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Salacgrīvas novada
izdevums

Par Transporta ielas rekonstrukciju

Ir noslēdzies iepirkums Eiropas Reģi
onālās attīstības fonda (ERAF) projekta
Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā īstenoša
nai – Transporta ielas pārbūvei. Salacgrī
vas novada domes priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs ir parakstījis līgumu ar darbu
veicēju – SIA Limbažu ceļi.
Īstenojot projektu, Salacgrīvā pārbūvēs
Transporta ielu visā tās 465 m garumā –
no krustojuma ar Pērnavas ielu līdz pat
ziemas ostai, līdz uzņēmumam Ardagh
Metal Packaging Latvia. Kopējās pro
jekta izmaksas – 770 770 eiro, no tiem
313 749 eiro būs ERAF, pārējais – pašval
dības finansējums.
Par to 11. janvārī Salacgrīvas kultūras
namā runāja pašvaldības rīkotajā uzņē
mēju un būvnieku tikšanās laikā. Tā or
ganizēta, lai uzņēmējiem un valsts iestāžu
pārstāvjiem stāstītu par veicamajiem dar
biem, satiksmes organizēšanu pārbūves
laikā un uzzinātu uzņēmēju domas un vie
dokļus. Sarunā piedalījās arī SIA Limbažu
ceļi pārstāvji.
Tikšanās sākumā Salacgrīvas novada
domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
uzsvēra, ka līdz šim domei nav bijusi prak
se tik nopietni un laikus apspriest projektu
īstenošanu. – Bet esam konstatējuši, ka uzņēmējiem ir daudz jautājumu par satiksmi,
par piekļūšanu īpašumiem un pašiem būvniecības darbiem. Esam šeit, lai pastāstītu
par darāmo un uzklausītu jūsu domas, lai
būvdarbi neapturētu uzņēmējdarbību un
netraucētu operatīvā transporta kustību.
Pašvaldības vadītājs atgādināja, ka šis ir
daudzu gadu projekts, par ko runāts ļoti
daudz.
Savulaik Transporta iela no caurlaides
ēkas līdz ziemas ostai bija AS Brīvais vilnis īpašumā. Tās pārņemšana prasīja ilgu
laiku, zemes nācās atsavināt un īpašumus
kompensēt, bet nepilnu četru gadu laikā
šo jautājumu izdevās juridiski sakārtot.
Nākamais solis bija finanšu resursu pie
saiste pašvaldības ielas sakārtošanai. Tam
izdevās gūt atbalstu ERAF projekta Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras
attīstība 3.3.1. aktivitātē.
Projekta koordinators no pašvaldības
puses būs izpilddirektora palīgs tehniska
jos jautājumos Jānis Blūmiņš. Viņš savā
prezentācijā rādīja un stāstīja, ka pārbūves

Pašvaldības speciālisti, uzņēmēji un būvnieki apspriež Transporta ielas plānoto pārbūvi

laikā paredzēts ceļa konstrukcijas pilns
šķērsgriezuma remonts ar drenējošā slāņa
un lietusūdens kanalizācijas izbūvi, ietvēm
un brauktuves segumu. No Pērnavas ielas
līdz caurlaidei būs 6 m plata brauktuve un
1,5 m plata ietve vienā pusē, otrā ceļa pusē
būs ar laukakmeņiem nostiprināta nomale.
Iela būs apgaismota. Aiz caurlaides ēkas
līdz pat ziemas ostai ceļš tāpat būs 6 m
plats, ietves platums tur būs 1 m. Uz privā
tajiem īpašumiem izbūvēs nobrauktuves.
Standarta variantā paredzēts ielu izbūvēt
pa daļām, satiksmi ierobežojot ar lukso
foriem pa vienu ceļa pusi. Darbiem jābūt
pabeigtiem oktobrī.
Runājot par transporta kustības organi
zēšanu, SIA Limbažu ceļi pārstāvis Māris
Garklāvs uzsvēra, ka pārbūves laikā no
teikti informēs uzņēmējus par būvniecības
procesu un satiksmes plūsma būs nepār
traukta. Tomēr jāapzinās, ka, nodrošinot
četru veidu komunikācijas katram zemes

gabalam, var būt situācijas, kad piekļuve
ar autotransportu kādai vietai brīžiem būs
ierobežota, bet ne ilgāk par četrām stun
dām.
Pēc prezentācijas uzņēmēji uzdeva
konkrētus jautājumus. Vai būs paplaši
nāts Pērnavas un Transporta ielas krusto
jums un iebrauktuve uzņēmumā Ardagh
Metal packaging Latvia, lai smagajam
transportam būtu vieglāk nogriezties?
Vai ceļa segums būs paredzēts lielām slo
dzēm? SIA Salacgrīvas Nord Termināls
pārstāvis Andris Bērziņš interesējās, vai
būs ņemta vērā satiksmes intensitāte, jo
kuģu izkraušanas un iekraušanas laikā pa
Transporta ielu diennakts laikā izbrauc ap
tuveni 180 smago automašīnu. Savukārt
SIA Ardagh Metal Packaging Latvia pār
stāve Ilze Kalniņa atzina, ka būvdarbi
vasarā uzņēmumam ir labvēlīgi, jo līdz
septembrim ir nesezona. Valsts policijas
pārstāvis Ivo Viļķins bilda, ka policija savu

transportu varētu atstāt blakus ielā, bet
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ope
ratīvajam transportam izbraukšana no depo
jānodrošina nepārtraukti. Kā iespējamais
izbraukšanas ceļš tika apspriesta Kapu iela
gar garāžām. Savukārt ostas pārvaldnieks
Ivo Īstenais ieteica atslogot Transporta ielu
no caurlaides līdz ziemas ostai, organizējot
satiksmi pa otru pusi – pa uzņēmuma Tolmet teritoriju. Šāda satiksmes plūsmas vir
zība atvieglotu būvnieku darbu. – Apsveicami, ka šis process ir uzsācies! Ir gaisma
tuneļa galā. Būvniecības procesa grūtības
būs jāpārvar, un tad Transporta iela būs
sakārtota, – sacīja I. Īstenais
Salacgrīvas novada domes priekšsēdē
tājs izteica gandarījumu par šo tikšanos un
uzsvēra, ka būvniecības process nekad nav
patīkams. – Bet pienāks tā diena, kad būvdarbi būs beigušies un viss būs kārtībā, –
viņš rezumēja.
Ilga Tiesnese

LEADER projekti Salacgrīvā, Krasta ielā

Biedrība Sports Salacgrīvas novadam ar
 EADER programmas atbalstu ir īstenoju
L
si divus projektus.
Viens no tiem ir Eiropas Lauksaimnie
cības fonda lauku attīstībai projekts Sporta un atpūtas laukumu labiekārtošana,
1. kārta, kurā izbūvēti basketbola un rotaļu
laukumu segumi, ierīkots vingrošanas lau
kums un uzstādīta sabiedriskā tualete. Pro
jekts Salacgrīvā īstenots Krasta ielā 40B un
40A. Tā kopējās izmaksas – 20 000 eiro, no
kuriem 10% ir Salacgrīvas novada domes
līdzfinansējums.

Otrs projekts ir Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecī
bas fonda projekts Sporta
un atpūtas laukumu labiekārtošana, 2. kārta, kurā
izbūvēti bruģēti gājēju ce
liņi, ierīkots ar saules un Labiekārtotā atpūtas vieta Salacas krastā
vēja enerģiju darbināms
teritorijas apgaismojums un labiekārtota lacgrīvas novada domes līdzfinansējums.
atpūtas vieta Salacas krastā, izbūvējot te
Paldies Lauku atbalsta dienestam un
rasi. Arī šis projekts realizēts Krasta ie- Salacgrīvas novada domei par sniegto at
lā 40A un 40B. Projekta kopējās izmak- balstu projektu realizācijā!
sas – 50 000 eiro, no kuriem 10% ir Sa
Biedrība «Sports Salacgrīvas novadam»

Bruģis un apgaismojums Krasta ielā
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Par domes ēkas siltināšanu

Domes ēka pirms siltināšanas

Salacgrīvas novada dome
noslēgusi līgumu ar SIA Dakstiņa jumti par Eiropas Reģi
onālās attīstības fonda (ERAF)
projekta Salacgrīvas novada
domes ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana īstenošanu. Tā
kopējās izmaksas ir 168 999 eiro
(bez PVN), ERAF finansējums –
108 970 eiro.
Veicot Salacgrīvas novada
domes ēkas energoefektivitātes

paaugstināšanas darbus, notiks
vispārējie būvdarbi (pamatu sa
nācija, cokolstāva siltināšana,
otrā korpusa jumta nomaiņa, fa
sādes un bēniņu siltināšana un
logu pārlikšana), kā arī speciali
zētie darbi: iekšējo tīklu (apkures
un ventilācijas) un ārējās kanali
zācijas sakārtošana.
Darbi sāksies pavasarī, un tie
jāpabeidz sešu mēnešu laikā.
Ilga Tiesnese

Sāk darboties pilnveidotā
valsts un komersantu
padziļinātās sadarbības
programma

Lai veicinātu ciešāku un
efektīvāku sadarbību ar atbildī
giem nodokļu maksātājiem, šo
gad sākusi darboties pilnveidotā
valsts un komersantu padziļinā
tās sadarbības programma. Tās
nosacījumi ļauj to izmantot arī
mazajiem un vidējiem uzņēmē
jiem; paplašināts arī programmas
dalībniekiem pieejamo priekšro
cību klāsts. Šobrīd programmas
dalībniekiem pieejamas dažādas
Valsts ieņēmumu dienesta (VID)
sniegtās priekšrocības, taču pro
grammu plānots attīstīt, tādēļ nā
kotnē dažādas priekšrocības tās
dalībniekiem varētu piedāvāt arī
citas valsts iestādes.
Kopš 1. janvāra padziļinātās
programmas dalībnieki atkarībā
no darbības apjoma tiek grupēti
trijos līmeņos – zelta, sudraba
un bronzas. Katra līmeņa da
lībniekiem pieejamas dažādas
priekšrocības pēc noteiktiem
kritērijiem un vienlaikus nodro
šināts vienkāršotāks programmas
administrēšanas un uzraudzības
process. Piemēram, dalībai pa
dziļinātās sadarbības programmā
komersantiem vairs nav īpaši jā
piesakās un jāgaida, līdz komisi
ja to izskatīs. Dalību attiecīgajā
sadarbības programmas līmenī
VID komersantam piedāvā au
tomātiski, pamatojoties uz pirms
tam VID informācijas sistēmās
veikto izvērtēšanu.
Programmas
priekšrocības
ir saistītas ar saīsinātiem termi
ņiem, kādos programmas da
lībnieki saņem VID atbildes un
konsultācijas, PVN atmaksu,
speciālo atļauju (licenci) ko
mercdarbībai ar akcīzes precēm,
kā arī attaisnoto izdevumu at

