lietusūdens sistēma, ierīkots 
apgaismojums uz tirgu un sakārtota satik-
smes organizācija Statoil teritorijā. 
 Šogad esam kopā ar uzņēmēju sakārto-
juši Krusta ielu pretī luterāņu baznīcai pie 
Bocmaņa laukuma. Un tā nebija pirmā rei-
ze, kad pašvaldība kopā ar uzņēmēju veic 
vides sakārtošanu un uzlabošanu. 
 Korģenē tuvākajā laikā tiks pabeig-
ta stāvlaukuma un apgaismojuma izbūve 
Zītaru ielā pie multifunkcionālā izglītības 
centra. Mēs mēģinām ieviest vienlīdzības 
principu - visās vietās, kur notiek ūdens-
saimniecības projekti, realizējam labie-

kārtošanas projektus. Pašvaldība piešķir 
papildu finansējumu, pilnībā atjaunojam 
rakšanā sabojāto brauktuvi. Tas jau iz-
darīts Rīgas un Baznīcas ielā Salacgrīvā, 
Liedaga ielā Tūjā, Dārza ielā Svētciemā, 
nesanāca Korģenē un Vecsalacā. Korģenē 
būs stāvlaukums un apgaismojums, Vec-
salacā sakārtosim Ķēniņu ielu.
 Veikti remontdarbi Salacgrīvas muze-
ja kāpņu telpā, iekārtots stāvlaukums pie 
luterāņu dievnama Baznīcas ielā, izbūvēts 
stāvlaukums Smilšu ielā pie novada do-
mes… Tie ir mazi projekti, kas vērsti uz 
iedzīvotāju ērtībām. 
 Tuvojoties Ziemassvētkiem, esam iz-
sludinājuši akciju Izgaismosim dievna-
mus, kas Salacgrīvā bija 2004. gadā, kad 
vācām ziedojumus, lai izgaismotu pilsētas 
baznīcas, gada vistumšākajā laikā padarot 
tās skaistākas, gaišākas un mīļākas. Tagad, 
kad esam novadā, mums klāt nākušas vēl 
divas skaistas baznīcas. Jāizgaismo arī tās! 
No Rīgas puses braucot, pirmais izgaismo-
tais dievnams novadā ikvienu sagaidīs jau 
Jelgavkrastos. 24. decembrī iedegsies ap-
gaismojums pie Liepupes baznīcas, kuras 
apgaismojuma ierīkošanai tika vākti zie-
dojumi, bet iztrūkstošo summu piemaksā-
ja pašvaldība. Tagad sākusies ziedojumu 
vākšana Ainažu baznīcas apgaismojuma 
ierīkošanai. 
 Uzteicami ir mūsu sportistu sasniegumi 
šajā gadā. Viņi mums devuši daudz prie-
ka, medaļu un labus rezultātus. Paldies vi- 
siem - biedrībām, uzņēmējiem par ieguldī-
to darbu un ikkatram, kas kaut ko paveicis 
savā un sabiedrības labā!
 Atskatoties uz šajā gadā paveikto, va-
ram būt gandarīti. Arī ieceru nākamajam 
gadam netrūkst, bet par to - nākamajās Sa-
lacgrīvas Novada Ziņās. 
 Par nākamā gada budžetu ir pāragri ru-
nāt, jo tas vēl nav apstiprināts. Tikai vienu 
varu pateikt - nākamajā gadā mums būs 
ļoti daudz darba, jo būs iespēja daudz ko 
izdarīt.

varam izlemt, ko darīt ar šo laukumu, ir 
vienkāršs - šī vieta ir pārāk vērtīga, lai tur 
nepārdomāti uzbūvētu kaut ko nederīgu. 
Arī nobruģēt to būtu bezjēdzīgi un bezgau-
mīgi. Vienīgi putekļus nenestu pa gaisu… 
Varbūt nākamgad varētu rīkot Arhitektū-
ras fakultātes studentu radošo plenēru, lai 
kopīgiem spēkiem radītu dažādas idejas, 
ko darīt Jahtu laukumā? Mēs neesam vēl 
skaidri definējuši, ko ilgtermiņā gribam 
tajā redzēt.
 Viens no lielākajiem šī gada darbiem, 
kas radīja neapmierinātību daudzos, bija 
remontdarbi uz Via Baltica. Lielie remonti 
ir paveikti, izņemot pilsētas centrālajā daļā 
un uz tilta pār Salacu, kas ir pašvaldības 
īpašums. Pagāja ilgs laiks, līdz mums iz-
devās pierādīt Satiksmes ministrijas ierēd-
ņiem, ka Eiropas nozīmes ceļš nevar būt 
pašvaldības īpašums. Valsts tagad to pār-
ņēmusi savā īpašumā un sakārtojusi. Tilta 
remonts plānots līdz 2020. gadam, bet ar 
jauno valdību runāsim, kādas ir iespējas šo 
ceļu sakārtot iespējami ātrāk. 
 Valmieras ielas rekonstrukcija Salac-
grīvā sākās šogad, bet lielākie redzamie 
darbi būs nākamajā gadā. Šobrīd noslē-
dzies konkurss un noskaidrots būvnieks. 
2016. gadā šajā ielā tiks atjaunots brauca-
mās daļas segums ar pamatnes maiņu, tur 
uzstādīs apgaismojumu un ierīkos ietvi. 
 Īstenojot projektu par siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanu novada paš-
valdības publisko teritoriju apgaismojuma 
infrastruktūrā, ir nomainīti un no jauna 
uzstādīti LED ielu gaismekļi Ainažos un 
Salacgrīvā, šobrīd par pašvaldības līdzek-
ļiem notiek apgaismojuma ierīkošana Rī-
gas ielā Svētciemā, top projekts Korģenei. 
 Turpinot darbu pie idejas par zaļo no-
vadu, domē esam pieņēmuši lēmumu, 
ka bioloģiskās lauksaimniecības uzņē-
mumiem - zemnieku saimniecībām - 
piešķiram nekustamā īpašuma nodokļa  
50% atlaidi. Mērķis viens - mazāk pie-
sārņojuma, veselīgāka pārtika, ekstensī-
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 30. novembrī autoru biedrība AKKA/
LAA jau 17. reizi pasniedza Autortie-
sību bezgalības balvas (ABB). Kopš  
1999. gada šo balvu ik gadu saņem autori, 
kuru darbi iepriekšējā gadā izmantoti vis-
vairāk un visdažādākajos veidos - publis-
ki izpildīti, pārraidīti TV, radio, publicēti, 
reproducēti mehāniskajā ierakstā, kinofil-
mās, teātra izrādēs u.c. Balvu nepiespriež 
žūrija, bet nodrošina autordarbu izmanto-
juma datorizēta uzskaite. 
 17 gados godalgoti 189 autordarbi, no 
tiem 118 muzikāli, 32 literāri un drama-
tiski, 26 vizuāli un 12 audiovizuāli. Balvu 
šajos gados saņēmuši 243 autori, dažs no 
viņiem - vairākkārt. Šāgada balva būs jau 
ceturtā komponistam Raimondam Paulam 
un mūziķim Renāram Kauperam, trešo 
reizi to saņems fotogrāfe Māra Brašma-
ne, otro reizi - komponisti Mārtiņš Brauns 
un Georgs Pelēcis, mūzikas un teksta au-
tors Reinis Briģis, arī scenārists Tālivaldis 
Margevičs un kinooperators, režisors Ivars 
Seleckis, savukārt dzejniece Inese Zandere 
tiek godalgota jau piekto reizi. Šogad pir-
moreiz ABB saņem arī horeogrāfiska dar-
ba autori.
 Balva ir piramīdas formas pulkstenis, 
kas ir atsauce uz laika ritējumu; tā skal-
dnes ar kopīgu virsotni liek domāt par au-
tora darbu. Autortiesību bezgalības balva 
atgādina, ka darbs dzīvo pats savu dzīvi 
un nereti atdzimst gan jaunā vidē, gan citā 

veidolā, jo tā izmantojuma iespējas laika 
gaitā variējas un vairojas gan tehnoloģiju, 
gan sabiedrības mainības dēļ. Lietojumā 
var atgriezties senāk radīts darbs, un tikpat 
labi daudzos veidos un medijos dzīvi var 
sākt arī pavisam jauni darbi. ABB saņē-
mušo darbu krājums faktiski parāda, kādi 
autordarbi bijuši vajadzīgi sabiedrībai un 
sevi pierādījuši kā savdabīgi kultūrtelpas 
gravitācijas centri. 
 ABB 2015 saņēmēji: lugu autors An dris 
Niedzviedzis, fotogrāfe Māra Brašmane, 
gleznotāja Maija Nora Tabaka, režisors 
Vasilijs Mass, komponists Mārtiņš Brauns 
un mākslinieces Ināra Antone un Gaļina 
Mass, režisors un operators Ivars Seleckis 
un scenārija autors Tālivaldis Margevičs, 
mūzikas un teksta autori Aleksis Luriņš, 
Roberts Vanags, Emīls Kaupers un Edgars 
Kaupers - grupa Carnival Youth, kompo-
nisti Raimonds Pauls un Georgs Pelēcis, 
mūzikas, teksta autori un aranžētāji Ralfs 
Eilands un Reinis Briģis, mūzikas un tek-
sta autori Normunds Zušs, Renārs Kaupers 
un dzejniece Inese Zandere,	 horeogrāfs	
Jānis	Ērglis	un tautas melodijas aranžētājs 
Gunārs Nažinskis par deju Kreicburgas 
polka, kas iekļauta 250 koncertos, ierakstī-
ta DVD un raidīta televīzijas ēterā.
 Kreicburgas polka uz Salacgrīvas ska-
tuves radusies 1998. gadā, kad Jānis Ēr-
glis pēc Māras Maksimovas uzaicinājuma 
palīdzēja sagatavot bērnu baleta studijas  

Autoru biedrības AKKA/LAA 
Autortiesību bezgalības balva 

horeogrāfam Jānim Ērglim

35 gadu jubilejas koncertu. 2001. gadā 
deju kolektīvs Salaca (tagad Tingeltan-
gels) kopā ar Jāni Ērgli aizveda šo deju uz 
jaunrades deju konkursu Valmierā, tur šī 
deja ieguva 2. vietu.

Ilga Tiesnese

Vidējās paaudzes deju kolektīva 
Tingeltangels vadītājs Jānis Ērglis

 Ainažu iedzīvotāju iniciatīvas gru-
pa sadarbībā ar Ainažu Svētā Arsēnija 
pareizticīgo baznīcas draudzi un Salac-
grīvas novada domi izstrādājusi projek-
tu Baznīcas ēkas izgaismošanai tumšajā 
diennakts laikā ar ekonomisko LED ap-
gaismojumu.
 Baznīcas ēka ir valsts nozīmes kultū-
ras un vēstures piemineklis. Sv. Arsēnija 
pareizticīgo baznīca darbojas pēc prin-
cipa - Dievs ir viens, un baznīcā savus 
dievkalpojumus notur arī luterāņu drau-
dze.
 Projekta īstenošanai uzsākta ziedo-
jumu kampaņa. Baznīcas draudze šim 
mērķim ieskaitīs Ziemassvētku dievkal-
pojuma kolekti. Aicinām arī tevi atbalstīt 
šo kampaņu, naudu ieskaitot Salacgrīvas 
novada domes ziedojumu kontā!
Salacgrīvas	novada	dome
Reģ.	nr.	90000059796
Banka	Citadele
Kods	PARXLV22
Konts	LV32PARX0002241210025
Mērķis	-	Ainažu	Sv.	Arsēnija	
pareizticīgo	baznīcas	apgaismojums

Ainažu iedzīvotāju iniciatīvas grupas 
vārdā -

Ilona Jēkabsone,
t. 29136539

Izgaismosim 
baznīcu 
Ainažos!

