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Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
Dagnis Straubergs par svarīgāko

2018. gads mums pagāja spilgtā simtgades zīmē. Lai varētu godam nosvinēt
Latvijas jubileju, atļāvāmies nedaudz lielāku finansējumu kultūras jomai, un pagājušajā gadā notika ļoti daudz brīnišķīgu,
labi organizētu pasākumu. Pērn bijām
ieplānojuši padarīt ļoti daudz, tomēr jāatzīst ka ne visu paveicām. Izdarītos darbus
iedzīvotāji redz un novērtē, bet iesāktos,
kas turpināsies šogad, varēs redzēt gada
nogalē. Vairākus iekavētos būvniecības
projektus centāmies optimizēt. Pēdējā
gada laikā ārkārtīgi augušas būvniecības
cenas, jo atraisīti daudzi Eiropas Savienības projekti un iepriekš izsīkušajā būvniecības tirgū trūkst darbaspēka. Pieaugušās
būvniecības izmaksas mums likušas vairākus projektus pārdomāt, arī pārprojektēt, lai to īstenošana nebūtu pārmērīgi
dārga.
Viens no iekavēto darbu iemesliem ir
būvniecības cenu kāpums, otrs – samērā
liela kadru mainība. Ja runājam par kadru
mainību, tad ir manāms – cilvēki atnāk,
pastrādā un, konstatējuši ka darbs nav tik
viegls, kā sākotnēji licies, dodas prom.
Nevienu neesam patriekuši, cilvēki vienkārši atraduši vietas, kur labāk maksā vai
arī vieglāk strādāt. Centīsimies šo situāciju labot, tādēļ šobrīd izstrādājam darbinieku motivācijas programmu.
Pagājušajā gadā izveidojām vienotu
struktūru – Tūjas zinību centrs un bibliotēka. Tas bija racionāli, jo nu vienā vietā ir
telpas, kur cilvēkiem satikties un saņemt
bibliotēkas pakalpojumus. 2019. gada budžetā atvēlēti līdzekļi apkārtnes un teritorijas labiekārtošanai. Tūjā ir sabiedrisks
centrs ērti pieejamā vietā, turpat blakus –
veikals. Mazinās izdevumi, jo katru telpu
uzturēšanā jārēķinās ar papildu izdevumiem – finansējumu katru gadu prasa ne
tikai apkure un elektrība, arī ugunsdrošības sistēmas, apsardze.
Pagājušajā gadā skrupulozi darbojāmies nesakārtoto objektu (graustu) sakārtošanā. Daudzi šo objektu turētāji īsti
nezina, ko darīt ar savu īpašumu. Viņi
vienkārši gaida cenu pieaugumu. Labs
piemērs ir zirgu stallis Svētciemā, kur,
uzliekot bargus sodus gan vieniem, gan
otriem īpašniekiem un līdzīpašniekiem,
viņi nonāca pie slēdziena, ka nav vērts
gaidīt milzīgu cenu un šāda īpašuma turēšana nes zaudējumus. Šis objekts tagad
pārdots, jaunie saimnieki to sakopj, un
mēs ceram, ka īpašums nonācis pie tāda
īpašnieka, kurš ir gatavs investēt, jo zina,
ko tur darīt. Pateicoties pašvaldības aktīvai rīcībai, sakārtota arī Svētciema vecā
katlumāja. Vecās kūtiņas šosejas malā
Svētciemā pārdosim izsolē, ja tas neiz-

dosies, nojauksim. Arī Korģenē esošais
grausts šobrīd jau nojaukts, pašvaldība
darbu veikšanai bija piešķīrusi finansējumu. Darbi turpinās pie izgāztās sētas
Ainažos, Valdemāra ielā un vecās muižas
ēkas Salacgrīvā, bijušā uzņēmuma Grīva
teritorijā. Uzliekam sodus. Rezultāti nenāk ātri, bet ir.
Īstenojam trīs plānotās reorganizācijas.
Viena no tām paredz izveidot kopīgu novada kultūras iestādi, kurā būs apvienoti
visi šāda tipa centri no Salacgrīvas novada – Ainažiem, Liepupes, Lauvām un Salacgrīvas. Otrajā plānots apvienot Salacgrīvas pilsētas un Ainažu ugunsdzēsības
muzeju.  Trešajā paredzēta novada Attīstības nodaļas izveide. Šo reorganizāciju
galvenais uzdevums koordinēt un attīstīt
līdzīgu iestāžu darbību, un tās neparedz
darbinieku skaita samazināšanu, vien darbu optimizāciju. Tas jādara, lai novadā
koordinētu darbu konkrētā jomā, sadalītu
atbildību.
Labiekārtojuma projekts pie Salacgrīvas kultūras nama ir pārveidots, jo pēc
projekta darbu summa bija 300 000 eiro.
Tik daudz tiem nebijām atvēlējuši. Darbi
notiks šajā gadā.
Deputāti atlika arī Ainažu ugunsdzēsības muzeja rekonstrukcijas projektu, tā
provizoriskās izmaksas varētu būt aptuveni pusmiljons eiro, projektēšanas summa
vien bija pie 50 tūkstošiem.

Cenšamies sakārtot pašvaldības īpašumus visā novada teritorijā. Liepupes
skolai uzlikts jauns jumts, pabeigti darbi
Ainažu kultūras namā, izremontētas Lauvu tautas nama telpas, Tūjas zinību centru
jau pieminēju.
Salacgrīvas osta attīstās, strādā ar pozitīvu bilanci. Ir noslēdzies iepirkums, lai
būvētu Jahtu servisa ēku Salacas krastā,
būvniecības darbi sāksies pavasarī. Osta
gods godam ir atdevusi miljons latu kredītu, līdz ar to visas hipotēkas, kas savā laikā
bija uzliktas pašvaldības zemes gabaliem,
ir dzēstas. 2002. gadā uzsāktais grandiozais piestātnes pārbūves un rekonstrukcijai projekts ir veiksmīgi noslēdzies. Šajā
gadā plānojam ne tikai uzbūvēt ostas ēku,
bet arī noasfaltēt piebraucamo ceļu Kuivižu ostā.
Ceram, ka šogad izdosies izstrādāt jauno makšķerēšanas nolikumu, kas balstīts
uz ieņēmumu efektivizāciju un tūrisma
attīstību. Tajā plānotas dažas novitātes,
ko, cerams, mums izdosies ieviest. Top
vairāki projekti, lai nākamajā sezonā varētu veikt Salacas tīrīšanu un pļaušanu.
Īstenosim pašvaldības atbalstīto projektu
par sūkņa izmantošanu nārsta vietu tīrīšanai. Uzskatu, ka makšķerēšanas tūrisms
nesezonā ir ļoti svarīgs.
Šogad noslēgsies divi kopīgi ar Latvijas Universitāti īstenotie eksperimentālie
projekti par attīrīšanas ietaisēm Ainažos

un Svētciemā. Šogad pabeigsim ūdenssaimniecības projektu Salacgrīvā un
Kuivižos. Ielas iegūs kvalitatīvu segumu
– asfaltu vai bruģi. Pēc projekta īstenošanas Meldru iela visā tās garumā līdz Lašu
ielai būs atvērta velosipēdistiem un gājējiem.
Pagājušā gada nogalē izziņojām enerģētikas krīzi, kas Salacgrīvā saistīta ar apkuri ēkām Salacas kreisajā krastā. Mums
izdevās to veiksmīgi novērst, iedzīvotāji to nejuta. Kā būs nākotnē, grūti teikt,
tagad situācija ir stabila. Varam secināt
vienu – pasaule kļuvusi ārkārtīgi mainīga.
Stabilitātes ir maz. Šobrīd sarakstāmies ar
uzņēmumu, ar kuru līgums tika apturēts,
bet atbilžu nav. Līdz sezonas beigām apkuri veiks cita kompānija, pēc tam izsludināsim jaunu iepirkumu.
Pārskatām sadarbību ar novadā izveidotajām konsultatīvajām padomēm.
Uzņēmēju konsultatīvā padome izteikusi
vēlmi sadarboties ar skolu jaunatni, apmeklēt skolas, stāstīt par sevi, iepazīstināt
ar uzņēmējdarbības vidi. Šobrīd vakanta
ir uzņēmējdarbības centra vadītāja amata
vieta, arī šo jautājumu pārrunāsim ar uzņēmēju konsultatīvo padomi, pārskatīsim
šī atbildīgā darbinieka pienākumus un nepieciešamību. Viņa darbam jābūt virzītam
uz konkrētu mērķu sasniegšanu. Jauniešu
konsultatīvo padomi aicināsim strādāt pie
domes galda. Skolā ir skolēnu padome,
bet jauniešu konsultatīvās padomes uzdevums ir savus ierosinājumus ieteikt domniekiem un kopīgi tos risināt. Patīkami
bija dzirdēt, ka Tūrisma informācijas centra jaunā vadītāja vēlas atjaunot sadarbību
ar tūrisma konsultatīvo padomi. Šis darbs
nav viegls, bet, ja mēs neieklausāmies
cits cita viedoklī, tad strādājam diezgan
savrupi un neapmierināti. Konsultatīvo
padomju uzdevums ir kopā ar deputātiem
un pašvaldības darbiniekiem risināt problēmas un plānot attīstību.
Viens no šī gada darbiem ir izstrādāt
projektu, kā Liepupes pamatskolā, racionāli izmantojot un uzlabojot telpas, izveidot sabiedrisko centru. Šogad viss jāsaliek pa plauktiņiem. Konkrēti darbi varētu
sākties tikai nākamgad. Šogad pie skolas
plānojam sakārtot skrejceļus, izbūvēt nojumi āra pasākumiem, izveidot stāvlaukumu, sakārtot apstāšanās un pieturvietas.
Nedrīkstam neko sasteigt.
Pagājušajā gadā neapdomīgi noformulējām mērķi 1. septembrī apvienot
PII Randa un Krišjāņa Valdemāra Ainažu
pamatskolu. Jāatzīst, ka darbi vēl turpinās. Būvnieki kavējas, maksā soda naudas, bet strādā.
á 3. lpp.

Brīvā viļņa jubilejas ieskaņa
22. februārī Rīgā, Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskās bibliotēkas telpās
ar tikšanos Labākās šprotes Salacgrīvā
tika ievadītas AS Brīvais vilnis 70. jubilejas norises galvaspilsētā.
Pasākuma laikā atklāja izstādi Akciju
sabiedrībai «Brīvais vilnis» – 70 no LU
Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bib-

liotēkas krājuma, skatījām vēsturiskos
filmu fragmentus no Valsts kinofotofonodokumentu arhīva, klausījāmies Rīgas
Vācu kultūras biedrības vokālā ansambļa
Morgenrot un Māra Trankaļa muzikālos
sveicienus, degustējām AS Brīvais vilnis produkciju un atklājām fotobiedrības
Salacgrīva izstādi Salacgrīva mūsdie-

nu acīm. Tā tapusi ar domu parādīt savu
bagātību: pilsētu, ostu, jūru un upi visos
gadalaikos, svētkos un ikdienā. Vēlējāmies izrādīt savu Salacgrīvu kā Vidzemes piejūras krāšņāko mazpilsētu, kas ir
gatava viesiem, svētkiem un darbam. Lai
šī izstāde ir mudinājums braukt uz Salacgrīvu gūt pozitīvas emocijas, baudu sirdij

un dvēselei, skatīt skaistas un interesantas
vietas un vienkārši atpūsties!
Fotoizstādē Salacgrīva mūsdienu acīm
savus darbus rāda fotogrāfi Andris Soms,
Arvīds Šimis, Edgars Vijups, Ēriks Kariņš, Imants Klīdzējs, Inese Sāre un Ilga
Tiesnese.
Ilga Tiesnese
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Aicinājums piedalīties

Salacgrīvas novada uzņēmēji saņēmuši uzaicinājumu 16. martā piedalīties
Alojas novada Uzņēmēju dienā. Šogad būs jau piektā reize, kad tāda notiek.
Šajā dienā Alojas novada labāko uzņēmējus apbalvos 10 nominācijās un būs
arī uzņēmēju tirdziņš, kurā aicināti piedalīties Salacgrīvas novada uzņēmēji ar
saviem ražojumiem un produkciju.
Sīkāku informāciju varat saņemt, sazinoties ar Alojas novada komercdarbības speciālisti Sabīni Stūri – sabine.sture@aloja.lv, tālr. 25749131.
Ilga Tiesnese

Par 2018. gadu
Dzimtsarakstu nodaļā

Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu
nodaļā kopā reģistrēts 41 jaundzimušais, no tiem – 20 meitenes un 21
zēns:
l Ainažos vai Ainažu pagastā – 8,
l Liepupes pagastā – 5,
l Salacgrīvā un Salacgrīvas pagastā – 28.
Dvīnīši vai trīnīši nav reģistrēti.
Jaunie novadnieki dzimuši kā pirmie,
otrie, trešie vai ceturtie bērni mātēm.
Pavisam
novadā
piedzimuši
48 bērni, jo 7 bērnu dzimšana reģistrēta citās nodaļās.
Nodaļā reģistrēts 50 laulību.
l 13 pāri – abu laulāto dzīvesvietas
deklarētas Salacgrīvas novadā,
l 8 pāri – viens no laulātajiem deklarējis dzīvesvietu Salacgrīvas novadā,

29 pāri – abi no citiem novadiem,
t.sk. divi ārzemnieki.
Laulību noslēguši vīrieši vecumā
no 23 līdz 80 gadiem, sievietes vecumā no 20 līdz 77 gadiem. Baznīcās
noslēgtas septiņas no reģistrētajām
laulībām.
Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu
nodaļā sastādīti 45 miršanas reģistra
ieraksti – 24 sievietēm un 21 vīrietim
– vecumā no 20 līdz 100 gadiem. Divas personas no reģistrētajiem nebija
novada iedzīvotājas. Pērn pavisam
nomiruši 126 Salacgrīvas novada iedzīvotāji.
Informācija par Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem
pakalpojumiem pa tālruni 64071979,
e-pastā liga.zalite@salacgriva.lv vai
novada mājaslapā www.salacgriva.lv.
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2019. gada 27. februāris

Tikšanās Korģenē

Pēc Korģenes iedzīvotāju aicinājuma decembra vidū Korģenes daudzfunkcionālā centra saieta zālē notika Salacgrīvas novada domes
speciālistu tikšanās ar korģeniešiem. No domes puses šajā sarunā piedalījās priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis,
izpilddirektors Andris Zunde, ainavu arhitekte
Gundega Upīte-Vīksna, enerģētiķis Ziedonis
Tomsons, izpilddirektora vietnieks tehniskajos
jautājumos Jānis Blūmiņš, ceļu un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Edžus Jirgensons
un Korģenes daudzfunkcionālā centra saimnieks Romāns Rozmiss.
Iedzīvotāju jautājumi:
l par ceļu uzturēšanu (konkrēti Zītaru iela –
Zonepes, ceļš uz Bitēm);
l par ceļu greiderēšanu ziemā;
l par Mednieku tiltu pār Korģīti;
l par ceļa zīmju (206. Dodiet ceļu) trūkumu uz
Līvānu un Zītaru ielas;
l par ceļa zīmes Apdzīvotas vietas sākums
(518) un norādes uz Korģenes sabiedrisko centru nepieciešamību;
l par apgaismojumu Korģenes centrā (par
lampu pie veikala) un uz ceļa, kas ved uz Vīskalniem un Kalnrūjām;
l par laukumiņa sakārtošanu pie ziņojumu
dēļa;
l par graustu Korģenes centrā;
l par Ziemassvētku rotājumiem un egli Korģenē;
l par autobusu satiksmi Salacgrīva–Korģene–
Salacgrīva;
l par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas
biedrībām;
l par dzīvokļiem Vīskalnu mājās;

l par kanalizācijas un ūdensvada aku vākiem
pie 7. mājas;
l par aizsargbarjeras uzstādīšanu pirms Steliņu kalna uz ceļa – Korģene–Salacgrīva.
Viešot skaidrību jautājumā par ceļiem un to
uzturēšanu, izpilddirektora palīgs tehniskajos
jautājumos J. Blūmiņš informēja, ka 2019. gadā
notiks pašvaldības ielu un ceļu inventarizācija.
Novada izpilddirektors A. Zunde izteica domu
par pašvaldības ceļu tīkla optimizāciju – tad
pašvaldība vairāk līdzekļu varētu atvēlēt svarīgāko ceļu uzturēšanai. Ceļu un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis E. Jirgensons savukārt
informēja, ka šopavasar sāksies posmu Zītaru
iela – Atvases (3,11 km) un Lielā Zītaru iela
pārbūve, īstenojot Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai projektu.
Ceļa zīmju un norāžu uzstādīšana, labiekārtošanas darbi un grausta novākšana notiks pavasarī, kad zeme būs atkususi.
Savukārt par autobusu satiksmes uzlabošanu
notiek sarakste ar pasažieru pārvadātāju uzņēmumu.
Ne uz visiem iedzīvotāju jautājumiem pašvaldības speciālisti uzreiz varēja sniegt konkrētas atbildes, bet šādas tikšanās ir svarīgas, jo
iedzīvotāji var izteikt savas domas, uzdod jautājumus un vismaz kaut ko noskaidrot, sajust
speciālistu attieksmi un izrunāties.
Tuvākajos mēnešos plānotas domes vadības
un speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem arī citās
novada apdzīvotajās vietās, par ko informēsim
atsevišķi.
Kontakti saziņai ar domes speciālistiem atrodami novada mājaslapā www.salacgriva.lv.
Ilga Tiesnese

2018. gads sociālajā dienestā
Salacgrīvas novada domes sociālajā
dienestā 2018. gadā notikušas 25 sēdes,
kurās izskatīts 1260 jautājumu. Kopumā
2018. gadu varētu nosaukt par sociālā
dienesta prioritāšu pārvērtēšanas gadu –
rūpīgi pārskatīts un analizēts palīdzības
saņēmēju loks, izvērtētas prioritātes un
vajadzības, līdzekļi novirzīti atbilstoši pamatotām nepieciešamībām.
2018. gadā sniegts atbalsts ģimenēm
ar bērniem. Vienreizējam pabalstam ģimenēm mācību līdzekļu un skolas piederumu iegādei iztērēti 5005 eiro, savukārt
brīvpusdienu nodrošināšana izmaksājusi
21 331 eiro. Salacgrīvas novada pašvaldības saistošie noteikumi paredz bērniem,
kuri mācās novada izglītības iestādēs, nodrošināt brīvpusdienas. Tās piešķir daudzbērnu ģimeņu bērniem no pašiem mazākajiem ķipariem, kuri tikai sāk bērndārznieku gaitas, līdz lielajiem, kuri mācās
vidusskolā. Ēdināšanas atbalsts, protams,
tiek arī trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu
bērniem.
Pērn, salīdzinot ar 2017. gadu, par
15,5 tūkstošiem pieaudzis līdzekļu apjoms, ko pašvaldība izmaksājusi audžuģimenēm, – tas ir 38 140 eiro. Tas skaidrojams ar to, ka minimālais pabalsts bērna
uzturam audžuģimenē palielināts vairāk
nekā divas reizes. Pabalstos bērniem bāreņiem, kuri turpina iegūt izglītību arī pēc
18 gadu vecuma sasniegšanas, pašvaldība
izmaksājusi 2347 eiro, savukārt, sasniedzot pilngadību, izmaksāti 380 eiro. Būtiski piebilst, ka katram izglītojamajam
ir pienākums sociālajā dienestā regulāri
iesniegt izziņas, kas apliecina, ka persona
sekmīgi turpina mācības izvēlētās mācību iestādes dienas nodaļā. Diemžēl bijuši gadījumi, kad nācies pieprasīt līdzekļu
atmaksu.
Pabalstiem veselības jomā 2018. gadā
kopumā tērēti 8667 eiro, savukārt malkas pabalstos vientuļajiem pensionāriem
izmaksāti 7054 eiro. Palīdzot segt komunālo rēķinu apmaksu, kas vienkāršāk tiek
saukts par dzīvokļa pabalstu, 2018. gadā
tērēti 7141 eiro. Ja salīdzina ar 2017. gadu,
vērojams teju 4000 eiro samazinājums.
Būtiskākais sociālā darbinieka uzdevums sadarbībā ar klientu ir uzlabot viņa
spējas risināt savas problēmas, lai mazinātu to nelabvēlīgo ietekmi nākotnē. Ja cil-

vēks, kurš vērsies pēc palīdzības sociālajā
dienestā, nav gatavs pats kaut ko mainīt un
risināt savas problēmas, tad šādam cilvēkam, lai cik profesionāls un prasmīgs būtu
sociālais darbinieks vai sociālais dienests,
palīdzēt neizdosies vai vismaz rezultāts
nebūs ilgstošs. Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likumā noteikts pienākums klientam aktīvi iesaistīties savas
problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības
pienākumus. Problēmas risinājums ir atkarīgs tieši no paša cilvēka motivācijas.
2018. gadā pabalstos garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai tērēti
2046 eiro. Salīdzinot ar 2017. gadu, panākts teju 3000 eiro samazinājums. Rūpīgi pērn izvērtēti pieprasījumi pēc pārtikas
uzturzīmēm. Tas ir palīdzības veids akūtā
situācijā, kad nepieciešams nodrošināt vajadzību pēc ēdiena. 2018. gadā izdevies
samazināt šīs palīdzības saņēmēju loku,
rosinot gan pilnvērtīgi izmantot Eiropas
Savienības sniegto atbalstu (pārtikas pakas, ja tās personai pienākas), gan rūpīgi
izvērtēt, vai tiešām ir iestājusies šī krīzes situācija, kad sociālajam dienestam ir
steidzami un nepārprotami jāiesaistās. Ja
palīdzība tiešām ir nepieciešama, neviens
iedzīvotājs bez tās nepaliek, bet rūpīgāk
tiek izvērtēts palīdzības sniegšanas pamatojums. Dzīve Latvijā nav viegla, ja salīdzina ar valstīm, kurās ir siltāks klimats.
Šeit ir fantastiska iespēja izbaudīt četrus
gadalaikus, bet vasarā nevar aizmirst, ka
jāgatavojas aukstajiem mēnešiem, jāgatavo krājumi – gan malka, gan salātu burciņas pagrabā. Lielisks paraugs ir seniori,
kuri tiešām lielākoties ļoti rūpīgi pārdomā
un gatavojas ziemas mēnešiem. Jaunākiem
cilvēkiem vērojama lielāka vieglprātība un
paļaušanās uz domu, ka gan jau kaut kā…
Pabalstos atsevišķu situāciju risināšanai (piemēram, dokumentu kārtošana u.c.
situācijas) pērn tērēti 2436 eiro. Līdzekļu
samazinājums ar šim mērķim gadu iepriekš tērēto – 4994 eiro.
Bērnu
piedzimšanas
pabalstos
2018. gadā izmaksāti 6975 eiro. Salacgrīvas pašvaldībai gribētos redzēt šī pabalsta   apjoma palielinājumu, jo tas saistīts
ar iedzīvotāju skaita pieaugumu novadā.
Diemžēl vērojams neliels samazinājums,
bet vidēji 7000 eiro katru gadu šim mērķim izlietojam.

