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Salacgrīvas novada
izdevums

	 Anketas	pieejamas	Liepupes	pagasta	pārvaldē,	pagasta	bibliotēkās,	veikalos,	kafejnī-
cā Birzgaiļi un	Salacgrīvas	novada	mājaslapā www.salacgriva.lv.
	 Anketas	 lūdzam	 aizpildīt	 un	 iesniegt	 novada	 Informācijas	 nodaļā	 personīgi	 vai	 
ilga.tiesnese@salacgriva.lv, vai	ar	pasta	sūtījumu	uz	Salacgrīvas	novada	domes	Infor-
mācijas	nodaļu,	Smilšu	iela	9,	Salacgrīva,	LV-4033	līdz	29.	jūnijam.

Aptauja par Liepupes pagasta pārvaldnieku
Cienījamie	liepupieši!
	 Salacgrīvas	 novada	 dome	 novērtē	 ilg-
gadējā	Liepupes	pārvaldes	vadītāja	Aivara	
Ilgavīža	 ieguldījumu	 pagasta	 attīstībā	 un	
pieņēmusi	 lēmumu	 respektēt	 viņa	 vēlmi	
darba	attiecību	pārtraukšanai.
	 Lai	 turpinātos	 iesāktie	 darbi	 un	 taptu	
jauni	 projekti,	 Liepupē	 vajadzīgs	 jauns,	
enerģisks	un	mērķtiecīgs	pārvaldnieks.	
	 Ar	 šo	 anketu	 vēlamies	 uzzināt	 jūsu	
viedokli	 par	 to,	 kuram	 uzticēt	 Liepupes	

pārvaldes	 vadību.	 Mēs	 meklējam	 kādu,	
kurš	nebaidās	no	darba	ar	cilvēkiem,	prot	
plānot	savu	un	padoto	darbu,	prot	nesolīt	
neiespējamo	un	turēt	dotos	solījumus,	kurš	
gan	 runās,	 gan	 darbos	 būs	 atbilstošākais	
Liepupes	dzīves	veidotājs.
	 Jūs	noteikti	zināt	un	varat	ieteikt	labā-
kās	kandidatūras!

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Liepupes pagasta pārvaldnieka amatam iesaku
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Anketu aizpildīja:  ……………………………………….........………
        (paraksts un atšifrējums)

Trešais reņģēdāju festivāls

	 Saulainajā	 un	 siltajā	 
19.	 maijā	 Salacgrīvā,	 Ost-
malas	 laukumā,	 notika	Tre-
šais	reņģ	ēdāju	festivāls.	
	 Svētki	 reņģei	 un	 reņģē-
dājiem	 sākās	 pulksten	 10	
ar	 kuģa	 taures	 pūtienu	 un	
svētku	 gājienu	 no	 kultūras	
nama	līdz	skatuvei	un	svinīgām	atklāšanas	
runām.	 Pirmais	 klātesošos	 uzrunāja	 festi-
vāla	 idejas	 autors	 un	 galvenais	 tā	 organi-
zētājs	 Dzintris	 Kolāts. – Reņģēdāju mēs, 
“smalki sakot”, identificējam ar vienkāršo 
cilvēku, kurš veido Latvijas vaibstus, no
saka vēlēšanu rezultātus, dara blēņas un 
dižus darbus. Reņģēdājs ordeņus parasti 
nesaņem gandrīz nekad un televīzijās viņu 
intervē tā saucamajās Tautas balss saru
nās. Reņģ ēdāji parasti netiek ministros un 
augstos forumos nespriež par stratēģijām, 
paradigmām un simtgades konceptiem. 
Toties, kad jāmaina durvīm kliņķis, jāķīlē 
sagrabējušais autiņš, vai, piedodiet, jāda

bū vaļā aizdambējies pods, 
tad nu gan ar laipnību un 
saņurcītu piecīti mēs mek
lējam reņģēdāju, vienkāršo 
amata meistaru. Šī gada 
festivāls nav paradigmās 
un konceptos, tie ir svētki 
reņģēdājiem – amata meis

tariem. Ja runājam par augstām lietām 
– par Latvijas simtgadi, kurai pašreiz tiek 
veltīts gandrīz pilnīgi viss, arī es domāju, 
vai festivālu  veltīt tai... Izdomāju, ka tomēr 
ne, jo, raugi, var jau būt simtgades stratē
ģijas un kvintesences, bet, ja Latvijas ju
bilejas durvīm nebūs kliņķa vai simtgades 
pods būs aizdambējies, tad kas tie būs par 
svētkiem?! Citiem vārdiem – ja nebūtu reņ
ģēdāju, nebūtu arī simtgades. Ja reņģēdāju 
mēs liekam kā pirmo, tad viņam arī veltām 
šos svētkus! –	viņš	teica.

Ilga Tiesnese

	 Vēl	par	svētkiem	3.	lpp.
Pavārmaču uzvarētāju komandas Ekstrēmie pavāri vārdā paldies saka Līga Treija

Vēl tikai Dzintra Kolāta uzruna, un trešais Reņģēdāju festivāls būs atklāts

http://www.salacgriva.lv
mailto:ilga.tiesnese@salacgriva.lv
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	 Gaidot	 Latvijas	 simtgadi,	 no-
vadus	 apceļo	Tautas	 saimes	 grā-
mata.	Tā	ir	unikāla	ar	to,	ka	visas	
lappuses	tajā	aizpilda	iedzīvotāji,	
ierakstot	 savas	 pārdomas,	 vēstī-
jumus,	vēlējumus,	idejas,	rosinā-
jumus	 vai	 vīzijas	 šim	 brīdim	 un	
Latvijas	nākotnei.	
	 Lai	 arī	 nākamās	 paaudzes	 zi-
nātu,	 ar	 ko	 lepojamies,	 sagaidot	
Latvijas	 simtgadi,	 Rīgas	 aktī-
vo	 senioru	 alianse	 izveidojusi	 
25	 unikālas	 grāmatas	 –	 katram	
reģionam	 un	 Rīgai	 pa	 piecām.	
Katrā	no	 tām	visas	104	lappuses	
aizpildīs	 iedzīvotāji,	 tā	 veidojot	
kopējo	Latvijas	mozaīku.
	 21.	 maijā	 Tautas	 saimes	 grā-
matu	 projekta	 koordinators	 Ai-
vars	Meija	pasniedza	Salacgrīvas	
novada	 domes	 priekšsēdētājam	
Dagnim	 Straubergam,	 lai	 līdz	
Jāņiem	 apkopotu	mūsu	 –	 Salac-
grīvas	–	novada	ļaužu	vēlējumus	
un	 īpašos	 ierakstus	 Latvijai	 tās	
simtgadē.	

 – Mums ir doma aptvert visu 
Latviju gadā un trīs mēnešos, un 
šajā laikā savākt 60–120 tūksto
šus novēlējumu. Šobrīd esmu no
braucis jau 40 000 km, ticies ar 
atsaucīgiem, dzīvesgudriem un 
darbīgiem ļaudīm. Cilvēki grāma
tā kā novēlējumus Latvijai simt
gadē ieraksta savus dzīvesstāstus, 
dzeju un receptes,	–	pastāstīja	pro-
jekta	koordinators.	Tautas	Saimes	
grāmatā	ierakstus	var	veikt	ne	ti-
kai	 individuāli,	 bet	 arī	 biedrības,	
apvienības,	 kolektīvi,	 klases	 utt.	
Īpaši	 aicināti	 veikt	 ierakstus	 tie,	
kuriem	 apritējis	 100	 vai	 vairāk	
gadu,	lai	gūtu	liecības	par	piedzī-
voto	 un	 pārdzīvoto	 laika	 posmā	
no	 mūsu	 valsts	 dibināšanas	 līdz	
mūsdienām.	– Ikviens Salacgrīvas 
novada iedzīvotājs, kurš ir sagla
bājis mīlestību, uzticību un ticī
bu Latvijai, aicināts paust savas 
atziņas, personiski pārdzīvoto, 
piedzīvoto tautas rakstītā grāma- 
tā,	–	teica	A.	Meija.

	 No	 visiem	 savāktajiem	 ie-
rakstiem	 tiks	 veidota	 laikmeta	
simtgades	 glezna.	 Pēc	 daudziem	
gadiem	 pētnieki	 to	 varēs	 izman-
tot,	 lai	 uzzinātu	 par	 tradīcijām,	
kultūras	 daudzveidību,	 ekono-
miku,	 tautsaimniecību,	 politikas	
niansēm,	 kā	 arī	 par	 cilvēku	 paš-
aizliedzību,	 patriotismu,	 savstar-
pēju	 cieņu	 un	 sapratni.	 Grāma-
tas	 saturs	 ļaus	 vērtēt	 sabiedrības	
saliedētības	 nozīmi	 visos	 laikos	
ceļā	uz	valsts	uzplaukumu,	kā	arī	
kultūrvēsturiskā	 mantojuma	 un	
tradīciju	dažādības	krāšņumu.	
	 Šī	 gada	 rudenī,	 kad	 visas	 
25	grāmatas	būs	piepildītas	ar	sa-
turu,	 tās	 svinīgi	 pasniegs	 Valsts	
prezidentam,	bet	pēc	tam	nonāks	
Nacionālajā	 bibliotēkā.	 Par	 to,	
kad	 un	 kur	 grāmata	 būs	 pieeja-
ma	 Salacgrīvas	 novadā	 ierakstu	
veikšanai,	kā	arī	par	grāmatas	ie
dziedāšanu	 informēsim	 nedaudz	
vēlāk.

Ilga Tiesnese

Tautas saimes grāmata Salacgrīvā

	 Salacgrīvas	 novada	 dome	 sa-
ņēmusi	 rakstisku	 apliecinājumu	
no	Satiksmes	ministrijas,	ka	bei-
dzot	valsts	gatava	atbalstīt	pilsē-
tas	 tranzītielas	 (Vidzemes,	Viļņu	
un	 Pērnavas)	 sakārtošanu.	 Jau	
ilgus	 gadus	 notiek	 Salacgrīvas	
novada	 pašvaldības	 sarunas	 ar	
atbildīgajām	 institūcijām	 par	 šo	
nepieciešamību.
	 Lai	panāktu	pozitīvu	rezultātu,	
savulaik	tika	piesaistīti	pat	torei-
zējie	valstsvīri	–	premjers	Valdis	
Dombrovskis	 un	prezidents	Val-
dis	 Zatlers.	 Vēstulē	 apliecināts,	
ka	 turpmākajos	 trīs	 gados	 šim	
objektam	no	valsts	budžeta	prog-
rammas	 maģistrālo	 ielu	 rekons-
trukcijai	 ieplānoti	 2,24	 miljoni	
eiro:	 nākamajos	 pāris	 gados	 pa	
miljonam,	2021.	–	240	000	eiro.	
Un	 ne	 vairāk!	Runa	 ir	 par	 tran-
zītielas	posmu	2,196	km	garumā	
(no	87,072.	līdz	89,449.	km),	iz-
slēdzot	tiltu	pār	Salacu.	Salacgrī-
vas	novada	domes	priekšsēdētājs	
Dagnis	Straubergs	ir	apmierināts,	
ka	 sarunas	 ar	 Satiksmes	 minis-
trijas	 un	AS	Latvijas Valsts ceļi 
(LVC)	 pārstāvjiem,	 lai	 arī	 bija	
ilgas,	nesušas	augļus.
 – Prieks, ka «Latvijas Valsts 
ceļi» tur pirms dažiem gadiem 
doto vārdu, ka atvēlēs finansēju

mu šīs ielas sakārtošanai,	–	viņš	
teic	un	piebilst	–	labi,	ka	savulaik	
izdevās	 lielāko	 daļu	 no	 tranzīt
ielas	 (pašvaldības	 pārziņā	 bija	
aptuveni	 12	 km)	 atdot	 valstij.	 
– Tādu projektu mēs nevarētu ne 
īstenot, ne līdzfinansēt,	 –	 secina	
priekšsēdētājs.	Tiek	lēsts,	ka	ko-
pumā	 projekts	 varētu	 izmaksāt	
aptuveni	 2,8	 miljonus	 eiro,	 tā-
tad	pašvaldībai	jārēķinās	ar	savu	
daļu	tajā.	Tāpat	uz	tās	pleciem	ir	
finansēt	projektēšanu,	kas	 jāveic	
šogad.	 D.	 Straubergs	 spriež,	 ka	
būvprojekta	 izstrāde	 būs	 pietie-
kami	komplicēta.	Plānots	ne	tikai	
uzliet	jaunu	asfalta	kārtu,	bet	arī	
sakārtot	 ceļa	 pamatni,	 tāpat	 ap-
gaismojumu,	 ietves.	 Jāizveido	
pārdomāti	 pilsētas	 ielu	 pieslē-
gumi,	 šahtas,	 lai	 savienotu	 abu	
Salacas	 krastu	 komunikācijas.	
Iespējams,	 kaut	 kur	 vajadzēšot	
uzstādīt	 akustiskās	 sienas	 iedzī-
votāju	norobežošanai	no	 tranzīt-
ielas.	 Par	 to	 spriedīs	 projektēša-
nas	procesā.	Nākamās	nopietnās	
sarunas	 ar	 LVC	 salacgrīviešiem	
būs	par	Salacas	tilta	sakārtošanu.	
Pēc	tā	iepriekšējā	remonta	solīts,	
ka	līdz	2021.	gadam	tam	vajadzē-
tu	turēt.

Regīna Tamane, 
laikraksts «Auseklis»

Saņemts apsolījums 
Salacgrīvas centrālās ielas 

sakārtošanai

 Noslēgusies	ar	Lauku	atbalsta	dienesta	lēmumu	Nr.	09.6-11/17/2174	
no	 18.10.2017.	 apstiprinātā	 Salacgrīvas	 ūdens	 sporta-atpūtas	 bied-
rības	 projekta	Nr.	 17-09AL22-A019.2201-000015	Pontonu sistēma 
Salacā	 realizācija.	 Projekts	 tika	 īstenots	 biedrības	 Jūrkante	 atklā-
ta	 konkursa	 ceturtās	 kārtas	 Latvijas	 Lauku	 attīstības	 programmas	 
2014.–2020.	 gadam	 pasākumā	Atbalsts LEADER vietējai attīstībai 
ELFLA	2.1.	rīcībā	Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana 
un dabas resursu efektīva izmantošana.
	 Projekta	laikā	tika	veikta	pontona	iegāde	un	uzstādīšana	biedrības	
īrētajā	 vietā	Salacas	 upes	 krastā	 blakus	mājai	Krasta	 ielā	 44,	 radot	
iedzīvotājiem	iespēju	nodarboties	ar	veselību	veicinošām	aktivitātēm	
uz	ūdens	veselībai	 un	dzīvībai	 drošā,	mūsdienu	 iespējām	atbilstošā	
vidē.
	 Projekta	kopējās	 izmaksas	–	9112,51	EUR,	no	 tām	8201,26	EUR	
piešķīra	Eiropas	Lauksaimniecības	fonds	lauku	attīstībai,	911,25	EUR	
līdzfinansēja	Salacgrīvas	novada	pašvaldība.

Kaspars Močāns

Īstenots projekts 
Pontonu sistēma Salacā

	 Lauku	 atbalsta	 dienests	 (LAD)	 infor-
mē,	 ka	 līdz	 22.	 maijam	 Elektroniskajā	
pieteikšanās	 sistēmā	 saņēmis	 57	 176	 ie-
sniegumus	platību	maksājumiem	bez	ka-
vējuma	sankcijām. LAD	atgādina,	ka	pla-
tību	maksājumiem	vēl	var	pieteikties	līdz	
15.	jūnijam	(ieskaitot),	bet	šajā	gadījumā	
atbalstu	 samazina	 1%	 apmērā	 par	 katru	
nokavēto	darbdienu.
	 Šis	 ir	 jau	 trešais	 gads,	 kad	 visi	 lauk-

saimnieki	platību	maksājumiem	piesakās	
elektroniski.	Tas	 ļauj	 gan	 ātrāk	 izmaksāt	
maksājumus	 rudenī,	 gan	 lauksaimnieki	
pieļauj	 krietni	mazāk	 kļūdu	 nekā	 tad,	 ja	
iesniegumus	 rakstītu	 uz	 papīra.	 Sistēmā	
iestrādāts	 arī	 īpašs	 algoritms	 Brīdinām, 
lai neaizmirstu,	 kas	 klientiem	 pasaka	
priekšā,	kādiem	atbalsta	veidiem	vēl	var	
pieteikties.	
	 Ja	lauksaimnieki	vēlas	veikt	labojumus	

vai	papildinājumus	iesniegumos,	tas	jāda-
ra	līdz	15.	jūnijam.	28.	maijā	LAD	izsūtīja	
arī	vēstules	uz	e-pastu	tiem	lauksaimnie-
kiem,	 kuru	 pieteikumos	 ir	 redzams,	 ka	
pieteiktās	platības	pārklājas	ar	cita	klienta	
pieteiktajām	platībām.	Tas	ļaus	ātri	atrisi-
nāt	šādas	situācijas	un	nevajadzēs	piemē-
rot	sodu,	samazinot	atbalsta	maksājumu.	
	 LAD	 pieteikšanās	 laikā	 organizēja	
120	 konsultāciju	 dažādās	 vietās	 Latvijā.	

To	laikā	ikviens	klients	varēja	pats	vai	ar	
LAD	 speciālistu	 atbalstu	 iesniegt	 pietei-
kumu.	 Palīdzību	 sniedza	 arī	 LAD	klien-
tu	 apkalpošanas	 centri.	LAD	pieteikumu	
iesniegšanas	 laikā	 sadarbojās	 ar	Latvijas	
Lauku	 konsultāciju	 un	 izglītības	 centru,	
kas	arī	palīdzēja	klientiem.	

Kristīne Ilgaža, 
LAD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Lauksaimnieki pieteikušies platību maksājumiem: 
saņemti 57 176 iesniegumi

	 16.	 maijā	 Salacgrīvā	 viesojās	
Moldovas	 Republikas	 ārkārtē-
jais	 un	 pilnvarotais	 vēstnieks	 Je-
udžens	 Revenko	 (Eugen	 Reven-
co),	lai	tiktos	ar	Salacgrīvas	nova-
da	domes	priekšsēdētāja	vietnieku	
attīstības	jautājumos	Jāni	Cīruli.
	 Moldovas	 vēstnieks	 tika	 iepa-
zīstināts	ar	prezentāciju	par	Salac-
grīvas	novada	kultūras	dzīvi,	 so-
ciālekonomisko	situāciju	un	uzņē-
mējdarbības	 aktualitātēm,	 kā	 arī	
investīciju	 iespējām.	 Pastiprinātu	
interesi	 viņš	 izrādīja	 par	 novadā	
īstenotajiem	 Eiropas	 Savienības	
līdzfinansējuma	projektiem.	
	 J.	Revenko	atzinīgi	vērtēja	Sa-
lacgrīvas	 novada	 prasmi	 efektīvi	
apgūt	 Eiropas	 Savienības	 līdzfi-
nansējumu	un	realizēt	dažāda	mē-
roga	projektus.

Ilga Tiesnese

Viesos Moldovas vēstnieks

Moldovas vēstnieks Jeudžens Revenko (no kreisās) tiekas ar Salacgrīvas 
novada domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Jāni Cīruli

Iepazīstoties ar Tautas Saimes grāmatu – no kreisās Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis 
Straubergs, novada bibliotēkas vadītāja Hedviga Inese Podziņa, Sociālā dienesta vadītāja Ilze Ēltamma, 
sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām Inga Veide un Saeimas deputāts Aivars Meija



(Sākums – 1. lpp.)
	 Trešo	 reņģēdāju	 festivālu	 Salacgrī-
vā	 	atklāja	koris	Pernigele,	dziedot	Nevis 
slinkojot un pūstot…,	ko,	kājās	stāvēdami,	
skatītāji	dziedāja	līdzi.
	 Festivāla	atklāšanā	 runāja	arī	Salacgrī-
vas	 novada	 domes	 priekšsēdētājs	 Dagnis	
Straubergs:	 – Vai nu esam lašēdāji vai 
reņģ ēdāji, bet uz šiem svētkiem velkam mu
gurā labāko, kas nu mums ir, un svinam! 
Paldies Dzintrim par šo fantastisko ideju. 
Festivāla lielākā jēga ir tā, ka mēs varam 
justies labi tādi, kādi esam – brīvi, līdz ar 
to laimīgi! Ar	šiem	vārdiem	festivāla	pasā-
kumu	un	notikumu	maisam	gals	bija	vaļā	
un	vajadzēja	stingri	sekot	līdzi	programmā	
rakstītajam,	lai	pagūtu	pēc	iespējas	vairāk	
apskatīt,	izbaudīt,	dzirdēt	un	izgaršot.	
	 Pirms	pulksten	11	Jahtu	piestātnē	zvej-
nieka	Jāņa	Krūmiņa	laivu	sagaidīja	garum	
gara	rinda	reņģēdāju.	Drīz	pēc	tam	atska-
nēja	 starta	 šāviens	 un	 sākās	 skrējiens	 gar	
jūras	 krastu	 uz	 Kapteiņu ostu	 Kuivižos,	
un	 pie	 darba	 ķērās	 pavārmaču	 dalībnie- 
ki	–	šoreiz	piecas	ģimenes,	kuru	galvenais	
uzdevums	bija	 pagatavot	 ēdienu	no	 tikko	
zvejotām	reņģēm.	
	 Pa	vidu	tam	bija	svētku	koncerts	ar	pašu	
kolektīvu	–	Pernigeles,	pūtēju	orķestra	En
kurs,	deju	kolektīvu	Saiva un Randa,	folk-
loras	 kopas	 Cielava,	 ansambļa	 Dziedāt
prieks,	 Svētciema	 un	 Salacgrīvas	 mutīgo	
sievu	–	piedalīšanos.	
	 Neizpalika	arī	Salacgrīvas	novada	bērnu	
svētki.	To	koncertā	Kas kait man nedzīvot 
pie jūriņas maliņā	piedalījās	gan	dziedoši,	
gan	dejojoši	bērnu	kolektīvi	no	Ainažiem,	
Salcgrīvas	 un	 Liepupes.	 Paldies	 koncerta	
dalībniekiem	 un	 kolektīvu	 vadītājiem	 –	
Krišjāņa	 Valdemāra	 Ainažu	 pamatskolas	
kora	 vadītājai	 Tatjanai	 Lazdiņai	 un	 deju	
kolektīva	 Zvirgzdiņi	 vadītājai	 Solveigai	
Muciņai,	 paldies	Zentai	Mennikai,	Anitai	
Gīzei	un	Agitai	Zvejniecei	par	Salacgrīvas	
kultūras	 nama	 un	 vidusskolas	 kolektīvu	
kopējo	programmu,	kā	arī	 liepupiešiem	–	
Solveigai	 Bokai	 par	 atraktīvo	 dziedātāju	
vadīšanu	un	deju	kolektīva	Liepupīte	vadī-
tājam	Jānim	Trezunam.
	 Pēc	 koncerta	 dalībniekiem	un	viņu	ģi-
menēm	 bija	 laiks	 rosīties	 radošajās	 darb-
nīcās	Rakaru murdiņā,	 baudīt	 piepūšamo	
atrakciju	 priekus	 un	 gaidīt,	 kad	 krastā	
piestās	Salacas	plosts.	Lielajā	svētku	jūklī	
daudzi	 droši	 vien	bija	 piemirsuši,	 ka	 šajā	
dienā	savu	darbu	beidza	Salacas	plostnie-
ki,	kuri	trīs	dienas	cītīgi	bija	strādājuši	un	
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būvējuši	 plostu	Steliņos.	 Savu	 darbu	 vei-
kuši,	vīri	jau	pusdienlaikā	no	Steliņiem	de-
vās	pa	Salacu	uz	 leju,	uz	 jūru,	un	precīzi	
noteiktajā	 laikā	 piestāja	 krastā	 pie	 Jahtu	
piestātnes.	 Pāris	 stundās	 izbraucot	 Sala-
cas	līkumus	un	pārvarot	nēģu	taču	radītos	
šķēršļus,	plosts,	dziesmām	skanot,	tika	no
arts upes	krastā	pie	Jahtostas.	Ar	ovācijām	
skatītāji	 sagaidīja	 šī	 senā	 amata	 pratējus.	
Plostnieku	 svētku	 organizētājas	 Pārsla	
Dzērve	un	Inese	Jerāne	sacīja	lielu	paldies	
visiem	 plostnieku	 svētku	 dalībniekiem	 –	
plosta	būvētājiem	nometnes	komandierim	
Imantam	Dambim,	plosta	kapteinim	Jurim	
Smalkajam,	 plostniekiem	 Jānim	 Ozolam,	
Ziedonim	Ģērmanim,	Igoram	Graumanim,	
Andrim	 Ūdrim,	 Jurim	 Plūmem,	 Raitim	
Melderam,	 Aivim	 Sokolovam,	 Robertam	
Melnbārdim,	 Gunāram	 Uzuliņam,	 reņģu	
dūmotājiem	Harijam	Megeram,	Marekam	
Popovam,	 Indrai	 Dambei-Sokolovai	 un	
Dacei	Asnei,	Egīlam	Celmiņam,	saimnie-
cēm	 Rutai	 Birkenbergai,	 Aijai	 Ozoliņai,	
Inesei	 Dzērvei,	 Gaidai	 Dacei	 Dambei	 un	
saimnieciskajiem	 atbalstītājiem	 Andrim	

Jirgensonam	 un	 Ivaram	 Tomsonam,	 SIA	
Kubikmetrs,	 SIA	 Marita un A.I. un Co,	
Raitim	 Staškunam,	 Nikolajam	 Koluški-
nam	un	Raitim	Alksnim.	
	 Šajā	Reņģēdāju	 festivālā	varēja	 iepazīt	
visdažādākos	 amatnieku	 darbus,	 pārbau-
dīt	spēkus	svaru	bumbu	cilāšanā	un	virves	
vilkšanā,	iepirkties	amatnieku	tirdziņā,	ap-
skatīt	Andra	Skujas	gleznu	izstādi,	izgaršot	
ēdnīcas	 Kuivižu enkurs	 gatavotās	 reņģes	
un Lienes konditorejā	 cepto	 reņģu	 maizi	
un	iegādāties	pašu	uzņēmēju	gatavoto	ziv-
ju	produkciju.
	 Tūlīt	pēc	retro	motociklu	JAWA	parādes	
sagaidīšanas	notika	Skrējiena uz bodi	labā-
ko	apbalvošana,	un	pirmā	 skrējiena	uzva-
rētājs	 ir	salacgrīvietis	Kristiāns	Kacars.	Ja	
rakstām	par	apbalvošanu,	tad	drīz	pēc	tam	
pavārmaču	 žūrijas	 komisija	 paziņoja	 savu	
lēmumu	un	sveica	šī	konkursa	labākos.	Tās	
priekšsēdētājs	šefpavārs	Māris	Jansons	bija	
gandarīts	par	tāsdienas	pavāru	darbu:	– Es 
lepojos ar jūsu festivālu! Domāju, ka drīz 
tas pieaugs mērogos, jo viss, kas saistīts ar 
ēdienu, ir ļoti svarīgs. Divus gadus mēs ņē

māmies ar profesionāliem pavāriem, šoreiz 
startēja ģimenes. Viņu gatavotais ēdiens 
bija pat ļoti interesants. Mēs, pavāri, do
mājam ļoti klasiski un neatļaujamies tādas 
lietas, ko mums šodien parādīja ģimenes. 
Šeit radās daudz interesantu recepšu. Esmu 
ļoti priecīgs, ka ģimenes strādā kopā un ceļ 
godā reņģi, kas ir zelta vērtībā! Lasis tai 
var ūdeni pienest! Visas	 piecas	 ģimenes	
saņēma	 dāvanas	 un	 medaļas	 no	 festivāla	
atbalstītājiem	–	Salacgrīvas	novada	domes,	
SIA	 Acteks,	 SIA	Grandeg,	 SuperAlko un 
SIA	 Anatols,	 bet	 trīs	 labākās	 –	 sponsoru	
sarūpētās	naudas	balvas	–	50,	100	un	150	
eiro.	 Žūrija	 vienprātīgi	 3.	 vietu	 piešķīra	
komandai	 Heringers,	 2.	 vietā	 Brīvdomā
tāji,	bet	ģimeņu	pavārmaču	pirmie	uzvarē- 
tāji	 –	komanda	Ekstrēmie pavāri.	Atšķirī-
bā	no	citām	tā	pagatavoja	ļoti	garšīgu	silto	
ēdienu	ar	interesantām	sastāvdaļām.	
	 Vakarpusē	pēc	balvu	un	reņģu	sadalīša-
nas	koncertu	ripināja	kapela	Zeļļi,	zaļum-
balli	spēlēja	pašmāju	Avārijas brigāde un 
Vēja muzikanti.

Ilga Tiesnese, Inese Jerāne

Trešais reņģēdāju festivāls

	 Salacgrīvas	novada	dome	vēlas	veicināt	sakoptas,	lab-
iekārtotas,	videi	draudzīgas	dzīves	un	darba	vides	veido-
šanu	Salacgrīvas	novadā,	organizējot	konkursu	Salacgrī
vas novada sakoptākais īpašums 2018.	Aicinām	pieteik-
ties!	Konkursā	piedalīties	(objektu	pieteikt	un	pieteikumu	
iesniegt)	var	 ikviens	Salacgrīvas	novada	savrupmāju	un	
dārza	māju,	 lauku	 sētu	 īpašnieks,	 uzņēmējs	 vai	 jebkura	
cita	persona,	kura	pieteikumu	saskaņojusi	ar	īpašnieku.
	 Konkursa	nominācijas:
l	 Lauku	sēta;
l	 Savrupmāja	pilsētā	vai	ciemā;
l	 Daudzdzīvokļu	mājas	–	māju	kooperatīvi;	

l	 Uzņēmums,	pakalpojumu,	darījumu	un	sabiedrisks	ob-
jekts.
	 Speciālbalvu	par	interesantu	ideju	konkursa	vērtēšanas	
komisija	 var	 piešķirt	 pēc	 sava	 lēmuma,	 piemēram,	 par	
īpašu	ugunskura	vietu,	skaisti	noformētu	balkonu	u.tml.
	 Pieteikumu	par	piedalīšanos	līdz	22.	jū	nijam	iesniedz	
Salacgrīvas	 novada	 domes	Klientu	 apkalpošanas	 centrā	
personīgi	vai	pa	telefonu	64071973,	tajā	norādot	īpašuma	
adresi,	nomināciju	un	īpašnieka	kontaktinformāciju	–	tāl-
ruņa	numuru.	
	 Objektu	 vērtēšana	 notiks	 no	 25.	 jūnija	 līdz	 20.	 jūli- 
jam.	

	 Ar	 naudas	 balvām	 katrā	 nominācijā	 apbalvos	 pirmo	
trīs	vietu	ieguvējus,	piešķirot	pirmajai	vietai	120	EUR,	ot-
rajai	90	EUR,	trešajai	60	EUR	un	speciālbalvai	50	EUR.
	 Ar	 goda	 plāksnēm	 katrā	 nominācijā	 apbalvos	 pirmo	
vietu	ieguvējus.
	 Konkursa	 uzvarētāju	 apbalvošana	 notiks	Ražas	 ballē	
Liepupē	20.	oktobrī.
	 Konkursā	 var	 piedalīties,	 bet	 netiks	 vērtēti	 konkursa	
Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2017	 visu	no-
mināciju	pirmo	vietu	ieguvēji.

