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Aizņēmumu 
nepieejamība 
pašvaldībām – 

ārkārtas situācija?
	 Latvijas	Pašvaldību	 savienība	
(LPS)	 vērsās	 pie	 valdības,	 adre-
sējot	Ministru	prezidentam	Kriš-
jānim	Kariņam	vēstuli,	kurā	tika	
norādīts	 –	 tas,	 ka	 pašvaldībām	
nav	 iespējams	 saņemt	 aizņēmu-
mus	pat	Eiropas	Savienības	(ES)	
un	 pārējo	 ārvalstu	 fondu	 līdzfi-
nansēto	 projektu	 īstenošanai,	 ir	
uzskatāms	 par	 ārkārtas	 situāci-
ju,	 ziņoja	 informācijas	 aģentūra	
LETA.	
	 11.	jūnijā	valdība	atbalstīja	Fi-
nanšu	ministrijas	 (FM)	 informa-
tīvajā	 ziņojumā	Par 2019. gada 
kopējo pašvaldību aizņēmumu 
limitu un pašvaldību aizņēmumu 
pieprasījumiem	 piedāvātos	 iero-
bežojumus	pašvaldībām	aizņem-
šanās	jomā.	Tie	paredz,	ka	priori-
tāri	 tiks	 izsniegti	 aizņēmumi	ES	
un	 citu	 ārvalstu	 finanšu	 palīdzī-
bas	līdzfinansēto	projektu	īsteno-
šanai.	 Taču	 aizņēmums	 nevarēs	
pārsniegt	 projekta	 attiecināmo	
izmaksu	 kopsummu.	 Paredzēts	
kredītus	izsniegt	arī	pērn	uzsākto	
projektu	 pabeigšanai.	 Pašvaldī-
bas	gan	vēlas	 īstenot	arī	 investī-
ciju	projektus,	kam	nav	saņemts	
fondu	atbalsts.
	 FM	 dzīvajā rindā	 pēc	 aizņē-
mumiem	 šim	 mērķim	 gaida	 jau	
vairāk	 par	 100	 pieprasījumiem,		
kuru	 īstenošanai	pašvaldības	vē-
las	aizņemties	aptuveni	44	miljo-
nus	eiro.	Taču	arī	fondu	atbalstīto	
projektu	saraksts	ir	garš	–	gandrīz	
70.	To	īstenošanai	šogad	būtu	ne-
pieciešams	 41	 un	 nākamgad	 vēl	
31	miljons	eiro.	Jāpiebilst,	šis	sa-
raksts	nav	noslēgts	–	tiek	iesnieg-
ti	aizvien	jauni	pieprasījumi.	

	 Bažas	 par	 to,	 ka	 pašvaldības	
nevarēs	 tikt	 pie	 projektu	 īsteno-
šanai	 nepieciešamajiem	 aizņē-
mumiem,	 vairākkārt	 paudis	 Sa-
lacgrīvas	 novada	 domes	 priekš-
sēdētājs	Dagnis	Straubergs.	Viņš	
Saeimā	un	valdībā	notiekošo	rak-
sturo	kā	teātri	ar	mērķi	radīt	ilū-
ziju,	ka	tiek	kaut	kas	darīts	valsts	
labā.	 –	 Finanšu komitejā pār-
skatījām prioritātes, spriedām, 
ko varam darīt šajā situācijā.	Ja 
valdība neko nemainīs, daudzi 
projekti būs jāatliek uz labākiem 
laikiem, – viņš	uzskata.	Pašvaldī-
bā	joprojām	cer,	ka	varēs	tikt	pie	
līdzekļiem	 fondu	atbalstīto	 iece-
ru	 īstenošanai,	 taču	 iespēju	 īste-
not	 pārējās,	 visticamāk,	 	 nebūs.	
–	 Projektu sagatavošanā iegul-
dīti līdzekļi un enerģija. Turklāt 
to “derīguma termiņš” ir divi 
gadi, – viņš	norāda.	Ja	šajā	laikā	
projektu	neīsteno,	to	faktiski	var	
izmest	atkritumu	grozā.	D.	Strau-
bergs	uzskata,	 ka	valdība	 šobrīd	
nespēj	paskatīties	uz	attīstību	ilg-
termiņā,	kā	arī	ignorē	plānošanas	
dokumentos	norādītās	prioritātes.	
–	Arī ierēdņi nesaprot, kas valstī 
notiek. Viņi spēlējas ar cilvēkiem, 
piedāvājot citās Eiropas valstīs 
sagrābstītas idejas, – viņš	 bilst,	
runājot	 par	 dažādām	 reformām	
un	 citiem	 ierosinājumiem,	 ar	 ko	
klajā	 nāk	 ministriju	 pārstāvji. 
Valdībai	drīzāk	vajadzētu	paska-
tīties	uz	to,	kas	notiek	Lietuvā	un	
Igaunijā,	 lai	 saprastu,	 kādā	 vir-
zienā	 attīstās	 reģions,	 kurā	 atro-
das	Latvija.

Linda Tauriņa,
«Auseklis»

Viesi no Čehijas
	 No	 30.	 jūnija	 līdz	 5.	 jūlijam	
Čehijas	izpilddirektoru	asociāci-
jas	delegācija	apmeklēja	Vidze-
mes	novadus.	
	 1.	jūlijā	viesi	devās	uz	Rūjie-
nu	un	Mazsalacu,	nākamajā	die-
nā	 iepazina	 Limbažu	 un	 Salac-
grīvas	 novadu,	 trešdiena	 pagāja	
Valmierā	un	Kocēnu	novadā,	bet	
savu	piecu	dienu	vizīti	čehi	no-
slēdza	ar	Brenguļu	un	Smiltenes	
novada	apmeklējumu.	
	 2.	 jūlijā	 Salacgrīvas	 novadā	
viesojās	 13	 izpilddirektori	 no	
dažādām	 Čehijas	 pašvaldībām.	
Ārzemju	 viesi,	 Latvijas	 Pašval-
dību	 izpilddirektoru	 asociācijas	
(LPIA)	 valdes	 priekšsēdētājs	
Ivo	Virsis	un	Latvijas	Pašvaldī-
bu	savienības	(LPS)	padomniece	
Sniedze	Sproģe	tikās	ar	Salacg-
rīvas	novada	domes	priekšsēdē-

tāju	Dagni	Straubergu,	 iepazina	
un	 degustēja	 akciju	 sabiedrības	
Brīvais vilnis	 produkciju	 un	
diskutēja	 ar	 tās	 izpilddirektoru	
Māri	 Trankali,	 izstaigāja	 nēģu	
taci,	 iepirkās	 veikaliņā	 Radīts 
Salacgrīvas novadā	 un	 apskatī-
ja	 atpūtas	 kompleksu	 Kapteiņu 
osta,	 turpat	vakariņoja	un	klau-
sījās	Vitālija	Bogdanoviča	izpil-
dītās	dziesmas.	
	 Čehu	 izpilddirektoru	 asoci-
ācijas	 priekšsēdētājs	 Vāclavs	
Sīkora	 atzinīgi	 novērtēja	 Salac-
grīvā	redzēto	un	uzteica	pašval-
dības	vadītāja	attīstības	redzēju-
mu,	pie	reizes	atzīstot,	ka	mums	
ir	līdzīgas	problēmas	un	iespējas	
to	 risināšanā.	Latviju	un	Čehiju	
vieno	ne	tikai	hokejs…

Ilga TiesneseČehijas izpilddirektori un Latvijas puses pārstāvji pie Imanta Klīdzēja veidotās Latvijas bāku kartes akciju 
sabiedrības Brīvais vilnis telpās
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Atdzimst Svētciema muižas stallis
	 Pēc	 1638.	 gada	 celtās	 Svēt-
ciema	 muižas	 stallis	 ilgus	 gadus	
bija	pamests.	Pētot	šīs	vietas	vēs-
turi,	 esmu	 atradusi	 informāciju,	
ka	 pēc	 valsts	 zemes	 reformas	 
1925.	 gadā	 stallis	 pārgājis	 valsts	
īpašumā	 un	 tajā	 atradusies	 viena	
no	 pirmajām	 Latvijas	 zirgaudzē-
tavām,	 ko	 likvidēja	 1945.	 gadā.	
Pēc	tam	tur	saimniekoja	padomju	
saimniecība	Salacgrīva,	vēlāk	tas	
bija	pašvaldības	īpašums.	Pēc	pār-
došanas	 izsolē	 Svētciema	 stallim	
vairākkārt	 mainījās	 īpašnieki,	 un	
tagad	tā	saimnieks	ir	igauņu	uzņē-
mējs	 Raimonds	 Perns	 (Raimond	
Pärn).	
	 Jau	gadus	20,	braucot	pie	biz-
nesa	 parteriem	 Rīgā,	 viņš	 vēro-
jis,	 kas	 notiek	 ar	 šīm	kādreiz	 tik	
ievērojamajām	 ēkām.	 Un	 pagā-
jušajā	 gadā	 nolēmis	 Svētciema	
zirgu	 stalli	 iegādāties.	 Izrādījies,	
ka	ēkām	ir	trīs	saimnieki,	kuri	ne-
sadarbojas,	bet	visi	 ir	 ieinteresēti	
no	 īpašuma	 atbrīvoties.	 To	 darīt	
mudināja	 arī	 pašvaldības	uzliktie	
sodi	par	nesakopto	un	bīstamo	ob-
jektu,	 tāpat	paaugstinātais	nekus-
tamā	īpašuma	nodoklis.	
	 Pēc	 īpašuma	 iegādes	 un	 do-
kumentu	 sakārtošanas	 Raimonds	
devies	 uz	 Salacgrīvas	 novada	
domi,	 lai	 saskaņotu	 turpmākās	
darbības.	Uzņēmējs	bijis	patīkami	
pārsteigts	par	būvvaldes	vadītājas	
Inetas	Cīrules	pozitīvo,	pretimnā-
košo	 un	 optimistisko	 attieksmi,	
ieinteresētību	 un	 atsaucību.	 Tūlīt	
pat	 viņš	 iepazīstināts	 ar	 vietējo	

arhitekti	Līgu	Treiju	un	viņas	vīru	
Aldi,	kuram	ir	būvniecības	firma,	
un	 darbi	 ritējuši	 uz	 priekšu	 ļoti	
veiksmīgi.	
	 Uz	 jautājumu,	 kas	 būs	 bijušā	
Svētciema	 zirgu	 staļļa	 ēku	 kom-
pleksā,	 Raimonds,	 daudz	 nedo-
mājot,	 atbild:	 – Šī vieta ir ļoti 
skaista, blakus ir lielais ceļš un 
garāmbraucot komplekss ir labi 
redzams un pamanāms. Visas trīs 
ēkas paliks tādas, kā tās vēsturiski 
bijušas. Visticamāk, tas būs atpū-
tas, tikšanās un konferenču centrs 
ar lielām, plašām un atvērtām 
telpām. Cik zinu, tuvākajā apkār-
tnē nav plašu telpu konferencēm, 
lieliem pasākumiem, kuros pieda-

lītos 100 un vairāk cilvēku, tā ir 
problēma Latvijā un arī Igaunijā. 
Bet vispirms ēkas jāatjauno tā, lai 
tās nebruktu un nebūtu bīstamas.
	 Arhitekte	 Līga	 izgatavojusi	
skiču	projektu,	kur	1.	stāvā	ir	 ie-
zīmējusi	 retro	 auto	 izstāžu	 zāli,	
jo	 Raimonds	 kolekcionē	 vecus	
braucamrīkus.	 Uzņēmējs	 uzska-
ta,	 ka	 tas	 būtu	 labi,	 jo	 Latvijā	 ir	
Motormuzejs	 Rīgā	 un	 tā	 filiāle	
Bauskā,	bet	uz	šo	pusi	tādu	muze-
ju	nav.	Auto	viņš	kolekcionē	kopš	
1999.	 gada,	 viņam	 gan	 vairāk	 ir	
padomju	 laika	 automašīnas.	 Pats	
uzsmej,	 ka	 viņam	 ir	 daudz	drau-
gu	Somijā,	kuri	prasījuši,	vai	Rai-
monds	negrib	par	lētu	naudu	pār-