Līdzekļu izlietojums (eiro)
Atbalsts māc. līdzekļu un skolas pied. iegādei
Atbalsts ēdināšanai izglītības iestādēs
Pabalsti veselības aprūpei
Pabalsts ārkārtas situācijā
Pabalsti audžuģimenēm
Pabalsts bērniem bāreņiem, sasniedzot pilngadību
Pabalsts bērniem bāreņiem pēc 18 gadu vecuma, kuri mācās
Malkas pabalsts vientuļajiem pensionāriem
Dzīvokļa pabalsti
Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
Uzturzīmes
Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai
Piedzimšanas pabalsts
Atbalsts asins donoriem
Ilgstošās aprūpes pakalpojums institūcijās
Pabalsts sodu izcietušām personām

Ar asistenta pakalpojumu nodrošinātas
27 personas ar invaliditāti, tajā skaitā pieci
bērni.
Aprūpes pakalpojumu mājās 2018. gadā saņēma 57 personas, 2017. gadā –
52 personas.
Ar ilgstošās aprūpes pakalpojumu institūcijā 2018. gadā nodrošinātas 72 personas, tam atvēlot 234 036 eiro. Lielākā
daļa senioru saņem pakalpojumu ilgstošās
sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādē
Brīze Salacgrīvā, kā arī veco ļaužu mītnē
Sprīdīši. Bet pakalpojums senioriem tiek
nodrošināts arī aprūpes iestādēs Alojā,
Subatē un citviet.
Vērtējot kopējās tendences novadā,
veco cilvēku īpatsvars palielinās. Sabiedrība noveco. Sociālajai aprūpei mājās 2017. gadā tērēts 21 350 eiro, savukārt 2018. gadā par deviņiem tūkstošiem
vairāk – 30 380 eiro. 2018. gadā vairāk
nekā 25 personām veikta personas ikdienā veicamo darbību un vides novērtējums
dzīvesvietā invaliditātes grupas noteikšanai.
Pārskatot 2018. gadā paveikto sociālajā
jomā, jāpiemin, ka tika izmaksāts vienreizējs 100 eiro pabalsts politiski represētām
personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, kuri deklarējušies Salacgrīvas novadā, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienu.

2018. gadā
(eiro)
5006
21332
8667
3710
38140
380
2347
7054
7141
2046
2503
2436
6975
180
234 036
130

2017. gadā
(eiro)
6221
21407
10011
1340
22594
443
2665
9297
11001
5045
3384
4994
8700
404
212 268
195

Šim mērķim novadniekiem kopā izmaksāts 7100 eiro.
2018. gadā Salacgrīvas novada pašvaldība sāka izmaksāt pabalstu aizgādnībā
esošu pilngadīgo personu aizgādņiem. Pabalsts mēnesī par vienu aizgādnībā esošu
personu neatkarīgi no aizgādnībā esošajai
personai iecelto aizgādņu skaita ir 50 eiro.
Gadījumā, ja aizgādnībā esoša persona
dzīvo institūcijā vai ilgstoši (ilgāk par trim
mēnešiem) atrodas ārstniecības iestādē,
atbalsta apmērs ir 20 eiro mēnesī.
Sociālais dienests aktīvi izmanto Labklājības ministrijas sniegtās iespējas, nodrošinot psihologa pakalpojumus bērniem,
kuri cietuši no prettiesiskām darbībām.
Papildus arī pašvaldība pabalstam sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai
2018. gadā tērējusi 8094 eiro.
Pašvaldība ārkārtas situācijā pabalstos
izmaksājusi 3710 eiro, kas ir vairāk nekā
2017. gadā, kad šim mērķim bija vajadzīgi 1340 eiro. Diemžēl ikvienam no mums
var gadīties akūta situācija, katastrofa vai
negadījums, kura risināšanā jāiesaistās
gan līdzcilvēkiem, gan sociālajam dienestam. Ikvienam iedzīvotājam, kurš sniedzis
atbalstu līdzcilvēkiem, sociālais dienests
saka paldies!
Ilze Ēltamma,
Salacgrīvas novada sociālā dienesta
vadītāja
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Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
Dagnis Straubergs par svarīgāko

á 1. lpp.

Ir izsniegta būvatļauja Bocmaņa laukuma un Krīperu ielas rekonstrukcijai, šogad
sakārtosim apkārtni pie Salacgrīvas kultūras nama. Arī uz autoceļa Via Baltica notiks darbi, šobrīd izsludināts iepirkums par
projektēšanu autoceļam no Katoļu baznīcas
līdz iebrauktuvei Zvejnieku parkā (izņemot
tiltu). Lai sakārtotu teritoriju, esam atbalstījuši krustojuma projektēšanu Tūjas ciemā.
Sadarbojoties ar Dabas aizsardzības pārvaldi, piedalīsimies LIFE projektā Randu
pļavu apsaimniekošana. Tas ir interesants
projekts, lai aktivizētu šo teritoriju. Kas tur
taps, vēl īsti nav neskaidrs, bet, lai darbi
virzītos uz priekšu, pašvaldība ar nelielu
finansējumu ir gatava iesaistīties.
Pavasarī arī sāksies domes ēkas siltināšana. Pēc visu objektu izvērtēšanas izrādījās, ka domes ēkai ir vislielākie siltuma
zudumi.
Pavasarī sāksies Transporta ielas Salacgrīvā un grants ceļu novadā rekonstrukcija
un pārbūve.
Lieli darbi šogad notiks sporta un atpūtas kompleksā Zvejnieku parks. Nopietni
strādājam, lai šis objekts attīstītos. Tikāmies ar Latvijas Futbola federācijas prezi-

dentu Kasparu Gorkšu, runājām par futbolu
Salacgrīvā un reģionā. Futbola federācija
ir gatava bez maksas piešķirt Salacgrīvai
mākslīgā seguma futbola laukumu, šobrīd
tiek gatavots līgums, lai to varētu izdarīt.
K. Gorkšs uzskata, ka Salacgrīva ir ļoti laba
vieta sporta spēlēm, – ar labām tradīcijām,
attīstītu infrastruktūru, iespēju saņemt dažādus servisa pakalpojumus un brīnišķīgu
dabu.
Vasarā sāksies Zvejnieku parka estrādes
kapitālā pārbūve, kuras laikā rekonstruēs
pašu estrādi, pārbūvēs skatītāju sēdvietas
un apgaismojumu. Manuprāt, šim objektam ir ļoti labi un kvalitatīvi izstrādāts projekts.
Arī sporta kompleksa būvniecības iecere nav aizmirsta. Lēmumu par kompleksa
būvniecību pieņēma jau iepriekšējā sasaukuma deputāti. Februāra beigās būs tikšanās ar ekspertu no Holandes, lai saliktu
kopā visas pamatnostādnes. Plānoju kopā
ar vietniekiem aizbraukt uz Rūjienu, kur
šāds sporta komplekss top. Tad arī sāksim
projektēšanu, kas varētu ilgt 7–8 mēnešus.
Gribam šo sporta kompleksu (kurā būs arī
80 m taisns skrejceļš) uzcelt kvalitatīvu.
Uzskatu, ka viens no Zvejnieku parka
galvenajiem uzdevumiem ir organizēt aug-

sta līmeņa sporta sacensības. Tātad jātiekas
ar sporta federācijām un jāpiedāvā iespēja
rīkot sacensības Salacgrīvā, kur pilsēta ir
piemērota augsta līmeņa mačiem – ir astoņu celiņu stadions, kas pašiem salacgrīviešiem vien ir par lielu, infrastruktūra un
lieliska daba.
Ainažos veidojas jaunas tirdzniecības
vietas. Šobrīd ir vairāki veikali, kuros tirgo
alkoholu, šogad taps vēl viens, kurā būs arī
citu preču grupas. Nākotnē tā varētu veidoties kā iepirkšanās pilsētiņa, jo daudzās
Eiropas valstīs pie robežām top lieli iepirkšanās centri.
Ar nepacietību gaidām valsts budžetu.
Valdībā pašlaik notiekošais ir dārgs teātris
par mūsu, nodokļu maksātāju, naudu. Novada budžetu esam plānojuši ar piesardzību, pēc valsts budžeta pieņemšanas, ja tas
būs labvēlīgs, finanšu pieaugums pašvaldības budžetā varētu būt 360 000 eiro. Tēriņos šo summu neesam ielikuši.
Svarīgs ir jautājums par administratīvi teritoriālo reformu. Ministrs runā, ka
pašvaldības nav demokrātiskas, nevienu
gan vārdā nenosaucot. Ja gadījumā notiks
pašvaldību apvienošana, mūsu pašvaldības
ierosinājums būs aicināt iedzīvotājus paust
savu viedokli – līdzīgi kā referendumā. Mi-

nistrs Pūce gan noliedz referendumu šajā
jautājumā. Viņš ir demokrātisks daudzos
jautājumus, bet ne šajā. Uzskatu, ka deputātiem vieniem nav jāpieņem tik nopietns lēmums, bet skaidrības šajā jautājumā šobrīd
nav. Teorētiski un arī praktiski reforma līdz
nākamajām vēlēšanām ir iespējama, bet tad
tas nebūs kvalitatīvs darbs.
Redzam, ka daudzas pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atlaides, lai veicinātu iedzīvotāju dzīvesvietas
deklarēšanu savā pašvaldībā. Arī mums būs
jāpārdomā šis jautājums, jo Salacgrīvā paliek arvien vairāk tukšu telpu, cilvēki savu
dzīvesvietu te nedeklarē. Jāteic gan, ka pirmajā pusgadā mēs pie tā neķersimies. Šobrīd NĪN atlaides piemērojam iedzīvotāju
grupām atkarībā no viņu sociālā labklājības
stāvokļa un arī bioloģiskajiem lauksaimniekiem.
Lai varētu palielināt mūsu budžeta līdzekļus, Piekrastes pašvaldību apvienība
pieprasa iekļaut teritorijas indeksā 2 km
jūras teritoriju, kas šobrīd ir nodota pašvaldību valdījumā.
Mūsu pašvaldības attīstības virzienu parāda augošais attīstības indekss.
Ilga Tiesnese

Bāriņtiesas
2018. gada pārskata ziņojums

Bāriņtiesa kā aizbildnības un aizgādnības iestāde
Bāriņtiesa kā aizbildnības un aizgādnības iestāde Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā 2018. gadā ir nodrošinājusi
Bāriņtiesu likumā noteikto uzdevumu izpildi – bāriņtiesa nodrošina bērnu vai personu ar ierobežotu rīcībspēju personiskās
un mantiskās intereses, sava novada iedzīvotājiem izgatavo pilnvaras, sagatavo un
apliecina darījumus, apliecina parakstus,
izgatavo testamentus, sastāda un apliecina
nostiprinājuma lūgumus Zemesgrāmatai.
Pārskata gadā no jauna ierosinātas
24 lietas, aktīva ir 81 lieta, pieņemti
56 lēmumi, nodrošināta bāriņtiesas pārstāvība 31 tiesas sēdē (2017. gadā – 15),
par bāriņtiesas apliecinājumiem iekasēta
2446 EUR valsts nodeva.
Bāriņtiesas sastāvā ir priekšsēdētāja
Maruta Pirro, bāriņtiesas locekles Ginta
Jēkabsone un Dina Bantersone, kā arī vēl
trīs bāriņtiesas locekles – Ligita Dambe,
Ināra Karlsone, Daiga Krūze –, kuru pastāvīgā darbavieta nav bāriņtiesa un darbs
tajā tiek veikts tikai dažas stundas mēnesī,
piedaloties sēdēs (bāriņtiesas lēmumi ir
koleģiāli).
Informāciju par bērna dzīvības vai
veselības apdraudējumu bāriņtiesai var
sniegt jebkurā citā bāriņtiesas darba laikā (otrdienās, trešdienās un ceturtdienās
800–1300 un 1400–1700; piektdienās 800–1300
un 1400–1600). Ārpus bāriņtiesas darba laika jāzvana policijai 110 vai neatliekamajai
medicīniskajai palīdzībai 113.
Bērnu interešu nodrošināšanā pieņemšana iespējama jebkurā citā bāriņtiesas
darba laikā, ierašanos saskaņojot.
Bāriņtiesas pārskats par darbu 2018. ga
dā ievietots arī Salacgrīvas novada mājaslapā www.salacgriva.lv.

Aizgādība
Līdz pilngadības sasniegšanai bērns ir
vecāku aizgādībā. 2018. gadā bāriņtiesa
nevienam vecākam nepārtrauca un neatjaunoja pārtrauktās bērnu aizgādības tiesības.
Tiesā strīdu par aizgādības tiesībām (bērnu dzīvesvieta vai saskarsme)
2018. gadā iesniedza trīs vecāki. Attiecīgi bāriņtiesa sniedza tiesai atzinumus. Šie
strīdi tiesā par bērniem notiek lēni, tiesas
sēdes tiek atliktas un līdz šim strīdi nav
atrisināti.
Četri vecāki pārsūdzēja bāriņtiesas
pieņemtos lēmumus par pārtraukto aizgādības tiesību neatjaunošanu vai bērnu
saskarsmes ierobežošanu ar vecākiem,
kuriem ir pārtrauktas aizgādības tiesības.
Trīs gadījumos bāriņtiesai bija jāieceļ
bērniem sevišķie aizbildņi viņu interešu
pārstāvībai Administratīvajā tiesā. Visi
bāriņtiesas lēmumi atstāti spēkā, izņemot
vienu, ko vecāks vairākkārt pārsūdzējis.
Šobrīd lieta atrodas Administratīvajā apgabaltiesā. Viens no pārsūdzētajiem lēmumiem spēkā stājās pēc tā pārsūdzības
Augstākās tiesas Senātā.
2018. gadā bāriņtiesa pieņēma divus
lēmumus par prasības iesniegšanu tiesā,
aizgādības tiesību atņemšanai diviem vecākiem. Abos gadījumos tiesa pieņēma
spriedumu, ar ko nolēma atņemt vecākiem
bērna aizgādības tiesības, bet šie spriedumi vēl nav stājušies spēkā. Četru bērnu
abiem vecākiem, par kuriem bāriņtiesa
iesniedza prasību 2017. gadā, 2018. gadā
notikušās tiesvedības ir pabeigtas, vecākiem atņemot bērnu aizgādības tiesības.
Viens no šiem bāriņtiesas lēmumiem
stājās spēkā 2018. gada 28. decembrī
pēc tā pārsūdzības Vidzemes apgabaltiesā.

Bāriņtiesa apmeklētājus pieņem:
(pusdienlaiks no 1300 līdz 1400) Salacgrīvā un Liepupē;
pirmdienās 800–1800
Salacgrīvā;
otrdienās
800–900
Liepupē;
trešdienās
800–1300
Ainažos.
ceturtdienās 830–1230
Kontakti:
64071990, 25436459
Salacgrīvā (Maruta Pirro, Dina Bantersone);
64023933, 28007713
Liepupē (Ginta Jēkabsone);
64071313, 28007713
Ainažos (Ginta Jēkabsone),
barintiesa@salacgriva.lv.

Ārpusģimenes aprūpe
Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits 2018. gada 31. decembrī bija
29 (32) bērni (iekavās aiz cipara skaits
2017. gada 31. decembrī). Aizbildnībā ir
15 (19) bērnu, audžuģimenē 12 (11), in
stitūcijā – 2 (2) bērni.
Līdz 2018. gada sākumam mūsu novadā bija viena audžuģimene, kas aprīlī
lūdza tai izbeigt šo statusu. Tomēr gada
vidū kāda persona ieradās bāriņtiesā, lūdza viņu izvērtēt un lemt par piemērotību
audžuģimenes pienākumu veikšanai. Jau
2018. gada nogalē bāriņtiesa šai ģimenei
piešķīra audžuģimenes statusu. Šobrīd audžuģimenē bērni gan vēl nav ievietoti.
Ar 2018. gada 13. septembri valstī ir
spēkā Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumi Nr. 563 Audžuģimeņu informācijas sistēmas noteikumi. Te ir saistoši bāriņtiesām, kam sistēmā jāievada dati par
audžuģimenēm, kurām tiek piešķirts statuss, un bērniem, kuri tiek ievietoti audžuģimenēs. Pašvaldība noslēdza ar Iekšlietu
ministriju attiecīgu līgumu, bāriņtiesas
darbinieki 2018. gada 22. novembrī kursos ieguva nepieciešamās zināšanas un
tūlīt pēc tam veica visus nepieciešamos
ierakstus sistēmā.

Aizgādnība
Salacgrīvas novadā ir deviņas aizgādnībā esošas personas (pilngadīgas personas, kurām tiesa ir nodibinājusi aizgādnību). Pārskata gadā pēc tiesas lūguma
aizgādņi iecelti četrām personām, kurām
tiesa nodibināja aizgādnību.
Bērnu manta
Bērnu mantu lietās ir pieņemti četri
lēmumi, t.sk. divi par bērnam pienākošā
mantojuma pieņemšanu (vienā gadījumā
nolemts atraidīt bērnam pienākošos mantojumu), bērnam piederoša nekustamā
īpašuma apsaimniekošanu, konta atvēršanu. Uz 2018. gada 31. decembri bāriņtiesā
aktīvas bija 30 mantu lietas.
Pieņemtie lēmumi
2018. gadā bāriņtiesā pieņemti 56 (61)
lēmumi. Tai skaitā 8 (5) lēmumi pieņemti par aizbildņu iecelšanu/atlaišanu, 21
(18) – bērnu aizgādības lietās, 4 (6) – par

bērnu mantu, 1 (1) – ar adopcijas procesu
saistīts lēmums, 5 (7) – par aizgādnību,
3 (2) – par bērnu izņemšanu/ievietošanu
audžuģimenē, 2 (2) par bērna ievietošanu/
izņemšanu no institūcijas, 5 (1) – par vecāka aprūpē esošu bērnu ievietošanu citā
ģimenē.
Bāriņtiesu apliecinājumi
Bāriņtiesā 2018. gadā veikti 256 apliecinājumi (iepriekšējā gadā – 303), no tiem
161 (196) Salacgrīvā, 41 (32) – Ainažos
un 54 (75) – Liepupē. Kopumā sagatavoti
27 darījumu akti, apliecināti 34 (40) darījumi un 64 (48) paraksti uz dažāda veida
dokumentiem, sagatavotas 37 (48) pilnvaras un apliecinātas 54 (59) pilnvaras,
sastādīti 67 (94) nostiprinājuma lūgumi
un apliecināti 180 (263) paraksti uz nostiprinājuma lūgumiem, sastādīti 3 (4) testamenti. Par šiem apliecinājumiem pašvaldības budžetā ir iekasēta valsts nodeva –
2446 EUR (2017. gadā 3363 EUR).
Bāriņtiesas darba pārbaude
2018. gada 8. novembrī bāriņtiesā notika neplānota Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) pārbaude,
par ko bāriņtiesai paziņots dienu iepriekš.
Pārbaudes laikā bāriņtiesas darbība vērtēta VBTAI Bāriņtiesu un audžuģimeņu
departamenta 2018. gadā noteikto prioritāšu kontekstā, proti, bāriņtiesas darbības
izvērtēšana deinstitucionalizācijas kontekstā un bāriņtiesas darbības izvērtēšana
bērna, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē,
saskarsmes tiesību nodrošināšanā un veicināšanā ar bērnam tuviem radiniekiem
(vecākiem, brāļiem, māsām u.c.).
Pārbaudes gaitā konstatēts, ka bāriņtiesas lietas un lietu reģistrācijas žurnāli
ir iekārtoti “rūpīgi, secīgi, saprotami”,
bāriņtiesa regulāri ievada nepieciešamo
informāciju Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā un savā darbā izmanto bāriņtiesas iekšējās kontroles veidlapu. Bāriņtiesai tika sniegta atsevišķa
metodiska palīdzība septiņos jautājumos,
un bāriņtiesas darbs kopumā novērtēts atzinīgi.
Maruta Pirro,
Salacgrīvas novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja
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Par Sēņu ielu Svētciemā

Īstenojot Eiropas Lauksaimniecības  
fonda lauku attīstībai projektu Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Svētciemā, 2018. gada rudens pusē sākās
Sēņu ielas pārbūve. Projekta kopējie izdevumi – 221 718 eiro, no attiecināmajām
izmaksām 168 705 eiro finansē Eiropas
Savienības struktūrfondi un valsts budže-

ta dotācija, pārējais ir Salacgrīvas novada
domes finansējums. No 2018. gada 6. novembra līdz 2019. gada 20. maijam projektā ir tehnoloģiskais pārtraukums.
Būvniecības līgums noslēgts ar SIA
Limbažu ceļi, būvuzraudzību veic SIA Juris Rozīte, autoruzraudzību veic būvprojekta izstrādātājs SIA JOE.
Ilga Tiesnese