 Kā jau daudzus gadus Ziemassvēt-
ku gaidīšanas laikā, Salacgrīvas novada 
domes Sociālais dienests aicina novada 
iedzīvotājus kļūt par labajiem burvjiem. 
Mēs visi esam tik dažādi, bet ir lietas, kas 
vieno mūs visus, - tā ir ticība labajam, 
mīlestība citam pret citu un cerība savu 
sapņu piepildīšanai. Aicinām jūs kļūt par 
burvjiem, kas dotu šo ticību un cerību 
līdzcilvēkiem, kuriem varbūt paveicies 
mazāk, kuriem nepieciešams mazliet vai-
rāk, lai sajustu burvestību, kas ceļo no 
sirds uz sirdi. 
 Arī šogad kopīgiem spēkiem vēlamies 
darīt labu, atbalstot labdarības akciju No 
sirds uz sirdi. Uzbursim ticību, cerību un 
prieku Salacgrīvas novada ģimenēm, kas 
nonākušas grūtībās!
 Pērn saziedoti 1029,73 ei ro. Par šiem 
līdzekļiem tika iegādātas pārtikas pakas 
50 novada ģimenēm, kurās bērnus audzi-
na viens no vecākiem vai aizbildņi.

Pateicoties par jūsu atbalstu - 
Sociālais dienests

Naudu	lūdzam	ieskaitīt
Salacgrīvas novada domes ziedojumu 
kontā ar norādi Akcijai «No sirds uz sirdi»
Banka Citadele
Reģ. Nr. 90000059796
Kods PARXLV 22
Konts LV32PARX0002241210025

 Atskatoties uz šogad paveikto, Sa-
lacgrīvas novada kārtībnieki informē - sa-
stādīti 17 administratīvo pārkāpumu pro-
tokoli par zāles nepļaušanu un suņu labtu-
rības noteikumu neievērošanu. 170 proto - 
kolu-paziņojumu (no tiem 95 festivāla Po-
sitivus laikā) sastādīti par stāvēšanas no-
teikumu pārkāpumiem, t.sk. krasta kāpu 
aizsargjoslā. Nosūtīts 331 atgādinājums -  
par nekustamo īpašumu teritoriju apsaim-
niekošanu, atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumu ievērošanu, ēku numurzīmju 
uzstādīšanu u.c. Uz 2015. gada decembri 
Salacgrīvas novadā reģistrēti 596 suņi, ku-
riem izsniegti reģistrācijas žetoni. Pateico-
ties tam, ka klaiņojošajiem bezsaimnieku 
suņiem izdevies atrast gādīgus saimniekus, 
tikai viens suns nogādāts dzīvnieku pat-
versmē Valmierā. Nosūtīti 39 uzaicinājumi 
uz administratīvo pārkāpumu protokolu sa-
stādīšanu, taču sastādīti tikai 17 protokoli -  
pēc pārrunām pārkāpējiem dota iespēja 
noteiktā laikā pārkāpumu novērst. Mērķis 
nav sodīt, bet novērst esošās problēmas. 
 Viena no tādām ir zāles nepļaušana, lai 
novērstu kūlas veidošanos (tostarp lauk-
saimniecības zemēs). Prieks, ka samazi-
nās neapsaimniekoto īpašumu skaits. Daļa 
īpašumu tiek iznomāti zemniekiem, līdz ar 

to gan īpašniekam, gan zemniekam ir savs 
labums. Bet tie zemes īpašnieki, kuri ap-
saimniekošanā neko nedara, pavasarī būs 
spiesti maksāt sodus. 
 Aktīvi strādāts pie atkritumu apsaim-
niekošanas problēmas - lai īpašumos, kur 
tiek radīti atkritumi, būtu noslēgts līgums 
ar atkritumu apsaimniekotāju un būtu at-
kritumu konteiners. Novada pilsētās un 
ciemos apzināti īpašumi, kuros tāda nav, 
un to īpašnieki tika aicināti noslēgt līgu-
mu ar SIA ZAAO par atkritumu apsaim-
niekošanu. Rezultātā līgumi ir noslēgti, un  
novērojumi liecina, ka pie pilsētas kon-
teineriem sadzīves atkritumu daudzums 
samazinājies. Pateicoties vērīgiem iedzī-
votājiem, dažos gadījumos izdevies iden-
tificēt personas, kuras nelikumīgi novieto 
sadzīves atkritumus pilsētas konteineros - 
šīs personas brīdinātas par administratīvo  
atbildību.
 Strādāts arī, lai sakārtotu jautājumu par 
ēku numurzīmēm. Daudzām ēkām novadā 
nebija uzstādītas numurzīmes vai arī tās 
bija novecojušas. Īpaši aktuāla šī problēma 
bija Tūjas ciemā, kur lielākajā daļā īpašu-
mu nebija ēku numurzīmju. Situācijai uz-
labojoties, operatīvajiem dienestiem, īpaši 
neatliekamajai palīdzībai, ir iespēja opera-

tīvāk nokļūt izsaukuma adresēs.
 Prieks, ka atsaucību guvusi suņu reģis-
trācija. Dažos gadījumos operatīvi izdevies 
atrast noklīdušu suņu saimnieku, jo dzīv-
niekiem kaklā bijis reģistrācijas žetons. 
Tāpēc aicinām cilvēkus, kuru suņi vēl nav 
reģistrēti, ievērot Salacgrīvas novada do-
mes saistošos noteikumus Mājas (istabas) 
dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēša-
nas un izķeršanas kārtība Salacgrīvas no-
vadā un reģistrēt savu suni.
 Tāpat ikdienā tiek risināti visdažādā-
kie jautājumi un problēmas - sākot ar sa-
dzīviskiem strīdiem starp kaimiņiem un 
beidzot ar savvaļas dzīvnieku glābšanu un 
neitralizēšanu. Nereti konstatēts, ka veik-
tas huligāniskas darbības - sabojāti soliņi, 
izmētāti konteineri, izdemolēta sabiedriskā 
tualete, bojāti apstādījumi un veiktas citas 
darbības. Žēl, ka netiek novērtēts pašvaldī-
bas ieguldījums. Dažos gadījumos izdevies 
noskaidrot vainīgos, par ko viņi saukti pie 
atbildības. Tāpēc bērnu un jauniešu vecā-
kus aicinām raudzīties, kur un ar ko brīvā 
laikā nodarbojas bērni. Bērnus aicinām 
cienīt citu darbu un mūsu kopējo mantu.

Didzis Žibals,
novada kārtībnieks

Atskats uz padarīto 2015. gadā

 Salacgrīvas novada dome nolēmu-
si izdarīt grozījumus pašvaldības domes  
2010. gada 17. februāra saistošajos notei-
kumos Nr. 1 Par nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību 
Salacgrīvas novadā.
 Ņemot vērā nekustamā īpašuma no-
dokļa maksātāju rakstveida iesniegumu, 
Nekustamā īpašuma nodaļa piešķir ne-
kustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
nodokļu maksātājiem par zemi, uz kuras 
bioloģiskās lauksaimniecības kontroles 
sistēmā reģistrēta fiziska vai juridiska 
persona veic bioloģiskās lauksaimniecī-
bas produkcijas ražošanu, 50% apmērā no 
nekustamā īpašuma nodokļa summas. Ja 
bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas 

ražošanā tiek izmantota tikai daļa no ze-
mes, nodokļa summa samazināma tikai šai 
zemes daļai.
 Lai saņemtu minēto atvieglojumu kār-
tējam taksācijas gadam, nodokļa maksātā-
jam jāiesniedz:
l motivēts iesniegums par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķirša-
nu, norādot nekustamā īpašuma kadastra 
numuru, zemes platību, kas tiek izmantota 
bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas 
ražošanā;
l bioloģiskās lauksaimniecības sertifikā-
ta kopija; 
l zemes nomas līgumu kopija, ja zeme 
tiek iznomāta.
 Nodokļu maksātāju kategorijām, kuri 

ir saimnieciskās darbības veicēji un pre-
tendē uz nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumiem, iesniedzot iesniegumu 
par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, ie-
sniegumam jāpievieno uzskaites veidlapa 
par sniedzamo informāciju de minimis 
atbalsta piešķiršanai, kas apstiprināta ar 
Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra 
noteikumiem Nr. 740 «De minimis» atbal-
sta uzskaites un piešķiršanas kārtība un 
uzskaites veidlapu paraugi. 
 Iesniegumi par nodokļa atvieglojuma 
piešķiršanu nodokļu maksātājiem jāie-
sniedz no taksācijas gada 1. janvāra līdz 
taksācijas gada 1. februārim.

Ilga Tiesnese

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanas kārtību Salacgrīvas novadā

Kļūsim par 
labajiem 
burvjiem!
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 Novembra beigās novada pirmsskolas 
skolotājas no Salacgrīvas, Korģenes, Svēt-
ciema un Liepupes pirmsskolas izglītības 
iestādē Vilnītis tikās metodiskās apvienības 
seminārā Izglītojamo attīstības novērtēša-
na, ņemot vērā vecumposmu īpatnības un 
pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto. 
 Seminārā pirmsskolas skolotājas piln-
veidoja savas profesionālās kompetences, 
klausoties lekciju par vecumposmu īpat-
nībām emocionālās attīstības jomā. Tika 
pārrunāts, kā veicināt emocionālo attīstību, 
kā reaģēt dažādās sadzīves situācijās, kā 
mācīt pazīt dažādas emocijas. Skolotājas 
pārrunāja problēmas, kas rodas no bērnu 
nepietiekamas emocionālās audzināšanas, 
meklēja risinājumus, pārrunāja konkrētus 
gadījumus no ikdienas.
 Metodiskā apvienība izstrādājusi jaunus 
kritērijus izglītojamo attīstības novērtēša-
nai. Līdz šim, analizējot izglītojamā attīstī-
bu, galvenokārt tika akcentēta intelektuālā 
attīstība, intelektuālās spējas, konkrētas 
zināšanas. Jaunajos kritērijos, ņemot vērā 
pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto, 
izglītojamā attīstību vērtē kopumā - gan fi-
ziskajā (lielo un sīko kustību attīstība), gan 
sociālajā (pašapkalpošanās prasmes, soci-
ālās prasmes, emocionālās prasmes), tāpat 
psihiskajā jomā (valodas attīstība, komuni-
kācijas prasmes, kognitīvā attīstība, kon-
centrēšanās plānošana, problēmu risināša-
na). Metodiskā apvienība izstrādājusi vēr-
tēšanas kritērijus visiem vecumposmiem, 
aptverot visas attīstības jomas, kas ļaus arī 
vecākiem sekot līdzi sava bērna attīstībai.