Ilga Tiesnese

Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2018

Festivālā liela piekrišana reņģu zvejniekiem bija gan no televīzijas, gan iedzīvotāju puses

Pavāru mačos unikālo maltīti gatavo komanda Heringers SIA Kuivižu enkurs ēdnīcā reņģu torte guva ēdāju un 
skatītāju simpātijas

Dabas maizes stendā – reņģu maize

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCmdaTvJnbAhWNDOwKHRTRAhEQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ainazuskola.lv%2Findex.php%2Flv%2F&usg=AOvVaw1JTqBCEKgCD3uVmdUP0Rd3
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	 Salacgrīvas	vidusskolas	12.	klases	skolēni	mājtu-
rības	un	tehnoloģiju	skolotājas	Līgas	Siliņas	vadībā	
šogad	mājsaimniecības	stundās	apgūst	biznesa	pa-
matus.	Skolotāja	Līga	stāsta: – Šis ir pirmais gads, 
kad, skolas direktores Sanitas Šlekones mudināti, 
atdzīvinām sen aizmirsto mācību priekšmetu – māj
saimniecību. Esmu ieviesusi jaunas idejas šīs pro-
grammas uzlabošanā un kopā ar 12. klases audzēk
ņiem mācāmies mājsaimniecību un biznesa pama
tus. Tas ir sarežģīti, jo skolēni ir gudri, grūti viņos 
radīt interesi par praktiskām lietām. Tomēr šķiet, 
ka man izdodas. Rodot interesantas idejas, rakstām 
biznesa projektus un mācāmies pelnīt naudu.
	 Vispirms	skolēni	 izstrādāja	biznesa	plānu,	aprē-
ķinot	izdevumus,	plānojot	laiku	produkta	radīšanai,	
tad	 īstenoja	 savu	 ideju	 un,	 paši,	 nosakot	 produkta	
cenu,	atdeva	to	tirgošanā	veikalā-izstāžu	zālē	Radīts 
Salacgrīvas novadā.	 Projektu	 īstenošanai	 jaunieši	
nesaņēma	nekādu	finansējumu,	materiāli	daudziem	
bija	 un	 ir	 pašu	 ģimenēs	 –	 kokmateriāli,	 audumu	
atgriezumi,	 papīri.	 Desmit	 nedēļu	 laikā	 īstenojās	 
17	dažādi	biznesa	projekti.	
 Radīts Salacgrīvas novadā	 tagad	var	 iegādāties	
Salacgrīvas	vidusskolas	jauniešu	ražotās	saimniecī-
bā	noderīgās	un	dāvināmās	lietas	–	atslēgu	pakara-
mos,	koka	svečturus,	apgleznotus	traukus,	attīstošās	

un	 intelektuālās	 spēles	bērniem,	gleznas	no	akme-
ņiem,	pulksteņus	no	vecām	skaņuplatēm,	tamborē-
tas	rotaļlietas,	vannas	burbuļus,	koka	penāļus	un	vēl,	
un	vēl...
	 Skolotājai	Līgai	patīk	 jauniešu	 radītie	produkti:	
– Darbi ir ļoti skaisti, viņi ir lieli malači! Uzskatu, 
ka šādi projekti ir ļoti vajadzīgi, viņus vajag tikai 
iekustināt, iedot ideju, un tad – aiziet! Šajā vecumā 
jauniešiem nav naudas savu ideju īstenošanai, viss 
ir atkarīgs no vecāku atbalsta. Ja kādam no jaunie
šiem iepatīkas sava ideja, ir visas iespējas startēt 
pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā un ie
gūt finansiālu atbalstu no pašvaldības tās īstenoša
nai.
	 Šādas	 mājsaimniecības	 stundas	 būs	 arī	 nāka-
majā	 gadā,	 un	 tagadējie	 vienpadsmitie	 nevar	 vien	
sagaidīt,	kad	varēs	uzsākt	 rakstīt	un	 realizēt	 savus	
projektus.	L.	Siliņa	ir	pārliecināta,	ka	nākamgad	no-
teikti	būs	interesantāk,	jo	pirmais	allaž	ir	meklējumu	
gads.	Idejas,	ko	un	kā	labāk	darīt,	skolotāja	gūst	in-
ternetā,	īpaši	laba	esot	mājaslapa	pinterest.com.	Tur	
ideju	ir	miljoniem!	
	 Lai	atbalstītu	jauniešus,	skolotāja	aicina	apmek-
lēt	 veikalu-izstāžu	 zāli	Radīts Salacgrīvas novadā 
un	iegādāties	vidusskolēnu	radītos	darbus.

Ilga Tiesnese

Salacgrīvas vidusskolēnu darbus iespējams apskatīties un iegādāties veikalā-izstāžu zālē Radīts Salacgrīvas 
novadā

Jaunieši mācās 
bīdīt biznesu

	 Sākušies	ceļu	un	ielu	remont-
darbi	 Salacgrīvas	 novadā.	 Par	
tiem	stāsta	ceļu	un	ēku	apsaim-
niekošanas	 Ceļu	 un	 apsaim-
niekojamās	 teritorijas	 pārzinis	
Edžus	Jirgensons.

Salacgrīvā
l	 Finiša	 taisnē	 ir	 atjaunotā	 un	
jaunā	stāvlaukuma	būvdarbi	pie	
Zvejnieku	parka	administratīvās	
ēkas.
l	 Jūnijā	 plānots	 pabeigt	 pagā-
jušajā	gadā	uzsākto	Smilšu	ielas	
seguma	 pamata	 izbūvi	 un	 ielas	
asfalta	 seguma	 ieklāšanu.	 Dar-
bus	veiks	SIA	Limbažu ceļi, un 
pašvaldība	ceļa	atjaunošanas	un	
asfaltēšanas	 darbiem	 atvēlējusi	
27	777	eiro	(bez	PVN).
l	 Asfalta	 seguma	 izlīdzinošā	
frēzēšana,	 bedrīšu	 remonts	 un	
dubultā	virsmas	apstrāde	ar	gra-
nīta	 šķembiņām	 un	 bitumena	
emulsiju	 šajā	 vasarā	 notiks	 Rī-
gas	ielā	pie	veikala	top! 
l	 Arī	 Jūras,	 Tērces,	 Tīruma	
un	Krūmiņu	 ielā	notiks	dubultā	
virsmas	 apstrāde	 ar	 šķembiņām	
un	 bitumena	 emulsiju	 un	 jauna	
asfalta	 ieklāšana	 atsevišķajos	
(sliktākajos)	posmos.
l	 Vidzemes	ielā	atjaunos	asfal-
ta	 segumu	 krustojumos	 ar	 Val-
mieras,	 Jūras	 ielu,	 pie	 veikalu	
top! un Maxima	iebrauktuvēm.	
l	 Sila	 ielā	 būvdarbi	 notiks	
vasaras	 beigās.	 To	 laikā	 veiks	
ūdens	un	kanalizācijas	izbūvi	un	
atjaunos	asfalta	segumu.
l	 Šogad	arī	sāksies	sen	gaidītā	
Sēņu	 ielas	Svētciemā	un	Trans-
porta	 ielas	 Salacgrīvā	 rekons-
trukcija.

Ainažos
l	 Plānota	asfalta	seguma	atjau-
nošana	Krišjāņa	Valdemāra	 ielā	 
(600	m).	 Šis	 būs	 trešais	 piegā
jiens	ielas	sakārtošanā.	Veicamie	
darbi:	 asfalta	 segumu	 izlīdzino-
ša	frēzēšana,	asfalta	atjaunošana	
un	virsmas	apstrāde	ar	bitumena	
emulsiju	un	šķembiņām.	

l	 Valdemāra	 ielā	 posmā	 no	
Blusupītes	līdz	Sporta	ielai,	pos-
mā	no	J.	Asara	ielas	līdz	Ainažu	
kultūras	 namam	 un	 pie	 Veides	
pils	 tiks	nomainīts	vecais	 ietvju	
asfalta	segums.
l	 Lai	uzlabotu	ceļa	izbraukšanu	
pār	 dzelzs	 tiltu	Ainažos,	 notiks	
tilta	pieslēgumu	asfaltēšana.

Tūjā
l	 Šajā	 vasarā	 plānota	 asfalta	
seguma	 atjaunošana	 Jūras	 ielā.	
Ir	paredzēts	nofrēzēt	gulošos po
licistus,	 atjaunot	 asfalta	 diluma	
kārtu	 300	m	 garumā	 un	 960	m	
garumā	 veikt	 dubulto	 virsmas	
apstrādi	ar	bitumena	emulsiju	un	
šķembiņām.
	 Bez	 ceļu	 un	 ielu	 remontdar-
biem	 šajā	 vasarā	 plānots	 labie-
kārtot	Lībiešu	upuralu	apkārtni.	
Tās	 turpmāk	 būs	 skatāmas	 no	
upes	 pretējā	 krasta.	 Iedzīvotāju	
ērtībām	 izbūvēs	 gājēju	 celiņu,	
mitrākajās	 vietās	 veidos	 laipas.	
Pie	upuralām	iekārtos	skatu	lau-
kumiņu,	 uzstādīs	 informatīvo	
stendu,	soliņus	un	atkritumu	ur-
nas,	būs	arī	norādes	par	piekļuvi	
alām	no	Kuiķules	kapu	puses.
	 Pašvaldība	 piešķīrusi	 finan-
sējumu	 bērnu	 rotaļu	 laukumu	
remontiem	 Sila	 ielā	 Salacgrīvā	
un	Zītaru	ielā	Korģenē.	
	 Jūnijā	 Salacgrīvā	 notiks	 au-
tobusu	 pieturu	 remonts.	 Visās	
četrās	pieturās	Vidzemes	un	Pēr-
navas	 ielā	 pārkrāsos	 soliņus	 un	
pašas	 nojumes,	 kā	 arī	 uzstādīs	
jaunas	atkritumu	urnas.
	 Pēc	cenu	aptaujas	sāksies	gū-
lijas	 remonts	 stāvlaukumā	 pie	
Salacgrīvas	 pilskalna.	 Darbu	
laikā	 nomainīs	 divas	 gūlijas	 un	
atjaunos	bruģi.	Gūliju	nomainīs	
pie	 baznīcas,	 pretī	 kafejnīcai	
KasTe.
	 Pirmsskolas	izglītības	iestādē	
Vilnītis	 Salacgrīvā	 notiks	 kāp-
ņu	 telpu	 remontdarbi,	 savukārt	
Svētciemā	 Snīpjos	 veiks	 gala	
sienas	armēšanu.

Ilga Tiesnese

Par ceļu un 
ielu remontiem 

Salacgrīvas novadā

	 17.	 maijā,	 Ugunsdzēsēju	 dienā,	 Liep-
upes	 vidusskolā	 viesojās	Ainažu	 brīvprā-
tīgo	 ugunsdzēsēju	 biedrības	 (BUB)	 vīri.	
Biedrības	 valdes	 priekšsēdētājs	 Zigmārs	
Dancis	pastāstīja,	ka	braukuši	uz	Liepupes	
vidusskolu,	 lai	 skolēnus	 iepazīstinātu	 ar	
brīvprātīgo	ugunsdzēsēju	darbu,	rādītu	eki-
pējumu	un	stāstītu	par	ugunsdrošību.	Sko-
lēnu	interese	bijusi	ļoti	liela.	– Mūsu tālejo
šais mērķis ir ieinteresēt liepupiešus un ar 
laiku izveidot Liepupē brīvprātīgo uguns
dzēsēju vienību. Tehniskais nodrošinājums 
– tehnika un nauda degvielai – mums ir, va
jadzīgi tikai cilvēki, kuri būtu gatavi doties 
dzēst ugunsgrēku, –	viņš	teica.
	 Liepupē	brīvprātīgie	ugunsdzēsēji	 tikās	
ar	pirmsskolas	grupiņu	bērniem	un	 skolē-
niem.	Z.	Dancis	ar	 šo	viesošanos	bija	ap-
mierināts:	– Liepupē bijām trīs vīri ar vienu 
mašīnu. Skolēni uzdeva daudz jautājumu! 
Uz dažiem pat uzreiz nevarējām atbildēt, 
bija jāpadomā. Ceram, ka sadarbība tur
pināsies. Skolēni apskatīja ekipējumu, un, 
kad palaidām ūdens strūklu, visi bija zem 
tās – slapji un priecīgi.
	 Ainažu	BUB	vadītāju	satrauc	valstī	eso-

šā	situācija	ugunsdzēsībā.	Latvijā	tā	ir	vis-
sliktākā	 Eiropā.	 Daudzās	 Eiropas	 valstīs	
valsts	 dienestam	 blakus	 allaž	 strādā	 brīv-
prātīgie	ugunsdzēsēji.	Latvijā	daudzas	BUB	
un	vienības	nolikvidētas.	Labi,	ka	Ainažos	
ar	 pašvaldības	 atbalstu	 tā	 joprojām	 strādā.	
Pēc	 BUB	 likvidēšanas	 izveidoja	 centra-
lizēto	 Valsts	 ugunsdzēsības	 un	 glābšanas	

dienestu	(VUGD),	kura	posteņi	cits	no	cita	
atrodas	50–70	km	attālumā,	 līdz	ar	 to	vei-
dojas	 baltie	 plankumi,	 līdz	 kuriem	 uguns-
grēka	gadījumā	dzēsējiem	nokļūt	laikus	nav	
iespējams.	Viens	no	šādiem	nenosegtajiem 
punktiem	ir	Liepupe,	un	Z.	Dancis,	cer,	ka	
ar	 laiku	 izdosies	 tur	 izveidot	BUB.	Tagad	
šādas	 ugunsdzēsēju	 biedrības	 veidojas	 no	

jauna,	un	valstiskā	 līmenī	notiek	pārrunas,	
kādā	veidā	atbalstīt	BUB.	Ir	aplēsts,	ka	visu	
Latvijas	BUB	darbības	nodrošināšanai	pie-
tiktu	ar	trim	miljoniem	eiro.	
	 Šobrīd	Ainažu	BUB,	ieskaitot	Korģenes	
nodaļu,	 ir	 50	biedru,	 no	 tiem	aktīvie	dzē- 
sēji	–	15.	Šogad	dzēsts	jau	20	ugunsgrēku.

Ilga Tiesnese

Liepupes skolēnu interese par ugunsdzēsēju darbu bija ļoti liela

Ugunsdzēsēji 
Liepupē
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	 25.	 aprīlī	 konkursa	 Iedzīvotāji veido 
savu vidi, kura mērķis	ir	uzlabot	dzīves	vi-
des	kvalitāti,	vērtēšanas	komisija	(novada	
domes	 priekšsēdētājs	 Dagnis	 Straubergs,	
deputātes	Lija	Jokste	un	Aija	Kirhenšteine,	
uzņēmējdarbības	 centra	 vadītāja	 Dzintra	
Eizenberga)	un	projektu	koordinatore	Sol-
vita	Kukanovska	apmeklēja	projektu	 īste-
nošanas	vietas	un	iepazinās	ar	to	iesniedzē-
jiem.	Šogad	projektu	konkursam	iesniegti	
12	projekti.	
	 Vispirms	 komisija	 iepazina	 sešus	 no	
Salacgrīvas.	 Ēkas	 Vidzemes	 ielā	 4	 ap-
saimniekotāji	 uzrakstījuši	 projektu	 Sa
vam namam – savai pilsētai,	Salacgrīvas	
Svētās	Dievmātes	patvēruma	pareizticīgo	
draudze	 –	 Salacgrīvas pareizticīgo baz
nīcas kāpņu remonts,	 biedrība	 WeRock 
–	pilsētvides	objektu	Kaleidoskops.	 Ir	arī	
iecere	 veidot	 Saulrieta	 laipu,	 Mīlestības	
paviljonu	Salacgrīvas	pilskalnā.	Savukārt	
Septītās	 dienas	 adventistu	 Salacas	 drau-
dzes	 projekts	 ir	 Pamatnes sagatavošana 
bruģa ieklāšanai Zvaigžņu ielā 13.	 Tad	
vērtētāji	 devās	 uz	 Ainažiem,	 lai	 skatītu	
aktīvo	Krišjāņa	Barona	ielas	10.	mājas	ie-
dzīvotāju	projekta	Mums sakārtots un sa
kopts pagalms	 īstenošanas	vietu,	uz	Kor-
ģeni,	lai	 iepazītos	ar	Sprīdīšu atbalstītāju 
iecerēto	projektu	par	atpūtas	vietu-nojumi	
pie	veco	ļaužu	mītnes	Sprīdīši,	un	biedrī-
bas	Mēs Korģenei	 iesniegto	 projektu	 par	
Korģenes	sabiedriskā	centra	Zītaru	ielā	3	
piegulošās	 teritorijas	 labiekārtošanu.	Lie-
pupes	pusē	komisija	apskatīja	trīs	projektu	
īstenošanas	vietas	un	tikās	ar	to	realizētā-
jiem.	Liepupes	pagasta	iedzīvotāju	grupas	
iesniegušas	projektus	Veselības fabrika un 
Sēj un stādi,	Melbāržu	ciema	 iedzīvotāju	

Novadā 
paši 

iedzīvotāji 
veido 

savu vidi

grupa	–	projektu	Sporta laukums Melbār
žos.	
	 Izvērtējot	 visus	 iesniegumus,	 komisi-
ja	 nolēma	 atbalstīt	 septiņus.	 Projektam	
Savam namam – savai pilsētai	 piešķirts	 
220	eiro,	Salacgrīvas	pareizticīgo	draudzei	
baznīcas	kāpņu	remontam	–	1000	eiro,	pro-
jektam Sēj un stādi –	180	eiro,	projektam	
Mīlestības paviljons Salacgrīvas pilskal
nā	 –	 1000	 eiro,	 Septītās	 dienas	 adventis-
tu	Salacas	draudzei	projektam,	kas	paredz	
pamatnes	 sagatavošanu	 bruģa	 ieklāšanai	
Zvaigžņu	 ielā	13,	–	1000	eiro,	projektam	
atpūtas	vietai	pie	veco	ļaužu	mītnes	Sprīdī
ši	–	1000	eiro	un	projektam	par	Korģenes	
sabiedriskā	centra	Zītaru	iela	3	piegulošās	
teritorijas	labiekārtošanu	–	600	eiro.
	 Projekta	īstenošanas	laiks	–	no	1.	jūni-
ja	līdz	15.	septembrim,	konkursa	kopējais	
finansējums	–	5000	EUR.	Maksimālā	sum-
ma,	 kas	 var	 tikt	 piešķirta	 viena	 projekta	
īstenošanai,	 ir	 1000	 EUR,	 minimālā	 nav	
noteikta.	Ja	projekta	 īstenošanai	nepiecie-
šama	 lielāka	 summa,	 projekta	 iesniedzē-
jiem	jāmeklē	līdzfinansējums	(pašu	līdzek-
ļi,	aizņēmums,	ziedojumi	u.c.).

Ilga Tiesnese
Komisija vērtē Salacgrīvas Svētās Dievmātes patvēruma pareizticīgo draudzes projektu 
Salacgrīvas pareizticīgo baznīcas kāpņu remonts

Iepazīstoties ar Liepupes pagasta iedzīvotāju grupas projektu Sēj un stādi

	 Šogad	Meža	dienām –	90.	To	moto	 ir	
Iepazīsties – mežs!.	 Jau	 vienpadsmito	
gadu	daļa	Salacgrīvas	vidusskolas	skolēnu	
dodas	uz	mežu,	lai	vienlaikus	ar	tā	izzinā-
šanu	stādītu	jaunos	kociņus.	
	 Skolai	 izveidojusies	 laba	 sadarbība	 ar	
Rietumvidzemes	 mežsaimniecības	 mež-
kopības	 vadītāja	 vietnieku	 Vili	 Pūteli.	
Katru	 gadu	 skolēni	 viņa	 pavadībā	 dodas	
uz	kādu	no	Salacgrīvas	novada	meža	izcir-
tumiem,	 lai	 tur	 iestādītu	 jaunu	mežu.	Arī	
šogad	devāmies	uz	Dižozolu,	kur	Igauni-
jas	pierobežā	visus	jau	gaidīja	meža	strād-
nieki.	 Liels	 padomdevējs	 skolēniem	 bija	
arī	mežkopības	meistars	Valdis	Rutkaste.	
Daudzi	 meža	 stādīšanā	 piedalījās	 pirmo	
reizi,	 citi	 jau	 to	darīja	atkārtoti	un	varēja	
pamācīt	 mazākos.	 Pasākumā	 iesaistījās	
Mammadaba meistarklasē	 piedalījušies	
skolēni	no	1.	līdz	7.	klasei.	Šo	meistarklasi	
organizē	AS	Latvijas Valsts meži	starptau-
tiskajā	 vides	 izglītības	 programmā	 Izzini 
mežu.	Tās	mērķis	ir	veicināt	bērnu	saikni	
ar	dzīvo	dabu,	veidojot	izpratni	par	koksni	
kā	 dabai	 draudzīgu	 materiālu.	 Galvenais	
sadarbības	 partneris	 –	 Valsts	 izglītības	
satura	 centrs.	 Mammadaba meistarklasē 
bērniem	 ir	 iespēja	 atklāt	 dabu	 kā	 labā-
ko	mācību	klasi	un	doties	ārā,	 lai	 izjustu	
zemi,	 sauli	un	ūdeni,	 jo	 tie	 ik	dienu	veic	
īstu	 meistardarbu	 –	 rada	 arvien	 plašāku	
Latvijas	zaļo	sirdi	–	mežu!	
 Mammadaba meistarklases	 dalīb-
niekiem	 mācību	 gada	 laikā	 jāpaveic	
trīs	 meistardarbi:	 1)	 āra	 meistarstunda;	 

2)	 koka	 meistarstiķis;	 3)	 meža	 meistar-
diena.	 Visas	 Salacgrīvas	 vidusskolas	 
11.	klases	bija	veikušas	pirmos	divus	meis-
tardarbus,	bet	Meža	meistardienā	visi	čak-
li	strādāja	mežā,	kaut	laiks	bija	ļoti	karsts.	

Tika	 iestādītas	 vairāk	 nekā	 divi	 tūkstoši	
mazo	 priedīšu.	 Pēc	 tam	 visi	 mežkopības	
meistara	Valda	Rutkastes	pavadībā	devās	
uz	Dižozolu,	lai	atpūtas	vietā	kopā	ieturētu	
maltīti	un	mazliet	atpūstos	no	karstās	sau-

les.	 Gandarījums	 par	 paveikto	 neviltots.	
Lai	aug	mūsu	iestādītais	mežs	un	meistarī-
ba	vides	izglītībā!	

Lolita Valaņina,
ekoskolas koordinatore

Salacgrīvas vidusskolas audzēkņi Meža meistardienā

Salacgrīvas vidusskolas skolēni 
Meža meistardienā
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	 Liepupes	bibliotēkā	šie	 svētki	 tika	pa-
vadīti	 muzikālā	 gaisotnē.	 Stiprinot	 tradī-
ciju	 ,	 kad	 cilvēki	 pulcējas	 kopā	 un	 rada	
svētku	sajūtu	paši	sev,	bibliotēkā	viesojās	
senu	 mūzikas	 instrumentu	 –	 cītarkokles	
un	cītaras	–	 spēlmanis	Valters	Reiznieks.	
Viņš	ir	viens	no	retajiem	cītarkokles	spēles	
pratējiem,	un	Latvijā	 tādi	 ir	ne	vairāk	kā	
pieci.	Vēstures	 fakti	 liecina,	 ka	 19.	 gad-
simta	 beigās	 uzplaukusi	 cītaru	 būve.	 Šis	
mūzikas	 instruments	 atšķiras	 no	 ierastās	
kokles,	 un	 likusies	 interesanta	 to	 veido-
šana.	V.	Reiznieks	ne	 tikai	apguvis	cītar-
kokles	 spēli,	 bet	 pats	 arī	 šo	 instrumentu	
iemācījies	izgatavot,	tādējādi	to	arī	kārtīgi	
iepazīstot.	 Par	 spēles	 tehniku	 spēlmanis	
stāsta:	– Ar četriem pirkstiem slāpējot ne
vajadzīgās stīgas, mēs veidojam skaņu, 
pamata akordus, līdzīgi kā tas ir ar kokli. 
Piekto pirkstu atstājam brīvu melodijai, 
tas ir tas, kas strādā visvairāk. Tas ir cil

vēka visslinkākais pirksts, jo īkšķis vispār 
ir lēns, un kreisajai rokai tas ir vēl lēnāks, 
bet, ja ievingrina, kaut kas sanāk. Pava
dījumu spēlē ar labo roku, melodija tiek 
veidota ar kreiso.	Viņš	 uzskata,	 ka	 cītar-
kokle	ir	pārāk	labs	un	skanīgs	instruments,	
un	 nedrīkstētu	 ļaut	 tam	 iznīkt,	 jācenšas	
piesaistīt	jaunus	spēlmaņus,	citādi	šo	ins-
trumentu	varēs	aplūkot	tikai	muzejā.	
	 Apbrīnojami	bija	ieklausīties	seno	ins-
trumentu	 spēles	 mākslā,	 kas	 apvienota	
ar	mutes	 harmoniju	 skanējumu,	 un	 vien-
laikus	 klausīties	 senas	 latviešu	 sadzīves	
dziesmas,	 kas	 dziedātas	 kā	 galda	 dzies-
mas.	Tā	 nemanot	 aizritēja	muzikālā	 pēc-
pusdiena,	kopīgi	dziedot	un	uzzinot	daudz	
vēsturisku	liecību.	Pasākuma	otro	daļu	pa-
vadījām	pie	balti	 klāta	galdauta,	 kas	bija	
pašapziņas	un	lepnuma	simbols.	

Sarmīte Zvīne,
Liepupes bibliotēkas vadītāja

Baltā galdauta svētku apmeklētāji Liepupes bibliotēkā

Liepupes bibliotēkā

dāvināja	 pa	 baltai	 pateicības	 rozei,	 aici-
not	uz	kopēju	mielastu	dabā.	Pie	Zinību	
centra	āra	terasē	gaidīja	balti	klāts	galds	
un	tikko	no	uguns	nocelts	pašmāju	zupas	
katls.	Par	šo	gardo	cienastu	īpašs	paldies	
mūsu	novada	z.s.	Vīganti	un	atpūtas	kom-
pleksa	 Birzgaiļi	 atsaucīgajai	 saimniecei	
Lijai	Jokstei,	gardās	zupas	virējai	Agitai	
Bušmanei	un	čaklajai	palīdzei	Samantai.
	 Pēc	 kārtīgi	 ieturētām	 ļoti	 garšīgām	
pusdienām,	 sakot	 paldies	 saimniecēm,	

varēja	 turpināties	 svētku	 saviesīgā	 daļa.	
Vēl	 brīdi	 padziedājām,	 bijām	 kopā	 ne-
steidzīgās	sarunās,	baudot	viesu	sarūpēto	
svētku	kliņģeri.	
	 Savukārt	 mākslas	 baudījumu	 varēja	
gūt,	Zinību	centrā	aplūkojot	pavasara	foto-
izstādi	Elpas krāsa	ar	Limbažu	fotokluba	 
12	dalībnieku,	tostarp	tūjiešu	un	liepupie-
šu,	darbiem.	
	 Paldies	visiem	mūsu	svētku	galda	klā-
jējiem,	atbalstītājiem	un	baudītājiem!	Lai	

veiksmīgs	 un	 stiprs	 ceļavējš	 pūš	 Ciela
vas	 burās	 teju	 pie	 durvīm	 esošajā	 Starp-
tautiskajā	folkloras	festivālā	Baltica 2018!	
	 Tūjas	bibliotēka	vēl	visiem	 jauku	va-
saras	ziedēšanas	laiku,	vērtīgu	lasāmvie-
lu	un	pozitīvu	lasītprieku.	Mūsu	bibliotē-
kā	vienmēr	esat	gaidīti.

Zeltīte Millere,
Tūjas bibliotēkas vadītāja 

Astras Tomsones foto

Tūjas Zinību centrā

Tūjā Baltā galdauta svētki šogad kopā ar folkloras kopu Cielava

 4.	maijā	–	Latvijas	Republikas	Neatka-
rības	atjaunošanas	dienā	–	ainažnieki	pul-
cējās	pilsētas	estrādē,	 lai	kopīgi	atzīmētu	
Baltā	galdauta	svētkus.
	 Neatkarības	 atjaunošanas	 28.	 gadadie-
nā	Ainažos	bija	saulaina	un	skaista	diena.	
Lai	gan	brīžiem	bija	sajūtams	vēsais	jūras	
vējš,	 tas	 nenobaidīja	 ainažiekus	 sanākt	
kopā	un	atzīmēt	Latvijas	brīvības	svētkus.	
	 Iemīļotie	un	vietējiem	jau	labi	pazīsta-
mie	mūziķi	 Līga	 Priede	 un	Vitālijs	Bog-
danovičs	 atklāja	 pasākumu	 ar	 dziesmu	
Pie jūras dzīve mana,	kam	sekoja	kultūras	
nama	vadītājas	Solveigas	Muciņas	svinīgā	
uzruna	par	Baltā	galdauta	svētku	nozīmī-
gumu.	Koncertā	piedalījās	arī	Ainažu	kul-
tūras	 nama	 vidējās	 paaudzes	 deju	 kolek-
tīvs	Randiņš,	Līgai	un	Vitālijam	priekšne-
sumos	palīdzēja	jauktais	koris	Krasts.	Bal-
to	galdautu	klāja	arī	kupls	pulks	dalībnie-
ku	no	Ainažu	senioru	kopas	Atbalss.	Ļoti	
patiesus	un	sirsnīgus	vārdus	klātesošajiem	
veltīja	senioru	kopas	vadītāja	Aija	Šmite,	

aicinot	 arvien	 apzināties	 savu	 piederību	
un	paceltu	galvu	nest	Ainažu	vārdu.	Gados	
jaunākie	pasākuma	laikā	varēja	izpausties	
mākslinieciski,	 savukārt	 pieaugušajiem	
bija	iespēja	demonstrēt	savu	erudīciju,	at-
bildot	uz	īpaši	sagatavotas	viktorīnas	jau-
tājumiem.	Priecēja,	ka	dalībnieki	gandrīz	
uz	visiem	atbildēja	ātri,	pārliecinoši	un	pa-
reizi,	kas	arvien	pierāda,	ka	ainažniekiem	
ir	 ļoti	 labas	 zināšanas	 par	 savas	 pilsētas	
vēsturi.	Ainažu	 kultūras	 nams	 bija	 sarū-
pējis	 tēju	 un	 cienastu,	 savukārt	 vietējais	
uzņēmums	Grandeg	parūpējās	par	uguns-
kurvietu,	pie	kuras	sasildīties.	
	 Pasākums	bija	kupli	apmeklēts	un	nori-
tēja	ļoti	mājīgās	un	sirsnīgās	noskaņās,	kas	
atgādina,	 cik	 šādi	 svētki	 ir	 nepieciešami	
un	arvien	izkopjami	kā	nozīmīga	tradīcija	
Latvijas	tautai.
 