Par grants ceļu remontiem

Gūstot atbalstu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma
Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos projektā Salacgrīvas novada
grants ceļu pārbūve, novada dome par grants autoceļu pārbūvi noslēgusi līgumus ar
personu apvienību, kurā ietilpst SIA CB 7, SIA Lauku ceļi un SIA Energy Expert.
Pavasarī sāksies autoceļu Zītaru ielas sākums–Atvases (3,11 km) un Lielā Zītaru iela
(600 m) Korģenē, autoceļa Punči–Zālītes Ainažu pagastā (0,9 km) un Gulbīši – Liepupes muiža Liepupes pagastā (3,09 km) pārbūves darbi.
Noslēgto ceļu pārbūves darbu līgumu summas (bez PVN)
l Zītaru ielas sākums–Atvases (3,11 km) – 204 618 eiro,
l Lielā Zītaru iela (0,6 km) – 63 364 eiro,
l Punči–Zālītes (0,9 km) – 79 301 eiro,
l Gulbīši–Liepupes muiža (3,09 km) – 248 071 eiro.
Projekta kopējās izmaksas (ceļu pārbūve, projektēšana, būvuzraudzība un autoruzraudzība) – 750 350 eiro, no tām ELFLA finansējums – 653 564 eiro.
Ilga Tiesnese

Par ceļu tīrīšanu
novadā

Salacgrīvas novada dome saņem iedzīvotāju zvanus par ceļu tīrīšanu. Ceļu
un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
informē, ka Salacgrīvas novada ceļus apsaimnieko Salacgrīvas novada dome un
VAS Latvijas Autoceļu uzturētājs. Novada
ielas un ceļi sadalīti uzturēšanas klasēs:
A (Tallinas šoseja) un A1 (Salacgrīva–
Lauvas), B, C un D. Jo zemāka klase, jo tīrīšanu veic retāk. Piemēram, A klases ceļš
ir jānotīra un jānokaisa ar pretslīdes materiāliem trīs stundās, B klases ceļš – sešās
stundās, C klases ceļš 18 stundās, D klases
ceļiem laiks nav normēts*. Salacgrīvas
novadā pārsvarā ir C un D klases ceļi.
Tāpat jāņem vērā, ka budžets ceļu apsaimniekošanai ir ierobežots – ir jāparedz
izdevumi gan ceļu tīrīšanai tagad, gan
greiderēšanai vasarā, gan nākamās ziemas
sākumam.
Saņemot sūdzību vai aicinājumu par
ceļa tīrīšanu, speciālists vispirms noskaidro ceļa piederību – pašvaldības, privātais
vai AS Latvijas Valsts ceļi. Ja konkrēto
ceļu apsaimnieko Latvijas Valsts ceļi, iedzīvotāji var zvanīt uz bezmaksas tālruni
80005555 un informēt par ceļu stāvokli.
Bez iepriekš minētajiem ir arī privātie
ceļi, ko pašvaldība nav tiesīga tīrīt. Salacgrīvas novada dome aicina uzņēmējus,
kas piedāvā ceļa tīrīšanas pakalpojumus,
iesniegt savu kontaktinformāciju (nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, pakalpojuma sniegšanas reģions un cena), ko nodot iedzīvotājiem, kam nepieciešami šādi
pakalpojumi.
Domei ceļu uzturēšanai ir ierobežoti
līdzekļi. Paldies par sapratni, jauku dienu
un labu omu visiem salacgrīviešiem!
Ivo Juška,
ceļu un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis Salacgrīvas novadā
Tālr. 27336687, 64024992,
ivo.juska@salacgriva.lv
Papildu informācija AS Latvijas valsts
ceļi mājaslapā pie biežāk uzdotajiem
jautājumiem – https://lvceli.lv/faq/

2019. gada 27. februāris
SIA Ainažu doktorāts darba laiks:
pirmdien
9.00–17.00
otrdien
9.00–17.00
trešdien
11.00–19.00
ceturtdien
9.00–17.00
piektdien
8.00–16.00
Dr. Maritas Kreituses pieņemšanas laiks:
pirmdien
9.00–13.00 (akūto pacientu pieņemšanas laiks 13.00–14.00),
otrdien
9.00–13.00 (akūto pacientu pieņemšanas laiks 13.00–14.00),
trešdien
15.00–19.00 (akūto pacientu pieņemšanas laiks 14.00–15.00),
ceturtdien
9.00–13.00 (akūto pacientu pieņemšanas laiks 13.00–14.00),
piektdien
8.00–12.00 (akūto pacientu pieņemšanas laiks 12.00–13.00).
Akūto pacientu pieņemšanas laiks domāts pacientiem ar pēkšņu veselības stāvokļa
pasliktināšanos (cilvēkiem ar augstu temperatūru, akūtām traumām, neskaidrām sāpēm vai pēc ārstēšanās stacionārā), tajā neietilpst nosūtījumu, izziņu un recepšu izrak
stīšana, slimības lapu pagarināšana.
Pacientu pieraksts pa tālruni 64071316; mob. 29137124.
Mājas vizītes lūdzu pieteikt līdz plkst. 15 pa tālruni 64071316; 29137124.
Ģimenes ārsti Maritu Kreitusi viņas prombūtnes laikā aizvieto dr. Skaidrīte Eglīte
pirmdienās 8.00–12.00, otrdienās 8.00–12.00, 15.00–17.00 (tikai zīdaiņi),
trešdienās 8.00–12.00, ceturtdienās 14.00–19.00, piektdienās 8.00–12.00
savā praksē Ostas ielā 1, Salacgrīvā, tālr. 64041976.
Ģimenes ārstes Maritas Kreituses darbības pamatteritorija ir
Ainaži, Ainažu pagasts.
Dežūrārstu palīdzību (ārpus ģimenes ārsta darba laika) var saņemt:
Rīgas rajona slimnīca – Sigulda, Lakstīgalas iela 13, tālr. 67972808,
darbdienās 15.00–21.00, sestdienās 8.00–15.00.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes izsaukšana, ja veselībai vai dzīvībai
draud briesmas,  – zvanot pa tālruni 03 vai 112 vai 113.
Tuvāko diennakts neatliekamo medicīnisko palīdzību var saņemt:
Vidzemes slimnīcas uzņemšanas nodaļā Valmierā, Jumaras ielā 195,
tālr. 64202602;
l Rīgā
			
 Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcā Gaiļezers
				 Hipokrāta ielā 2, tālr. 67041001;
			
 Latvijas Infektoloģijas centrā Linezera ielā 3, tālr. 67014552;
			
 Veselības centrā Biķernieki Lielvārdes ielā 68, tālr. 67038233; 67038290;
			
 Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā Vienības gatvē 45,
				 tālr. 67064499, 67064498; Juglas ielā 20, tālr. 67536758.
l

Medicīniskas konsultācijas iedzīvotāji, kuriem nepieciešams medicīnisks padoms
vienkāršu saslimšanu gadījumos, var saņemt, zvanot uz Ģimenes ārstu konsultatīvo
tālruni 66016001 darbdienās no plkst. 17.00 līdz 8.00, bet brīvdienās un svētku dienās – visu diennakti.
Informāciju par visām valsts apmaksātajām veselības aprūpes iespējām var iegūt,
arī zvanot uz Nacionālā Veselības dienesta informatīvo tālruni 80001234 darbdienās no 8.30 līdz 17.00.

Precizēta informācija
nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem

Attēli par autoceļu uzturēšanu atbilstoši to
klasēm ziemas periodā

Sākot ar 2014. gadu, pamatojoties uz likuma Par nekustamā īpašuma nodokli
5. panta pirmās daļas 1.2 punktu, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma
par 50 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk par 500 eiro mājoklim, kura lietošanas veids ir dzīvošana, un tam piekritīgo zemi personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto), kurai ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem
(arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti) vai tās laulātajam taksācijas gada
1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai
audžuģimenē ievietoti) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Dati par daudzbērnu ģimenēm pašvaldības īpašumu programmā tiek ievietoti taksācijas gada
sākumā automātiskā režīmā no Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA).
Minētos atvieglojumus piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai
tiesiskais valdītājs ir kāds no iepriekš minēto bērnu, personas vai tās laulātā pirmās
pakāpes radinieks, kuram šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta.
Nekustamā īpašuma īpašnieks ir atbildīgs par šī īpašuma zemes nodokļa savlaicīgu
nomaksu. Nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī – ne vēlāk kā
31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī. Nodokli var nomaksāt arī
reizi gadā avansa veidā līdz pirmajam maksāšanas termiņam. Maksājumus var
veikt jebkurā bankā, arī ar internetbankas starpniecību. Iespējams to darīt arī Salac
grīvas novada domē (ar maksājumu karti), Liepupes pagasta pārvaldē (ar maksājumu
karti vai skaidrā naudā) un Ainažu pilsētas pārvaldē (ar maksājumu karti vai skaidrā
naudā).
Salacgrīvas novada domes norēķinu konti:
AS SEB banka – kods UNLALV2X, konts LV71 UNLA 00130131 3084 8;
AS Citadele banka, kods PARXLV22, konts LV10 PARX 0002 2412 1003 3;
AS Luminor Bank, kods RIKOLV2X, konts LV77 RIKO 0002013118289;
AS Swedbank, kods HABALV22, konts LV18 HABA 0551012205203;
Salacgrīvas novada domes reģistrācijas Nr. 90000059796
Maksājot nekustamā īpašuma nodokli, nepieciešams norādīt personīgā konta
numuru vai maksāšanas paziņojuma numuru, kas redzams nodokļa maksāšanas
paziņojuma labajā augšējā pusē. Tas nepieciešams, lai novērstu pārpratumus,
par kādu īpašumu nodoklis tiek maksāts.
NESKAIDRĪBU GADĪJUMĀ LŪDZAM VĒRSTIES SALACGRĪVAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ VAI ZVANĪT PA TĀLR. 64071984 VAI 64023931.

* Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 224.

Nekustamā īpašuma nodokļa speciāliste
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Aktualitātes Vilnītī

Pirmsskolas izglītības iestāde Vilnītis
jau trešo gadu mērķtiecīgi izglīto darbiniekus, organizējot metodiskās apvienības
seminārus, tālākizglītības kursus, atklātās
nodarbības, savstarpējās pieredzes apmaiņas, kopīgu mēneša tematisko plānu
veidošanas, lai nodrošinātu sekmīgu pāreju uz kompetenču pieeju mācību saturā
pirmsskolā ar 2019. gada 1. septembri.
Īpaša uzmanība pievērsta atbilstošas mācību vides iekārtošanai. Apgūstamajai tēmai atbilstoši iekārtota mācību vide rada
ne tik vien pozitīvu, radošu gaisotni grupā,
bet arī sekmē bērnu vēlmi veikt skolotāja
piedāvātos uzdevumus, veicina bērnu mācīšanos, piederības sajūtu savai grupai un
arī atbildību. Tiecamies uz to, lai ikdienā
nodrošinātu vismaz trīs līdz piecu dažādu
mācību jomu nodarbību norisi vienlaikus.
Katrai mācību jomai iekārtoti atbilstoši
mācību centri, kur katrā no tiem darbojas
4–5 bērni.
Vecākiem radīsies jautājums – kā iespējams vadīt piecas nodarbības vienlaikus? Tad taču bērni neiemācīties ne lasīt,
ne rakstīt! Darbošanās centros ne vienmēr
prasa tiešu skolotāja ietekmi un līdzdalību.
Ir darbiņi, ko bērni var veikt patstāvīgi,
realizējot skolotāja plānotos mācību uzdevumus. Piemēram, mākslas centrā bērni
var patstāvīgi radoši izpausties, zīmēt, līmēt, plēst, aplicēt, griezt, izmantojot skolotāja sagatavoto un piedāvāto materiālu.
Matemātikas centrā patstāvīgi var šķirot
priekšmetus, grupēt, skaitīt, salīdzināt,
svērt, mērīt, sekmēt pirkstu sīkās musku-

latūras attīstību, vingrināties ciparu rak
stībā. Celtniecības rotaļu centrā patstāvīgi
var būvēt dažādus objektus, realizēt radošas idejas, izmantojot piedāvāto materiālu.
Savukārt, piemēram, valodas centrā, kur
4–5 bērni vingrinās skaņu saklausīšanā,
teikumu veidošanā, mācās stāstīt un atstāstīt, mācās burtus, mācās lasīt, rakstīt,
visbiežāk līdzdarbojas arī skolotājs, sarunājoties ar katru no bērniem.
Svarīga ir abu grupas skolotāju un skolotāja palīga prasme darboties komandā, jo
mācību centri darbojas visas dienas garumā, mācību process turpinās nepārtraukti.
Bērni, kuri darbojas patstāvīgi, jebkurā
brīdī var vērsties pēc palīdzības, uzdot
jautājumus, lūgt palīdzību, kas veido prasmi sadarboties, risināt problēmsituācijas
pēc būtības. Centros iespējams diferencēt
darbu, ņemt vērā katra bērna spējas, piedāvāt atbilstošus uzdevumus un vingrinājumus, tā atbalstot bērnu individuāli.
Svarīgi, ka pieaug bērnu aktivitāte, viņi
ir mērķtiecīgi un nepārtraukti nodarbināti, izpaliek gaidīšana uz savu kārtu starp
20 citiem grupas bērniem, lai atbildētu uz
kādu jautājumu vai paustu savu viedokli.
Jaunā pieeja ilgtermiņā būs ieguvums visiem. Skolotājs izstrādājis kārtību un seko,
lai nedēļas laikā katrs bērns nonāktu visos
mācību centros un veiktu paredzētos uzdevumus, lai sasniegtu plānoto rezultātu.
Bērna paša vadīta darbība, pašvērtējums,
radošums, sadarbības prasmes, līdzdalība,
mācību procesā radušos problēmsituāciju
risināšana jaunajās pirmsskolas izglītības

Ģimeņu
dziedāšanas
svētki Vilnītī

Izskanējuši tradicionālie ģimeņu dziedāšanas svētki
pirmsskolas izglītības iestādē Vilnītis. Šoreiz tie pulcēja
astoņas dziedošās ģimenes. Pirms uzsākt dziesmu, pasākuma vadītāja Inga Goba aicināja katru ģimeni pastāstīt
par pieredzi ģimenes dziedāšanā, par izvēli piedalīties
koncertā un dziesmas izvēli.
Veisu ģimenē dēls Raiens izteicis vēlmi svētkos dziedāt kopā ar savu tēti. Dziesmu pūrā uzkrātas vairākas
dziesmas, bet šoreiz koncertā skanēja Kas dārzā. Zēģeļu
ģimenē Adrianam ļoti patīk dziedāt, un šī viņam nav pirmā uzstāšanās. Dziedot vēja dziesmu, uz skatuves blakus
dēlam atradās mamma, sniedzot atbalstu un aizvēju. Nele
Some-Tiesnese pati izvēlējusies dziesmu Tumša nakte,
zaļa zāle savdabīgā aranžējumā. Mamma Liene gan atzina, ka meitas izvēle ir liels izaicinājums ģimenei, tomēr
kopīgais dziedājums iepriecināja klausītājus. Gedertu
ģimenes vecākā meita Elīza uzstājās kopā ar skanīgās
balss īpašnieci – jaunāko māsu Dārtu, pavadot Svētki ledus pilī dziedājumu uz klavierēm. Elīza pastāstīja, ka ģimene dziedāšanas svētkos piedalījusies vairākkārt. Viņa
arī atcerējās, ka pati pirms vairākiem gadiem, vēl maza
būdama, šajos svētkos uzstājusies kopā ar vectēvu. Jušku
ģimenē dēls Miks pagājušo gadu izteicis vēlmi iemācīties spēlēt ģitāru. Vecāki šo vēlmi sadzirdējuši, iegādājušies mazu ģitāru, un nu Miks visus iepriecināja, uz sava
sapņu instrumenta atskaņojot Maza, maza meitenīte. Reiziņu ģimenes māsas iepriecināja klausītājus ar pavasara
dziesmu. Mamma pastāstīja, ka meitenēm ir liela skatuves pieredze, un to varēja sajust gan dziesmas frāzējumā,
gan saskaņotajās kustībās, tāpat skatuves kultūrā un pārliecībā par savu priekšnesumu. Kuplo Vilemsonu saimi
šoreiz pārstāvēja mamma Dace ar meitu Simonu Ruti,
a cappella skanīgi dziedot latviešu tautas dziesmu Kur,
pelīte, tu tecēji. Koncerta noslēgumā uzstājās Viktoria
Gromova ar savu tēti, kurš kopīgo dziedājumu pavadīja
uz ģitāras. Pēc Dona koncerta apmeklējuma Arēnā Rīga
Viktoria kļuvusi par šī mākslinieka fani, zina Dona dziesmas, labprāt tās dzied, un arī koncertam izvēlētā dziesma
tika atskaņota profesionāli, dinamiski un pārliecinoši.
Noslēgumā iestādes vadītāja Dace Vilemsone izteica pateicību ģimenēm par drosmi, uzdrīkstēšanos piedalīties koncertā, pauda gandarījumu par dziedāšanas
tradīcijas kopšanu, pasniedza katrai ģimenei atzinības
rakstus, kā arī pašas gatavotas veltes. Paldies Jānim Balodim par atbalstu pasākuma apskaņošanā! Uz tikšanos
nākamajos ģimeņu dziedāšanas svētkos!
Ligita Dambe,
vadītājas vietniece izglītības jomā

vadlīnijās ir norādītas kā galvenās prasmes, kas jāattīsta pirmsskolā.
Katrā grupā ir iekārtota runājošā siena – vieta telpā, kas stāsta par konkrētās
grupas bērnu dzīvi. Ieejot grupā, varam redzēt, pie kādas tēmas bērni strādā. Šī siena
atspoguļo, ko bērni pētījuši, ko rakstījuši,
kādus radošos darbus veikuši, kādi jautājumi radušies, uz kādiem jautājumiem vēl
jāmeklē atbildes. Vizuālā informācija palīdz bērniem atcerēties iepriekš apgūto un
saistīt to ar vēl apgūstamo, pamanīt savas
kļūdas un labot tās. Runājošā siena palīdz
apgūt prasmes dažādās jomās, piemēram,
prasmi rakstīt un lasīt paša un grupas
biedru uzrakstīto, prasmi pētīt tematiskos attēlus un par tiem pastāstīt, aplūkot
savus radošos darbus, prasmi sadarboties
un līdzdarboties grupas dzīvē. Darbojoties
šādā pašu bērnu veidotā vidē, rodas lepnums par paveikto, sajūta, ka paveiktais
tiek novērtēts. Runājošā siena nav tikai informācijas atspoguļotāja, bet gan daļa no
mācību procesa, kas palīdz bērnam domāt,
plānot un pašam vērtēt savu mācīšanos.
Skolotājas izteikušas priekšlikumus,
kādus materiālus un mācību līdzekļus
vajadzētu iekļaut centru iekārtošanā. Ieteikumi ir apkopoti un ņemti vērā, plānojot 2019. gada budžetu. Vēlamies izteikt
pateicību Salacgrīvas novada domei par
atbalstu mācību vides pilnveidošanā ar
nepieciešamajiem materiāliem, pārejot uz
kompetenču pieeju pirmsskolas izglītībā!
Ligita Dambe,
vadītājas vietniece izglītības jomā

Vilnītī sporto

Ziema šogad atnesisi gan sniegu, gan ledu, īpaši iepriecinot bērnus.
Pirmsskolas izglītības iestāde Vilnītis ikdienas darbā izmanto sniegotos
laikapstākļus, sniedzot bērniem jaunu pieredzi. Nodarbībās tiek pētītas
sniega īpašības, veikti eksperimenti ar sniegu, bet pastaigu laikā var vizināties ar ragaviņām, izpētīt sniegoto mežu, celt sniegavīrus un, protams,
pikoties. Daudz prieka sagādāja pasākums Ziemas sporta aktivitātes, kur
gan jaunākās grupas Zaķēni un Saulītes, gan vecākie – Bitītes, Taurenīši
un Vāverēni sacentās gudrībā, veiklībā, sadarbības prasmēs. Komandām
pa iezīmētu ceļu ar ragaviņām pēc iespējas ātrāk nācās pārvietot sniega
mātes spilvenu, trāpīt mērķī sniega bumbas, kā arī lienot, kāpjot, rāpojot un lecot pārvarēt īpaši sagatavotu šķēršļu joslu. Uzvarēja draudzība,
un diplomi par aktīvu piedalīšanos sporta aktivitātēs godam nopelnīti.
SIA Kuivižu enkurs pavāru sarūpētā tēja un saldumi arī garšoja lieliski!
Paldies grupu skolotājām un skolotāju palīgiem par aktīvu dalību pasākuma laikā!
Līga Šrenka,
sporta skolotāja
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Salacgrīvas
lasītkārie skolēni
dosies uz operu

Salacgrīvas novada bibliotēka, biedrība Bibliokuģis «Krišjānis Valdemārs»,
pateicoties sadarbībai ar Latviešu Fondu
(ASV) un Latvijas Nacionālās Operas
ģildes atbalstam, šopavasar īsteno projektu Lasīsim jūras grāmatas un dosimies uz Operu!. Novada bibliotēkā tiks
iekārtots īpašs marīnistikas literatūras
plaukts, kurā varēs atrast latviešu autoru
darbus par jūru. Izvēlējies sev tuvo grāmatu, 7.–12. klašu skolēns pēc tās izlasīšanas aicināts uzrakstīt atsauksmi par
gūtajām atziņām. Projekta laiks – līdz
18. aprīlim. Labāko darbu autori 3. maijā
tiks uzaicināti apmeklēt Latvijas Nacionālās operas un baleta izrādi – G. Doniceti
Dons Paskvāle. Pa ceļam uz teātri skolēniem tiks dota iespēja apmeklēt Brīvības
pieminekļa Goda istabu – aplūkot pieminekli no iekšpuses.
Operas ģilde ir bezpeļņas organizācija, kas dibināta 1990. gadā, lai atbalstītu
Latvijas Nacionālo Operu (www.lnogASV.
org). Tā bāzēta Ņujorkā un pastāvēšanas gados palīdzējusi Operai gan ar ēkas
uzturēšanu un mūzikas instrumentu iegādi, gan atbalstot jaunus dziedātājus, tāpat – rīkojot koncertus ASV. Šis projekts
palīdzēs lauku bērniem iepazīties ar operu, tāpēc ģilde apņēmusies finansēt teātra
biļetes un transporta izdevumus. Esam
pagodināti, ka Latvijā izvēlēta tieši Salacgrīvas skola. Paldies kontaktpersonai –
Operas ģildes pārstāvei Ivetai Gravai, ar
kuru tiek kārtotas praktiskās lietas. Pateicība ģildes sekretārei Ilzei Pētersonei,
ilggadējai sadarbības partnerei saistībā ar
Latviešu Fonda (www.latviesufonds.com)
projektiem.
Hedviga Inese Podziņa,
Salacgrīvas bibliotēkas vadītāja