maksu zelta līmeņa uzņēmumu
darbiniekiem. Tās attiecas arī uz
parādu piedziņu, kases aparātu
apkalpošanu un akcīzes nodokļa
vispārējo nodrošinājumu. Priekš
rocības atkarīgas no līmeņa, kurā
uzņēmums iekļauts.
Visi komersanti, lai varētu
pretendēt uz dalību programmā,
tiek vērtēti pēc vienotiem kri
tērijiem (kopumā 15). Papildu
kritēriji (pieļaujamo deklarāciju
kavējumu skaits, gada neto ap
grozījums, valsts budžeta gada
ieņēmumu kopsumma, darba
ņēmēju vidējais atalgojums) tiek
piemēroti grupēšanai, kas katram
līmenim atšķiras.
Šobrīd VID tīmekļa vietnē jau
publicēti tie komersanti, kuru
darbība atbilst augstākajam – zel
ta līmeņa – statusam. Šobrīd tas
piešķirts visiem komersantiem,
kuri jau līdz šim bija pieteikušies
un iekļauti padziļinātās sadar
bības programmā atbilstoši tās
līdzšinējiem kritērijiem. Sudraba
un bronzas līmeņa uzņēmumi būs
publicēti februāra sākumā.
Turpmāk dalībnieku atbilstību
dalībai programmā VID vērtēs
reizi ceturksnī. Jauni dalībnieki
programmā tiks iekļauti katru
gadu no 1. janvāra. Lai pro
grammas dalībnieks kvalificētos
augstākā līmenī, pavadāmais
laiks bronzas līmenī ir vismaz
viens gads, bet sudraba līmenī –
vismaz divi gadi. Programmas
dalībnieki, vērtēšanas kritēriji,
priekšrocības un cita informāci
ja pieejama VID tīmekļa vietnes
sadaļā Padziļinātās sadarbības
programma.
Evita Teice-Mamaja,
VID Sabiedrisko attiecību daļa

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu
digitālo spirometru Spirobank II + SPO2
Digitālā spirometra nosacītā cena – 50 eiro.
Pieteikums par digitālā spirometra pirkšanu iesniedzams
Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, 10 (desmit) darba dienu laikā
no sludinājuma publicēšanas laikrakstā Salacgrīvas Novada Ziņas.
Tālrunis uzziņām 64071986.
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Latvijas Gada
ģeovieta 2019 – Vidzemes
jūrmalas stāvkrasti

Biedrība Ziemeļvidzemes ģeoparks,
populari
zējot ģeoloģiju un
ģeoloģiskos dabas
veidojumus, no
sauc Latvijas Gada
ģeovietu 2019. Šo
gad plašas ģeologu
un dabas ekspertu
aptaujas un bal
sošanas rezultātā
šim titulam izvēlēti
Vidzemes jūrma
las stāvkrasti, kas
atrodas Rīgas līča
austrumu krastā,
Salacgrīvas nova
da Liepupes un Sa
lacgrīvas pagastā.
Vidzemes jūr
malas stāvkrasti ir
īpaši ar to, ka šeit
ir vienīgā vieta pie Baltijas jūras,
kur krasta kraujās atsedzas devo
na smilšakmeņi. Īpaši ainaviski
izteiksmīgi ir vairāki smilšak
mens atsegumu posmi uz dienvi
diem no Tūjas, pie Ķurmjraga un
Ežurgām, kā arī pie Veczemjiem.
Kopējais stāvkrastu garums ar
smilšakmens atsegumu posmiem
ir aptuveni 15 km.
Ainaviskie stāvkrasti pilnībā
ietilpst Ziemeļvidzemes biosfē
ras rezervātā, bet krāšņākie atse
gumu posmi – Ežurgu klintis un
Veczemju klintis – ir noteikti kā
ģeoloģiskie un ģeomorfoloģis
kie dabas pieminekļi. Lielu daļu
stāvkrastu kopgaruma aptver da
bas liegums Vidzemes akmeņainā
jūrmala.
Stāvkrastus ietverošā jūras
mala radusies ilgstošas un daudz
veidīgas ģeoloģiskās attīstības
rezultātā. Smilšakmeņi kā ieži
veidojušies ārkārtīgi tālā senat
nē – devona perioda vidū – pirms
aptuveni 390 miljoniem gadu.
Rīgas līča, kura krastos klintis
atrodas, ieplaka ir ledus laikmeta
veidojums – radusies ledāja mēļu
erodējošās darbības rezultātā pē
dējā gadu miljonā. Savukārt pa
šas klintis to patlabanējā izskatā
ir mūsdienu jūras pēdējo gadu
tūkstošu veidojums – galveno
kārt viļņu erozijas rezultāts.
Bez smilšakmeņiem stāvkras
tā pēc stiprākajām vētrām neilgu

laiku ir aplūkojami arī slāņoti
raibkrāsainu devona māliežu
atsegumi, kā arī akmeņaina le
duslaikmeta mālsmilts – morē
na. Krasta joslā atrodas gan pēc
sastāva, gan krāsas īpaši daudz
veidīgi ledāju atnesti un jūras ap
gludināti laukakmeņi. Posmiem
krastu un pludmali klāj vēja vei
dotas kāpas un priekškāpas. Arī
pludmale ir daudzveidīga savās
izpausmēs – gan smilšaina, gan
oļaina, arī lieliem akmeņiem klā
ta. Nereti ir sastopami krāsaini
smago minerālu smilšu kliedņi.
Ainaviski izteiksmīgas ir smilš
akmeņos viļņu izdobtās grotas
un alas, kā arī vētru izgāzto prie
žu apberztie un salauzītie vraki
pludmalē.
Smilšakmens ieži ietilpst vi
dējā devona Burtnieku svītā, un
teritorija ir nozīmīga iežu un fo
sīliju pētījumiem. Relatīvi nesen
iegūti jauni dati par svītas sastā
vu, uzbūvi un fosiliem seno augu
sakņu veidojumiem.
Stāvkrasts ir nepārtraukti mai
nīgs un krāšņs visos gadalaikos.
Tas tiek pamatīgi izskalots ru
dens vētrās un ir interesants no
krasta monitoringa viedokļa. Jūr
malas stāvkrastu posms ir nozī
mīga tūrisma un rekreācijas vie
ta. Teritorija pārsvarā ir pieejama
un labiekārtota – ir izveidotas
takas un maršruti, kas nodrošina
piekļuvi.

Neraugoties uz atrašanos aiz
sargājamās teritorijās, stāvkrastu
tomēr ievērojami ietekmē cilvē
ku darbība – krastu nostiprināša
na, apbūve, piemēslošana, nobra
dāšana u.c.
Gada ģeovietas nosaukums
tiek piešķirts, lai pievērstu sa
biedrības uzmanību Latvijas īpa
šajiem ģeoloģiskajiem veidoju
miem un to problēmām, sniegtu
par tiem informāciju, rosinātu
vietas tālāku izpēti, sakopšanu un
labiekārtošanu.
Maijā Gada ģeovietā notiks
izglītojošs pārgājiens ar spe
ciālistu ģeologu piedalīšanos.
Piemērotās vietās tiks novietoti
stendi ar informāciju par ģeolo
ģisko mantojumu. Par konkrēto
pasākuma laiku tiks paziņots at
sevišķi.
Vidzemes jūrmalas stāvkrastu
kā Latvijas Gada ģeovietas 2019
izvirzīšanu atbalsta Latvijas Uni
versitātes Ģeogrāfijas un Ģeo
loģijas nodaļas un Ģeoloģijas
muzejs, Dabas aizsardzības pār
valde (DAP), Latvijas Petroglifu
centrs, Spectūrisms un Salacgrī
vas novada pašvaldība.
Dainis Ozols,
biedrības «Ziemeļvidzemes
ģeoparks» un DAP eksperts;
izmantoti DAP un Latvijas
Universitātes pētījumu materiāli.
Daiņa Ozola foto

Par dūmiem pie veikala Mego

Salacgrīvas novada dome ir saņēmusi vairāku
salacgrīviešu sūdzības par dūmojošo Saivas vei
kala Mego skursteni. Pašvaldība rakstiskā veidā ir
prasījusi Rīgas Starprajonu zvejnieku kooperatīva
jai biedrībai skaidrot esošo situāciju, un 7. janvārī
esam saņēmuši atbildi.
Rīgas starprajonu zvejnieku kooperatīvās bied
rības valdes priekšsēdētāja atbildēja, ka objekta

apkurei Viļņu ielā 2, Salacgrīvā, tiek izmantots cie
tā kurināmā katls, kas iegādāts 2013. gadā. Kuri
nāšanai tiek izmantota tikai malka un akmeņogles.
Dūmvads ir tīrīts regulāri, pēdējo reizi 2018. gada
oktobrī. Arī Valmieras reģionālā vides pārvalde ob
jektu Viļņu ielā 2 apsekoja 2018. gadā un atzina par
atbilstošu vides prasībām.
Ilga Tiesnese

Par teritorijas plānu
Salacgrīvas novada dome sadarbībā ar teritori
jas plānojuma izstrādātājiem – SIA RP Alianse –
aicina iedzīvotājus uz diskusiju par teritorijas plā
nojuma izstrādi.
Uz kārtējo tikšanos aicināti vietējie iedzīvotāji,
uzņēmēji, institūcijas, biedrības, nevalstiskās orga
nizācijas un jebkurš interesents, kam nav vienaldzī
ga Salacgrīvas novada teritorijas attīstība.
Tikšanās laikā tiks noskaidrots sabiedrības vie
doklis, risināmās problēmas un vēlamais Salacgrī
vas novada teritorijas attīstības virziens, tāpat tiks

prezentēti labās prakses piemēri pilsētattīstības
plānošanas jomā.
Norises vieta un laiks:
l 2. februārī Tūjā, Zinību centrā (Liedaga ielā 11)
plkst. 11;
l 2. februārī Salacgrīvā, kultūras namā (Ostas
ielā 3) plkst. 14.
Tālruņi jautājumiem un ierosinājumiem:
l SIA RP Alianse, tālr. 29285297
l Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja
Vineta Krūze, tālr. 26662248
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Viktorīnas Meklējiet «Jūras ābeci» bibliotēkās
noslēguma pasākums

Jūras ābecē
var atrast
atbildes uz
daudziem
jautājumiem

4. janvārī Latvijas Nacionālajā biblio
tēkā (LNB) tikās Vidzemes novada sko
lēni, kuri piedalījās viktorīnā Meklējiet
«Jūras ābeci» bibliotēkās un bija labākie
savā skolā. Šī projekta autore – Salacgrī
vas novada bibliotēkas vadītāja Hedviga
Inese Podziņa. No 28 Vidzemes novadu
skolām dalību pieteica 2800 skolēnu.
Noslēguma pasākumā Rīgā ar veiksmīgā
kajiem viktorīnas atbilžu autoriem tikās
režisors Jānis Streičs un viceadmirālis
Gaidis Andrejs Zeibots.