Inese Vēriņa-Lubiņa,
Ainažu kultūras nama mākslinieciskās 

daļas vadītāja

Ainažos

Ainažu seniori arī svin Baltā galdauta svētkus

	 Latvijas	 simtgades	 zīmē	 Tūjas	 Zinī-
bu	centrā	4.	maijā	ap	pusdienlaiku	Baltā	
galdauta	 svētku	 svinīgajā	 gaisotnē	 tika	
gaidīti	 novada	 iedzīvotāji,	 tūjieši,	 liepu-
pieši,	 bibliotēkas	 lasītāji	 un	 atbalstītāji,	
ikviens	 interesents,	 kam	 sirdij	 tuvas	 lat-
viskās	 tradīcijas,	 godi	 un	 to	 apzināšana.	
Un	kaut	uz	brīdi	–	vēlme	nelielai	kopābū-
šanai.
 – Gadalaikiem nākot un ejot, piemini 
Latviju! Diena vai nakts, vakars vai rīts – 
turi viņu prātā, piemini viņu, iemīli viņu 
arvien dedzīgāk, – tā,	 citējot	 rakstnieka	
Jāņa	 Jaunsudrabiņa	 vārdus	 no	 krājuma 
Piemini Latviju,	 literāri	 muzikālo	 pasā-
kumu	par	godu	Latvijas	Republikas	Neat-
karības	atjaunošanas	dienai	atklāja	Tūjas	
bibliotēkas	vadītāja	Zeltīte	Mil	lere.
	 Svētku	 pirmo	 daļu	 ar	 dvēselisku	 sa-
dziedāšanās	koncertu	uzsāka	Salacgrīvas	
kultūras	nama	folkloras	kopa	Cielava	ar	
savu	 ilggadējo	 vadītāju	Zentu	Menniku,	
kura	 sākumā	 dalījās	 nelielā	 pieredzes	
stāstā.	Tai	 pašā	 laikā	 simboliski	 tika	 iz-
spēlēta	Baltā	 galdauta	 svētku	 galda	 klā-
šana	ar	veltījumu	dziesmā,	ar	sveces	aiz-
degšanu	 no	 mājasmātes	 puses	 un	 viesu	
sarūpētā	 svētku	 kliņģera	 godā	 celšanu.	
Baudījām	 mūsu	 folkloras	 krāšņumu,	
klausoties	 profesionālā	 un	 izjustā	 ko-
pas	 dalībnieku	 izpildījumā	 un	 visi	 kopā	
mācījāmies	 ļoti	 skaistu	 vadītājas	 Zentas	
iepriekš	 izvēlētu	 kopdziesmu.	 Nedaudz	
no	 tās:	– Cik maza, maza līvu zeme, vai 
saredzēt tu vari to? No Slīteres līdz zilai 
jūrai tā līvu ciemus savieno. Cik maza, 
maza līvu tauta, kas jūras krastā tīklus 
sien, un meitenes vij kāzu rotas no jūras 
pērlēm vēl aizvien. Šai zemei vaj’g lietu 
un sauli, kas spīd, bet tam cilvēkam vaj’g 
sirdi, kam var uzticēties…
 Svētku	 koncerta	 izskaņā	 katram	 no	
dalībniekiem	 Tūjas	 bibliotēkas	 vadītāja	

Baltā galdauta svētki
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	 27.	aprīlī	Salacgrīvā	 izskanēja	IV	Zie-
meļvidzemes	 pūšaminstrumentu	 spēles	
audzēkņu	konkurss.	Šogad	pie	mums	mū-
zikas	skolā	viesojās	rekordliels	dalībnieku	
skaits	 –	 68	 konkursanti	 un	 70	 pedagogu	
un	 koncertmeistaru	 no	Alūksnes,	 Limba-
žu,	 Ogres,	 Pļaviņu,	 Rūjienas,	 Valmieras,	
Strenču,	Valkas,	Smiltenes	un	Salacgrīvas	
mūzikas	skolas,	no	Alfrēda	Kalniņa	Cēsu	
Mūzikas	 vidusskolas,	 Jāzepa	Mediņa	Rī-
gas	 1.	 mūzikas	 skolas,	 privātās	 mūzikas	
skolas	 Namiņš,	 Siguldas	 Mākslu	 skolas	
Baltais flīģelis,	 Jāņa	 Norviļa	 Madonas	
mūzikas	skolas,	Garkalnes	mākslu	un	vis-
pārizglītojošās	skolas,	Jaunannas	mūzikas	
un	mākslas	 pamatskolas,	 Ādažu	mākslas	
un	mūzikas	skolas,	kā	arī	no	Ikšķiles,	In-
čukalna,	Jaunpiebalgas,	Krimuldas	un	Ul-
brokas	mūzikas	un	mākslas	skolas.
	 Konkurss,	 kā	 jau	 ierasts,	 norisinājās	
četrās	grupās	–	bērni	bija	sadalīti	pēc	ve-
cuma:	8–9,	10–12,	13–14	un	15–16	gadu.	
Konkursā	 piedalījās	 arī	 divi	 Salacgrīvas	
novada	 mūzikas	 skolas	 audzēkņi	 –	 Līga	
Anna	Maurīte	(flauta,	ped.	Laima	Igaune)	

un	Kārlis	Rubenis	(saksofons,	ped.	Māris	
Jēkabsons).
	 Dalībnieku	 sniegumu	 un	 uzstāšanos	
vērtēja	 profesionāla	 žūrija:	 Juglas	Mūzi-
kas	 skolas	 pūšaminstrumentu	 spēles	me-
todiskās	komisijas	vadītāja,	saksofona	un	
klarnetes	 spēles	pedagoģe	un	Carnikavas	
mūzikas	 un	 mākslas	 skolas	 saksofona	
spēles	pedagoģe	Ieva	Sloka,	Latvijas	Na-
cionālā	kultūras	centra	mūzikas	izglītības	
eksperts,	Jāzepa	Mediņa	Rīgas	1.	mūzikas	
skolas	trompetes	spēles	pedagogs	un	Lat-
vijas	 Republikas	 Zemessardzes	 orķestra	
trompešu	 grupas	 koncertmeistars	 Kārlis	
Jēkabsons	 un	 flautists,	 Jāzepa	 Mediņa	
Mūzikas	vidusskolas	un	Babītes	mūzikas	
skolas	 flautas	 spēles	 pedagogs,	 orķestra	
Rīga	flautu	grupas	koncertmeistars	Andis	
Klučnieks.
	 Viskuplāk	pārstāvēta	–	39	–	šogad	bija	
10–12	 gadu	 veco	 dalībnieku	 grupa,	 kas	
arī	iesāka	konkursu.	Šajā	grupā	žūrija	pie-
šķīra	 vienu	1.,	 trīs	 2.,	 četras	 3.	 vietas	 un	
pieci	dalībnieki	 tika	pie	žūrijas	atzinības.	
8–9	 gadus	 veco	mūziķu	 grupā	 piedalījās	

14	konkursantu,	un	šajā	grupā	pēc	žūrijas	
vērtējuma	 tika	 piešķirta	 viena	 1.,	 divas	 
3.	un	divas	žūrijas	atzinības.
	 Savu	 spēlētprasmi	 demonstrēja	
arī	 10	 konkursanti,	 kuru	 vecums	 bija	 
13–14	gadu.	Šajā	kategorijā	žūrija	piešķī-
ra	 tikai	vienu	1.	un	vienu	2.	vietu.	Savu-
kārt	15–16	gadu	veco	mūziķu	grupā,	kurā	
dalībnieku	 skaits	 bija	vismazākais	–	5	–,	 
komisijas	 vērtējums	 bija	 šāds:	 viena	 1.,	
viena	2.	un	trīs	atzinības.
	 Katrs	 dalībnieks	 pēc	 uzstāšanās	 saņē-
ma	 žūrijas	 pateicības	 rakstus	 un	 īpašus	
saldumus	ar	Salacgrīvas	novada	mūzikas	
skolas	logo.	Tāpat	pie	pateicības	rakstiem	
un	atbalstītāju	un	skolas	sarūpētajiem	pār-
steigumiem	 tika	 arī	 pedagogi,	 koncert-
meistari	 un	 žūrija.	 Konkursa	 laureātiem	
tika	pasniegti	diplomi	un	īpašas,	tieši	šim	
konkursam	veidotas,	 laureātu	 balvas,	 par	
kurām	liels	paldies	jāsaka	mūsu	atbalstītā-
jiem	–	SIA	CUT!.
	 Liels	 paldies	 par	 īpaši	 dizainētiem	 un	
izstrādātiem	diplomiem,	pateicības	un	at-
zinības	rakstiem	mākslas	skolas	skolotājai	

Lienei	 Mednei-Grigorjevai.	 Paldies	 kon-
kursa	 atbalstītājiem:	 Salacgrīvas	 novada	
domei,	 SIA	 TP kastes	 (personīgi	 Mārti-
ņam	Baķim),	SIA	Meriti translations	(per-
sonīgi	 Edgaram	 Vasilam),	 Dabas maize,	
Salacgrīvas	novada	Tūrisma	 informācijas	
centram,	 Salacgrīvas	 novada	 bibliotēkai,	
AS Brīvais vilnis,	 SIA	 Acteks	 un	Antrai	
Zvīnei	par	skaistajiem	ziediem.
	 Vislielākais	 paldies	 Salacgrīvas	 nova-
da	 mūzikas	 skolas	 pedagogu	 kolektīvam	
un	 darbiniekiem	 –	 Sanitai	 Reiziņai	 un	
Ritai	Tomsonei,	kā	arī	mūzikas	skolas	pa-
domes	 priekšsēdētājai	 Kristīnei	 Popovai	
par	 ieguldīto	darbu	un	enerģiju	konkursa	
organizēšanā	un	norisē	 un	par	 brīnišķīgo	
noskaņojumu	 skolā	 visas	 dienas	 garumā.	
Paldies	visiem	skolu	vadītājiem,	pedago-
giem,	 koncertmeistariem	 un	 jaunajiem	
mūziķiem	par	atsaucību!	Uz	 tikšanos	nā-
kamajā,	 jubilejas	 gadā,	 kad	 Salacgrīvā	
skanēs	 jau	V	Ziemeļvidzemes	 pūšamins-
trumentu	spēles	audzēkņu	konkurss!

Katrīna Borozdina

	 No	 28.	 jūlija	 līdz	 5.	 augustam	 Salac-
grīvā	ar	Rietumu	Bankas	labdarības	fonda	
atbalstu	 notiks	 IX	 Starptautiskais	 Salac-
grīvas	 klasiskās	 mūzikas	 festivāls.	 Tā	
organizētājs	 ir	 Salacgrīvas	 klasiskās	mū-
zikas	 festivāla	 fonds,	 kura	 dibinātājs	 ir	
festivāla	idejas	autors,	Virtuozi Moskvi un 
Mocart kvartet	pirmā	vijole,	izcilais	krie-
vu	vijolnieks	un	pedagogs	Aleksejs	Lun-
dins.
	 Festivāla	 mērķis	 ir	 parādīt	 klasiskās	
mūzikas	daudzveidību	–	tā	var	skanēt	brī-
nišķīgi	 gan	 pasaules	 labāko	 izpildītāju,	
iesācēju	 un	 džeza	 orķestra	 izpildījumā,	
tā	 var	 skanēt	 gan	 pārpildītās	 koncertzā-
lēs,	gan	brīvā	dabā	vai	skatuvēs	uz	ūdens.	
Dodot	iespēju	dalīties	pieredzē	un	radošos	
meklējumos,	 Salacgrīvas	 klasiskās	mūzi-
kas	 festivāla	 laikā	 tiek	 organizētas	meis-
tarklases	talantīgākajiem	Latvijas	mūzikas	
skolu	 bērniem	un	 jauniešiem	un	 ārvalstu	
audzēkņiem.	 Meistarklašu	 dalībniekiem	
ir	 iespēja	 izzināt	 pedagogu	 pieredzi	 un	
zināšanas	 attiecīgā	 instrumenta	 spēlē,	 kā	
arī	meistara	vadībā	apgūt	kopīgi	 izvēlētu	
skaņdarbu.	Vienā	meistarklasē	var	pieda-
līties	 7–10	 audzēkņi.	Dalībnieku	 vecums	
7–24	gadi.	Astoņu	gadu	laikā	meistarkla-
sēs	piedalījušies	539	Latvijas	un	ārvalstu	
mūzikas	skolu	audzēkņi.	Salacgrīvas	kla-
siskās	mūzikas	festivāla	meistarklašu	pat-
ronese	 ir	 Latvijas	Valsts	 prezidenta	 kun-
dze	Iveta	Vējone.
	 Klasiskās	mūzikas	 festivāls	 kļuvis	 par	

jauku	 ikgadēju	 tradīciju,	 kas	 Salacgrīvā	
pulcē	 izcilas	Eiropas,	Krievijas	un	Latvi-
jas	klasiskās	mūzikas	zvaigznes.	Festivāla	
laikā	 notiek	 klasiskās	 mūzikas	 koncerti	
baznīcās,	 brīvā	 dabā	 un	 kultūras	 namos	
Salacgrīvā,	 Ainažos	 un	 Liepupē.	 Galā	
jeb	 festivāla	 noslēguma	 koncerts	 notiks	
Kapteiņu ostā	uz	ūdenī	peldošās	skatuves	
5.	 augustā	 ar	 festivāla	 patrona	A.	Lundi-
na	 un	 viesmākslinieku	 uzstāšanos.	 Galā	
koncerta	 īpašā	viešņa	tiks	paziņota	jūnija	
beigās.
	 Līdz	šim	festivāla	koncertos	piedalīju-
šies	 slaveni	 mākslinieki	 –	 Kristīne	 Opo-
lais,	 Zemlinski kvartet,	 Mocart kvartet,	
Sonora	Vaice,	Kristīne	Zadovska,	Bjarke	
Mogensens,	 Dominique	 de	Williencourt,	
Sergejs	Jēgers,	Katja	Skanavi,	Anna	Ag	la-
tova	u.c.
	 Vairāk	 par	 festivālu	 –	www.klasikasa
lacgrivafestival.lv.
 Par «Rietumu Bankas labdarības fon
du». Tas	 dibināts	 2007.	 gada	 13.	 aprīlī	
ar	mērķi	veicināt	filantropiju	un	mecenā-
tismu	 Latvijā,	 atbalstot	 sociāli	 atbildīgu	
rīcību	 un	 sabiedriska	 labuma	 mērķu	 sa-
sniegšanu.	Fonds	iezīmē	Rietumu	Bankas	
nopietno	 nostāju	 labdarības	 jomā,	 vēlmi	
palīdzēt	 sabiedrībai,	 sekmēt	 tās	 garīgo	
izaugsmi.	 Fonda	 prioritātes	 ir	 atbalsts	
sociālām	 jomām,	 t.sk.	medicīnai,	arī	bēr-
niem	un	jauniešiem,	izglītībai	un	zinātnei,	
mākslai	un	kultūrai.

Ilga Tiesnese

Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla dibinātāji Aleksejs Lundins (no labās), Gunta 
Līdaka un Dagnis Straubergs kopā ar Rietumu bankas labdarības fonda valdes 
priekšsēdētāju Ingu Šīnu (otrā no kreisās)

Izziņots Salacgrīvas 
klasiskās mūzikas 

festivāls

	 4.	maijs	 Salacgrīvā	 tika	 svinēts	 aktīvi	
un	atraktīvi.	Tie,	kuri	vairāk	vēlējās	kus-
tināt	kājas,	piedalījās	 ielu	 stafetē,	 bet	 sa-
lacgrīvieši,	kas	vairāk	gribēja	kustināt	prā-
tu,	tikās	Sila	ielā	2,	lai	piedalītos	pirmajā	
Prāta	kustināšanas	pēcpusdienā.	Uz	starta	
līnijas,	lai	pildītu	Salacgrīvas	bibliotēkas,	
muzeja,	JIC	Bāka	un	Salacgrīvas	prātnie-
ka	uzdevumus,	stājās	septiņas	komandas:	
Prāta stumšana,	 Trīs asie prāti,	 Bitītes 
Maijas,	Mēs,	 Zvaigžņu kari,	 Zvirbuļi un 
Nezinīši.	 Bibliotēkā	 vajadzēja	 atrast	 no-
teiktu	grāmatu	un	izlasīt	vajadzīgo		infor-
māciju,	lai	atbildētu	bibliokuģa	bocmanim	
Gintam	uz	 jautājumu,	 tāpat	 vajadzēja	 at-
bildēt	uz	viktorīnas	 jautājumiem.	Muzejā	
interaktīvajā	 viktorīnā	 bija	 jāpazīst	 senie	
darbarīki	un	jāzina	fakti	par	pilsētu,	kā	arī	
varēja	 salikt	puzli	 ar	vēsturisku	Salacgrī-
vas	 nama	 attēlu.	Bākā	 laika	 kapsulai,	 ko	
atvērs	pēc	10	gadiem	–	Salacgrīvas	simt-

gadē	–,	bija	 jāuzraksta	novēlējums	pilsē-
tai	 un	 Latvijas	 kartes	 kontūrā	 jāatrod	 un	
jāatzīmē	 dažādi	 objekti.	 –	 Vai tu pazīsti 
Salacgrīvas basketbolistus? Vai zini, ar 
ko nodarbojas Salacgrīvas biedrības? Vai 
spēj nosaukt Latvijā populārus mūziķus, 
noklausoties dziesmas ierakstu?	–	šie	bija	
Prātnieka	jautājumi.	
	 Vēlāk	pie	balti	klāta	galda	tika	pasnieg-
tas	balvas	uzvarētājiem.	1.	vieta	komandai	
Bitītes Maijas,	 2.	 –	Nezinīšiem,	 bet	 3.	 –	
Prāta stumšana.	Dalībnieki	atzina,	ka	jau-
ki	 pavadījuši	 laiku	 un	 jau	 ar	 nepacietību	
gaida	nākamo	gadu,	lai	startētu	atkal.
	 Salacgrīvas	 kultūras	 nams	 saka	 lielu	
paldies	 muzejam,	 Bākai,	 Prātniekam un 
bibliotēkai	 par	 atsaucību	 un	 piedalīšanos	
idejas	realizācijā.

Inese Jerāne,
Salacgrīvas kultūras nama 

kultūras darba organizatore

4. maija Prāta kustināšanas 
pēcpusdiena

Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles konkurss

 19.	un	20.	maijā	Salacgrīvas	vidusskolas	folkloras	kopas	Zēģelīte	dalībnieki	atsaucī-
gās	Zentas	Mennikas	vadībā	piedalījās	bērnu	un	jauniešu	nemateriālā	kultūras	mantoju-
ma	apgūšanas	un	pārmantošanas	programmas	Pulkā eimu, pulkā teku 2018	nacionālajā	
sarīkojumā	Līvānos.	Zēģelīte	šajā	pasākumā	piedalījās,	pateicoties	augstajiem	sasniegu-
miem	folkloras	un	kultūras	mantojuma	konkursos.	Priecājamies	par	viņu	panākumiem!	
Paldies	Z.	Mennikai	par	ieguldījumu	skolēnu	sagatavošanā	un	Salacgrīvas	novada	do-
mei	–	par	finansiālo	atbalstu!

Sanita Šlekone

Salacgrīvas vidusskolas Zēģelīte 
piedalās nemateriālā kultūras 

mantojuma programmā

Zēģelīte Līvānos

http://www.klasikasalacgrivafestival.lv/
http://www.klasikasalacgrivafestival.lv/
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 9.	un	11.	maijā	piedalījos	Bal-
tijas	valstu	un	Somijas	eTwinning 
vēstnieku	seminārā,	kura	mērķis	
bija	apgūt	metodes	un	IKT	rīkus	
efektīvai	komunikācijai.	Seminā-
ru	atklāja	Lietuvas	Izglītības	ap-
maiņas	 atbalsta	 fonda	 direktora	
vietnieces	Žanas	Orlovas	uzruna.	
Par	 eTwinning	 vēstnieka	 tīkla	
izveides	 principiem	 un	 darbību	
ziņoja	 eTwinning	 nacionālo	 die-
nestu	pārstāvji.
	 Vēstnieki	 prezentēja	 projektu	
darba	metodes	un	dalījās	pieredzē.	
Semināra	gaitā	atzīmējām	9.	mai-
ju	–	Eiropas	dienu	un	eTwinning 
dienu.	 Tā	 kā	 2018.	 gadā	 Eiropa	
godina	 savu	 kultūras	 mantoju-
mu,	visi	vēstnieki	veidoja	dzīvās	
gleznas	 –	 savas	 versijas	 par	 čet-
ru	 valstu	 mākslinieku	 (Kristjans	
Rauds	 (Igaunija),	 Mikalojs	 Čur-
ļonis	 (Lietuva),	 Janis	 Rozentāls	
(Latvija),	 Alberts	 Edelfelds	 (So-
mija))	ievērojamākajiem	darbiem.
	 Semināra	 dalībnieki	 apguva	
praktiskas	 iemaņas	 darbam	 ar	
tiešsaistes	 aptaujas	 rīkiem	 Men
timeter,	 Slido,	 Poll Everywhe
re.	 Man	 vislabāk	 iepatikās	 Poll 
Everywhere,	 jo	 balsošana	 telefo-
nos	palīdz	ne	tikai	ērti	noteikt	un	
apkopot	mācību	sasniegumus	 te-
mata	beigās	kontroldarba	vai	tes-

ta	veidā,	bet	 tieši	 stundu	mācību	
procesā	 interaktīvi	 apgūt	 jaunās	
tēmas.	 Viena	 no	 darbnīcām	 bija	
par	 to,	 kas	 raksturo	 kvalitatīvu	
projektu,	izmantojot	SMART	mo-
deli.
	 Trešās	 dienas	 nodarbība	 bija	
par	 to,	 kādi	 ir	 mūsdienu	 bēr-
ni	 jeb	 Z	 paaudze	 (dzimuši	 no	 
2000.	 gada	 līdz	 šodienai),	 kas	
tiek	dēvēta	arī	par	online	paaudzi,	
kura	 augusi	 un	 atrodas	 nepār-
trauktā	 pieslēgumā	 –	 24	 stundas	
diennaktī	 7	 dienas	 nedēļā.	 Kā	
mums,	 vecāko	 paaudžu	 pārstāv-
jiem,	audzināt	tā	saucamās	Z	pa-
audzes	 pārstāvjus?	 Šai	 paaudzei	
raksturīgi	 tas,	 ka	 viņi	 vēlas	 paši	
mācīties	un	atklāt,	un	informāciju	
visbiežāk	 meklē	 YouTube. Šiem 
bērniem	svarīga	 ir	darbošanās	ar	
tehnoloģijām	 un	 interesanti	 pro-
jekti,	 kas	 ir	 eTwinning koncepta	
pamatā.	
	 Pieredzes	 apmaiņa	 bija	 vērtī-
ga,	 guvām	 daudz	 noderīga	 ma-
teriāla	 jaunām	 idejām	 mācību	
programmas	metožu	uzlabošanai,	
mācību	 procesa	 pilnveidošanai	
un eTwinning popularizēšanai.	

Ineta Lielkalne,
Krišjāņa Valdemāra Ainažu 

pamatskolas skolotāja, 
eTwinning vēstniece

Jaunas idejas eTwinning 
projektiem kā mācību 
procesa sastāvdaļai

 eTwinning	 Eiropas	 skolu	 sa-
darbības	tīkls	šogad	uzsāka	jaunu	
iniciatīvu	–	 skolas,	kurās	darbo-
jas	aktīva	skolotāju	komanda,	kas	
īsteno	projektus	un	papildus	vei-
cina	digitālo	pratību	un	interneta	
drošību,	 varēja	 pieteikties	 sta-
tusam eTwinning skola.	 Pirmajā	
iniciatīvas	gadā	šādu	statusu	pēc	
rūpīgas	atlases	saņēma	24	Latvi-
jas	skolas,	tai	skaitā	arī	Krišjāņa	
Valdemāra	Ainažu	pamatskola.
	 Lai	 kļūtu	 par	 eTwinning	 sko-
lu,	 vērtēja	 skolotāju	 aktivitātes	
ne tikai eTwinning	 projektos	 un	
pašā	 kopienā,	 bet	 arī	 skolas	 sa-
gatavotību	 interneta	 drošības	
jautājumos,	 digitālās	 pratības	
veicināšanā,	 kā	 arī	 pedagogu	
profesionālo	 pilnveidi	 attiecīga-
jās	jomās	un	skolotāju	sadarbību.	
Skolām	 statuss	 tiek	 piešķirts	 uz	
diviem	gadiem.	Visas	 skolas	 sa-

Krišjāņa Valdemāra 
Ainažu pamatskola – 

eTwinning skola

ņems	 plāksnes	 eTwinning skola,	
kas	 apliecina	 izcilos	 rezultātus	
iepriekš	minētajās	jomās.
	 Krišjāņa	 Valdemāra	 Ainažu	
pamatskola	 veiksmīgi	 izpildīju-
si	 Eiropas	 Savienības	 izglītības,	
apmācības,	 jaunatnes	 un	 spor-
ta	 jomā	 Erasmus+	 aktivitātes	
eTwinning	organizētās	iniciatīvas	
kritērijus,	tādējādi	uz	diviem	ga-
diem	iegūstot	sertifikātu.

Ineta Lielkalne, 
eTwinning vēstniece

 ZAAO	 vides	 izglītības	 akti-
vitātes	 ir	 vērstas	 uz	 sabiedrības	
izglītošanu,	informēšanu	un	līdz-
dalību	vides	kvalitātes	uzlaboša-
nā	savā	dzīvesvietā.	ZAAO	vides	
projekts	 Cilvēks vidē	 skolām	
un	 bērnudārziem	 darbojas	 kopš	
2001.	gada.	Tajā	ietvertas	gan	ra-
došās,	gan	praktiskās	aktivitātes,	
tāpat	 zināšanu	 apguve	par	 atkri-
tumu	 lietderīgu	 apsaimniekoša-
nu	un	ietekmi	uz	vidi.	Skolas	un	
bērnudārzi	projekta	 laikā	var	 iz-
vēlēties	sev	saistošos	konkursus.	
Darbošanās	vides	projektā	veici-
na	bērnu	un	jauniešu	izglītošanu	
un	 informēšanu,	 kā	 arī	 mudina	
līdzdarboties	vides	kvalitātes	uz-
labošanā	pilsētās	un	laukos.	
	 Salacgrīvas	 vidusskola	 aktī-
vi	 darbojas	 dažādos	 konkursos.	
Šajā	 mācību	 gadā	 1.–12.	 klases	
piedalījās	 otrreizējai	 pārstrādei	
derīgo	 materiālu	 vākšanas	 kon-
kursā	 Dabai labu darīt,	 kurā	
savāca	 gandrīz	 6	 t	 makulatūras,	
tā	 domājot	 par	 koku	 saudzēša- 
nu	–		tie	netiks	nocirsti	papīra	pa-
gatavošanai.	Vairākas	klases	pie-
dalījās	arī	konkursā	Lielie palīgi 
lielos darbos. Šajā	konkursā	bija	
jāizvēlas	3–5	 lietoti	 apģērba	ga-
bali,	 jāizpēta	 to	 ražošanas	 vieta,	
sastāvs,	jānosaka,	cik	tas	dabīgs.	
Konkursā	 bija	 arī	 otrs	 uzde- 
vums	 –	 no	 vairs	 neizmantojama	
tekstila	 jāpagatavo	 skudras	 sta-
tuja.	

	 10.	maijā	poligonā	Daibe	no-
slēdzās	 konkurss	 Cilvēks vidē 
2018. Pasākumā	apbalvoja	visas	
izglītības	 iestādes	 par	 ieguldīto	
darbu	 vides	 izglītībā.	 Uz	 to	 no	
Salacgrīvas	 vidusskolas	 devās	
ekoskolas	 koordinatore	 Lolita	
Valaņina,	 Kārlis	 Papinoks	 (4.a),	
kurš	 kopā	 ar	 saviem	 vecākiem	
nodeva	 skolai	 vairāk	 nekā	 1	 t	
makulatūras,	un	Elizabete	Līcīte	
(4.a),	 pārstāvot	 savu	 klasi	 kon-
kursā	Lielie palīgi lielos darbos.	
Visa	 4.a	 klase	 aktīvi	 iesaistījās	
šajā	konkursā,	pagatavojot	vese-
lu	 skudru	 ģimeni	 ar	 devīzi	Mēs 
par demogrāfiskās situācijas uz
labošanu zaļā Latvijā, sagaidot 
Latvijas simtgadi!	Pasākums	bija	
interesants.	Blakus	atkritumu	ap-
saimniekošanas	 centram	 Daibe 
Pārgaujas	novadā	atklāts	Latvijā	
pirmais	 vides	 izglītības	 centrs,	
kur	 ikvienam	būs	 iespēja	 izzināt	
vides	 un	 dažādu	 mūsdienu	 teh-
noloģiju	 sinerģiju.	 Jaunās	 ēkas	
atklāšanas	 ceremonijā	 piedalījās	
arī	izglītības	un	zinātnes	ministrs	
Kārlis	 Šadurskis.	 Jaunatklātais	
dabas	un	tehnoloģiju	parks	Urda 
veidots	tā,	lai	šeit	būtu	iespējams	
uzzināt,	 kā	 rodas	dažādas	 lietas,	
kāda	 ir	 to	 ietekme	 uz	 vidi,	 un	
kas	ar	tām	notiek,	kad	tās	nonāk	
atkritumos.	 Šī	 būs	 vieta,	 kur	 zi-
nāšanas	smelties	gan	bērnudārzu	
audzēkņiem,	 gan	 augstskolu	 un	
universitāšu	pētniekiem.

	 Pasākuma	 dalībnieki	 pēc	 sa-
vas	izvēles	varēja	piedalīties	da-
žādās	radošās	darbnīcās.	Elizabe-
te	 un	Kārlis	 devās	 uz	 orientēša-
nos,	kas	bija	domāta	8.–9.	klasei,	
bet	skolotāja	–	uz	veselīgu	našķu	
gatavošanas	 nodarbību.	 Pēc	 tām	
sekoja	 zupas	 ēšana	 brīvā	 dabā.	
Pasākuma	 otrajā	 daļā	 –	 dalīb-
nieku	apbalvošanā	–	Salacgrīvas	
vidusskola	 saņēma	 pateicību	 un	
dāvanu	 kartes	 par	 makulatūras	
vākšanu.	 K.	 Papinokam	 tika	 in-
dividuāla	 pateicība	 un	 dāvana	
par	savākto	makulatūras	daudzu-
mu,	 bet	 4.a	 klase	 ieguva	 2.	 vie-
tu	 konkursā	 Lielie palīgi lielos 
darbos,	 saņemot	 gan	 pateicību,	
gan	 apliecinājumu	 apmaksātai	 
(100	 eiro)	 izglītojošai	 ekskur-
sijai.	 Noslēgumā	 visi	 cienājās	
ar	 svētku	 kūku	 un	morsu.	 Pasā-
kumu	 vadīja	 sabiedrībā	 pazīsta-
mais	 mūziķis	 un	 ielu	 vingrotājs	
Kaspars	Zlidnis.
	 Bet	 nav	 jau	 svarīgi,	 vai	 esi	
uzvarētājs	 kādā	 no	 konkursiem,	
svarīgi,	ka	ikdienā	gan	skolā,	gan	
pašu	ģimenēs	tiek	domāts	par	vi-
des	 saglabāšanu,	 ieguldīts	 reāls	
darbs	vides	uzlabošanā.	Lai	veik-
smīgs	darbs	arī	turpmāk!
	 Paldies	 skolēniem,	 skolēnu	
vecākiem	un	visiem	skolas	dar-
biniekiem	par	atsaucību	un	ie-
guldīto	darbu!

Lolita Valaņina,
Ekoskolas koordinatore

ZAAO vides projekta Cilvēks vidē noslēguma pasākums Daibē

Noslēdzies konkurss 
Cilvēks vidē 2018

	 11.	maijā	Igates	pilī	norisinājās	
organizācijas	 Latvijas Sarkanais 
Krusts	 (LSK)	 pasākums	 Vidze-
mes	 reģiona	pārstāvjiem.	Tā	bija	
reize,	kad	satikties,	pārrunāt	aktu-
ālus	organizatoriskus	 jautājumus,	
dalīties	 pieredzē	 un	 pateikt	 pal-
dies	ikvienam	par	ieguldīto	darbu.	
	 Salacgrīvas	novadu	pasākumā	
pārstāvēja	 Ilga	 Līdaka	 un	 Inga	
Veide.	 Ilgu	 pelnīti	 var	 saukt	 par	
LSK	 dzinējspēku	 mūsu	 novadā,	
jo	viņas	ikdienu	un	padarīto	rak-
sturo	attieksme	pret	sev	uzticēto,	
rūpība	 un	 apzinīgums,	 protams,	
visam	pāri	–	vēlme	palīdzēt	līdz-
cilvēkiem.	 Savukārt	 Salacgrīvas	
novada	 Sociālā	 dienesta	 sociālā	
darbiniece	darbā	ar	pilngadīgām	
personām	 I.	 Veide	 ikdienā	 vis-
ciešāk	sadarbojas	ar	LSK	Salac-
grīvas	 nodaļu,	 turklāt	 ir	 šīs	 or-
ganizācijas	 Salacgrīvas	 nodaļas	

valdes	locekle.
	 Salacgrīvas	 novada	 Sociālais	
dienests	 pateicas	 I.	 Līdakai	 un	 
I.	 Veidei	 par	 veiksmīgo	 sadarbī-
bu	 un	 atsaucību!	 Jau	 rakstnieks	 
J.	Jaunsudrabiņš	teicis:	– Paldies ir 
vienīgā valūta pasaulē, kas nav vēl 
mainījusi kursu.
	 LSK	 šogad,	 tāpat	 kā	 Latvija,	
gatavojas	 100	 gadu	 jubilejas	 svi-
nībām.	 Organizācija	 nodibināta	
1918.	 gada	 20.	 novembrī,	 un	 tās	
darbība	 aptver	 gan	 pirmās	 palī-
dzības	 un	 veselības	 veicināšanas,	
gan	arī	sociālā	atbalsta	sniegšanas	
jomas.
	 Lai	 izdodas	 šajā	 tikšanās	 reizē	
Igates	pilī	izstrādātie	plāni,	lai	Ilgai	
laba	veselība,	spēks	un	spars	turpi-
nāt	darbu!

Ilze Ēltamma,
Salacgrīvas novada

Sociālā dienesta vadītāja
Latvijas Sarkanā Krusta organizētajā pasākumā Vidzemes reģiona pārstāvjiem Igates pilī piedalījās arī 
Salacgrīvas Sarkanā Krusta pārstāves Inga Veide un Ilga Līdaka

Godam pelnīts paldies!



SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS   l   92018. gada 29. maijs

	 Lai	 skolēnu	 ikdienu	 padarītu	 citādā-
ku,	 lai	skolēni	 iepazītu,	uzzinātu,	apgūtu,	
vērotu	 citādāk,	 tiek	 mainīta	 ierastā	 vide,	
un	 49	 Salacgrīvas	 vidusskolas	 skolēni	 –	
4.a,	5.b,	7.a	klase	–	kopā	ar	klašu	audzi-
nātājām	 devās	 uz	 kaimiņvalsts	 Igaunijas	
otro	 lielāko	pilsētu	Tartu.	Šeit	 iepazinām	
zinātnes	 centru	 AHHAA	 un	 Igaunijas	
Nacionālo	 muzeju.	 Šo	 iespēju	 nodro-
šināja	 Eiropas	 Sociālā	 fonda	 projekta	 
Nr.	 8.3.2.2/16/I/001	 Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai	 reali-
zācija	 Salacgrīvas	 vidusskolā,	 kas	 notiek	
sadarbībā	ar	Salacgrīvas	novada	domi.
	 Lai	skolēnus	iesaistītu	plašajā	zinātnes	
laukā,	lieliska	iespēja	to	ir	sākt	darīt	tieši	
Baltijas	 valstu	 lielākajā	 un	 modernākajā	
zinātnes	 centrā AHHAA,	 jo	 centra	 galve-
nais	 uzdevums	 ir	 iepazīstināt	 jauniešus	
ar	zinātni,	mācīties	to	atklāt	un	darīt	to	ar	
prieku.	 Skolām	 tiek	 piedāvātas	 dažādas	
mācību	programmas,	un	tieši	tādēļ	šeit	da-
žāda	vecuma	skolēni	var	pavadīt	aizraujo-

šu	un	piedzīvojumu	pilnu	dienu.	AHHAA 
misija	 ir	veicināt	zināšanas	aizraujošā	un	
neierastā	veidā,	savukārt	devīze	–	Domā
sim rotaļīgi!.	AHHAA	veicina	motivāciju	
mācīties	visa	mūža	garumā	un	veido	zināt-
nisku,	 uz	 zināšanām	 balstītu	 domāšanas	
veidu.
	 Skolēni	 iepazinās	 ar	 zinātni	 un	 dažā-
dām	tehnoloģijām,	izmēģināja	un	atklāja,	
vai	viegli	būt	kosmonautam,	kāda	izskatās	
un	kādas	sajūtas	ir	mātes	dzemdē,	praktis-
ki	 mēģināja	 saprast	 viesuļvētras	 būtību.	
Planetārijā	 ir	 iespējams	 redzēt	 aptuveni	 
10	miljonu	zvaigžņu	–	gan	virs	galvas,	gan	
visapkārt.	Tika	izdzīvotas	interesantas	sa-
jūtas,	 redzot	 planētu	Zemi	 tik	 tuvu.	Tika	
iepazītas	pārējās	planētas	to	dabiskajā	lie-
lumā.	Nodarbības	 skaidrojums	bija	mūsu	
dzimtajā	–	latviešu	–	valodā.
	 Dienas	 otrajā	 daļā	 devāmies	 uz	 igau-
ņu	 tautas	 lepnumu	–	Igaunijas	Nacionālo	
muzeju.	Šogad	tas	nominēts	Eiropas	Gada	
muzeja	balvai	(EMYA),	kas	ir	Eiropā	sva-

rīgākā	 muzeju	 nozares	 atzinība.	 Muzejā	
aplūkojām	 un	 iepazinām	 visu	 Igaunijas	
reģionu	tautastērpus.	Koka	alus	kausu	ko-
lekcija	demonstrē	tradicionālos	zemnieku	
svētkus	 un	 brīvdienas.	 Ekspozīcijā	 izstā-
dīts	liels	daudzums	rokdarbu	–	no	austiem	
paklājiem	līdz	lina	galdautiem.	Pats	intere-
santākais,	ka	ēka	būvēta	pie	padomju	laikā	
veidota	militārā	kompleksa,	un	 tās	formā	
iestrādāts	blakus	esošs	 lidlauka	skrejceļš.	
– Muzeja forma ir kā rampa – vairāk nekā 
300 m gara –, simbolizējot pacelšanos, 
igauņu tautas augšupvirzību, –	 saka	mu-
zeja	arhitekti.
	 Kas	 piesaista	 visa	 vecuma	 bērnus	
šajā	 muzejā?	 Tas,	 ka	 ekspozīcijā	 domi-
nē	 interaktivitāte,	 ikviens	var	piedalīties	
eksponātu	 tapšanā	–	 ir	video,	animācija,	
skārienjutīgie	 ekrāni,	 instalācijas,	 skaņu	
skulptūras	un	daudz	cita.	Taču	multime-
diālā	 pieeja	muzejā	 nepārsātina	 izstādes	
pieredzi,	 tā	neapžilbina,	ekspozīcija	vei-
dota	 ar	 mēru,	 eksponātu	 izvietojums	 ir	

blīvs,	bet	nenomācošs.
	 Aplūkojām	 lielāko	 pastāvīgo	 ekspozī-
ciju	 Igaunijā.	Klausoties	gides	 stāstījumā	
(latviešu	 valodā),	 mēģinājām	 izprast	 iz-
maiņas	no	akmens	 laikmeta	 līdz	mūsdie-
nām	 dažādās	 sociālajās	 grupās.	 Muzeja	
otra	pastāvīgā	ekspozīcija	vēsta	par	som-
ugru	tautu	vēsturi.
	 Skolēnu	atsauksmes	par	 šajā	dienā	 re-
dzēto:	–	Interesanta diena!, Varētu biežāk 
pavadīt laiku AHHAA un planetārijā, Ne
reālas sajūtas, ieejot muzejā – tāds pla
šums!, Patika, ka mūsdienīgi var iepazīt 
senatni! 
	 Mācību	vizītes	ir	interaktīvs	un	daudz-
pusīgs	 veids,	 kā	 dažādot	 mācību	 saturu,	
padarot	 zināšanu	 apguvi	 daudz	 aizraujo-
šāku	skolēniem,	veicinot	viņu	interesi	par	
eksaktajām	zinātnēm	un	kultūrvēsturi.