Mūsējo
starti
Norvēģijā

Kitija ar zirgu Galant Ledi

Vilnītī sporto! Ir jauki izbaudīt ziemas priekus

Kitija Kreišmane ar zirgu Galant Ledi
Oslo (Norvēģijā) piecas dienas pavadīja
Norvēģu zirgu festivālā. Uz turieni devās
arī atbalsta komanda ar treneri Reini Jurašu un Kitijas mammu Lauru.
20. februārī, startējot CSI***, CSI-Am
Lillestrøm sacensībās, salacgrīviete kopā
ar savu zirgu izcīnīja 6. vietu 65 dalībnieku konkurencē. Salacgrīvas novads godam pārstāvēts Norvēģijā!
Paldies Salacgrīvas novada domei par
atbalstu, lai Kitija varētu piedalīties šāda
līmeņa sacensībās, kurās piedalās sportisti
no visas pasaules, startējot dažāda līmeņa
maršrutos.
Laura Tomsone
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Pirmklasnieku 100. dienas pasākums

Jauka tradīcija jau daudzus gadus ir
satikties Salacgrīvas novada pirmklasniekiem un viņu skolotājiem kādā no trim
Salacgrīvas novada vispārējās izglītības
iestādēm, – Salacgrīvas vidusskolā, Krišjāņa Valdemāra Ainažu vai Liepupes pamatskolā. Šogad bija mūsu, liepupiešu,
kārta uzņemt 47 mazos simtās dienas gaviļniekus pie sevis.
1. februāra rīts bija omulīgas kņadas
piesātināts, jo visa Liepupes pamatskolas
saime – gan pedagogi, gan skolēni, gan
tehniskais personāls un pavārītes – iesaistījās ciemiņu uzņemšanā. Pavisam drīz pie
skolas pieripoja autobuss, kas atveda draugus no Ainažiem un Salacgrīvas, un svētki
varēja sākties! Mazos pirmklasniekus un
viņu skolotājus ar uzmundrinošu svētku
runu sveica Liepupes skolas direktore Arta
Rubeze un Salacgrīvas novada izglītības
speciāliste Antra Paegle, atgādinot, ka
veiksmes pamatā ir centība, mērķtiecība
un čaklums. Tad neviens mērķis nav par
grūtu un ikviens darbiņš raiti padarāms.
Tāpat ir iespējams ikviens sapnis par nākotnes profesiju – var kļūt par ārstiem, policistiem, vilcienu vadītājiem, deputātiem
un prezidentiem vai vienkārši laimīgiem
cilvēkiem.
Šogad pasākuma devīze bija Gudrinieku spēles mežā. Kāpēc mežā? Tāpēc, ka
dzīvojam zaļajā novadā, esam ekoskolas,
un mūsu, liepupiešu, izvēlētā gada tēma
ir Mežs. Īstā mežā gan nebijām, taču tas
netraucēja satikt meža zvēriņus – zaķēnus,
ūpīti, lāčus, vilkus, lapsas un vāveres, par
kuriem bija pārtapuši skolas teātra pulciņa
dalībnieki. Režisores Ineses Brokas vadībā viņi bija sagatavojuši brīnišķīgu izrādīti Kā zaķēns saplīsa. Mazie pirmklasnieki
ar interesi sekoja nelabojamā kārumnieka
zaķēna dēkām. Tas bija izēdis konfekšu
trauku un sapratis, ka gals klāt, jo ir nesalabojams.
Protams, pārpratums atrisinājās, zaķēns bija veselāks par veselu un aicināja
noskatīties pirmklasnieku sagatavotos
priekšnesumus. Mazie gudrinieki 100 dienās skolā paguvuši daudz: viņi prot lasīt,
rakstīt, rēķināt, skaisti dziedāt, deklamēt
dzeju, spēlēt mūzikas instrumentus un ir
draudzīgi un atbalstoši. Lielu darbu pirmklasnieku sagatavošanā ieguldījušas viņu
audzinātājas: Daiga Krūze (Liepupe),

Salacgrīvas vidusskolas pirmo klašu skolēni Liepupē

Daiga Tomsone (Ainaži), Evija Kosīte un
Laila Rozenberga (Salacgrīva). Dziedāt un
spēlēt prasmi attīstījušas mūzikas skolotājas Solveiga Boka, Inga Strante, kustības
iestudējusi Valentīna Kalniņa.
Pēc kopīga svētku brīža zālē mazos
pirmklasniekus gaidīja pasakaini gardas
pusdienas skolas ēdnīcā, ko bija sarūpējušas SIA Kuivižu enkurs pavārītes. Īpašs
paldies par zemenēm ar putukrējumu!
Iestiprinājušies pirmklasnieki kopā ar
skolas teātra aktieriem devās uz darbnīcām. Pirmā bija sporta zālē, kur Cūkmena
attālas radinieces cūciņas Pepas vadībā
nācās šķirot atkritumus un izskriet jautrības stafetes ar dažādiem uzdevumiem,
kas vērsti uz dabas un mežu aizsardzību.
Šīs darbnīcas iniciatores un idejas autores bija Marika Skuja un Sandra Zaķe, kā
arī aktīvā un atraktīvā 3. klase. Nākamās
darbnīcas pirmklasnieki apmeklēja mazās
grupiņās, kur labprāt sadarbojās un veica
uzdevumus kopā ar diviem Lāčiem, divām
Lapsām, diviem Zaķiem un diviem Vilci-

ņiem. Sēņošana algoritmu mežā notika pie
robotikas skolotājas Ritas Gulbes. Pēc noteikta algoritma pārvietojoties, tur bija iespēja iepazīties ar sēnēm un meža zvēriem.
Meža veltes manā šķīvī bija ģeogrāfijas
skolotājas Gaļinas Mačas pārziņā. Šķīvis
bija jāpiepilda ar dabas veltēm, lai tas būtu
ne vien gardi, bet arī veselīgi. Jautājumi
bija āķīgi, un pirmklasnieku atbildes gudras un asprātīgas. Kožam cietos riekstus
dziļi mežā bija darbnīca pie dabaszinību
skolotājas Daigas Krūzes, kurā varēja iepazīties ar gada dzīvnieku alni, nogaršot
lazdu riekstus, redzēt, kā čiekuru čakstina
vāvere, no egļu čiekuriem izlikt vārdus un
pildīt atjautības uzdevumus. Meža eksperimentu laboratorijā ar ķīmijas skolotāju
Iru Janišu un 8. klases skolēniem notika
brīnumainas lietas. Vielas tika jauktas un
maisītas, tās mainīja krāsu, tilpumu. Šo
brīdi vēl noslēpumaināku padarīja darbošanās cimdos un aizsargbrillēs, ar maziem
trauciņiem un pipetēm…
Pēc tik aktīvām gudrinieku cīņām pirm-

klasnieki bija pelnījuši kārtīgu ballīti. Diskobumbām mirgojot, pie pults darbojās dīdžejs Edmunds Garancis (datortīklu administrators), ieradās Ezis (Solveiga Boka)
un Zaķis (Marika Skuja), kas organizēja
jestras rotaļas un dejas. Pārsteigumu sagādāja Valdis, Anna un Una, kuri Popielai
gatavoto priekšnesumu bija gatavi iemācīt
pirmklasniekiem, un visa zāle Bermudu
divstūra ritmos šūpoja masas. Haizivju dziesmiņu izdejojām kopā ar 7. klases
meitenēm, un tad jau klāt bija svētku kulminācija ar 100. dienas kliņģeri, svecēm
un kakao! Cik labi, ka ir draugi, skaistas
tradīcijas un iespēja satikties!
Paldies skolotājiem, skolēniem un tehniskajam personālam, kas aktīvi iesaistījās
organizēšanā un plānošanā. Bija patiess
prieks par visa Liepupes pamatskolas kolektīva atbildību un radošumu! Paldies
novada skolām par atbalstu un draudzību!
Paldies Salacgrīvas novada domei par šīs
jaukās tradīcijas uzturēšanu!
Arta Rubeze

Salacgrīvas vidusskolas absolvente Kristīne Paegle
ciemojas skolā
Liels prieks, ka skolā viesojas
absolventi! Mana bijusī audzēkne
Kristīne Paegle piekrita dalīties savā
pieredzē, ciemojoties pie Salacgrīvas vidusskolas 10. un 11. klašu skolēniem. Kristīne studējusi Vidzemes
Augstskolā (ViA), tāpēc uzaicināju
viņu pastāstīt par karjeras iespējām,
ko sniedz šī augstskola, strādājusi
tūrisma firmā Impro ceļojumi, bijusi Salacgrīvas Tūrisma informācijas
centra vadītāja. Šajās darbavietās
strādājot, nepieciešamas labas zināšanas latviešu valodā un literatūrā,
tāpēc mūsu saruna bija arī par šo
mācību priekšmetu nozīmi.
ViA ir viena no modernākajām
augstskolām Latvijā. Kristīne pastāstīja par iespējām, ko tā dod
mūsdienu studentam, lai viņš
pēc tam sekmīgi varētu startēt darba tirgū.
Šeit uzsvars tiek likts uz katra studenta izaugsmi. Viņiem jāapzinās, ka to veido katrs
pats, protams, palīdzot pasniedzējiem. Tiek
izvirzītas prasības, taču studenti netiek ierobežoti, viņiem ir iespējas attīstīties jomās,
kas interesē visvairāk. Pasniedzēji mudina
sevī atklāt to, kas patīk, un tad attīstīt šīs
prasmes jau profesionāli. Liela nozīme, ka
studentu grupas ir mazas, uzmanība tiek veltīta katram. Šis stāstījums, protams, bija par
Tūrisma organizācijas un vadības fakultāti,

bet atziņas, ko Kristīne pauda, ir aktuālas,
studējot jebkurā augstskolā: 1) jāapzinās,
ka katrs mācās sev, 2) teorija vairs nav tikai
grāmatas, bet gan datubāzes ar pētījumiem,
tāpēc ir nepieciešamas gan labas zināšanas latviešu valodā, lai varētu rakstīt savus
darbus, gan jāzina svešvalodas, jo pārsvarā visa lasāmā literatūra ir angļu valodā,
3) ViA augstu vērtē pieredzes iegūšanu darot, un katram ir ļoti svarīgi apzināties, ka
tikai darot, var apgūt to, kas mācīts teorijā.
Kristīne uzsvēra, ka mūsdienās studijas

un to vide ir ļoti aizraujošas. ViA ir daudz
praktisko nodarbību, kā arī iespējas izmantot Erasmus+ programmu. Viņa izmantoja
Erasmus+ praksi. To vadīja tālajā Grenlandē, gūstot milzīgu pieredzi tūrisma jomā, jo
tur ne tikai iepazina vietējo kultūru un vēsturi, bet pati vadīja ekskursijas. Erasmus+
programmā Kristīne bija arī Norvēģijā,
iepazīstot pilnīgi citus studiju apstākļus un
mācību pieredzi.
Kad studijas ir pabeigtas, jādomā par
darba gaitām. Kristīne strādāja tūrisma fir-

mā Impro ceļojumi. Skolēniem viņa pauda,
ka galvenās īpašības, kas sevī ir jāattīsta,
lai sasniegtu iecerēto, ir nepārtraukta sevis
pilnveidošana un mācīšanās, neatlaidība,
atbildības izjūta un darbs, darbs, darbs, jo,
tikai darot, varam sasniegt mērķus. Viņai
izdevās kopā ar savu komandu izveidot
vairākus tūrisma maršrutus, uz kurieni Latvijas tūristi brauc joprojām, piemēram, Madeiru un Ziemeļkipru.
Skolēni viešņai jautāja ne tikai par studiju iespējām, bet arī to, kā ceļot lētāk. Te nu
noderēja Kristīnes stāstītais, kā atrast lētākās aviobiļetes, kādas aplikācijas izmantot,
kā orientēties informācijas pārbagātībā un
tajā atrast sev vajadzīgo. Tad nu arī runājām, kā filtrēt informāciju medijos, kā atšķirt īstās no viltus ziņām.
Divas stundas sarunā pagāja nemanot.
Skolēni guva ieskatu, kā norit studenta dzīve, kāda ir ikdiena augstskolā, varbūt kāds
nākotnē arī izvēlēsies tieši ViA. Mazliet
gūts priekšstats, ko dara ar tūrisma jomu
saistītie cilvēki. Bet galvenais – Kristīne
uzsvēra, ka nevajag baidīties doties uz saviem mērķiem, jo piepildīt var jebkuru sapni! Paldies Kristīnei par stāstījumu un prezentāciju. Lai izdodas sasniegt jau nākamos
mērķus!
Inta Balode,
Salacgrīvas vidusskolas latviešu valodas
skolotāja
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Salacgrīvas vidusskolā

Lasīšanas konkursa uzvarētāji un čempions goda krēslā

kambaris (Dž. K. Roulinga) prezentācija
un lasījums neatstāja vienaldzīgu nevienu
no klausītājiem un līdzjutējiem.
Nacionālās skaļās lasīšanas sacensību
2. posms notiks 20. martā Limbažos. Turēsim par tevi īkšķus, Adrian! Šim pasākumam jāgatavojas īpaši. Vai nav fantastiski, ja skolēns var sevi saukt par lasīša-

nas čempionu un konkurēt reģionā un pat
valsts līmenī?
Finālā Rīgā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 18. maijā tiks izvēlēts valsts Nacionālās Skaļās lasīšanas čempions. Uz to
līdzi brauks visa klase.
Valentīna Kalniņa,
Salacgrīvas vidusskolas bibliotekāre

Izstāde Jaunietis
iedvesmo

Kopš 4. februāra Salacgrīvas vidusskolā aplūkojama Martas Dances un Salac
grīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra
Bāka radošā projekta Jaunietis iedvesmo
izstāde. Tā vēsta par 13 aktīviem un radošiem Salacgrīvas novada jauniešiem,
kuri ar savu mērķtiecību un gribasspēku
ir sasnieguši ļoti daudz visdažādākajās jomās. Īpašs prieks, ka šo jauniešu vidū ir
Salacgrīvas vidusskolas absolventi. Lai
ikvienam izdodas rast iedvesmu un sasniegt arvien jaunas panākumu virsotnes!
Paldies Lienei Eglītei un Martai Dancei
par izstādes izveidi!
Sanita Šlekone
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Dāvana
skolai
Latvijas
simtgadē

Skaļās lasīšanas
sacensības

Jau otro gadu visā Latvijā 5.–6. klašu
skolēniem ir iespēja brīvprātīgi piedalīties
Nacionālajās skaļās lasīšanas sacensībās.
Šo sacensību mērķis ir pilnveidot skolēnu
prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un jaunākajām grāmatām,
saliedēt skolēnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm.
28. janvārī Salacgrīvas vidusskolā notika lasīšanas sacensību 1. posms. Šogad
savas grāmatas veiksmīgi prezentēja Grēta
Salmane (Bellija stāsts, autors V. B. Kamerons) un Liene Damsone (Rekless.
Spoguļpasaule,  K. Funke) no 6.a klases,
Amanda Majore (Klanu kaķi, Ē. Hantere)
no 5.a klases, Dagnija Kuka (Nindzja Timmijs, H. Tamms), Estere Mihailova (Slepenais kaķēns, H. Veba), Evija Keiša (Nikijas
dienasgrāmata,  R. R. Rasela), Krista Ivonna Miljone (Negantais Niks un slepenais
klubs, F. Saimona) no 5.b klases un Ingars
Ignatovs (Šausmīgā tante, D. Viljams) no
6.b klases. Bet sacensību vērtēšanas komisija (skolotājas Vineta Dance, Inta Cirša
un Guna Meiere) vienbalsīgi lēma, ka par
Salacgrīvas vidusskolas Skaļās lasīšanas
čempionu šogad kļuvis Adrians Ginters
no 5.a klases! Apsveicam! Adriana izvēlētās grāmatas Harijs Poters un noslēpumu

l

Radošā projekta Jaunietis iedvesmo izstāde Salacgrīvas vidusskolā

Latvijas valsts simtgadē tika īstenots
projekts Latvijas skolu jaunatnes foto
konkurss «Mana zeme skaistā». Tā mērķis bija stiprināt Latvijas skolu jaunatnē
piederības sajūtu un mīlestību pret savu
zemi, īstenojot mūsdienu tehniskajām iespējām atbilstošas radošās aktivitātes.
Fotokonkursam mūsu skolas skolēni
uzņēma Latviju raksturojošas fotogrāfijas, izmantojot mobilos telefonus un fotoaparātus. Konkursa darbu iesniegšana
notika pērnpavasar. Savukārt mājaslapas
apmeklētājiem bija iespēja nobalsot par
labākajiem attēliem.
Projekta noslēgumā skolēnu labākie
darbi tika izgatavoti kā fotogleznas, un
tās kā dāvinājums šajās dienās nonāca
mūsu skolas īpašumā, tā caur skolēnu radošajiem darbiem ienesot Latvijas skaistumu mūsu skolā. Izstādi Mana zeme
skaistā Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas 1. stāvā līdz 1. aprīlim aicināts
apmeklēt ikviens interesents!
Konkursam savus darbus iesniedza
Markuss Puriņš, Ričards Kociņš, Krista Runce, Anna Irbēna, Kristiāna Anna
Kānīte, Liāna Arta Persidska, Gatis Tūtiņš, Elizabete Zvaigzne, Markuss Sārs,
Kristers Žurakovskis, Emīlija Nummure, Estere Līdaka, Kristiāna Jankovska,
Džeina Katrīna Zlidņeva, Loreta Reičela
Čekaļina, Rodrigo Frošs, Amīna Sulimane, Sabīne Taube, Gabriela Nikonova,
Līva Puriņa, Jurģis Puriņš, Dāvis Reinis,
Paula Undīne Penka, Arvis Puriņš, Uldis Puriņš, Kristīne Bergšteine, Reičela
Samanta Zlidņeva, Laura Reine, Toms
Jaunkalns, Liene Balode, Dāvis Jirgensons, Aksels Tālums, Edgars Tīts, Ligija
Līga Daņķēna.
Paldies ikvienam konkursa dalībniekam un viņu atbalstītājiem!
Egita Repele,
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas
vizuālās mākslas skolotāja

Truši ielūdz uz lasīšanu?! Izdari izvēli – nākotne ir tavās rokās!

23. janvārī Liepupes pamatskolā satikās divi truši. Viens bija
no izrādes Nelūgtie ciemiņi, ar
kuru lasīšanas pulciņš noslēdza
nozīmīgu darba posmu – Latvijas
Nacionālās bibliotēkas lasīšanas
programmas Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija 2018 grāmatu vērtēšanu. Otrs – tūjietes Intas Eglītes
mīlulis, viens no 24 Angoras šķirnes garaušiem, kuru vilna pārtop
siltos adījumos.
Uz tikšanos atnākušie 1.–5.
klašu skolēni ar prieku vēroja atraktīvā Trusīša (Valdis Priede)
un viņa ciemiņu domstarpības,
prasmi risināt stresa situācijas un
pārtapšanu. Uz izrādi bija aicināti
arī mazo aktieru vecāki. Paldies
viņiem par dalību kostīmu darināšanā un emocionālo atbalstu! Ne
mazāks prieks skatītājiem bija noglāstīt pūkaino kažoku reālajam
sugasbrālim, pie viena gūstot informāciju par Angoras trušu dzīvesveidu un izmantošanu. Čaklā
saimniece kā pateicību dāvanā saņēma skolēnu darinātos virtuves
piederumus no koka, bet visu lielo
trušu saimi aicināja aplūkot savā
saimniecībā vasarā.
Čaklākos Bērnu žūrijas 5+ un
9+ grupas lasītājus sveica Liep
upes bibliotēkas vadītāja Sarmīte
Zvīne. Tie bija pirmklasnieces
Elīze un Estere Zemiķes, ceturtklasnieces Estere Zīmele un Paula

Bušmane, trešklasnieki Ieva Leincena, Elīza Alksne, Valdis Priede,
Agnis Blaževičs, Armands Sprudzāns. Līdz ar pateicību skolēni
saņēma darba burtnīcu, kur fiksēt
nākamās aktivitātes, jo kopā ar
Liepupes bibliotēku sāksim dalību jaunā lasīšanas projektā Mūsu
mazā bibliotēka, ko organizē izdevniecība Liels un mazs ar Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības programmas Radošā Eiropa
līdzfinansējumu.
Pasākuma noslēgumā atzinības
no sākumskolas metodiskās komisijas par regulāru un patstāvīgu lasīšanas paradumu izkopšanu
I semestrī saņēma sākumskolas
klašu aktīvākie lasītāji Leonora
Pavlovska, Marta Vizule, Agnis
Blaževičs, Valdis Priede, Ieva
Leincena, Diāna Malofeja, Anna
Skuja, Elīza Alksne, Armands
Isajevs. Daļai skolēnu, kuriem
pirmajā semestrī vēl mazliet pietrūka laika vai pacietības grāmatai
pievērsties regulāri, to atgādinās
trusīša ielīme dienasgrāmatā.
Atcerēsimies vismaz piecus
ieguvumus no grāmatu lasīšanas:
trenējam koncentrēšanās un analītikas spējas, papildinām vārdu
krājumu, samazinām stresu, kļūstam radošāki. Paldies visiem lasīšanas atbalstītājiem!
Sandra Zaķe,
lasīšanas pulciņa vadītāja

Skolēnu ieteikumi, ko mēs ikviens varam darīt, lai mazinātu plastmasas atkritumu daudzumu