Arī Salacgrīvas vidusskolas skolēni
piedalījās šajā projektā. Grāmatu Jūras
ābece lasīja un atbildes uz viktorīnas jau
tājumiem meklēja daudzi. Labākie bija
Heinrihs Ende no 4.a klases un Tomass
Tomsons no 3.b klases.
Valentīna Kalniņa,
Salacgrīvas vidusskolas
bibliotekāre
Raivja Struncena (EUCOW FONDS)
foto

Salacgrīvieši viktorīnas Meklējiet «Jūras ābeci» bibliotēkās noslēguma pasākumā

Informācija nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem

Salacgrīvas novada dome informē, ka,
pamatojoties uz likumu Par nekustamā
īpašuma nodokli, 2019. taksācijas gadā
šī nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas
kārtība būs šāda:  
1. 2019. taksācijas gadā likumā Par
nekustamā īpašuma nodokli noteiktais no
dokļa maksāšanas paziņojumu nosūtīšanas
termiņš ir 15. februāris. Nekustamā īpašu
ma nodokļa (NĪN) maksāšanas paziņoju
mi tiks sūtīti centralizēti visiem NĪN mak
sātājiem ne vēlāk kā līdz 28. februārim,
tādēļ NĪN maksātājiem, kuri līdz šim datu
mam paziņojumus nav saņēmuši, lūdzam
interesēties domes Nekustamā īpašuma
nodaļā Salacgrīvā, Smilšu ielā 9,  108. ka
binetā vai pa tālruni 64071984. Tos īpaš
niekus, kuru īpašums (-i) atrodas Liepupes
pagastā, lūdzam interesēties Liepupes
pagasta pārvaldē – Mežgravās (Liepupes
pag., Salacgrīvas nov., LV-4023) vai arī
pa tālruni 64023931. NĪN maksātājiem,
kuri norādījuši savu e-pasta adresi, mak
sāšanas paziņojumi tiks nosūtīti uz norā
dīto e-pasta adresi. NĪN maksātājiem ir
iespēja veikt savus maksājumus portālā
www.epakalpojumi.lv, uz ko var nokļūt,
ielūkojoties Salacgrīvas novada pašvaldī
bas mājaslapā.
2. Sākot ar 2014. gadu, pamatojoties uz
likuma Par nekustamā īpašuma nodokli
5. panta pirmās daļas 1.2 punktu, NĪN
summa ir samazināma par 50% no aprēķi
nātās nodokļa summas, bet ne vairāk par
500 eiro mājoklim un tai piekritīgai zemei
personai, kurai ir trīs vai vairāk bērnu
vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā
esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni), ja
personai šajā objektā ir deklarēta dzīves
vieta kopā ar vismaz trim no minētajiem
bērniem. Minētos atvieglojumus piemēro
arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpaš
nieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no ie
priekš minēto bērnu vai personas, vai tās
laulātā pirmās pakāpes radinieks, kuram
šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta.
3. Salacgrīvas novada dome 2018. gada 22. augustā izdevusi saistošos notei
kumus Nr. 12 Par nekustamā īpašuma
nodokli Salacgrīvas novadā, kas paredz,
ka:
3.1. NĪN par daudzdzīvokļu dzīvoja
mo māju (tās daļu), kas ierakstīta Zemes
grāmatā uz pašvaldības vārda, un paš

valdībai piederošo vai piekritīgo zemi,
uz kuras šī māja atrodas, maksā pašval
dības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
(tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem
īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldī
bu, vai personas, kuras īpašuma tiesības
uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas
līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai
dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz
nekustamā īpašuma reģistrēšanai Zemes
grāmatā);
3.2. vidi degradējošu, sagruvušu vai
cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek
ar NĪN likmi 3% apmērā no lielākās
(ēkas vai zemes) kadastrālās vērtības;
3.3. neapstrādātai lauksaimniecībā iz
mantojamai zemei NĪN likme noteikta
3% no nekustamā īpašuma kadastrālās
vērtības. Papildu aprēķins tikts veikts pēc
Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes
Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes
datu saņemšanas ar 2019. gada maksāša
nas termiņiem;
3.4. būvi, kuras būvniecībā pārsniegts
normatīvajos aktos noteiktais kopējais
būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo
mēnesi pēc būvdarbu termiņa izbeigša
nās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par
būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek
ar NĪN likmi 3% apmērā no lielākās turp
māk minētās kadastrālās vērtības.
4. Atgādinām, ka, pamatojoties uz
2010. gada 17. februārī izdotajiem paš
valdības saistošajiem noteikumiem Nr. 1
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Salacgrīvas
novadā, NĪN atvieglojumi tiek piešķirti
šādām maksātāju kategorijām, ņemot
vērā NĪN maksātāju rakstveida iesniegu
mu (atzinumu):
4.1. maznodrošinātām personām (ģi
menēm), kurām Salacgrīvas novada do
mes sociālais dienests piešķīris iepriekš
minēto statusu, par to īpašumā esošo
zemi un ēkām – 50% apmērā no nekus
tamā īpašuma nodokļa summas, ja NĪN
atvieglojuma prasītājam Salacgrīvas no
vada administratīvajā teritorijā pieder
ne vairāk kā viens nekustamais īpašums,
kas nepārsniedz platību, kāda noteikta ie
priekš minētajos saistošajos noteikumos
Nr. 1, izņemot neapstrādāto lauksaimnie
cības zemi;
4.2. trūcīgām personām (ģimenēm),

kurām Salacgrīvas novada domes soci
ālais dienests piešķīris trūcīgas personas
statusu, par to īpašumā esošo zemi –
50% apmērā (par ēkām noteikts 90% at
vieglojums likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 5. pantā) no nekustamā īpa
šuma nodokļa summas, ja NĪN atvieglo
juma prasītājam Salacgrīvas novada ad
ministratīvajā teritorijā pieder ne vairāk
kā viens nekustamais īpašums – zeme,
kas nepārsniedz platību, kāda noteikta ie
priekš minētajos saistošajos noteikumos
Nr. 1, izņemot neapstrādāto lauksaimnie
cības zemi;
4.3. Černobiļas AES avārijas seku
likvidētājiem-invalīdiem par to īpašumā
esošo nekustamo īpašumu – 50% apmērā
no nekustamā īpašuma nodokļa summas,
izņemot neapstrādāto lauksaimniecības
zemi.
5. Salacgrīvas novada dome 2015. gada 17. novembrī veikusi grozījumus
17.02.2010. saistošajos noteikumos Nr. 1
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Salacgrīvas
novadā, kas paredz, ka:
5.1. ņemot vērā NĪN maksātāja rakst
veida iesniegumu, Nekustamā īpašuma
nodaļa piešķir NĪN maksātājiem atvieg
lojumus par zemi, uz kuras bioloģiskās
lauksaimniecības kontroles sistēmā re
ģistrēta fiziska vai juridiska persona veic
bioloģiskās lauksaimniecības produkci
jas ražošanu, 50% apmērā no NĪN sum
mas.
Nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību nosaka Valsts zemes dienests atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma prasībām.
Ja īpašumu dāvina vai atsavina, Ze
mesgrāmatā īpašnieka maiņu var reģistrēt
pēc tam, kad ir pilnībā nomaksāts NĪN
par taksācijas gadu, kurā notiek īpašnieka
maiņa, un Zemesgrāmatu nodaļa par to ir
pārliecinājusies tiešsaistes datu pārraides
režīmā.
Nekustamā īpašuma īpašniekiem, kuri
Salacgrīvas novada pašvaldības adminis
tratīvajā teritorijā savā īpašumā ieguvuši
nekustamos īpašumus, saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem mēneša
laikā no īpašumu iegūšanas brīža jāvēr
šas Salacgrīvas novada domes Nekusta
mā īpašuma nodaļā, līdzi ņemot darījuma

aktu (pirkuma-pārdevuma līgums, dāvi
nājuma līgums, apliecība par tiesībām
uz mantojumu utt.) vai Zemesgrāmatas
apliecību, lai laikus varētu veikt īpašnie
ku pārreģistrāciju. Tos īpašniekus, kuru
īpašums (-i) atrodas Liepupes pagastā,
lūdzam par to informēt Liepupes pagasta
pārvaldi Mežgravās, Liepupes pag., Sa
lacgrīvas nov., LV-4023 vai arī pa tālruni
64023931. Personīgi ierodoties pārvaldē,
līdzi jāņem darījuma akts (pirkuma-pār
devuma līgums, dāvinājuma līgums, ap
liecība par tiesībām uz mantojumu, utt.)
vai Zemesgrāmatas apliecība, lai laikus
varētu veikt īpašnieku pārreģistrāciju.
Īpašnieks ir atbildīgs par nekustamā
īpašuma nodokļa (zemes nodokļa) no
maksu laikus. Nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī – ne
vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī. Nodokli var
samaksāt arī reizi gadā avansa veidā
līdz pirmajam maksāšanas termiņam.
Maksājumus var veikt jebkurā bankā, arī
ar internetbankas starpniecību. Iespējams
maksājumus veikt arī Salacgrīvas nova
da domē ar maksājumu karti elektroniskā
veidā, Liepupes pagasta pārvaldē ar mak
sājumu karti vai skaidrā naudā un Ainažu
pilsētas pārvaldē ar maksājumu karti vai
skaidrā naudā.
Salacgrīvas novada domes norēķinu konti:
l SEB banka – kods UNLALV2X,
konts LV71 UNLA 00130131 3084 8;
l AS Citadele banka, kods PARXLV22,
konts LV10 PARX 0002 2412 1003 3;
l AS DnB Banka, kods RIKOLV2X,
konts LV77 RIKO 0002013118289;
l AS Swedbanka, kods HABALV22,
konts LV18 HABA 0551012205203;
Salacgrīvas novada domes
reģistrācijas Nr. 90000059796
Vienlaikus atgādinām, ka, maksājot
NĪN, nepieciešams norādīt personīgā
konta numuru vai maksāšanas paziņoju
ma numuru, kas redzams nodokļa mak
sāšanas paziņojuma labajā augšējā pusē.
Tas nepieciešams, lai novērstu pārpra
tumus, par kādu īpašumu nodoklis tiek
maksāts.
Nekustamā īpašuma nodokļa speciāliste
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Pievakares sarunas, mūzika un
Marokas piezīmes svētku noskaņā