Ligita Dambe,
metodiskās apvienības vadītāja 

Pirmsskolas 
skolotājas 

tiekas 
seminārā

 Vējainajā Adventa trešajā nedēļā dabā 
nekas neliecina, ka palicis vēl tikai tāds 
īsiņš laika sprīdis līdz lielā un baltā Ziemas-
svētku brīnuma atnākšanai un jaunā gada 
slieksnim. Bet šodien tā vien gribas pasildī-
ties svecīšu gaismiņu siltumā, kas lauviešu 
sabiedriskajā dzīvē vijies cauri gan novem-
brim, gan decembra sākumam.
 5. novembra vakarā trīspadsmit sveču 
ziedu saziedēja lielajā priedes zarā apaļo 
gadskārtu gaviļniekiem veltītajā pasākumā. 
Pašu jubilāru rokās gūla ziedi, bet sirdis 
priecēja dzejas rindas, sveicēju dāvātais 
sirdssiltums, kā arī Agitas un Reiņa dzie-
dātās dziesmas. Neiztika bez tradicionālā 
svētku kliņģera un balles kopā ar grupu 
Taizers.
 11. novembra vakars - apmācies un lie-
tains. Lai kliedētu tumšos padebešus un 
pievienotos visā Latvijā plīvojošajām sve-
cītēm, arī uz Lauvu tautas nama kāpnēm 
dega gaismiņas.
 Dzimtene sākas no savas sētas, sava 
pagalma. Tāpēc Latvijas dzimšanas dienai 
par godu saviesīgā biedrība Svētupes Lau-
va aicināja visus piedalīties pēcpusdienā-
izzinošā viktorīnā Ko tu zini par Lauvām?. 
Četrdesmit jautājumos bija aptverta senāka 
un ne tik sena vēsture, attēli pazīšanai un 
vēl citas interesantas lietas. Un, ja godī-
gi, - nemaz nebija viegli, uzzinājām daudz 
jauna. Kā jau katrā viktorīnā, noskaidrojām 
arī erudītākos dalībniekus mūsu pulciņā. 
Zinošākais izrādījās Aldonis Cīrulis, god-
pilno 2. vietu dalīja Indra Sargune un Linda 
Kauliņa, bet trešais bija Gatis Runcis. Par 
viktorīnas sagatavošanu paldies Laurai La-
piņai, bet Mārai Lejniecei - par precīzu un 
izsmeļošu atbilžu izskaidrojumu. Šajā reizē 
sveci dedzām gan par Latviju, gan par bied-
rības sešos pastāvēšanas gados paveikto. 
 Otrajā Adventa svētdienā pulcējāmies 
uz Ziemassvētku brīnumu gaidīšanas ra-
došajām darbnīcām. Tās bija veselas trīs -  

Caur svecīšu liesmām raugoties…

vienā cepām un rotājām piparkū-
kas, otrajā rakstījām Ziemassvētku 
dzejolīšus, bet trešajā gatavojām 
rotas mūsu eglītei. Kad visi darbi-
ņi bija paveikti un ēku piepildījusi 
piparkūku smarža, devāmies lau-
kā. Spītējot lietum, izrotājām eg-
līti ar pašu darinātajām mantiņām, 
un tā pateicībā par čaklo roku pa-
veikto iededzās gaišās uguntiņās.
 Lauvās 13. decembrī vieso-
jās dziesminieks Ēriks Loks, bet 
pasākumā Ar Ziemassvētku gaismu dvē-
selē… 26. decembra vakarā sumināsim  
2015. gada Lauvu labos gariņus, neaizmir-
sīsim par mūsu mazajiem un izpriecāsimies 

Piparkūku darbnīcā Lauvās tapa gardas jo gardas 
piparkūkas

Lauvu tautas namā 5. novembra 
vakarā trīspadsmit sveču ziedi 
saziedēja lielajā priedes zarā 
apaļo gadskārtu gaviļniekiem 
veltītajā pasākumā

šā gada pēdējā ballē.
 Lai visiem gaišs un cerību pilns šis gai-
dīšanas laiks! 

Indra Kauliņa Lauvās

 Latvijas Republikas Kultūras ministri-
ja sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadē-
miju un 1991. gada barikāžu dalībnieku 
biedrību, atzīmējot 1991. gada barikāžu  
25. gadadienu, 2016. gada 16. janvārī rīko 
atceres pasākumu Rīgā, kas iecerēts kā 
paaudžu tikšanās atmiņās un mūzikā. Pa-
sākumā unikālā nevardarbīgās pretošanās 
brīža atcerei tiek gaidīti 1991. gada bari-
kāžu dalībnieki un viņu tuvinieki no vi-
siem Latvijas reģioniem.
 Iespējamā pasākuma norises vieta - iz-
stāžu centrs Ķīpsalā, pasākuma norises 
laiks - 16. janvārī no plkst. 15 līdz 19.30. 
1991. gada barikāžu atceres pasākumā 
piedalīsies sabiedrībā zināmas personas, 
tostarp Valsts prezidents. Programmā pa-
redzēti barikāžu piemiņai veltīti video-
stāsti, uzrunas, dzejas lasījumi un muzi-
kāli priekšnesumi. Muzikālo programmu 
nodrošinās grupa Dzelzs vilks, jaundibi-
nātā mūsdienu tautas mūzikas apvienība 
Jauno Jāņu orķestris, muzikālā apvienī-
ba Raxtu raxti, etnorokgrupa ElektroFolk 
Latvijas Kultūras akadēmijas jauktais ko-
ris Sōla, Rīgas Tehniskās universitātes stu-
dentu pūtēju orķestris, jaunā un talantīgā 
dziedātāja Aleksandra Špicberga u.c.
 Dalībnieku pieteikšana pasākumam - 
līdz 1. janvārim (ieskaitot) pa e-pastu ba-
rikadesffilka.edu.lv vai pa tālr. 67213525. 
Būsim pateicīgi par atsaucību un atbalstu 
pasākuma veiksmīgai norisei!

Sandis Voldiņš,
valsts sekretārs

Par 1991. gada 
barikāžu 
25 gadu 
atceres 

pasākuma 
organizēšanu

 16 Latvijas kuplās ģimenes 
kopā ar Valsts prezidentu Rai-
mondu Vējoni un viņa kundzi 
Ivetu iededza Melngalvju 
nama Ziemassvētku egli un 
piedalījās svinīgā ceremoni-
jā. Šoreiz mūspusi tādā no-
tikumā pārstāvēja ainažnieki 
Puriņi no Salac grīvas novada. 
Par mežsaimnieka Mārtiņa 
un pedagoģes Maijas ģimeni 
Auseklis plašāk rakstīja Ad-
ventes laikā pirms gada. Tad 
viņi audzināja 5 bērnus: Elzu, 
Arvi, Līvu, Jurģi un Albertu, 
bet pa šo gadu viņiem pie-
pulcējusies mazulīte Daina. 
Lai gan jaunākajai meitiņai 
ir tikai 4 mēneši, svinīgajā 
notikumā Rīgā viņi pieda-
lījās visi, un pastarīte jutās 
tikpat labi kā viņas brāļi un 
māsas. Māmiņa Maija pada-
lījās iespaidos, stāstot, ka uz 
sarīkojumu devušies mazliet 
satraukti, taču viss noticis tik 
sirsnīgi, ka vēl dzīvo brīniš-
ķīgā piedzīvojuma iespaidā -  
tikpat kā lidinās virs zemes. 
- Mums nav bijis daudz tādu 
sarīkojumu, no kuriem visi 
esam pārnākuši vienlīdz sa-
jūsmināti, bet šoreiz tā noti-
ka. Bērniem gribējās satikt 
prezidentu. Man ārkārtīgi 
patika viņa kundze Iveta, ku-
rai jauki izdevās iesaistīt bērnus rotaļās. 
Visi jutāmies gaidīti, novērtēti un samīļoti, 
un tagad mums arī mājās nodrošināta brī-
nišķīgā svētku sajūta. Mūsu ģimenei šis ir 
labs gads! Abi ar vīru esam pateicīgi, ka 
mums kopā ar bērniem bija lemts piedzī-

Kopā ar Valsts prezidentu egli 
iededza arī ainažnieki Puriņi

vot tādu iespēju, - teica māmiņa. 
  Valsts prezidents savā runā norādīja, 
ka stipras ģimenes ir patiess balsts stiprai 
valstij, jo ģimenē smeļamies spēku un tā 
mums ir nozīmīga visos dzīves brīžos. 
Viņš novēlēja, lai Ziemassvētku brīnums 

ienāk ikvienā mājā un ģimenē. - Lai līdzās 
ir bērni, kuri mūs priecē, lai valda saticī-
ba un mīlestība! Es ar jums lepojos! - viņš 
teica kuplajām ģimenēm. 

Gunita Ozoliņa, «Auseklis»
Valsts prezidenta kancelejas foto

Ainažnieku Puriņu ģimenes albumu turpmāk rotās foto, kurā viņi iemūžināti kopā ar Valsts prezidentu 
Raimondu Vējoni un viņa kundzi Ivetu 
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Par godu 
Latvijai