Izdari izvēli – nākotne ir tavās rokās! ir eTwinning projekts, ko īsteno Preiļu 1. pamatskola un
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola, bet ne
tikai. Ar šādu nosaukumu Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas 8. klases skolēni un klases audzinātāja Laila Olte uzrunā sabiedrību, mudinot
ikvienu aizdomāties par atkritumu daudzumu, ko
mēs radām, un to, kā varam to samazināt. Skolēni
dažādās mācību stundās izzināja šo aktuālo tematu
un projektu nedēļā iepazīstināja skolasbiedrus un
skolotājus ar savu veikumu.
Skolēni izpētīja, cik daudz plastmasas atkritumu
viņu ģimenēs rodas nedēļas laikā un noskaidroja,
kas rada lielāko daļu no tiem. Projekta laikā tika
izstrādāti ieteikumi sabiedrībai, kā samazināt plast-

masas atkritumu daudzumu:
iet uz veikalu ar savu auduma maisiņu;
ūdeni pildīt savās stikla pudelēs;
izlejamo krējumu pildīt līdzpaņemtajā traukā;
neņemt plastmasas maisiņu vienam auglim, jo
maisiņu tāpat nāksies izmest;
l radīt jaunas lietas.
Fantastiskas ir idejas, ko darīt ar plastmasas
iepakojumu, kas tomēr ir atnests no veikala. Ar
to, kā dot lietām otru dzīvi, varēsiet iepazīties veikaliņā Radīts Salacgrīvas novadā no 28. februāra.
l
l
l
l

Ineta Lielkalne,
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas
skolotāja, eTwinning vēstniece
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L Ē M U M S Nr. 37

Par saistošo noteikumu
Nr. B–13 Par Salacgrīvas
novada pašvaldības
2018. gada pamata un
speciālā budžeta izpildi
apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 14. panta otrās daļas 2. punktu, 21. panta
pirmās daļas 2. punktu, 46. panta pirmo un otro daļu un likumu Par pašvaldību budžetiem, saskaņā ar 2019. gada 9. janvāra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot
PAR – 11 deputātu (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Lija Jokste, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Agra Jankovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-13 Par Salacgrīvas novada pašvaldības
2018.gada pamata un speciālā budžeta izpildi.
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-13 trīs dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā
vai elektroniski Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Uzdot Salacgrīvas novada izpilddirektoram nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu
brīvi pieejami Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes pagasta pārvaldē un Ainažu
pilsētas pārvaldē.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. B-13

Par Salacgrīvas novada
pašvaldības 2018. gada pamata
un speciālā budžeta izpildi

Izdoti, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 2. punktu un 46. pantu

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Salacgrīvas novada pašvaldības pamatbudžeta
1.1. ieņēmumus 8 221 549 EUR,
1.2. izdevumus 8 665 092 EUR,
1.3. finansēšanas daļu 443 543 EUR:
1.3.1. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 3 195 368 EUR,
1.3.2. naudas līdzekļu atlikums gada beigās 2 954 387 EUR,
1.3.3. aizņēmumi 855 820 EUR,
1.3.4. aizņēmumu atmaksa 285 890 EUR,
1.3.5. akcijas vai cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā 367 368 EUR;
1.4. kredītsaistības.
2. Noteikt Salacgrīvas novada pašvaldības speciālā budžeta
2.1. ieņēmumus 427 196 EUR,
2.2. izdevumus 363 379 EUR,
2.3. finansēšanas daļu 63 817 EUR:
2.3.1. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 298 186 EUR,
2.3.2. naudas līdzekļu atlikums gada beigās 362 003 EUR.
3. Noteikt Salacgrīvas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu
3.1. ieņēmumus 7197 EUR,
3.2. izdevumus 4414 EUR,
3.3. finansēšanas daļu 2783 EUR:
3.3.1. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 8828 EUR,
3.3.2. naudas līdzekļu atlikums gada beigās 11 611 EUR.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Pārskats
par Salacgrīvas novada pašvaldības
2018. gada budžeta izpildi

Salacgrīvas novada 2018. gada budžets tika apstiprināts 2017. gada 28. decembrī ar
saistošajiem noteikumiem Nr. B-1. Budžeta grozījumi veikti 11 reižu saistībā ar papildu
finansējuma saņemšanu, projektu realizāciju, ieņēmumu palielināšanu, kā arī, precizējot
izdevumus pa kodiem. Pēdējie budžeta grozījumi veikti 2018. gada 19. decembrī.

Kopbudžeta ieņēmumu struktūra
Ieņēmumi prioritāriem
pasākumiem; 448 816 €; 5%

Speciālā budžeta
ieņēmumi;
427 196 €; 5%

Pamatbudžets

2018. gadā kopējie
Budžeta iestāžu ieņēmumi
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ieņēmumi
irbudžeta transferti
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Budžeta
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Pasākumi;
39 413 €; 0%

Bāzes ieņēmumi;
6308 194 €; 73%

Sociālā aizsardzība

Kopbudžeta izdevumu struktūra

2016. gada izpilde

Bāzes izdevumi;
4298 878 €; 48%
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Dotācijas,
mērķdotācijas;
1435 058 €; 16%
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apsaimniekošana
Transferti no pašvaldības budžeta
apkalpošana
Sabiedriskā
kārtība
un
drošība
Ekonomiskā
darbība
Pašvaldības
teritoriju
un
mājokļu
Kredītu
procentu
maksājumi un
Ekonomiskā
darbība
Vides
aizsardzība
apsaimniekošana
Veselība
Transferti nokārtība
pašvaldības
budžeta
apkalpošana
Sabiedriskā
unun
drošība
Pašvaldības
teritoriju
mājokļu
Kredītu
procentu
maksājumi un
Ekonomiskā
darbība
Vides
aizsardzība
apsaimniekošana
Veselība
apkalpošana
Sabiedriskā
kārtība
unun
drošība
Vides
aizsardzība
Pašvaldības
teritoriju
mājokļu
Atpūta,
kultūra
un
reliģija
Kredītu
procentu
maksājumi
un
Ekonomiskā
darbība
apsaimniekošana
Veselība
apkalpošana
Sabiedriskā
kārtība
unun
drošība
Vides aizsardzība
Pašvaldības
teritoriju
mājokļu
Atpūta,
kultūra
un reliģija
Ekonomiskā teritoriju
darbība un mājokļu
Pašvaldības
apsaimniekošana
Veselība
Izglītība
Sabiedriskā
kārtība un drošība
Vides aizsardzība
apsaimniekošana
Atpūta,
kultūra un reliģija
Ekonomiskā teritoriju
darbība un mājokļu
Pašvaldības
Veselība
Izglītība
Vides aizsardzība
apsaimniekošana
Veselība
Atpūta,
kultūra un reliģija
Sociālā
aizsardzība
Ekonomiskā
darbība un mājokļu
Pašvaldības teritoriju
Izglītība
Vides aizsardzība
apsaimniekošana
Veselība
Atpūta,
kultūra un reliģija
Sociālā
aizsardzība
Pašvaldības
teritoriju
un mājokļu
Atpūta,
kultūra
un reliģija
Izglītība
Vides aizsardzība
apsaimniekošana
Veselība
Sociālā
aizsardzība
Pašvaldības
teritoriju
un mājokļu
Atpūta,
kultūra
un reliģija
Izglītība
apsaimniekošana
Veselība
Izglītība
Sociālā
aizsardzība
Pašvaldības
teritoriju
un mājokļu
Atpūta,
kultūra
un reliģija
apsaimniekošana
Veselība
Izglītība
Sociālā
aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Sociālā
aizsardzība
Veselība
Izglītība
Atpūta,aizsardzība
kultūra un reliģija
Sociālā
Izglītība
Atpūta,aizsardzība
kultūra un reliģija
Sociālā
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Izglītība
Sociālā aizsardzība

Pasākumi;
177 818 €; 2%

8000 000 €

Pamatbudžeta
ieņēmumi pa
ieņēmumu
veidiem

Dotācijas,
mērķdotācijas;
1425 126 €; 17%

Prioritārie pasākumi;
1907 446 €; 21%

9000 000 €

Speciālā budžeta izdevumi;
363 379 €; 4%

Pamatbudžeta
izdevumi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
atbilstoši
Ekonomiskā darbība
funkcionālajām
kategorijām
Vides aizsardzība

3000 000 €
2000 000 €
1000 000 €
0€

Pašvaldības teritoriju un mājokļu
Sociālā
aizsardzība
apsaimniekošana
Izglītība
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Veselība
Atpūta, kultūra
un reliģija
Pašvaldības
teritoriju
un mājokļu
apsaimniekošana
Vides aizsardzība
Izglītība
Ekonomiskā darbība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Sociālā
aizsardzība
Kredītu
procentu
maksājumi un apkalpošana
Transferti no pašvaldības budžeta
Izpildvara

2016. gada izpilde

2017. gada izpilde

2018. gada izpilde

628 158 €
2 632 581 €
1 093 789 €
10 392 €
677 639 €

676 595 €
2 804 786 €
1 198 262 €
11 335 €
628 517 €

732 333 €
3 033 173 €
1 666 257 €
10 928 €
1 008 712 €

1 168 466 €
48 729 €
50 820 €
258 076 €
760 656 €

7 330 €
927 833 €
53 449 €
14 014 €
270 354 €
694 264 €

18 483 €
990 051 €
132 808 €
12 573 €
323 306 €
736 468 €

2018. gada
2018. gada
2018. gada
2018. gada
2018. gada
2018. gada
2018. gada
2018. gada
2018. gada
2018. gada
2018. gada

2018. gada izpilde
2018. gada izpilde
2018. gada izpilde
2018. gada izpilde
2018. gada izpilde
2018. gada izpilde
2018. gada izpilde
2018. gada izpilde

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS
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Kredītsaistības

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām
Mērķis

Parakstīšanas
datums

Apmaksas
termiņš

Neapmaksātā
summa uz
Saņemts
01.01.2018.

Atmaksāts

Neapmaksātā
summa uz
01.01.2019.

9000 000 €

PII Randa renovācija

04.11.2005.

20.01.2025.

84 831 €

11 724 €

73 107 €

8000 000 €

Nekustamā īpašuma
iegāde

16.05.2008.

20.09.2018.

17 490 €

17 490 €

-€

KF Ūdenssaim
niecības attīstība
Austrumlatvijas upju
baseinos īstenošanai

19.12.2008.

20.08.2028.

277 891 €

25 856 €

252 035 €

LAD Kultūras
infrastruktūras
rekonstrukcija
Salacgrīvas novadā

26.09.2011.

20.12.2018.

6479 €

6479 €

-€

EZF projekta
Mūzikas un deju
studijas izveide
Liepupes pagastā un
bērnu rotaļu laukumu
izveidei

18.09.2012.

20.06.2018.

4042 €

4042 €

-€

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

21.05.2015.

20.05.2035.

50 334 €

-€

50 334 €

SIA Salacgrīvas
ūdens pamatkapitāla
palielināšanai ERAF
projektu īstenošanai
Svētciemā,
Vecsalacā, Korģenē
un Ainažu pilsētā

21.08.2015.

20.08.2035.

259 292 €

14 608 €

244 684 €

Valmieras ielas
atjaunošanai

05.07.2016.

20.06.2036.

167 906 €

9 076 €

158 830 €

22.07.2016.

20.07.2023.

116 265 €

20 220 €

96 045 €

180 000 €

Autotransporta
iegādei pašvaldības
autonomo funkciju
veikšanai

160 000 €

Salacgrīvas pilsētas
Rīgas ielas pārbūvei

11.05.2017.

20.05.2037.

137 665 €

5 373 €

132 292 €

140 000 €

ELFLA projekts Vieta
pozitīvām emocijām
realizēšanai

14.07.2017.

22.07.2022.

19 269 €

2 259 €

17 010 €

Projekta Ainažu
pilsētas Jāņa Asara
un Valdemāra ielu
asfalta seguma
atjaunošana
īstenošanai

31.08.2017.

20.08.2037.

41 196 €

996 €

40 200 €

Ceļu un to
kompleksa
investīciju projekta
Ielu apgaismojuma
izbūve Salacgrīvas
novadā īstenošanai

23.05.2018.

-€

60 175 €

Investīciju projektu
īstenošanai (saistību
pārjaunojums)

21.06.2018.

20.06.2034.

2 318 279 €

101 665 €

2 216 614 €

Investīciju projektu
īstenošanai (saistību
pārjaunojums)

21.06.2018.

20.03.2029.

392 109 €

66 102 €

326 007 €

Līdzfinansējuma
nodrošināšana
EJZF projekta
Kultūras mantojuma
saglabāšana
Zvejnieku parkā
īstenošanai

02.07.2018.

20.06.2038.

-€

53 840 €

-€

53 840 €

Projekta Izglītības
iestādes jumta
pārbūve Salacgrīvas
nov. Liepupes
pag. «Veiksmes»
īstenošanai

07.09.2018.

20.08.2038.

114 664 €

-€

114 664 €

Salacgrīvas novada
ceļu un to kompleksa
investīciju projektu
īstenošanai

21.08.2018.

20.08.2038.

173 000 €

-€

173 000 €

Salacgrīvas pilsētas
ielu seguma
atjaunošanai

21.07.2018.

20.07.2038.

101 951 €

-€

101 951 €

SIA Salacgrīvas
ūdens pamatkapitāla
palielināšanai
pašvaldības
līdzfinansējuma
nodrošināšanai
KF projekta
Ūdenssaimniecības
infrastruktūras
attīstība Salacgrīvas
pilsētā, 3. kārta
īstenošanai

25.09.2018.

20.09.2038.

293 868 €

-€

293 868 €

Interreg Baltijas
jūras reģiona
transnacionālās
sadarbības
programmas projekta
(Nr. R014) Ūdens
emisijas un to
samazināšana ciemu
kopienās – Baltijas
Jūras Reģionu
piekrastes ciemi
kā pilotteritorijas
investīciju daļas
īstenošanai

19.12.2018.

20.12.2038.

58 322 €

Atlīdzība

7000 000 €

Preces un pakalpojumi

6000 000 €
5000 000 €

Procentu izdevumi

4000 000 €

Subsīdijas un dotācijas

3000 000 €

Kapitālie izd

2000 000 €

Kapitālie izd

Sociālie pabalsti

Uzturēšanas
Sociālie
pab
Kapitālie
izd
Kapitālie izd
Uzturēšanas
Kapitālie izd
Uzturēšanas

Uzturēšanas izdevumu transferti

1000 000 €

Kapitālie izdevumi
Kapitālie izdevumi
Uzturēšanas izdevumu transferti
Sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas
Procentu izdevumi
Preces un pakalpojumi
Atlīdzība

0€

2016. gada izpilde

2017. gada izpilde

2018. gada izpilde

1 235 587 €
258 076 €
164 060 €
115 510 €
41 158 €
1 990 281 €
3 524 634 €

836 236 €
270 354 €
168 699 €
141 692 €
4 348 €
2 146 842 €
3 718 568 €

2 119 295 €
323 306 €
172 915 €
125 957 €
3 051 €
2 140 254 €
3 780 314 €

Pamatbudžeta finansēšana

Pamatbudžeta naudas atlikums uz gada beigām ir 2 954 387 EUR.

Sociālie pab
Subsīdijas
un
Uzturēšanas
Sociālie
pab
Subsīdijas
un
Kapitālie
izd
Uzturēšanas
Uzturēšanas
Sociālie
pab
Kapitālie
izd
Procentu
izd
Preces
un
pa
Sociālie
paba
Subsīdijas
un
Subsīdijas
un
Procentu
izd
Sociālie
pab
Subsīdijas
un
Procentu
izd
Uzturēšanas
Sociālie pab
Procentu
Preces
unizd
pa
Atlīdzība
Preces
unizd
pa
Atlīdzība
Subsīdijas
un
Procentu
Procentu
Preces
unizd
pa
Subsīdijas
un
Preces
un pa
Atlīdzība
Atlīdzība
Preces un pa
Atlīdzība
Procentu
Preces
unizd
pa
Atlīdzība
Atlīdzība

Speciālais budžets

2018. gada speciālā budžeta ieņēmumi ir 427 196 EUR.

Speciālā budžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem
200 000 €

120 000 €
100 000 €
80 000 €
60 000 €
40 000 €
20 000 €

2016. gada izpilde
2017. gada izpilde
2018. gada izpilde

200
200000
000€€

180
180000
000€€

160
160000
000€€

140
140000
000€€

120
120000
000€€

100
100000
000€€

80
80000
000€€

60
60000
000€€

0€

Autoceļu
fonds
Salacgrīvā
181 134 €
181 134 €
186 398 €

Autoceļu
fonds
Ainažos
61 354 €
64 337 €
63 137 €

Autoceļu
fonds
Liepupē
64 337 €
61 354 €
66 207 €

Dabas
nodoklis

Ostas
nodeva

26 717 €
24 114 €
28 452 €

26 473 €
29 412 €
36 097 €

Licencētā
makšķe
rēšana
19 529 €
26 411 €
26 804 €

Zvejas
nauda
16 094 €
15 579 €
20 101 €

2018. gada speciālā budžeta izdevumi ir 363 379 EUR.

Speciālā budžeta izdevumi pa izdevumu veidiem
250 000 €

200 000 €

150 000 €

100 000 €

50 000 €

200
200
200000
000
000€€€

2016. gada izpilde
2017. gada izpilde
2018. gada izpilde

180
180
180000
000
000€€€

160
160
160000
000
000€€€

140
140
140000
000
000€€€

120
120
120000
000
000€€€

100
100
100000
000
000€€€

80
80
80000
000
000€€€

60
60
60000
000
000€€€

0€

Autoceļu
fonds
Salacgrīvā
182 532 €
215 698 €
199 336 €

Autoceļu
fonds
Ainažos
55 548 €
63 501 €
63 162 €

Autoceļu
fonds
Liepupē
65 018 €
72 430 €
67 043 €

Dabas
nodoklis

Ostas
nodeva

57 506 €
14 436 €
12 111 €

10 389 €
4 627 €
5 266 €

Licencētā
makšķe
rēšana
13 943 €
20 328 €
13 022 €

Zvejas
nauda
485 €
3€
3 439 €

Speciālā budžeta naudas atlikums uz gada beigām ir 362 003 EUR.
Sagatavoja
Ināra Lazdiņa,
ekonomiste

-€

3 893 048 €

60 175 €

855 820 €

58 322 €

285 890 €

4 462 978 €
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APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2019. gada 23. janvāra
lēmumu Nr. 4 (protokols Nr. 1; 4.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4

Grozījums Salacgrīvas novada domes
2015. gada 29. decembra
saistošajos noteikumos Nr. 18
Nolikums «Par licencēto
makšķerēšanu un vēžošanu Salacas
upes posmā Salacgrīvas novada
administratīvajā teritorijā
(POSMS «SALACA I»)»

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu

Izdarīt Salacgrīvas novada domes 2015. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 18
Nolikums «Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada
administratīvajā teritorijā (POSMS «SALACA I»)» (turpmāk – noteikumi) šādu grozījumu:
Izteikt noteikumu 13. nodaļu «Noslēguma jautājums» jaunā redakcijā:
“13. Noslēguma jautājumi
13.1. Šis nolikums ir spēkā līdz 2019. gada 31. decembrim.
13.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem Salacgrīvas novada domes 2018. gada 19. decembra saistošos noteikumus Nr. 18 Nolikums «Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS
«SALACA I»)».”
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

2019. gada 27. februāris

Saistošo noteikumu Nr. 4
Grozījums Salacgrīvas novada domes 2015. gada
29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 18
Nolikums «Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu
Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā
teritorijā (POSMS «SALACA I»)»
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības Saistošo noteikumu projekts izstrādāts ar mērķi pagarināt ar Salacgrīvas novada
pamatojums
domes 2015. gada 29. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 18 Nolikums «Par
licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada
administratīvajā teritorijā (POSMS «SALACA I»)» apstiprinātā nolikuma darbības
termiņu līdz 2019. gada 31. decembrim. 2015. gada 22. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 799 Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību kārtība 36. punkts paredz, ka ūdenstilpju licencētās makšķerēšanas,
vēžošanas vai zemūdens medību nolikumi, kas pirms šo noteikumu stāšanās
spēkā ir apstiprināti ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, ir spēkā līdz to
darbības termiņa beigām.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka, ka nolikuma Par licencēto makšķerēšanu un vēžoša
nu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS
«SALACA I») darbības laiks ir līdz 2019. gada 31. decembrim.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Tiešas ietekmes nav.

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

Tiešas ietekmes nav.

5. Informācija par konsultāci- Nav veiktas.
jām ar privātpersonām

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2019. gada 23. janvāra sēdes
lēmumu Nr. 3 (protokols Nr. 1; 3.§)

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2019. gada 23. janvāra sēdes
lēmumu Nr.1 (protokols Nr. 1; 1.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1

Grozījumi Salacgrīvas novada
domes 2013. gada 20. novembra
saistošajos noteikumos Nr. 32
Par Salacgrīvas novada
pašvaldības nodevām

Grozījums Salacgrīvas novada domes
2018. gada 16. maija saistošajos
noteikumos Nr. 9 Par sociālā dzīvokļa
izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā

Izdoti saskaņā ar likuma Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām
5. panta ceturto daļu, 6. pantu, 8. pantu, 9. panta ceturto daļu un 10. panta otro daļu

Izdarīt Salacgrīvas novada domes 2018. gada
16. maija saistošajos noteikumos Nr. 9 Par sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas
novadā (turpmāk – noteikumi) šādu grozījumu:
Izteikt noteikumu 10. punktu šādā redakcijā:
“10. Lēmumu par sociālo dzīvokļu izīrēšanu
personai (ģimenei) vai lēmumu par atteikumu
izīrēt sociālo dzīvokli pieņem Salacgrīvas no-

vada dome. Lēmumu par sociālā dzīvokļa īres
līguma atjaunošanu vai lēmumu par atteikumu
atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu pieņem
Salacgrīvas novada domes Sociālais dienests,
ņemot vērā Sociālo un veselības jautājumu komitejas atzinumu.”
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 3
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018. gada
16. maija saistošajos noteikumos Nr. 9 «Par sociālā dzīvokļa
izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā»
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Atbilstoši likuma Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām 11. panta otrās daļas nosacījumiem Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav
ilgāks par sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks
un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli.
Pašvaldības institūcijai ir tiesības atteikt sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu,
ja persona (ģimene) zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli. Ņemot vērā to, ka Salacgrīvas novada domes Sociālais dienests ir tā institūcija, kura sniedz atzinumu, vai
persona ir tiesīga atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu, lai atvieglotu administratīvo
procedūru šī lēmuma pieņemšanā, ir lietderīgi noteikt, ka Salacgrīvas novada domes
sociālais dienests ir tā institūcija, kura pieņem lēmumu par sociālā dzīvokļa īres līguma
atjaunošanu vai lēmumu par atteikumu atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi papildināti ar normu, kas paredz, ka Salacgrīvas novada domes
sociālais dienests ir tā institūcija, kura pieņem lēmumu par sociālā dzīvokļa īres līguma
atjaunošanu vai lēmumu par atteikumu atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu.