dot	viņiem	vecos	auto.	– Es toreiz 
domāju – kā tad tā? Somi tik visu 
pirks un daļa mūsu kultūras līdz 
ar to pazudīs? Nolēmu pats uzsākt 
auto kolekcionēšanu.
	 2.	 stāvā	 plānota	 plaša	 konfe-
renču	zāle,	bet	no	jauna	izbūvēta-
jā	3.	stāvā	būs	viesnīcas	numuriņi.	
Vidus	ēkā	būs	restorāns,	bet	vien-
stāva	 ēkā	 uz	Rīgas	 pusi	 –	 telpas	
amatnieku	darbnīcām,	konditore-
jai,	veikaliņiem,	siera	ražotnei	un	
nelielam	gaļas	 pārstrādes	 ceham.	
Plašo	 iekšpagalmu	 uzņēmējs	 at-
vēlēs	dažādiem	svētkiem	–	vasa-
ras	 teātra	 izrādēm,	 koncertiem,	
tirdziņiem.	
	 Ēku	atjaunošanas	darbus	strād-

nieki	sāka	pavasarī,	jo	ziemā	laik-
apstākļi	to	neļāva.	Šobrīd	celtnie-
ki	 novāc	 bīstamās	 konstrukcijas	
un	sakārto	apkārtni.	Būvnieki	sola	
galvenajai	 ēkai,	 2.	 stāva	 izbūvei	
uzlikt	 betona	 pārsedzes,	 uzcelt	 
3.	 stāvu	 un	 uzlikt	 jumtu.	 Tad	
ziemā	 varēs	 veikt	 iekšdarbus	 un	
ķerties	 pie	 pārējām	 ēkām.	 Katru	
pirmdienu	Raimonds	ar	būvdarbu	
vadītāju	Merku,	kuram	ir	liela	pie-
redze	veco	akmens	māju	un	mui-
žu	atjaunošanā,	ierodas	objektā	un	
apskata	padarīto.	
	 Uzņēmējs	saprot	–	lai	visu	ēku	
kompleksu	 sakārtotu,	 nepiecieša-
mas	 lielas	 investīcijas	 un	 šis	 ob-
jekts	 nekādu	 peļņu	 nenesīs,	 bet	
Svētciems	 un	 Svētupe	 ir	 jauka	
vieta	 blakus	 lielajam	 A1	 ceļam.	
Lai	 savu	 sapni	 piepildītu,	 viņš	
izmanto	savus	un	cenšas	piesais-
tīt	 Eiropas	 Savienības	 līdzekļus.	
Jau	šobrīd	viņam	ir	izdevies	iegūt	
Eiropas	finansējumu	iekšpagalma	
sakārtošanai.	
	 Ģimene	Raimondam	atgādinot,	
ka	laiks	vairāk	domāt	par	pensiju,	
nevis	jaunu	objektu	būvniecību	un	
veco	atjaunošanu.	– Bet man ļoti 
patīk vecas, senas lietas, es jūtu, 
ka man to vajag, gribu nākama-
jām paaudzēm saglabāt un atstāt 
ko labu,	–	apgalvo	Raimonds.	
	 R.	Perns	cer,	ka	viss	būs	kārtībā	
un	izdosies.	Savukārt	es	vēlu,	 lai	
iecere	īstenojas	un	Svētciema	ve-
cas	stallis	atgūst	savu	seno	dienu	
spozmi.

Ilga Tiesnese

Svētciema muižas stallī notiek betonēšanas darbi

Par Rail Baltica
 Rail Baltica	ir	dzelzceļa	transporta	projekts,	kura	
mērķis	ir	integrēt	Baltijas	valstis	Eiropas	dzelzceļa	
tīklā,	un	 tas	 aptver	 četras	Eiropas	Savienības	val	- 
stis	 –	 Poliju,	 Lietuvu,	 Latviju	 un	 Igauniju,	 netie-
ši	 arī	 Somiju,	 pagarinot	maršrutu	 ar	 savienojumu	
Tallina–Helsinki.	Ir	veikti	izpētes	un	sagatavošanās	
darbi,	lai	2019.	gadā	sāktos	Rail Baltica	līnijas	pro-
jektēšana	 starptautiskajā	dzelzceļa	 stacijā	Rīgā	un	
no	2021.	 gadā	–	 būvniecība.	Rail Baltica	 celtnie-
cības	darbi	Rīgā	 ir	 sākušies	un	Rīgas	posmā	 tiem	
jābūt	noslēgtiem	līdz	2025.	gadam.	
	 Taču	visu	Latviju	šķērsojošā	Rail Baltica	trases	
izbūve	 tiks	 īstenota	 kārtās	 –	 Salacgrīvas	 novadu	
šķērsojošā	 posma	Vangaži–Igaunijas robeža	 būve	
sāksies	 vēlāk.	 Šīs	 aktualitātes	 tiek	 publicētas	 arī	

Rail Baltica	mājaslapā	www.railbaltica.org.
	 Trases	novietojums	Salacgrīvas	novadā	tika	iz-
veidots	 kā	 kombinācija	 no	A	 un	B	 alternatīvām.	
Trases	skarto	īpašumu	apzināšana	un	precizēšana	
vēl	turpināsies,	jo	Salacgrīvas	novada	posmam	šo-
brīd	 vēl	 nav	 uzsākta	 lokālplānojuma	 izstrāde	 (tā	
plānota	2020./2021.	gadā).	Tās	laikā	trases	novie-
tojums	atsevišķos	posmos	var	nedaudz	mainīties.	
	 Vairāk	 aktuālas	 informācijas	 par	 īpašumu	 atsa-
vināšanu	 un	 kompensēšanas	 kārtību	 –	 sazinoties	
ar	Rail Baltica	Konsultatīvo	centru,	rakstot	e-pas-
tu	 uz	 info@railbaltica.info	 vai	 zvanot	 pa	 tālruni	
22177238.

«Rail Baltica» komunikāciju daļa

Karte ar apstiprināto trases 
novietojumu

Salacgrīva gatavojas 
kārtējam klasiskās 
mūzikas festivālam

	 No	29.	jūlija	līdz	4.	au-
gustam	 Salacgrīvā	 notiks	
X	Starptautiskais	Salacgrī-
vas	klasiskās	mūzikas	fes-
tivāls.	 To	 organizē	 Salac-
grīvas	 klasiskās	 mūzikas	
festivāla	 fonds,	 kura	 di-
binātājs	 ir	 festivāla	 idejas	
autors,	 kamerorķestra	Vir-
tuozi Moskvi	 un	 ansambļa	 Mo-
cart Kvartet	pirmā	vijole,	izcilais	
krievu	 vijolnieks	 un	 pedagogs	
Aleksejs	Lundins.	Festivāla	mēr-
ķis	 ir	 parādīt	 klasiskās	 mūzikas	
daudzveidību	–	tā	var	skanēt	tik-
pat	brīnišķīgi	gan	pasaules	 labā-
ko	izpildītāju,	gan	iesācēju,	tāpat	
džeza	 orķestra	 izpildījumā.	 Tā	
var	aizraut	klausītājus	gan	pārpil-
dītās	koncertzālēs,	gan	brīvdabā,	
gan	izskanot	skatuvēs	uz	ūdens.
	 Dodot	iespēju	dalīties	pieredzē	
un	radošos	meklējumos,	Salacg-
rīvas	klasiskās	mūzikas	festivāla	
laikā	 tiek	 organizētas	 meistar-
klases	 talantīgākajiem	 Latvijas	
mūzikas	 skolu	 bērniem	 un	 jau-
niešiem	un	 ārvalstu	 audzēkņiem	
Šogad	 jaunieši	 apgūs	 flautas	
spēles	gudrības	pie	izcilās	krievu	
pedagoģes	 Olgas	 Ivušeikovas.	
Deviņu	gadu	laikā	meistarklasēs	
piedalījušies	562	Latvijas	un	ār-
valstu	 mūzikas	 skolu	 audzēkņi.	
Esam	ļoti	priecīgi,	jo	Salacgrīvas	
klasiskās	mūzikas	festivāla	meis-
tarklašu	 patronese	 ir	 Latvijas	
eksprezidenta	Raimonda	Vējoņa	
kundze	Iveta	Vējone.
	 Klasiskās	 mūzikas	 festivāls	
kļuvis	 par	 jauku	 ikgadēju	 tradī-
ciju,	kas	pulcē	Salacgrīvā	izcilas	
Eiropas,	 Krievijas	 un	 Latvijas	
klasiskās	 mūzikas	 zvaigznes.	

Festivāla	 laikā	 notiek	 klasiskās	
mūzikas	koncerti	baznīcās,	brīvā	
dabā	 un	 kultūras	 namos	 Salac-
grīvā,	Ainažos	un	Liep	upē.	Līdz	
šim	 festivāla	 koncertos	 piedalī-
jušies	 tādi	 slaveni	 mākslinieki	
kā	 Kristīne	 Opolais,	 Zemlinski 
Kvartet,	Mocart Kvartet,	Sonora	
Vaice,	Kristīne	Zadovska,	Bjarke	
Mogensens,	Dominique	 de	Wil-
liencourt,	 Sergejs	 Jēgers,	 Katja	
Skanavi,	Anna	Aglatova	u.c.
	 Pirmais	šī	gada	festivāla	kon-
certs	notiks	1.	augustā	Liep	upes	
muižā.	 2.	 augustā	 Salacgrīvas	
novada	 kultūras	 centrā	 būs	 
A.	Lundina	un	Tatjanas	Fedose-
jevas	koncerts	Atmiņas…	3.	 au-
gustā	 Lielsalacas	 evaņģēliski	
luteriskajā	baznīcā	plānots	ērģeļ-
mūzikas	koncerts	Sapņu tālumā,	
kurā	muzicēs	Larisa	Carjkova	un	
Paula	Šūmane.	
	 Galā	 jeb	 festivāla	 noslēguma	
koncerts	notiks	Kapteiņu ostā	uz	
ūdenī	 peldošās	 skatuves	 3.	 au-
gustā	 ar	 festivāla	 patrona	Alek-
seja	Lundina	un	iepriekšējo	gadu	
meistarklašu	pedagogu	koncertu.	
Meistarklašu	 audzēkņu	 koncerts	
notiks	4.	augustā	Salacgrīvas	kul-
tūras	centrā.	