 Novembris ir gada patriotiskākais mē-
nesis. Īpaši svarīgi šo sajūtu par piederī-
bu savai valstij, savam novadam, savai 
zemei ir radīt jauniešos. 17. novembrī 
Salacgrīvas vidusskolā notika  divi svēt-
ku koncerti. Vispirms uz tādu pulcējās  
1. - 6. klašu audzēkņi. Ar iespaidiem šajā  
koncertā dalījās skolotāja Laura	Ende:
 „Koncerts Ai, tēva zemīte bija veltīts 
Krišjāņa Barona 180 gadu  jubilejai. Caur 
dziesmām un dejām bira tautasdziesmas 
un  dzejoļi, izstaigājot četrus kultūrvēstu-
riskos Latvijas novadus. Katra novada ap-
skatu ievadīja  tautasdziesma un folkloras 
kopas Zēģelīte iespēlēta šī novada melo-
dija vai dancis. 
 Skatītāju sanāca pilna zāle. Prieks bija 
redzēt dažus vecākus. Domāju, ka šo kon-
certu noteikti gribētu noskatīties vairāk 
vecāku, jo viņiem ir, ar ko lepoties. Mazie 
skatītāji bija ļoti ieinteresēti koncerta no-
risē. Deguntiņi slējās aizvien augstāk, lai 
spētu redzēt visu notiekošo.
 Liels prieks bija par bērnu aplausiem. 
Arī priekšnesuma laikā. Esmu pārliecinā-
ta, ka priekšnesuma sniedzējiem arī pati-
ka sadzirdēt atbalstu no zāles. 
 Paldies dzejoļu runātājiem Saulei 
Ķūrenai, Katrīnai Ķūrenai, Heinriham 
Endem, Ingaram Ignatovam, Amandai 
Penkai, Līgai Annai Maurītei, Elīzai Eli-
zabetei Gedertai, Lienei Muciņai, Martai 
Uzkalnei, Līvai Grētai Sīlītei, Samantai 
Ciganskai, Patrīcijai Altenburgai, Diānai 
Zmičerevskai. Protams, paldies un īpašu 
atzinību pelnījuši arī Zēģelīte un Zenta 
Mennika, dejotāji ar deju Jūgsim cūciņ’ 
silītē Anitas Gīzes vadībā, Ingas Strantes 
vadītais  ansamblis ar Es teciņus vien te-
cēju, ksilofonisti, kas  ar latviešu tautas-
dziesmu virkni Ināras Ādmīdiņas vadībā 
noslēdza svētku koncertu.
 Visu zāli pieskandināja talantīgās Ma-
res Malvīnes Īstenās vijoļspēle - Jēkaba 
Mediņa Romance, kā arī skanīgais sko-
lotāju trio: Inta Cirša, Ingūna Ādmīdiņa, 
Solvita Kalniņa skaistos tautastērpos  no-
dziedāja Ziedi, ziedi, rudzu vārpa latgalis-
ki. Atzīstami, ka skolotāji arī parāda savus 
talantus un prasmes! Uzstāties publikas 
priekšā ir pagodinājums. Un visi priekš-
nesumi par godu tev, Latvija!”
 Pēc tam zālē pulcējās 7. - 12. klašu 
audzēkņi, lai noklausītos svētku koncertu 
Kā savu dzimteni lai tēloju?. Arī šajā kon-
certā skanēja gada jubilāru -  Aspazijas un 
Raiņa - dzeja. Pēc šī koncerta pārdomās 
dalījās Sanita	Šlekone:	
 “Koncertu sāka 12.a klases skolēna 
Reiņa Maurīša lieliski nospēlēts Jēkaba 
Graubiņa klavieru skaņdarbs Pūt, vējiņi!. 
Uz pārdomām par to, cik daudz mēs katrs 
spējam dot un dodam savas valsts attīs-
tībai, aicināja Salacgrīvas vidusskolas 
direktors Eduards Ādmīdiņš ar vārdiem: 
- Katram būtu jāuzdod sev jautājums - ne-
vis ko valsts ir devusi man, bet ko es varu 
dot valstij! Latvija ir mūsu zeme, un tikai 
no mums atkarīgs, cik stipra un attīstīta tā 
būs. Patriotismu nevar iemācīties, tas jā-
sajūt. Un tikai tad, kad patiešām paskatī-
simies uz savu valsti un, redzot trūkumus, 
nevis pārmetīsim citiem, bet ķersimies pie 
darba, kaut kas mainīsies uz labo pusi. 
 Lai klātesošie gan sadzirdētu, gan sa-
redzētu Latvijas skaistumu, parūpējās 
Agnese Močāne, Guna Brenda Pogule, 
Sabīne Šrenka, Elīna Stalte, Annija Pab-
rika, Reinis Maurītis, Rihards Paeglis, 
Ance Vanaga, Ernests Horens Bisenieks, 
Katrīnas Borozdinas vadītais koris, īpa-
ši spēcīgi liekot izskanēt Ē. Ešenvalda 
dziesmai Šķind zemīte, rīb zemīte,  vokāli 
instrumentālais ansamblis Vitālija Bog-
danoviča vadībā ar izjustu Tumša nakte, 
zaļa zāle un dejotāju Līgo danči kopā ar 
skolotāju Anitu Gīzi. Paldies jums!”
 Paldies visiem, kuri piedalījās šī svēt-
ku koncerta tapšanā un vadīšanā! Lai 
ikvienam sirdī sajūta par piederību savai 
tautai un valstij!

Visiem, kuri gatavojās un uzstājās, 
līdzi juta un lepojās Inta Cirša

 Saule spīd pavisam reti un tad tikai īsu brīdi, dienas ir krēslainas 
un tumšas, gaisma jārod sevī un cerībā uz sniega baltumu. Ir Adven-
ta laiks, pats īstākais laiks sarunām, arī grāmatu lasīšanai.
 3. un 14. decembrī 5. un 6. klases skolēni pilsētas bibliotēkā dalī-
jās domās un zināšanās par ziemeļvalstu autoru grāmatu varoņiem. 
Bibliotēkas vadītājas Sanitas Kānītes vadītajā nodarbībā bērni va-
rēja ne tikai parādīt zināšanas, pazīstot jau lasītu grāmatu tēlus, bet, 
klausoties lasījumā, iepazīties ar vēl nelasītu darbu saistošām epi-
zodēm. Iepazīšanās ar grāmatu pasauli ir iespēja veicināt iztēli un 
paplašināt savu iekšējo pasauli.
 Cerībā, ka arī lasītāju loks kļūs plašāks, paldies S. Kānītei par 
interesanto nodarbību.

Modra Putna,
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas skolotāja

Krišjāņa 
Valdemāra Ainažu 

pamatskolas 
skolēni nodarbībā 

bibliotēkā

5. klases skolēni dalās domās un zināšanās par ziemeļvalstu 
autoru grāmatu varoņiem

 Ar Džefa Kinnija Grega dienasgrā-
matu un tās galveno varoni Gregu Hefli-
ju sākusies jauna ēra bērnu un pusaudžu 
literatūrā. Īpaši zēni atkal ir ieinteresēti 
lasīt. Jau tas vien, ka grāmata šobrīd pa-
saulē izdota vairāk nekā 164 miljonos ek-
semplāru un tulkota 60 valodās, liecina, ka 
Dž. Kinnijs ir pasaulē slavenākais bērnu 
rakstnieks un reizē arī interneta spēļu vei-
dotājs un karikatūrists, kurš spējis rosināt 
mūsu gadsimta zēnus un meitenes atkal 
lasīt grāmatas…
 Kopš pirmās pārdošanas dienas  
2011. gadā arī Latvijas Grega dienasgrā-
mata un tās turpinājumi ierindojas pārdo-
tāko grāmatu TOP 10 sarakstos. Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas (LNB) Lasīšanas 
veicināšanas programmas Bērnu un jau-
niešu žūrija 5. - 7. klašu grupā 2011. un 
2012. gadā šī grāmata bija absolūta favo-
rīte, izdevumam piešķirta Lielā lasītāju 
balva. Savukārt no 2012. līdz 2015. ga-
dam Grega dienasgrāmata ieguvusi pirmo 
vietu tulkotās bērnu literatūras grupā! Arī 
mūsu skolas bibliotēkā šī grāmata ir iecie-
nīta tieši zēnu vidū. 
 Grāmatas autors Dž. Kinnijs Latvijā 
viesojās 2 dienas. 9. decembrī arī mūsu 
skolas Grega dienasgrāmatas cienītāji 
brauca tikties ar autoru un vienlaikus pie-
dalīties LNB izsludinātajā plakātu konkur-
sā Dienasgrāmata par skolas dzīvi. Darbs 
pie plakāta ilga veselu mēnesi, tāpēc no  
25 skolas komandas dalībniekiem, kuri 
paši bija pieteikušies, līdz galam izturēja 
tikai 16. Kas bija jādara? Savos zīmē-
jumos, ievērojot Grega stilu, jāpastāsta 
par interesantiem, varbūt arī jocīgiem 
un smieklīgiem atgadījumiem no skolas 
dzīves. Tas viss bija vēl jāpārtulko angļu 
valodā, jāveido kopīgā dienasgrāmatas 
prezentācija. Skolas komandā darbojās 
patiesi atjautīgi, zinoši un centīgi skolēni 
Toms Jirgensons, Adrians Ginters, To-
mass Andrejs Vilemsons. Ainārs Fogelis, 
Rihards Lūsis, Kārlis Rubenis, Megija 
Dace Henkuzena, Elizabete Kalniņa, Sin-
tija Grīnvalde, Diāna Zmičerevska, Laura 
Kondratjuka, Līva Zariņa, Keita Irmeja, 
Romina Grīnvalde, Saule Ķūrena un Niks 
Jakovickis. Pašu Gregu uzzīmēja Keita un 
Rihards, pie tā noformējuma savu roku 
pielika Saule, prezentēt skolu gatavojās 
Ainārs un Diāna. Skolas komandai bija arī 
līdzjutēji - skolas angļu valodas pulciņa 

dalībnieki Elfa Kivliņa, Elizabete Bērzi-
ņa, Artūrs Emīls Valjuss, Digne Lember-
ta, Marta Upīte, Līva Grēta Sīlīte kopā ar 
skolotāju Ināru Bisenieci. 
 Kā mums gāja? No 70 pieteiktajām 
skolām mēs bijām pirmie no 10 labāka-
jiem. Bērnu pārsteigums un prieks bija pa-
tiesi liels, bet to visu var redzēt tiešsaistē 
straume.lmt.lv-konference. 
 Lūk, dažas atziņas no pašu dalībnieku 
iespaidiem:
l “Man ļoti patika Grega festivāls. Prieks 
bija neviltots. Priecājos, ka satiku pašu 
autoru Džefu Kinniju. Esmu laimīga, ka 
piedalījos šajā konkursā, un iesaku to darīt 
katram, jo pats būs tikai ieguvējs”;
l “Grega festivālā man patika viss, arī 
pārsteigums”; 
l “Gatavošanās konkursam bija ilga un 
nogurdinoša. Kad bijām tur, sākās visas 
jautrības. Foršākais bija, ka mēs dabūjām 
pirmo vietu un Džefa Kinnija autogrāfus 
uz visām grāmatām”;
l “Emocijas ir vārdiem neaprakstāmas. 
Man patika viņa prezentācija un lielais 
pārsteigums, ka viņš izvēlējās mūsu darbu 
stendu”;
l “Šī diena bija brīnišķīga! Satikt autoru 
un redzēt, ka tik daudz - aptuveni 700 - 
bērnu ir čakli lasītāji…”;
l “Man patika, ka varēja uzdot jautā-
jumus. Uzzināju, kā Džefs zīmē savus 
komiksus grāmatai. Jebkuram bērnam tur 
vajadzētu tikt. Ja ir iespēja, nepalaidiet to 
garām”.

Salacgrīvas vidusskolas bibliotēkas 
lasītāju komanda - LNB organizētā 
GREGA festivāla plakātu konkursa 

dalībniece un laureāte

 Paldies gribam teikt arī skolotājām Da-
cei un Vinetai par vērtīgajiem padomiem. 
Mūsu veidoto plakātu ir iespēja apskatīt 
skolas 1. stāvā. Ko gribas teikt visai sko-
las komandai? Malači! Atliek vien rudenī 
gaidīt nākamo Grega dienasgrāmatu, nu 
jau vienpadsmito!