Svētciema bibliotēkai ir tradīcija gada
nogalē pulcēt lasītājus, bibliotēkas drau
gus, atbalstītājus un sadarbības partnerus,
lai Ziemassvētku noskaņās pārrunātu aiz
vadīto gadu un jauki pavadītu laiku kopā.
Par pasākuma vadmotīvu tika izvēlētas
dzejnieces Marikas Svīķes dzejas rindas
Tad, kad nav sniega vai saules, meklēsim
gaismu sevī. Sniedziņš gan nedaudz bija,
tomēr saules klātbūtni radījām paši – ar
domām, vēlējumiem, sarunām un mūziku
sveču gaismā. Salacgrīvas mūzikas skolas
jaunie mūziķi visus iepriecināja ar skanī
giem priekšnesumiem. Lielus aplausus sa
ņēma katrs jaunais mākslinieks. Prieks, ka
viņu vidū bija arī vairāki esošie un bijušie
Svētciema bērni. Paldies Kristiānai Rēzi
ņai, Kristai Kalniņai, Gustavam Žibalam,
Madaram Eizenbergam, Marei Malvīnei
Īstenajai, Emīlijai Gobai, Viestardam Ma
joram, Annai Līgai Maurītei, Elizabetei
Kalniņai, skolotājai Lolitai Jakabsonei,
Ingūnai Īstenajai, direktorei Katrīnai Bo
rozdinai un visiem instrumentu spēles sko
lotājiem, kuri palīdzēja bērniem sagatavot
šo koncertu.
Pēc tam par saules sasildīto zemju ceļo
jumu mums stāstīja un fantastiskas bildes
rādīja Salacgrīvas vidusskolas skolotāja
Inta Balode. Intas ceļojums uz Maroku bi
jis oktobrī, kad Latvijā viss pamazām kļūst
drēgni pelēks un jūtama ziemas tuvošanās.
Maroka tiek uzskatīta par ideālu vietu, ar
ko sākt Āfrikas iepazīšanu. Tā pārsteigusi
ar savu daudzveidību. Inta izbaudījusi gan
Atlantijas okeāna un Vidusjūras valdzinā
jumu, gan ceļojusi pa Atlasa kalnu takām
un Sahāras tuksnesi. Inta saka: – Maroka apžilbina acumirklī – spilgtas krāsas,
garšvielu un ēdienu daudzveidība, neskaitāmi tirgi, kur visi var atrast visu. Maro
kas tirgi tiek uzskatīti par labākajiem pa
saulē. Valsts galvaspilsēta ir Rabāta, taču
Inta savā stāstā vairāk kavējās par piedzī
voto citās pilsētās. Vispirms jau Marokas
pērlē – Marakešā, kas viņu pārsteigusi ar
draudzīgiem cilvēkiem, kultūru un ar vis
labāk atzītajiem tirgiem pasaulē. Pārstei
gums, protams, bijis arī eksotiskais Ma
jorelles dārzs visspilgtākajās krāsās. Ceļš
vedis arī uz skaisto, vēsturisko, pievilcīgo
pilsētiņu Esuveiru Atlantijas okeāna pie
krastē. Tā pārsteigusi ar baltiem namiem,
tirgotāju piedāvātajiem rokdarbiem un su
venīriem visās varavīksnes krāsās. Īpašs
tur bijis zivju tirgus, kur redzēta pārstei
dzoša bagātība.
Viens no skaistākajiem dabas objektiem
Marokā bijis Ouzouda kaskādes – ūdens
kritums, kur ceļotāji pilnībā izjutuši mil
zīgo dabas varenību. Tādas pašas sajūtas
gūtas arī Atlasa kalnos, Todra kanjonā un
Dades aizā. Pārsteiguši dabas toņi – no ne
izteiksmīgākajiem līdz viskošākajiem. Ce
ļojuma laikā mazliet iepazīta arī ceturtā lie
lākā Marokas pilsēta – Fēsa, kuras vecpil
sēta ir viena no lielākajām viduslaiku pil
sētām. Fēsā bijusi iespēja nopirkt ne tikai
visdažādākos amatnieku izstrādājumus,
bet arī apmeklēt viņu darbnīcas – austu

ves, argana eļļas ražotnes, ādas miecētavas
un pat lopu kautuves. Mūs ļoti interesēja,
kur tad Sahāra? Un sagaidījām. Sahāras
tuksnesī varēts vērot tiešām elpu aizraujo
šus skatus, ar kamieļiem dodoties 22 km
garajā Erg Šebi kāpā (ergi ir ceļojošas kā
pas), kur smilšu kalni pārsniedz pat 160 m
augstumu. Tad vēl stāsts par ļoti savdabīgo
Šefšauenu jeb Zilo pilsētu, kur visas ieliņas
un mājas krāsot debeszilas aizsākuši ebreju
bēgļi, kuri tur mitinājušies 20. gs. sākumā.
Viņiem šī debesu krāsa bijusi cerību sim
bols. Šodien šī tradīcija tiek turpināta.
Redzētas gan kazas kokos, gan argāniju
audzes, izbaudīta arī vietējo hennas teto
vējumu māksla, bet Intas stāstā visbiežāk
dzirdējām vārdus saullēkts un saulriets.
Šīs Marokas saules sajūtas un krāsas biju
šas tik aizraujošas un neatkārtojamas! Tei
cām Intai paldies par mums veltīto laiku
un sajūtām, ko saņēmām, skatot saulaino
Maroku.
Pie svētku galda tika pārrunāti aizvadītā
gada spilgtākie bibliotēkas notikumi. Patī
kami, ka rīkotie pasākumi un izstādes vien
mēr guva atsaucību un bija labi apmeklēti.
Piedzīvoti prieka brīži, satikti un iepazīti
jauki cilvēki, iegādāts jauns dators, grā
matu krājums papildināts ar 196 izdevu
miem, lasītājiem piedāvāti 26 nosaukumu
preses izdevumi… Bet vislielākais prieks,
protams, par cilvēkiem, kuriem bibliotēka
ir nepieciešama. Aizvadītajā gadā biblio
tēkas lasītāju skaits pat mazliet pārsniedza
iepriekšējā gadu rādītājus. Vairāk, pro
tams, gribētos bibliotēkā redzēt bērnus un
skolēnus.
Svētku reizē lielu paldies teicām vis
čaklākajiem lasītājiem un bibliotēkas ap
meklētājiem. Dāvinot Salacgrīvas novada
2019. gada kalendāru un svētku saldumus,
pateicāmies Modrim Eizenbergam, Millijai
Bērziņai un Dace Klēviņai. Skolēnu grupā
visvairāk grāmatu bija izlasījušas māsas
Madara un Diāna Miščenkovas. Mīļu pal
dies teicām tiem lasītājiem, kuri bibliotē
kai bija dāvinājuši preses izdevumus un
grāmatas, – Ritai Kalniņai, Baibai Grūbei
un Intai Tekenbergai. Savukārt, pateicoties
Dacei un Valdemāram Klēviņiem, jau vai
rākus gadus bibliotēkas lasītājiem varējām
piedāvāt žurnālu Svētdienas Rīts. Paldies
par dāvinājumu! Arī 2019. gadā šis žurnāls
būs bibliotēkas plauktā. Svētkos sveicām
un paldies teicām mūsu pastniecītei Inesei
Kiršai, vēlot labus braucamus ceļus, možu
garu un izturību, mērojot daudzos kilomet
rus uz lauku viensētām.
Bibliotēkas ikdienas darbā savas krā
sas ienes blakus esošie kaimiņi – pirms
skolas izglītības iestādes Vilnītis grupiņas
Snīpji bērni un skolotājas Indra Medne,
Anita Kauliņa un Iveta Dzene. Par to lie
lais paldies! Tikpat veiksmīga sadarbība
bibliotēkai izveidojusies arī ar Svētciema
attīstības biedrību. Paldies biedrības vadī
tājām Mārītei Liepiņai-Bērziņai un Andai
Zvejniecei. Par labo sadarbību, atbalstu
ikdienā un pasākumu sarīkošanā sirsnīgs
paldies tika bibliotēkas darbiniecei Sarmī

Salacgrīvas mūzikas skolas audzēkņi pēc koncerta

Salacgrīvas vidusskolas skolotāja Inta Balode Marokā

tei Valdmanei, Vijai Ozolai, Baibai Grūbei
un Intai Somai. Teicām paldies visiem sa
viem pasākumā klātesošajiem lasītājiem,
vēlot arvien vairāk izmantot bibliotēkas
piedāvātos pakalpojumus.
Jaunais gads sācies ar jauniem pakalpo
jumiem bibliotēkas lasītājiem. No 6. jan
vāra Kultūras informācijas sistēmu centrs
un SIA Tieto Latvija sadarbībā ar apgādu
Zvaigzne ABC pašvaldību publisko biblio
tēku lasītājiem visā Latvijā piedāvā jau
nu pakalpojumu, nodrošinot iespēju bez
maksas lasīt latviešu autoru e-grāmatas

tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā. Vēl
jāpiebilst, ka arī šogad lasītājiem piedāvā
sim 26 nosaukumu žurnālus un laikrakstu
Auseklis.
Visiem kopā mums tovakar netrūka sil
tuma – bija gan stāsi, gan skaņas, gan gar
šas, kas sasilda. Bet visvairāk sildīja kopī
bas sajūta, prieks un sirsnība, kas mūsos
radīja gaišu svētku sajūtu.
Lai mums visiem krāsains un veiksmīgs
gads!
Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

Iesaistot sabiedrību otrreizējo izejvielu vākšanā,
Zaļā josta vērš uzmanību uz bērnu drošības aspektiem

Uzsverot drošības aspektus, Zaļā josta
aicina visas izglītības iestādes, kas pieda
lās Zaļās josta rīkotajā izlietoto bateriju
vākšanas konkursā Tīrai Latvijai!, vēlreiz
padomāt un pievērst uzmanību arī bēr
nu drošības jautājumiem. Īpaši aicinām
pirmsskolas izglītības iestādes izvēlēties
bērniem drošas vietas, kur novietot Zaļās
jostas sadarbībā ar AS BAO izsniegtās kas
tītes izlietotajām baterijām – tās likt vietās,
kur bērni bez pieaugušo palīdzības nevar
piekļūt.
Rūpējoties par tīru Latviju un aicinot ie

dzīvotājus šķirot atkritumus, nedrīkst aiz
mirst arī par drošības aspektiem mūsu dzī
vībai. Visu veidu baterijas ir videi kaitīgas
preces, kas satur toksiskas vielas. Nonākot
cilvēka organismā, tās var radīt veselībai
bīstamus kaitējumus, piemēram, iekšējo
audu apdegumus, kancerogēnu iedarbību,
izraisīt dažādas saslimšanas līdz pat letā
lam iznākumam.
Aicinām ikvienu pievērst lielāku uz
manību, lai bērniem, mājās izmantojot
elektriskās ierīces, nav tieša kontakta ar
dažādu veidu baterijām. Neatstājiet bez

uzraudzības bīstamus priekšmetus bērniem
pieejamās vietās, kā arī izglītojiet viņus
par dažādu priekšmetu bīstamību. Rūpīgi
izvērtējiet bērnu rotaļlietas atbilstoši viņu
vecumam un pārliecinieties, ka baterijas, ar
ko tās tiek darbinātas, nav viegli izņema
mas no rotaļlietām.  
Rūpēsimies gan par drošu apkārtējo
vidi, gan bērnu drošību!
Uzziņai: 2017./2018. mācību gadā Zaļās jostas rīkotajā otrreizējo izejvielu vāk
šanas konkursā Tīrai Latvijai! ar bērnu un
jauniešu starpniecību savāca un uz pārstrā