Iveta Kupča,
Salacgrīvas vidusskolas direktores 

vietniece

Kompetenču pieeja jeb mācāmies citādāk – 
ESF projekts Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai

Salacgrīvas muzeja 
dārgumi

Reņģēdāju festivāls 
izskanējis…

 Tā	 bija	 diena,	 kad	 godā	 tika	
celta	it	kā	tik	necilā	zivtiņa	–	reņ-
ģe.	 Bet	 jau	 no	 seniem	 laikiem	
līdz	pat	mūsdienām	tā	ir	piekras-
tes	 zvejnieku	 maizes	 devēja	 un	
garda	 maltīte	 visiem	 reņģēdā-
jiem.
	 Salacgrīvas	 muzeja	 krājums	
ir	bagāts	ar	brīnišķīgām	fotogrā-
fijām,	 ko	 mums	 dāvinājuši	 paši	
zvejnieki.	Te	 labi	 redzams	 sma-
gais	 darbs	 jūrā,	 kas	 ne	 vienmēr	
ir	 mierīga	 un	 rāma,	 arī	 laiks	 ne	
vienmēr	 lutina,	 bet	 sejās	 ganda-
rījums	par	pilnu laivu sudrabiņa.

Gatavi doties zvejā. Kolhoza Brīvais vilnis zvejnieki švitkās Kuivižu 
zvejas ostā. Foto – Uldis Lipsbergs. 1980. gadi

Reņģ’ nāk… Kuivižu zvejnieki Aleksandrs Vasils, Gunārs Ozols, 
Augusts Prokopovičs, Viktors Kulless. 1960. gadi

Kopīgiem spēkiem. 1950. gadi

1950., 60. gadi

Kaut kas tiek sievām izķidāt… 1930. gadi

Ja vēl paliek pāri, tad var 
arī iestādīt. 1930. gadi

Iveta Kalniņa,
Salacgrīvas muzeja krājuma glabātāja

Reņģu sūknis jau gatavs darbam. 
1960., 70. gadi

https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Alus_kauss&action=edit&redlink=1
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	 Bibliokuģis	 Krišjānis 
Valdemārs	 simboliski	
nonācis	vietās,	kur	sākas	
Latvija.	 Valsts	 kultūrka-
pitāla	 fonda	 atbalstīta-
jā	 projektā Bibliokuģis 
Latgalē: 19 tikšanās 
ar jūru mērķprogrammā	 Latvi- 
jai – 100	bibliokuģa	komanda	uz-
runāja	Ludzas,	Zilupes	un	Ciblas	
vidusskolas	 audzēkņus.	 Latvijas	
Jūras	 akadēmijas	 sabiedrisko	 at-
tiecību	speciālists	atvaļinātais	ko-
mandleitnants	 Vilmārs	 Štalmeis-
tars	 lieliski	 pierādīja,	 ka	 labākā	
vieta,	 kur	 dzīvot	 topošajam	 tāl-
braucējam	kapteinim,	ir	Zilupe	–	
iesēdies	Maskavas	ātrvilcienā,	lai	
pavisam	 drīz	 no	 Rīgas	 aizlidotu	
uz	to	pasaules	ostu,	kurā	piestājis	
jūrnieka	kuģis.
	 Zilupes	 bibliotēkā	 sastapām	
novada	 leģendu	 –	 vēsturnieku	
Ivanu	Sircovu,	kurš	nule	nodevis	
tipogrāfijā	 Zilupes	 pilsētas	 vēs-
tures	 pētījumu.	 Turpat	 90	 gadu	
vecais	aizrautīgais	novadpētnieks	
vairākus	 gadu	 desmitus	 savas	
dzīves	veltījis	dzimtās	pilsētas	iz-
pētei	 gadsimtu	un	politisko	varu	
griežos	 te,	 uz	 Latvijas	 austrumu	
un	 Eiropas	 Savienības	 robežas.	
Lai	 gan	 latvieši	 šeit	 ir	 krietnā	
mazākumā	 (katrs	 piecpadsmitais	
bibliotēkas	 lasītājs!),	 skolā	 mā-
cības	 notiek	 valsts	 valodā,	 un	 te	

Bibliokuģis 
apceļo vietas, 

kur sākas 
Latvijā

Salacgrīvas 
novada 

bibliotekāres 
viesojas Zilupē

ļaudis	 lieliski	 saziņā	 lieto	 latvie-
šu,	krievu	un	latgaliešu	mēli.
	 Bibliokuģa	 gaitas	 Kurze-
mē,	 ko	 atbalsta	 Latviešu	 fonds	
(ASV),	aizsākās	leišmalē	–	Nīcas	
vidusskolā	 un	 Rucavas	 pamat-
skolā.	Te	talkā	nāca	Liepājas	Jūr-
niecības	koledža	–	kuģu	vadītājs,	
pasniedzējs	Nauris	 Upenieks	 un	
2.	 kursa	 topošie	 kuģu	 vadītāji	
Daniels	 Orlovs	 un	 Daniels	 Čer-
ņikovs.	Puiši	sarunās	apliecināja,	
ka	 jūrniecības	 zinības	 viņi	 ap-
guvuši	valsts	valodā,	un	 tas	nav	
sagādājis	nekādas	grūtības.	Jūras	
spēku	pārstāvji	–	kapteiņleitnants	
Lauris	 Arbidāns	 un	 dižmatrozis	

Māris	 Štāls	 (Nīcas	 vidusskolas	
absolvents)	 –	 jauniešus	 ieintere-
sēja	pievērsties	militārajai	karje-
rai,	 savukārt	 liepājnieks,	 Latvi-
jas	 Zvejnieku	 federācijas	 valdes	
priekšsēdētājs	Ēvalds	Urtāns	lika	
aizdomāties,	cik	bieza	vēl	arvien	
ir	zvejnieka	maizes	garoza.
	 Kā	veltes	skolas	saņēma	foto-
mākslinieka	 Valda	 Brauna	 grā-
matas Sāļie vēji	un	ielūgumus	uz	
3.	Reņģēdāju	festivālu,	jo	jūrnie-
cības	 arodizglītības	 braucienus	
sekmē	un	atbalsta	Salacgrīvas	no-
vada	dome.

Gints Šīmanis
Raivja Struncena foto

	 20.	maijā	Ainažos,	stāvlauku-
mā	 pie	 Igaunijas	 robežas,	 turpi-
not	 Latvijas	 Zaļās	 kustības	 aiz-
sākto	 kampaņu	Saglabāsim Lat
vijas kāpas,	šīs	kustības	aktīvisti	
uzstādīja	ekotualeti	invalīdiem.
	 Latvijas	 Zaļās	 kustības	 val-
des	 priekšsēdētājs	 Jānis	Matulis	
pastāstīja:	 – Turpinot kampa
ņu «Saglabāsim Latvijas kā
pas», kuras mērķis ir informēt 
sabiedrību un ārvalstu tūristus 
par mūsu piekrastes dabas ba
gātībām un nepieciešamību tās 
nosargāt, Ainažos uzstādām pir
mo ekotualeti, kas atbilst visiem 
universālā dizaina principiem un 
ir pieejama pilnīgi visiem: inva
līdiem ratiņkrēslos, cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem un vecā
kiem ar bērniem. Nākamās	 būs	
Mērsragā	un	Jūrkalnē.	Šīs	idejas	
autori	ir	Latvijas	Zaļā	kustība	un	
invalīdu	un	viņu	draugu	apvienī-
ba	«Apeirons».

	 Šī	 Zaļās	 kustības	 projekta	
galvenais	 finansētājs	 ir	 Baltijas	
Jūras	 vides	 aizsardzības	 fonds,	
atbalstītāji:	 Koalīcija par tīru 
Baltiju,	Vides aizsardzības fonds,	
programma	LIFE	un	Salacgrīvas	
novada	dome.	
	 Ekotualetes	 būvniecības	 dar-
bus	Ainažos	veica	Zaļās	kustības	
biedri	 Andis	 Uzulnieks,	 Artūrs	
Undrests,	Arturs	Caune	un	meis-
tars	Arturs	Šmits.	
	 Pašvaldība	 ir	 apņēmusies	 ap-
saimniekot	un	uzturēt	kārtībā	šo	
objektu.	
	 Kampaņa	Saglabāsim Latvijas 
kāpas	 notiek	 ar	 Latvijas	 Vides	
aizsardzības	 fonda	 un	Coalition 
Clean Baltic	 finansiālu	 atbalstu	
un	sadarbībā	ar	invalīdu	un	viņu	
draugu	apvienību	Apeirons,	Lat-
vijas	Pašvaldību	savienību,	Vides	
aizsardzības	un reģionālās	attīstī-
bas	ministriju	un	pašvaldībām.

Ilga Tiesnese

Universālā dizaina objekts – ekotualete – Ainažos

Latvijas Zaļās kustības 
darbi

	 Pamatojoties	uz:
1.	Teritorijas	plānošanas	likumu;
2.	30.04.2013.	MK	noteikumiem	
Nr.	240	Vispārīgie teritorijas plā
nošanas, izmantošanas un apbū
ves noteikumi;
3.	25.08.2009.	MK	noteikumiem	
Nr.	 970	 Sabiedrības līdzdalības 
kārtība attīstības plānošanas 
procesā;
4.	 Salacgrīvas	 novada	 domes	
2018.	 gada	 16.	 maija	 lēmu-
mu	 Nr.	 156	 Par Salacgrīvas 
novada teritorijas plānojuma  
2018.– 2029. gadam 1. redakci
jas un vides pārskata 1. redak
cijas nodošanu publiskajai ap
spriešanai un institūciju atzinu
mu saņemšanai	 (sēdes	protokols	
Nr.	5.,	1.§).	Salacgrīvas	novada	
dome	 paziņo	 par	 novada	 te-
ritorijas	 plānojuma	 2018.– 
2029.	 gadam	 1.	 redakcijas	 sa-
biedriskās	apspriešanas	uzsāk-
šanu.	 Sabiedriskā	 apspriešana	
ilgs	no	28.	maija	līdz	30.	jūnijam.	
	 Interesenti	 no	 28.	 maija	 līdz	
30.	 jūnijam	aicināti	 iepazīties	 ar	
teritorijas	plānojuma	materiāliem	
izdrukātā	veidā:
l	 Salacgrīvā,	Smilšu	ielā	9,	Sa-
lacgrīvas	 novada	 domē	 darbdie-
nās	no	plkst.	8	līdz	17;
l	 Ainažos,	Parka	ielā	16,	Aina-
žu	 pilsētas	 pārvaldē	 darbdienās	
no	plkst.	9	līdz	17;
l	 Liepupē,	 Mežgravās,	 Liep-
upes	pagasta	pārvaldē	darbdienās	
no	plkst.	9	līdz	17;
	 Plānojuma	 materiāli	 elek-
troniskā	 formātā	 publicēti	

Salac	grīvas	 novada	 mājaslapas	 
www.salacgriva.lv	 sadaļā	Terito
rijas plānošana,	kā	arī	Valsts	vie-
notās	 ģeotelpiskās	 informācijas	
portāla	www.geolatvija.lv	 sadaļā	
Teritorijas attīstības plānošana.
	 Apmeklētāju	 pieņemšana	 Sa-
lacgrīvas	 novada	 domē	 208.	 un	
209.	 kabinetā	 P.	 8–18;	 O.,	 T.,	 
C.	8–17;	Pk.	8–16.
	 Plānojuma	 sabiedriskās	 ap-
spriešanas	sapulces	paredzētas:
l Liepupē,	 vidusskolas	 aktu	
zālē	 (Veiksmes,	 Liepupes	 pa-
gasts)	12.	jūnijā	plkst.	17,	
l Tūjā,	Zinību	 centrā	 (Liedaga	
ielā	11)	12.	jūnijā	plkst.	19,	
l Salacgrīvā,	 kultūras	 namā	
(Ostas	iela	3)	13.	jūnijā	plkst.	17,
l Svētciemā,	Saietu	zālē	(Dārza	
ielā	26)	13.	jūnijā	plkst.	19,
l Ainažos,	 pilsētas	 pārval-
dē	 (Parka	 ielā	 16)	 14.	 jūnijā	 
plkst.	17.
	 Rakstveida	 priekšlikumi	 un	
ieteikumi	 iesniedzami	 Salac-
grīvas	 novada	 pašvaldībā	 darba	
laikā	 (Smilšu	 ielā	 9,	 Salacgrīvā,	
Salacgrīvas	 novadā,	 LV-4033)	
vai	elektroniski	sūtāmi	uz	e-pasta	
adresi	 dome@salacgriva.lv,	 vai	
arī	 reģistrējoties	 Teritorijas	 at-
tīstības	 plānošanas	 informācijas	
sistēmā	(TAPIS)	līdz	30.	jūnijam.
	 Iesniedzot	 priekšlikumus,	
jā	no	rāda	 kontaktinformācija	
(vārds,	 uzvārds,	 adrese,	 tālruņa	
numurs	un/vai	e-pasta	adrese),	kā	
arī	īpašuma,	par	kuru	tiek	izteikts	
priekšlikums,	nosaukums	un	ka-
dastra	numurs.

Paziņojums par Salacgrīvas 
novada teritorijas plānojuma 

2018.–2029. gadam 1. redakcijas 
sabiedrisko apspriešanu

 Salacgrīvas	 novada	 dome	 papildināja	 Salacas	
taimiņu	krājumus	ar	vairāk	nekā	10	000	taimiņu	
mazuļiem.	Mazie	taimiņi	uz	Salacu	tika	atvesti	no	
zinātniskā	institūta	BIOR	zivju	audzētavas	Kārļi,	
kur	tie	kopš	2016.	gada	nogales	auga	no	ikriem,	
kas	 iegūti	 no	Salacā	 saķertajiem	 taimiņiem.	Pēc	
speciālistu	ieteikumiem	mazuļus	ielaida	upē	mak-
simāli	 tuvu	 ietekai	 jūrā,	 lai,	 mazliet	 attapušies	
no	 ceļojuma,	 taimiņi	 pēc	 iespējas	 ātrāk	 nokļūtu	
jūrā,	kur	tiem	labi	 jāēd	un	jāaug,	 lai	pēc	gadiem	
atgrieztos	dzimtajā	upē.	 Izlaišanas	procesā	 zivju	
audzētavas	 speciālistiem	 palīdzēja	 IK	 J.A.N.K.I. 
īpašnieks	Nikolajs	Koluškins,	ievedot	zivis	dziļā-
kā	un	vēsākā	ūdenī.
	 Taimiņu	 iegādei	 saņemts	 10	 000	 EUR	 finan-
sējums	no	Zivju	fonda	un	2500	EUR	Salacgrīvas	
novada	domes	līdzfinansējums.	

Solvita Kukanovska,
Salacgrīvas novada domes projektu koordinatore

Salacgrīvas novada dome 
turpina taimiņu atražošanu 

Salacas upē

Nikolajs Koluškins palīdzēja mazajiem taimiņiem 
nokļūt upē

	 2016.	gada	jūnijā	Ainažos,	lau-
kumā	pie	Igaunijas	robežas,	vācu	
firmas	 Henkel pārstāvji	 no	 trim	
Baltijas	 valstīm,	 atzīmējot	 savu	
20	gadu	pastāvēšanas	jubileju,	ie-
stādīja	20	Japānas	ķiršus	jeb	saku-
ras.
	 Šopavasar	tās	krāšņi	uzzie-
dējušas!	 Lai	 baudītu	 to	 krāš-
ņumu,	nav	jābrauc	uz	Uzvaras	
parku	 Rīgā,	 tikai	 tepat,	 līdz	
Latvijas	 –	 Igaunijas	 robežai.	
Ļoti	ceram,	ka	ar	laiku	šī	būs	
jauka	 vieta	 nesteidzīgai	 atpū-
tai	un	meditācijai.

Ilga Tiesnese

Sakuras zied

http://www.geolatvija.lv/
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 Šogad	tajā	iesaistījās	84	dalībnieki,	no	
kuriem	 17	 skolēnu	 1.–2.kl.	 grupā,	 34	 –	 
3.–4.	 klašu	 grupā,	 17	 –	 5.–8.kl.	 grupā,	
četri	no	9.–12.	klasēm	un	12	vecāku	un	
skolotāju.	Maratonā	līdz	finišam	nokļuva	
tikai	56	dalībnieki.	
	 Balviņas	par	piedalīšanos	saņēma	visi	
dalībnieki.	Grāmatu	draugi,	kuri	 izlasīja	
sešas	grāmatas,	novērtēja	tās	un	aizsūtīja	
anketas	uz	Latvijas	Nacionālo	bibliotēku,	
saņēma	 pateicības.	 Viņiem	 bija	 iespēja	 

12.	 aprīlī	 apmeklēt	 1.	 Fizikas	 festivālu	
Rīgā	FIZMIX Eksperiments	RISEBA	Ar-
hitektūras	un	mediju	centrā	H2O.	

l	 5+	 grupā	 viscentīgākie	 lasītāji	 bija	 
2.b	–	4	(sk.	Vineta),	2.a	kl.	–	3	(sk.	Laura	
un	Jolanta),	1.a	–	2	(sk.	Baiba)	un	1.b	–	2	
(sk.	Laura);
l	 9+	grupā	–	3.c	–	7	(sk.	Dace)	un	4.a	–	7	
(sk.	Lolita),	3.a	–	4	(sk.	Iveta)	un	4.b	–	4	
(sk.	Evija);

l	 11+	 grupā	 –	 5.a	 kl.	 –	 4	 (sk.	 Inga),	 
6.a	 –	 3	 (sk.	 Laura),	 7.a	 –	 2	 (sk.	 Iveta),	
Justīne	Liepiņa	no	7.b	un	Ainārs	Fogelis	 
no	8.b;
l	 15+	grupā	–	Karīna	Kleine	un	Saman-
ta	Kleine	no	9.a	kl.,	Līga	Ieviņa	–	12.	kla-
se.
	 Paldies	 visiem	 dalībniekiem	 par	 pie-
dalīšanos.	Tiksimies	atkal	septembrī!

Valentīna Kalniņa,
Salacgrīvas vidusskolas bibliotekāre

Salacgrīvieši fizikas festivālā Rīgā FIZMIX Eksperiments RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O

Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrijas 2017 lasīšanas 
maratons noslēdzies

 SIA	 Vides eksperti	 pēc	 Eiropas	 Komisi-
jas	statistikas	biroja	EUROSTAT	pasūtījuma	
veiks	zemes	seguma	un	lietojuma	apsekoju-
mu	Baltijas	valstīs,	 t.sk.	Salac	grīvas	pašval-
dībā.	Tas	notiks	no	maija	līdz	oktobrim.	
	 Apsekojumā	Latvijā	iekļauti	3192	punkti.	
Tie	var	atrasties	visos	zemes	seguma	veidos	
(aramzemē,	zālājos,	meža	zemēs,	apbūvētās	
teritorijās,	 transporta	 tīklos	 utt.).	Apsekotāji	
nosaka	 zemes	 seguma	 un	 lietojuma	 veidu,	
zālājus,	 meliorācijas	 esamību	 un	 ainavas	
struktūras	elementus.
	 Vienlaikus	221	punktā	tiek	paņemts	aug-
snes	virskārtas	paraugs.	To	analizē	laborato-
rijā	 un	 izmanto	 ar	 vides	 faktoru	 novērtēša-
nu	 saistītiem	 mērķiem,	 piemēram,	 Eiropas	
augšņu	karšu	atjaunināšanai,	augsnes	modeļu	
validācijai	 un	 organiskas	 izcelsmes	 oglekļa	
satura	noteikšanai	augsnē,	kas	ir	būtisks	kli-
mata	pārmaiņu	ietekmes	faktors.	15	punktos	
tiek	 paņemts	 augsnes	 papildu	 paraugs,	 lai	
analizētu	augsnes	bioloģisko	daudzveidību.
	 Apsekotājs	darbojas	saskaņā	ar	precīzām	
instrukcijām,	lai	kartētu	un	nofotografētu	iz-
vēlēto	punktu,	radot	pēc	iespējas	mazāk	trau-
cējumu	un	nebojājot	augu	segu,	kas	atrodas	
punktā.
	 Apkopotā	 informācija	 tiks	 izmantota	 ti-
kai	Eiropas	mēroga	 statistikas	 apkopošanai,	
tā	neatspoguļos	nekādus	personiska	rakstura	
datus	 vai	 datus	 par	 zemes	 īpašumu.	Apse-
kojuma	 LUCAS 2018	 dati	 netiks	 izmantoti	
lauksaimniecības	 subsīdiju	 kontrolei	 un	 tie	
nav	piemēroti	šādam	mērķim.
	 Atvainojamies	par	iespējami	sagādātajām	
neērtībām	un	traucējumu	zemju	īpašniekiem.	

Ivars Pavasars,
SIA «Vides eksperti» valdes loceklis

Apsekojums 
LUCAS 2018

 Svētciema	 bibliotēkā	 uz	 rīta	 stun-
du	Vērsim vārtus vasariņai	 tika	 aicināti	
pirmsskolas	 bērni	 no	 Snīpju	 grupiņas.	
Pagājušā	 gada	 rudenī	mazie	 lasītāji	 tika	
iepazīstināti	 ar	 lasīšanas	 veicināšanas	
programmu	 Bērnu žūrija	 un	 grāmatām,	
kas	 bija	 jāizlasa	 bērniem	 līdz	 deviņu	
gadu	 vecumam.	 Ikviens	 jaunais	 Bērnu 
žūrijas	 eksperts	 saņēma	 savu	 īpašo	Ek
sperta grāmatiņu,	 kurā	 pēc	 katras	 grā-
matiņas	 izlasīšanas	 bija	 jāuzzīmē	 pasa-
kas,	 dzejoļa	 vai	 stāsta	 notikums.	 Tagad	
bērni	šīs	grāmatiņas	–	jau	piezīmētas	un	
pierakstītas	 –	 ar	 lielu	 lepnumu	 nesa	 uz	
bibliotēku.	Tur	viņus	sagaidīja	īpašs	cie-
miņš	–	Guna	Grote-Majore,	kura	bērniem	
sacerējusi	ne	mazums	pasaku,	dzejoļu	un	
dziesmiņu.	 Mazie	 Gunai	 izrādīja	 savus	
zīmējumus,	izstāstīja,	par	ko	lasījuši	grā-
matās	 un	 kuras	 patikušas	 visvairāk.	 Te	
nu	jāteic,	ka	arī	mūsu	Snīpjiem,	tāpat	kā	
vairumam	bērnu	Latvijā,	 visvairāk	 pati-
kusi	 Anitas	 Kreituses	 grāmatiņa	 Puika, 
kas zīmēja kaķus	 ar	 brīnišķīgiem	 pašas	
autores	zīmētiem	kaķiem.	Tikšanās	laikā	
Guna	stāstīja	par	dažādiem	kukainīšiem,	
ko	pļavās	un	dārzos	var	sastapt	ik	uz	soļa.	
Tuvojas	 vasara,	 kad	 puķes	 un	 ziedošos	
kokus	apciemo	bitītes,	par	kuru	dzīvi	Gu-
nai	būtu	daudz,	ko	stāstīt,	jo	aizraušanās	
ar	 čaklajām	medus	 vācējām	 ir	 viena	 no	
viņas	sirdslietām.	Tāpēc	arī	pašas	sacerē-
tajos	dzejoļos	un	pasakās	ielikts	tik	daudz	
mīļuma	pret	mazajiem	draugiem	–	sienā-
zīšiem,	zirnekļiem,	bitītēm,	jāņtārpiņiem,	
pat	kartupeļu	lapgrauzi…
	 Dzejoļi	mijās	ar	dziesmām.	Bērni	sir-
snīgi	 dziedāja	 līdzi	Vika	Mīļdziesmiņai:	

Svētciemā Bērnu žūriju 2017 
noslēdz visjaunākie lasītāji

– Mīļi, mīļi (vai tu proti?), mīļi, mīļi dzī
vojot. Bijām	vieni	 no	 pirmajiem	klausī-
tājiem	arī	Gunas	pasaciņai	par	apslimušo	
meitenīti	Evu,	kuru	izārstēja	sienāžu	or-
ķestris.	 Liela	 jautrība	 sākās,	 kad	 ģitāras	
pavadījumā	 visi	 kopā	 dziedājām	 dzies-
miņu	par	vardēm.	Guna	 līdzi	bija	paņē-
musi	arī	zīmējumu	mapi	ar	simpātiskām	
mārītēm,	 skudru	 lauvām	 un	 dažnedažā-
dām	dzīvām	radībiņām.	Apskatot	darbus,	
bērni	guva	ierosmi	paši	ķerties	pie	zīmu-
ļiem.	Tā	tapa	deviņas	bišu	karalienes,	ko	
viņi	dāvināja	Gunai	atmiņai	no	šīs	jaukās	
un	jautrās	rīta	stundas.
	 Laiks	pagāja	nemanot.	Un	klāt	arī	lielā	
apbalvošanas	 ceremonija.	 Katrs	 mazais	
lasītājs	saņēma	pateicības	rakstu	un	bal-
viņas.	Ļoti	lielu	paldies	teicām	skolotājai	

Indrai	 Mednei,	 kura	 palīdzēja	 bērniem	
saskatīt	brīnumaino	grāmatu	pasauli,	gan	
lasot	 priekšā	 un	 pārrunājot	 izlasīto,	 gan	
mudinot	zīmēt.	Ar	pavasarīgu	puķu	pušķi	
pateicāmies	mūsu	viešņai	Gunai	un	iztei-
cām	 vēlēšanos	 ieraudzīt	 viņas	 dzejoļus,	
pasakas	un	zīmējumus	vienā	lielā,	skais-
tā,	mīļā	grāmatā.	Savukārt	Guna	viņiem	
vēlēja	aizdomāties,	cik	svarīga	ir	grāma-
tu	lasīšana.	Bērnu	zīmētās	grāmatiņas	var	
apskatīt	 bibliotēkas	 izstādītē.	 Ienāciet	
un	 paskatieties!	Deviņi	 pirmsskolēni	 no	
Snīpjiem	 jau	 septembrī	 vērs	 skolas	 dur-
vis.	Mēs	 tikai	priecāsimies,	 ja	patikšana	
lasīt	grāmatas	nebūs	zudusi.	

Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

Bibliotēkā bērnus un jauniešus sagaidīja Guna Grote-Majore, kura sacerējusi ne mazums 
pasaku, dzejoļu un dziesmiņu bērniem

	 Maija	vidū Itālijas	pilsētā	Malčezīnē	(Mal-
cesine)	pie	Gardas	ezera	norisinājās	Pasaules	
burāšanas	 federācijas	 (World Sailing)	 nomet-
ne	 paraburātājiem.	 Tajā	 piedalījās	 arī	 divas	
jaunietes	 no	 Latvijas,	 tostarp	 biedrības	 Sala  
ca 2015	pārstāve	Justīne	Liepiņa.
	 Viņa	 ir	 Salacgrīvas	 vidusskolas	 7.	 klases	
skolniece,	kura	šī	gada	ziemā,	audžumammas	
un	tēta	mudināta,	ar	fonda	Collatis Viribus	tre-
nera	Guntara	Eistreiķa	atbalstu	 sāka	mācīties	
burāt	ar	laivu	Hansa.	
	 Justīne	 pastāstīja,	 ka	 treniņnometnē	 Itālijā	
viņi	mācījušies	 likumus	 un	 apguvuši	 burāša-
nas	 teorētiskos	 pamatus.	 – Iemācījos burāt! 
Bija ļoti interesanti. Man patīk burāt, noķert 
vēju varu, un no ūdens man nav bail. Domāju 
nopietni mācīties burāt. Šovasar trenēšos te
pat Kuivižos pie trenera Kristapa Močāna. Arī 
klasesbiedri mani atbalsta un priecājas par 
sasniegumiem, – viņa	teica.
	 Mācību	gads	tūlīt	būs	cauri,	un	Justīne	plā-
no	jau	jūnijā	doties	uz	burāšanas	nometni	Igau-
nijas	pilsētā	Pērnavā,	bet	pēc	 tam	augustā	uz	
pirmajām	sacensībām	Zviedrijā.	
	 Justīne	ir	Salacgrīvas	novada	invalīdu	bied-
rības	Salaca 2015	biedre,	uz	Itāliju	viņu	veda	
šīs	 biedrības	 pārstāvis	 Miervaldis	 Kukanov-
skis.	