Valentīna Kalniņa,
Salacgrīvas vidusskolas bibliotekāre un 

koordinatore

Salacgrīvas vidusskolas audzēkņi Grega festivālā LNB

Salacgrīvas konkursam veidotie darbi
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 Salacgrīvas kultūras namā notika spor-
tistu godināšana. Šī vakara dalībnieki bija 
spartakiādes Salacgrīva 2015 dalībnie-
ki, ar sportu saistītās biedrības un klubi. 
Īpašie svētku vakara viesi - Salacgrīvas 
novada domes priekšsēdētājs Dagnis 
Straubergs un motobraucējs, trīskārtējais 
pasaules blakusvāģu čempions Kaspars 
Stupelis. 
 Vakara vadītājs - sporta un atpūtas 
kompleksa Zvejnieku parks metodiķis Al-
dis Riekstiņš sākumā pastāstīja par šī gada 
lielākajiem pasākumiem un iezīmēja nā-
kamā gada ieceres. Šogad notikuši vairāki 
pasākumi - Roberta Spuriņa kausa izcīņa 
futbolā, basketbola kausa izcīņa, Zvej-
nieku un Pilsētas svētki, jāšanas sporta 
sacensības, draudzības kausa izcīņa bas-
ketbolā, kurā piedalījās divas igauņu un 
divas mūsu komandas. Bet svarīgākais no 
visiem - Salacgrīvas spartakiāde. Ziemas 
sezonā būs jaunas sacensības - novusa un 
zolītes turnīri, vasarā gaidāms liels pasā-
kums, tiks atjaunota sena tradīcija - Krasta 
mačs basketbolā -, kur cīkstēsies labais 
krasts pret kreiso. 
 Apbalvošanu sporta metodiķis sāka ar 
biedrību sveikšanu. Nelielas dāvaniņas un 
pateicības saņēma Smiltis pa gaisu, jātnie-
ku klubs Fenikss, autoklubs Salaca, bied-
rība Superaktīvs, hokeja klubs Salacgrīva, 
futbola klubs Salacgrīva, basketbola klubs 
Salacgrīva, vīriešu volejbola komanda un 
basketbola komandas Kopturis-A un Kop-
turis-A/vidusskola.
 Klātesošo aplausi un pateicības spor-
tistiem par individuāliem sasniegumiem 
dažādos sporta veidos: jāšanas sportā Elī-
zai Ozoliņai, airēšanā Kasparam Tīklenie-
kam, Agnijai Bērziņai, Samantai Ganiņai, 

Līgai Kariņai, Sandijai Megi, Anetei Ne-
retniecei, Edgaram Tīkleniekam, Līgai 
Poplavskai un treneriem Kasparam un 
Uldim Močāniem, vieglatlētikā -  Asnā-
tei Kalniņai, Karlīnai Karlsonei, Amandai 
Stanei, Solveigai Zeltiņai, Betijai Kurp-
niecei, Paulai Kalniņai. Dāvanas tika arī 
mūsu novadniekiem Anetei Kociņai, Jo-
lantai Liepiņai un Harijam Suharževskim. 
 Kad bija apbalvotas labākās biedrības 
un individuālie sportisti, laiks sumināt 
spartakiādes Salacgrīva 2015 uzvarētā-
jus. Vīriešu konkurencē 3. vietā Dins Rū-
dolfs Dancis, 2. - Elvijs Jaunbalodis, bet 
šī gada uzvarētājs Dāvis Melnalksnis (visi 
trīs pārstāv komandu Kopturis-A). Dāmu 
konkurencē 3. vieta Paulai Kalniņai no 
Grīvas komandas, 2. - Lainei Karlsonei, 
bet 1. - Zanei Berdaškevicai (abas no Kop-

turis-A). Komandu kopvērtējumā spar-
takiādē 4. vieta komandai Procel Sports, 
3. - komandai Zirnīši, 2. - komandai Grī-
va. 1. vietu ieņēmuši šī gada spartakiādes 
čempioni - komanda Kopturis-A. 
 Sportisti īpaši sumināja katras koman-
das labāko dāmu un kungu. Komandā 
Procel Sports tie ir Amanda Stane un Ju-
ris Burdikovs, Zirnīšiem labākie - Dainārs 
Konrāds un Sandra Bērziņa. Grīvas ko-
mandā labākais Arvis Jankovskis.
 Un tad jau bija klāt laiks priekšnesu-
miem, dejām un atpūtai, kā arī sarunai ar 
vakara īpašo viesi - motosportistu Kasparu 
Stupeli. Par sportistu labsajūtu šajā vakarā 
rūpējās grupa Vēja radītie un priekšnesu-
mus rādīja Latvijas ielu vingrotāju sporta 
biedrība un projekta Fire Spirit dalībnieki.

Ilga Tiesnese

Sportistu ballē sumina labākos

Šī gada spartakiādes uzvarētāji kopā ar vakara viesi Kasparu Stupeli (otrais no kreisās)

 Šeit - tālāk būtu vieta Ainažu Svētā Arsēnija pareizticīgo baznīcas attēlam, tā celta 1895. gadā. Muzejam tas būtu jauks pārsteigums 
svētkos, ja kāds mums varētu nodot kādu senu Ainažu baznīcas fotogrāfiju.
 Priecīgus Ziemassvētkus! Veiksmīgu jauno gadu un - nāciet uz muzeju!

Iveta Kalniņa,
Salacgrīvas muzeja krājuma glabātāja

Salacgrīvas muzeja dārgumi

Mūspuses dievnami
 Svētki jau tuvu… Ziemassvētki. Atkal mūsu ceļš 
vedīs uz izgaismotajām Salacgrīvas baznīcām, būs 
svētku dievkalpojumi, skanēs brīnišķīgās Ziemas-
svētku dziesmas. Šogad izgaismojas arī Liepupes 
baznīca, bet Ainažos tas varētu notikt nākamgad, jo 
projekts jau top un sākta ziedojumu vākšana. Tādēļ 
šoreiz arī mēs izgaismojām dievnamus, tikai fotoat-
tēlos no muzeja krājuma, lai vēlreiz varētu aplūkot 
mūsu novada skaistās un varenās celtnes, kā tās iz-
skatījušās pirms daudziem desmitiem gadu.

Salacgrīvas Svētās Dievmātes Patvēruma pareizticīgo 
draudzes dievnams. Celts 1873. gadā, arhitekts Roberts 

Augusts Pflūgs (1842 - 1885). Foto 20. gs. sākums

Lielsalacas evaņģēliski luteriskās draudzes 
dievnams. Celts 1856. gadā. Foto 20.gs. 
sākums

Salacgrīvas Svētās Marijas Goreti Romas 
katoļu draudzes dievnams. Arhitekts Dagnis 
Straubergs, celta 1997. gadā. 1997. gada 
foto

Brīdagas lūgšanu nams, kas 1850. gadā celts kā hernhūtiešu saieta 
nams. 1939. gadā citā vietā uzcelta baznīciņa, kas tā īsti pabeigta 
tikai 2009. gadā. Foto 1930. gadi

Liepupes evaņģēliski luteriskās draudzes dievnams. Celts  
1783. gadā, arhitekts Jakobs Kristiāns Širmeisters. Šī baznīca 
izceļas ar to, ka zvanu tornis novietots sānos, altāris baznīcas vidū, 
bet kancele atrodas virs altāra. Foto 1930. gadi.

 Tumšā un lietainā 5. decembra pēc-
pusdienā no Salacgrīvas bibliotēkas 
sākās ceļojums pa Ziemeļvidzemes bio-
sfēras rezervātu. Ceļojuma gide bija 
Dabas izglītības centra Ziemeļvidzeme 
speciāliste Inta Soma. Interesentu grupa 
atraktīvi tika virtuāli izvadāta un iepazīs-
tināta ar augiem, putniem, zivīm, dabā 
atrodamiem minerāliem. Laiks pagāja 
nemanot. Vislielākais pārsteigums bija 
iespēja ieraudzīt sen izmirušās bruņuzivs 
sīku atlieku. Pastāv pat iespēja joprojām 
to pašiem atrast! Izrādījās, ka sīku dzīv-
nieciņu zobiem līdzīgie objektiņi patie-
sībā ir jūras zīles - invazīva vēžveidīgo 
suga. Diemžēl nācās kārtējo reizi pārlie-
cināties par cilvēku nesaudzīgo attieksmi 
pret dabu. Pirms 50 gadiem vairāki visur 
sastopamie pļavu augi tagad atrodami 
vairs tikai randu pļavās.
 Vairākas dalībnieces apņēmās novērot 
putnu sugu dažādību un skaitu putnu ba-
rotavās, izmantojot sabiedriskā monito-
ringa programmā izstrādātos metodiskos 
materiālus.
 Tikšanās beidzās ar kopēji pieņemtu 
lēmumu tikties vēlreiz šai pašā viesmī-
līgajā vietā pavasarī, jo Intai vēl daudz 
zināšanu, ar kurām dalīties.

Inta Lī,
pasākuma apmeklētāja

Salacgrīvas 
bibliotēkas 
literārajā 
klubiņā 
Noskaņa
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 Izdarīt pašvaldības domes 2009.
gada 15. jūlija saistošajos noteiku-
mos Nr. 2 Salacgrīvas novada paš-
valdības nolikums šādus grozījumus: 
1. Papildināt 5. punktu ar 5.11. 
apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.11. Valsts un pašvaldības vieno-
tais klientu apkalpošanas centrs.”
2. Izteikt 6.7. apakšpunktu šādā re-
dakcijā: 
“6.7. Salacgrīvas mākslas skola;”
3. Izteikt 6.9. apakšpunktu šādā re-
dakcijā:
“6.9. Salacgrīvas novada jaunatnes 
iniciatīvu centrs “Bāka”;”
4. Izteikt 6.11. apakšpunktu šādā re-
dakcijā:
“6.11. Sporta un atpūtas komplekss 
“Zvejnieku parks”;”
5. Izteikt 6.12. apakšpunktu šādā re-
dakcijā:
“6.12. Salacgrīvas novada bibliotēka 
ar filiālbibliotēkām: Ainažu biblio-
tēka, Korģenes bibliotēka, Liepupes 
bibliotēka, Svētciema bibliotēka, Tū-
jas bibliotēka.”
6. Svītrot 6.13., 6.14., 6.15., 6.16., 
6.17., 6.18. apakšpunktu.
7. Izteikt 11.5. apakšpunktu šādā re-
dakcijā:
“11.5. Pašvaldības īpašumu atsavinā-
šanas komisiju;”
8. Svītrot 11.8. apakšpunktu.
9. Izteikt 11.11. apakšpunktu šādā 
redakcijā:
“11.11. Interešu un pieaugušo nefor-
mālās izglītības programmu licencē-
šanas komisija;”
10. Papildināt 11. punktu ar 11.17., 

11.18., 11.19., 11.20. un 11.21. 
apakšpunktu šādā redakcijā:
“11.17. Salacgrīvas novada medību 
koordinācijas komisiju;
11.18. Pašvaldības īpašumu novērtē-
šanas komisiju;
11.19. Salacgrīvas novada darījumu 
ar lauksaimniecības zemi izvērtēša-
nas komisiju;
11.20. Zvejnieku un makšķernieku 
konsultatīvo padomi;
11.21. Jauniešu konsultatīvo pado-
mi.”
11. Izteikt 83. punktu šādā redakcijā: 
“83. Domes sēdēs pieņemtie lēmumi 
un protokoli ir brīvi pieejami. Infor-
mācijas pieejamību nodrošina atbil-
dīgā domes sekretāre un pilsētas vai 
pagasta pārvaldes vadītājs.”
12. Aizstāt 87. punktā vārdus “Re-
ģionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrijai” ar vārdiem “Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai”.
13. Izteikt 92. punkta pirmo teikumu 
šādā redakcijā:
“92. Iesniegumu, sūdzību un priekš-
likumu reģistrēšanu organizē pašval-
dības centrālā administrācija.” 
 14. Izteikt 99. punkta pirmo teikumu 
šādā redakcijā:
“99. Iepazīšanās ar vispārpieejamās 
informācijas dokumentiem notiek 
Valsts un pašvaldības vienotā klientu 
apkalpošanas centra telpā.”