di nogādāja 35,329 t izlietotu bateriju. Šis
konkurss norisinājās 12. reizi, un tā laikā
izdevās pārstrādei nogādāt par gandrīz ton
nu vairāk šo videi kaitīgo atkritumu nekā
gadu iepriekš. Tādējādi esam veicinājuši
vides saudzēšanu, vērtīgu otrreizējo izej
vielu atgūšanu un bīstamu ķīmisku vielu
nenonākšanu dabā. 2018./2019. gadā rīko
tais konkurss noslēgsies maijā, kad tiks no
skaidroti kampaņas Tīrai Latvijai! rezultāti
un čaklākie izlietoto bateriju vācēji valstī.
Kristīne Mamontova,
SIA «Zaļā josta» projektu vadītāja
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Gada nogales konference skolā
Pašā gada nogalē, 28. decem
brī, Salacgrīvas vidusskolā no
tika novada pedagoģisko darbi
nieku Ziemassvētku konference.
Tajā pašvaldības pedagoģisko
iestāžu darbiniekus uzrunāja no
vada izglītības speciāliste Antra
Paegle. Viņa sveica klātesošos
pirmsskolas izglītības iestāžu
(PII), vispārizglītojošo skolu, in
terešu izglītības un profesionā
lās ievirzes pedagogus Ziemas
svētkos un Jaungadā un pateicās
par ikdienā ieguldīto darbu, gan
sagatavojot audzēkņus olimpi
ādēm, gan sporta sacensībām,
konkursiem un ikdienas mācī
bās. – Nākamgadam vēlu neizsīkstošu darba prieku, spēku,
izturību un labu veselību. Starp
lielajiem darbiem atrodiet laiku
sev, lai atjaunotos, gūtu enerģiju
un motivāciju! Vēlu dvēselē mieru un sirsniņā prieku! – sacīja
A. Paegle.
2018. gadā padarīts un sa
sniegts daudz. Kā lielākos sa
sniegumus var minēt Krišjāņa
Valdemāra Ainažu pamatskolai
piešķirto Eiropas eTwining sko
las statusu (paldies skolotājai
Inetai Lielkalnei), arī Salacgrī

vas vidusskolas un Liepupes pa
matskolas saņemtos ekoskolas
zaļos karogus (projekta īsteno
tājas: Liepupē skolotāja Ira Ja
niša, Salacgrīvā Līga Tauriņa un
Lolita Valaņina). Pats jaunākais
notikums tobrīd bija PII Vilnītis
iegūtais biedrības Latvijas SOS
Bērnu ciematu asociācija un
nodibinājuma Centrs Dardedze
sertifikāts programmā Bērnam
drošs un draudzīgs bērnudārzs.
To Vilnīša vadītājai Dacei Vi
lemsonei pasniedza Salacgrīvas
novada domes priekšsēdētājs
Dagnis Straubergs.
Viņš arī uzrunāja un svētkos
sveica visus Salacgrīvas novada
pedagoģiskos darbiniekus: – Patiess prieks sveikt visus novada
izglītības iestāžu darbiniekus un
pedagogus. Novadā ir brīnišķīgas lietas, ko varam dot saviem
bērniem. Mums ir pirmsskolas,
pamata un vidusskolas, māk
slas, mūzikas, sporta un interešu izglītība. Kas gan var būt vēl
vērtīgāks! Pateicoties jūsu darbam, bērni un skolēni var iegūt
tik daudz zināšanu un apgūt tik
dažādas jomas! Tas dara viņus
bagātākus, izglītotākus, varo-

šākus un stiprākus. Jūs darāt
brīnišķīgu un nopietnu darbu.
Paldies par jūsu zināšanām un
talantu skolēnu audzināšanā.
Novada domes priekšsēdētāja
vietnieces izglītības, kultūras un
sporta jomā Evija Keiseles svei
cienu konferences dalībniekiem
nolasīja A. Paegle.
Konferences laikā novada pe
dagoģiskie darbinieki klausījās
praktizējošās psiholoģes Ivetas
Aunītes lekciju Profesionālās
un personības izdegšanas profilakse. Lektore aicināja ikvienu
padomāt par saviem mērķiem
un vēlmēm, kā galveno uzsverot
mīlestību pret sevi. Viņa aicināja
vienmēr atcerēties, ka mērķiem
jābūt augstiem, vēlmēm lielām.
– Mērķu sasniegšanas psiholoģijā ir teiciens “ja gribi trāpīt
ērglim, mērķē uz zvaigznēm”.
Nebaidieties daudz gribēt! Tu
drīksti gribēt vēl… Mūsu enerģijas resursi ir labas grāmatas,
koncerti, ceļojumi, sarunas,
tikšanās. Ir vērts ieguldīt tajos
līdzekļus. Dzīve ir kustība, un
jēgpilni nodzīvot ir katra cilvēka
mērķis, – viņa atgādināja.
Ilga Tiesnese

Tikšanās ar rakstnieku
Aivaru Kļavi Ainažu bibliotēkā

Sertifikātu saņem PII Vilnītis vadītāja Dace Vilemsone

Kordiriģentes, skultietes

Māras SKRIDES
gleznu izstāde
skatāma janvārī–februārī (2019)
Tūjas bibliotēkas Zinību centra zālē
(Tūjā, Liedaga ielā 11-1)

AR DZIESMU UN OTU...

Re:TV aicina
vidusskolēnus pieteikties
vides erudīcijas spēlei

Tikšanās ar rakstnieku un publicistu Aivaru Kļavi bija interesanta un izzinoša

12. decembrī Ainažu biblio
tēkā viesojās publicists un rakst
nieks Aivars Kļavis. Latvijas
Valsts universitātē viņš beidzis
Filoloģijas fakultātes Žurnālis
tikas nodaļu. Strādājis žurnālos
Liesma un 40+, laikrakstā Likuma Vārdā, bijis žurnāla Avots
galvenais redaktors. Rakstījis un
raksta žurnālam Kapitāls, por
tālam lv.lv, laikrakstam Diena
un citiem preses izdevumiem. Ir
Latvijas Rakstnieku savienības
biedrs. Kopš 1992. gada dzīvo
Skultes pagastā.
No viņa darbiem bibliotēkā
lasītākās ir vēsturisko romānu
cikla Viņpus vārtiem grāmatas
Adiamindes āksts, Rīgas kuprītis,
Piesmietais karavīrs, Ceļojošā
cirka gūstekņi. Pats autors stās
ta, ka tie ir romāni par latviešu
tautas ceļu laikā no 11. gadsimta,
galvenokārt akcentējot 18., 19.
un 20. gadsimta notikumus. Tie

koncentrēti vienā konkrētā vietā – bijušajā Adiamindē, tagadējā
Skultē un tās apkārtnē – Liepupē,
Pēterupē, Limbažos. Sākotnēji
ciklā bija plānotas trīs grāmatas,
bet darba gaitā tām pievienojās
ceturtā, jo rakstnieks atzīst, ka
20. gadsimta notikumus nav bijis
iespējams ietvert vienā grāmatā.
2012. gadā rakstnieks par ciklu
Viņpus vārtiem, kura tapšanai
bija nepieciešams 10 gadu, sa
ņēma Baltijas Asamblejas bal
vu literatūrā. Tā iekļuvusi arī
100 vērtīgāko grāmatu sarakstā
Latvijas simtgadei.
Patlaban lielu popularitāti ie
karojusi A. Kļavja triloģija Ceļš
uz Nezināmo zemi. Tās grāmatās
Melnais akmens, Bēgšana no
čūsku valstības un Asinis uz dzintara autors raksta par to, kā mūsu
tālie senči jeb pirmbalti nonā
kuši līdz Baltijas jūrai. Vēstures
grāmatās parasti par šo laiku ir

tikai dažas rindkopas, bet patie
sībā tas bija viens no lielākajiem
un mīklainākajiem notikumiem
cilvēces vēsturē. Lasot grāma
tas, kļūstam par lieciniekiem,
kā sentautas no Donas krastiem
atnāca dzīvot pie Baltijas jūras.
Triloģiju rakstnieks paredzējis
jauniešiem, bet ar lielu interesi
to lasa arī pieaugušie, jo autors
par šo nezināmo vēstures periodu
raksta viegli uztveramā stilā, kas
bagāts ar dažādām intriģējošām
detaļām.
Tikšanās noslēgumā A. Kļavis
uz jautājumu, kādi ir plāni tālākai
nākotnei, noslēpumaini pasmīnot
atbildēja, ka bez rakstīšanas jau
neiztikt!
Novēlējām, lai radošums ne
izsīkst un lasītāji pavisam drīz
varētu tikties ar kādu no autora
nākamajiem darbiem.
Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja

Lai veicinātu sabiedrības,
īpaši jauniešu, informēšanu un
izglītošanu par videi draudzīgu
dzīvesveidu, kanāls Re:TV aicina
vidusskolēnus no visas Latvijas
uz erudīcijas spēli Vides erudīts. Kopā tajā varēs piedalīties
27 komandas (katrā divi dalīb
nieki). Spēle norisināsies vairā
kos posmos – būs deviņi ceturt
daļfināli, trīs pusfināli un viens
fināls (kopā 13 spēļu). Katrā
spēlē skolēniem būs jāatbild uz
raidījuma vadītāja Māra Oltes
16 jautājumiem par dabas un bio
loģisko daudzveidību, klimata
pārmaiņām un iespējām tās iero
bežot, atbildīgu vides un dabas
resursu izmantošanu. Tāpat sko
lēniem spēles laikā būs praktiskie
uzdevumi.
Visas 27 komandas saņems
veicināšanas balvas, savukārt
finālistiem tiks arī kāda no trim
galvenajām balvām: 1. vietai –
izglītojošs brauciens uz Somiju
četrām personām, 2. un 3. vietai – vides izglītības ekskursijas
pa Latvijas dabas takām.
Katrai komandai pašiem jāiz
veido video (60–90 sekundes),

kurā abi dalībnieki iepazīstina ar
sevi un savu pārstāvēto skolu un
demonstrē, kā viņi praktizē videi
draudzīgu dzīvesveidu. Iesnieg
tie video tiks demonstrēti arī
Re:TV ēterā.
Konkursam var pieteikties līdz
27. janvārim! Sīkāka informācija
un konkursa nolikums – mājasla
pā www.retv.lv/vides-erudits.
Spēles sauklis ir Domā līdzi!.
Raidījuma vadītājs Māris Olte
stāsta: – Jaunam prātam mūsdienās nav viegli. Visi ceļi vaļā!
Marta beigās piedāvāsim iespēju
paskatīties no malas uz tiem jauniešiem, kuri vēlas zināt vairāk
par to, kā darbojas pasaule. Padomāt līdzi tam, kas ikdienā šķiet
pats par sevi saprotams.
Vides erudīts tiks pārraidīts no
24. marta līdz 16. jūnijam svēt
dienās plkst. 16 kanālā Re:TV.
Erudīcijas spēli finansiāli at
balsta Latvijas Vides aizsardzī
bas fonds.
Annija Beitiņa,
projekts Erudīcijas spēle
«Vides erudīts»
e-pasts: videserudits@retv.lv,
mob. t. 26647085
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Brīnumu laiks…