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

Administratīvās procedūras:
5.1. privātpersonai ar iesniegumu par sociālā dzīvokļa īrēšanu jāvēršas Salacgrīvas
novada domē;
5.2. personas atbilstību sociālā dzīvokļa īrnieka statusam izvērtē Salacgrīvas novada
pašvaldības Sociālais dienests;
5.3. lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldības dzīvokļa
jautājumu risināšanā un iekļaušanu Salacgrīvas novada pašvaldības sociālo dzīvokļu
izīrēšanas reģistrā vai par atteikumu atzīt personu par tiesīgu saņemt palīdzību pieņem Salacgrīvas novada domes nekustamo īpašumu nodaļa;
5.4. lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu vai atteikumu izīrēt sociālo dzīvokli pieņem
Salacgrīvas novada dome;
5.5. lēmumu par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu, kā arī lēmumu par atteikumu līgumu atjaunot, pieņem Salacgrīvas novada dome;
5.5. Salacgrīvas novada domes Nekustamā īpašuma nodaļas un Salacgrīvas novada
domes Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Salacgrīvas novada domē.
5.6. Salacgrīvas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

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

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

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

Izdarīt Salacgrīvas novada domes 2013. gada 20. novembra saistošajos noteikumos Nr. 32 Par
Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām (turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu VI. nodaļas nosaukumu jaunā redakcijā: “VI. Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās”.
2. Izteikt noteikumu 24. punktu šādā redakcijā:
“24. Ar nodevu apliek reklāmas izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada pašvaldības teritorijā.”
3. Izslēgt 26. punktu.
4. Izteikt noteikumu 27. punktu šādā redakcijā:
“27. Nodevas apmaksa veicama saskaņā ar Salacgrīvas novada domes izrakstīto rēķinu.”
5. Izteikt noteikumu 28. punktu šādā redakcijā:
“28. Nodeva pilnā apjomā apmaksājama pirms reklāmas izvietošanas.”
6. Izteikt noteikumu 29. punktu šādā redakcijā:
“29. Nodevas likmes aprēķināmas pamatojoties uz 1 m2. Nodevas likme:
Laukums/
Laiks

Nedēļa
(euro)

1 m2

5

1 m2 autobusa pieturvietas paviljonā un pie pašvaldībai piederošajiem 7
apgaismes stabiem

Mēnesis
(euro)

Gads
(euro)

8

30

13

50

Nosakot gada nodevas likmi, ja vienas reklāmas laukums aizņem vairāk nekā 1 m², par katru nākamo reklāmas laukuma kvadrātmetru jāmaksā papildus 15 euro, vai 30 euro, ja reklāmu
paredzēts uzstādīt autobusu pieturvietas paviljonā vai pie pašvaldībai piederošajiem apgaismes
stabiem.”
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 1
Grozījumi Salacgrīvas novada domes
2013. gada 20. novembra saistošajos noteikumos Nr. 32
«Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām»
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saistošajos noteikumos nepieciešams precizēt, par ko maksājama reklāmas
izvietošanas nodeva, apmaksas un aprēķina kārtību.

2. Īss projekta satura izklāsts

Noteikumos definēts, ka reklāmas nodeva maksājama saskaņā ar Salacgrīvas novada domes izrakstīto rēķinu pirms reklāmas uzstādīšanas. Precizēts,
ka reklāmas nodevas atlaide tiek piemērota, ja viens reklāmas laukums ir
lielāks par 1 m2 un to plānots izvietot uz gadu vai ilgāku termiņu. Noteikts
nodevas apmērs reklāmai uz pašvaldībai piederošajiem apgaismes stabiem.

3. Informācija par plānoto projek- Nodevu par reklāmas izvietošanu ieņēmumi palielināsies par 8–10%. Plāta ietekmi uz pašvaldības budžetu notā ietekme uz pašvaldības budžetu – ieņēmumu palielinājums gadā
200 euro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā,
ir Salacgrīvas novada pašvaldība.

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta izstrādes procesā netika veiktas.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2019. gada 27. februāris
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Apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 2019. gada 23. janvāra sēdes lēmumu Nr. 2 (protokols Nr. 1; 2.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2

Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās
Salacgrīvas novada pašvaldībā

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 43. panta pirmās daļas 7. punktu, Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 732
Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu 28. un 45. punktu
I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka reklāmu, izkārtņu, afišu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu (turpmāk
tekstā – reklāmas objektu) izvietošanas, izmantošanas, uzraudzības un kontroles kārtību Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā.
2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
2.1. afiša – paziņojums vai reklāmas plakāts
par kultūras pasākumiem, koncertiem, izrādēm,
sporta pasākumiem, izstādēm u.tml. ar norādītu
pasākumu norises laiku un vietu;
2.2. īslaicīga reklāma – akcijas, sludinājumi,
drukātie plakāti, afišas u.c., ja to eksponēšanas
laiks nav ilgāks par diviem mēnešiem;
2.3. nesakopta fasāde – fasāde, kurai ir bojāts
krāsojums (samelnējis, plankumains vai pilnīgi
zudis), ir atsegts ārējo konstrukciju pamatmateriāls, plaisas, izdrupumi vai apdares materiālu
atslāņojumi;
2.4. norādes – informācija par iestādes, uzņēmuma vai objekta atrašanās vietu (uzņēmuma
norādē tiek atspoguļots uzņēmuma nosaukums,
braukšanas virziens un attālums līdz uzņēmumam), kas izvietotas ne tieši uz attiecīgā objekta
ar piesaisti zemei/konkrētai vietai, norādes ekspluatācijas laiks ne ilgāks par diviem gadiem
(pēc termiņa beigām nepieciešama atkārtota
saskaņošana);
2.5. patvaļīga reklāmas objekta izvietošana –
izvietošana bez reklāmas izvietošanas atļaujas;
2.6. publiska ārtelpa – sabiedrībai pieejamas
teritorijas un telpas, ko veido ielas, bulvāri, laukumi, parki, dārzi, skvēri, pagalmi, krastmalas,
pasāžas, promenādes un citas vietas, kas nodotas publiskai lietošanai neatkarīgi no to īpašuma
piederības.
2.7. skatloga vitrīna – skatlogs un tā iekšējā daļa
viena metra dziļumā no loga rūts, kas redzama
no publiskas ārtelpas;
2.8. slietnis – neliels (ne augstāks kā 1,20 m)
mobils reklāmas objekts, kas tiek izvietots pie
jebkuras iestādes, organizācijas vai saimnieciskās darbības veikšanas vietas tikai to darba
laikā.
II Reklāmas objekta izvietošanas pamatprincipi un ierobežojumi
3. Tiesības izvietot izkārtni, mobilo reklāmu,
reklāmas objektu ar piesaisti zemei vai bez tās,
tīkla reklāmu, kā arī citu šajos noteikumos neminētu reklāmu (piemēram, gaismas projekciju,
afišu, plakātu, sludinājumu) (turpmāk – reklāma
vai reklāmas objekts) ir visām personām (turpmāk – reklāmas izvietotājs), kas 2012. gada
30. oktobra Ministru kabineta noteikumos
Nr. 732 Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās,
kas vērstas pret publisku vietu noteiktajā kārtībā
Salacgrīvas novada būvvaldē (turpmāk – Būvvalde) saņēmušas atļauju reklāmas vai reklāmas
objekta izvietošanai, kā arī samaksājušas pašvaldības nodevu par reklāmas materiālu izvietošanu (turpmāk – pašvaldības nodeva).
4. Patvaļīga reklāmas objekta izvietošana un
patvaļīga reklāmas objekta grafiskā dizaina maiņa ir aizliegta.
5. Par reklāmas saturu atbild reklāmas izvietotājs.
6. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektu,
ir jānodrošina novadam raksturīgās arhitektūras
un vides saglabāšana, jāsaglabā konkrētās teritorijas apbūves raksturs un mērogs, kā arī jāievēro
prasības, kas noteiktas teritorijas attīstības plānošanas dokumentos.
7. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektus
ēkas fasādē:
7.1. jāievēro ēkas proporcijas un tonālais risinājums;
7.2. jāievēro ēkas arhitektoniskā kompozīcija,
fasādes dalījums ar logiem, durvīm, dzegām,
karnīzēm un citām arhitektoniskām detaļām;
7.3. reklāmas objekts nedrīkst daļēji vai pilnībā
aizsegt ēkas arhitektoniskās detaļas (logus, karnīzes, fasādes dekorus u.c.);
7.4. jāievēro reklāmā pielietojamo materiālu atbilstība ēkas fasādes apdares materiāliem;
7.5. reklāmas objekta stiprinājuma veids nedrīkst bojāt ēkas nesošās konstrukcijas;
7.6. perpendikulāri ēkas fasādei izvietota reklāmas objekta apakšējā mala nedrīkst atrasties
zemāk par 2,5 m no zemes neatkarīgi no tās
platuma;
7.7. reklāmas objekta elektropiegādes kabeļi
nedrīkst būt redzami (manāmi) uz ēkas fasādes;
7.8. uz vienas ēkas izvietojot vairākus reklāmas objektus, ievērot iedibināto esošo reklāmas

objektu izvietojumu pie ēkas, veidojot vienotu
kompozicionālu risinājumu;
7.9. reklāmas objekta izgaismošanai jābūt kontekstā ar fasādes izgaismojumu;
7.10. noformējot logu, skatlogu un durvju
vērtņu stiklotās daļas, jāizmanto reklāmai paredzētie materiāli (uzlīmes no līmplēves, drukāti
materiāli u.tml.).
8. Izvietojot reklāmu reklāmas objektu skatlogu vitrīnās, jāievēro šo saistošo noteikumu un
citu normatīvo aktu prasības.
9. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektus,
kas nav saistīti ar ēku, ar vai bez piesaistes zemei, tai skaitā norādes, tie nedrīkst aizsegt skatu
uz valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, Salacgrīvas novada teritorijas plānojumā
noteiktajiem ainaviskajiem skatu punktiem un
ainaviskajiem ceļa posmiem.
10. Slietņu, kuri novietojami atdalīti no ēkas
un netiek nostiprināti, izvietošana pieļaujama ne
tālāk kā 2 m no ieejas ēkā vai nožogotā teritorijā, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, gājēju
plūsmai jāatstāj ne mazāk kā 1,5 m no ietves
platuma. Slietņa konstrukcijai jābūt stabilai un
noturīgai pret laikapstākļu iedarbību un pārvietošanu. Ja teritorijā tiek izvietoti vairāki slietņi,
tiem jābūt novietotiem vienā līnijā.
11. Izvietojot īslaicīga rakstura (uz pasākuma norises laiku) reklāmu vai reklāmas objektu normatīvo aktu noteiktajā kārtībā saskaņota
publiska, izklaides, svētku pasākuma norises
vietā un laikā, jāievēro šajos noteikumos noteiktie reklāmas objekta izvietošanas pamatprincipi,
pieļaujama slietņa novietošana pasākuma norises vietas teritorijā.
12. Aizliegts:
12.1. Izvietot reklāmu vai reklāmas objektu uz
nesakoptas fasādes;
12.2. izvietot reklāmu vai reklāmas objektu uz
viena balsta ar satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem. Reklāmas objekts nedrīkst
apžilbināt transporta līdzekļu vadītājus;
12.3. eksponēt mehāniski vai korozijas bojātus,
saplaisājušus, notraipītus, nodilušus, izbalējušus, krāsojuma detaļu vai izgaismojuma defektus saturošus reklāmas objektus, uz reklāmas
objektiem eksponēt līmplēves ar atlupušiem
stūriem;
12.4. reklāmu vai reklāmas objektu stiprināt pie
kokiem;
12.5. pie apgaismes stabiem stiprināt reklāmu
vai reklāmas objektu, kas lielāks par 750 (platums) x 1050 (augstums) mm;
12.6. izvietot īslaicīga rakstura reklāmas un
informatīvus materiālus – plakātus, afišas, sludinājumus, aģitācijas materiālus un citus informatīvos materiālus uz žogiem, nožogojumiem
un sētām, ēku fasādēm, jaunbūvēm, būvžogiem,
apgaismošanas stabiem, inženiertehniskām būvēm, elektrības sadales kastēm, transformatoriem un citiem inženiertehnisko komunikāciju
būvju elementiem, ceļu satiksmes organizācijas
tehniskajiem līdzekļiem un informatīvajām norādēm, pilsētas labiekārtojuma elementiem, reklāmas un dizaina elementu konstrukcijām, kā arī
kokiem un apstādījumiem;
12.7. uzkrāsot, gravēt reklāmu uz ēkām, ielām,
žogiem, stabiem.
III Pašvaldības afišu stendu izmantošanas
kārtība
13. Afišas, sludinājumus, plakātus un citus
tamlīdzīgus informatīvos materiālus atļauts izvietot tikai uz šim nolūkam izveidotiem pašvaldības afišu stendiem. Informāciju par pašvaldības afišu stabu un afišu stendu atrašanās vietu
var saņemt Būvvaldē vai attiecīgajā pilsētas vai
pagasta pārvaldē.
14. Uz afišu stabiem un stendiem maksimāli pieļaujamais afišas vai plakāta lielums ir A1
formāta lapa (594x841 mm). Afišai jābūt izgatavotai no materiāla, kas ir speciāli tam paredzēts.
Sludinājumu maksimālais pieļaujamais lielums
ir A3 formāta lapa (297x420 mm).
15. Afišas, sludinājumus, plakātus un citus
tamlīdzīgus informatīvos materiālus izvietot
uz Salacgrīvas novada iestāžu stendiem atļauts,
saskaņojot ar attiecīgās iestādes vadītāju. Uz citiem pašvaldības afišu stendiem, sludinājumu,
plakātu un citu tamlīdzīgu informatīvo materiālu izvietošana ir atļauta bez saskaņošanas.
16. Afišu, sludinājumu, plakātu un citu tamlīdzīgu informatīvo materiālu izvietošanas termiņš uz Salacgrīvas novada iestāžu stendiem –
līdz pasākuma beigām, bet ja nav norādīts pasākuma datums, tad atļautais izvietošanas laiks ir
divi mēneši.

IV Reklāmas objekta ekspluatācija un
demontāža
17. Reklāmas vai reklāmas objekta izvietotājs ir atbildīgs:
17.1. par reklāmas objekta uzturēšanu tehniskā,
augstvērtīgā un vizuāli estētiskā kārtībā;
17.2. par konstrukciju drošību, reklāmas objektam jābūt piestiprinātam statiski drošā veidā, un
ar savu tehnisko stāvokli tas nedrīkst radīt apdraudējumu trešo personu dzīvībai, veselībai,
drošībai vai īpašumam;
17.3. par elektroinstalācijas pieslēguma atbilstību normatīvo aktu prasībām,
17.4. par reklāmas objekta demontāžu;
17.5. par reklāmas objektu eksponēšanu, ja beidzies izvietošanas atļaujas termiņš vai nav sa
maksāta pašvaldības nodeva (atbilstoši 3. pun
ktam).
18. Ja reklāmas izvietotājs attiecīgās reklāmas izvietošanas vietā ir izbeidzis saimniecisko
darbību vai beidzies reklāmas objekta izvietošanas atļaujas derīguma termiņš, reklāmas izvietotājam jāveic reklāmas objekta demontāža
15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc atļaujas termiņa beigām vai no dienas, kad ir izbeigta saimnieciskā darbība reklāmas objekta izvietošanas
vietā, sakārtojot reklāmas objekta izvietošanas
vietu (fasādes krāsojumu, labiekārtojumu, veicot reklāmas objekta pamatu demontāžu utt.).
19. Veicot inženierkomunikāciju vai ielu
izbūvi, reklāmas objekti, kas izvietoti ielu sarkanajās līnijās, demontējami pēc pašvaldības
pirmā rakstveida pieprasījuma. Demontāžu veic
reklāmas izvietotājs par saviem līdzekļiem. Ja
reklāmas izvietotājs nav veicis reklāmas objekta demontāžu norādītajā termiņā, pašvaldībai ir
tiesības demontēt reklāmas objektu un utilizēt
bez pienākuma kompensēt tā vērtību. Reklāmas
izvietotājam ir pienākums segt izdevumus, kas
saistīti ar reklāmas objekta demontāžu un utilizāciju.
20. Ja reklāmas objekts apdraud trešo personu
dzīvību, veselību, drošību vai īpašumu, reklāmas
izvietotājam ir pienākums nekavējoties veikt
reklāmas objekta sakārtošanu vai demontāžu.
21. Būvvalde, konstatējot reklāmas objektu,
kas apdraud trešo personu dzīvību, veselību,
drošību vai īpašumu, sagatavo aktu, kurā fiksē
reklāmas tehnisko un vizuālo stāvokli, aktam
pievieno reklāmas objekta fotofiksāciju un uzdod reklāmas izvietotājam nekavējoties veikt
reklāmas objekta sakārtošanu vai demontāžu.
22. Ja, konstatējot 21. punktā minētos ap
stākļus, Būvvalde informējusi par tiem reklāmas
izvietotāju un trīs dienu laikā minētie apstākļi
nav novērsti, pašvaldība ir tiesīga bez brīdinājuma veikt reklāmas objekta demontāžu un utilizāciju bez pienākuma kompensēt tā vērtību.
23. Reklāmas izvietotājam tiek nosūtīts pašvaldības sagatavots rēķins par attiecīgās reklāmas objekta demontāžu.

24. Reklāmas izvietotājam ir pienākums segt
izdevumus, kas saistīti ar reklāmas objekta demontāžu un utilizāciju.
V Saistošo noteikumu izpildes kontrole, administratīvā atbildība un piespiedu izpilde
25. Par šo noteikumu pārkāpšanu administratīvi atbildīgs ir reklāmas izvietotājs, bet, ja nav
zināms reklāmas izvietotājs, tad zemesgabala
vai būves, uz kuras izvietota reklāma, īpašnieks
vai tiesiskais valdītājs.
26. Noteikumu izpildi kontrolē Būvvalde un
Salacgrīvas novada pašvaldības kārtībnieki.
27. Būvvalde, konstatējot šo noteikumu prasību neievērošanu, ir tiesīga izdod administratīvo aktu, kas uzliek adresātam par pienākumu
veikt noteiktas darbības noteikumu izpildes nodrošināšanai. Būvvalde ir tiesīga uzlikt piespiedu naudu administratīvā akta nepildīšanas gadījumā.
28. Sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgi
Salacgrīvas novada pašvaldības kārtībnieki.
29. Saistošo noteikumu 28. punktā minēto
amatpersonu sastādītos administratīvā pārkāpuma protokolus izskata un lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā pieņem Salacgrīvas novada
pašvaldības Administratīvā komisija.
30. Administratīvā atbildība, nosakot naudas
sodu no 30,00 EUR līdz 350,00 EUR, paredzēta
par šādu noteikumu neievērošanu:
30.1. par reklāmas objekta izvietošanu bez Būvvaldes izsniegtas atļaujas;
30.2. par reklāmas objekta demontāžas neveikšanu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc eksponēšanas termiņa beigām;
30.3. par īslaicīgas reklāmas (uz pasākumu laiku) nenovākšanu 3 (trīs) dienu laikā pēc attiecīgā pasākuma vai notikuma beigām;
30.4. par reklāmas objekta eksponēšanu neatbilstoši apstiprinātajam projektam;
30.5. par reklāmas objekta neuzturēšanu atbilstoši ekspluatācijas prasībām;
30.6. par reklāmas objekta nenostiprināšanu
statiski drošā veidā, ja tā apdraud trešo personu
dzīvību, veselību, drošību vai īpašumu;
30.7. par reklāmas objekta eksponēšanu uz nesakoptas nama fasādes.
VI Noslēguma jautājumi
31. Atzīt par spēku zaudējušiem Salacgrīvas
novada domes 2010. gada 17. marta saistošos
noteikumus Nr. 4 Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu
publiskās vietās Salacgrīvas novada pašvaldībā.
32. Reklāmas objektus, kuri saskaņoti pirms
šo noteikumu spēkā stāšanās, ir atļauts eksponēt
līdz atļaujas derīguma termiņa beigām.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 2
Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās
Salacgrīvas novada pašvaldībā
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi nepieciešami saskaņā ar 30.10.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr. 732 Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās
vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu 47. punkta prasībām, lai definētu
reklāmas un reklāmas objekta izvietošanas pamatprincipus, ekspluatācijas un demontāžas nosacījumus un administratīvo atbildību.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi paredz atcelt Salacgrīvas novada pašvaldības 17.03.2010.
saistošos noteikumus Nr. 4 Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo
materiālu izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada pašvaldībā un noteikt,
ka Salacgrīvas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 30.10.2012. Ministru
kabineta noteikumos Nr. 732 Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietoša
nai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu paredzētās atļaujas
izsniedz Salacgrīvas novada būvvalde. Tiek noteikta reklāmas un reklāmas objekta izvietošanas pamatprincipi, ekspluatācija, demontāža un atbildība par saistošo
noteikumu neievērošanu.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

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

Saistošie noteikumi sakārto uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Reklāmas izvietošanai publiskā vietā, personas griežas Salacgrīvas novada būvvaldē vai Salacgrīvas novada klientu apkalpošanas centrā. Saskaņošanas procedūra noteikta atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem.