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes 

priekšsēdētājs

Paskaidrojuma	
raksta	sadaļas	

Norādāmā	informācija	

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Atbilstoši likuma Par pašvaldībām 24. panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saisto-
šie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, 
iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizā-
cijas jautājumus. 
Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2013. gada 17. jūlija lēmumu Nr. 295 Par Salacgrīvas 
novada jaunatnes iniciatīvu centra nosaukuma maiņu mainīts pašvaldības iestādes Salac-
grīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrs nosaukums uz Salacgrīvas novada jaunatnes inici-
atīvu centrs «Bāka»; ar 2013. gada 17. jūnija lēmumu Nr. 290 Par pašvaldības īpašumu at-
savināšanas un privatizācijas komisijas apstiprināšanu izveidota Salacgrīvas novada domes 
pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisija; ar 2014. gada 17. decembra lēmumu Nr. 416 
Par Salacgrīvas novada darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas izveidoša-
nu un tās sastāva apstiprināšanu izveidota Salacgrīvas novada darījumu ar lauksaimniecības 
zemi izvērtēšanas komisija; ar 2014. gada 19. novembra lēmumu Nr. 383 Par Salacgrīvas 
novada medību koordinācijas komisijas izveidošanu izveidota Salacgrīvas novada medību ko-
ordinācijas komisija; ar Salacgrīvas novada domes 2014. gada 19. novemba lēmumu Nr. 384 
Par Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo īpašumu novērtēšanas komisijas apstiprinā-
šanu izveidota pašvaldībai piederošo īpašumu novērtēšanas komisija; ar Salacgrīvas novada 
domes 2015. gada 20. jūlija lēmumu Nr. 236 Par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi 
Salacgrīvas novadā izveidots Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs; ar 
2015. gada 29. jūlija lēmumu Nr. 259 Par Salacgrīvas novada Salacgrīvas, Ainažu, Korģenes, 
Svētciema, Liepupes un Tūjas bibliotēkas reorganizāciju izveidota Salacgrīvas novada biblio-
tēka kā centrālā bibliotēka ar piecām struktūrvienībām - filiālbibliotēkām: Ainažu, Korģenes, 
Svētciema, Liepupes un Tūjas bibliotēku. Nepieciešams veikt attiecīgās izmaiņas pašvaldības 
pārvaldes organizācijas struktūrā un domes darba reglamentā.

2. Īss projekta 
satura izklāsts 

Ar grozījumiem tiek papildināts pašvaldības centrālās administrācijas sastāvs, mainīti pašvaldī-
bas iestāžu nosaukumi, nolikums papildināts ar no jauna izveidotajām komisijām, kā arī izda-
rītas izmaiņas pašvaldības darba organizācijā, ņemot vērā to, ka izveidots Valsts un pašvaldību 
vienotais klientu apkalpošanas centrs.

3. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu 

 Nav attiecināms.

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

 Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar privātpersonām, jo tie neiero-
bežo sabiedrības intereses.

PIELIKUMS Nr. 2 Salacgrīvas novada domes 
17.11.2015. lēmumam Nr. 409 (protokols Nr.14; 2.§)

Saistošo noteikumu Nr. 14 Grozījumi Salacgrīvas novada 
domes 2009. gada 15. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 

«Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums» 
paskaidrojuma raksts

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14
Grozījumi Salacgrīvas novada 

domes 2009. gada 15. jūlija 
saistošajos noteikumos Nr. 2 

Salacgrīvas novada pašvaldības 
nolikums

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 
2015. gada 17. novembra sēdes lēmumu Nr. 409 

(protokols Nr. 14; 2.§)
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21. panta 

pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

 23. novembrī izglītības projekta Iespē-
jamā misija akcijā Iedvesmo mācīties! 
skolotāja Sabīne Medne bija aicinājusi uz 
skolu tās absolventu Uldi Smiltu, Exigen 
services Latvia valdes priekšsēdētāja viet-
nieku, finanšu un administratīvo direktoru, 
kurš jau vairāk nekā 25 gadus strādā uzņē-
mumā, kas darbojas informācijas tehnolo-
ģiju (IT) jomā.
 Pirmā tikšanās bija ar 6., 8. un 9. klašu 
skolēniem par tēmu Motīvi, kas iedvesmo 
mūs mācīties. U. Smilts stāstīja par savu 
dzīves gājumu, skolu un studiju gadiem, 
uzsverot, cik liela nozīme ir motivācijai un 
neatlaidībai sasniegt savu mērķi. Stundu 
viesis iesāk ar retorisku jautājumu - kāpēc 
mācāmies, kas iedvesmo to darīt? Audito-
rija vienojās, ka mācības notiek gan skolas 
solā, gan brīvajā laikā, piemēram, apgūs-
tot IT tehnoloģijas. Uldis atzina: - Arī tas, 
kas mūs aizrauj ārpus skolas, ir labs pa-
mats darba dzīvei. Lai augtu un attīstītos, 
jāspēj izdarīt to, ko nevarēji izdarīt vakar.
 Viesis dalījās ar pieredzi skolā. Pirms 
skolas gaitu uzsākšanas tētis viņam teicis: 
- Būvēsim ceļu uz skolu! Tas bija tikai 7 km 
garš, citādi puikam būtu jāsoļo 14 km. Tas, 
ka tētis velta laiku un iegulda lielu darbu, 
lika zēnam saprast, ka skola ir kaut kas ļoti 
svarīgs. Atbildot uz skolēnu jautājumiem, 
Uldis apstiprināja, ka katru dienu ar prie-
ku dodas uz darbu. Nodarbības noslēgumā 
skolēni uzdeva jautājumus par ciemiņa 
darba pienākumiem un atalgojumu.
 Otrajā nodarbībā Uldis skolēnus vairāk 
iepazīstināja ar IT studiju un darba specifi-
ku. Darbs šajā nozarē ir liels izaicinājums 
un ar labu atalgojumu. Tajā nepieciešams 
apvienot IT zināšanas ar prasmēm, kas 
piemīt radošai personībai. Viesis rosināja 

Tikšanās, kas iedvesmo mācīties

skolēnus sākt studijas kādā no Latvijas 
universitātēm, bet aicināja apdomāt, lūk, 
ko: - Daudz atkarīgs no ambīcijām, kam-
dēļ vēlamies kaut ko iegūt. Ja tās ir, tad 
iespējas ko sasniegt ir daudz plašākas.
 Tikšanās beigās skolotāja Sabīne skolē-
niem lūdza uzrakstīt kādu atziņu, kas pali-
kusi prātā no sarunas.
 Lūk daži komentāri!
l Atalgojums ir vilinošs, taču konkuren-
ce ir liela. Skatoties uz to, ka katru gadu 
skolu pabeidz aptuveni 850 skolēnu, var 
redzēt, ka visiem darbu nodrošināt nav ie-
spējams.

l Interesantākā atziņa varētu būt tāda, 
ka IT strādājošajiem jābūt arī radošiem 
un ka uzņēmumi, kas darbojas šajā jomā 
Latvijā, ir aptuveni 1500.
l Guvu atziņu mūžu dzīvo, mūžu mācies. 
Lai kaut ko sasniegtu, ir jāmācās, lai būtu 
pilnvērtīga dzīve. Uzzināju, kurā jomā va-
jadzīgi darbinieki un kur ar spožu prātu 
var nopelnīt.
l Savu nākotnes profesiju vajag saistīt 
ar lietām, kas sagādā prieku, jo tad katra 
diena ir pozitīva.
l Ārpusskolas aktivitātes var kļūt par 
profesiju. Šodien ir iespēja paveikt to, ko 

nevarēja paveikt vakar. Tā ir tava atbildī-
ba, kā tu mācies un kādas sekmes gūsti.
 Meklējot informāciju par U. Smiltu in-
ternetā, atklājās, ka viņš šogad novembrī 
saņēmis Jelgavas pilsētas augstāko apbal-
vojumu Goda zīme, ko piešķir cilvēkiem, 
kuri ar savu darbu, idejām un cerībām 
veicinājuši Jelgavas pilsētas izaugsmi 
un attīstību. U. Smilts palīdzējis izveidot 
Latvijas  Lauksaimniecības universitātes 
Informācijas tehnoloģiju fakultāti, tur arī 
strādājis.
 Nozīmīgi, ka ar skolēniem tiekas tieši 
Salacgrīvas vidusskolas absolvents. No-
darbības laikā tika izrunāts, kā tieši Sa-
lacgrīvas vidusskolā iegūtā pieredze un 
zināšanas palīdzējusi profesionālajā darbī-
bā. (Skolotāji, kuri iedvesmojuši Uldi, ir 
Pēteris Dārziņš un Edvīns Bukans, kā arī 
pamatskolas matemātikas skolotājs.) Ulda 
stāsts bija iedvesmojošs un pavēra sko-
lēniem plašāku nākotnes vīziju, kas lielā 
mērā saistāma ar IT nozari. Turklāt šī sa-
runa ievadīja plānoto tikšanās ciklu Mūsu 
absolventa veiksmes stāsts, kas veltīts 
skolas 95 gadu jubilejai. Tajā aicināsim ar 
skolēniem tikties skolas absolventus, kuri 
guvuši vērā ņemamus panākumus savā 
darbā. 
 Uldim bija jāpabeidz arī teikums Būt 
skolotājam nozīmē… Viņš to pabeidza 
šādi: - Būt skolotājam nozīmē… iedves-
mot katru skolēnu lietām, kas var kļūt par 
dzīves piepildījumu. Nobeigumā uzņēmējs 
uzrakstīja vēlējumu visiem: - Notici sev, 
un pasaule tev noticēs! Lai tas iedvesmo 
mūs visus turpmākiem sasniegumiem!

Inta Cirša 
ar Sabīnes Mednes atbalstu

Tikšanās ar skolas absolventu Uldi Smiltu, Exigen services Latvia valdes priekšsēdētāja 
vietnieku, finanšu un administratīvo direktoru izvērtās interesanta un pamācoša

http://www.delfi.lv/temas/iedvesmo-macities
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Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu 

Kickiņi Salacgrīvas	novada Ainažu	pagastā,	
kadastra Nr. 66250020328, kas sastāv no zemes gabala 0,5643 ha pla-
tībā ar kadastra apz. 66250020328, dzīvojamās mājas ar kadastra apz. 
66250020328001 un būves ar kadastra apz. 66250020328008.
 Izsoles sākumcena - 1270 EUR.
 Izsoles solis - 100 EUR.
 Izsolei jāpiesakās līdz 2016. gada 13. janvāra plkst. 17, tā notiks 14.	jan-
vārī	plkst.	10	Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, 106. telpā.
 Izsoles dalībniekiem jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā  
AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalī-
bas maksa - 10 EUR (t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā 
no izsoles objekta sākumcenas.
 Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salac-
griva.lv sadaļā Izsoles, saņemt informāciju, reģistrēties izsolei katru darb-
dienu Ainažu pilsētas pārvaldē Parka ielā 16, Ainažos, un Smilšu ielā 9, 
Salacgrīvā. Tālr. 64071310, 64071986.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli dzīvokli Liepupe 6	-	1	

Salacgrīvas	novada	Liepupes	pagasta	Liepupē
ar kopējo platību 37,1 kv.m.