Ilga Tiesnese

Justīne treniņnometnē Itālijā

Justīne 
mācās burāt
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	 Kāpēc	 tieši	 princešu?	 Un	 kāpēc	 brīv-
dienas?	 Jo	 mūsu	 draudzības	 skola	 Sieg
fried – Lenz – Schule	Handevitā	parūpējās,	
lai	mēs	tā	justos.	Mēs,	skolotājas	Laura	un	
Diāna,	kā	arī	mūsu	 skolēni	Linda,	Eliza-
bete,	 Marta,	 Keita,	 Saule,	 Līva,	 Signe,	
Digne,	 Kristers,	 Edvards,	Artūrs	 un	 Ro-
lands	 devāmies	 uz	 Handevitu	 apmaiņas	
programmā.	Vēlāk	 vienā	 no	 ekskursijām	
uz	Gliksburgas	pili	skolotāja	Daniela	man	
patiesi	uzlika	galvā	kroni,	jo	ar	viņu	dalī-
jos	savās	sajūtās.
	 Handevitā	 pavadījām	 sešas	 neaizmir-
stamas	 dienas.	 Mūs	 iedvesmoja	 ne	 tikai	
pavasarīgi	 zaļā	 pilsēta,	 bet	 arī	 sirsnīgā	
uzņemšana.	Bijām	 ekskursijās	 uz	 skaisto	
Flensburgu,	 Flensburgas	 alus	 darītavu,	
Ziltes	 (Sylt)	 salu,	 no	 filharmonijas	 ēkas	
redzējām	 Hamburgu,	 apskatījām	 Vācijas	
ziemeļu	 piekrasti	 un	 Gliksburgas	 pili	 ar	
dzidri	 skaidru	 atspulgu	 (pils	 atrodas	 uz	
ūdens).Tik	daudz	jaunu	iespaidu!
	 Katram	 ir	 savi	 labākie	 brīži	 braucie-
na	laikā.	Viens	no	manējiem	bija	baseina	
apmeklējums,	 kur	 pirmo	 reizi	 nolēcu	 no	
tramplīna	 (zemākā)	 un	 priecājos	 par	 no-
braucieniem	 pa	 slīdamrenēm.	 Prieks	 kā	
mazam	 bērnam!	 Jaunieši	 lēkāja	 gan	 no	
zemākā,	gan	augstākā	tramplīna	bez	baiļu	
pazīmēm.	Ar	apbrīnu	skatījos,	kā	Līva	ar	
skrējienu	ielēca	baseinā	no	augtākā	tramp-
līna.	 Un	 puiši	 neatpalika.	 Sēžot	 burbuļ-
vannā,	 skatījos	 uz	 mūsu	 jauniešu	 bariņu	
un	visos	redzēju	smaidu.	Un	man	gribējās	
smaidīt	 vēl	 vairāk.	 Izklausās	 kā	 kūrortā	
pavadīta	 diena.	 Tā	 arī	 bija.	 Mēs,	 skolo-
tājas,	 izbaudījām	 arī	 saunu.	 Tās	 apmek-
lēšanas	 tradīcijas	 ļoti	 atšķiras	 no	 Latvijā	
ierastā.	Vīrieši	un	sievietes	saunu	apmeklē	
kopā	kaili.	Tas	mums	bija	izaicinājums.
	 Pirmajā	dienā	mums	izrādīja	skolu.	Ne-
kad	nespēšu	aizmirst	Sīrijas	un	Afganistā-
nas	bēgļu	bērnus,	kuri	speciāli	uzbūvētās	
telpās	mācās	ne	tikai	vācu	valodu	un	citus	
priekšmetus,	 bet	 arī	 sadarbības	 iemaņas!	
Bērni	likās	tik	draudzīgi,	smaidīgi.	Viņus	
māca	 ne	 tikai	 skolotāji,	 bet	 arī	 brīvprātī-
gie	(tostarp	pensionētie	pedagogi).	Var	būt	
dažādi	 viedokļi,	 vai	 uzņemt	 savā	 valstī	
šīs	 bēgļu	 ģimenes,	 bet	 jāpiekrīt,	 ka	 ne-
viens	brīvprātīgi	nepamet	savas	mājas,	un	
šie	 bērni	 piedzīvojuši	 tik	 daudz	 šausmu,	
ko	mēs	pat	nevaram	 iedomāties.	Viens	 ir	
dzirdēt	par	bēgļiem	ziņās,	bet	pilnīgi	kas	
cits	–	redzēt	un	sajust	viņu	pārdzīvojumus.	
Mums,	 skolotājiem,	 bija	 asaras	 acīs,	 jo	
redzētais	nespēja	atstāt	vienaldzīgus.	Sko-
lotāja	Daniela	atzina,	ka	lielākā	daļa	vācu	
bērnu	nenovērtē,	cik	daudz	viņiem	ir	dots.	
Ne	tikai	drošība,	bet	arī	izglītības	iespējas.	
Skolas	aprīkojums,	jaunākās	tehnoloģijas,	

Princešu brīvdienas

mājturības	un	tehnoloģijas	kabinetu	mate-
riālais	nodrošinājums…	Jā,	mums	 ir,	 kur	
tiekties.
	 Handevitā	 vakariņojām	 ar	 latvietēm	
Lauru	 Asarīti-Schmidt	 un	 Īrisu	 Müller.	
Laura	 ir	 precējusies	 ar	 vācieti	 un	 kopī-
gi	 audzina	dēliņu	–	 četrus	mēnešus	 veco	
Markusu.	 Viņa	 solīja	 atsūtīt	 informāciju	
mūsu	 skolēniem	par	 iespējām	 studēt	Vā-
cijā.	Ceram	uz	turpmāko	sadarbību.	Īrisas	
tēvs	bija	latvietis.	Apbrīnojām	viņas	izci-
lās	 latviešu	 valodas	 zināšanas.	 Īrisa	 ļoti	
mīl	 dzīvniekus.	 Viņai	 ir	 saimniecība,	 ko	
arī	mēs	abas,	Laura	un	Diāna,	palīdzējām	
apkopt.	 Mazajā	 zoodārzā	 ietilpst	 vistas,	
truši,	aitas,	poniji,	zirgi,	ēzeļi,	suņi,	kaķi.	
Bijis	 arī	 pāvs.	Mājas	 sienas	 rotā	 ne	 tikai	
ģimenes	bildes,	bet	arī	četrkājaino	mīluļu	
attēli.	 Īrisa	 mūs	 aizveda	 uz	 ostas	 pilsētu	
Husumu.	 Baudījām	 kārtīgus	 saldos	 ēdie-
nus.	Mana	 saldā	 vafele	 ar	 saldējumu	 un	
putukrējumu,	kā	arī	Diānas	plānās	pankū-
kas,	kas	bija	izmirkušas	šokolādes	mērcē,	
tiešām	bija	traki	saldas.
	 Esmu	lepna	par	mūsu	jauniešiem,	kuri	

pārvarēja	satraukumu	un	vienkārši	lieliski	
izstāstīja	par	šo	apmaiņas	programmu.	Jā,	
jūs	esat	tik	gudri	un	zinoši!	Jums	tikai	pa-
šiem	 jānotic	 saviem	 spēkiem.	Es	 jau	 sen	
esmu	noticējusi.
	 Lidostā	jauniešiem	bija	grūti	atvadīties,	
bet	katrā	 skumjā	notikumā	 ir	 savs	prieka	
mirklis.	Prieks	par	 tik	ciešām	attiecībām,	
draudzību.	 Gaidot	 lidmašīnu,	 pārrunā-
jām	piedzīvoto.	Gribējās	 salīdzināt	mūsu	
skolas.	 Jaunieši	atzina,	ka	viņiem	patiktu	
tuvākas	 attiecības	 ar	 skolotājiem,	 iespēju	
katru	dienu	iziet	ārā,	mājīgas	telpas,	bro-
kastis	 skolā,	 kvalitatīvāks	 skolas	 trans-
ports,	 brīvības	 sajūta	 ģērbšanās	 daudz-
veidībā…	Bet	 es	 zinu,	 ka	 ar	 nepacietību	
gribat	 zināt	 mūsu	 skolas	 plusus,	 vai	 ne?	
Mums	ir	garderobes.	Mums	ir	kopīgi	klašu	
pasākumi,	kur	jāgatavo	priekšnesumi.	Šie	
kopīgie	piedzīvojumi	ir	tie,	kas	klasi	salie-
dē.	Varbūt	jūs,	jaunieši,	vēl	neredzat,	taču	
Salacgrīvas	 vidusskolai	 ir	 vairāk	 plusu,	
nekā	jūs	tos	spējat	šobrīd	saskatīt!	Ja	mēs	
gribam	 ko	mainīt,	 jāsāk	 ar	 sevi!	Gribam	
pozitīvu	vidi	 savā	 skolā?	Tas	 ir	 tik	 vien-

kārši…	uzsmaidīt.	Pašiem	to	radīt	ar	savu	
attieksmi.
	 Liels	 paldies	 mūsu	 direktorei	 Sanitai	
Šlekonei	 un	 projekta	 koordinatorei	 In-
tai	 Ciršai.	 Viņas	 mūs	 pavadīja	 un	 seko-
ja	 visiem	 notikumiem	 līdzi.	 Paldies	 arī	
Salac	grīvas	 novada	 domei	 par	 finansiālu	
atbalstu.	 Īpašu	paldies	vēlos	pateikt	 savai	
lieliskajai	 ceļojuma	 draudzenei	 Diānai,	
ar	 kuru	 šis	 piedzīvojums	 bija	 neaizmirs-
tams.	Princešu	cienīgs.	Tik	daudz	smieklu,	 
C	vitamīna!	Pietiks	visai	vasarai	un	pāri	pa-
liks.	Paldies	arī	mūsu	burvīgajam	jauniešu	
bariņam.	Mēs	ar	jums	lepojamies!	Un	man	
prieks,	ka	tieši	jūs	bijāt	mūsu	pulciņā.
	 Projekta	 koordinatore	 I.	 Cirša	 saņēma	
mazu	 dāvaniņu	 no	 skolotājas	 Danielas	
Šneideres	 –	 sirdsveida	metāla	 kārbiņu	 ar	
puķu	 zemi	 un	 sēkliņām.	Klāt	 bija	 vēstu-
līte:	–	Es ceru, ka puķes patiešām izaugs, 
šī ir vienīgā iespēja tev vienreiz aizsūtīt 
puķes. Man patīk doma, ka puķes no Vā
cijas augs Latvijā…	Tāpat	kā	turpina	augt	
draudzība	starp	mūsu	skolām.

Laura Ende

Salacgrīvieši kopā ar draugiem no Handevitas pašvaldības pie Gliksburgas pils

 Pirmsskolas	izglītības	iestāde	(PII)	Vil
nītis,	uzsākot	gatavošanos	pārejai	uz	kom-
petenču	pieeju	mācību	saturā	ar	2018.	gada	 
1.	 septembri,	 iesaistīja	 visu	 grupu	 bērnus	
dažādos	 dabas	 projektos,	 tādējādi	 pirmo	
reizi	izzinot	kādu	tēmu	vairāku	mēnešu	ga-
rumā.	Bērni	padziļināti	pētīja	norises	dabā,	
eksperimentēja,	 novēroja,	 devās	 mācību	
ekskursijās,	 sadarbojoties	 ar	 vecākiem,	
klausījās	 izzinošas	 lekcijas,	 izdarīja	savus	
secinājumus,	 tos	atspoguļoja	plakātos,	zī-
mējumos,	 izspēlēja	 pašu	 domātās	 spēlēs.	
Skolotājas	 gatavoja	 metodiskos	 materi-
ālus,	 tā	 apkopojot	 savu	 pedagoģisko	 pie-
redzi.
	 Katra	 grupa	 savu	 veikumu	 prezentēja	
noslēguma	 pasākumā,	 kur	 bērni	 dalījās	
pieredzē.	Paši	mazākie	–	Mārītes	–	pētīja	
tuvējo	 apkārtni,	 norises	 skudru	 pūznī	 da-
žādos	gadalaikos	un	laikapstākļos,	veidoja	
skudru	pūžņa	maketu,	daudz	uzzināja	par	
darbīgo	kukaiņu	dzīvi,	mācījās	saprast,	cik	
svarīgi	neizpostīt	skudru	māju.	
 Saulītes	pētīja	no	tuvējā	apkārtnē	esoša-
jām	dažādām	ūdenstilpnēm	ņemtus	ūdens	
paraugus,	salīdzināja	to	krāsu,	ūdens	tīrību,	
atklāja,	ka	ūdens	var	būt	skābs,	sārmains.	

Eksperimentā	 noskaidroja,	 kurā	 no	 dažā-
diem	paraugiem	vislabāk	jutās	grieztie	zie-
di.
	 Savukārt	 Taurenīši	 pētīja	 ūdens	 cirku-
lāciju	 dabā.	Vecāku	 organizētajās	mācību	
ekskursijās	 un	 prezentācijās	 bērniem	 bija	
iespēja	pētīt,	no	kurienes	ūdens	rodas,	vē-
rot	dziļurbumu	akas,	ūdens	atdzelžošanas	
procesu,	bibliotēkā	skatīties	mācību	filmi-
ņu	par	ūdeni,	interaktīvi	iepazīties	ar	ūdens	
nepieciešamību,	tā	nozīmi	cilvēka	organis-
mā.
 Bitītes	 padziļināti	 iepazina	 mežu,	 ko-
kus,	kas	sastopami	tuvējā	mežā,	mācījās	un	
spēlēs	izspēlēja,	kā	koks	aug.	Bērni	pētīja	
kokus	dažādos	gadalaikos,	klausījās	meža	
skaņās,	mācījās	mežu	aizsargāt.
 Vāverēni	 izzināja	 atkritumu	ceļu	dabā.	
Mācību	 ekskursijās	 un	 kopā	 ar	 ZAAO	
skudru	 Urdu	 piedalījās	 radošajās	 darbnī-
cās,	 lietderīgi	 izmantojot	 otrreizējās	 izej-
vielas	–	papīru,	metāla	vāciņus,	plastmasas	
maisiņus,	salmiņus,	paši	gatavojot	noderī-
gas	lietas.	Veicot	eksperimentus,	noskaid-
roja,	 cik	 ilgi	 atkritumi	 saglabājas	 dabā.	
Bērni	nonāca	pie	secinājuma,	ka	ļoti	daudz	
atkritumu	ilgi	nesadalās,	tādēļ	nedrīkst	pie-

sārņot	apkārtni,	mežu,	ūdeni.	
Arī	Snīpji un Snīpīši	tikās	ar	
skudru	 Urdu,	 pētīja	 atkritu-
mu	ceļu,	mācījās	atkritumus	
šķirot.	Viņi	 jau	vairākus	ga-
dus	 aktīvi	 līdzdarbojas	 ma-
kulatūras,	 PET	 pudeļu	 un	
izlietoto	bateriju	vākšanā,	tā	
veidojot	izpratni	par	tīras	ap-
kārtējās	 vides	 saglabāšanas	
nozīmi.
 Pelītes	 pētīja	dažāda	vei-
da	 transportu,	 iepazinās	 ar	
mašīnas	 uzbūvi,	 paši	 kons-
truēja	 transportlīdzekļus	 no	
otrreizējām	 izejvielām,	 gatavoja	 savus	
sapņu	auto,	radoši	izpaudās,	gūstot	patiesu	
gandarījumu	par	paveikto.
 Zaķēni	 mācību	 ekskursijās	 iepazinās	
ar	 dažādiem	papīra	 veidiem,	 kopā	 ar	 ve-
cākiem	 veidoja	 papīru	 katalogu,	 uzzinā-
ja,	cik	daudzveidīgs	var	būt	papīrs.	Bērni	
pētīja,	kur	ikdienā	cilvēki	izmanto	papīru,	
un	paši	piedzīvoja	dienu	bez	papīra,	lai	sa-
prastu,	cik	liela	ir	tā	nozīme.	Izmantot	otr-
reizējās	izejvielas	–	pašu	šķiroto	papīru	–,	
viņi	veidoja	 jaunu	papīru,	ko	ar	 lepnumu	

PII Vilnītis mazie pētnieki mācās dabā

Grupas Bitītes pētījuma prezentācija Mežs (skolotājas Līga 
Zivtiņa, Santa Ausekle, skolotājas palīdze Baiba Gorbuņa)

prezentēja	pārējiem.
	 Pasākuma	 noslēgumā	 iestādes	 vadītāja	
Dace	Vilemsone	novērtēja	bērnu	un	darbi-
nieku	veikumu,	priecājās	par	bērnu	iegūta-
jām	prasmēm	un	 zināšanām.	Katra	 grupa	
saņēma	 pateicību	 un	 dāvanas	 ar	 jauniem	
mācību	materiāliem	jaunu	pētniecības	dar-
bu	veikšanai.	Paldies	par	sadarbību	visiem	
vecākiem,	kuri	aktīvi	iesaistījās	dabas	pro-
jektu	organizēšanā!

Ligita Dambe,
vadītājas vietniece izglītības jomā
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 8.	maijā	 ar	BK	Salacgrīva	 uzvaru	pār	
Talsiem	cīņā	par	bronzu	noslēdzās	Latvi-
jas	basketbola	līgas	(LBL)	3.	divīzijas	se-
zona.
	 BK Salacgrīva	LBL3	sezonas	1.	posmu	
aizvadīja	A	grupā,	cīnoties	pret	komandām	
Carnikava,	Rugāju SC,	BS Rīga,	Rēzekne/
Ezerzeme,	Jēkabpils.	Izcīnītas	septiņas	uz-
varas	un	piedzīvoti	trīs	zaudējumi.
	 2.	posmā	 trīs	 labākās	komandas	no	A,	
B,	C	grupas	turpināja	cīņu	par	labāko	as-
totnieku.	 Konkurence	 kļuva	 tikai	 stiprā-
ka,	pretī	stājās	BK Dartija,	BK	Jaunpils,	
Carnikava,	 Rēzekne/Ezerzeme,	 Valmiera 
Glass/Via-2,	Dārznieks/Cēsu sporta skola,	
BK Talsi,	Daugavpils novads.	 Mūsu	 ko-
mandas	bilancē	deviņas	uzvaras	un	septiņi	
zaudējumi.
	 Ceturtdaļfinālā	BK	Salacgrīva	 tikās	ar	
Valmiera Glass/Via-2.	Uzvarētāju	noteica	
divu	savstarpējo	spēļu	punktu	attiecība.	Ar	
112:150	divu	spēļu	kopsummā	(+38)	tika	
svinēta	uzvara	–	48:77,	73:64.
	 Pusfinālā	 pretī	 stājas	 Dārznieks/Cēsu 
sporta skola,	ko	divu	spēļu	kopsummā	uz-
varēt	neizdevās:	rezultāts	183:168	(-15)	–	 

90:80,	88:93.	Tas	nozīmēja,	ka	BK	Salac
grīva	būs	jācīnās	par	bronzu	pret	BK	Talsi.
	 Lai	 iegūtu	 LBL3	 bronzu,	 bija	 jāgūst	
divas	uzvaras.	Ar	95:82	un	65:100	ne	bez	
grūtībām	 tika	 gūtas	 uzvaras	 un	 izcīnīta	
LBL	3	bronza.
	 Sezona	bija	 ļoti	gara	un	 ir	noslēgusies	
uz	pozitīvas	nots.	Liels	paldies	Salacgrīvas	
novada	domei	par	finansiālu	atbalstu.	Vis-
milzīgākais	 paldies	 skatītājiem,	 faniem,	
kas	deva	papildu	emocijas	un	enerģiju	un	
atbalstīja	mūs	visas	sezonas	garumā.
	 Sezonas	bilance	–	19	uzvaru	un	deviņi	
zaudējumi.	
	 Komandas	 sastāvs:	 Edgars	 Šilbergs,	
Kristaps	 Kalniņš,	 Renārs	 Kānītis,	 Ed-
gars	Brumermanis,	Mārcis	Kalniņš,	Dins	
Dancis,	 Dinārs	 Sārs,	 Edgars	 Edelmanis,	
Kaspars	 Neimanis,	 Egons	 Vilde,	 Sandis	
Gromovs,	 Oskars	 Holms,	 Kārlis	 Vale-
nieks,	Gvido	Paegle,	Artūrs	Zmičerevskis,	
Daniels	Grigorjevs.	 treneri	 Jevgēnijs	Mi-
hailovskis,	Egons	Vilde,	Kaspars	Neima-
nis

Basketbola klubs 
«Salacgrīva»

BK Salacgrīva – 
OC Limbaži līgas 

čempioni
	 28.	 aprīlī	 Limbažos	 ar	 
BK	Salacgrīva	uzvaru	finālā	pār	
Spartaku	 noslēdzās	 Olimpiskā	
centra	 (OC)	 Limbaži	 basketbola	
čempionāts.	Cīņā	par	bronzu	otra	
Salacgrīvas	 komanda	 –	Grīva	 –	
ar	 75:88	 piekāpās	 Limbažu ce
ļiem	un	sezonu	noslēdza	4.	vietā.
	 Bronzas	 spēli	 daudz	 labāk	
uzsāka	 limbažnieki,	 kas	 jau	 bija	
ieguvuši	solīdu	pārsvaru.	Lai	arī	
cik Grīvas	 komanda	 centās	 at-
spēlēties,	 tas	 tomēr	 neizdevās.	
Komandas	 sastāvs:	 Sandis	 Gro-
movs,	 Mārcis	 Kalniņš,	 Kārlis	
Valenieks,	 Kaspars	 Neimanis,	
Egons	 Vilde,	 Aldis	 Riekstiņš,	
Ģirts	 Viļļa,	 Arvis	 Jankovskis,	
Andris	Irmejs,	Jānis	Bergs,	Arnis	
Jermacāns,	 Jevgēnijs	 Mihailov-
skis,	 treneri	–	Egons	Vilde,	 Jev-
gēnijs	Mihailovskis.
	 Finālā	BK	Salacgrīva	tikās	ar	
pagājušās	sezonas	čempioniem	–	

Spartaku.	Spēles	sākums	izvērtās	
ļoti	 spraigs,	 bet	 līdz	 puslaikam	
spēlies	 kontroli	 jau	 pārņēma	
mūsu	 komanda.	 Ar	 ātru	 un	 ap-
domīgu	 spēli	 trešās	 ceturtdaļas	
beigās	pretinieku	izdevās	salauzt	
un	 svinēt	 pārliecinošu	 uzvaru	
ar	 100:67.	 Komandas	 sastāvs:	
Kristaps	 Kalniņš,	 Edgars	 Šil-
bergs,	Dins	Dancis,	Dinārs	Sārs,	
Renārs	 Kānītis,	 Edgars	 Edel-
manis,	 Dāvis	 Melnalksnis,	 El-
vijs	 Jaunbalodis,	Oskars	Holms,	
Gusts	Zvīnis,	Daniels	Grigorjevs,	
Roberts	 Zvejnieks,	 Mārtiņš	 Za-
riņš,	treneris	Elvijs	Jaunbalodis.	
	 Sezonas	 vērtīgākais	 spēlētājs	
–	Edgars	Šilbergs.	Fināla	dienas	
metienā	no	centra	uzvarēja	Ēriks	
Straubergs	 (Kopturis-A).	 Trīs-
punktu	metienu	konkursā	2.	vietā	
ar	 14	p.	 –	Gvido	Paegle	 (Salac-
grīvas	vsk.)

Basketbola klubs «Salacgrīva»
28. aprīlī Limbažos ar BK Salacgrīva uzvaru finālā pār Spartaku noslēdzās Olimpiskā centra Limbaži 
basketbola čempionāts

Basketbola kluba Salacgrīva komandai ļoti garā sezona noslēgusies uz pozitīvas nots

Latvijas basketbola līgas 3. divīzijā BK Salacgrīva 
ieguvis bronzu

	 Bulgārijas	 pilsētā	 Kranevo	 Eiro-
pas	 jaunatnes	 čempionāts	 64	 lauciņu	

dambretē	 notiek	 trīs	 sacensību	 vei-
dos:	 klasikā	 (apdomas	 laiks	 katram	 

Liepupietis Kristers Lapiņš ceļā uz Eiropas jaunatnes čempiona titulu

Kristers Lapiņš – Eiropas 
jaunatnes čempions

 4.	 jūnijā	 Salacgrīvā,	 sporta	 un	 atpūtas	 kompleksā	
Zvejnieku parks,	sāksies	jau	ceturto	vasaru	rīkotais	Sa-
lacgrīvas	novada	čempionāta	turnīrs	tenisā	amatieriem	
Kortu valdnieks.	Tā	noslēguma	datums	būs	atkarīgs	no	
pieteikto	dalībnieku	skaita	un	tenisa	spēlēšanai	labvē-
līgiem	laikapstākļiem	(aptuveni	līdz	30.	septembrim).
	 Turnīru	 organizē	 un	 vada	 sporta	 un	 atpūtas	 kom-
plekss	Zvejnieku parks	 sadarbībā	 ar	 Salacgrīvas	 no-
vada	 domi.	 Maksimālais	 turnīra	 dalībnieku	 skaits	 –	 
16	(sievietes	un	vīrieši	startē	vienā	grupā).	Nedēļā	vi-
ņiem	būs	jāizspēlē	viena		spēle	(pēc	savstarpējās	vie-
nošanās	ar	pretinieku).
	 Aicinām	 pieteikt	 dalību	 čempionātā	 tenisā	Kortu 
valdnieks!	Par	piedalīšanos	 turnīrā	dalībnieki	paziņo	
elektroniski	 ar	 e-pasta	 starpniecību	 marite.jankov-
ska@salacgriva.lv,	pa	tālruni	64041553	vai	28626884.	
Pieteikšanās	termiņš	–	līdz	3.	jūnija	plkst.	16.	Apakš-
grupu	izloze	notiks	4.	jūnijā	plkst.	9.30.
	 Ar	turnīra	nolikumu	var	iepazīties	Salacgrīvas	mā-
jaslapā	www.salacgriva.lv sadaļā	Sports	(teniss).

Mārīte Jankovska,
sporta metodiķe

Tenisa čempionāts 
amatieriem 

Kortu valdnieks
40	minūtes	uz	partiju	un	papildus	vēl	
20	 sekundes	 par	 katru	 izdarīto	 gājie-
nu),	ātrajā	dambretē	(attiecīgi	7	minū-
tes	+	5	sekundes)	un	dambretes	ātrspēlē	 
(3	minūtes	+	2	sekundes).	Piedalās	de-
viņu	valstu	labākie	jaunie	dambretisti.	
Mūsu	valsti	pārstāv	arī	trīs	mūsu	spor-
ta	skolas	audzēkņi:	Magdalēna	Nereda	 
(U-19),	 Kristers	 Lapiņš	 (U-16)	 un	
Rod	rigo	Jugans	(U-13).
	 Noslēgušās	 sacensības	 ātrajā	 dam-
bretē	un	dambretes	ātrspēlē.	Mūsējiem	
rezultāti	 izcili.	 Dambretes	 ātrspēlē	
par	 Eiropas	 čempionu	 kļuva	 Kristers	
Lapiņš,	 bet	 sudraba	 medaļu	 izcīnī-
ja	 M.	 Nereda.	 R.	 Jugans	 ierindojās	 
5.	 vietā.	 Ātrajā	 dambretē	 Magdalēnai	
atkal	sudrabs,	bet	Kristeram	un	Rodri-
go	attiecīgi	4.	un	5.	vieta	savā	vecuma	
grupā.

Kārlis Ozols

http://basket.lv/lbllsbl/lbl-3/show-game?game_id=4138693&season_id=98465&league_id=24683
http://basket.lv/lbllsbl/lbl-3/show-game?game_id=4138693&season_id=98465&league_id=24683
http://basket.lv/lbllsbl/lbl-3/show-game?game_id=4141619&season_id=98465&league_id=24683
http://basket.lv/lbllsbl/lbl-3/show-game?game_id=4141619&season_id=98465&league_id=24683
http://basket.lv/lbllsbl/lbl-3/show-game?game_id=4150889&season_id=98465&league_id=24683
http://basket.lv/lbllsbl/lbl-3/show-game?game_id=4150889&season_id=98465&league_id=24683
http://basket.lv/lbllsbl/lbl-3/show-game?game_id=4153741&season_id=98465&league_id=24683
http://basket.lv/lbllsbl/lbl-3/show-game?game_id=4153741&season_id=98465&league_id=24683
http://basket.lv/lbllsbl/lbl-3/show-game?game_id=4160675&season_id=98465&league_id=24683
http://basket.lv/lbllsbl/lbl-3/show-game?game_id=4160675&season_id=98465&league_id=24683
http://basket.lv/lbllsbl/lbl-3/show-game?game_id=4160677&season_id=98465&league_id=24683
http://basket.lv/lbllsbl/lbl-3/show-game?game_id=4160677&season_id=98465&league_id=24683
http://basket.lv/turniri/oc-limbazi-cempionats/show-game?game_id=4155705&season_id=100677&league_id=34155
http://basket.lv/turniri/oc-limbazi-cempionats/show-game?game_id=4155709&season_id=100677&league_id=34155
mailto:marite.jankovska@salacgriva.lv
mailto:marite.jankovska@salacgriva.lv
http://www.salacgriva.lv
http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/?text_id=43328
http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/?text_id=43328
http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/?text_id=43328
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	 12.	 maijā	 notika	 jau	 trešais	 Salacgrī-
vas	 novada	 Tūrisma	 informācijas	 centra	
(TIC)	organizētais	laivošanas	sezonas	at-
klāšanas	 pasākums	Aidā Salacā!. Šogad	
dalībnieku	skaits	bija	vislielākais	–	67.	
	 Pirms	laivotāji	devās	upē,	visi	uzklau-
sīja	TIC	vadītājas	Kristīnes	Paegles	 ceļa	
vārdus.	 Viņa	 vispirms	 pateicās	 laivu	 iz-
nomātājiem	 –	 Pie dabas,	 Čiekurlaivas,	
Lāču laivas,	 Atpūta Salacā	 –	 par	 brau-
cienam	 piešķirtajām	 laivām	 un	 Brūveļu 

Aidā 
Salacā!

māju	saimniecei	Inārai	par	atļauju	izman-
tot	savu	pļaviņu	un	upes	krastu.	Viņa	arī	
atgādināja	 pamatlietas,	 kas	 jāatceras,	 jā-
saprot	un	jāievēro,	dodoties	ceļā	ar	laivu.	
Kristīne	 uzsvēra:	 – Salacas laivošanas 
pasākums ir īstā vieta, kur atrasties, un 
īstais piedzīvojums, kurā doties! Šis pasā
kums nav uz laiku, nekur nav jāsteidzas. 
Iesaku izbaudīt upi, jauko laiku un kom
pāniju. Vēsā un siltā mierā varat laist le
jup pa upi. Tāpat	viņa	pastāstīja	par	ceļā	
gaidāmajiem	 sešiem	 kontrolpunktiem	 ar	
uzdevumiem,	 kas	 būs	 marķēti	 ar	 laivu	
vīra	zīmi.	Katrā	kāds	uzdevums	būs	jāveic	
vienam	vai	abiem	 laivas	braucējiem,	pā-

ris	 uzdevumos	bija	 iespēja	 iegūt	 papildu	
punktus.
	 Lielāka	 daļa	 komandu	 maršrutu	 un	
kontrolpunktus	veica	trijās	stundās.	Šogad	
3.	vietā	ar	51	punktu	ierindojās	komanda	
Nekā,	otrajā	bija	Jenoti	(56	p.),	bet	uzva-
rēja,	 iegūstot	 60	 punktu,	 komanda	 Nav 
vērts.	Visi	satikās	brauciena	galapunktā	–	
Salacas	Otrajā	nēģu	tacī.	Finišā	braucējus	
gaidīja	 garda	 zupa,	 zivtiņas,	 mūzika	 un	
galvenā	balva	no	SIA	Grandeg	–	pārvie-
tojams	ugunskurs	ETNO M	ar	grilrāmi	un	
plauktiņu.

Ilga Tiesnese

	 Volejbola	 kluba	 Ziemeļu krasts – Sa
lacgrīva	 vīriešu	 komanda	 noslēgusi	 savu	
pirmo	sezonu	Entuziastu	volejbola	4.	līgā	
(EVL).	Rezultātā	izcīnītas	sudraba	meda-
ļas	jeb	2.	vieta.	Salacgrīvas	novadā	vīriešu	
volejbola	komanda	ir	pastāvējusi	ilgu	lai-
ku	un	regulāri	spēlējusi	Olimpiskā	centra	
Limbaži	čempionātā.	
	 Šajā	 sezonā	 tika	 izveidots	 volejbo-
la	klubs	un	nolemts	spēlēt	EVL	ar	mērķi	
augt.	Gribējās	pamainīt	spēlēšanas	vidi,	jo	
spēlēt	pret	vieniem	un	tiem	pašiem	preti-
niekiem	mazliet	apnicis.	Sezonas	sākumā	
komanda	nolēma	sākt	no	apakšas	un	kāpt	
ik	 gadu	 augšup.	 Komandai	 bija	 jāspēlē	 
5.	 līgā,	 bet	 sacensību	 organizatori	 to	 ie-
rindoja	 4.	 līgā	 (sezonas	 uzdevums	 izpil-
dīts	jau	pirms	tās	sākuma).	Sezonas	pirmā	
puse	 bija	 izdevusies,	 1.	 apli	 noslēdzām	
1.	 vietā,	 bet	 diemžēl	 –	 kā	 jau	 sportā	 no-
tiek	 –	 komandu	 piemeklēja	 traumas	 un	
rezultāti	kļuva	mainīgi.	Tādējādi	regulāro	
sezonu	 pabeidzām	 tikai	 5.	 vietā.	 Pirma-
jā	 izslēgšanas	kārtā	 jāspēlē	pret	 4.	 vietas	
ieguvēju	Kodolu,	kas	izdevās	bez	varian- 
tiem	–	ar	3:0.	Pusfināla	spēlē	–	pret	regu-
lārās	 sezonas	 uzvarētājiem	Old Stars,	 ko	

arī	 uzvarējām	 ar	 3:0.	 Finālā	 sacīkste	 ar	
Carnikavas	 komandu,	 kas	 sezonu	 noslē-
dza	vēl	 zemāk	–	6.	 vietā.	Diemžēl	finālā	
zaudējums	 ar	 1:3,	 bet	 sezonas	 uzdevums	
izpildīts	un	komandai,	iespējams,	tiks	dota	
iespēja	 spēlēt	 vēl	 augstākā	 līgā	 (2.	 vie-
tas	īpašnieki	dodas	uz	pārspēli	ar	3.	līgas	
priekšpēdējo	 vietu).	 Finālā	 sapratām,	 ka	
nākamgad	 jāpiestrādā	 pie	 psiholoģiskās	
puses,	kas	mūs	iegāza	finālā.
	 Komandā	 spēlēja	Aldis	Riekstiņš,	De-
niss	Kuzmenko,	Aldis	 Papinoks,	Dainārs	
Konrāds,	 Armands	 Bisenieks,	 Raimonds	
Bērzs,	 Rimants	 Lūsis,	 Uģis	 Ozols,	 Juris	
Jankovskis,	Gints	Bahmanis,	Mārcis	Ma-
jors,	Ģirts	Majors,	Jānis	Koluškins,	Klāvs	
Paeglis,	viņus	trenēja	Aldis	Riekstiņš.
	 Abas	komandas	sezonu	noslēgušas,	ta-
gad	 priekšā	 pludmales	 volejbola	 sezona.	
Volejbola	 klubs	 Ziemeļu krasts – Salac-
grīva	 šogad	 organizēs	 Salacgrīvas	 nova-
da	 pludmales	 volejbola	 čempionātu,	 kas	
norisināsies	 sešos	 posmos	 un	 finālā.	 Pir-
mais	posms	paredzēts	3.	jūnijā	Salacgrīvā.	
Sekot	līdzi	mūsu	gaidām	varat	www.face
book.com/VKZKS/?ref=bookmarks 

Aldis Riekstiņš

Volejbola kluba Ziemeļu krasts – Salacgrīva vīriešu komanda

Volejbola kluba Ziemeļu krasts – Salacgrīva sieviešu komanda

	 Volejbola	 kluba	 Ziemeļu krasts – Sa
lacgrīva	sieviešu	komanda	noslēgusi	savu	
pirmo	sezonu	Entuziastu	volejbola	3.	 līgā	
(EVL).	Rezultātā	 izcīnītas	bronzas	meda-
ļas	 jeb	3.	vieta.	Sieviešu	komanda	pastāv	
pirmo	 gadu,	 bet	 jau	 tikusi	 pie	 medaļām!	
Malači!	Lielai	daļai	komandas	spēlētāju	šī	
bija	pirmā	pieredze	regulārajā	čempionātā.	
	 Komandā	 spēlē	 Salacgrīvas	 novada	
un	 divas	Alojas	 novada	 spēlētājas.	 Visas	
nedzīvo	 uz	 vietas,	 tādēļ	 komandas	 treni-
ņi	 tika	aizvadīti	nedēļas	nogalēs.	Sezonas	
sākums	bija	diezgan	smags,	zaudētas	vai-
rākas	 sāpīgas	galotnes,	bet	 spēlētājas	bija	
stipras,	 un	 regulārās	 sezonas	 noslēgums	
izdevās	iespaidīgs	–	septiņu	uzvaru	sērija.	