Ziemassvētki Sprīdīšos

Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsim,
Būs laime tad, ja pratīsim to dot;
Būs saskaņa, ja vien to radīt spēsim;
Vien dodot citiem, varam laimi gūt.
2018. gada nogale veco ļaužu mītnē Sprīdīši
tika pavadīta lielā rosībā. Turienes rūķi gatavojās
Ziemassvētkiem un paši gatavoja rotājumus, lai
izdaiļotu telpas, darināja apsveikumu kartītes, ko
nosūtīja draugiem un sadarbības partneriem, kopīgi
veidoja un cepa cepumus, piparkūkas un pīrādzi
ņus, lai varētu pacienāt viesus, draugus un arī paši
pamielotos. Katrs atsauca atmiņā agrāk skaitītos
dzejolīšus, un, protams, kopīgi mācījāmies jaunas
četrrindes, jo Ziemassvētkos katram kādu dzejolīti
vajadzētu zināt. Bija arī pasaku diena, kad lasījām
Ziemassvētku pasaku par sapņu spilveniem un bur
vīgās Māras Cielēnas pasakas.
Ziemassvētki un to gaidīšanas laiks ļauj bērnam,
kas snauž mūsu visu dvēselēs, katru gadu atdzimt,
izraisot prieku. Šis ir brīnumu laiks. Arī 2018. gada
decembrī Sprīdīšu ļaudis saņēma dāvanas, kas prie
cēja gan devēja, gan saņēmēja sirdi. Katrs Sprīdīšu
iemītnieks saņēma kāroto dāvanu, ko bija sarūpē
juši mīļie rūķi. Milzīgs paldies projektam Eņģeļu
pasts, ar kura starpniecību ģimenes no Latvijas un
ārpus tās sagatavoja dāvaniņas Sprīdīšu iemītnie
kiem un sasildīja 19 sirsniņu! Liels paldies visām
ģimenēm un cilvēkiem, kuri sarūpēja dāvanas un
apsveikumus! Fantastiski bija arī muzikālie priekš
nesumi – gan dažādu mūzikas instrumentu daudz
veidīgais skanējums, gan skaisto dziesmu dziedāša
na.

Mīļš paldies Salacgrīvas mūzikas skolai un at
saucīgajai direktorei Katrīnai Borozdinai, pedago
giem, audzēkņiem un viņu vecākiem! Mīļš paldies
par muzikālo priekšnesumu, uzvedumu un dāva
nām Kristīnei Paeglei un viņas radošajai komandai,
kebabnīcai KasTe! Liels paldies IEVAS nometnes
meitenēm par koncertu un dāvanām, uzņēmē
jam Jānim Rakuzovam par zivīm, mandarīniem un
paciņām nama iemītniekiem, Salacgrīvas novada
sociālā dienesta rūķiem par dāvanām. Liels pal
dies Ligitai Ozolai par dāvanu – olām, dziedātājai
Sandrai par koncertu, Lienei Bratuhinai un Zanei
Berdaškevičai par saldumu paciņām un Limbažu
sākumskolas 1.a klases audzēkņiem par sarūpē
tajiem apsveikumiem. Liels paldies SIA Grandeg
par dāvanām. Mīļš paldies individuāli katrai Eņģeļu meitenei, kura ciemojās Sprīdīšos. Liels pal
dies Ziemassvētku vecītim, kurš bija ieradies pie
nama iemītniekiem! Tad nu katrs varēja noskaitīt
savu dzejolīti. 2018. gada nogale tiešām bija īpašu
vibrāciju, mīlestības, prieka un brīnumu piepildīta.
Vēlreiz paldies visiem par skanīgajām, mīļajām un
saldajām dāvanām.
Milzīgs paldies vadītājai Anitai Lūsei un darbi
niekiem par ieguldīto darbu ikdienā un svētku laikā,
par atbalstu telpu dekorēšanā un viesu uzņemšanā.
Liels jo liels paldies pavārītēm par izdomu cienastu
gatavošanā draugiem un viesiem.
2019. gadā vēlu visiem veselību, dzīvesprieku,
mīlestību, laimi un sapņu piepildījumu!
Aiva Berdaškeviča,
sociālā darbiniece

Salacgrīvas vidusskolas
kinovakars Ziemassvētku
noskaņās
Pēdējo vakaru pirms liecību saņemšanas (20. de
cembrī) 5.–12. klašu skolēni Salacgrīvas vidusskolā
pavadīja īpaši. Skolēnu ministrija bija lēmusi par
kopīgu pasākumu Ziemassvētku filmas Salacgrīvas
kultūras namā pie galdiņiem. Klases bija izlozēju
šas filmu un attēlojamo fragmentu. Dažbrīd likās,
ka tos attēlot ir absolūti neiespējamā misija, jo
filmai ir citas tehniskās iespējas. Bet skolēni bija
pielikuši lielas pūles, gan veidojot scenāriju, gan
darinot tērpus, dekorācijas un iestudējot kustības,
turklāt katrā klasē atklājās kāds lielisks tēlotājs.
Daudzos filmu fragmentos parādījās kādas iezī
mes no ikdienas un reklāmām – SMS credit, vese
līgs dzīvesveids, skolas adrese, Rollton utt. Filmu
vakara vadītājas bija trīs atraktīvas meitenes – Sen
dija Ivanova, Ance Kalniņa un Justīne Liepiņa, ku
ras prata gan interesanti pieteikt filmas, gan veik
smīgi aizpildīt tehniski radušās pauzes.
Pirmā filma bija Ledus sirds, ko iesāka skolo
tāju priekšnesums pēc direktores Sanitas Šlekones
veidota scenārija, kurā izcēlās Guntars Ūdris ar di
vām lomām. Sižetu turpināja 8.b klase, smieklīgā
kā epizode – izmešana no veikaliņa – tika attēlota
burtiski. 6.b klases galvenā loma bija sniegavīram
Olafam, ko lieliski atveidoja Madara Upīte. Pārlie
cinoši savu epizodi gan ar tēlojumu un lēcieniem,
gan dekorācijām un muzikālajiem iestarpināju
miem rādīja 8.a klase.
Nākamā filma bija Viens pats mājās. 9.b klases
priekšnesumā darbojās visu piecu priekšnesumu la

bākais Kevins – skolotāja Laimdota Pelše. 11. klase
savam priekšnesumam bija veiksmīgi aizņēmušies
7.a klasi, bet Kevina lomā iejutās Marta Antono
va. 9.a klasē šajā lomā darbojās Līva Grēta Sīlīte
(jautājums – kur slēpjas aktieriskie puiši?). Bet
12. klase tomēr bija atraduši puisi galvenajai lomai –
Kristiānu Vutkēviču. Viņi arī nodemonstrēja, kā ar
nelielu dalībnieku skaitu attēlot dažādas epizodes.
Noslēgumu rādīja 10. klase, izceļoties ar labām kus
tībām. Pēc divām filmām prasījās pārtraukums, pēc
kura turpinājās priekšnesumi no filmas Kā Grinčs
nozaga Ziemassvētkus, kura izaicinājums bija nevis
nokrāsot zaļu seju, bet gan – kā to pēc tam dabūt tīru.
To iesāka 5.b klase ar diviem Grinčiem. Jāuzteic
skolēnu patstāvīgais veikums! 5.a klasē pārliecino
ši darbojās Adrians Ginters, bet 7.b  galvenajā lomā
lieliski iejutās Marta Uzkalne. Jāpaslavē šīs klases
tērpi un aktieriskais sniegums! 7.a klase veiksmīgi
izmantoja dažādus atribūtus, labs teicējs bija Mei
sija Sproģe, bet Grinčs – Jānis Meļikidze. 6.a klasē
Grinča lomā izcili iejutās Marta Kociņa.
Liels paldies klašu audzinātājiem un visiem ie
saistītajiem skolēniem, jo satraukums bija liels, bet
rezultāts – tā vērts.
Tad sekoja dejas, jautrība, fotografēšanās un
mielošanās. Paldies skolēnu ministrijai un tās vadī
tājai Kristai Muciņai!
Inta Cirša,
Salacgrīvas vidusskolas direktores vietniece

2019. gada 23. janvāris

Angļu valodas skolotāji
mācās Skola 2030 kursos

3. janvārī Salacgrīvas vidus
skolā notika Valsts izglītības sa
tura centra projekta Kompetenču
pieeja mācību procesā kursi an
gļu valodas skolotājiem Darbs ar
digitālo Eiropas Valodu portfeli.
Lai tie norisinātos mūsu skolā,
bija jāsapulcē lielāks angļu valo
das skolotāju pulciņš, tāpēc aici
nāju mūsu kolēģes no Liepupes,
Limbažiem, Staiceles un Sējas
pamatskolas. Par kursu organizē
šanu sāku domāt jau septembrī.
Mums bija liels gods satikt
kursu vadītāju Jāni Zeimani.
Viņš ir profesionālis savā jomā
un, manuprāt, padarīja šos kur
sus saistošākus. Viņa runā var
klausīties stundām ilgi, to aplie
cinās visi klātesošie un tie, kuri
ir dzirdējuši Jāni uzstājamies.
J. Zeimanis ir Salacgrīvas vidus
skolas absolvents, un vēlāk viņš
atzinās, ka mūsu skolā sajuties kā
mājās. Patīkami!

Paldies kolēģēm Intai Ciršai,
Agnesei Gromovai-Ķūrenai un
Vinetai Dancei par palīdzēšanu,
kopīgi uzklājot pusdienu galdu,
lai radītu šo mājīgo sajūtu un vie
si pie mums justos gaidīti.
Šie kursi plānoti divas dienas.
Nākamā tikšanās būs 13. febru
ārī. Līdz tam mums katrai savs
mājasdarbs pildāms. Novēlu ko
lēģiem sadarboties un izmantot
iegūtās zināšanas ikdienas darbā.
Laura Ende,
Salacgrīvas vidusskolas
svešvalodu metodiskās komisijas
vadītāja