Ilga Tiesnese,
Salacgrīvas klasiskās mūzikas 
festivāla fonda valdes locekle

mailto:info@railbaltica.info
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Par Andreju, Sprīdīti un mājām
	 Martā	Salacgrīvas	novada	do-
mes	izsludinātajā	jauniešu	bizne-
sa	 grantu	 projektu	 konkursā	 at-
balstu	 guva	Andrejs	Makarē	vičs	
ar	projektu	Skaņu ierakstu un ap-
strādes studija.	Lai	uzzinātu	par	
viņa	 iecerēm,	 tiekos	 ar	Andreju	
saulainā	 jūnija	pēcpusdienā	viņa	
mājās	Smilšu	ielā,	Salacgrīvā.
	 Ar	mūziku	Andrejs	ir	kopā	jau	
sen.	Viss	sācies,	mācoties	Salac-
grīvas	 vidusskolā.	 Lai	 arī	mūzi-
kas	 skolu	 viņš	 nav	 apmeklējis,	
pamatskolā	 spēlējis	 smago	 mū-
ziku.	Ar	 laiku	 puisi	 ieinteresējis	
mūzikas	 radīšanas	 process,	 viņš	
mēģinājis	taisīt	klavieru	skaņdar-
bus	 pašmācības	 ceļā.	 Un	 tā	 jau	 
15	gadu	viņš	rada	mūziku	reklā-
mas	klipiem	un	skaņu	celiņiem.	
	 Pagaidām	Andrejs	ir	viens,	bet	
reizumis	mūzikas	 tapšanā	palīdz	
grupas	biedrs.	Līdz	šim	viņu	lie-
lākais	 darbs	 ir	 skaņu	 celiņš	 rek-
lāmas	 klipam	 projektā	 Katram 
savu tautas tērpu.	 Viņš	 ir	 pār-
liecināts,	ka	komandā	būs	jāņem	
cilvēki,	 kuri	 saprot	 frekvences,	
visus	 profesionālos	 terminus	 un	
nianses,	kā	skaņa	strādā.
	 Startēt	 projektu	 konkursā	
Andrejam	 ieteicis	 Edžus	 Zvīnis,	
kurš	pats	savas	uzņēmējdarbības	
uzsākšanai	 savulaik	 guvis	 atbal-
sta	 finansējumu	 jauniešu	 bizne-
sa	 plānu	 konkursā.	 – Kaut kādi 
instrumenti laika gaitā jau ir ie-
gādāti, tā ir mana aizraušanās. 

Pērku sintezatorus, bungmašī-
nas. Arī tagad nesāku tukšā vietā 
un nav tā, ka visu pērku ar do- 
mu – nu tagad mācīšos… Pro-
jektu aizstāvēju pagājušā gada 
oktobrī. Grūtāk bija sastādīt 
naudas plūsmu, bet beigās viss 
izdevās, finansējumu saņēmu 
marta beigās. Tas ir labs starta 
kapitāls, baigais atspēriens. Ir ar 
ko strādāt, un tas ir daudz vieg-
lāk, atliek tikai izdomāt – ko, bet 
nav vairs jādomā – kā,	 –	 stāsta	
Andrejs.

	 Par	 piešķirto	 finansējumu	
Andrejs	iegādājies	dažādus	mik-
rofonus,	 lauku	 ieraksta	 iekārtu,	
datoru	un	profesionālas	skandas.	
Tagad,	ejot	ārā,	viņš	var	kvalita-
tīvi	 ierakstīt	 dabas	 skaņas:	 vēju,	
lapu	 čaboņu,	 putnu	 čivināšanu,	
visu,	kas	notiek	apkārt.
	 Šobrīd	 jaunais	 uzņēmējs	 at-
bilstoši	 savām	 muzikālajām	 in-
teresēm	dzīvo	un	strādā	reklāmas	
nozarē	 Rīgā.	 Pērnvasar	 Andrejs	
ar	draugu	palīdzību	 izremontējis	
telpas	 un	 studijā	 izveidojis	 ska-

ņas	izolāciju,	bet	viņa	piecgades	
plāns	 ir	 iekārtot	 savu	 ierakstu	
studiju	 Salacgrīvā.	 Viņa	 lielākā	
vēlme	 ir	 ierakstīt	 skaņu	 un	 ra-
žot	 tā	 saucamās	 skaņu	 bankas:	
skaņu	dizainu	filmām,	seriāliem,	
klipiem,	 kas	 būtu	 Salacgrīvas	
produkts.	Andrejs	 ir	 izpētījis,	ka	
pieprasījums	 pēc	 skaņu	 reklā-
mām	 ir	 daudz	 lielāks	 nekā	 pie-
dāvājums.	 Savai	 studijai	 vien	
jārada	 pāris	 reklāmas	 klipu,	 lai	
būtu	ko	rādīt	un	prezentēt	citiem.	
– Esmu sajutis, ka pienācis laiks 
pārmaiņām, gribu būt neatkarīgs 
un patstāvīgs, pats sev darba de-
vējs. Redzu sevi Salacgrīvā, man 
patīk te strādāt, šobrīd ar por-
tablo ierakstu iekārtu tas ir ie-
spējams. Failu nosūtīšana notiek 
internetā, savukārt ar klientiem 
sarunas iespējamas e-pastos un 
sazvanoties Vienreiz nedēļā varu 
aizbraukt uz Rīgu satikties, izru-
nāties, bet strādāt mājās, savā 
studijā, –	 stāsta	 Andrejs,	 kurš	
šobrīd	 reģistrē	 savu	 uzņēmumu	 
Bold sound.
	 Es	Andreju	 salīdzinu	 ar	 Sprī-
dīti,	kurš,	izceļojies	pa	pasauli,	ir	
sapratis,	ka	Laimīgā	zeme	tomēr	
ir	mājās.	 Pats	 viņš	 saka:	– Rīgā 
dzīvoju un strādāju no 18 gadu 
vecuma. Nu, kad pagājuši desmit 
gadi, lielo pilsētu esmu izbaudī-
jis, man tā ir mazliet par skaļu 
un trauksmainu. Rīgā ir savas 
vietas, kur var atpūsties, bet ilg-

termiņā tur dzīvot nevēlos. Ne-
gribu, lai mani bērni augtu Rīgā! 
Varbūt romantizēju, bet vēlos, 
lai viņiem būtu tāda pati bērnī-
ba kā man. Esmu no Salacgrīvas 
un vēlos te atkal atgriezties. Tas 
ir skaisti, ka mūsu pašu jaunieši 
raksta projektus un atgriežas. Ja 
grib un tiešām dara, atbalstu var 
atrast, un tad agrāk vai vēlāk viss 
sanāk. Tas nebūs viegli un ātri, to 
es saprotu, bet ja dara, tad nevar 
regresēt. Kaut vai maziem so-
ļiem, bet es ej uz priekšu.
	 Liels	 atbalsts	Andrejam	 ir	ģi-
mene,	 jo	 īpaši	 mamma	 Irēna.	
– Vajag biežāk skatīties Salac-
grīvas mājaslapu, rakstīt pro-
jektus un braukt uz Salacgrī- 
vu, –	sarunas	beigās	smejot	rosi-
nāja	Andrejs.
	 Vēlu	 Andrejam,	 lai	 izdodas	
iecerētais,	 un	 –	 kas	 zina,	 varbūt	
mums	 izveidosies	 laba	 sadarbī-
ba!
	 Atgādinājumam	 –	 lai	 atbals-
tītu	 jauniešu	 iesaisti	 biznesā,	
2011.	 gadā	 Salacgrīvas	 novada	
dome	 uzsāka	 jauniešu	 biznesa	
plānu	 konkursu	 komercdarbības	
uzsākšanai.	 Tā	 mērķis	 ir	 stimu-
lēt	 jaunu	 komersantu	 veidoša-
nos	 novadā,	motivējot	 jauniešus	
sava	 biznesa	 veidošanai.	 Kopš	
2011.	gada	atbalstīts	vairāk	nekā	 
20	jauno	novada	uzņēmēju.
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Mājās, Salacgrīvā, Andrejs ir laimīgs

Dimanta kāzas 
nosvinētas

	 Aprīļa	beigās	Salacgrīvas	no-
vada Papardēs	 dimanta	 kāzas	
svinēja	Leontīna	un	Jāzeps	Jaun-
romāni.	Lai	uzzinātu	ilgas	un,	kā	
pārliecinājos,	 arī	 laimīgas	 kopā-
dzīvošanas	recepti,	pirms	Jāņiem	
devos	pie	viņiem	ciemos.	
	 Pie	 smaržīgas	 kafijas	 tases	
un	 kūkas	 sākās	 mūsu	 kopīgais	
atmiņu	 ceļojums.	 Leontīna	 un	
Jāzeps	 savas	 jaunības	 dienas	 un	
sapazīšanos	atceras	tik	labi,	it	kā	
tas	būtu	noticis	vakar.	– Esam no 
Latgales, no Līvānu puses, man 
bija 22 gadi, kad iepazināmies. 
Nezinu gan, kurš kuru ieraudzī-
ja… –	atceras	Leontīna.	Savukārt	
Jāzeps	 stāsta,	 ka	 strādājis	 par	
piekabinātāju	 uz	 traktora	 un	 par	
kombainiera	 palīgu	 un,	 kad	 Le-
ontīna	atnāca	strādāt	uz	kolhozu	
pēc	 skolas	 beigšanas,	 tā	 arī	 sa-
pazinušies.	– Gājām uz ballītēm, 
kopā atpūtāmies, tad jau bija 
kārtīgas lauku balles, ne tā kā ta-
gad diskotēkas.
	 Arī	kāzu	dienu	abi	atceras	ļoti	
labi.	1959.	gada	30.	aprīlis	bijusi	
skaista,	 silta	 un	 saulaina	 diena,	
bērziem	bijušas	 lapiņas,	 tāpat	kā	
šogad.	Tajos	laikos	baznīcā	laulā-
ties	 nedrīkstēja,	 bet	 Leontīna	 un	
Jāzeps	 tomēr	 vispirms	 salaulāju-
šies	baznīcā	Vanagos,	līdzi	bijuši	
vien	 divi	 liecinieki.	 Pēc	 tam	 abi	
devušies	 uz	 ciema	padomi	 laulī-
bu	reģistrēt.	Latgalē	kāzas	svinēja	
kārtīgi	–	vispirms	 līgavas	mājās,	
tad	 otrajā	 dienā	 brauca	 uz	 Jāze-
pa	mājām	un	 atkal	 svinēja.	Vīra	
mājās	bijusi	arī	mičošana.	Tagad	
kāziniekiem	 vajagot	 nezin	 kā-
das	 mašīnas	 un	 autobusus,	 viņi	
braukuši	 ar	 smago	mašīnu:	 viesi	
kravas	 kastē,	 jaunais	 pāris	 kabī-
nē.	Pēc	kāzām	Leontīna	palikusi	

dzīvot	 pie	 Jāzepa.	 Smejot	 viņa	
saka:	– Nekā daudz jau mums ne-
bija, mans pūrs bija divi koferīši, 
divi nabagi sagājām kopā. Nebija 
jau arī naudas, par ko pirkt, un, 
ja bija nauda, tad nebija nekā, ko 
pirkt. Tagad jaunie nevar iedo-
māties, kā tajos laikos bija. 
	 Uz	šo	pusi	abus	atvedis	darbs.	
Jāzepa	 māsasvīrs	 strādājis	 me-
liorācijā,	 dzīvojis	 Vidrižos,	 un	
arī	 Jaunromāni	nolēmuši	pārcel-
ties	 uz	 Vidzemes	 pusi.	 Vidrižos	
sākuši	 dzīvot	 1964.	 gadā,	 bet	
Salacgrīvas	 pusē	 viņi	 mīt	 kopš	
1969.	gada.	Jāzeps	strādājis	me-
liorācijā	uz	daudzkausu	ekskava-
tora.	Sākumā	dzīvojuši	Svētupēs,	
tad Lampužos,	bet	nu	 jau	piecus	
gadus	 Ainažu	 Papardēs.	 Leon-
tīna	 deviņus	 gadus	 strādājusi	
mežniecībā	ugunssargu	tornī,	tad	 
21	gadu	nostrādājusi	mežā,	bijusi	
meža	 tehniķe,	meža	meistare	un	
beigās	mežsardze,	arī	Jāzeps	pēc	
darba	 meliorācijā	 piecus	 gadus	
nostrādājis	 par	 mežsargu.	 Bez	
visa	tā	mājās	bijusi	paliela	saim-
niecība	–	audzēti	 liellopi,	gādāts	
siens	un	ravēti	dārzi.	
 – Viss mūžs te ir nodzīvots, te 
darbs, mājas, bērni izskoloti, – 
apcerīgi	 teic	Leon	tīna.	– Nu jau 
arī mēs esam vietējie, lai gan sā-
kumā bija grūti iedzīvoties. Lat-
galē ir vienkāršāki cilvēki. Sāku-
mā mājās runājām latgaliski, bet, 
kad bērni sāka iet skolā, runājām 
latviešu valodā, lai bērniem sko-
lā vieglāk. Meita latgaliski sa-
prot, bet parunāt gan nevar.
	 Leontīna	un	Jāzeps	izaudzinā-
juši	meitu	Solvitu	 un	dēlu	Gun-
taru,	lepojas	ar	trim	mazbērniem	
un	ļoti	gaida	visus	ciemos,	jo	īpa-
ši	mazmazmeitiņu	Almu.	