1.	 izslēgšanas	kārtā	nervus	kutinošā	spēlē	
tika	 pārspēta	 Labā	 krasta	 komanda.	 Pus-
finālā	spēle	pret	RVS	cepurītes	komandas	
spēlētājām,	no	kurām	vairākas	ir	 jauniešu	
izlases	 pārstāves.	 Rezultātā	 setu	 galotnēs	
sāpīgi	zaudējumi	(pretiniecēm	treniņi	trīs-
reiz	nedēļā).	RVS	komanda	vēlāk	uzvarēja	
arī	finālu.	Spēlē	par	3./4.vietu	jāspēlē	pret	
komandu	ReActive.	Mūsu	dāmas	bija	po-
zitīvi	noskaņojušās,	un	pretinieces	tika	uz-
varētas	bez	variantiem.	Komanda	savā	pir-
majā	pastāvēšanas	gadā	izcīnījusi	3.	vietu,	
neviens	neko	tādu	nebija	gaidījis	(izņemot	
pašas	spēlētājas	un	treneri).
	 Komandā	 spēlēja	 Zanda	 Riekstiņa,	
Zane	 Berdaškeviča,	 Karlīna	 Karlsone,	

Salacgrīvas sieviešu 
komandai 3. vieta EVL

Salacgrīvas vīriešu 
komandai 2. vieta EVL

Rūta	Stumpe,	Vera	Terenteva,	Elīna	Brei-
daga,	 Katrīna	 Kosmačeva,	 Linda	 Bērza,	
Kate	Majore,	Endija	Eglīte,	Sintija	Tranka-
le,	viņas	trenēja	Aldis	Riekstiņš.

	 Dāmām	 sezona	 noslēgusies.	 Var	 gata-
voties	pludmales	volejbola	sezonai!

Aldis Riekstiņš

Saulainā un siltā maija diena kā radīta laivošanai

http://www.facebook.com/VKZKS/?ref=bookmarks
http://www.facebook.com/VKZKS/?ref=bookmarks
http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/?text_id=43189
http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/?text_id=43189
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 Latvijas	 Republikas	 Neatkarības	 atjau-
nošanas	28.	gadadiena	4.	maijā	Salacgrīvā	
sākās	ar	sportiskajām	aktivitātēm.	Uz	 ielu	
stafetes	skrējienu	bija	sabraukuši	un	sanā-
kuši	 lieli	 un	mazi	 sportotgribētāji	 no	 visa	
Salacgrīvas	novada.	Šīm	sacensībām	savu	
dalību	 bija	 pieteikusi	 31	 komanda:	 22	 no	
Salacgrīvas	vidusskolas,	sešas	no	Liepupes	
vidusskolas	 un	 trīs	 pieaugušo	 komandas,	
ko	komplektēja	darba	kolektīvi	un	draugi.	
Pavisam	šajās	sacensībās	startēja	293	dalīb-
nieki.
	 Pirms	 sacensībām	 uzmundrinājuma	
vārdi	 un	 svētku	 apsveikums	mazajiem	un	
lielajiem	 sportistiem,	 kā	 arī	 līdzjutējiem	
izskanēja	 no	 sacensību	 organizatoriem.	
Plkst.	11	sacensības	varēja	sākties	ar	jaunā-
kajiem	dalībniekiem	–	1.	klašu	grupu.	Tad	
sekoja	skrējiens	2.–3.,	4.–5.	un	6.–7.	klašu	
grupām.	Šo	skrējienu	visi	veica	pa	800	m	
trasi.	Ap	plkst.	12.30	uz	startu	devās	8.–9.,	
10.–12.	klašu	grupas	un	pieaugušo	koman-
das.	Tās	veica	aptuveni	1	km.
	 Pēc	 katras	 grupas	 skrējiena	 notika	 ap-
balvošana,	godalgoto	vietu	ieguvēji	saņēma	
medaļas	un	pārsteiguma	balvas,	ko	pasnie-
dza	sporta	un	atpūtas	kompleksa	Zvejnieku 
parks	pārvaldnieks	Kristaps	Močāns.	
	 4.	maija	 ielu	stafetes	skrējiena	rezultāti	
ir	šādi:
l	 1.	klašu	grupa
1.	vietā	(2:39) Salacgrīvas	vsk.	1.a	klase:	
Viktorija	Miksone,	Laura	Mediniece,	Kei-
ta	Sintija	Vasiļjeva,	Katrīna	Puriņa,	Artūrs	
Keišs,	 Kristers	 Runcis,	Mariss	 Zvejnieks,	
Lauris	 Ķēniņš.	 Klases	 audzinātāja	 Baiba	
Runce;
2.	vietā	(2:45) Salacgrīvas	vsk.	1.b	klase:	
Sendija	Trauliņa,	Simona	Rute	Vilemsone,	
Madara	Vasila,	Samanta	Kozlovska,	Hen-
rijs	 Hugo	Močāns,	 Miks	 Manfreds	 Bušs,	
Alekss	 Īvāns,	Daniels	Dubrovskis.	Klases	
audzinātāja	Laura	Ilvesa.

l	 2.–3.	klašu	grupa
1.	vietā	(2:14)	Salacgrīvas	vsk.	3.a	klase:	
Emīlija	 Goba,	 Estere	 Zvejniece,	 Emīlija	
Alise	 Dārziņa,	 Amēlija	 Veide,	 Kristians	
Kovačs,	Martins	Marians	Kalviņš,	Aleksis	
Romanovs,	Heinrihs	Ende.	Klases	audzinā-
tāja	Iveta	Kupča;
2.	vietā	(2:16) Salacgrīvas	vsk.	3.b	klases	
1.	 komanda:	 Evelīna	 Vasiļevska,	 Marta	
Viļļa,	Tīna	Krūma,	Matilde	Vilkaule,	Kris-
tians	Bērziņš,	Roberts	Lēpmanis,	Markuss	
Sidorčuks,	Adrians	Rāps.	Klases	audzinātā-
ja	Indāra	Ceika;
3.	vietā	(2:26)	Salacgrīvas	vsk.	3.c	klase:	
Elise	Burdikova,	Amēlija	Vilkaule,	Everi-
ta	Daugule,	Melisa	Lūse,	Mārtiņš	Hincen-
bergs,	 Gustavs	 Penka,	 Maksims	 Gluha-
ņuks,	Rainers	Ģēģeris.	Klases	audzinātāja	
Dace	Kaša;
4.	vietā	–	Salacgrīvas	vsk.	3.b	klases	2.	ko-
manda	(2:30);
5.	vietā	–	Salacgrīvas	vsk.	2.b	klase	(2:31);
6.	vietā	–	Liepupes	vsk.	3.	klase	(2:34);
7.	vietā	–	Salacgrīvas	vsk.	2.a	klase	(2:37);
8.	vietā	–	Liepupes	vsk.	2.	klase	(2:42).
l	 4.–5.	klašu	grupa
1.	 vietā	 (2:09) Liepupes	 vsk.	 5.	 klase:	
Katrīna	 Ķēbere,	 Marija	 Trezune,	 Laura	
Škapare,	 Ieva	 Rudzīte,	 Sintija	 Malofeja,	
Gvido	 Kozlovskis,	 Namejs	 Priede,	 Emīls	
Pīpkalējs.	Klases	audzinātāja	Iveta	Špūle; 
2.	 vietā	 (2:11) Salacgrīvas	 vsk.	 5.b	 kla-
se:	Lote	Rēzija	Persidska,	Liene	Priekule,	
Nikola	Ozoliņa,	Kristiāna	Mendziņa,	Mar-
kuss	 Zvejnieks,	Maksis	 Obuhovskis,	Val-
ters	Miezis,	Kristaps	Vanka.	Klases	audzi-
nātāja	Līga	Siliņa; 
3.	vietā	(2:17) Salacgrīvas	vsk.	5.a	klase:	
Alīna	Batina,	Marika	Kalniņa,	Liene	Dam-
sone,	 Estere	 Kristīne	 Grigorjeva,	 Mikus	
Niks	Grigorjevs,	 Sandris	Kalniņš,	Kevins	
Šrenks,	Ralfs	Bergmanis.	Klases	audzinā-
tāja	Inga	Čekaļina; 

4.	vietā	–	Salacgrīvas	vsk.	4.b	klase	(2:27);
5.	vietā	–	Salacgrīvas	vsk.	4.a	klase	(2:29);
6.	vietā	–	Liepupes	vsk.	4.	klase	(2:30).
l	 6.–7.	klašu	grupa
1.	vietā	(2:01) Salacgrīvas	vsk.	7.a	klase:	
Ance	Kalniņa,	Kate	Ozoliņa-Mennika,	Lui-
ze	Viktorija	Mežgaile,	Līva	Tauriņa,	Klāvs	
Muciņš,	 Kārlis	 Rubenis,	 Mikus	 Irmejs,	
Aleksis	 Goba.	 Klases	 audzinātāja	 Iveta	
Kupča; 
2.	vietā	(2:02) Salacgrīvas	vsk.	7.b	klase:	
Sofija	Kozlovska,	 Endija	 Ramona	 Roska,	
Līva	Priekule,	Alise	Smilte,	Ņikita	Bobo-
vičs,	 Mārtiņš	 Pēteris	 Jirgensons,	 Miķelis	
Miks	 Vilkaušs,	 Emīls	 Meļķis.	 Klases	 au-
dzinātāja	Agnese	Gromova-Ķūrena; 
3.	 vietā	 (2:03) Salacgrīvas	 vsk.	 6.a	 kla- 
se:	 Emīlija	 Maksimova,	 Meisija	 Sproģe,	
Megija	Bogdanova,	Nadīna	Ance	Tomso-
ne,	Mikus	Rodrigo	Viļķins,	Tomass	Andrejs	
Vilemsons,	 Dāvids	 Jānis	Meļikidze,	Mar-
kuss	Medinieks.	Klases	audzinātāja	Laura	
Ende;
4.	vietā	–	Salacgrīvas	vsk.	6.b	klase	(2:06).
l	 8.–9.	klašu	grupa
1.	vietā	(2:33) Salacgrīvas	vsk.	9.b	klase:	
Linda	Priekule,	Beāte	Obuhovska,	Rendijs	
Bušs,	Toms	 Laubmanis,	 Jēkabs	Tomsons,	
Rihards	Bendrāts.	Klases	audzinātāja	Santa	
Čiževska; 
2.	vietā	(2:44) Salacgrīvas	vsk.	9.a	klase:	
Samanta	Kalniņa,	Daniela	Kalniņa,	Valters	
Bitmanis,	Adrians	Eglītis,	Markuss	Irmejs,	
Dāvis	 Klaucāns.	 Klases	 audzinātāja	 Ilona	
Antonova; 
3.	vietā	(2:46) Salacgrīvas	vsk.	8.a	klase:	
Diāna	Zmičerevska,	Digne	Lemberta,	Ralfs	
Kariņš,	Rolands	Zēģelis,	Jānis	Ķepiņš,	Ed-
vards	Vilde.	Klases	audzinātāja	Diāna	Al-
dersone;
4.	vietā	–	Liepupes	vsk.	9.	klase	(2:48);
5.	vietā	–	Salacgrīvas	vsk.	8.b	klase	(2:51);
6.	vietā	–	Liepupes	vsk.	8.	klase	(2:52).

l	 10.–12.	klašu	grupa
1.	vietā	(2:32) Salacgrīvas	vsk.	10.	klase:	
Keita	Megija	Sproģe,	Alise	Bašēna,	Kalvis	
Leinasars,	 Oļegs	 Gluhaņuks,	 Sandijs	 Ko-
korevičs,	Raivo	Ramba.	Klases	audzinātāja	
Rita	Kariņa; 
2.	 vietā	 (2:36) Salacgrīvas	 vsk.	 
11./12.	 klase	 –	 Undīne	 Meļikidze,	 Endi-
ja	 Eglīte,	 Asnāte	 Kalniņa,	 Kristiāns	 Vut-
kevičs,	 Kristers	 Briedis,	 Kristers	 Kotāns.	
Klases	audzinātājas	Rita	Ziemele	un	Laila	
Rozenberga.
l	 Pieaugušo	grupa
1.	 vietā	 (2:45) AS Brīvais vilnis:	 Anete	
Frīdberga,	 Ilze	 Silvanoviča,	 Toms	 Lapiņš,	
Arnis	Keišs,	Nauris	Brents,	Kaspars	Meļķis;
2.	vietā	(2:47)	Salacgrīvas	novada	dome:	
Inita	Hartmane,	Gunta	Kristiņa,	Didzis	Ži-
bals,	 Aleksis	 Borozdins,	 Mārcis	 Kalniņš,	
Jānis	Auziņš; 
3.	vietā	(2:48) Rezervisti:	Laura	Ende,	Bai-
ba	 Močāne,	 Elīna	 Gertnere,	 Klāvs	 Dam-
sons,	Māris	Ende,	Māris	Bergšteins.
	 Pateicība	 Salacgrīvas	 novada	 domei,	
vidusskolas	 sporta	 skolotājiem	 Rasmai	
Turkai	un	Sandrai	Bērziņai	par	trases	saga-
tavošanu	un	sacensību	vadīšanu,	Liepupes	
vidusskolas	 sporta	 skolotājai	 Mārītei	 Sa-
kārnei	 par	Liepupes	 vsk.	 komandas	 kom-
plektēšanu,	 Ingai	 Gobai,	 arī	 JC	Bāka	 va-
dītājas	Lienes	Eglītes	sarūpētajiem	 tiesne- 
šiem	 –	 Salacgrīvas	 vidusskolas	 audzēk-
ņiem	Grētai	 Salmanei,	Martai	Antonovai,	
Nadīnai	Mennikai-Ozoliņai,	Karlīnai	Karl-
sonei,	Montai	Līcītei,	Montai	Miezei,	Lin-
dai	 Ivanovai,	Sendijai	 Ivanovai	un	Mārim	
Bergšteinam	 par	 sacensību	 tiesāšanu,	 kā	
arī	Ārim	Ladusānam	un	viņa	komandai	par	
tehnisko	 palīdzību.	 Paldies	 visiem	 sacen-
sību	dalībniekiem	un	bērnu	vecākiem.	Uz	
tikšanos	nākamajā	gadā.

Mārīte Jankovska,
sporta metodiķe

4. maija ielu stafetes skrējiens

Uz skrējiena stafetes posmiem dodas mazie skrējēji

Skolotāja Rasma Turka dod pēdējos norādījumus

Finišam tuvojas pieaugušo stafetes skrējēji
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Samazināts IIN
	 Ja	esi	saimnieciskās	darbības	veicējs,	proti,	pašnodarbinātā	persona,	zemnieku	saim-
niecības	 īpašnieks	vai	 individuālais	komersants,	 tad	virkne	nodokļu	 izmaiņu	pozitīvi	
skar	arī	tevi.	Pirmkārt,	tiek	samazināts	iedzīvotāju	ienākuma	nodoklis	(IIN)	no	23%	uz	
20%,	ar	nosacījumu,	ka	tavi	ienākumi	nepārsniedz	20	004	eiro	gadā.	Par	to	ienākumu	
daļu,	kas	būs	no	20	004	 līdz	55	000	eiro,	 tiks	piemēroti	23%	(līdzšinējā	 IIN	 likme),	
savukārt	ienākumiem	virs	55	000	eiro	IIN	likme	būs	31,4%.	Ieviešot	progresivitāti	ienā-
kuma	nodokļa	piemērošanā,	lielākā	daļa	Latvijas	iedzīvotāju	saņems	vairāk	ienākumos,	
savukārt	turīgākie	maksās	vairāk	nodokļos.

Saimnieciskās darbības izdevumos varēs  
norakstīt 80% 

	 Šī	norma	ir	jaunums,	tāpēc	daudziem	tā	ir	neskaidra.	Proti,	tā	paredz,	ka	izdevumos	
varam	iekļaut	ne	vairāk	kā	80%	no	kopējiem	saimnieciskās	darbības	ieņēmumiem	un	
par	atlikušo	starpību	ir	jāsamaksā	IIN.	
	 Tomēr	ir	arī	izdevumi,	kas	pilnā	apmērā	iekļaujami	saimnieciskās	darbības	izdevu-
mos:
l	 darba	 alga	 un	 darba	 devēja	 valsts	 sociālās	 apdrošināšanas	 obligātās	 iemaksas,	 tai	
skaitā	solidaritātes	nodoklis;
l	 nekustamā	īpašuma	nodoklis;
l	 pamatlīdzekļu	nolietojums;
l	 kompensācijas	 īrniekiem	 par	 dzīvojamo	 telpu	 atbrīvošanu	 un	 īres	 līguma	 laušanu	
sakarā	 ar	 dzīvojamās	 telpas	 kapitālremontu	vai	 telpu	pārbūvi	 saimnieciskās	darbības	
veikšanai.
	 Tāpat	izdevumu	ierobežojumu	nepiemēro:
l	 par	pirmajiem	diviem	saimnieciskās	darbības	gadiem;
l	 par	gadu,	kurā	izbeigta	saimnieciskā	darbība	vai	pabeigts	likvidācijas	process.
	 Ir	palielināta	arī	pamatlīdzekļa	vērtība,	no	kuras	aprēķina	nolietojumu,	–	līdzšinējo	
427	eiro vietā	no	2018.	gada	nolietojums	būs	jāaprēķina	pamatlīdzeklim,	kura	iegādes	
vērtība	ir	lielāka	par	1000	eiro.

Jārūpējas par savām sociālajām garantijām un 
pensiju

	 Kā	līdz	šim,	pašnodarbinātajām	personām,	kuru	ienākumi	ir	virs	430	eiro,	būs	jāveic	
Valsts	sociālās	apdrošināšanas	iemaksas	(VSAOI)	no	ienākumiem,	kas	nav	mazāki	par	
minimālo	algu	(430	eiro).	Vēršam	uzmanību,	ka	minimālā	alga	2018.	gadā	ir	palielināta	
līdz	430	eiro	līdzšinējo	380	eiro	vietā.	Tas	nozīmē,	ka	VSAOI	jāmaksā	no	430	eiro	vai	
brīvi	izvēlētas	summas,	kas	var	būt	arī	lielāka	par	minimālo	algu.	
	 Iepriekš	 saimnieciskās	darbības	 veicēji	 neveica	maksājumus	pensiju	 fondā,	 tādējādi	
paliekot	sociāli	neaizsargāti	vecumdienās.	Lai	risinātu	šo	problēmu,	jaunā	reforma	paredz,	
ka,	sākot	ar	2018.	gada	1.	janvāri,	pašnodarbinātajām	personām	ir	jāveic	VSAOI	pensiju	
apdrošināšanai	5%	apmērā.	Pievienojam	tabulu,	kurā	redzama	maksāšanas	kārtība.

Ja ienākumi no 
saimnieciskās 
darbības gadā ir 
mazāki par 50 eiro

Ja ienākumi no 
saimnieciskās 
darbības mēnesī ir 
mazāki par 430 eiro

Ja ienākumi no saimnieciskās 
darbības mēnesī ir 430 eiro un 
vairāk

l Neveic obligātās 
iemaksas.
l Neveic iemaksas 
pensiju apdrošināša-
nai. 

l Veic obligātās ie-
maksas pensiju apdro-
šināšanai 5% apmērā 
no faktiskajiem ienāku-
miem, taču 5% nepie-
mēro pirmajiem 50 eiro 
no gada sākuma.

l Veic obligātās iemaksas no 
vismaz 430 eiro 32,15% apmērā.
l Veic iemaksas pensiju apdro-
šināšanai. 5% no starpības starp 
faktiskajiem ienākumiem un ienāku-
miem, no kuriem veiktas iemaksas 
32,15% apmērā.

Jauna nodokļu maksāšanas kārtība 
saimnieciskās darbības veicējiem

	 Piemērs.	Ja	saimnieciskās	darbības	veicēja	ienākumi	mēnesī	ir	100	eiro,	tad	obligātās	
iemaksas	pensiju	apdrošināšanai	būs	5	eiro.
	 Obligātās	 iemaksas	 un	 iemaksas	 pensiju	 apdrošināšanai	 var	 neveikt,	 ja	 ienākumi,	
rēķinot	no	gada	sākuma,	ir	mazāki	par	50	eiro.

Īpaša kārtība lauksaimniekiem
	 Lauksaimniekiem	no	lauksaimnieciskās	ražošanas	ienākumiem	būs	jāaprēķina	un	jā-
veic	sociālās	iemaksas	5%	apmērā	pensiju	apdrošināšanai	tikai	vienu	reizi	par	gadu	līdz	
nākamā	gada	15.	aprīlim.

PVN slieksnis noteikts 40 000 eiro
	 Ja	esi	saimnieciskās	darbības	veicējs,	kurš	veic	ar	PVN	apliekamus	darījumus,	esi	
vērīgs,	 jo	 izmaiņas,	 iespējams,	skārušas	arī	 tevi.	Proti,	PVN	maksātāju	reģistrā	 tev	ir	
jāreģistrējas,	ja	ar	PVN	apliekamo	preču	piegāžu	un	sniegto	pakalpojumu	kopējā	vērtība	
iepriekšējo	12	mēnešu	laikā	ir	sasniegusi	vismaz	40	000	eiro.
	 Svarīgi	 ņemt	 vērā,	 ka	 atsevišķos	 Pievienotās	 vērtības	 nodokļa	 likumā	 noteiktajos	
gadījumos	jāreģistrējas	PVN	maksātāju	reģistrā	arī	pirms	iepriekš	minētās	summas	sa-
sniegšanas.	Ar	to	sīkāk	var	iepazīties	VID	interneta	mājaslapā.

EDS – tava nodokļu internetbanka
	 Atgādinām,	ka	savam	nodokļa	maksātāja	statusam	un	nomaksātajiem	nodokļiem	ik-
viens	var	sekot	līdzi	elektroniskajā	deklarēšanas	sisēmā	(EDS).	Informāciju	par	savām	
VSAOI	vari	 atrast,	 atverot	EDS	sākumlapu	un	kreisajā	pusē	noklikšķinot	uz	 sadaļas	
Pārskati.	Tālāk	jāmeklē	sadaļa	Par nodokļu maksātāju iesniegtās ziņas.	Tāpat	EDS	sis-
tēmā	tu	kā	saimnieciskās	darbības	veicējs	redzēsi	VID	aprēķināto	avansa	maksājuma	
apjomu,	 ko,	 sākot	 ar	 2018.	 gadu,	VID	 aprēķina	 automātiski.	 Saimnieciskās	 darbības	
veicējam	 tikai	 jāpārliecinās	par	 tajā	norādītās	 informācijas	patiesumu,	un	gadījumos,	
kad	ienākumu	apmērs	mainīsies,	saimnieciskās	darbības	veicējs	tāpat	kā	līdz	šim	varēs	
iesniegt	avansa	maksājuma	precizējumu.	

 Salacgrīvas	 vidusskolas	 trīs	 klases	 –	 
4.a	 (sk.	Lolita	Valaņina,	 sporta	 sk.	 Jā-
nis	Cīrulis),	3.a	(sk.	Iveta	Kupča,	spor-
ta	 sk.	 Sandra	 Bērziņa)	 un	 3.b	 klase	 
(sk.	 Indāra	 Ceika,	 sporta	 sk.	 Rasma	
Turka)	 piedalās	 projektā	 Sporto visa 
klase	(SVK).	Tā	mērķis	ir	uzlabot	iesais-
tīto	skolēnu	vispārējo	fizisko	sagatavotību	
un	stāju,	vienlaikus	dodot	motivāciju	no-
darboties	ar	sportu.
	 4.a	 klase	 projektā	 piedalās	 jau	 otro	
gadu.	 Trešklasniekiem	 šis	 bija	 pirmais	
gads,	 kad	 tika	 sportots	 katru	 dienu.	 Pro-
jekta	gaitā	skolēniem	notiek	viena	stunda	
svaigā	gaisā,	viena	–	futbola	elementu	ap-
mācībā	un	viena	stunda	veltīta	stājas	uzla-
bošanai	un	vispārējai	fiziskajai	sagatavotī-
bai.
	 Latvijas	 Olimpiskā	 komiteja	 (LOK)	
ir	 gandarīta,	 ka	 pašvaldības	 un	 izglītības	
iestādes	 bijušas	 atsaucīgas	 projektam	 –	
šajā	 četrgades	posmā	 tajā	 ir	 iesaistījušies	
67	pašvaldību	vairāk	nekā	5200	bērnu	no	 
230	klasēm.
	 Lai	 noskaidrotu	 finālsacensību	 dalīb-
nieces	četrās	vecuma	grupās,	projektā	da-
lībniekiem	 bija	 jāveic	 vispārējās	 fiziskās	
sagatavotības	testi,	atlases	sacensības	sta-
fetēs,	 labais	darbs	ar	moto	Visi kopā mēs 
to varam!,	kā	arī	tika	vērtētas	skolēnu	sek-

mes.	No	tā	izriet,	ka	klasēm	
vajadzētu	kļūt	saliedētākām,	
draudzīgākām	 un	 sekmīgā-
kām.
	 Šajā	mācību	gadā	jeb	ce-
turto	sezonu	noslēdzot	pusfi-
nālā,	Salacgrīvas	vidusskola	
lepojas,	 jo	 reģionā	 17	 klašu	
konkurencē	 4.a	 un	 3.b	 kla-
se	 katra	 savā	 grupā	 kopvēr-
tējumā	 ieguva	 4.	 vietu,	 bet	 
3.	a	klase	–	1.	vietu.	Tālab	uz	
finālu	Zemgales	Olimpiskajā	
centrā	Jelgavā	devās	3.a	klase.
	 Finālam	 gatavojoties,	 tika	 atsūtīti	 sta-
fešu,	 aktivitāšu,	 vingrinājumu	 apraksti,	
divu	 dienu	 laikā	 3.a	 klases	 skolēni	 cītīgi	
gatavojās	lielajam	pasākumam.	Finālā	sa-
vas	sportiskās	dotības	bija	jādemonstrē	arī	
pedagogiem.	Dalībniekiem	bija	 jāpierāda	
sevi	 gan	 vairākās	 stafešu	 sacensībās	 un	
citās	 sportiskās	 aktivitātēs,	 gan	 zināšanu	
konkursā	par	Olimpisko	kustību.	Tāpat	vi-
sas	dienas	garumā	sacensību	dalībniekiem	
bija	 iespēja	 iepazīties	 ar	 Zemessardzes	
ekipējumu,	inventāru	un	autotransportu.	
	 Finālsacensības	 bija	 projekta	 cetur-
tās	 sezonas	 noslēdzošais	 posms,	 pēc	
kura	 noskaidroja	 arī	 projekta	 uzvarē-
tājus.	 Un	 Salacgrīvas	 vidusskola	 atkal	

Projekta Sporto 
visa klase 
4. sezonas 
noslēgums

var	 lepoties,	 jo	 3.a	 klase	 ieguva	 3.	 vietu	
trešklasnieku	 grupā!	 Sacensībās	 visas	
klases	 bija	 līdzīgi	 stipras,	 jo	mūsējos	 no	 
2.	 vietas	 šķīra	 tikai	 1	 punkts.	Visas	finā-
listu	 klases	 dāvanā	 saņems	 jaunu	 sporta	
tērpu	(T	krekls,	šorti,	jaka).
	 Paldies	 vecākiem,	 bez	 kuru	 atbalsta	
nav	 iespējama	 dalība	 projektā!	Kad	 viņu	
atļauja	 saņemta,	 nākamais	 lielais	 paldies	
pienākas	 Salacgrīvas	 novada	 domei,	 Sa-
lacgrīvas	vidusskolas	direktorei,	jo	arī	no	
viņiem	 jāsaņem	 atļauja	 un	 atbalsts.	 Vēl	
lielāku	 paldies	 sakām	 sporta	 skolotājiem	
Rasmai	Turkai,	Sandrai	Bērziņai	un	Jānim	
Cīrulim,	kuri	ar	šīm	klasēm	ir	kopā	KAT-
RU	DIENU!	Un	liels	paldies	arī	klašu	au-
dzinātājām!

	 Nākamajā	 –	 piektajā	 –	 sezonā	 sporto-
tāju	 pulciņš	 mūsu	 skolā	 pieaugs,	 dalībai	
projektā	 ir	 apstiprināta	 šī	 gada	 2.a	 klase	 
(sk.	 Jolanta	 Jirgensone).	 Ekipējumu	 un	
inventāru	 izlozē	 šī	 klase	 vinnēja	 futbola	
bumbu	komplektu.	Lai	kustīga	vasara!
	 Projektu	 organizē	 LOK	 sadarbībā	 ar	
Olimpisko solidaritāti,	 pašvaldībām	 un	
Latvijas	 Futbola	 federāciju.	 To	 atbalsta	
Izglītības	un	zinātnes	ministrija,	LOK	ģe-
nerālsponsors	Latvijas Mobilais telefons,	
LOK	partneris	LDz Cargo	un	sporta	preču	
veikalu	tīkls	SIA	Sportland.

Iveta Kupča,
Salacgrīvas vidusskolas direktora 

vietniece

Salacgrīvas vidusskola var lepoties, jo 3.a klase ieguva 3. vietu trešklasnieku grupā SVK finālā

https://www.vid.gov.lv/lv/pievienotas-vertibas-nodoklis
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Algai piemēro 
atvieglojumus un 

nodokļus
1. Sociālās iemaksas
	 Par	 savu	 sociālo	 un	 veselības	 apdro-
šināšanu	 maksājam	 no	 pirmā	 centa,	 ko	
nopelnām,	tāpēc,	aprēķinot	algu,	tai	pilnā	
apmērā	 tiek	 piemērotas	 valsts	 sociālās	
apdrošināšanas	 obligātās	 iemaksas	
(VSAOI).
	 No	 2018.	 gada	 1.	 janvāra	VSAOI	 ko-
pējā	likme	ir	35,09%.	No	šīs	likmes	darba	
devējs	maksā	24,09%.	To	darbinieks	savā	
algā	gan	neizjūt,	jo	darba	līgumā	norādīts	
algas	 apmērs,	 neiekļaujot	 darba	 devēja	
VSAOI	 daļu.	 Savukārt	 no	 darba	 līgumā	
noteiktās	darba	ņēmēja	algas	 (bruto)	 tiek	
atrēķinātas	VSAOI	11%.
2. Atvieglojumi
	 Kad	no	algas	atskaitītas	VSAOI,	piemē-
ro	 atvieglojumus,	 proti,	 aprēķina	 ienāku-
mu	daļu,	no	kuras	nav	jāmaksā	iedzīvotāju	
ienākuma	nodoklis	(IIN).	Atvieglojumi	ir:
1)	 prognozētais	 neapliekamais	 mini-
mums	–	no	0	€	līdz	200	€	mēnesī	(nepie-
mēro	pensionāriem);
2)	 atvieglojumi	 par	 apgādībā	 esošām	
personām	–	200	€	par	katru	personu;
3)	papildu	atvieglojumi:
l	 154	€	mēnesī	–	personai,	kurai	noteikta	
I	vai	II	invaliditātes	grupa;
l	 120	€	mēnesī	–	personai,	kurai	noteikta	
III	invaliditātes	grupa;
l	 154	€	mēnesī	–	personai,	kurai	noteikts	
politiski	 represētās	personas	vai	nacionā-
lās	pretošanās	kustības	dalībnieka	statuss.
3. Nodokļi
	 Pēc	tam	ar	nodokli	apliekamajam	ienā-
kumam	piemēro	IIN	progresīvo	likmi:
1)	20%	–	mēneša	ienākumam	līdz	1667	€	
(ja	 darbavieta	 algas	 nodokļa	 grāmatiņā	
atzīmēta	 kā	 galvenā	 ienākumu	 gūšanas	
vieta);
2)	23%	–	mēneša	ienākuma	daļai,	kas	pār-
sniedz	1667	€.

	 Kā	redzams	piemēros,	atbilstoši	piemē-
rotajiem	nodokļu	atvieglojumiem	atšķiras	
summa,	 kas	 nomaksāta	 nodokļos.	 Tātad,	
ja	cilvēkam	ir	lieli	ienākumi	un	nav	apgā-
dājamo	 personu,	 viņš	 nav	 persona	 ar	 in-
validitāti,	 politiski	 represēta	 persona	 vai	

Kā aprēķina nodokļus no tavas algas? 
1. SOCIĀLĀS 
IEMAKSAS 2. ATVIEGLOJUMI 3. NODOKĻI

VSAOI

11% maksā darba 
ņēmējs

Piemēro visai algai

Prognozētais neaplie-
kamais minimums

0 € līdz 200 € mēnesī*

Atvieglojumi par 
apgādībā esošām 
personām

200 € par personu

Papildu atvieglojumi IIN progresīvā likme
20% vai 23%

Jāmaksā tikai par to ienā-
kumu daļu, kurai nepiemēro 
atvieglojumus

VSAOI kopējā likme ir 
35,09%, no kuriem 
24,09% maksā darba 
devējs un 11% – dar-
ba ņēmējs

200 € neapliekamo mi-
nimumu piemēro algām 
līdz 440 €

0 € neapliekamais mini-
mums, ja alga ir 1000 € 
un vairāk

Algām starp 440 € un 
1000 € neapliekamais 
minimums tiek noteikts 
pēc speciālas formulas 

1 bērns – 200 €

2 bērni – 400 €

3 bērni – 600 €

154 € – personai, kurai 
noteikta I vai II invaliditā-
tes grupa; 
120 € – personai, kurai 
noteikta III invaliditātes 
grupa; 
154 € – personai, kurai 
noteikts politiski represē-
tās personas vai nacionā-
lās pretošanās kustības 
dalībnieka statuss

20% ienākumiem līdz 
1667 € mēnesī;
23 % ienākumu daļai, kas 
pārsniedz 1667 € mēnesī

* pensijām piemērojamais neapliekamais minimums ir 250 € mēnesī.