Salacgrīvas vidusskolas
1.–4. klašu skolēnu
Ziemassvētku pasākums

Dieviņ, tavu likumiņu,
Gaiša diena, gaiša nakts.
Dienu gaiša saule spīd,
Nakti gaiša mēnesnīca.
Ziemas saulgrieži ir brīdis,
kad nakts ir visgarākā un saule
atkal sāk savu ceļu kalnā. Tā ir
nakts, kad gaisma simboliski uz
var tumsu. Un tieši par šo brīdi
20. decembrī pēc Ivetas Kupčas
veidotā scenārija norisinājās Sa
lacgrīvas vidusskolas 1.–4. klašu
audzēkņu Ziemassvētku pasā
kums Diena un Nakts, ko ieskan
dināja folkloras kopas Zēģelīte
dalībnieki Zentas Mennikas va
dībā.
Brīnišķīga bija Dienas (Vineta
Dance) un Nakts (Iveta Kupča)
saspēle, atspoguļojot gan Dienas,
gan Nakts skaistumu un nozī
mi cilvēku dzīvē. Diena parāda
saules stariņu jaukumu, Nakts –
zvaigznīšu spožumu. Sākumsko

las skolēni bija sagatavojuši gan
latviešu tautasdziesmas par Sauli
un Mēnesi, gan deju priekšnesu
mus (par tiem paldies Anitai Gī
zei un Lolitai Jakabsonei).
Ziemas saulgrieži ir laiks, ko
pavadām kopā ne tikai ar saviem
mīļajiem un tuvajiem, bet arī paši
ar sevi. Tas ir laiks, kad varam
sakārtot savus darbus, domas,
emocijas, gūt gandarījumu par
paveikto un dāvināt prieku cits
citam, esot kopā. Varam dalīties
ar gaismu un cerību, jo ziemas
saulgriežos gada visgarākajā
naktī mēs iededzam gaismu –
sveces un sirds gaismu – un sa
gaidām rītu – jaunu dienu, jaunu
sākumu, kad diena ar katru mi
nūti un stundu top arvien garāka.
Novēlam visiem ar prieku sagai
dīt gaismas laiku! Paldies visiem,
kuri bija kopā šajā spēlē!
Sanita Šlekone
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Ar ziemas saulgriežu svētību
jaunajai mājvietai

Ziemassvētku pasākums
Folkloras kopa Cielava svin kopā ar tūjiešiem

Tūjas bibliotēkai, atceroties aizvadī
to gadu, ir neslēpts prieks par padarīto.
It īpaši spraigs darba un svētku ziņā bija
aizvadītā gada pēdējais mēnesis decem
bris, kurā varēja apkopot padarīto Latvijas
100. jubilejas gadā.
Šādā laikā gribas pakavēties pie dažām
bibliotēkai nozīmīgām dzīves pieturzī
mēm. Pati nozīmīgākā – Tūjas bibliotēkas
jaunā mājvieta. Paldies par muzikālo uz
mundrinājumu un pārsteiguma momentu
jauno telpu iesvētīšanā kapelas Ieviņa vī
riem, it īpaši tās dvēselei Valdim Ander
sonam, bez kura svētības un līdzdalības
nav iedomājami bibliotēkas nozīmīgākie
pasākumi. Tāpat Astrai Tomsonei par ie

guldījumu un darbu, tos fiksējot. Paldies
dzejoļa Zilie brīnumi radītājai dzejniecei
Lidijai Bērzei. Nu Tūjas bibliotēka, patei
coties jurģiem, var lepoties ar veltījumu
dzejā, kas ietverts autores jaunākajā – tre
šajā – krājumā Nemiers, kam tikko nosvi
nēti atvēršanas svētki.
Paldies gleznotājai Mārai Skridei par
brīnišķīgo darbu izstādi! Tās krāsainība
priecēs mūsu apmeklētājus arī vēl šī gada
pirmajos divos mēnešos.
Vēl un vēl gribas atcerēties romantisko
gaisotni un tikšanos ar literāri muzikālā
pasākuma viesiem – Valdi Atālu un viņa
domubiedriem, mūziķiem Arnoldu Kārkli
un Egonu Pičneru, kura dziedātās roman

ces neatstāja mūs vienaldzīgus.
Tieši pirms Ziemassvētkiem tradicionā
lajā gada noslēguma pateicības pasākumā
šogad jau otrreiz Tūjas bibliotēkā viesojās
Salacgrīvas kultūras nama folkloras kopas
Cielava dalībnieces. Vakarēšanas rituāla
tradīciju stāstu aizsāka pati kopas vadītāja
Zenta Mennika. Ar dziesmām un muzicē
šanu, klājot saimes galdu, ar sarunām un
sirsnīgiem vēlējumiem, ar pašu sarūpētu
cienastu, noslēgumā izbaudot arī zīlēšanas
maģiju, izspēlējām, izdziedājām, izrunā
jām un beigās izzīlējām savu nākotni.
Paldies uzticīgajiem lasītājiem, visiem,
kuri ne tikai čakli lasa, bet arī apmeklē
bibliotēku un tās rīkotos pasākumus. Pal

dies grāmatu un žurnālu dāvinātājiem, it
īpaši Viedai Skultānei par grāmatām bēr
niem angļu valodā, tāpat visiem dāsnajiem
palīgiem. Īpašs paldies Rūtai. Paldies rak
stu rakstītājiem, fotogalerijas veidotājiem,
sadarbības partneriem, finansētājiem, ko
lēģiem. Ikvienam, kam rūp bibliotēkas at
tīstība Tūjā.
Lai mērķtiecīgs, uz veselīgu sadarbī
bu tendēts un sasniegumiem vainagots
2019. gads!
Zeltīte Millere,
Tūjas bibliotēkas vadītāja
Astras Tomsones foto no ziemas
saulgriežu pasākuma

Novada senioru Ziemassvētki

Tieši pirms Ziemas
svētkiem, 22. decem
bra pēcpusdienā, kopī
gai svētku svinēšanai,
kas kļuvusi nu jau par
labu tradīciju, pulcējās
Salacgrīvas novada se
niori. Pasākumu atklāja
pensionāru biedrības
valdes locekle Gunta
Kariņa. Viņa seniorus
un viesus uzrunāja
šādi: – Mīļie un vienīgie! Viss plūst un mainās, un tagad ir īstais
brīdis pabeigt iesākto, lai atbrīvotu vietu
tam jaunajam, kas jau
drīzumā ienāks mūsu
dzīvē. Šis laiks dod
daudz prieka, jo tuvojas svētki. Nav noteikta
standarta, kā jādzīvo,
svarīgākās ir izjūtas
un vēlmes. Ir vērts pamanīt un novērtēt, ka
ikdiena ir skaista! Sa
ar novada senioriem svētku reizē bija pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs un Sociālā dienesta
rīkojumu ieskandēja Kopā
vadītāja Ilze Ēltamma
senioru koris Salaca,
diriģente Agita Zvejniece, pie klavierēm un gaidu. Un ļoti ceru, ka viņi atbrauks. un savu ģimeņu labā. Vēlu visiem veselīKas tad ir mūsu rūpes? Dzīvot, priecāties bu, spēku un dzīvesprieku! Mums prieks
Jānis Lucāns.
Apsveikuma vārdus novada senioru par saviem tuviniekiem un domāt, kā iet sadarboties ar jums!
Novada seniorus svētkos sveica arī So
saimei sacīja Salacgrīvas pašvaldības va mūsu bērniem, mazbērniem un mazmazdītājs Dagnis Straubergs: – Paldies jums bērniem. Ne vienmēr, turklāt parasti, viņi ciālā dienesta vadītāja Ilze Ēltamma. Viņa
par brīnišķīgajiem un viedajiem darbiem, neklausa mūs, un tā tam jābūt. Bet ir ār- sacīja: – Ar prieku skatos jūsu smaidīgajās
ko darāt. Šodien būšu nedaudz nostal- kārtīgi svarīgi, lai viņi klausās, kad stāstāt sejās un saprotu, ka jūs izbaudāt mirkli.
ģisks. Ziemassvētku laikā šeit es stāvu jau savas gudrās, viedās domas. Sākumā viņi Katra diena jums ir svētki. Vēlos no jums
astoņpadsmito reizi, un ar katru gadu ar- neticēs, bet ar laiku atcerēsies jūsu gud- mācīties nesteigties, izbaudīt mirkli, ievien vairāk jūs saprotu. Es gaidu, kad mā- rību un viedumu. Šajos baltajos Ziemas- vilkt elpu un apstāties, jo man dzīves ritms
jās uz Ziemassvētkiem atbrauks mani bēr- svētkos no sirds sveicu un saku paldies par šobrīd ir ļoti ātrs. Ir liels prieks būt šeit
ni. Es tīru māju, klāju galdu, gatavoju ēst jūsu darbiem un ieguldījumu mūsu novada un sveikt jūs svētkos. Novēlu veselību, jo

visas pārējās lietas ir atkarīgas no tās.
Sociālā dienesta čaklie rūķīši bija sagā
dājuši dāvanas un īpašu paldies tiem, kuri
rada mums svētkus. Salacgrīvas senioru
korim Salaca un tās vadītājam J. Lucānam
dienesta darbinieces un rūķi pasniedza sa
darbībā ar akciju sabiedrību Grindeks sa
rūpētās dāvaniņas.
Salacgrīvas novada seniorus svētkos
sveica draugi no Carnikavas. Senioru
biedrības Paeglis vārdā salacgrīviešus
sveica Gunita Dzene: – Ceru, ka jums labi
klājas vienā no manām mīļākajām vietām – Salacgrīvā, kur Salaca ietek jūrā,
kur var redzēt baltās buru laivas un gaisā
sajust «Brīvā viļņa» smaržas. Šeit jūtos kā
mājās! Novēlu jums veselību un izturību!
Un tiekamies 29. jūnijā piektajos piejūras
novada senioru svētkos «Pie jūras dzīve
mana» Jaunpilī.
Savukārt Salacgrīvas novada pensionā
ru biedrība paldies par atbalstu visa gada
garumā teica Salacgrīvas novada domei,
īpaši pašvaldības vadītājam, vēlot visiem
daudz spēka, enerģijas un veselību pilsētas
un novada radošo darbu īstenošanā.
Svētku koncertu novada senioriem un
viesiem šajā pēcpusdienā bija sarūpējuši
Salacgrīvas kultūras nama mazie dejotā
ji, kuri kopā ar vadītāju Anitu Gīzi izde
joja vairākas dejas, senioru koris Salaca
un vokālais ansamblis Dziedātprieks, ko
vada A. Zvejniece. Ansamblis savu uzstā
šanos sāka ar kompozīciju, kurai melodiju
sarakstījusi pati Agita bet tekstu – mūsu
limbažniece Astra Tomsone.
Pēc koncerta seniori kavējās kopīgās
sarunās, mielojās un dejoja, skanot grupas
Allegro mūzikai.
Ilga Tiesnese
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Jubilāriem
Kad baltas sniega rozes saplaukst logos,
Mēs vēlam, lai jums apkārt plaukst arvien
Tās rozes, ko dod tuvu draugu rokas
Un kuru mīļums sirdi saulē sien!

Ziemas aukstumā lai karsta tējas
krūze, mīļi radi, labi draugi,
sirsnīgi kaimiņi ir vienmēr kopā ar jums!
Veselību, sirds siltumu un mīlestību!

Noskrien ziemu
SALACGRĪVĀ

(vakara, tumsas posms)
26. janvārī
Starts un finišs –
Salacgrīvas vidusskola (Pērnavas iela 31)
Dienas programma:

14.30–16.10 pēdējā brīža reģistrācija (jauniem dalībniekiem)
14.30–16.20 reģistrēto dalībnieku numuru izņemšana
16.10 starts kanikrosa distancei (9,1 km)
16.30 starts tautas (9,1 km) un sporta (18,2 km) distancei
16.35 starts pārgājiena-nūjošanas distancei
		Es neskrienu, es eju (9,1 km)
18.00 apbalvošana kanikrosa distances dalībniekiem
18.30 apbalvošana un izloze tautas distances dalībniekiem
19.30 apbalvošana un izloze sporta distances dalībniekiem
19.45 izloze pārgājiena dalībniekiem
19.45 trases slēgšana
Salacgrīvas trases šefs (plānošana, tīrīšana un marķēšana) –
Māris Bergšteins (mob. t. 26562355).