	 Lai	arī	abiem	ir	pāri	astoņdes-
mit	gadiem,	 ikdiena	paiet,	 rūpē-
joties	 par	 kaķīti,	 vistām,	 pīlēm,	
trusi	un	nelielu	piemājas	dārziņu. 
– Tagad jau mierīgāk, būtu tik tā 
veselība… –	 ierunājas	 Leontīna.	
No	 sarunas	 gan	 saprotu,	 ka	 īsti	
mājās	 sēdētāji	 Jaunromāni	 nav,	
jo	 vienreiz	 gadā	 abi	 dodas	 uz	
Latgali,	lai	apciemotu	tur	paliku-
šos	radiņus.	Mašīna	ir,	kad	vajag,	
braucot.	Jāzeps	pie	stūres,	un	Le-
ontīna	atkal	smej,	ka	nav	iemācī-
jusies	 braukt	 ar	 auto,	mazdēlam	
stāstot,	ka	tur	tak	trīs	pedāļi,	bet	
kājas	 tad	 divas…	 Kā	 un	 kāpēc	
mācīties,	ja	mājās	jau	ir	viens	šo-
feris!	Nesen	arī	bijuši	ciemos	pie	
mazmeitas	Briselē,	tad	apceļoju-
ši	 Beļģiju.	 Kopā	 ar	 radiem	 viņi	
katru	gadu	dodas	kādā	ceļojumā,	
līdz	šim	būts	jau	10	valstīs.	Pagā-
jušajā	gadā	Jāzeps	bijis	makšķe-
rēt	Peipusā,	arī	medībās	paretam	
iznākot	aiziet.	
	 Leontīna	 un	 Jāzeps	 seko	 lī-
dzi	 arī	 tam,	 kas	 notiek	 pasaulē.	
– Reizēm sanāk dusmas, par maz 
mums to partiju… Un tad labāk 
sporta ziņas skatīties,	–	bilst	Jā-
zeps.	
	 Uz	 manu	 jautājumu,	 kāda	 ir	
ilgas	 kopādzīvošanas	 recepte,	
Leontīna	atbild	tā:	– Mēs jau vec-
modīgi – visu mūžu kopā esam 
nodzīvojuši. Bez dusmām un 
strīdiem neiztikt, nezinu, vai tāds 
pāris ir, kurš bez kādiem strīdiem 
dzīvo… Nu, pastrīdas, saskaišas, 
aiziet katrs savu pusi. Bet kur 
tu aizskriesi? Ir vienu otru reizi 
jāpacieš, jāpiecieš otrs cilvēks, 
ir tak jāpielāgojas. Otru pārmā-
cīt ir veltīgs darbs, kādreiz mīļā 
miera labad piekrīti, bet dari pa 
savam prātam. Tagad jau moder-

ni padzīvot un šķirties. Jauna-
jiem nav pacietības, viss notiek 
ļoti ātri, ja kaut kas nepatīk, tū-
daļ – spurkš – un aiziet.
	 Dimanta	kāzas	svinētas	klusi,	
kopā	 sanākuši	 vien	 tuvākie,	 bet	
zelta	 kāzas	 gan	 nosvinētas	 go-
dam	 –	 Kāzu	 muzejā	 Gulbenes	
pusē.	
	 Mūsu	saruna	bija	 ilga,	 intere-

santa	un	pamācoša,	Leontīna	un	
Jāzeps	 atcerējās	 karu,	 kolhozu	
laikus,	 savu	 bērnu	 skolas	 gaitas	
un	ilgos	darba	gadus.	Tagad	dzī-
ve	esot	mierīgāka,	mājā	 remonti	
pabeigti,	 jāaprūpē	 mazdārziņš,	
vistas,	 pīles	 un	 trusis	 un	 malka	
jāsagādā.	

Ilga Tiesnese

Leontīna un Jāzeps savā dimanta kāzu dienā
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	 Jauniegūtā	 grāmata	 muzeja	 krāju-
mā	 atkal	 atšķir	 kādu	 nezināmu	 lappusi	
mūsu	 Salacgrīvas	 vēsturē.	 Vai	 kāds	 zi-
nāja,	ka	Salacgrīvā	bijis	apgāds,	kas	 iz-
devis	 grāmatas?	 Mums	 tas	 ir	 jaunums,	
ar	 ko	 gribas	 padalīties!	Muzejam	uzdā-
vināta	 grāmata	Pamāte,	 kuras	 autors	 ir	
J.	Mežs	 (J.	Mezchs),	un	 tā	 ir	 izdota	 jau	
1897.	gadā.	Interesantākais	ir	tas,	ka	izde-
vējs	ir	grāmatu	tirgotājs	R.	Vītols	Salacg-
rīvā	(Grahmatu tirgotaja R. Wihtola ap-
gahdienā, Salacgrihwā чр. Лемзаль).	Ie-
spiesta	tā	ir	Rīgā,	Kalniņa&Deutchmana 
tipo-litografijā (A. J. Lipinski), Mazā 
Grehcineeku ielā nr. 2.	 Savukārt	 Iz-

rahdes atļauja peeprasama tirgota-
jam Ed. Rohsit kgm. Salacgrihwā чр. 
Лемзаль	–	 tātad	atļauja	par	 lugas	 iestu-
dēšanu.	 Tas	 ir	 nodrukāts	 pat	 uz	 vāka.	
Visticamāk,	 tad	 cienījamais	 tirgotājs	 
Ed. Rozīt kungs	zem	pseidonīma	J. Mežs 
varētu	būt	arī	lugas	autors,	kuram	jāprasa	
lugas	iestudēšanas	atļauja.	
	 Tā	 ir	 sadzīviska	 luga,	 kuras	 darbība,	
pēc	 autora	 vārdiem,	 norisinās	Vidzemē,	
kādas	mazpilsētas	tuvumā.	Katru	no	pie-
ciem	 cēlieniem	 veido	 vairāki	 skati,	 un,	
piemēram,	4.	cēlienā	to	ir	veseli	ir	22.	
	 Tuvojoties	Jāņiem,	Salacgrīvā	jau	tra-
dicionāli	top	tautas	izrāde,	ko	katru	gadu	

1897. gadā izdotās grāmatas vāks

Darbojošās personas

Aizmugurējā vāka fragments

Salacgrīvas muzeja dārgumi
Jaunākās grāmatas

ar	lielu	prieku	gaidām	un	skatāmies	pils-
kalnā	vai	estrādē.	Varbūt	kādu	reizi	 tiks	
iestudēta	J.	Meža	skatu	luga	piecos	cēlie-
nos	Pamāte?
	 Sirsnīgs	 paldies	 dāvinātājai	 par	 šo	 
122	gadus	veco	vēstures	liecību!	

Iveta Kalniņa,
Salacgrīvas muzeja krājuma glabātāja 

	 P.S.	Tekstā	lasāmais	чр. Лемзаль	no-
zīmē,	ka	Salacgrīvai	pasta	sūtījumi	jāsūta	
caur	Limbažiem,	kas	atrodas	tuvāk	nekā	
tālaika	apriņķa	centrs	Valmiera,	un	to	pa-
rasti	uz	pasta	sūtījumiem	šādā	veidā	arī	
norādīja.

Salacgrīvā izspēlē Rūdolfa mantojumu
	 Par	 labu	 tradīciju	 Salacgrīvā	 kļuvusi	
Jāņu	 ielīgošana	 ar	 teatralizētu	koncertuz-
vedumu.	Jau	devītajā	uzvedumā	Salacgrī-
vas	novada	kultūras	centra	režisore	Inese	
Jerāne	 šogad	 iestudēja	Rūdolfa mantoju-
mu,	kas	veidots	pēc	Jāņa	Streiča	tāda	paša	
nosaukuma	 filmas.	 Iestudējuma	 lomās	
vairāku	mēnešu	garumā	 iejutās	 aktieri	 ar	
iepriekšējo	gadu	uzvedumu	pieredzi	un	arī	
pavisam	svaigi teātra	mīļotāji.
	 22.	jūnija	vakarā	Zvejnieku	parka	estrā-
dē	nebija	brīvu	sēdvietu,	skatītāji	ar	nepa-
cietību	gaidīja	savējo	teātra	spēli.	
	 Izrāde	 paskrēja	 vienā	 elpas	 vilcienā	
un,	 skanot	 aplausiem,	 Salacgrīvas	 kultū-
ras	centra	vadītāja	Pārsla	Dzērve	uzrunāja	
klātesošos:	 – Uzvedums izskanēja pilnā 
krāšņumā, piedaloties izciliem mūsu no-
vada aktieriem un lieliskiem dejotājiem. 
Paldies aktieriem par pacietību, atbildību, 
ārkārtīgo radošumu, jo katrs no viņiem 
bija režisors savai lomai, savam izskatam. 
Katru gadu atrodas arvien jauni un jauni 
aktieri, atklājam arvien jaunus talantus, 
kuri fantastiski parāda sevi blakus ikdie-
nas darbam. Liels paldies režisorei Inesei 
Jerānei, kura rūpējās par katru un visiem 
kopumā, un Robertam Ķūrenam par ska-
ņu. Paldies, jūs bijāt fantastiski!

	 Šī	 gada	 koncertuzvedumā	 Rūdolfa 
mantojums	darbojās	Rūdolfs	Rūdups	–	Jā-
nis	Kānītis,	teicēja	–	Sanita	Kānīte,	Emī-
lija	 –	Katrīna	Borozdina,	Trīne	 –	Vineta	
Dance,	 Anna	 –	 Evita	 Liepiņa,	 Lielmā- 

te	–	Velta	Ozola,	Kārlis	–	Kristaps	Soms-
Tiesnesis,	 mācītājs	 –	 Ivo	 Juška.	 Dejoja	
JDK	Randa	(vadītāja	Anita	Gīze),	VPDK	
Tingeltangels	 (vadītājs	 Jānis	 Ērglis)	 un	
SDK	Saiva	 (vadītāja	Valentīna	Kalniņa).	

Režisore	–	I.	Jerāne.
	 Pēc	uzveduma	Zvejnieku	parkā	iededza	
Līgo	 svētku	 ugunskuru	 un	 ballē	 spēlēja	
Vitālijs	Bogdanovičs.	
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Šī gada teatralizētā uzveduma aktieri un dejotāji

Aicinām 
piedalīties asins 

donoru dienā 
Salacgrīvā  
18. jūlijā  

no plkst. 10.00 
līdz 13.00  

Ostas ielā 1. 