Nodokļu apjoms atkarīgs no ienākumiem un apgādājamo skaita
1. situācija 
Algas nodokļa grāmatiņā darbavieta atzīmēta kā galvenā ienākumu gūšanas vieta
Alga 1200 € mēnesī

Neapliekamais minimums ir 0 €

11% VSAOI – 132 € Bērnu nav

Atvieglojumi netiek piemēroti

IIN jāmaksā no 1068 € (t.i., 1200 – 132) 

IIN 20% ir 213,60 €
Pēc nodokļu nomaksas (uz rokas) 854,40 €

2. situācija 
Algas nodokļa grāmatiņā darbavieta atzīmēta kā galvenā ienākumu gūšanas vieta
Alga 1200 € mēnesī

Neapliekamais minimums 0 €

11% VSAOI – 132 € 3 bērni 

600 € atvieglojums

IIN jāmaksā no 468,00 € (t.i., 1200 – 132 – 600) 
(jo par 3 bērniem ir atvieglojumi)

IIN 20% ir 93,60 € 
Pēc nodokļu nomaksas (uz rokas) 974,40 €

3. situācija 
Algas nodokļa grāmatiņā darbavieta atzīmēta kā galvenā ienākumu gūšanas vieta
Alga 440 € (minimālā)

Neapliekamais minums 200 €

11% VSAOI – 48,40 € 1 bērns

200 € atvieglojums 

IIN nav jāmaksā 
(t.i., 440 – 48,40 – 200 – 200)

Pēc nodokļu nomaksas (uz rokas) 391,60 €

4. situācija 
Algas nodokļa grāmatiņā darbavieta atzīmēta kā galvenā ienākumu gūšanas vieta
Alga 440 € (minimālā)

Neapliekamais minums 200 €

11% VSAOI – 48,40 € Bērnu nav

Atvieglojumi netiek piemēroti

IIN jāmaksā no 191,60 € 
(t.i., 440 – 48,4 – 200)

IIN 20% ir 38,32 €
Pēc nodokļu nomaksas (uz rokas) 353,28 €

Kā aprēķina 
nodokļus no 
tavas algas?
	 2018.	 gadā	Latvijā	 ieviesta	 ilgi	 gai-
dītā	progresivitāte	nodokļu	politikā.	Tas	
nozīmē,	ka	nodokļu	apjoms	tiek	piemē-
rots	 atbilstoši	 ienākumiem,	proti,	 ievē-
rojot	 principu,	 ka	 turīgākie	maksā	 vai-
rāk,	 bet	 mazo	 algu	 saņēmēji	 nodokļos	
maksā	mazāk.	Šāds	princips	pastāv	dau-
dzās	attīstītajās	valstīs,	 tomēr	 tas	prasa	
sekot	 līdzi	 savām	 finansēm	 un	 iedziļi-
nāties	 nodokļu	 aprēķināšanas	 kārtībā.	
Tagad	šīs	prasmes	jāapgūst	arī	Latvijas	
iedzīvotājiem.
	 Šajā	 rakstā	 skaidrosim,	 kā,	 piemē-
rojot	 atvieglojumus	un	nomaksājot	no-
dokļus,	 tiek	 aprēķināta	 darba	 ņēmēja	
alga.	 Pastāstīsim	 plašāk	 arī	 par	 VID	
prognozēto	neapliekamo	minimumu,	jo	
tieši	šī	jauninājuma	dēļ	dažkārt	var	ras-
ties	pārpratumi.

nacionālās	pretošanās	kustības	dalībnieks,	
tad	nekādi	atvieglojumi	nepienākas,	un	šī	
persona	nodokļos	nomaksā	lielāku	summu	
nekā	citi	strādājošie.	Nākamā	grupa	ir	cil-
vēki	 ar	 vidējiem	un	 lieliem	 ienākumiem,	
kuru	 apgādībā	 ir	 bērni.	Viņiem	nodokļos	
jāmaksā	 mazāk,	 jo	 par	 katru	 bērnu	 pie-
mēro	nodokļu	 atvieglojumus.	Bet	 cilvēki	
ar	 zemiem	 ienākumiem	 nodokļos	 maksā	
vismazāk.	Tādējādi	 nodokļu	 sistēmā	 tiek	
ievērots	progresivitātes	princips	–	 turīgā-
kie	maksā	 vairāk,	mazo	 algu	 saņēmēji	 –	
mazāk.

VID prognozētais 
nepaliekamais 

minimums
	 Neapliekamais	minimums	ir	ienākumu	
daļa,	 no	 kuras	 gada	 laikā	 netiek	 rēķināts	
IIN,	proti,	atalgojuma	daļa,	kas	netiek	ap-
likta	 ar	 nodokli.	VID	prognozētais	 neap-
liekamais	minimums	ir	no	0	€	līdz	200	€.	
Maksimālo	neapliekamo	minimumu	200	€	

piemēro	 ienākumiem	 līdz	 440	 €	mēnesī,	
savukārt,	 ja	 ienākumi	 pārsniedz	 1000	 €	
mēnesī,	 neapliekamo	 minimumu	 nepie-
mēro	vispār.	
	 No	2018.	 gada	VID	divas	 reizes	 gadā	
pārrēķina	katra	 cilvēka	prognozēto	neap-
liekamo	minimumu.	To	ikviens	var	redzēt	
savā	Elektroniskās	 deklarēšanas	 sistēmas	
(EDS)	konta	sadaļā	Algas nodokļa grāma
tiņa.

Ja ienākumi ir mainīgi
	 Prognozējot	 neapliekamo	 minimumu,	
VID	ņem	vērā	cilvēka	 iepriekšējā	pusga-
dā	gūtos	ienākumus.	Jāņem	vērā,	ka	tā	ir	
prognoze	un	atsevišķos	gadījumos,	piemē-
ram,	ja	ienākumi	ir	strauji	palielinājušies,	
var	rasties	situācija,	ka	VID	prognozētais	
neapliekamais	 minimums	 ir	 noteikts	 lie-
lāks.	 Tādā	 gadījumā	 nodokļos	 būs	 no-
maksāts	mazāk,	nekā	to	nosaka	likums,	jo	
nodoklis	bija	jāpiemēro	lielākai	ienākumu	
daļai.	 Tādējādi,	 gadam	 noslēdzoties,	 var	
nākties	piemaksāt	trūkstošo	IIN.

Nodokļu starpību var 
kompensēt, iesniedzot 

čekus
	 Tomēr	 tas	nenozīmē,	ka	uzreiz	būs	 jā-
ver	vaļā	maciņš.	Vispirms	pārbaudiet,	vai	
esat	 iesniedzis	 dokumentus	 par	 visiem	
attaisnotajiem	 izdevumiem,	 proti,	 čekus	
par	medicīnas,	izglītības	un	citiem	attais-
notajiem	 izdevumiem,	 par	 kuriem	 pienā-
kas	 naudas	 atmaksa	 no	 valsts.	 Tādējādi	
šo	 summu,	 kuru	 nepieciešams	 piemaksāt	
nodokļos,	var	samazināt	vai	pat	nosegt.

Sekojiet līdzi saviem 
ienākumiem EDS

	 Progresīvā	nodokļu	sistēma	 ir	sarežģī-
tāka,	un	cilvēkiem	nepieciešams	laiks,	lai	
pie	tās	pierastu.	Jāapzinās,	ka	svarīgi	sekot	
līdzi	saviem	ienākumiem	savā	EDS	kontā,	
jo	 īpaši,	 ja	 ienākumi	 ir	mainīgi	vai	 saņe-
mat	ienākumus	no	vairākiem	avotiem,	lai	
ieguvumi	nepārvērstos	liekās	raizēs.

Miera skrējiens
 No	11.	līdz	15.	jūlijam	Miera	skrējie- 
na	 –	 Peace Run – Eiropas	 posmā	 Lat-
vijā	 viesosies	 daudznacionālā	 skrējēju	
komanda,	 kas	 no	 2018.	 gada	 februāra	
vairāk	 nekā	 septiņu	 mēnešu	 garumā	 ar	
miera	lāpu	apceļos	visas	Eiropas	valstis,	
veicot	aptuveni	24	000	km	distanci.	
	 Latvijas	 robežu	 komanda	 šķērsos	 
11.	 jū	lijā	 caur	 robežkontroles	 punktu	
Silenē	 un	16.	 jūlijā	 no	Ainažiem	dosies	
tālāk	 uz	 Igauniju.	 Kopā	 šo	 piecu	 dienu	
laikā	Latvijā	tiks	mēroti	teju	450	km	un	

ir	plānots	satikties	ar	pašvaldību	pārstāv-
jiem,	 bērnudārziem,	 pilsētu	 iedzīvotā-
jiem	un	vietējiem	sporta	entuziastiem.
	 Šis	skrējiens	ar	skriešanas	starpniecī-
bu	 simboliski	 paudīs	 dažādu	 tautību	 un	
pārliecību	 cilvēku	 vienotību	 un	 drau-
dzību.	 Tas	 nav	 komerciāls	 vai	 politisks	
projekts,	un	tā	organizatori	darbojas	pēc	
brīvprātības	principiem.	
	 Skrējiena	ceļā	sportisti	un	nesportisti,	
bērni	un	vecāki,	 lieli	un	mazi	 tiekas,	 lai	
paskrietu	 kopā,	 nododot	 lāpu	 no	 rokas	
rokā,	vai	arī	vienkārši	paturot	to,	paužot	
savu	labo	gribu	gaišākai	pasaulei.	
	 Skrējiena	 būtība	 ir	 ar	 skriešanas	 pa-

līdzību	vienot	 cilvēkus	 ar	visām	viņiem	
piemītošajām	 atšķirībām	 un	 ļaut	 sajus-
ties	katram	kā	svarīgai	daļai	no	pasaules	
ģimenes.	 Praktiskā	 veidā	 tas	 izlīdzina	
lietas,	 kas	 mūs	 šķir,	 parāda	 to,	 ka	 savā	
būtībā	mēs	visi	esam	skaisti	un	vienlīdzī-
gi,	kā	arī	uzsver	un	stiprina	mūsu	kopējo	
tiekšanos	 pēc	 miera	 un	 harmonijas.	 Šī	
globālā	 stafetes	 skrējiena	dalībnieki	nes	
šo	 iniciatīvu	 ar	 simboliskas	 lāpas	 palī-
dzību	un	dalās	tajā	ar	ikvienu,	ko	satiek,	
dodot	iespēju	katram	ielikt	kādu	daļu	no	
sevis	 šīs	 idejas	 veicināšanā	 un	 kaut	 uz	
brīdi	kļūt	par	šī	lielā	skrējiena	komandas	
dalībnieku.

	 Starptautiskā	 skrējēju	 komanda	 velta	
savus	 līdzekļus,	 laiku	un	 labo	gribu,	 lai	
paustu	vienotības	 ideju	un	dalītos	ar	 la-
bāko,	ko	viņi	var	piedāvāt	skrienot.	Tieši	
tāpat	arī	mums,	sagaidītājiem,	ir	 iespēja	
pasniegt	 labāko,	 kas	 mums	 ir,	 –	 mūsu	
labo	gribu	–	un	dot	mūsu	Latvijas	iedzī-
votājiem	 iespēju	 kļūt	 par	 daļu	 no	 skrē-
jiena	 un	 sajust	 sevi	 kā	 neatņemamu	 un	
neaizstājamu	daļu	no	pasaules.

Miera skrējiena Latvijas posma 
koordinatoru grupas vārdā –

Emanuels Putāns
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I.	Vispārīgie	jautājumi
	 1.	 Saistošie	 noteikumi	 (turpmāk	 –	 notei-
kumi)	nosaka	Salacgrīvas	novada	pašvaldības	
pabalstu	aizgādnībā	esošu	pilngadīgo	personu	
aizgādņiem	(turpmāk	–	pabalsts)	apmēru,	pie-
šķiršanas	un	izmaksas	kārtību.	
	 2.	 Tiesības	 saņemt	 pabalstu	 ir	 personai,	
kuru	Salacgrīvas	novada	bāriņtiesa	 ir	 iecēlusi	
par	aizgādni	vai	pagaidu	aizgādni	 (turpmāk	–	 
aizgādnis)	 pilngadīgai	 personai,	 kurai	 tiesa	 ir	
ierobežojusi	 rīcībspēju,	 un	 pilngadīgai	 per-
sonai,	 kurai	 ir	 nodibināta	 pagaidu	 aizgādnība	
(turpmāk	–	pilngadīga	aizgādnībā	esoša	perso-
na),	ja:
2.1.	 pilngadīgas	 aizgādnībā	 esošas	 personas	
deklarētā	 pamata	 dzīvesvieta	 ir	 Salacgrīvas	
novada	 administratīvā	 teritorija	 un	 lēmumu	
par	aizgādņa	iecelšanu	pilngadīgai	aizgādnībā	
esošai	personai	pieņēmusi	Salacgrīvas	novada	
bāriņtiesa;
2.2.	 pilngadīgas	 aizgādībā	 esošas	 personas	
deklarētā	pamata	dzīvesvieta	 līdz	 ievietošanai	
ilgstošās	 sociālās	 aprūpes	 un	 sociālās	 rehabi-
litācijas	 institūcijā	 (turpmāk	 –	 institūcija)	 vai	
ārstniecības	 iestādē	 ir	 bijusi	 Salacgrīvas	 no-
vada	 administratīvā	 teritorija	 un	 lēmumu	 par	
aizgādņa	iecelšanu	pilngadīgai	personai	pieņē-
musi	Salacgrīvas	novada	bāriņtiesa.
	 3.	 Salacgrīvas	 novada	 bāriņtiesa,	 ieceļot	
aizgādni	pilngadīgai	personai,	informē	aizgād-
ni	par	tiesībām	saņemt	pabalstu.
II. Pabalsta	apmērs
	 4.	Pabalsta	apmērs	mēnesī	par	vienu	aizgād-
nībā	 esošu	 personu	 neatkarīgi	 no	 aizgādnībā	
esošai	personai	iecelto	aizgādņu	skaita	ir:	
4.1.	50	euro;
4.2.	20	euro,	 ja	aizgādnībā	esoša	persona	dzī-
vo	institūcijā	vai	ilgstoši	(ilgāk	par	trim	mēne-
šiem)	atrodas	ārstniecības	iestādē.
	 5.	Pabalstu	par	nepilnu	mēnesi	izmaksā	pro-
porcionāli	dienu	skaitam	mēnesī	un	noteikumu	
4.	punktā	noteiktam	pabalsta	apmēram.	
III.	Pabalsta	piešķiršanas	un	izmaksāšanas	
kārtība
	 6.	Lai	saņemtu	pabalstu,	aizgādnim,	uzrādot	
personu	 apliecinošus	 dokumentus,	 jāiesniedz	
iesniegums	 Salacgrīvas	 novada	 domes	 Soci-
ālajā	dienestā	(turpmāk	tekstā	–	Sociālais	die-
nests)	pabalsta	saņemšanai.	
	 7.	Sociālais	dienests	pēc	iesnieguma	saņem-
šanas	pieprasa	Bāriņtiesai	izziņu,	ka	persona	ir	
iecelta	par	aizgādni.	

	 8.	Lēmumu	par	pabalsta	piešķiršanu	vai	at-
teikumu	piešķirt	pabalstu	pieņem	Sociālais	die-
nests	mēneša	laikā	no	iesnieguma	saņemšanas	
dienas.
	 9.	 Pabalsts	 tiek	 piešķirts,	 neizvērtējot	 aiz-
gādņa	ienākumus	un	materiālos	resursus.
	 10.	Ja	aizgādnim	ir	tiesības	saņemt	pabalstu,	
to	 piešķir	 no	 dienas,	 kad	 aizgādnis	 iesniedzis	
iesniegumu	par	pabalsta	piešķiršanu.
	 11.	 Ja	 pabalsta	 pieprasītājam	 nav	 tiesības	
saņemt	pabalstu,	 tiek	pieņemts	lēmums,	norā-
dot	atteikuma	pamatojumu	un	 lēmuma	apstrī-
dēšanas	kārtību.
	 12.	Pabalstu	aizgādnim	izmaksā	reizi	mēne-
sī	par	iepriekšējo	mēnesi	līdz	nākamā	mēneša	
15.	datumam,	pārskaitot	to	uz	aizgādņa	iesnie-
gumā	norādīto	kredītiestādes	norēķinu	kontu.
	 13.	 Salacgrīvas	 novada	 bāriņtiesa	 nekavē-
joties	informē	Sociālo	dienestu	un	pabalsta	iz-
maksa	tiek	pārtraukta,	ja:
13.1.	miris	aizgādnis;
13.2.	aizgādnis	ir	atstādināts	vai	atcelts;
13.3.	 tiesa	pilnībā	atjaunojusi	aizgādnībā	eso-
šās	personas	rīcībspēju.
	 14.	 Aizgādnis,	 kuram	 piešķirts	 pabalsts,	
nekavējoties	informē	Sociālo	dienestu	par	aps-
tākļiem,	 kas	 varētu	 būt	 par	 iemeslu	 pabalsta	
izmaksas	pārtraukšanai	vai	samazināšanai:
14.1.	 aizgādnībā	 esošā	 persona	 mainījusi	 pa-
mata	 dzīvesvietu	 ārpus	 Latvijas	 Republikas	
teritorijas
14.2.	aizgādnībā	esošā	persona	mirusi;
14.3.	aizgādībā	esošā	persona	ievietota	institū-
cijā	vai	ilgstoši	(ilgāk	par	trim	mēnešiem)	atro-
das	ārstniecības	iestādē.
	 15.	Ja	aizgādnis	nav	informējis	Sociālo	die-
nestu	 par	 noteikumu	 14.	 punktā	 minētajiem	
apstākļiem,	 bet	 ir	 saņēmis	 pabalstu,	 aizgād-
nim	 ir	 pienākums	 nepamatoti	 saņemto	 pabal-
sta	summu	atmaksāt	Sociālajam	dienestam.	Ja	
aizgādnis	nepamatoti	saņemto	pabalsta	summu	
Sociālā	dienesta	termiņā	neatmaksā	labprātīgi,	
to	 normatīvajos	 aktos	 noteiktajā	 kārtībā	 pie-
dzen	tiesas	ceļā.	
	 16.	Pabalsta	izmaksu	pārtrauc,	ja:
16.1.	 aizgādnībā	 esošā	 persona	 mainījusi	 pa-
mata	 dzīvesvietu	 ārpus	 Latvijas	 Republikas	
teritorijas;
16.2.	aizgādnībā	esošā	persona	mirusi;
16.3.	aizgādnis	ir	atstādināts	vai	atcelts;
16.4.	 tiesa	pilnībā	atjaunojusi	aizgādnībā	eso-
šās	personas	rīcībspēju.

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums

1.1. Aizgādņus pār pilngadīgajiem pēc tiesas sprieduma ieceļ bāriņtiesa. Par aiz-
gādni var iecelt personas izraudzīto aizgādni, aizgādnībā nododamā laulāto vai 
kādu no tuvākajiem radiniekiem, kā arī Par pienākumu pildīšanu aizgādņi nesaņem 
nekāda veida atlīdzību vai materiālu atbalstu ne no valsts, ne no pašvaldības, tādēļ 
lai motivētu aizgādņus veikt savus pienākumus atbildīgi un motivētu personas uz-
ņemties vajadzības gadījumā kļūt par aizgādņiem, nepieciešams pašvaldībā noteikt 
jaunu pabalsta veidu pilngadīgo personu aizbildņiem.
1.2. Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma Par pašvaldībām 15. panta pirmās 
daļas 8. punktu.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

2.1. Saistošie noteikumi paredz, ka tiesības saņemt pabalstu būs personai, kuru 
par aizgādni vai pagaidu aizgādni iecēlusi Salacgrīvas novada bāriņtiesa un kuras 
pilngadīgas aizgādnībā esošas personas deklarētā pamata dzīvesvieta ir Salacgrī-
vas novada administratīvā teritorija, kā arī pilngadīgas aizgādībā esošas personas 
deklarētā pamata dzīvesvieta līdz ievietošanai ilgstošās sociālās aprūpes un soci-
ālās rehabilitācijas institūcijā vai ārstniecības iestādē ir bijusi Salacgrīvas novada 
administratīvā teritorija.
2.2. Pabalsta apmērs ir 50 euro mēnesī un 20 euro, ja aizgādnībā esoša persona 
dzīvo institūcijā vai ilgstoši (ilgāk par trim mēnešiem) atrodas ārstniecības iestādē.
2.3. Pabalstu piešķir un izmaksā Sociālais dienests, ja persona iesniegusi iesnie-
gumu Sociālajā dienestā un bāriņtiesa izsniegusi izziņu par to, ka persona ir iecelta 
par aizgādni.
2.4. Personai, kura saņem pabalstu par aizgādņa pienākumu pildīšanu, ir pienā-
kums paziņot par to, ja aizgādnībā esošā persona mirusi, aizgādnis ir atstādināts 
vai atcelts, tiesa pilnībā atjaunojusi aizgādnībā esošās personas rīcībspēju.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašval-
dības budžetu

3.1. Salacgrīvas novadā ir iecelti 6 aizgādņi.
3.2. Izmaksai 2018. gadā nepieciešams 2160 euro.

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

Nav attiecināms

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām

5.1. Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu 
to piešķirt.
5.2. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Salacgrīvas novada domē.
5.3. Salacgrīvas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā.

6. Informācija par konsul-
tācijām ar privātpersonām

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

Saistošo noteikumu Nr. 6 Par Salacgrīvas 
novada pašvaldības pabalstu aizgādnībā 

esošu pilngadīgo personu aizgādņiem
paskaidrojuma raksts

Dagnis Straubergs, 
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6
Par Salacgrīvas novada pašvaldības pabalstu aizgādnībā esošu 

pilngadīgo personu aizgādņiem
APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2018. gada 18. aprīļa sēdes lēmumu Nr.117 (protokols Nr.4; 1.§)

Izdoti	saskaņā	ar	likuma	Par pašvaldībām 15. panta pirmās daļas 8. punktu un 43. panta trešo daļu

VI.	Pieņemto	lēmumu	apstrīdēšana	un	
pārsūdzēšana
17.	 Sociālā	 dienesta	 pieņemtos	 lēmumus	 var	
apstrīdēt	 Salacgrīvas	 novada	 domē	Adminis-
tratīvā	procesa	likuma	noteiktajā	kārtībā.

18.	 Salacgrīvas	 novada	 domes	 pieņemtos	 lē-
mumus	var	pārsūdzēt	tiesā	Administratīvā	pro-
cesa	likumā	noteiktajā	kārtībā.

Dagnis Straubergs, 
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

l	 Nodot	 Salacgrīvas	 novada	 teritorijas	
plānojuma	2018.–2019.	gadam	1.	redakciju	
un	tā	vides	pārskata	1.	redakciju	publiska-
jai	apspriešanai	un	institūciju	atzinumu	sa-
ņemšanai,	 nosakot	 publiskās	 apspriešanas	
termiņu	4	(četras)	nedēļas	no	attiecīga	do-
mes	lēmuma	pieņemšanas	dienas.	
l	 Atsavināt,	pārdodot	izsolē	ar	augšupejo-
šu	 soli,	 pašvaldībai	 piederošo	 nekustamo	
īpašumu	Slīmesti	Liepupes	pagastā,	Salac-
grīvas	novadā,	apstiprināt	 īpašuma	izsoles	
noteikumus,	 īpašuma	 nosacītā	 summa	 –	
440	eiro.
l	 Atsavināt	 ultrasonogrāfijas	 aparātu	Hi
tachi,	pārdodot	to	par	brīvu	cenu.	Apstipri-
nāt	ultrasonogrāfijas	aparāta	Hitachi	nosa-
cīto	cenu	100	(viens simts)	eiro.	
l	 Piešķirt	 apbūves	 tiesības	SIA	Larko	 uz	
30	 gadiem	 pašapkalpošanās	 automazgāta-
vas	un	ar	to	saistīto	komunikāciju	būvniecī-
bai	un	uzturēšanai	zemes	gabalā	Vidzemes	
ielā	4A.
l	 Apstiprināt	 saistošos	 noteikumus	Nr.	 7	
Par pabalstu politiski represētām perso
nām.
l	 Apstiprināt	 saistošos	 noteikumus	Nr.	 8	 
Grozījumi Salacgrīvas novada domes  
2018. gada 21. marta saistošajos notei-
kumos Nr. 3 «Par pašvaldības pabalstiem 
Salacgrīvas novadā».
l	 Apstiprināt	 konkursa	 nolikumu	 Salac
grīvas novada sakoptākais īpašums 2018.	
Apstiprināt	 konkursa	 vērtēšanas	 komisiju.	

Tās	 priekšsēdētāja	 –	 Salacgrīvas	 novada	
domes	 priekšsēdētāja	 vietniece	 izglītības,	
kultūras	un	sporta	jautājumos	Evija	Keise-
le;	sekretāre	–	ainavu	arhitekte	Ilva	Erkma-
ne,	 locekļi:	 priekšsēdētāja	 vietnieks	 attīs-
tības	jautājumos	Jānis	Cīrulis;	izpilddirek-
tors	Andris	Zunde;	būvvaldes	vadītāja-gal-
venā	 arhitekte	 Ineta	 Cīrule;	 deputāte	Aija	
Kirhenšteine;	kārtībniece	Gunita	Bisniece;	
Ainažu	 pilsētas	 pārvaldes	 vadītāja	 Ilona	
Jēkabsone.	 Konkursa	 Salacgrīvas novada 
sakoptākais īpašums 2018	 balvu	 fonds	 –	 
1130	EUR.
l	 Apstiprināt	grozījumu	Salacgrīvas	nova-
da	pašvaldības	Jaunatnes	konsultatīvās	pa-
domes	sastāvā	–	turpmāk	tajā	būs	Salacgrī-
vas	novada	jaunatnes	iniciatīvu	centra	Bāka 
jaunatnes	lietu	speciāliste	Marta	Dance.
l	 Izslēgt	 no	 Finanšu	 komitejas	 deputāti	
Liju	 Joksti,	 iekļaut	 šīs	 komitejas	 sastāvā	
deputātu	Normundu	Tiesnesi.
l	 Par	Liepupes	pagasta	pārvaldes	vadītāja	
pienākumu	izpildītāju	iecelt	Ilzi	Ozoliņu	uz	
vienu	 darba	 slodzi	 līdz	 Liepupes	 pagasta	
pārvaldes	 vadītāja	 apstiprināšanai	 amatā.	
Uzdot	 Ilzei	Ozoliņai	papildus	šiem	pienā-
kumiem	 veikt	 bezdarbnieku	 koordinētāja	
darbu	pašvaldībā.
l	 Apstiprinātas	 ēdināšanas	 pakalpojumu	
cenas,	 vecāku	 maksas	 un	 domes	 dotācija	
par	bērnu	ēdināšanu	PII	Vilnītis,	Randa	un	
Krišjāņa	Valdemāra	Ainažu	pamatskolā	pe-
riodā	no	1.	jūnija	līdz	31.	augustam.	

l	 Lai	nodrošinātu	pašvaldības	līdzfinansē-
jumu	 Eiropas	 Jūrlietu	 un	 zivsaimniecības	
fonda	rīcības	programmas	zivsaimniecībai	
2014.–2020.	 gadam	 apakšpasākuma	 Sa
biedrības virzītas vietējās attīstības stratē
ģiju īstenošana	projekta	Kultūras mantoju
ma saglabāšana Zvejnieku parkā	 realizā-
cijai,	ņemt	53	840	EUR	kredītu	no	Valsts	
kases.
l	 Lai	 veiktu	 Salacgrīvas	 pilsētas	 ielu	 se-
guma	 atjaunošanu,	 ņemt	 no	 Valsts	 kases	
kredītu	102	843	EUR,	kas	 ir	 75%	no	ko-
pējām	pašvaldības	izmaksām	atjaunošanas	
projekta	realizācijai.
l	 Apstiprināt	 saistošos	 noteikumus	Nr.	 9	 
Par sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Sa
lacgrīvas novadā.
l	 Apstiprināt	 saistošos	 noteikumus	 
Nr.	B-6	Grozījumi Salacgrīvas novada do
mes 2018. gada 18. aprīļa saistošajos no
teikumos Nr. B-5 «Par Salacgrīvas novada 
pašvaldības 2018. gada pamata un speciā
lo budžetu».
l	 Piešķirt	motokrosa	sacensībām	Latvijas 
Nacionālais kauss – Ainažu kauss 2018 
	finansiālu	 atbalstu	 –	 5000	 eiro.	 Piešķirt	
2000	 eiro,	 lai	 nodrošinātu	 pienācīgu	 un	
kvalitatīvu	trases	sagatavošanu	šīm	sacen-
sībām.
	 Ar	Salacgrīvas	novada	domes	sēdes	pro-
tokoliem	 var	 iepazīties	www.salacgriva.lv 
sadaļā	Dokumenti – domes sēžu protokoli

Ilga Tiesnese

Domes sēdē maijā 
pieņemtie lēmumi

Par Liepupes 
pagasta 
pārvaldi

	 Liepupes	 pagasta	 pārvalde	 nodro-
šina	 pašvaldības	 sniegto	 pakalpojumu	
pieejamību:
l	 pašvaldības	kompetencē	esošo	izziņu	
izsniegšanu	 un	 sniedz	 informāciju	 par	
pašvaldības	kompetencē	esošajiem	jau-
tājumiem;
l	 pieņem	 valsts	 noteikto	 nodokļu	 un	
nodevu	 maksājumus,	 kuru	 iekasēšana	
ir	uzdota	pašvaldībai,	kā	arī	novada	do-
mes	 noteikto	 nodevu	 maksājumus	 un	
maksājumus	 par	 pašvaldības	 sniegta-
jiem	pakalpojumiem;
l	 pieņem	 iesniegumus,	 sūdzības	 un	
priekšlikumus,	 kā	 arī	 organizē	 atbildes	
sagatavošanu	iesniedzējiem;
l	 nodrošina	 pieejamību	 informācijai	
par	domes	pieņemtajiem	lēmumiem.

Liepupes	pagasta	pārvaldes	darba	
laiki 
	 pirmdien	–	
	 	 8.00–13.00	–	14.00–18.00
	 otrdien,	trešdien,	ceturtdien	–	
	 	 8.00–13.00	–	14.00–17.00
	 piektdien	–	
	 	 8.00–13.00	–	14.00–16.00

Ilze Ozoliņa,
Liepupes pārvaldes vadītāja 

pienākumu izpildītāja

http://www.salacgriva.lv
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	 Ir	 pagājuši	 gandrīz	 četri	 gadi,	 kopš	
ieviestas	 digitalizētas	 algas	 nodokļa	 grā-
matiņas,	 proti,	 tagad	 tās	 pieejamas	 tikai	
elektroniskā	 formā	Valsts	 ieņēmumu	die-
nesta	 (VID)	 Elektroniskās	 deklarēšanas	
sistēmā	 (EDS).	 Daļa	 iedzīvotāju	 aktīvi	
izmanto	 iespēju	 visu	 pašam	 kontrolēt	 un	
elektroniski	mainīt,	savukārt	citi	ir	piemir-
suši	par	šādas	grāmatiņas	esamību.	Tomēr	
jāatceras:	ja	vēlies	laikus	–	katru	mēnesi	–	
saņemt	visus	nodokļu	atvieglojumus,	kas	
pienākas,	ir	nepieciešams	regulāri	aktu	ali-
zēt	 informāciju	 savā	 elektroniskajā	 algas	
nodokļa	 grāmatiņā.	 Pamatojoties	 uz	 tajā	
esošo	informāciju,	darba	devējs,	aprēķinot	
algu,	 piemēro	 gan	 neapliekamo	minimu-
mu,	gan	atvieglojumus.