6. Informācija par konsultā- Nav veiktas.
cijām ar privātpersonām

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
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Lai saņemtu braukšanas maksas
atvieglojumus sabiedriskajā
transportlīdzeklī, no 2020. gada
katram daudzbērnu ģimenes
loceklim būs nepieciešama
personificēta karte

Latvijā arvien vairāk daudzbērnu ģimenes locekļu, izmantojot sabiedriskā transporta pakalpojumus
reģionālajā maršrutu tīklā, lieto Latvijas Goda ģimenes apliecību 3+ Ģimenes karte un saņem braukšanas maksas atvieglojumus. Šobrīd skolēni un studenti līdz 24 gadu vecumam var uzrādīt vecāku Goda
ģimenes apliecību, savukārt no 2020. gada 1. janvāra katram ģimenes loceklim būs nepieciešama sava
personificēta apliecība.
3+ Ģimenes karte ir valsts atbalsta programma
daudzbērnu ģimenēm, kas sniedz iespēju saņemt dažāda veida atvieglojumus un priekšrocības, tai skaitā
braukšanas maksas atvieglojumus reģionālajā sabiedriskajā transportā. Apliecību var iegūt ģimenes,
kurās aug trīs un vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem
vai pilngadīgi šādas ģimenes bērni, kuri nav sasnieguši 24 gadu vecumu un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādēs.
Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumu
reģionālā maršruta autobusā vai vilcienā, daudzbērnu ģimenes loceklim jāuzrāda 3+ Ģimenes karte
kopā ar pasi, ID karti vai attiecīgi skolēna vai studenta apliecību. Šobrīd skolēniem un studentiem
līdz 24 gadu vecumam ir iespēja uzrādīt arī vecāku
3+ Ģimenes karti, ja tajā norādīts attiecīgās personas
vārds un uzvārds. Bet katrs ģimenes loceklis ir tiesīgs saņemt arī savu personīgo apliecību, tā nodrošinot ērtāku iespēju iegūt braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā. Ņemot vērā Ministru
kabineta noteikumus par valsts atbalsta programmas
Latvijas Goda ģimenes apliecība «3+ Ģimenes karte» īstenošanas kārtību, no 2020. gada skolēniem un
studentiem līdz 24 gadu vecumam būs nepieciešams
uzrādīt savu personalizēto 3+ Ģimenes karti. VSIA
Autotransporta direkcija aicina Goda ģimeņu vecākus laikus vērsties Sabiedrības integrācijas fondā un
pasūtīt šo karti saviem bērniem, jo nākamgad skolēni
un studenti līdz 24 gadu vecumam ar vecāku karti
braukšanas maksas atvieglojumus saņemt vairs nevarēs. Pieteikties kartei iespējams mājaslapā godagimene.lv vai mobilajā lietotnē 3+ karte. Tās izgatavošanas laiks ir līdz 45 dienām.
Kopš pērnā gada 1. septembra daudzbērnu ģimenēm ievērojami palielināti braukšanas maksas
atvieglojumi, ko iespējams saņemt, izmantojot sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālo maršrutu tīklā. Šobrīd skolēni un studenti līdz 24 gadu
vecumam no daudzbērnu ģimenēm var saņemt 90%
atlaidi no vienas biļetes cenas, savukārt pārējie
daudzbērnu ģimenes locekļi – 50% no vienas biļetes

Par valsts
SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības
licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu
analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums
ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas
autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.
un 40% no abonementa biļetes cenas. Valsts svētkos
(4. maijā, 11. un 18. novembrī) daudzbērnu ģimenes reģionālā maršruta autobusā vai vilcienā var
braukt bez maksas. Pēc braukšanas maksas atvieglojumu apmēra paaugstināšanas būtiski pieaudzis
pārvadāto daudzbērnu ģimenes locekļu skaits – no
Goda ģimenēm, kas reģionālo sabiedrisko transportu
izmantojušas 2018. gadā, 54% pārvadāti gada pēdējos četros mēnešos. No septembra līdz decembrim
reģionālajā sabiedriskajā transportā pārvadāti 528
tūkstoši pasažieri, kas izmanto 3+ Ģimenes karti, un
tas ir par 27% vairāk, salīdzinot ar analogu periodu
2017. gadā. No 2018. gada četru mēnešu pārvadātajiem daudzbērnu ģimeņu pasažieriem 319 tūkstoši
izmantojuši braukšanas maksas atvieglojumu 90%
apmērā, 151 tūkstotis – 50% apmērā, 48 tūkstoši –
40% apmērā un 10 tūkstoši – 100% apmērā.
Katru gadu apliecību 3+ Ģimenes karte lietotāju
skaits arvien vairāk pieaug – 2017. gadā izsniegtas
11 913 vecāku kartes un 3618 bērnu kartes, savukārt
2018. gadā – 13 627 vecāku un 23 535 bērnu kartes.
Tāpat pieaug uzņēmumu skaits, kas atbalsta Latvijas
Goda ģimenes apliecības programmu. 2018. gadā
Latvijā bija 294 privātie uzņēmumi, kas nodrošina atvieglojumus, ja tiek izmantota Goda ģimenes
apliecība, iepriekšējā gadā – 212 uzņēmumi un
2016. gadā – 132.
Lilita Pelčere,
VSIA «Autotransporta direkcija»
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: + 371 67356129; + 371 26627578
E-pasts: lilita.pelcere@atd.lv
twitter.com/ATD_LV;
facebook.com/AutotransportaDirekcija

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2018. gada 19. decembra
sēdes lēmumu Nr. 386 (protokols Nr. 13; 3.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 17

Grozījums Salacgrīvas novada
domes 2018. gada 17. oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 14
Par neapbūvētu zemes gabalu
nomas maksas
aprēķināšanas kārtību
Salacgrīvas novadā

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 43. panta pirmās daļas 13. punktu un
Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi 31. punktu
Izdarīt Salacgrīvas novada domes 2018. ga
da 17. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14
Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā
šādu grozījumu:
Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
“2. Neapbūvēta Pašvaldības zemesgabala pilsētā, kas tiek iznomāts ar mērķi – sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka

nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic
saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts
nomniekam kvalificējams kā komercdarbības
atbalsts, nomas maksu gadā nosaka 5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne
mazāku kā 8 EUR (astoņi euro) gadā.”
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Aicina balsot
konkursā
Labākais sociālais
darbinieks Latvijā
Labklājības ministrija (LM) izsludinājusi konkursu Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2018. Konkursa mērķis ir līdz 28. februārim
apzināt un pateikt paldies sociālajiem darbiniekiem, kuri Latvijā aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē, sniedz profesionālu
atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā un popularizē sociālā darbinieka profesiju.
Pretendenti tiek izvirzīti un vērtēti šādās nominācijās:
l Labākais iedzīvotāju izvirzītais sociālā dienesta sociālais darbinieks Latvijā 2018;
l Labākais iedzīvotāju izvirzītais nevalstiskā sektora sociālais darbinieks Latvijā 2018;
l Labākais darba devēja izvirzītais sociālās institūcijas vadītājs Latvijā 2018;
l Labākais darba devēja izvirzītais sociālais darbinieks Latvijā 2018;
l Labākais žūrijas komisijas izvirzītais sociālais darbinieks Latvijā
2018.
Kandidāts ar vislielāko punktu skaitu neatkarīgi no nominācijas
tiek nominēts par Labāko sociālo darbinieku Latvijā 2018. gadā.
Ir izstrādātas divas elektroniski aizpildāmas anketas, ar mērķi visiem iesniedzējiem piedāvāt vienādas iespējas un prasības anketu aizpildīšanā, par katru pretendentu sniedzot informāciju pēc vienādiem
kritērijiem. Viena anketa paredzēta aizpildīšanai par iedzīvotāju izvirzīto kandidātu, otra paredzēta darba devējiem, lai to aizpildītu par
saviem kandidātiem, tai skaitā par nevalstiskas organizācijas izvirzīto
kandidātu.
Lai pretendētu uz titulu Labākais sociālais darbinieks Latvijā
2018, jābūt Latvijā strādājošam sociālajam darbiniekam ar atbilstošu
izglītību un vismaz trīs gadu pieredzi sociālā darba jomā.
Konkursā vērtēs pretendenta ieguldījumu sociālā darba prakses attīstībā, starpprofesionālo un starpinstitucionālo sadarbību, sociālā darba praksē izmantotās inovatīvās metodes un ieguldījumu profesijas
attīstībā.
Konkursu LM īsteno sadarbībā ar Sociālo darbinieku biedrību,
Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu
vadītāju apvienību un Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu
asociāciju, kuru pārstāvji strādās žūrijā, lai vērtētu iesniegtās anketas
un piešķirtu atbilstošus titulus. Žūrija anketas izskatīs un lēmumu pieņems līdz 8. martam.
Pieteikumu aizpildīšana notiek elektroniski vietnē:
l www.visidati.lv/aptauja/1428883890/
–
aizpilda darba devēji, profesionālās un nevalstiskās apvienības;
l www.visidati.lv/aptauja/1428902340/ – aizpilda iedzīvotāji, privātpersonas (saites pieejamas LM mājaslapā). Anketas sastādītas elektroniski, paredzot, ka katram pieteicējam par pretendentu jāsniedz atbildes uz visiem jautājumiem (tā izslēgta iespēja sniegt pārāk izvērstas
un subjektīvas atbildes, nodrošinātas līdzvērtīgas prasības un iespējas
pret visiem pretendentiem).
Kandidāts, kura praksi un zināšanas anketas aizpildītājs novērtējis
ar maksimālo punktu skaitu, netiks vērtēts, jo iespējams, ka, piešķirot
maksimālo punktu skaitu visās kategorijās, iesniedzējs nav bijis objektīvs.
Konkursa nolikums pieejams LM interneta vietnē www.lm.gov.lv.

Saistošo noteikumu Nr. 17
Grozījums Salacgrīvas novada domes
2018. gada 17. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14
Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Salacgrīvas novadā
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura
izklāsts

Noteikumi izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 43. panta pirmās daļas 13. punktu un 2018. gada 19. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi 31. punktu, lai noteiktu zemes nomas
maksas aprēķināšanas kārtību iznomātajiem pašvaldības zemes gabaliem pilsētas
teritorijā, nosakot lietošanas mērķi – mazdārziņu teritorijas.

2. Saistošo noteikumu
nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi atbilst 2018. gada 19. jūnija Ministru kabineta noteikumu
Nr. 350 Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi 31. punkta nosacījumiem, kas paredz, ka pašvaldība saistošajos noteikumos var noteikt
lielāku nomas maksu neapbūvētam zemes gabalam, kas pilsētā nodots pagaidu
lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.

3. Informācija par plānoto Saistošie noteikumi samazina plānotos budžeta ieņēmumus par 1435,00 euro gadā.
projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi tiešā veidā neietekmēs uzņēmējdarbību pašvaldības teritorijā.
Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskas un juridiskas personas, kas vēlas nomāt pašvaldības zemes gabalus. Līdz ar to
tiks radītas vienlīdzīgas tiesības visām mērķgrupām visā novada teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Personas informāciju par pašvaldības valdījumā vai turējumā esošiem iznomājamiem zemesgabaliem var iegūt Salacgrīvas novada domes mājaslapā www.sa
lacgriva.lv, un saskaņā ar 2018. gada 1. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 350
37. punktu iesniedz iesniegumu Salacgrīvas novada domē vai Ainažu un Liepupes
pārvaldē.

6. Informācija par konsul- Saistošo noteikumu projekts un projekta paskaidrojuma raksts ievietots www.sa
tācijām ar privātpersonām lacgriva.lv.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
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Ziemassvētku pasākums bērniem
ar īpašām vajadzībām
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Koru draudzība
Ainažos

Ainažu kultūras namu mēneša laikā vairākkārt
pieskandinājušas koru dziesmas. 26. janvārī notika
koru draudzības vakars, kurā viesojās jauktais koris
Ale no Alojas un Rūjienas kultūras nama jauktais
koris Ziemeļzeme. Viesus laipni uzņēma Ainažu
jauktais koris Krasts un diriģente Agra Jankovska.
Pēc koncerta dalībnieki draudzīgā gaisotnē ar rotaļām un dažādām aktivitātēm atzīmēja atkalredzēšanos.
Lai veicinātu starptautisku koru sadraudzību,
16. februārī ciemos bija aicināti kaimiņzemes Igaunijas jauktie kori no Treimaņiem un Ūlu. Kopā ar
kori Krasts Igaunijas viesus sagaidīja arī VEF kultūras pils jauktais koris Senrīga. Ainažu kultūras
namā izskanēja dvēselei un ausīm baudāma koncertprogramma ar nosaukumu Pāri robežām.
Madara Oga-Timofejeva

2. februāris – Sveču
diena

Ir jauki svētkus svinēt visiem kopā

Ļauj gaismas straumei
sirdij tecēt cauri, –
tam brīnumam, ko
Ziemassvētki nes,
No mīlestības silto
vārdu auras,
Lai atkal sasilst
mūsu dvēseles!

(K. Apškrūma)
Beidzot arī pienākusi skaistā ziema!
Un kopā ar to – brīnumu un rūpju laiks.
Laiks, kad katrs no mums var padalīties ar daļiņu savas dvēseles. Laiks, kad
aukstums saldē līdz pat kaulam un sals
sasaldē visu, kas trāpās tam ceļā. Tomēr
mūsu ikgadējā Ziemassvētku pasākumā
bija dzirdamas tikai bērnu čalas, smiekli,
svētku dziesmas un jautras sarunas.
29. decembrī atpūtas kompleksā Birzgaiļi notika Ziemassvētku eglītes sarī-

kojums, uz kuru tika aicināti 38 mūsu
novada bērni ar īpašām vajadzībām kopā
ar ģimenēm. Pasākuma laikā bērniem
bija iespēja iesaistīties dažādās jautrās
aktivitātēs, klausīties dziesmas Katrīnas
Borozdinas un viņas komandas izpildījumā, kamēr vecāki blakus telpā varēja
savā starpā pārrunāt aktuālās problēmas.
Protams, kā jau katru Ziemassvētku
pasākumu, arī šo apmeklēja Ziemassvētku vecītis ar savu mazmeitiņu Sniegbaltīti. Viņi bērniem parasti atnes dāvanas.
Visi bija patiesi priecīgi par ziemas tēlu
ierašanos un dāvanām, un kopīgajām aktivitātēm.
Liels paldies ikvienam, kas palīdzēja
pasākumam īstenoties. Īpašs paldies labdarības fondam Ticība. Cerība. Mīlestība par dāvanu sagādāšanu, Salacgrīvas
novada domei, Vijai Ozolai, Baibai Ku-

ņecai, Ingai Veidei, Aināram Ziemelim,
Valērijai Ozolai, K. Borozdinai, Elīnai
Ozolai, Sanitai Ozolai, Justīnai Borozdinai, Valērijam Grigorjevam, Liānai
Smalkajai un liels paldies Lijai Jokstei
par telpu nodrošinājumu.
Vasaras sākumā mūsu novada īpašajiem bērniņiem plānots nākamais pasākums. Daži no viņiem varēs piedalīties
vasaras rehabilitācijas nometnēs un regulāri apmeklēt rehabilitācijas kursus. Ja
kādam ir vēlme palīdzēt bērniem ar īpašām vajadzībām, varat droši interesēties
Sociālajā dienestā, kur jums palīdzēs ar
informāciju, kā tieši to izdarīt. Var vērsties arī pie Marijas Grigorjevas, pasākumu īpašajiem mūsu novada bērniem
organizatores.
Steigsim darīt labus darbus!
Marija Grigorjeva

Liepupes bibliotēkā šajā dienā pulcējās apmeklētāji, lai tiktos ar pašreizējās minitekstiliju
izstādes autori Margitu Čudi. Māksliniece trīs gadus ir mūsu novadniece un dzīvo Duntē. Margita
veidojusi lielformāta darbus gobelēna tehnikā, bet
tagad pievērsusies minitekstilijām, kurās attēlotas
gadalaiku izjūtas – plaukstošais pavasaris, saulainā vasara, krāsainais rudens un vizuļojošā ziema.
Tā ka jūra no pašreizējās dzīvesvietas ir netālu,
daļa darbu veltīta tieši jūras tēmai. Jūras viļņu putojošais skrējiens atspoguļojas no darba uz darbu.
Pašlaik māksliniece pievērsusies gleznošanai ar
guaša krāsām.
Pasākuma otrajā daļā pārrunājām Sveču dienas ticējumus un pārliecinājāmies, ka būs agrs
pavasaris. Uzzinājām par sveču krāsu nozīmi un
iededzām dzeltenu sveci, kas visiem deva mieru,
labsajūtu un savstarpēju uzticēšanos. Tā kā 4. februārī pēc austrumnieku kalendāra sākas Dzeltenās
zemes cūkas gads, uzzinājām ka Cūka būs labsirdīga un sabiedriska patronese, kas viesīs izmaiņas
visās dzīves sfērās un likvidēs konfliktus.
Paldies visiem par jauko kopābūšanu!
Sarmīte Zvīne,
Liepupes bibliotēkas vadītāja

Atceroties 25. martu
Kādā februāra pēcpusdienā apmeklēju Ritu Kozlovu, kura Salacgrīvā ciemojās un
laipni piekrita nelielai sarunai. Apbrīnojama ir astoņdesmitgadīgās kundzes enerģija,
dzīvesprieks un skatījums uz dzīvi. – Esmu no Ogres novada Madlienas, man patīk
rakstīt stāstiņus un dzejolīšus. 25. marts Latvijai ir sēru diena, arī mani radi ir bijuši
izsūtīti, tāpēc tapuši vairāki dzejoļi un stāsti par šo laiku, – viņa stāsta. 80 gadu vecumā kundze joprojām lasa bez brillēm, izteiksmīgi un emocionāli. Jāteic – nevis lasa,
bet izdzīvo savu stāstu un dzejoļu varoņu dzīves un notikumus.

Melnais ceļš

Balts mēness loga rūtīs raugās,
Tālē zvaigžņu simti mirdz,
Modina mani māmuļa mīļā,
Lai tēvs mani skolas gaitās vestu.
Sniegi jūk zem kumeliņa kājām,
Kaut kur tālu vilciens dārd.
Dzird ļaudis raudam…
Vai gan zināju, ka mūžam pametīšu
tēva mājas,
Ka zaudēšu es dzimteni.
Svešās zemēs tālu klīdu,
Radus, draugus meklēju.
Radi, draugi svešumā,
Brāļi, māsas tālumā
Savu valodu aizmirsuši.
Tagad vecs un skumjš es mājās nāku,
Lai dzimteni vēl redzētu.
Nav vairs zemes, nav vairs mājas,
Pat sirmais skurstenis drupis jau.
Tikai ābelīte sirmā
Kā māmulīte zaru rokas pretī sniedz.
Eju skumīgi pa zaļo meža taku,
Kur mani mīļie, labie dus.
Piedod, mātes krustam pieglaužu es galvu,
Piedod, mīļā māmuliņa,
Tad būs mierā skumjais gars.
Ritas kundzes tanti – tēva māsu – izveda, un sarunbiedre pārstāsta, ko radiniecei
nācies piedzīvot.

Ardievu, Dzimtene!

Mājās pārbraucis un zirgus nojūdzis,
saimnieks drūmā izskatā ienāca istabā.
“Kas noticis?” vaicāja viņa sieva Anna.
“Daudzus ir izsaukuši uz pagastu un viņi
nav atbraukuši mājās. Jelgavas stacijā ir
daudz vilcienu, runā, ka būs izvešana... Nu,
mūs jau neaizskars, visas nodevas esam nokārtojuši, būs jau labi,” drūmi noteica saimnieks.
Naktī pagalmā iebrauca mašīnas, pie
durvīm pieklauvēja, ienāca divi bruņoti čekisti un šoferis, viens no čekistiem nokliedza: “Divu stundu laikā sataisieties, jūs
izved!” “Par ko?” tēvs jautāja. “Turi muti,
fašistu budzi!” atkliedza čekists. Vecāmāte
gulēja slima. “Atstājiet mani nomirt šepat,”
viņa lūdza. To neviens neklausīja, ar visu
matraci māti iemeta mašīnā. Mazā Maijiņa,
viņu meitiņa, raudāja un negribēja ģērbties.
Viens no čekistiem bērnam iesita, tēvs viņu
atgrūda no mazās. Atskanēja šāviens, un
Jorģis saļima uz grīdas, bet Annu un mazo
meitiņu iedzina mašīnā. Tā sāka braukt.
Jelgavas stacijā visus ielādēja lopu vagonos
un sākās melnais ceļš tālumā. Vecā māmuļa gulēja karsonī, zāļu nebija. Kādu dienu
meitiņa lūdza vecmāmuļai pastāstīt pasaciņu. Vecmāmiņa izstiepa roku, gribēja teikt,
lūpas sakustējās, bet acis aizvērās uz mūžu.
Viņas ceļš bija beidzies… Kādā pieturā

ienāca čekisti un visus mirušos izmeta ārā
sniegā. Mazā raudādama ķērās vecmāmiņai
apkārt. Tikai ar spēku māte noturēja bērnu
pie sevis. Bet vēl ilgi, ilgi viņa raudāja…
Arī mazā bija slima. Vairāk viņa gulēja
mātei klēpī nekā runāja. Kādā pieturā ienāca čekisti, ieraudzīja guļošo bērnu, paķēra
un izmeta sniegā. “Māmiņ…” bija pēdējais, ko Anna dzirdēja. Zaudējusi samaņu,
viņa gulēja vairākas stundas. Pārējie par
viņu rūpējās. Nonākušu galastacijā Om
skā, Annu iedalīja meža darbos. Nelaimīgā
sieviete strādāja automātiski, ausīs arvien
skanēja mīļā bērna balstiņa: “Māmiņ…”
Tā pagāja bēdu gadi. Pēc Staļina nāves
pienāca amnestija. Cilvēkus sāka atlaist
mājās. Kur gan Annai bija mājas? Ne vīra,
ne bērna, ne vecmāmiņas. Tomēr Anna
brauca atpakaļ. Līdz Maskavai aizveda par
brīvu, bet tālāk bija jātiek pašiem. Vilciena pavadones uz Rīgu bija laipnas, atļāva
braukt bez biļetes. Vagonā ienāca biļešu
kontrole – divas sievietes, viena vecāka,
otra pavisam jauniņa, vēl skolniece. Tādai būtu jābūt manai Maijiņai, iedomājās
Anna.
Jaunākajai kaklā bija zelta ķēdīte ar medaljoniņu, ko Anna pazina par savu. “Piedodiet, lūdzu,” viņa uzrunāja jauno meiteni, “kur jūs dabūjāt šo ķēdīti?” “Tā man
vienīgā piemiņa no mīļās māmiņas, čekisti
mani mazu izmeta no vilciena, bet mans
audžutēvs bijis medībās, dzirdējis mani
kliedzot, apšāvis vilkus un mani pārnesis
mājās. Tā viņi mani izaudzināja, īstā māte
nebūtu labāka kā viņi,” stāstīja meitene.
“Kā jūs sauc?” uztraukta vaicāja Anna.
“Es sevi saucu par Maijiņu,” atbildēja meitene. “Atveriet medaljonu!” iesaucās Anna.
Meitene atvēra, un tajā bija Annas jauno
dienu bilde. “Jūs esat mana īstā, mīļā mā-

miņa,” raudot sauca meitene. “Mana mazā
pelīte!” apskāvusi Maiju, priecājās Anna,
“Ko nu darīsim?”
“Audžuvecākus es pamest negribu, bet
no tevis, māmiņ, šķirties arī nevaru!” meitene uztraucās. “Brauciet visi uz Latviju,
man tur ir dzimtene,” aicināja Anna. Maijas
audžutēvs bija latvietis, māte gan sibīriete.
Pierunāti audžuvecāki pārdeva visu un, nokārtojuši dokumentus, kopā devās ceļā uz
mājām, uz Latviju.
Uzrādījusi dokumentus, Anna dabūja savās mājās istabiņu, audžuvecākiem iedeva
divas, jo viņi bija trijatā. Kādas bija kādreiz
skaistās mājas! Logi izsisti, mēslu kaudzes
visapkārt. Kādreiz tīrie celiņi piegružoti, aizauguši un netīri…
Anna sāka strādāt fermā par slaucēju.
Meitiņa, abu māmuliņu lolota, gāja skolā
un izmācījās par pārdevēju. Vēlāk apprecējās ar savu audžubrāli Jorenu, jo brālis
jau viņš nebija. Kāzu dziesmai skanot,
Annai lija asaras. Cik īss bija viņas laimes
brīdis! Darbs un bēdas salauza lepnās Latvijas saimnieces sirdi. Kad Latvija atguva
neatkarību, Anna palūdza viņu pienest pie
loga. Znots to izdarīja, un Anna ieraudzīja
virs pagastmājas plīvojam sarkanbaltsarkano karogu… “Vai tiešām? Vai tiešām tā ir?”
vaicāja Anna. “Lai Dievs svētī Latviju,”
viņa novēlēja un slēdza acis uz mūžu.
Šis stāsts ir kā pasaka ar laimīgām beigām, bet Ritas kundze apstiprina, ka reāls
notikums. Atvadāmies un martā norunājam
nākamo tikšanos, jo kundzei vēl daudz stāstāmā. Līdz šim viņas darbi nav publicēti, jo
stāstus par veco laiku dzīvi, īpaši jau Ulmaņa laikiem, padomju gados nepublicēja.
Ritas Kozlovas stāstīto pierakstīja
Ilga Tiesnese
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Mūsu vieglatlēti
Maxima
Jaunatnes
kausā