	 Ierodoties	ziedot	asinis,	līdzi	jāņem	perso-
nu	 apliecinošs	 dokuments,	 kā	 arī	 jāsagatavo	
bankas	 konta	 numurs,	 uz	 kuru	 pēc	 asins	 no-
došanas	tiks	veikts	pārskatījums.	Ziedot	asinis	
var	cilvēki	vecumā	no	18	līdz	65	gadiem,	kuru	
svars	nav	mazāks	par	50	kilogramiem.	Būtis-
ki,	lai	donors	nebūtu	nodevis	asinis	vismaz	pē-
dējās	deviņas	nedēļas,	kā	arī	gada	laikā	asins	
nodošanas	reižu	skaits	nepārsniegtu	četras	rei-
zes	sievietēm	un	sešas	reizes	vīriešiem.	
	 Asins	ziedošanas	dienā	donoram	ieteicams	
ieturēt	 vieglu	 ēdienreizi	 un	 uzņemt	 vismaz	
četras	glāzes	šķidruma.	Pirms	asins	nodošanas	
nedrīkst	lietot	alkoholu,	kā	arī	treknus	un	asus	
ēdienus.	Vismaz	divas	 vai	 trīs	 stundas	 pirms	
asins	nodošanas	nedrīkst	arī	smēķēt	–	tas	sa-
mazina	skābekļa	daudzumu	asinīs.
	 Viena	 asins	 deva	 palīdz	 vidēji	 trīs	 cilvē-
kiem.	Asinis	 ir	 nepieciešamas	 operācijas	 lai-
kā,	pacientiem	ar	 akūtām	asiņošanām,	kā	 arī	
onkoloģisko,	hematoloģisko	un	citu	pacientu	
ārstēšanā.
 Katrs asins un asins komponentu donors 
saņem: 
l	 morālu	gandarījumu,
l	 uzkodu	komplektu;
l	 kompensāciju	zaudētā	asins	 apjoma	atjau-
nošanai	 4,27	 eiro	 (kompensāciju	 donoriem	
izmaksā	 bezskaidras	 naudas	 pārskaitījuma	
formā	uz	donora	norādīto	kontu);
l	 izziņu	 par	 asins	 nodošanu.	 Iesniedzot	 to	
darba	 devējam,	 var	 saņemt	 apmaksātu	 brīv-
dienu;
l	 donora	 privilēģiju	 karti,	 gada	 laikā	 
(365	 dienās)	 ziedojot	 asinis	 trīs	 vai	 vairāk	
reizes.	 Šī	 karte	 dod	 iespēju	 saņemt	 dažādas	
atlaides.	 Vairāk	 informācijas	 –	www.vadc.lv/
donoriem/privilegiju-karte.
	 Par	to,	kas	jāņem	vērā,	lai	sagatavotos	asins	
ziedošanai,	–	www.vadc.lv.

http://www.vadc.lv/donoriem/privilegiju-karte
http://www.vadc.lv/donoriem/privilegiju-karte
http://www.vadc.lv
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Tumsu pazīstam…
	 Šāda	 nosaukuma	 gleznu	 izstāde	 vēl	
līdz	15.	jūlijam	skatāma	Salacgrīvas	kul-
tūras	centrā.	Man	bija	tas	gods	tikties	ar	
māksliniecēm	Ilzi	Raudiņu	un	Inesi	Vēri-
ņu-Lubiņu	un	pavaicāt,	 kā	 tapušas	glez-
nas	un	kāpēc	izstādei	tāds	nosaukums.	
	 Izrādās,	 abas	 gleznotājas	 ir	 saistītas	
ar	Salacgrīvas,	jo	Inese	te	dzīvo	un	rada	
savus	darbus	un	ir	strādājusi	Ainažu	kul-
tūras	 namā,	 bet	 Ilzi	 ar	 Salacgrīvu	 saista	
bērnības	 atmiņas,	 kad	 brauciens	 uz	 šo	
pusi	 vasaras	 brīvdienās	 bijuši	 lieli	 svēt-
ki.	Sagatavot	izstādi	Salacgrīvas	kultūras	
centram	 Inesi	 pierunājusi	 novada	 kultū-
ras	centra	kultūras	pasākumu	organizato-
re	Inese	Jerāne.	Veidojot	divu	mākslinie-
ku	 konceptu,	 Inese	 izstādē	 uzaicinājusi	
piedalīties	 kolēģi	 Ilzi	 no	 Rīgas	 Dizaina	
un	mākslas	vidusskolas,	kurā	abas	strādā	
par	pasniedzējām.	
	 Inese	uzsver:	– Mēs esam ļoti atšķirī-
gas, bet savos darbos atspoguļojam rad-
niecīgas intereses un risinām ļoti līdzīgu 
tēmu.
	 I.	Vēriņa-Lubiņa	stāsta,	ka	lielākā	daļa	
izstādē	 redzamo	darbu	 ir	 no	 2016.	 gada	
izstādes	 Rīgā,	 galerijā	 Bastejs.	 – Daži 
gan ir nākuši klāt. Lielie melnbaltie dar-
bi tapuši gada laikā pēc manas pārcelša-
nās uz šejieni. Ideju darbiem deva vēlās 
pastaigas ar suni, tad arī sāku risināt 
tumsas tēmas. Tumsa ir interesanta, tajā 
viss notiek, spīd un laistās – pludmales 
baltās smiltis, pļava, brikšņi, vējš pūš un 
gaudo… Tumsa ir nepelnīti apieta. Mēs 
dzīvojām tādā vietā, kur tumsas ir ļoti 
daudz, mums tā ir jāiepazīst. Šis bija 
mans melnais periods, tagad strādāju pie 
zilā, – viņa	rezumē.	Viena	izteikti	mīļāka	
darba	Inesei	nav,	jo	katrā	ieguldīts	daudz	
laika,	enerģijas,	domu	un	sviedru.	Izstādē	
ir	Ineses	lielformāta	darbi,	tie	viņai	labāk	

patīk,	bet	arī	ar	mazajiem	ķibināties	ir	in-
teresanti	un	patīkami.
	 Māksliniece	 strādā	 Kuivižos,	 savās	
mājās,	 un,	 kad	 kārtējais	 lielais	 darbs	 ir	
gatavs,	 Inese	 izjūt	atvieglojumu	un	mie-
ru.	To	droši	var	likt	pie	sienas	vai	nolikt	
izstādei.	Jā,	viņa	labprāt	savus	darbus	iz-
liek	mājās,	vēro,	izdzīvo	un	dzīvo	kopā	ar	
tiem.	
	 Savukārt	 I.	 Raudiņa,	 stāstot	 par	 savu	
piedalīšanos	 izstādē,	 atceras	 bērnībā	
Salac	grīvā	 pavadītās	 vasaras.	 – Brau-

ciens uz šejieni man bija kā saldējums. 
Kad mācījos Jaņa Rozentāla Rīgas Māks-
las vidusskolā, Salacgrīvā zīmēju savus 
gleznojumus un kompozīcijas. Mana tēta 
brālēns Ilmārs Miezis strādāja ostā, tā-
dēļ es tiku zīmēt ostas teritorijā. Visi zi-
nāja, ka esmu Mieža krustmeita, un es 
drīkstēju tur gleznot. Salacgrīvā ciemo-
jos līdz vidusskolai, pēc tam jau vairs ne. 
Kad iestājos Mākslas akadēmijā, vairs 
nevajadzēja mājasdarbus, un arī intere-
ses mainījās. Bet	nu,	kad	Inese	uzaicinā-

jusi	piedalīties	izstādē,	viņa	nav	varējusi	
atteikt.	–	Šī man ir patīkama, nostalģis-
ka atgriešanās. Ja tas būtu cits kultūras 
nams, es nesaņemtos savākt savas glez-
nas vienuviet un izlikt izstādē. Salacgrīva 
man bija un ir īpaša vieta,	–	bilst	Ilze,	ku-
rai	patīk	 strādāt	vakara	mijkrēslī,	klusu-
mā,	kad	mitējusies	dienas	kņada,	norietē-
jusi	saule,	pazudušas	liekās	detaļas,	atstā-
jot	tikai	siluetus	un	apveidus.	Tad	tumsa	
ļaujot	 Ilzei	 iekūņoties,	būt	pašai	ar	 sevi,	
domāt	un	gleznot.	Izstādē	skatāmie	darbi	
ir	ļoti	personīgi	un	mīļi,	katra	bilde	ir	at-
sevišķs	stāsts,	atsevišķi	subjektīvas	sajū-
tas.	Vienojošais	visiem	darbiem	ir	darbos	
redzamais	 meitenes	 (Ilzes)	 tēls.	 Lai	 arī	
tagad	 atgūt	 enerģiju,	uzlādētu savas ba-
terijas,	 radīt	 jaunas	 idejas	 Ilze	 brauc	 uz	
Slīteri.	Bet	saikne	ar	mūspusi	nav	zudusi,	
jo	2017.	gadā	Lāņos	viņa	organizēja	glez-
nošanas	plenēru	saviem	privātskolēniem.
	 Izstādē	 redzamās	 I.	Raudiņas	 gleznas	
tapušas	dažādos	laikos	–	no	2001.	līdz	pat	
2018.	gadam.	Par	saviem	darbiem	māks-
liniece	 teic:	 – Glezna ir kā bērns, kuru 
tu palaid dzīvē, ar to vairs nav personīgā 
kontakta kā darbnīcā vai mājās. 
	 Kultūras	pasākumu	organizatore	I.	Je-
rāne	 ir	 gandarīta	 un	 lepojas	 ar	 šo	 izstā-
di:	– Ineses un Ilzes izstāde ir īstajā laikā 
un īstajā vietā. Šis tandēms ir ļoti veik-
smīgs. Tik dažādas mākslinieču gleznas 
kopā dzīvojas un papildina cita citu! No-
saukums «Tumsu pazīsti» ir ļoti dziļš un 
daudznozīmīgs. Šī izstāde ir enerģētiski 
ārkārtīgi spēcīga, iespaidīga, tai nevar tā 
ātri izskriet cauri. Ļoti liels paldies Ine-
sei un Ilzei! Man liels prieks, ka šī māksla 
ir atnākusi pie mums. Es ļoti ceru, ka pēc 
pāris gadiem mēs atkal satiksimies! 

Ilga Tiesnese

Mākslinieces Inese Vēriņa-Lubiņa (no kreisās) un Ilze Raudiņa Salacgrīvā jūtas labi