 Dzīvokļa izsoles sākumcena - 1170 EUR.
 Izsoles solis - 50 EUR.
 Izsolei jāpiesakās līdz 2016. gada 17. februāra plkst. 17, tā notiks 18.	feb-
ruārī	plkst.	10 Mežgravās, Liepupes pagasta pārvaldes telpās.
 Izsoles dalībniekiem jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā  
AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalī-
bas maksa - 10 EUR (t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā 
no dzīvokļa izsoles sākumcenas.
 Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salac-
griva.lv sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un apskatīt dzīvokli iespējams, 
iepriekš piezvanot pa tālr. 64020142, 64023931, 64020118, un reģistrēties 
izsolei katru darbdienu Liepupes pagasta pārvaldē Mežgravās.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli dzīvokli 

Liedaga iela 8	-	6	Salacgrīvas	novada	
Liepupes	pagasta Tūjā

ar kopējo platību 74,1 kv.m.
 Dzīvokļa izsoles sākumcena - 4170 EUR.
 Izsoles solis - 100 EUR.
 Izsolei jāpiesakās līdz 2016. gada 26. janvāra plkst. 17, tā notiks 27.	jan-
vārī	plkst.	10.30 Mežgravās, Liepupes pagasta pārvaldes telpās.
 Izsoles dalībniekiem jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā  
AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalī-
bas maksa - 10 EUR (t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā 
no dzīvokļa izsoles sākumcenas.
 Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.sa-
lacgriva.lv sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un apskatīt dzīvokli dabā, 
iepriekš piezvanot pa tālruņiem 64020142, 64023931, 64020118, un reģis-
trēties izsolei katru darbdienu Liepupes pagasta pārvaldē Mežgravās.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli dzīvokli

Klētskalnāji - 1	Liepupē,	
kadastra Nr. 66609000359, kas sastāv no dzīvokļa 

ar kopējo platību 29,1 kv.m.
 Dzīvokļa izsoles sākumcena - 300 EUR.
 Izsoles solis - 20 EUR.
 Izsolei jāpiesakās līdz 2016. gada 17. februāra plkst. 17, tā notiks 18.	feb-
ruārī	plkst.	10.30 Mežgravās, Liepupes pagasta pārvaldes telpās.
 Izsoles dalībniekiem jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā  
AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalī-
bas maksa -10 EUR (t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā 
no dzīvokļa izsoles sākumcenas.
 Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.sa-
lacgriva.lv sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un apskatīt dzīvokli, iepriekš 
piezvanot pa tālruņiem 64020142,  64023931, 64020118, un reģistrēties iz-
solei katru darbdienu Liepupes pagasta pārvaldē Mežgravās.

 Izdarīt pašvaldības domes 2010. 
gada 17. februāra saistošajos notei-
kumos Nr. 1 Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piešķiršanas 
kārtību Salacgrīvas novadā šādus 
grozījumus: 
1. Papildināt ar 6. punktu šādā redak-
cijā:
“6. Ņemot vērā nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātāju rakstveida iesnie-
gumu, Nekustamā īpašuma nodaļa 
piešķir nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu nodokļu maksātājiem 
par zemi, uz kuras bioloģiskās lauk-
saimniecības kontroles sistēmā re-
ģistrēta fiziska vai juridiska persona 
veic bioloģiskās lauksaimniecības 
produkcijas ražošanu, - 50% apmērā 
no nekustamā īpašuma nodokļa sum-
mas. Ja bioloģiskās lauksaimniecības 
produkcijas ražošanā tiek izmantota 
tikai daļa no zemes, nodokļa summa 

samazināma tikai šai zemes daļai.”
2. Papildināt ar 7. punktu šādā redak-
cijā:
“7. Lai saņemtu 6. punktā minēto 
atvieglojumu kārtējam taksācijas 
gadam, nodokļa maksātājam jāie-
sniedz:
7.1. motivēts iesniegums par nekus-
tamā īpašuma nodokļa atvieglojuma 
piešķiršanu, norādot nekustamā īpa-
šuma kadastra numuru, zemes pla-
tību, kas tiek izmantota bioloģiskās 
lauksaimniecības produkcijas ražo-
šanā;
7.2. bioloģiskās lauksaimniecības 
sertifikāta kopiju; 
7.3. zemes nomas līgumu kopiju, ja 
zeme tiek iznomāta.”
3. Papildināt ar 8. punktu šādā redak-
cijā:
“8. Nodokļu maksātāju kategorijām, 
kuri ir saimnieciskās darbības veicēji 

un pretendē uz nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumiem, iesniedzot 
iesniegumu par nodokļa atvieglo-
juma piešķiršanu, iesniegumam 
jāpievieno uzskaites veidlapa par 
sniedzamo informāciju de minimis 
atbalsta piešķiršanai, kas apstiprinā-
ta ar Ministru kabineta 2014. gada  
2. decembra noteikumiem Nr. 740 
“De minimis” atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība un uzskaites 
veidlapu paraugi. 
4. Papildināt ar 9. punktu šādā redak-
cijā:
“9. Iesniegumi par nodokļa atvieg-
lojuma piešķiršanu nodokļu maksā-
tājiem jāiesniedz no taksācijas gada 
1. janvāra līdz taksācijas gada 1. feb-
ruārim.”

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes 

priekšsēdētājs

Paskaidrojuma	
raksta	sadaļas	

Norādāmā	informācija	

1. Projekta nepiecieša-
mības pamatojums 

Ar saistošajiem noteikumiem nepieciešams noteikt nekustamā īpašuma nodokļa atviegloju-
mu piešķiršanas kārtību un nosacījumus saimnieciskās darbības veicējiem. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikta nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju papil-
du kategorija, kurai piešķirams nodokļu atvieglojums, - zemes īpašniekiem, kuru īpašumā 
esošajā nekustamā īpašumā tiek veikta bioloģiskā lauksaimniecības produkcijas ražošana.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Samazināsies budžeta ieņēmumi par nekustamā īpašuma nodokli aptuveni par 11 000 EUR 
(nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums tiek piešķirts 50% apmērā), bet rosinās zemes 
īpašniekus neapsaimniekoto lauksaimniecībā izmantojamo zemi iznomāt uzņēmējiem, kas 
nodarbojas ar bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanu. 

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā 

Salacgrīvas novada pašvaldība atbalsta zaļo saimniekošanas veidu, tādējādi veicinot bio-
loģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanu vietējā teritorijā. Saistošo noteikumu 
regulējums attiecas uz nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju atsevišķām kategorijām,  
t.sk. saimnieciskās darbības veicējiem. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma no-
daļa, ņemot vērā to, ka ar 2013. gada 25. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 11 ne-
kustamā īpašuma nodaļai ir dots deleģējums pieņemt lēmumus par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojuma noteikšanu.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

PIELIKUMS Salacgrīvas novada domes 
17.11.2015. lēmumam Nr. 410 (protokols Nr. 14; 3.§)

Saistošo noteikumu Nr.15 Grozījumi Salacgrīvas novada 
domes 2010. gada 17. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 
«Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas 

kārtību Salacgrīvas novadā» paskaidrojuma raksts

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 15
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 
2010. gada 17. februāra saistošajos 

noteikumos Nr. 1 Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību 

Salacgrīvas novadā
APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2015. gada 17. novembra sēdes 

lēmumu Nr. 410 (protokols Nr. 14; 3.§)
Izdoti saskaņā ar likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 5. panta trešo un ceturto daļu

 Mūsdienās sabiedriskajos medijos 
aizvien biežāk nonāk ziņas par šausmino-
šiem vardarbības gadījumiem pret bērnu. 
Kā zināms, pastāv četru veidu vardarbība 
pret bērnu: fiziskā, emocionālā, seksuālā 
vardarbība un bērna pamešana novārtā. 
Vardarbīgi var būt pieaugušie pret pie-
augušajiem, pieaugušie pret bērnu vai arī 
bērns pret bērnu, bet jebkurā gadījumā 
cietējs ir bērns. Gūtās psihiskās traumas 
atstāj negatīvu iespaidu uz indivīda visu 
turpmāko dzīvi, kas nākotnē traucē vei-
dot labvēlīgu ģimeni un audzināt bērnus.
 Ko darīt, lai vardarbību mazinātu un 
novērstu? Galvenais - jāsniedz zināšanas 
par vardarbību gan vecākiem un bēr-
niem, tāpat pedagogiem, arī sabiedrībai 
kopumā, jāmācās pazīt vardarbību un 
jāzina, kā vardarbības gadījumā pasargāt 
sevi un citus. Zināšanas jāsniedz pēc ie-
spējas agrāk - bērniem jau no pirmssko-
las vecuma.

 Pirmsskolas izglītības iestādē Vilnītis 
5 - 7 gadīgo grupās jau otro gadu īsteno 
divas īpašas programmas. Skolotājas In-
gas Leimanes vadībā bērni apgūst centra 
Dardedze izstrādāto Džimbas 9 soļu pro-
grammu par personisko drošību, par ķer-
meņa neaizskaramību. Tā bērniem māca, 
kā nekļūt par upuri, kā sevi aizsargāt, kam 
ziņot, ja bērns par kaut ko jūtas nedrošs. 
Bērnu vecāki programmā saņem īpašas 
vēstules, kurās tiek informēti par nodar-
bību saturu. Programma vecākus apmāca, 
kā audzināt drošu bērnu nedrošā vidē.
 Sociālās pedagoģes Aivas Berdaške-
vičas vadībā 5 - 7 gadīgie bērni apgūst 
centra Dardedze izstrādāto antimobinga 
programmu Lielā dzīves skola sociālo 
prasmju pilnveidošanai, vienaudžu sav-
starpējās vardarbības riska mazināšanai. 
Programmā iekļautas 7 interaktīvas no-
darbības, kuru laikā noskaidro, kā bērni 
jūtas bērnudārzā, savā grupā, māca sa-

prast, kā iespējams justies droši un būt 
draudzīgi. Nodarbībās noskaidro mobin-
ga terminu, bērni skatās un analizē situ-
āciju kartes, kurās attēloti visi mobinga 
veidi: fiziskais, verbālais, izstumšanas 
jeb klusuma mobings un mobings, iz-
mantojot modernās tehnoloģijas. Bērni 
zīmē briesmonīti Mobingu, mācās atšķirt 
mobingu no konflikta un sūdzēšanos no 
palīgā saukšanas. Kopīgi tiek izstrādāti 
grupas noteikumi, lai katrs bērns savā 
kolektīvā justos droši. Programmas no-
slēgumā katrā grupas telpā izvēlas vietu, 
kuru nosauc par Miera ostu - vietu, kur 
bērns var mierīgi apsēsties, nomierinā-
ties, ja gadījies sadusmoties vai satrauk-
ties par kaut ko. Kopā ar bērniem pārru-
nā, kur ir tā īpašā vieta katram, kur patie-
šām varam justies mierīgi, droši, laimīgi. 
Programmas vadītāja A. Berdaškeviča 
ar prieku atzīst, ka lielākajai daļa bērnu 
Miera osta ir viņu mājas.

 Džimbas programmas un program-
mas Lielās dzīves skola noslēgumā bēr-
ni saņem īpašas apliecības par attiecīgās 
programmas apguvi. 
 Lai strādātu ar Džimbas programmu 
un programmu Lielās dzīves skola, abas 
skolotājas I. Leimane un A. Berdaškeviča 
Dardedzē pilnveidojušas savu kompeten-
ci, apmeklējušas kursus, apguvušas īpašas 
prasmes, metodiku, kā izmantot mācību 
materiālus un kā strādāt ar bērniem šajās 
programmās. PII Vilnītis lepojas ar lie-
liskajām kolēģēm, kuras ir motivētas un 
ieinteresētas bērnu drošības veicināšanā!  
I. Leimane un A. Berdaškeviča program-
mas vada brīvprātīgi un no sirds cer, ka 
bērni paņems gūtās zināšanas sev līdzi 
visai turpmākajai dzīvei.