2019. gada 27. februāris

Vislatvijas Vaifija spēles
turnīrs Vispasaules
drošāka interneta dienā
Apsveicam Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas 4. klases skolnieku Niku
Kalniņu ar piedalīšanos Vislatvijas Vaifija spēles finālā Rīgā!
Tās fināls norisinājās 5. februārī, Vispasaules drošāka interneta dienā, Rīgā,
VEF kvartāla kamerzālē. Tas pulcēja
3.–4. klašu skolēnus no 38 Latvijas skolām. Fināls tika organizēts kā atraktīva
skolēnu zināšanu un prasmju pārbaude,
kur dalībniekiem bija jāatbild uz āķīgiem
jautājumiem par drošu un gudru interneta lietošanu un jāveic praktiski uzdevumi

par šo tēmu. Pasākumu vadīja multimākslinieks Kašers un YouTube kanāla un
TV raidījuma Mēs ar brāli kolosāli vadītāji Emīls un Ieva.
Ineta Lielkalne,
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas
skolotāja

Apsveicam ceturtklasnieku Niku
Kalniņu ar piedalīšanos Vislatvijas
Vaifija spēles finālā Rīgā!

Mūsu čempions Aleksis Goba

10. februārī Rīgas sporta manēžā pirmo
reizi notika Maxima Jaunatnes kauss U-16
grupai. Sacensības pārsteidza ar ļoti lielu
skaitu dalībnieku – vairāk nekā 650 sportistiem no 24 Latvijas pilsētām. Teicamus
personiskos rekordus sasniedza un kausus
izcīnīja Aleksis Goba – 3. vieta 60 m ar
rezultātu 7,60 s un 3. vieta 300 m ar rezultātu 40,79 s. Lielisku rezultātu uzrādīja
arī Līva Priekule, kura lodes grūšanā ar rezultātu 10,12 m izcīnīja 4. vietu. Labus rezultātus uzrādīja arī Alise Smilte un Līva
Zariņa.
Liels paldies trenerei Astrīdai Gromovai par ieguldīto darbu un emocionālo atbalstu arī grūtos un sarežģītos brīžos!
Inga Goba

Vislatvijas Vaifija spēles fināls

Aizvadīta pirmā OC Limbaži basketbola
čempionāta Zvaigžņu spēle

9. februārī Limbažu 3. vidusskolas
sporta zālē tika aizvadīt pirmā Olimpiskā
centra (OC) Limbaži basketbola čempi
onāta Zvaigžņu spēle, kurā piedalījās basketbolisti no teju visām čempionātā spēlējošām komandām.
Diena sākās ar priekšsacīkstēm trīspunktu un meistarības konkursos. Trīnīšu
konkursā piedalījās 17 labākie tālās distances metēji, no kuriem trīs iekļuva sacensību finālā. Labākos rezultātus uzrādīja
Gatis Zlemets no komandas Limbaži U17,
kurš grozā raidīja 15 metienu, Jānis Ģīlis
no TZT bija precīzs 16 reižu, bet vislabāko rezultātu uzrādīja Kristaps Kalniņš no
BK Salacgrīva ar 18 punktiem.
Tikmēr meistarības konkursā piedalījās astoņi garie un tikpat īsie spēlētāji, no
kuriem finālā iekļuva Renārs Golubevs no
TZT un Valters Smiltens no Pārgaujas.
Uzreiz pēc konkursu priekšsacīstēm
tika izlozēti komandu sastāvi Zvaigžņu
spēlei. Komandas tika sadalītas pēc krāsām – melnajos un baltajos. Melno komandu pārstāvēja Vents Veinbergs (Limbažu ceļi), Dāvis Rudzītis (Umurga), Dinārs Sārs (BK Salacgrīva), Elvijs Zebuliņš
(BK Lēdurga), Dāvis Skrastiņš (Limbažu
ceļi), Edgars Edelmanis (BK Salacgrīva),
Kaspars Neimanis (BK Salacgrīva), Egons
Vilde (Grīva), Renārs Golubevs (TZT) un
Ronalds Demidovs (Spartaks). Balto komandas pārstāvēja K. Kalniņš (BK Salacgrīva), Raimonds Segliņš (BK Lēdurga),
V. Smiltens (Pārgauja), Gvido Paegle
(Salacgrīvas vidusskola), Ingus Kukuts
(Pāle), Aleksis Freibergs (Spartaks), Gatis
Šmits (BK Lēdurga), Rūdolfs Jānis Bomis
(Limbaži U17), Emīls Eglītis (Kopturis-A)
un Artūrs Vītols (BK Aloja/Graintech).

Basketbolisti un atbalstītāji ir gandarīti – spēle bija izdevusies!

Pēc mača pirmās ceturtdaļas notika
komandu treneru/pārstāvju metienu konkurss no centra, kurā ar precīzu raidījumu izcēlās A. Vītols no Alojas komandas.
Puslaika pārtraukumā meistarības konkursa finālā par uzvarētāju tika kronēts
V. Smiltens. Pēc trešās ceturtdaļas tika aizvadīts trīspunktu metienu konkursa fināls,

kurā visprecīzākais bija K. Kalniņš.
Zvaigžņu spēles uzvarētājs tika noskaidrots tikai pašā mača izskaņā, kad
ar precīzu trīspunktu metienu piecas
sekundes pirms spēles beigām izcēlās
D. Sārs no melnās komandas. Baltajiem
vēl bija iespēja spēles rezultātu vērst sev
par labu, tomēr tas neizdevās, un par

pirmās OC Limbaži Zvaigžņu spēles uzvarētājiem kļuva melnā komanda. Par
vērtīgāko spēlētāju tika atzīts D. Sārs no
BK Salacgrīva. Viņam mačā 17 punkti,
sešas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles.
Dāvis Strazds,
OC «Limbaži» sporta darba organizators
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Absolventu mačs
Salacgrīvā
Šogad jau 47. reizi Salacgrīvas vidusskolā notika absolventu mačs basketbolā.
Uz to februāra pirmajā sestdienā Salac
grīvā sabrauc vidusskolas beidzēji no visas
Latvijas, lai kopīgā spēlē pret vidusskolas
skolēnu komandu noskaidrotu uzvarētāju.
Šo tradīciju 1972. gada aizsāka fizkultūras
skolotājs Pēteris Dārziņš, kurš tieši 2. februārī svin savu dzimšanas dienu. Šogad tā
bija jau 75.!
Basketbola spēles sākās jau pulksten 11, kad labāko komandu noskaidroja
absolventi. Šogad par uzvaru sacentās četras absolventu komandas: Zīdaiņi, Dēli,
Mazdēli un Tēvi. Veiksmīgākie izrādījās
Mazdēli – Edgars Šilbergs, Kristaps Kalniņš, Elvijs Jaunbalodis, Kaspars Neimanis, Dāvis Melnalksnis un Edgars Edelmanis.
Interesantākā un atbildīgākā tāsdienas
spēle starp komandām Vidusskola un Absolventi sākās plkst. 18. Vispirms klātesošie uzklausīja Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja Dagņa Strauberga un Salacgrīvas vidusskolas direktores Sanitas
Šlekones uzmundrinošos vārdus, un tad
jau spēles atklāšanai uz laukuma stājās
abas komandas. Vidusskolā šogad spēlēja Rinalds Miksons, Rihards Bendrāts,
Mārtiņš Ilvess, Valters Bitmanis, Kristers
Briedis, Kristers Kotāns, Raivo Ramba,
Ernests Kupčs un Toms Valdmanis, komandas treneris – Daniels Grigorjevs.
Absolventus pārstāvēja Markuss Kalviņš,
Daniels Pīle, Emīls Eglītis, Emīls Ļebedevs, Edgars Klāvs, Kristaps Kalniņš, Edgars Šilbergs, Elvijs Jaunbalodis, Edgars
Edelmanis, Dāvis Melnalksnis, Jevgēņijs

Mihailovskis, Egons Vilde, Kārlis Valenieks, Sandis Gromovs, Riivo Eeltamm,
Juris Jirgensons, Mareks Rakuzovs, Jānis
Irmejs, Raitis Veinbergs, Ainārs Šmits,
Uģis Maurītis, Andris Irmejs, Māris Zariņš, Guntis Bukāns, Aleksandrs Rozenšteins, Jānis Drulle un Aigars Ragainis.
Mača tiesneši šogad bija Mihails Mihailovs un Boriss Cibankovskis no Cēsīm.
Šī gada absolventu mačs basketbolā
bija spriedzes, pozitīvu emociju un satraukuma pilns. Kad līdz spēles beigām
bija nedaudz mazāk par divām minūtēm,
skolēni bija vadībā ar 71:69, atbalstītāji
zālē skandēja skola, skola, skola! un šķita, ka šogad uzvarēs Vidusskola. Bet teju  
izskaņā laukumā nāca dienas meistarīgākie absolventi E. Šilbergs, E. Jaunbalodis,
D. Melnalksnis, K. Kalniņš un E. Edelmanis… Rezultātā ar 75:79 arī šogad uzvarēja Absolventi!
Sacensību starplaikos notika trīspunktu
metienu konkurss, kurā uzvarēja D. Grigorjevs, kurš no 25 metieniem grozā iemeta 17, savukārt veiklības stafetē uzvarēja
E. Šilbergs.
Paldies Salacgrīvas vidusskolas skolēniem, absolventiem par interesanto, atraktīvo un pozitīvām emocijām pilno spēli,
basketbola klubam Salacgrīva, Jurim Vizumam, Mārim Zariņam, Lindai Grandbergai, Mārītei Jankovskai, Sandrai Bērziņai par ieguldīto organizatorisko darbu un
kebabnīcai KasTe par dāvanu trīspunktu
metienu un stafetes konkursa uzvarētājiem!
Ilga Tiesnese

47. Absolventu
mačs ir sācies

Spēle bija
interesanta un
saspringta

Pēcspēles kopbilde. Paldies par sportisko vakaru!

6. martā 12.00
Salacgrīvas kultūras namā
no 12. februāra līdz 12. martam

Salacgrīvas novada
pensionāru biedrības
sanāksme.
Darba kārtībā:
1. atskaite par paveikto,
2. biedrības valdes vēlēšanas.
Transports
l Korģenē no veikala – 10.45,
l Ainažos no autoostas stāvlaukuma – 11.15.
Neskaidrību gadījumā zvanīt
Aijai Kirhenšteinei – 29465758.

16. martā plkst. 12.00

uz sarunu par tomātiem,

to šķirnēm un audzēšanas knifiņiem
aicina Natālija Zeltiņa –
tomātu audzēšanas entuziaste,
kolekcionāre un lietpratēja no Valmieras.

Aicinām atsaukties cilvēkus,
kuri var piedāvāt dzīvošanu
četru cilvēku ģimenei
(divi pieaugušie un divi skolas vecuma bērni)
uz laiku, kamēr notiek remonts un atjaunošanas
darbi ugunsgrēkā cietušajā Rīgas ielas namā,
Salacgrīvā. Zvanīt 25569335 (Laila).
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Jubilāriem

Salacgrīvas kultūras namā
16. martā pulksten 13.00

Vai tajos baltos ledusziedos,
Ko februāris pasniedz jums,
Ir redzams visu jubilāru
Gadsimtiem glabāts noslēpums?
Bet varbūt tā ir mērķtiecība,
Kam liela pašatdeve klāt,
Par ko jūs allaž svētku dienā
Mēdz apbrīnojot godināt.

Sveiciens februāra jubilāriem!
Gaišu, priecīgu un saulainu mēnesi!
Pavasaris vairs nav aiz kalniem, vēl tikai mazliet un
daba modīsies! Veselību, izturību un prieku to sagaidīt!

«Tulpju balle»
kad			
kur			
kas spēlē
ieeja			
un vēl		
				
				

Datums
5.III 16.00
6.III
7.III 16.00
Līdz 8.III
8.III 13.00
8.III 13.00
Martā

11.III 10.00
Līdz 12.III
No 13.III

13.III
Martā

14.III 15.00
Martā

20.III 14.00
21.III 15.00
29.III 15.00
Martā

Saviesīgā biedrība Svētupes Lauva
2. martā plkst. 13.00
aicina apmeklēt Dižlauvās

8. martā plkst. 20.00

z.s. VĪGANTI atpūtas kompleksā «Birzgaiļi»

«APVEDCEĻŠ»

10 EUR
iepriekšēja pieteikšanās,
ar groziņiem,
iespēja pasūtīt klātu uzkodu galdu…

Veikals GoALCO aicina darbā

galveno grāmatvedi.

Interesēties pa tālr. 24246644, harry@goalco.lv.

Marts BIBLIOTĒKĀS
Pasākums
Tikšanās ar populārāko Latvijas jauno rakstnieci
Karīnu Račko
Rīta stunda bērniem Pičiņu, pačiņu
Radošā darbnīca Naskie pirkstiņi
Skultietes Māras SKRIDES gleznu izstāde
Ar dziesmu un otu...
Izstādes noslēguma pasākums kopā ar autori
8. marts Šveika zīmē. Tikšanās ar joprojām spēlējošo
Dailes teātra aktieri, Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku,
aktieru Zelta fonda dalībnieku Gunāru Placēnu
Literātu gadskārtējo jubileju izstādes
l Te viņš bija, te viņš zuda sudrabkaltais mēnestiņš...
Vilim Plūdonim – 145
l Monumentālais devums latviešu prozā 20.–30. gados
Aīdai Niedrai – 120
Pasākums bērniem Bērni, klausaities nu, stāstīšu jums
pasaku... (V. Plūdonim –145)
Laimoņa Martinsona fotoizstāde
Ikdienas lietas fotomeistara acīm
Sadarbībā ar Salacgrīvas muzeju tapusi
izstāde-fotoekspozīcija Zutiņš murdā (tā mūsdienās
runā un zvejo vienīgi Salacgrīvas pusē!). Izstādē
skatāmi Salacgrīvas muzeja pastāvīgās ekspozīcijas
fotomateriāli par nēģu zvejas vēsturi un tradīcijām
Vidzemes jūrmalā.
Pievakares sarunas bibliotēkā
Literatūras izstādes:
l Vilis Plūdonis – dzejas skanīguma meistars,
veltīta dzejnieka 145. jubilejai
l Sievietes veselībai un skaistumam,
veltīta Starptautiskajai sieviešu dienai
l Šķiroties no tēva mājām…,
veltīta leģionāru atceres dienai
l Aizved nezināmās tālēs. Sibīrijā. Latvieši,
veltīta Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai
l Mirkļi teātra pasaulē, veltīta Teātra dienai
Pasākums lasītāju klubiņa Vārds dalībniekiem
Literatūras izstādes:
l Viss iznirst un aiznirst kā pasakā zilā;
Šalc brīnišķi sapņi un dvēseli cilā.
Dzejniekam un rakstniekam Vilim Plūdonim – 145
l Rakstniecei Aīdai Niedrai – 120
l 25. marts – to nedrīkst aizmirst
(Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena)
Bibliotēkas 10 gadu jubileja Liepupes centrā
Pasākums Dzejas virpulī, veltīts pasaules dzejas dienai
Krustvārdu mīklu minētāju pēcpusdiena
l Jaunieguvumi daiļliteratūrā, nozaru literatūrā un
periodikā
l Rotaļu telpā – nāc un iepazīsti spēles atpūtai un
radošai domai
l Ievērojamu kultūras personību dzīves jubilejas

Vieta
Salacgrīvas bibliotēkā
Svētciema bibliotēkā
Korģenes bibliotēkā
Tūjas bibliotēkas &
Zinību centra zālē
(Liedaga ielā 11)
Tūjas bibliotēkas &
Zinību centra zālē
(Liedaga ielā 11)
Liepupes bibliotēkā

Korģenes bibliotēkā
Salacgrīvas bibliotēkā

erudīcijas spēles
Asini prātu 2019 1. kārtu.
Esiet atsaucīgi, asprātīgi un
organizējiet 2–5 cilvēku komandas.

Esat laipni gaidīti.

Ainažu kultūras namā

16.III		 17.00 tekstilmākslinieces Rutas Linītes izstādes atklāšana
22.III		 17.00 Andreja Ēķa kinokomēdija Klases salidojums, ieeja – 3 EUR

Salacgrīvas kultūras namā

1.III
Salacgrīvas novada skolu Popiela 2019
8.III		 20.00 8. marts Bocmanī. Atmiņu vakars Bocmaņa gaisotnē, kurā balli spēlēs grupa
				 Solīda kompānija, arī Albertiņš un Skuju Andža. Mazas ainiņas iz Bocmaņa
dzīves izspēlēs Visa veida versijas. Varēsi padalīties ar savu Bocmaņa stāstu un
nopelnīt Bocmaņa vecbiedra nosaukumu. Būs fotostūrītis no tiem laikiem.
				
Vietas pie galdiņiem rezervēt kultūras namā. Ieeja 5 EUR
16.III		 13.00 jauno talantu konkurss. Aicināti piedalīties jaunie izpildītājmākslinieki
līdz 18 gadiem dažādās jomās. Ieeja – bez maksas
23.III		 18.00 jauniešu deju kolektīvu koncerts Lustes diena. Piedalās TDA Katvari,
TDA Latve, TDA Bramaņi, DA Pērle, JDK Kalsnava, JDK Bramaņi B grupa,
JDK Varavīksne B un C grupa, JDK Prieks, JDK Dīdeklis, JDK Imanta,
JDK Virpulis, JDK Zelta Virpulis, JDK Strūga un JDK Randa. Ieeja – 2 EUR
25.III		 14.00 piemiņas brīdis politiski represētajiem pie piemiņas akmens
			
14.30 Salacgrīvas muzejā
				 l tikšanās pie tējas tases
				 l filma Lustrum. Stāsts par VDK arhīvu un pagātnes izvērtēšanu atjaunotajā
				
Latvijas valstī+

Tūjas bibliotēkas &
Zinību centra zālē
(Liedaga ielā 11)

Svētciema bibliotēkā
Svētciema bibliotēkā

Ainažu bibliotēkā
Ainažu bibliotēkā

20.III 18.00 A. Ēķa filma Blēži.

Liepupes bibliotēkā
Korģenes bibliotēkā
Korģenes bibliotēkā
Tūjas bibliotēkas &
Zinību centra zālē
(Liedaga ielā 11)

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

Negodīga ierēdņa, ārštata aktrises, dedzīga
alūksnieša un ietekmīgas biznesa sievietes
mīlas četrstūris – tas varētu būt nopietni,
ja vien nebūtu tik smieklīgi.
Galvenajās lomās: Intars Rešetins,
Rēzija Kalniņa, Ieva Florence, Ralfs Eilands,
Leonarda Ķestere, Ivo Martinsons,
Jurģis Spulenieks un Sandis Pēcis.
Filmas varoņu tērpus veidojis atraktīvais
kostīmu mākslinieks Dāvids. Ieeja – 3 EUR

21.III 16.00 teātra izrāde bērniem
Noslēpumu sala.
Šī ir jautra un izzinoša izrāde bērniem,
kurā varoņi interaktīvi iesaista mazos
skatītājus. Izrādes laikā bērni tiek ierauti
aizraujošā piedzīvojumu pasaulē, kurā kopā ar
izrādes varoņiem kā datorspēlē atrisina
dažādus uzdevumus. Tā ir vēl viena iespēja
uzzināt interesantus faktus – matemātikā,
dabaszinībās, vēsturē, literatūrā u.c.
Izrāde veidota tā, lai būtu interesanta
gan pirmsskolas, gan sākumskolas vecuma
bērniem. Ieeja – 3 EUR

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 4000 eks.