Salacgrīvas vidusskolas jaunieši – 
Baltijas jūras projekta vasaras skolā

	 Pieci	Salacgrīvas	vidusskolas	jaunieši	
–	Nellija	Zvejniece,	Ance	Kalniņa,	Mei-
sija	 Sproģe,	 Mikus	 Rodrigo	 Viļķins	 un	
Arvīds	Gertners	–	kopā	ar	skolotāju	Daci	
Kašu	 no	 26.	 līdz	 28.	 jūnijam	 piedalījās	
BSP vasaras skola 2019	 (BSP	 –	 Baltic 
Sea Project	–	Baltijas	jūras	projekts)	se-
minārā	Rūjienā.	
	 Semināra	mērķis	ir	izglītot	pedagogus	
un	 skolēnus,	 lai	 veicinātu	 viņu	 attieks-
mju	un	ieradumu	veidošanos	ilgtspējīgai	
dzīvei	un	darbam,	kā	 arī	 aktīvu	 iesaistī-
šanos	 ilgtspējīgas	 sabiedrības,	 dabas	 un	
kultūrvides	 veidošanā,	 iepazīt	 Rūjienas	
vidusskolas	 pieredzi	mācību	 ekspedīciju	
izmantošanā	mācību	procesā.
 BSP vasaras skolas 2019	trīs	dienu	lai-
kā	mums	bija	iespēja	piedalīties	dažādos	
kopīgos	piedzīvojumos,	iepazīstot	Rūjie-
nu	kopā	ar	Vecpiebalgas,	Liepupes,	Babī-
tes,	Valmieras,	Ogres	jauniešiem	un,	pro-
tams,	rūjieniešiem.	Pirmajā	dienā	jaunie-
šus	 sagaidīja	 iepazīšanās	 spēle	 Rūjiena 
vakar, šodien un rīt.	Katrai	komandai	tika	
planšetdators,	 kurā	 pēc	 programmas	no-
rādījumiem	 bija	 jāatrod	 noteiktas	 vietas	
Rūjienā,	 jāatrisina	 dotie	 uzdevumi.	 Pēc	
tam	 visi	 izbaudīja	 Rūjienas	 MiniMelts 
saldējumu	 (tas	 ir	 saldējums	 minibum-
biņās),	 to	 novērtējot	 kā	 patiešām	 gardu.	
Pēc	 tam	 sekoja	 viena	 no	 interesantāka-
jām	nodarbībām	–	fotodarbnīca.	Kopā	ar	
Inesi	 Kalniņu	 ikvienam	 bija	 iespēja	 iz-
veidot	un	 izprast	 fotogrāfiju.	 Jauniešiem	
bija	dots	uzdevums	izveidot	pašiem	savu	
fotogrāfiju,	izmantojot	programmu	Snap-
seed,	par	ko	vairāk	pastāstīja	nodarbības	
vadītāja.	Katrai	fotogrāfijai	bija	jāpievie-
no	 citāts	 no	 kāda	 I.	 Ziedoņa	 darba.	 Bet	
atzītākā	aktivitāte	šo	trīs	dienu	laikā	bija	
nakts	ekspedīcija	Kājām gaisā,	ko	vadī-

ja	Viesturs	Vintulis.	Tās	mērķis	bija	ne-
daudz	uzzināt	par	sikspārņiem	un	pavērot	
tos.	Ekspedīcijas	sākumā	plkst.	22	visus	
ar	autobusu	aizveda	uz	Endzeles	muižu,	
kurā	jau	iepriekš	bija	novēroti	sikspārņi.	
Ar	speciālas	ierīces	palīdzību	bija	iespē-
ja	 sadzirdēt	 sikspārņus	 un,	 vadoties	 pēc	
skaņas,	tos	arī	ieraudzīt.	Sikspārņu	vēro-
šanas	beigās	visi	nonāca	pie	secinājuma,	
ka	 tie	 ir	 ļoti	 ātri	 lidoņi.	Kopīgi	 saskatīti	
22	sikspārņi.
	 Katru	 rītu	 varēja	 piedalīties	 vingro-
šanā	 vai	 doties	 kopīgā	 skrējienā.	 Viena	
no	 aktivitātēm	 bija	 arī	 ekspedīcija	 Kas 
dzīvo Rūjas upē?,	 ko	 vadīja	 Līga	 Ābo-
ltiņa-Žīgure.	 Jaunieši	 komandās	 devās	
uz	 noteikto	 Rūjas	 upes	 vērošanas	 vietu,	
kurā	ar	dažādu	rīku	palīdzību	bija	jāsavāc	
ūdensaugi	un	ūdens	dzīvnieki,	jāaizpilda	
protokols,	 vākums	 jāizpēta	 un	 jānosaka,	
vai	 Rūjas	 upes	 ūdens	 kvalitāte	 ir	 laba.	
Pētījumi	 rādīja,	 ka	 upes	 ūdens	 ir	 labs.	
Protams,	 pētījumu	 gaitā	 kādam	 gadījās	
samirkt	 un	 no	 stāvajiem,	 mālainajiem	
upes	 krastiem	 nokrist	 un	 gandrīz	 ievel-
ties	ūdenī.	Pēc	jautrās	un	izzinošās	Rūjas	
upes	pētīšanas	sekoja	ekskursija	uz	Ķoņu	
dzirnavām,	kur	mūs	sagaidīja	tur	gandrīz	 
30	gadus	 strādājušas	darbinieces	aizrau-
tīgs	 stāstījums.	 Lielākā	 daļa,	 izdzirdot	
vārdu	 dzirnavas,	 iedomājās	 lielās	 dzir-
navas	 ar	 spārniem,	 bet	 Ķoņu	 dzirnavas	
izveidotas	 iekšā	ēkā,	 zem	kuras	 apslēpti	
visi	mehānismi.	Šajā	ēkā	arī	vērpj	vilnu.	
Visvairāk	 aizrāva	 dzijas	 veidošanas	 ie-
kārtu	iedarbināšana,	jo	tad	patiesi	varēja	
ieraudzīt	un	sadzirdēt,	kā	patiesībā	dzija	
top	un	cik	skaļas	ir	iekārtas.
	 Ekskursijas	 beigās	 visi	 panašķējās	 ar	
gardu	tēju,	 rabarberu	plātsmaizi	un	mai-
zītēm.	Tad	devāmies	uz	Igaunijas	robežas	

pusi	 –	 uz	 vietu,	 kur	 atrodas	 ļoti	 skaista	
skulptūra,	veltīta	Baltijas ceļam.
	 Kad	visi	nonāca	atpakaļ	skolā,	jaunie-
šus	 un	 skolotājus	 sagaidīja	 aizraujošas	
saliedēšanās	aktivitātes,	ko	vadīja	Monta	
Brīnuma.	Katras	 aktivitātes	 sākumā	 tika	
veidotas	 jaunas	 komandas.	 Tā	 varējām	
iepazīties	tuvāk	un	kopā	priecāties.
	 Noslēdzošajā	dienā	katra	skola	veido-
ja	prezentāciju,	un	šajā	procesā	palīdzēja	

Ilga	Penka.	Skolotājiem	tika	dota	iespēja	
piedalīties	metodiskajā	 darbnīcā,	 ko	 va-
dīja	Liene	Zeile,	BSP	Latvijas	koordina-
tore.
	 Salacgrīvas	jauniešiem	šī	iegūtā	piere-
dze	noteikti	noderēs,	semināra	laikā	iegū-
ti	arī	jauni	draugi	un	patiesi	labi	pavadī-
tas	trīs	dienas.

Iespaidos par vasaras skolu dalījās
Ance Kalniņa

Salacgrīvieši BSP vasaras skola 2019 seminārā Rūjienā
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	 27.	jūnijā	vērtēšanas	komisija	–	novada	
domes	priekšsēdētāja	vietniece	 izglītības,	
kultūras,	 sporta	 un	 jaunatnes	 jomā	 Evija	
Keisele,	 deputāte	 Aija	 Kirhenšteine,	 ai-
navu	 arhitekte	 Gundega	 Upīte-Vīksna,	
galvenā	arhitekte	Ineta	Cīrule,	Ainažu	pil-
sētas	 pārvaldniece	 Ilona	 Jēkabsone,	 Lie-
pupes	 pagasta	 pārvaldniece	 Ilze	 Ozoliņa	
un	 kārtībniece	 Gunita	 Bisniece	 –	 devās	
apskatīt	 Salacgrīvas	 novada	 sakoptāko	
īpašumu	 konkursam	 pieteiktās	 viensētas,	
savrupmājas,	daudzdzīvokļu	mājas	un	uz-
ņēmumus.
	 Šogad	komisija	viesojās	Ainažu	pagas-
ta Jaunbrantos,	Ziedu	ielā	8	un	Jūrmalas	
ielā	 9	Salacgrīvā,	Korģenē	 apskatīja	 vei-
kala	un	11.	daudzdzīvokļu	mājas	apkārtni,	
viesu	 namu	Tūjas krasti Liedaga	 ielā	 41	
un	2,	pakavējās	pie	veikala	Liedags,	vies-
nīcas	Meke	Duntē	un	daudzdzīvokļu	mā-
jas Kristiņi	Jelgavkrastos.
	 Sakoptāko	 sētu	 sumināšana	 un	 apbal-
vošana	šogad	notiks	13.	jūlijā	Jūras	svēt-
kos	Salacgrīvā.
	 Konkursa	 Salacgrīvas novada sakop-
tākais īpašums 2019	 mērķis	 ir	 veicināt	
sakoptas,	 labiekārtotas,	 videi	 draudzīgas	
dzīves	 un	 darba	 vides	 veidošanu	 Salacg-
rīvas	 novadā,	 izkopt	 novada	 iedzīvotāju	
gaumi	un	izdomu,	dabas	skaistuma	izprat-
ni,	sekmēt	daiļdārzu	veidošanu	novadā	un	
sakoptu	teritoriju	skaita	pieaugumu,	attīstīt	
novada	iedzīvotāju	un	uzņēmēju	vēlmi	sa-
darboties	un	dalīties	savu	īpašumu	sakop-
šanas	 pieredzē,	 veicināt	 tūrisma	 attīstību,	
Salacgrīvas	novada	viesu	vēlmi	 apmeklēt	
un	iepazīt	sabiedriskos	objektus	un	celt	no-
vada	 iedzīvotāju	 un	 uzņēmēju	 pašapziņu	
un	lepnumu	par	savu	paveikto	darbu.
	 Paldies	 viensētu,	 privātmāju,	 daudz-
dzīvokļu	 un	 uzņēmumu	 īpašniekiem	 par	
drosmi	pieteikt	 savu	 īpašumu	konkursam	
un	ieguldīto	darbu,	izdomu	un	finanšu	lī-
dzekļiem	 savu	 īpašumu	 sakārtošanā	 un	
izdaiļošanā.	Lai	arī	turpmāk	pietiek	dros-
mes,	izdomas	un	darba	spara!

Ilga Tiesnese

Sakoptāko 
sētu 

konkurss

Vērtēšanas komisija 
Ainažu pagasta 
Jaunbrantos

Tūjā, Liedaga ielā 2 
vērtēšanas komisija 

bija priecīga atkal 
tikties ar Mārtiņu 

Kviesi un skatīties, 
kas no jauna radīts 
šīs daudzdzīvokļu 

mājas apkārtnē

Salacgrīvas novada domes jūnijā sēdē 
pieņemtie lēmumi:

l	 precizēti	 Salacgrīvas	 novada	 domes	
2019.	 gada	 22.	 maija	 saistošie	 noteiku-
mi	Nr.	7	Par kārtību, kādā tiek izsniegta 
atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starp-
produktu vai pārējo alkoholisko dzērienu 
ražošanai Salacgrīvas novada adminis-
tratīvajā teritorijā;
l	 apstiprināti	 saistošie	 noteikumi	 Nr.	 8	
Par nekustamā īpašuma nodokli Salac-
grīvas novadā;
l	 apstiprināti	Salacgrīvas	novada	biblio-
tēkas	lietošanas	noteikumi;
l	 apstiprināti	 grozījumi	 Salacgrīvas	 no-
vada	domes	konsultatīvās	sporta	padomes	
nolikumā	un	sporta	padomes	sastāvā;
l	 apstiprināti	 grozījumi	 Salacgrīvas	 no-
vada	tūrisma	padomes	sastāvā;
l	 apstiprināti	 grozījumi	 Salacgrīvas	 no-
vada	domes	administratīvajā	komisijā;
l	 apstiprinātas	 izmaiņas	Salacgrīvas	 os-
tas	valdes	sastāvā;
l	 apstiprināta	 2019.	 gada	 3.	 jūnija	 vie-
nošanās	 par	 darba	 tiesisko	 attiecību	 iz-
beigšanu	 ar	 Krišjāņa	 Valdemāra	 Ainažu	
pamatskolas	direktori	2019.	gada	30.	au-
gustā;	
l	 apstiprināta	nomas	maksa	īslaicīgai	Sa-
lacgrīvas	 novada	 kultūras	 centra	Ainažu	
estrādes	nomai	12,57	EUR/h;
l	 apstiprināta	maksa	par	vienai	personai	
sniegtajiem	ilgstošas	sociālās	aprūpes	un	
sociālās	rehabilitācijas	sniegtajiem	pakal-