Ligita Dambe, 
«Vilnīša» vadītājas vietniece 

izglītības jomā

Vardarbība - mūsdienu dzīves realitāte

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

Avīzes izdevējs - Salacgrīvas novada dome sadarbībā ar laikraksta Auseklis redakciju.
Izdevējdarbības atļauja Nr. 1449.
Salikts datortehnikā laikraksta Auseklis redakcijā, Limbažos, Jūras ielā 6.
Iespiests SIA Latgales druka Rēzeknē, Baznīcas ielā 28. Tirāža 3000 eks.

Janvāris BIBLIOTĒKĀS

Decembrī un janvārī
Ainažos
18.XII	 18.00	 mazo pašdarbnieku koncertuzvedums Eglītes dziesma
31.XII	 21.00 Jaungada svinēšana kultūras namā kopā ar grupu Atspulgs 
    (galdiņus rezervēsim laikus). Ieeja - 3 EUR
	 	 	 24.00	 svētku uguņošana

Liepupē
20.XII	 12.00 Liepupes tautas namā Ziemassvētki mazajiem liepupiešiem
21.XII	 18.00 Muižas klētī Ziemas saulgrieži. Pasākums ģimenēm kopā ar 
    tradīciju kopu Skale. Piparkūku cepšana, eglītes rotāšana, dziesmas, rotaļas.
    Ieeja brīva
24.XII 17.15 pie Liepupes baznīcas Liepupes baznīcas fasādes jaunā apgaismojuma 
    svinīga iedegšana
    Liepupes baznīcā
    17.30	 Ziemassvētku koncerts. Piedalās jauktais koris Pernigele, diriģente Arta Zunde, 
    kormeistare Līga Liedskalniņa, koncertmeistare Solveiga Boka.
	 	 	 18.00	 Ziemassvētku dievkalpojums. Vada Liepupes ev. lut. draudzes mācītājs 
    Romans Kurpnieks
26.XII	 16.00 Liepupes tautas namā sarīkojums Labo darbu balva
    l aptaujas Labo darbu balva nominantu godināšana
    l Lienes Šomases koncerts
    Visiem pagasta iedzīvotājiem ieeja brīva

Salacgrīvas	kultūras	namā
22.XII	 19.00	 Ziemassvētku koncertprogramma Ar sirdi eņģeļa plaukstā
    Kad baltajā ziemas gaisā kļūst dzirdamas eņģeļu spārnu švīkas, 
    Dzejnieks kļūst redzīgs kā pareģis, un viņa teiktie vārdi kļūst karsti un savijas 
    mīlošā sirdī, kas izdzīvot spēj tikai tad, ja to savā plaukstā tur eņģelis...
    Koncerta režisors Valdis Pavlovskis atzīmē: - Ar šo programmu vēlamies 
    klausītājiem atdot šolaik mazāk novērtēto ģimenes aspektu. Tieši ģimenes 
    vērtības pauž svētku laika dziļāko jēgu un garīgo nozīmi. 
    Piedalās Endija Aleksandra (Rezgale), Dainis Skutelis, Ģirts Ķesteris, Melisa 
    Kovaļova, Juris Kristons (taustiņi), Māris Kupčs (ģitāra). Ieeja - 8, 9 un 10 EUR
26.XII	 12.00	 Ziemassvētku sarīkojums bērniem 12 dāvanas Ziemassvētku vecītim
    Salacgrīvas kultūras nama bērnu kolektīvu uzvedums
    Ziemassvētku vecītis ar dziesmām, rotaļām un dāvanu maisu
    Ieeja 7 EUR (ielūgumus iegādāties kultūras namā līdz 21. decembrim)
31.XII	 23.50 laukumā pie kultūras nama 
    JAUNĀ - 2016. - GADA SAGAIDĪŠANA
    l APSVEIKUMI
    l UGUŅOŠANA 
    kultūras namā BALLE, spēlēs Avārijas brigāde. Ieeja 3 EUR
17.I		 	 16.00	 uzstājas dāmu saksofonu kvartets n[ex]t move
    l Inga Meijere - soprāna/alta saksofons,
    l Baiba Tauriņa - alta saksofons,
    l Katrīna Kivleniece - tenora saksofons,
    l Anete Levica - baritona saksofons.
    Ieeja 3 - 5 EUR 
23.I	 	 16.00	 koncertprogramma Baltās dziesmas. Programmā latviešu tautasdziesmas, 
    Lailas Ilze Purmalietes dziesmas ar Māras Zālītes, Jāņa Poruka, 
    Nikolaja Kalniņa, Valdas Moras, Elvīras Lejas, Ojāra Vācieša vārdiem. 
    Piedalās Jānis Paukštello, Laila Ilze Purmaliete, Dzeguzīte. Ieeja 8 - 10 EUR

Klāt atkal laiks, 
Kad līdz ar sveču ziediem
Plaukst mūsu dvēselēs
Gaišs svētlaimības prieks.
Salacgrīvas	bibliotēkā
9.	janvārī	plkst.	15
«Noskaņa»

Tiekamies	pie	Jaunā	gada	eglītes

 Salacgrīvas novada dome vēlas akcen-
tēt svētku rotājumu nepieciešamību gada 
tumšajā laikā, raisot prieku novada iedzī-
votājiem, tūristiem un caurbraucējiem, 
tā veicinot arī sakoptas, labiekārtotas, 
videi draudzīgas dzīves un darba telpas 
veidošanu Salacgrīvas novadā, organizē-
jot konkursu Ziemas rota 2015. Aicinām	
pieteikties!

Konkursa dalībnieki
 Objektu pieteikt un pieteikumu ie-
sniegt var ikviens Salacgrīvas novada 
savrupmāju un dārza māju, lauku sētu 
īpašnieks, uzņēmējs vai jebkura cita 
persona, kura pieteikumu saskaņojusi ar 
īpašnieku.

Konkursa nominācijas
l Privātmāja.
l Daudzdzīvokļu mājas - māju koopera-
tīvi. 
l Uzņēmums vai sabiedrisks objekts, vai 
darījumu un pakalpojumu objekts.

l Speciālbalvu par interesantu ideju kon-
kursa komisija var piešķirt pēc sava lēmu-
ma, piemēram, īpaša Ziemassvētku eglīte, 
skaisti noformēts balkons, u.tml.

Konkursa noteikumi
l Pieteikumu (brīvā formā) par piedalī-
šanos līdz 18.	 decembrim iesniedz Sa-
lacgrīvas novada domes Klientu apkal-
pošanas centrā vai pa telefonu 64071973, 
norādot īpašuma adresi un īpašnieka 
kontaktinformāciju - vārdu un tālruņa nu-
muru.
l Objektu vērtēšana notiek līdz 2016.	ga	- 
da	6.	janvārim.
l Ar naudas balvām katrā nomināci-
jā apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus, 
piešķirot pirmajai vietai 150, otrajai  
100, trešajai 70 eiro un speciālbalvai - 
50	eiro.
l Konkursa uzvarētāju apbalvošana no-
tiek Ainažos, Starptautiskajai sieviešu 
dienai veltītā svētku ballē 2016. gada  
5. martā.

Konkurss 
Ziemas rota 2015

Salacgrīvas 
novada ļaudis!
 Lai nepietrūkst sirds siltuma un 
mīļuma šajā steigas pilnajā laikā 
atcerēties savus tuvos un mīļos. 
Piezvanīsim, aizbrauksim ciemos, kaut 
mirkli būsim kopā! Lai katra dvēselītē 
ir Ziemassvētku baltums, gaišums un 
mīļums! 
 Jaunajā gadā vēlu visiem veiksmi, 
panākumus, laimi un daudz mīlestības. 
Vēlu visiem nākamajā realizēt iecerētos 
plānus, sapņus un idejas. Strādāsim, jo 
mūsu vietā neviens cits neko nedarīs! 
Katrs gads ir labāks par iepriekšējo kaut 
vai tāpēc vien, ka tas būs citādāks.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Datums Pasākums Vieta
21.I Ceļotprieka pasākums lasītāju klubiņa Vārds dalībniekiem Ainažu 

bibliotēkāJanvārī Pasaku rīts bērnudārza Randa sagatavošanas grupas 
bērniem Ciemos pie pasaciņas
Izstādes
l Ceļojumu mozaīka - grāmatas par ceļojumiem un 
dažādiem pasaules apceļotājiem 
l Gudrās pasakas - bilžu grāmatu parāde

9.I	15.00 Literārā klubiņa Noskaņa dalībnieku tikšanās pie Jaungada 
egles

Salacgrīvas 
bibliotēkā

Janvārī Literatūras izstādes, veltītas rakstnieku jubilejām
Janvārī Informatīva jaunāko grāmatu izstāde Jaunieguvumi nozaru 

un daiļliteratūrā
Tūjieša Guntara Vītola fotoizstāde Ar jūras vēju matos...

Tūjas 
bibliotēkā

Janvārī	
(turpinās)

Limbažu fotokluba dalībnieku vēsturiska fotoekspozīcija 
Limbaži - senie un mainīgie.
To var apskatīt pirmdienās, trešdienās no plkst. 10 līdz 12 
(par atsevišķu apskates laiku vienoties, zvanot bibliotēkai 
pa tālr. 64032172 darbdienās plkst. 10 - 17)

Tūjas 
Zinību 
centrā

24.I	11.00 Tikšanās un radošas sarunas ar Limbažu fotokluba 
dalībniekiem.  Aicinām visus interesentus, kam tuva šī 
nodarbe, kā arī tos, kuri vēlētos apgūt jaunas zināšanas

Janvārī	 Bibliotēka aicina iepazīt jaunāko spēļu kolekciju Spēles - 
atpūtai un radošai domai

Tūjas 
bibliotēkā

18.	-	29.I Literatūras izstāde Latvija vēstures krustpunktos  
(1991. gada barikāžu aizstāvju atcerei)

24. decembrī plkst. 17.15
pie Liepupes baznīcas

baznīcas fasādes 
jaunā apgaismojuma 

svinīga iedegšana

Laimīt, mums Ziemassvētkos mīļumu dāvā un svecīti, gaiši kas mirdz!
Laimīt, mums sirsniņā prieciņu ielej un actiņās spožumu liec!
Laimīt, mums Ziemassvētku brīnumu sūti, lai piepildās sapnītis kluss!
Laimīt, Tu svētkos nāc arī pati, un svētība visiem mums būs!

Baltus,	tīrus,	pārtikušus	Ziemassvētkus,	
mīlestības	bagātu	nākamo	gadu!

Aivars Ilgavīzis,
Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs

Aicinām	Sarkanā	Krusta	biedrus	tikties	
29.	decembrī	plkst.	13	Sila	ielā	2	-	

baudīsim	zāļu	tēju	svētku	eglīšu	svecīšu	gaismā!
Salacgrīvas Sarkanā Krusta valde

Lai svētku gaišums sasilda tās dienas,
Kas pēdās saltiem sniegputeņiem nāks,
Un lai no egļu svecītēm, kaut vienas,
Ik diena sirdī uzmirdz savādāk!

Gaišus,	svētīgus	
Ziemassvētkus	un	labu	
veselību	jaunajā	gadā	vēl	

Salacgrīvas Sarkanā Krusta valde

Treknu zosi, lauku speķi,
Naudas pilnu garo zeķi.
Līksmu prātu, jautru dzīvi,
Ziemassvētkus sagaidot!

Kultūras nama saime 
Ainažos

Nākamgad	mums	
daudz	darba,	 

jo	mūsu	pilsētai	90.	
Jāstrādā	būs	daudz,	

tāpēc	savējiem	
svētkos	no	sirds	

vēlam