Ja nebūs iesniegta algas 
nodokļa grāmatiņa, 

piemēros IIN 23% likmi
	 Ar	 šo	 gadu	 ieviesta	 progresīvā	 iedzī-
votāju	 ienākuma	 nodokļa	 (IIN)	 likme,	
tādējādi	 ieņēmumiem	 līdz	1667	 eiro	mē-
nesī	 jeb	20	004	eiro	gadā	 tiek	piemērota	
zemākā	 IIN	 likme	–	 20%.	Tomēr	 to	 pie-
mēro	tikai	tiem	strādājošajiem,	kuri	algas	
nodokļa	 grāmatiņā	 norādījuši	 savu	 darba	
devēju	kā	galveno	ienākumu	gūšanas	vie-
tu	 (iesnieguši	 galvenajā	 ienākumu	 gūša-
nas	vietā).	Tas	pats	attiecas	arī	uz	vairākās	
darbavietās	 strādājošajiem:	 lai	 tiktu	pie-
mērota	 samazinātā	 20%	 likme,	 pama-
ta	darbavieta	algas	nodokļa	grāmatiņā	
jāatzīmē	 kā	 galvenā	 ienākumu	 gūšanas	
vieta.	 Ja	 grāmatiņa	 nebūs	 iesniegta	 dar-
ba	 devējam	 (EDS	 nebūs	 veikts	 atbil-
stošs	 ieraksts),	 visai	 algai	 piemēros	 IIN	 
23%	 likmi	 –	 arī	 tad,	 ja	 ienākumi	 nepār-
sniegs	 1667	 eiro.	 Pārmaksātos	 nodokļus	
gan	būs	iespējams	atgūt	vēlāk,	iesniedzot	
gada	ienākumu	deklarāciju.
	 Līdzīgi	 kā	 progresīvās	 IIN	 likmes	 ga-
dījumā,	 arī	 piemērojot	 VID	 prognozēto	
neapliekamo	 minimumu	 un	 nodokļa	 at-
vieglojumus,	 darba	 devējs	 ņem	 vērā,	 vai	
cilvēks	 šo	 darbavietu	 algas	 nodokļa	 grā-
matiņā	 atzīmējis	 kā	 galveno	 ienākumu	
gūšanas	 vietu.	 Ja	 darbavieta	 algas	 no-
dokļa	grāmatiņā	ir	atzīmēta	kā	galvenā	
ienākumu	 gūšanas	 vieta,	 ienākumiem	
tiek	 piemērots	 VID	 prognozētais	 ne-
apliekamais	 minimums,	 kā	 arī	 nodokļa	
atvieglojumi. Tas	nozīmē,	ka	atalgojums,	
ko	saņemsiet,	būs	lielāks.	Ja	algas	nodok-
ļa	grāmatiņa	nav	iesniegta	darba	devējam,	
pārmaksāto	nodokli,	kas	veidojas	no	tā,	ka	
gada	 laikā	nav	piemērots	VID	prognozē-
tais	neapliekamais	minimums	un	nodokļa	
atvieglojumi,	iespējams	atgūt,	tikai	iesnie-
dzot	gada	ienākumu	deklarāciju.

Kontrolē informāciju, ko 
redz darba devējs

	 EDS	 ir	 personīgā	 nodokļu	 internet
banka,	 kurā	 katrs	 var	 sekot	 līdzi	 savam	
nodokļu	maksātāja	statusam	un	nomaksā-
tajiem	nodokļiem,	kā	arī	pārraudzīt	to	in-
formāciju,	ko	par	viņu	redz	darba	devējs.	
Ja	nevēlaties,	 lai	darba	devējs	redz	infor-
māciju	 par	 bērniem,	 algas	 nodokļa	 grā-
matiņā	varat	neuzrādīt	bērnus	kā	apgādā-
jamās	personas.	Līdzīgi	var	nenorādīt	arī	
informāciju	 par	 papildu	 atvieglojumiem,	 
t.sk.	 invaliditāti.	Šajos	gadījumos	gan	 jā-
zina,	ka,	aprēķinot	algu,	netiks	ņemti	vērā	
atvieglojumi	 par	 bērniem	 vai	 papildu	 at-
vieglojumi.	Tomēr	šī	nauda	netiek	zaudē-
ta,	jo	to	varēs	atgūt,	iesniedzot	gada	ienā-
kumu	 deklarāciju.	Tādējādi	 visus	 atvieg-
lojumus,	 t.sk.	 arī	 pārmaksāto	 IIN,	 pilnā	
apmērā	var	saņemt	nākamā	gada	pavasarī.	

Savukārt,	 ja	vēlaties,	 lai	atvieglojumi	par	
apgādībā	 esošām	 personām	 un	 papildu	
atvieglojumi	 (invaliditāte,	 represētā	 vai	
pretošanās	 kustības	 dalībnieka	 statuss)	
tiktu	 ņemti	 vērā,	 aprēķinot	 atalgojumu,	
tie	algas	nodokļa	grāmatiņā	jānorāda.	Par	
turpmāko	tad	vairs	nav	jāuztraucas,	jo	dar-
ba	devējs	automātiski	saņems	informāciju	
par	 darbinieka	 algas	 nodokļa	 grāmatiņā	
veiktajām	 izmaiņām	 attiecībā	 uz	 viņam	
piemērojamiem	atvieglojumiem.

Algas nodokļa grāmatiņā 
kā apgādājamie norādīti 

bērni
	 Ja	algas	nodokļu	grāmatiņā	kā	apgādā-
jamais	 norādīts	 bērns,	 svarīgi	 atcerēties,	
ka	brīdī,	kad	viņš	sasniedz	18	gadu	vecu-
mu,	VID	automātiski	slēdz	apgādības	pe-
riodu.	Tātad	no	tā	brīža	nodoklis	tiek	pie-
mērots	lielākai	atalgojuma	daļai.	Ja	bērns	
turpina	iegūt	vispārējo,	profesionālo,	aug-
stāko	vai	speciālo	izglītību	un	pats	nav	re-
ģistrēts	kā	darba	ņēmējs,	 tad	viņš	arī	pēc	 
18	 gadu	 sasniegšanas	 algas	 nodokļa	 grā-
matiņā	var	būt	reģistrēts	kā	apgādājamais.	
Tomēr	apgādībā	viņš	var	būt	ne	 ilgāk	kā	
līdz	24	gadu	vecumam.
	 Līdz	 šim	 katram	 pašam	 vajadzēja	 ie-
sniegt	 informāciju	 VID	 par	 to,	 ka	 apgā-
dībā	esošais	bērns	 turpina	 iegūt	 izglītību,	
taču	 tagad	 vairākumā	 gadījumu	 VID	 šo	
informāciju	saņem	no	izglītības	iestādēm.	
Drošības	 labad	 tomēr	mācību	gada	 sāku-
mā	vajadzētu	ieskatīties	savā	EDS	kontā,	
lai	 pārliecinātos,	 ka	 jaunietis	 tiešām	 ir	
apgādājamo	sarakstā	un	tādējādi	atalgoju-
mam	tiek	piemēroti	atvieglojumi.

Ja esi mikrouzņēmuma 
darbinieks

	 Daži	 izņēmumi	 jāņem	 vērā	 mikrouz-
ņēmumu	 darbiniekiem.	 Šādām	 personām	
nav	tiesību	iesniegt	algas	nodokļa	grāma-
tiņu	nevienā	ienākuma	gūšanas	vietā,	pro-
ti,	nav	tiesību	kādu	no	ienākumu	gūšanas	
vietām	atzīmēt	kā	galveno.	Arī	gadījumā,	
ja	esi	mikrouzņēmuma	darbinieks	un	para-
lēli	strādā	pie	darba	devēja,	kas	nav	mikro-
uzņēmumu	 nodokļa	maksātājs,	 algas	 no-
dokļa	grāmatiņu	nevar	 iesniegt	nevienam	
darba	 devējam	 (ienākuma	 gūšanas	 vietā)	
līdz	brīdim,	kad	ir	zaudēts	mikrouzņēmu-
ma	 darbinieka	 statuss.	 Savukārt,	 ja	 tikai	
tagad	uzsāc	vai	plāno	uzsākt	darba	gaitas	
mikrouzņēmumā,	VID	algas	nodokļa	grā-
matiņu	automātiski	izņem	no	darbavietas,	
kas	līdz	šim	bijusi	galvenā	ienākumu	gū-
šanas	vieta,	un	slēdz	iespēju	grāmatiņu	ie-
sniegt	citam	darba	devējam.

Tikai elektroniski
	 Algas	 nodokļa	 grāmatiņa	 kopš	 
2014.	gada	1.	jūnija	pieejama	tikai	elektro-
niskā	formā.	Tā	ir	atrodama	EDS		https://
eds.vid.gov.lv/	 sadaļā	Algas nodokļa grā
matiņa.	 Jāņem	 vērā,	 ka	 algas	 nodokļa	
grāmatiņas,	kas	izsniegtas	līdz	2014.	gada	 
1.	 jūnijam,	 nav	 derīgas	 un	 nav	 vairs	 iz-
mantojamas.	 Visiem	 iedzīvotājiem,	 ku-
riem	līdz	tam	bija	izsniegtas	algas	nodokļa	
grāmatiņas	papīra	formā,	VID	tās	automā-
tiski	aizstāja	ar	elektronisko	versiju.
	 Ja	cilvēkam	līdz	šim	nav	bijusi	algas	no-
dokļa	grāmatiņa,	to	iespējams	saņemt	EDS,	
nospiežot	 izvēlni	 Saņemt algas nodokļa 
grāmatiņu,	un	tā	tiks	piešķirta	vienas	darb-
dienas	laikā.	Tiklīdz	grāmatiņa	ir	izveidota,	
persona	pati	tajā	var	veikt	visas	nepiecieša-
mās	izmaiņas	un	ierakstus,	piemēram,	par	
apgādībā	esošām	personām	u.c.

Algas nodokļa 
grāmatiņa – iespēja 

saņemt nodokļu 
atvieglojumus I.	Vispārīgie	jautājumi

1.	 Šie	 saistošie	 noteikumi	 (turpmāk	 –	 notei-
kumi)	 nosaka	 to	 personu	 loku,	 kas	 ir	 tiesīgas	
īrēt	sociālos	dzīvokļus,	kā	arī	kārtību,	kādā	Sa-
lacgrīvas	 novada	 pašvaldība	 sniedz	 palīdzību	
dzīvokļa	jautājumu	risināšanā,	izīrējot	sociālos	
dzīvokļus	 Salacgrīvas	 novadā	 deklarētajām	
personām.
2.	 Sociālās	mājas	 un	 sociālā	 dzīvokļa	 statusu	
nosaka	ar	Salacgrīvas	novada	domes	lēmumu.	
Sociālā	dzīvokļa	statuss	dzīvoklim	var	tikt	no-
teikts,	visai	dzīvojamai	mājai	nosakot	sociālās	
dzīvojamās	 mājas	 statusu,	 vai	 arī	 atsevišķam	
dzīvoklim	 dzīvojamā	 mājā,	 kurai	 netiek	 no-
teikts	sociālās	dzīvojamās	mājas	statuss.
II.	Personas,	kurām	ir	tiesības	īrēt	sociālo	
dzīvokli
3.	 Tiesības	 īrēt	 sociālos	 dzīvokļus	 ir	 likumā	
Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzī
vojamām mājām	5.	pantā	noteiktajiem	nosacī-
jumiem	atbilstošām	personām	(ģimenēm).
4.	Papildus	likuma	Par sociālajiem dzīvokļiem 
un sociālajām dzīvojamām mājām	5.	pantā	no-
teiktajiem	nosacījumiem	atbilstošām	personām	
(ģimenēm)	sociālo	dzīvokli	ir	tiesības	īrēt	maz-
nodrošinātai	(trūcīgai)	vai	sociāli	mazaizsargā-
tai	personai	(ģimenei),	kura	ir:
4.1.	atsevišķi	dzīvojoša	persona	ar	 invaliditāti	
vai	ģimenes,	kurās	ir	tikai	personas	ar	noteiktu	
invaliditāti,	un	kurām	nav	likumīgo	apgādnie-
ku,	vai	apgādnieki	atzīti	par	trūcīgām	(mazno-
drošinātām)	personām;	
4.2.	persona	bez	noteiktas	dzīvesvietas;	
4.3.	ģimene	ar	 trim	un	vairāk	nepilngadīgiem	
bērniem	 (līdz	 18	 gadu	 vecumam)	 vai	 arī	 ne-
pilnas	ģimenes,	kuras	audzina	vienu	un	vairāk	
bērnus;	
4.4.	persona	(ģimene),	kas	nonākusi	krīzes	si-
tuācijā	un	Salacgrīvas	novada	domes	sociālais	
dienests	sniedzis	atzinumu,	izvērtējot	personas	
resursus	 un	 konkrētos	 apstākļus	 par	 dzīvoja-
mās	platības	nepieciešamību.
5.	Persona	(ģimene),	kura	īrē	pašvaldībai	pie-
derošu	 dzīvojamo	 telpu,	 ir	 tiesīga	 pašvaldībā	
iesniegt	 iesniegumu	 ar	 lūgumu	 piešķirt	 viņa	
īrētajai	 telpai	 sociālā	dzīvokļa	 statusu,	 ja	per-
sona	(ģimene)	atbilst	noteikumu	4.	punktā	no-
teiktajiem	kritērijiem.	
III.	Sociālo	dzīvokļu	izīrēšanas	kārtība	un	
secība
6.	Persona	(ģimene),	kura	vēlas	īrēt	sociālo	dzī-
vokli,	Salacgrīvas	novada	pašvaldībā	iesniedz:
6.1.	 iesniegumu,	ko	parakstījuši	visi	pilngadī-
gie	ģimenes	locekļi,	kuri	pretendē	uz	palīdzību;
6.2.	 dokumentus	 vai	 to	 apliecinātas	 kopijas,	
kas	pamato	personai	(ģimenei)	pienākošos	pa-

līdzību,	ja	minētie	dokumenti	nav	pašvaldības	
rīcībā.
7.	Salacgrīvas	novada	domes	Nekustamo	 īpa-
šumu	 nodaļa	 izskata	 personas	 iesniegumu	 un	
tam	 pievienotos	 dokumentus,	 kas	 apliecina	
tiesības	saņemt	palīdzību,	un	pieņem	lēmumu	
par	personas	atzīšanu	par	 tiesīgu	saņemt	palī-
dzību	pašvaldības	dzīvokļa	jautājumu	risināša-
nā	un	iekļaušanu	Salacgrīvas	novada	pašvaldī-
bas	 sociālo	 dzīvokļu	 izīrēšanas	 reģistrā	 (turp- 
māk	 –	 Izīrēšanas	 reģistrs)	 vai	 par	 atteikumu	
atzīt	personu	par	tiesīgu	saņemt	palīdzību.	Lē-
muma	pieņemšanai	Salacgrīvas	novada	domes	
nekustamo	īpašumu	nodaļa	pieprasa	atzinumu	
no	Salacgrīvas	novada	domes	Sociālā	dienesta.
8.	Persona	(ģimene),	kura	ir	tiesīga	īrēt	sociālo	
dzīvokli,	 tiek	 reģistrēta	 Izīrēšanas	 reģistrā	 ie-
snieguma	saņemšanas	secībā.
9.	Persona	(ģimene),	kura	ir	zaudējusi	tiesības	
īrēt	sociālo	dzīvokli,	tiek	izslēgta	no	Izīrēšanas	
reģistra	ar	Salacgrīvas	novada	domes	Nekusta-
mo	īpašumu	nodaļas	lēmumu.	
10.	 Lēmumu	 par	 sociālo	 dzīvokļu	 izīrēšanu	
personai	 (ģimenei)	un	 īres	 līguma	atjaunošanu	
pieņem	Salacgrīvas	novada	dome.
11.	Brīvie	 sociālie	dzīvokļi	 tiek	 izīrēti	 reģistrā	
iekļautām	ģimenēm	(personām)	to	reģistrēšanas	
kārtībā	Izīrēšanas	reģistrā.	
12.	Atbrīvojoties	 sociālajam	dzīvoklim,	 perso-
nai	(ģimenei),	kura	atzīta	par	tiesīgu	īrēt	sociālo	
dzīvokli,	 pieteikumu	 reģistrācijas	 secībā	 tiek	
nosūtīts	rakstisks	piedāvājums	īrēt	sociālo	dzī-
vokli.	
13.	Ja	personai	(ģimenei),	kura	īrē	sociālo	dzī-
vokli,	ir	tiesības	atjaunot	īres	līgumu,	vienu	mē-
nesi	 pirms	 īres	 līguma	 termiņa	 izbeigšanās	 tā	
iesniedz	Salacgrīvas	novada	domē	dokumentus,	
kas	apliecina	tiesības	atjaunot	īres	līgumu.	
14.	 Sociālā	 dzīvokļa	 īres	 līgumu	neatjauno,	 ja	
persona	(ģimene)	pēc	 īres	 līguma	 termiņa	bei-
gām	neatbilst	šo	noteikumu	3.	vai	4.	punkta	no-
sacījumiem.	
15.	Ja	sociālā	dzīvokļa	īrnieks	neatbilst	šo	no-
teikumu	3.	vai	4.	punkta	nosacījumiem	un	iz-
teicis	rakstisku	vēlmi	(iesniegums)	arī	turpmāk	
īrēt	līdz	šim	īrēto	dzīvokli,	pašvaldība	var	atcelt	
dzīvoklim	 sociālā	 dzīvokļa	 statusu	 un	 likuma	
Par dzīvojamo telpu īri	noteiktajā	kārtībā	tiek	
noslēgts	jauns	dzīvojamās	telpas	īres	līgums.	
VII.	Sociālā	dzīvokļa	īres	maksa	un	maksa	
par	komunālajiem	pakalpojumiem
16.	Sociālā	dzīvokļa	īres	maksa	un	maksa	par	
sniegtajiem	komunālajiem	pakalpojumiem	tiek	
noteikta	ar	Salacgrīvas	novada	domes	lēmumu.	

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums

Salacgrīvas novada pašvaldībai nav saistošo noteikumu, kas regulētu sociālo dzī-
vokļu izīrēšanas kārtību.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

2.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma Par sociālajiem dzīvokļiem un 
sociālajām dzīvojamām mājām 5. panta ceturto daļu, 6. un 8. pantu, 9. panta ceturto 
daļu un 10. panta otro daļu; 
2.2. Saistošie noteikumi nosaka to personu loku, kuras ir tiesīgas īrēt sociālos dzī-
vokļus, kā arī kārtību, kādā Salacgrīvas novadā tiek izīrēti sociālie dzīvokļi Salac
grīvas novadā dzīvesvietu deklarējušiem iedzīvotājiem.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašval-
dības budžetu

Nodrošinot atbalstu saistošo noteikumu 4. punktā minētajām personām, pašvaldības 
sociālajā budžetā nepieciešams papildu finansējums dzīvokļu īres maksas segšanai –  
1888 euro gadā – un apkures pakalpojumu starpības segšanai – 3700 euro gadā. 

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

Nav attiecināms

5. Informācija par adminis-
tratīvajām 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 nova-
da pašvaldības Sociālais dienests;
5.3. lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldības dzī-
vokļa jautājumu risināšanā un iekļaušanu Salacgrīvas novada pašvaldības sociālo 
dzīvokļu izīrēšanas reģistrā vai par atteikumu atzīt personu par tiesīgu saņemt palī-
dzību pieņem Salacgrīvas novada domes nekustamo īpašumu nodaļa;
5.4. lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu vai līguma atjaunošanu, kā arī atteikumu 
dzīvokli izīrēt vai līgumu atjaunot pieņem Salacgrīvas novada dome;
5.5. Salacgrīvas novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas lēmumu var apstrīdēt 
Salacgrīvas novada domē;
5.6. Salacgrīvas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā.

6. Informācija par konsul-
tācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta izstrādes procesā ne-
tika veiktas. 

Dagnis Straubergs, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 9 Par sociālā dzīvokļa 
izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā

 paskaidrojuma raksts

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9
Par sociālā dzīvokļa izīrēšanas 

kārtību Salacgrīvas novadā
APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2018. gada 16. maija 

sēdes lēmumu Nr. 187 (protokols Nr. 5; 32.1.§)
Izdoti	saskaņā	ar	likuma	Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām 

5.	panta	ceturto	daļu,	6.	un	8.	pantu,	9.	panta	ceturto	daļu	un	10.	panta	otro	daļu

https://eds.vid.gov.lv/
https://eds.vid.gov.lv/
https://likumi.lv/ta/id/44160-par-socialajiem-dzivokliem-un-socialajam-dzivojamam-majam
https://likumi.lv/ta/id/44160-par-socialajiem-dzivokliem-un-socialajam-dzivojamam-majam
https://likumi.lv/ta/id/44160-par-socialajiem-dzivokliem-un-socialajam-dzivojamam-majam#p5
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Redaktore Ilga Tiesnese.
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, LV4033, tālr. 64071987, 26545574,
epasts: ilga.tiesnese@salacgriva.lv

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

Jubilāriem

	 Īpašais	 –	 Latvijas	 simtgades	 –	 pava-
saris	 visiem	 tautas	 mākslas	 kolektīviem	
radījis	vēl	lielāku	saspringumu	mēģināju-
mu	un	koncertu	procesā,	lai	piedalītos	šīs	
vasaras	Dziesmu	un	deju	svētkos.	Visi	ko-
lektīvi	savu	varēšanu	un	centību	jau	atrā-
dījuši	 Latvijas	Nacionālā	 kultūras	 centra	
žūrijai	–	savas	nozares	skatēs	un	konkur-
sos.	
	 Tāpat	kā	iepriekš	kolektīvu	priekšnesu-
mi	skatēs	tiek	vērtēti	pēc	punktu	sistēmas,	
kopsummā	 iedalot	 pakāpes	 -	A	 (augstā-
kā)	1.,	2.	un	3.	pakāpe.	Konkursos	iegūst	
vietas	–	1.,	2.	un	3.	Žūrija	piebildusi,	ka	
tieši	 svētku	 gadā	 kolektīvi	 tiek	 vērtēti	
īpaši	stingri,	tā	nodrošinot	augstu	māksli-
niecisko	kvalitāti	Dziesmu	un	deju	svētku	
koncertos.
	 2018.	gada	skates	un	konkursi	atkārtoti	
pierādīja,	ka	Salacgrīvas	novadā	darbojas	
mākslinieciski	 augsti	 novērtēti	 kolektīvi,	

kas	ieguvuši	šādus	rezultātus:
l	 Liepupes	pagasta	jauktais	koris	Per-
nigele,	diriģente	Arta	Zunde	–	A	pakā-
pe	–	visaugstāk	novērtētais	koris	Lim-
bažu	koru	apriņķī.
l Salacgrīvas	 kultūras	 nama	 senioru	
sieviešu	koris	Salaca,	diriģents	Jānis	Lu- 
cāns	–	1.	pakāpe	
l Ainažu	 kultūras	 nama	 jauktais	 koris	
Krasts,	diriģente	Agra	Jankovska	–	1.	pa-
kāpe	
l	 Salacgrīvas	 kultūras	 nama	 vidējās	
paaudzes	 deju	 kolektīvs	Tingeltangels,	
vadītājs	Jānis	Ērglis	–	A	pakāpe	–	vis-
augstāk	novērtētais	D	grupas	deju	ko-
lektīvs	Limbažu	deju	apriņķī	
l Salacgrīvas	kultūras	nama	senioru	deju	
kolektīvs	 Saiva,	 vadītāja	 Valentīna	 Kal-
niņa	–	1.	pakāpe	–	visaugstāk	novērtētais	 
F	grupas	deju	kolektīvs	apriņķī
l Salacgrīvas	 kultūras	 nama	 jaunie-

šu	 deju	 kolektīvs	 Randa,	 vadītāja	Anita	 
Gīze	–	1.	pakāpe	
l Liepupes	tautas	nama	vidējās	paaudzes	
deju	kolektīvs	Ulubele,	vadītājs	Jānis	Tre-
zuns	–	2.	pakāpe	
l Ainažu	kultūras	nama	vidējās	paaudzes	
deju	 kolektīvs	 Randiņš,	 vadītāja	 Anita	
Gīze	–	2.	pakāpe
l Liepupes	tautas	nama	jauniešu	deju	ko-
lektīvs	Liepupīte,	vadītājs	Jānis	Trezuns	–	
2.	pakāpe	
l Salacgrīvas	 kultūras	 nama	 vokālais	
ansamblis	 Dziedātprieks,	 vadītāja	 Agita	
Zvejniece	--	1.	pakāpe	
l Liepupes	tautas	nama	sieviešu	vokālais	
ansamblis	4 Sound, vadītājs	Mārtiņš	Ro-
ziņš		– 1.	pakāpe	
l Salacgrīvas	 kultūras	 nama	 pūtēju	 or-
ķestris	 Enkurs,	 diriģents	 Vitālijs	 Bog-
danovičs	 –	 pūtēju	 orķestru	 konkursā	 
Ogrē	–	2.	vieta

l Salacgrīvas	kultūras	nama	teātra	studi-
jai Visa veida versijas,	vadītāja	Inese	Jerā-
ne	–	2.	pakāpe	
l Liepupes	amatierteātris,	vadītāja	Inese	
Broka	–	3.		pakāpe

	 Paldies	 kolektīvu	 vadītājiem	 par	 at-
bildīgo	 un	 uz	 labiem	 rezultātiem	 virzīto	
darbu!	Paldies	koletīvu	dalībniekiem	par	
ieguldījumu	 –	 laiku,	 pūlēm	 un	 atbildību	
–	 tautas	mākslas	 attīstībā	 un	Salacgrīvas	
novada	 vārda	 spodrināšanā!	 Paldies	 Sa-
lacgrīvas	novada	domei	par	atbalstu	tautas	
mākslas	darbības	nodrošināšanā	–	telpām,	
transportu	 un	 skaistajiem	 tērpiem!	 Lai	
visiem	kolektīviem	spēks	un	prieks,	pie-
daloties	Latvijas	simtgades	kulminācijā	-	
lielajos	Dziesmu	un	deju	svētkos	šovasar!

Pārsla Dzērve,
Salacgrīvas kultūras nama direktore

Dziesmu un deju svētkiem gatavi!

Priecājies, ja pašam 
    labi klājas,
Palīdzi, ja kādam slikti iet,
Esi mājas dvēselīte mājās,
Labos ļaudis pulcē vienuviet!

Sveicam	jubilārus!
Sviniet	pavasari,	vasaru,	
svētkus	un	dzīvi!	Lai	izdodas	
atcerēties,	satikties	un	
parunāties!

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

kadastra Nr. 66050040033, kas sastāv no zemes 
vienības ar kadastra apz. 66050040033

(2011 m² platībā).
 Īpašuma nosacītā cena – 4400 eiro. 
 Izsoles solis – 200 eiro.
 Izsolei jāpiesakās līdz 4. jūnija plkst. 17, izsole 
notiks 5. jūnijā plkst. 15 Salacgrīvas novada domē, 
Smilšu ielā 9, 106. kabinetā.

* * *
Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod 

atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
īpašumu Rožābeles, Liepupes pagastā, 

kadastra Nr. 66600090611, kas sastāv no zemes 
vienības ar kadastra apz. 66600090596

(5,43 ha platībā).
 Īpašuma nosacītā cena – 13 200 eiro. 
 Izsoles solis – 500 eiro.
 Izsolei jāpiesakās līdz 4. jūnija plkst. 17, izsole 
notiks 6. jūnijā plkst. 11 Liepupes pagasta pārvaldes 
telpās, Mežgravās, Liepupes pagastā, Salacgrīvas 
novadā.

* * *
Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod 

atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
īpašumu Tūjas skola, 

kadastra Nr. 66600060152, Liepupes pagastā, 
kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra 

apz. 66600060152 (0,315 ha platībā), 
kadastra apz. 66600060174 (1,22 ha platībā) un 

dzīvojamās mājas ar kadastra apz. 66600060152 001.
 Īpašuma nosacītā cena – 9500 eiro.
 Izsoles solis – 500 eiro.
 Izsolei jāpiesakās līdz 27. jūnija plkst. 17, izsole 
notiks 28. jūnijā plkst. 10 Liepupes pagasta pārvaldes 
telpās, Mežgravās, Liepupes pagastā, Salacgrīvas 
novadā.

* * *
Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod 

atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
īpašumu Slīmesti, Liepupes pagastā, 

Salacgrīvas novadā, 
kadastra Nr. 66600090171, kas sastāv no 

būves (sūkņu mājas) ar kadastra apzīmējumu 
66600090171001 un zemes vienības ar kadastra 

apz. 66600090539 (0,056 ha platībā).
 Īpašuma nosacītā cena – 440 eiro.
 Izsoles solis – 20 eiro.

 Izsolei jāpiesakās līdz 10. jūlija plkst. 17, izsole no-
tiks 11. jūlijā plkst. 10 Mežgravās, Liepupes pagasta 
pārvaldes telpās.
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā 
www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles, saņemt informā
ciju un reģistrēties izsolei Liepupes pagasta pārval-
dē Mežgravās, tālr. 64020142, 64023931 un Salac
grīvas novada domē darbdienās no 8.00 līdz 17.00,  
tālr. 64071986, 64071982.

* * *
Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod 

atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  
īpašumu Ataudziņas, kadastra 

Nr. 66720070542, Salacgrīvas pagastā, 
kas sastāv no zemes vienības 

ar kadastra apz. 66720070542 (2277 m² platībā) 
un būves ar kadastra apz. 66720070542001.

 Īpašuma nosacītā cena – 2200 eiro. 
 Izsoles solis – 100 eiro.
 Izsolei jāpiesakās līdz 16. jūlija plkst. 17, izsole no-
tiks 17. jūlijā plkst. 15.30 Salacgrīvas novada domē, 
Smilšu ielā 9, 106. telpā.

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

* * *
Salacgrīvas novada pašvaldība

pārdod par brīvu cenu 
ultrasonogrāfijas aparātu Hitachi 

(nodots ekspluatācijā 1999. gadā), 
pārdošanas cena 100 eiro.

 Pieteikums par ultrasonogrāfijas aparāta Hitachi 
pirkšanu iesniedzams Salacgrīvas novada domē – 
Smilšu ielā 9, Salacgrīvā 5 (piecu) darbdienu laikā no 
sludinājuma publicēšanas laikrakstā Salacgrīvas No-
vada Ziņas.
 Ja piecu darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma 
publicēšanas piesakās vairāki pircēji, rīkojama izsole 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā no-
teiktajā kārtībā. 
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā 
www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles, saņemt informāci-
ju un reģistrēties izsolei – Salacgrīvas novada domē, 
tālr. 64071986, 64071982.Par transportu interesēties pa tālr.: 26120504 Marija

2. jūnijā

        plkst. 14.00
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Svētciema biedrības zālē

Divas stundas ar klaunu Boriku
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Lūgums atnest katram īpašam bērnam savu izgatavoto lietiņu
                        (Tas var būt: zīmējums, adījums, tamborējums, kā arī līmēts vai citā tehnikā veidots darbiņš)

                                       Veidosim izstādi no mūsu darbiņiem

IZSOLES

Liepupē	
7.VI	 	 19.00	 tautas	namā	kriminālkomēdija	Kriminālās ekselences 
    fonds.	Imants	Veide	raksta	scenāriju	seriālam	par	
	 	 	 	 krāpniekiem	un	kopā	ar	čomu	Hariju	Kuharjonoku	
	 	 	 	 izmēģina	dažādas	krāpšanas	shēmas.	Taču	Imants	tik	
	 	 	 	 ļoti	iejūtas	jaunajā	tēlā,	ka	pašam	sakārojas	kļūt	par	
	 	 	 	 kriminālo	autoritāti.	Pie	apvāršņa	parādās	veci	žuļiki	
	 	 	 	 Duļķis	un	Aļģe,	bet	lielākais	šķērslis	ceļā	uz	
	 	 	 	 kriminālās	autoritātes	statusu	ir	Imanta	kaimiņiene,	
	 	 	 	 kurai,	kā	izrādās,	ir	lielāki	pauti	nekā	visiem	pārējiem	
	 	 	 	 kopā!	Režisors	Oskars	Rupenheits.	Lomās	Lauris	
	 	 	 	 Kļaviņš,	Andris	Daugaviņš,	Jana	Rubīna,	
	 	 	 	 Juris	Riekstiņš,	Māris	Mičerevskis.	Ieeja	3	EUR
21.VI		 18.00		 Liepupes	Dzirnavu	ezera	dienvidu	pusē	Zeltiņos 
    vasaras	saulgriežu	rituāls	kopā	ar	Krūmiņu	dzimtu.	
	 	 	 	 Čaklākie	plkst.	12	tiek	aicināti	uz	talku

Ainažu	estrādē
16.VI	20.00	 Jāņu	ielīgošana.	Pašdarbības	kolektīvu	uzvedums
	 	 	 	 un	zaļumballe	–	spēlē	grupa	Vēja radītie.	
	 	 	 	 Ieeja	bez	maksas

Salacgrīvas	kultūras	namā
2.VI	 	 16.00	 Salacgrīvas	vidusskolas	12.	klašu	izlaidums
16.VI		 15.00	 Salacgrīvas	vidusskolas	9.	klašu	izlaidums
22.VI		 19.00	 Jāņu	ielīgošanas	pasākums	Emīla nedarbi 
    2018. gada Jāņos. Lomās:	Adrians	Ginters,	
	 	 	 	 Matilde	Vilkaule,	Ilze	Ēltamma,	Kristīne	Staškuna,	
	 	 	 	 Valda	Logina,	Ligita	Dambe,	Ilga	Tiesnese,	
	 	 	 	 Gints	Vilims,	Jānis	Vīksna,	Ernests	Kupčs,	
	 	 	 	 Jānis	Kalniņš.	Piedalās	SDK	Saiva un 
	 	 	 	 JDK	Randa.	Režisore	–	Inese	Jerāne
	 	 	 21.30	 balle	kopā	ar	Rikardionu

http://www.salacgriva.lv
http://www.salacgriva.lv
https://www.forumcinemas.lv/search/?query=Oskars+Rupenheits
https://www.forumcinemas.lv/search/?query=Lauris+K%u013cavi%u0146%u0161
https://www.forumcinemas.lv/search/?query=Lauris+K%u013cavi%u0146%u0161
https://www.forumcinemas.lv/search/?query=Andris+Daugavi%u0146%u0161
https://www.forumcinemas.lv/search/?query=Jana+Rub%u012bna
https://www.forumcinemas.lv/search/?query=Juris+Rieksti%u0146%u0161
https://www.forumcinemas.lv/search/?query=M%u0101ris+Mi%u010derevskis