pojumiem	vienā	dienā	pašvaldības	iestādē	
Veco ļaužu mītne «Sprīdīši»	–	22,04	EUR.	
Noteikta	 Salacgrīvas	 novada	 domes	 ies-
tādē	 Veco ļaužu mītne «Sprīdīši»	 viena	
iemītnieka	gultas	vietas	izmaksa	par	laika	
posmu,	 kamēr	 sociālās	 aprūpes	 pakalpo-
juma	 saņēmējs	 atrodas	 ilgstošā	 prom-
būtnē	 (t.i.,	 ārstniecības	 iestādē	 ilgāk	 par	 
30	dienām)	–18,75 EUR	dienā	par	vienu	
brīvo	vietu.
l	 nodota	 bezatlīdzības	 lietošanā	 bied-
rībai	Kuivižu Jahtklubs	 pašvaldības	 īpa-
šums	motorlaiva	Sea doo Speedster 150,	
Nr.	 LU2506;	 LV023114,	 VIN	 USCEC	
14002	K	809;	
l	 apstiprināta	 pašvaldības	 nekustamā	
īpašuma	domājamās	daļas	Valdemāra	 ie- 
lā	56,	Ainažos,	Salacgrīvas	novadā,	nosa-
cītā	cena	un	izsoles	noteikumi;
l	 nolemts	 nodibināt	 reālservitūtu	 –	 ceļa	
servitūtu	 uz	 Salacgrīvas	 novada	 pašval-
dības	nekustamo	īpašumu	Ainažos,	Parka	
ielā	15;
l	 apstiprināta	Salacgrīvas	novada	domes	
mērķdotācijas	 pašvaldības	 ceļiem	 un	 ie-
lām	 izlietojuma	vidējā	 termiņa	program-
ma	2019.–2021.	gadam;
l	 apstiprināts	 Salacgrīvas	 novada	 paš-
valdības	2018.	gada	publiskais	pārskats;
l	 piešķirta	Salacgrīvas	novada	domes	iz-
veidotai	pastarpinātai	pārvaldes	iestādei	–	 
Salacgrīvas	 ostas	 pārvaldei	 –	 dotācija	 

127	000	EUR	no	ostas	maksas	pēc	Liku-
ma	par	 ostām	14.	 panta	 divu	būvprojek- 
tu	–	Gājēju celiņa ar krasta nostiprināju-
mu izbūve Salacgrīvas ostas teritorijā	un	
Gājēju celiņa ar krasta nostiprinājumu 
izbūve Salacgrīvas ostas teritorijā ar pie-
slēgumu Krīperu ielai	realizēšanas	līdzfi-
nansējumam;
l	 piešķirts	10%	līdzfinansējums	no	pro-
jekta	kopējām	izmaksām	–	pieci	 tūksto-
ši	 eiro	 –	 biedrības	 Sports Salacgrīvas 
novadam	 projekta	 Autonomā teritorijas 
apgaismojuma un celiņu izbūve	 realizē-
šanai	projekta	noteikumos	noteiktajā	ter-
miņā;
l	 piešķirts	 līdzfinansējums	 10%	apmērā	
no	 projekta	 kopējām	 izmaksām	 –	 pieci	
tūkstoši	eiro	–	RO	Lielsalacas evaņģēliski 
luteriskā draudze	projekta	Baznīcas ēkas 
energoefektivitātes uzlabošana	 realizē-
šanai	projekta	noteikumos	noteiktajā	 ter-
miņā;
l	 piešķirts	 līdzfinansējums	 10%	apmērā 
no	 projekta	 kopējām	 izmaksām	 –	 viens	
tūkstotis	 deviņi	 simti	 sešdesmit	 astoņi	
eiro	 –	 Salacgrīvas	 ūdens	 sporta-atpūtas	
biedrības	projektam	Trenažieru zāles ap-
rīkojums Salacgrīvas airētājiem;	
l	 nolemts	 biedrības	 Sports Salacgrīvas 
novadam	projekta	Zivsaimniecības terito-
rijas kultūras mantojuma infrastruktūras 
attīstība – bērnu aktīvās atpūtas laukuma 

izbūve	 realizācijas	 gadījumā	 nodrošināt	
līdzfinansējumu	10%	apmērā no	projekta	
kopējām	izmaksām	–	5000	eiro;	
l	 nolemts	 RO	 Lielsalacas evaņģēliski 
luteriskā draudze	 projekta	 Baznīcas te-
ritorijas labiekārtošana	 realizācijas	 ga-
dījumā	 nodrošināt	 līdzfinansējumu	 10%	
apmērā no	projekta	kopējām	izmaksām	–	 
5000	eiro;
l	 atbalstīta	 Salacgrīvas	 novada	 politiski	
represēto	 dalību	 politiski	 represēto	 per-
sonu	salidojumā	Ikšķilē	2019.	gada	3.	au-
gustā;	
l	 apstiprināti	grozījumi	lēmumā	Par paš-
valdības finansējumu Limbažu un Salac-
grīvas novada sporta skolai 2019. gadā;
l	 apstiprināti	 grozījumi	 lēmumā	 Par 
projekta «Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas plāna īs-
tenošanai Salacgrīvas novadā»;
l	 apstiprināti	saistošie	noteikumi	Nr.	B-9	
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 
2019. gada 10. jūnija saistošajos notei-
kumos Nr. B-8 «Par Salacgrīvas novada 
pašvaldības 2019. gada pamata un spe-
ciālo budžetu».

	 Ar	 Salacgrīvas	 novada	 domes	 sēžu	
protokoliem	 varat	 iepazīties	 Salacgrīvas	
novada	mājaslapas	sadaļā	Dokumenti.

Ilga Tiesnese
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Salacgrīvas kauss 2019
	 Saule,	jūra	un	vējš…	jā,	arī	sacensības	
gars	 un	 skaisti	 zirgi!	 22.	 jūnijā	 jātnieku	
sporta	klubs	Fenikss organizēja	 jau	vien-
padsmitās	konkūra	sacensības	Salacgrīvas 
kauss.	Otro	gadu	tās	notika	atpūtas	kom-
pleksā	Kapteiņu osta.	 134	 dalībnieki	 no	
Latvijas	un	Igaunijas	cīnījās,	lai	noskaid-
rotu	labākos	četros	maršrutos.
	 Pirmajā	maršrutā	–	ar	šķēršļu	augstumu	
līdz	 60	 cm	 –	 28	 dalībnieku	 konkurencē	
uzvarēja	kluba	Fenikss	pārstāve	Elizabete	
Līcīte	ar	zirgu	Akācija.	
	 Otrajā	maršrutā	(šķēršļu	augstums	līdz	
80	cm)	sacentās	43	dalībnieki,	1.	vieta	An-
nai	Saliņai	ar	zirgu	Vētra	no	jātnieku	spor-
ta	centra	Kaijas,	2.	vietā	Velta	Krustiņa	no	
Feniksa ar	zirgu	Deep Purple.	
	 Trešajā	 maršrutā	 (šķēršļu	 augstums	 ir	
līdz	metram)	dalībnieki	bija	sadalīti	divās	
vecuma	grupās	–	līdz	16	gadiem	un	vecā-
ki.	Jaunākajā	grupā	starp	10	dalībniekiem	
veiklākā	 bija	 Estere	 Ošeniece	 un	 zirgs	
Krēta	no	zirgaudzētavas	Kocēni,	vecākajā	
grupā	 26	 dalībnieku	 konkurencē	 1.	 vietu	
ieņēma	Sintija	Semenkova	ar	zirgu	Cvatra 
no	jātnieku	sporta	kluba	Kriķi.	
	 Arī	 ceturtajā	maršruta	 (šķēršļi	 augstu-
mā	 līdz	 1,10	m)	 dalībnieki	 startēja	 divās	
grupās.	Jaunākajā	–	līdz	16	gadiem	–	bija	
deviņi	dalībnieki	un	uzvarēja	Anna	Juraša	
ar	 zirgu	Gvarmeri	 no	Valmiermuižas	 jāt-
nieku	 skolas,	 3.	 vietā	 Laura	 Ziemele	 no	
kluba	Fenikss ar	 zirgu	 Junona.	Vecākajā	
grupā	bija	18	dalībnieku,	un	1.	vietu	ieņē-
ma	Terēze	Zalte	 ar	Cleopatra	 no	 zirgau-
dzētavas	Kocēni.	
 Salacgrīvas kausā 2019	jātnieku	klubs	
Fenikss	 bija	 plaši	 pārstāvēts,	 sacensībās	
piedalījās	 Elizabete	 Sabule,	 Katrīna	 Vi-
jupe,	 Elizabete	 Līcīte,	 Denīze	 Truksne,	
Ksenija	 Riekstiņa,	 Kristiāns	 Nikolajevs,	
Marta	 Uzkalne,	 Guna	 Gavare,	 Jolanta	
Adamsone,	 Sandis	Ģērmanis,	Laura	Zie-
mele,	Velta	Krustiņa,	Rendija	Kivkucāne,	
Emīlija	Bergmane,	Lāsma	Voskoboiņiko-

va,	 Ance	 Riekstiņa,	 Valērija	 Mickeviča,	
Lauris	 Liepiņš,	 Elīna	Agne	 Lamberte	 un	
Ivars	Kohs.	 Sacensībās	 piedalījās	 arī	 Sa-
lacgrīvas	SIA	Caballos	pārstāve	Anita	Ta-
šina	ar	zirgu	Mokka.
	 Pirmo	sešu	vietu	ieguvēji	katrā	maršru-
tā	tika	apbalvoti	un	veica	goda	apli,	dalīb-
nieki	 saņēma	 balvas,	 diplomus,	 rozetes,	
dāvanas	un	uzvarētāji	kausus.	Īpašas	bal-
vas	bija	trešā	un	ceturtā	maršruta	uzvarē-
tājiem.

	 Sacensību	 organizētāja	 un	 jātnieku	
sporta	 kluba	 Fenikss	 prezidente	 Laura	
Tomsone	 pēc	 sacensībām	 neslēpa	 savu	
prieku	 un	 gandarījumu,	 ka	 aizvadīts	 jau	
vienpadsmitais	Salacgrīvas kauss.	– Lielu 
paldies sakām visiem dalībniekiem, skatī-
tājiem un atbalstītājiem! Īpašais paldies 
mūsu komandai – Egilam Brokam, Vla-
dislavam un Genādijam, Irīnai Dietlavai, 
Annai Apsītei, Ilvai Visendorfai, Inesei 
Riekstiņai, Jeļenai Ļesņickai, Ojāram Jū-

likam un «Kapteiņu ostai», Loretai Veidei, 
Karīnai Kārkliņai, kā arī, protams, visiem 
feniksiešiem un mūsu uzticīgajiem sponso-
riem! Tiekamies nākamgad!	 –	 viņa	 rezu-
mēja.
	 Sacensību	 atbalstītāji:	 Salacgrīvas	 no-
vada	dome, Vesels zirgs,	AS	Brīvais vilnis,	
Mana aptieka,	 Intars	 Salmanis,	Hortuss,	
Stenders,	kebabnīca	KasTe,	Radīts Salac-
grīvas novadā	u.c.