2019. gada 23. janvāris

Saimniek, mūsu valsts
likums prasa, lai es būtu
čipēts un reģistrēts!
Lūdzu, pārliecinies Lauksaimniecības datu centra
mājaslapā, vai tur ir visa informācija par mani:

čipa numurs,
Tava telefona numurs,
Tava adrese,
mans vārds.

Ja dzīvē gadās, ka pazūdu, tad atradējs,
izsaucot policiju vai aizvedot mani uz jebkuru
vetklīniku vai patversmi, uzzinās, ka es Tev piederu.
Es ātri atgriezīšos mājās.
Arī tad, ja pazušanas laikā ar mani notiks
kaut kas pavisam slikts, čipu varēs nolasīt un
Tev paziņot, ka manis vairs nav.
Čipa reģistrēšana Lauksaimniecības datu centrā
maksā tikai 3,50 eiro.
Ja man nav čipa, vēlos Tev paprasīt –
vai es vispār esmu vajadzīgs,
Jo suņi bez čipa nevienam nepieder!

Čipa un reģistrācijas esamība nemēra mīlestību,
bet Tavu, CILVĒK, atbildību gan!

Ainažu kultūras namā
26.I

9.II
16.II

18.00

koru draudzības vakars. Piedalās Ainažu jauktais koris Krasts, Alojas kultūras nama jauktais
koris Ale, Strenču novada kultūras centra jauktais koris Rītu puse, Rūjienas kultūras nama jauktais
koris Ziemeļblāzma. Aicināti visi! Ieeja bez maksas
18.00 danču vakars Ainažos. Piedalās vairāki deju kolektīvi. Visi aicināti uz koncertu!
18.00 starptautisks koru draudzības koncerts Dziesma pāri robežām

Salacgrīvas kultūras namā

30.I
17.30
				
				
6.II
18.00
9.II
19.00
16.II
23.II

20.00
19.00

27.II

18.00

2.II

11.00
18.00

Ciemos pie Valsts
prezidenta

I. Prisjolkovas seminārs 1. čakru enerģijas līdzsvarošanas praktiskā nodarbība. Kā veidot
sazemējumu, kā iegriezt enerģiju pirmajā čakrā, kā spēcināt savas saknes, kā sapildīt pagātni ar
piedošanu un mīlestību. Dalību seminārā pieteikt kultūras namā līdz 28. janvārim
dokumentālā filma 100 gadi esības vējos. Filma par Latvijas simtgadniekiem. Ieeja – 1 EUR
Meteņdienas danču vakars kopā ar Cielavas spēlmaņiem. Laipni lūgti visu vecumu dancotgribētāji.
Vakara gaitā apgūsim danču soļus un iesim rotaļās. Ieeja – bez maksas
Salacgrīvas kultūras nama tautas mākslas kolektīvu atpūtas vakars
tautas deju koncerts Tingeltangela deju putenis. Piedalās TDA Teiksma, VPDK Iecava,
VPDK Dzieti, VPDK Teiksma, VPDK Tingeltangels un JDK Randa. Ieeja – 2 EUR
spēlfilma 7 miljardi gadu pirms pasaules gala. Stāsts ir vecs kā pasaule un tāpēc tik ļoti pazīstams
un aktuāls. Puisis iepazīst meiteni. Jaunieši satiekas sapņainajā Francijā, starp viņiem izveidojas
kaislīgs romāns. Tad viņi atgriežas mājās, kur gaida pienākumi, kur ir vecās problēmas, no kurām
varēja aizmukt, būdami prom. Šis ir stāsts par mīlestību. Ieeja 3 EUR
Salacgrīvas vidusskolas sporta zālē tradicionālais absolventu mačs basketbolā
trīspunktu metienu konkursa atlase un absolventu savstarpējie mači
spēle Absolventi – Skolēni.
Starplaikā trīspunktu konkursa fināls.
Apbalvošana.

Laikā, kad dienas visīsākās
un ikvienam aizvien nozīmīgāks
kļuva sapnis par sniegu, Valsts
prezidents izsludināja bērnu
zīmējumu konkursu par Zie
massvētkiem. Jau otro gadu šajā
konkursā aktīvi piedalījās Salac
grīvas mākslas skolas audzēkņi.
Četrus labākos darbus nosūtījām
Valsts prezidenta kancelejai.
Pateicībā par piedalīšanos

Ziemassvētku kartīšu konkursā
to autori un pedagogi bija aicinā
ti uz pieņemšanu pie Valsts prezi
denta Raimonda Vējoņa.
Attēlā Salacgrīvas mākslas
skolas audzēkņi Megija Dace
Henkuzena, Jasmīna Anna Sim
sone, Miks Gusakovs un skolas
direktors Imants Klīdzējs.

Aicinām izmantot
Salacgrīvas novada
bibliotēkās pieejamos
pakalpojumus!
Tos var saņemt Salacgrīvas novada bibliotēkā (SNB), Ainažu bib
liotēkā (AB), Korģenes bibliotēkā (KB), Liepupes bibliotēkā (LB),
Svētciema bibliotēkā (SB), Tūjas bibliotēkā (TB).
Bibliotēkas pakalpojumi

VID aicina darba devējus līdz 1. februārim
iesniegt informāciju par darbiniekiem
izmaksātajām summām

Valsts ieņēmumu dienests
(VID) atgādina, ka visiem dar
ba devējiem līdz 1. februārim
jāiesniedz paziņojums par fizis
kajām personām izmaksātajām
summām 2018. gadā, ja darba
attiecības bijušas līdz 2018. gada
31. decembrim.
Korekta šāda paziņojuma ie
sniegšana ir ļoti būtiska, jo šie
dati tiek izmantoti gada ienākumu
deklarācijas sagataves izveido
šanai un laikus nodrošina darba
ņēmējiem pārmaksātā iedzīvotā
ju ienākuma nodokļa atmaksas
procesu. Proti, ja VID saņēmis
korektu paziņojumu par fiziskajai
personai izmaksātajām summām,
tad, personai iesniedzot gada ienā
kumu deklarāciju elektroniski, šie
dati deklarācijā parādās automā
tiski. Papildus norādāma būs tikai
tā informācija, kas nav pieejama
valsts informācijas sistēmās.
Ņemot vērā, ka ar 2018. gadu

ieviests prognozētais mēneša ne
apliekamais minimums, ko ap
rēķina VID, izmantojot iestādes
rīcībā esošos datus, VID aicina
darba devējus pārliecināties par
neapliekamā minimuma un at
vieglojumu par apgādībā esoša
jām personām pamatotu un parei
zu atspoguļošanu paziņojumos.
Paziņojumu par fiziskai per
sonai izmaksātajām summām*
iesniedz šādos gadījumos:
l ja darba attiecības ar personu
ir pastāvējušas līdz gada beigām;
l ja personai izmaksāti ienāku
mi, kas saistīti ar tās saimnie
cisko darbību (piemēram, mak
sāts par kustamā vai nekustamā
īpašuma iznomāšanu, izīrēšanu
u.c.);
l ja personai izmaksāti ienāku
mi, kas nav atbrīvoti no aplik
šanas ar iedzīvotāju ienākuma
nodokli, bet no kuriem nodoklis
izmaksas vietā nav jāietur (pie

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

Ilga Tiesnese

Mērvienība

Cena (EUR)
[bez PVN]

Lasītāju apkalpošana
Starpbibliotēku abonementa izmantošana (SNB) 1 izpildīts pieprasījums

0,22

Izdruka no datora A4 formāts:
melnbalta, teksts (SNB, AB, KB, LB, SB, TB)

1 lpp.

0,07

melnbalta, attēls (SNB, AB, KB, LB, SB, TB)

1 lpp.

0,14

krāsaina, teksts (SNB, AB, KB, SB, TB)

1 lpp.

0,65

mēram, ienākumi, ko saņem lik
vidācijas vai reorganizācijas ga
dījumā u.c.);
l ja personai izmaksāti ar nodok
li neapliekamie ienākumi (pie
mēram, izmaksātas stipendijas,
apdrošināšanas atlīdzības u.c.).
VID Sabiedrisko attiecību daļa

krāsaina, attēls (SNB, AB, KB, SB, TB)

1 lpp.

0,90

melnbalta, teksts (SNB, AB, KB, LB, SB, TB)

1 lpp.

0,07

melnbalta, attēls (SNB, AB, KB, LB, SB, TB)

1 lpp.

0,14

krāsaina, teksts (SNB, AB, KB, SB, TB)

1 lpp.

0,65

krāsaina, attēls (SNB, AB, KB, SB, TB)

1 lpp.

0,90

melnbalta, teksts (SNB, KB, TB)

1 lpp.

0,14

* Kārtība, kādā paziņojumus
par fiziskai personai izmaksāta
jām summām iesniedz VID un
izsniedz ienākuma saņēmējam,
noteikta:
l likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli;
l Ministru kabineta 2010. gada
21. septembra noteikumos
Nr. 899 Likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» normu
piemērošanas kārtība;
l Ministru kabineta 2008. gada
25. augusta noteikumos Nr. 677
Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem.

melnbalta, attēls (SNB, KB, TB)

1 lpp.

0,28

krāsaina, teksts (SNB, KB, TB)

1 lpp.

1,25

krāsaina, attēls (SNB, KB, TB)

1 lpp.

1,56

melnbalta, teksts (SNB, KB, TB, AB)

1 lpp.

0,14

melnbalta, attēls (SNB, KB, TB, AB)

1 lpp.

0,28

krāsaina, teksts (SNB, KB, TB)

1 lpp.

1,25

krāsaina, attēls (SNB, KB, TB)

1 lpp.

1,56

Skenēšana (SNB, AB, KB, LB, SB, TB)

1 reize (līdz 5 lapām)

0,14

Faksa izmantošana (SNB, AB, KB, LB, SB, TB)

1 reize (līdz 5 lapām)

0,25

Kopēšana A4 formāts:

Izdruka no datora A3 formāts:

Kopēšana A3 formāts:

Bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem no bibliotēkas krājuma un
datubāzēm pievienotās vērtības nodokli (PVN) nepiemēro.
Bibliotēkas sniegtie pakalpojumi no klientu materiāliem apliekami
ar PVN likumā noteiktā kārtībā.
Maksas pakalpojumi apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes
29.07.2015. lēmumu Nr. 263, grozījumi veikti 21.09.2016.

Avīzes izdevējs – Salacgrīvas novada dome sadarbībā ar laikraksta Auseklis redakciju.
Izdevējdarbības atļauja Nr. 1449.
Salikts datortehnikā laikraksta Auseklis redakcijā, Limbažos, Jūras ielā 6.
Iespiests SIA Latgales druka Rēzeknē, Baznīcas ielā 28. Tirāža 4000 eks.