Ilga Tiesnese

Startam gatavojas jātnieku kluba Fenikss jātniece Emīlija Bergmane ar zirgu Ciprese

	 Lai	 arī	basketbola	 sezona	 ir	beigusies,	dažādas	
aktivitātes	turpinās.	Jau	13.	jūlijā	plkst.	10.00	Jūras	
svētku	 laikā	Zvejnieku	parkā	notiks	 tradicionālais	
5:5	basketbola	turnīrs.
	 Pēc	tam	sekos	neliela	atelpa,	un	10.	augustā	Sa-
lacgrīvas	kultūras	nama	 laukumā	plānots	ceturtais	
Salacgrīvas	Krastu	mačs.	Basketbola	turnīrā	dažā-
dās	vecuma	grupās	sacentīsies	divas	–	Salacas	labā	
un	kreisā	krasta	–	komandas.	Trīs	gadus	pēc	kārtas	
ir	uzvarējis	kreisais	krasts,	bet	ar	katru	gadu	cīņas	
kļūst	spraigākas	un	uzvarētājs	izšķiras	pēdējās	tur-
nīra	minūtēs.	Aicinām	visus	 basketbola	 cienītājus	

un	 arī	 atbalstītājus	 piedalīties	 basketbola	 svētkos.	
Varbūt	tieši	tavi	gūtie	punkti	izšķirs	akmens	bum-
bas	atrašanās	vietu?
	 Vasaras	karstākais	un	ekstremālākais	basketbo-
la	 pasākums	 –	 pludmales	 strītbols	 –	 šogad	 notiks	
17.	 augustā	 Salacgrīvas	 kreisā	 krasta	 jūrmalā.	 Šī	
būs	 piektā	 reize,	 kad	 pēc	 labākajām	 3:3	 strītbola	
tradīcijām	 spēlētāji	 dosies	 pludmales	 ūdeņos	 no-
teikt,	kura	tad	ir	spēcīgā	un	izturīgākā	komanda.
	 Vairāk	par	pasākumiem	–	www.salacgriva.lv vai 
Facebook/BKSalacgriva. 

Basketbola klubs «Salacgrīva»

Tiksimies Krastu mačā!Spēlējam pludmales strītbolu

Vasarā basketbols turpinās

http://www.salacgriva.lv
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Par aktuālo Salacgrīvas 
vidusskolā

	 Noslēdzies	 2018./2019.	 mā-
cību	 gads,	 kura	 laikā	 Salacgrī-
vas	vidusskola	ne	tikai	turpināja	
iesāktos	 darbus,	 bet	 iesaistījās	
arvien	 jaunos	 projektos,	 kas	
nākotnē	 būs	 vērtīgs	 ieguvums	
mūsu	 skolēniem.	 Arī	 nākama-
jā	 mācību	 gadā	 turpināsim	 ap-
gūt	 finanšu	 līdzekļus	 Eiropas	
Sociālā	 fonda	 (ESF)	 projektos	
Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestā-
dēs	 (paldies	 par	 ieguldīto	 darbu	
Intai	Ciršai)	 un	Atbalsts priekš-
laicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai.	 Izstrādājam	 arī	
pieteikumu	 ESF	 projekta	 At-
balsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai	 turpināša-
nai	nākamajā	atbalsta	kārtā.	Tur-
pināsim	veiksmīgi	iesākto	darbu	
uzņēmējspēju	 attīstīšanā,	 kā	 arī	
skolēnu	mācību	uzņēmumu	vei-
došanā	Junior Achievement Lat-
vija	programmā	un	profesionālās	
pilnveides	 izglītības	programmā	
Uzņēmējdarbības pamati.	 Par	
šo	 darbu	 paldies	 skolotājai	 In-
gai	Čekaļinai.	Vērtīgs	ieguvums	
ir	 dalība	 programmā	 Latvijas 
skolas soma,	 nodrošinot	 iespēju	
skolēniem	 iepazīt	 Latvijas	 kul-
tūrvēsturiskās	 vērtības	 mākslā,	
mūzikā	un	kultūrā.
	 Pateicoties	 lielajam	 Lolitas	
Valaņinas,	 vēlāk	 Līgas	Tauriņas	
un	 Laimdotas	 Pelšes	 darbam,	
skolēnu	 ekopadomes	 čaklajiem	
pārstāvjiem	 (īpaši	 Martai	Anto-
novai	 un	Diānai	 Zmičerevskai),	
visiem	 skolēniem	 un	 viņu	 ve-
cākiem,	 kuri	 rūpējās	 par	 lietoto	
bateriju	un	makulatūras	vākšanu,	
šajā	mācību	 gadā	 skola	 saņēma	
ekoskolas	 karogu,	 kas	 ir	 vērtīgs	
apliecinājums	 sasniegtajiem	 re-
zultātiem.	To	 norāda	 arī	 ZAAO	
pateicības	raksti	par	Salacgrīvas	
vidusskolas	 skolēnu	un	 pedago-
gu	aktīvo	darbu	vides	saglabāša-
nas	un	uzlabošanas	jomā.
	 Paldies	 sākumskolas	 peda-
goģēm	 un	 Līgai	 Siliņai,	 Dacei	
Ka	šai,	 Ivetai	Rozenbergai,	Gun-
taram	Ūdrim	 par	 skolas	māksli-
niecisko	 noformējumu,	 it	 seviš- 
ķi	 –	 Līgai	 Siliņai	 un	 G.	 Ūdrim	
par	 tematiskajām	 skolēnu	 darbu	
izstādēm.
	 Paldies	 I.	 Ciršai	 par	 iespēju	
Salacgrīvas	 vidusskolas	 skolē-
niem	iegūt	velosipēdu	vadīšanas	
tiesības	 savā	 skolā.	 Ja	 iepriekš	
šāda	 iespēja	 tika	 nodrošināta	 ti-
kai	vienu	vai	divas	 reizes	mācī-
bu	gada	laikā,	kad	skolā	ieradās	
CSDD	pārstāvis,	tad	šajā	mācību	
gadā	skolēni	tiesības	varēja	iegūt	
ērtāk,	iepriekš	individuāli	vieno-
joties	par	vēlamo	eksāmena	nori-
ses	laiku.
	 Aktīvi	 piedalāmies	 Latvijas	
Olimpiskās	 komitejas	 organizē-
tajā	projektā	Sporto visa klase	–	 
tajā	 veiksmīgi	 startē	 3.a,	 4.a,	
4.b	 un	 5.a	 klases	 skolēni.	 Īpašs	
lepnums	 ir	 par	 Salacgrīvas	 vi-
dusskolas	 4.a	 klases	 skolēniem,	
kuri	 arī	 šogad,	 piektajā	 sezonā,	
iekļuva	 Latvijas	 labāko	 koman-
du	 finālā.	 Paldies	 sporta	 skolo-
tājiem	Sandrai	Bērziņai,	Mārītei	
Jankovskai	un	Danielam	Grigor-
jevam	par	skolēnu	sagatavošanu.	
Īpašs	paldies	Ivetai	Kupčai.
	 Apzinoties	 veselīga	 dzīves-
veida	nozīmi,	skola	iesaistījusies	
Veselības	 ministrijas	 kampaņā	
Kustinācija,	 motivējot	 bērnus	
un	jauniešus	savā	ikdienā	ieviest	
sportiskas	aktivitātes.

	 Arī	 vasaras	 periodā	 Salac-
grīvas	 vidusskola	 turpina	 darbu	
jaunās	 aktivitātēs,	 kļūstot	 par	
mācību	 centra	 Buts	 sadarbības	
partneri	 un	 iesaistoties	 ceturtajā	
pieteikšanās	 kārtā	 ESF	 atbalstī-
tajā	 projektā	 Nodarbināto per-
sonu profesionālās kompetences 
pilnveide,	ko	īsteno	Valsts	izglī-
tības	 attīstības	 aģentūra.	 Salac-
grīvas	 vidusskolā	 šajā	 projektā	
tiek	piedāvāts	apgūt	divas	mācī-
bu	programmas	–	datu	analīzi	un	
pārskatu	sagatavošana	MS Excel 
(bez	un	ar	priekšzināšanām).
	 Arvien	 vairāk	 mācību	 darbā	
tiek	 izmantotas	 digitālās	 tehno-
loģijas	 –	 katrā	mācību	kabinetā	
ir	nodrošināts	projektors,	dators	
un	ekrāns.	Mācību	satura	digita-
lizācijā	aktīvi	izmantojam	izglī-
tības	 portālu	 Uzdevumi.lv,	 šajā	
mācību	 gadā	 iegūstot	 1.	 vietu	
novadā.	 Paldies	 Ritai	 Ziemelei	
par	aktīvo	darbu	digitālajā	mācī-
bu	vidē.
	 Lepojamies	 ar	 mūsu	 skolēnu	
sasniegumiem	 mācību	 darbā	 –	
12.	 klases	 absolventa	 Kristiāna	
Kacara	 saņemto	 atzinību	fizikas	
valsts	69.	olimpiādē	un	9.	klases	
absolventa	 Ralfa	 Kariņa	 iegū-
to	 2.	 pakāpes	 diplomu	 atklātajā	
mājturības	 un	 tehnoloģiju	 olim-
piādē.	 Paldies	 mācību	 priekš-
metu	olimpiāžu	 godalgoto	 vietu	
un	atzinību	ieguvējiem	–	Esterei	
Romanovskai,	 Katei	 Ozoliņai-
Mennikai,	Diānai	Zmičerevskai,	
Alisei	 Sedleniecei,	 Līvai	 Tauri-
ņai,	 Patrīcijai	Altenburgai,	 Sau-
lei	 Ķūrenai,	 Signei	 Zvejniecei,	
Kristai	Muciņai,	Kristiānam	Ka-
caram,	 Ralfam	 Kariņam,	 Edga-
ram	 Salmanim,	 Egīlam	 Kļusam	
un	Markusam	Mediniekam.
	 Paldies	daudzveidīgu	konkur-
su	 godalgoto	 vietu	 un	 atzinību	
ieguvējiem	 –	 Dagnijai	 Kukai,	
Esterei	 Romanovskai,	 Diānai	
Zmičerevskai,	 Paulai	 Eizen-
bergai,	 Saulei	 Ķūrenai,	 Signei	
Zvejniecei,	 Nellijai	 Zvejniecei,	
Sintijai	 Grīnvaldei,	 Madaram	
Eizenbergam,	 Dāvim	 Birzgalim	
un	Adrianam	Ginteram.
	 Paldies	 sportistiem	 Emīlijai	
Bergmanei,	 Elizabetei	 Līcītei,	
Martai	Uzkalnei,	Sofijai	Gromo-
vai,	Amēlijai	Vilkaulei,	Matildei	
Vilkaulei,	Emīlijai	Gobai,	Martai	
Viļļai,	 Emīlijai	 Alisei	 Dārziņai,	
Esterei	 Zvejniecei,	 Tīnai	 Krū-
mai,	 Elisei	 Burdikovai,	 Alisei	
Smiltei,	 Līvai	 Priekulei,	 Līvai	
Tauriņai,	Viktorijai	Luizei	Mež-
gailei,	 Emīlijai	 Maksimovai,	
Meisijai	Sproģei,	Elīzai	Elizabe-
tei	Gedertai,	Līvai	Zariņai,	Mar-
tai	 Kociņai,	 Katrīnai	 Ķūrenai,	
Nellijai	 Zvejniecei,	 Valteram	
Bitmanim,	Rinaldam	Miksonam,	
Tomam	 Laubmanim,	 Kristeram	
Kotānam,	 Kristeram	 Briedim,	
Mārcim	Mārtiņam	Ilvesam,	Rai-
vo	Rambam,	Rihardam	Bendrā-
tam,	 Ernestam	 Jānim	 Kupčam,	
Markusam	Zvejniekam,	Maksim	
Obuhovskim,	Rūdolfam	Treijam,	
Dānielam	Lūsim,	Kevinam	Šren-
kam,	Sandrim	Kalniņam,	Mikum	
Nikam	 Grigorjevam,	 Edvardam	
Bobrovam,	 Kristapam	 Ralfam	
Vankam,	 Rolandam	 Daugulim,	
Kristianam	 Bērziņam,	 Edgaram	
Salmanim,	 Guntim	 Smalkajam,	
Artūram	 Grāvītim,	 Rafaelam	
Zviedrim,	 Oliveram	 Bobrovam,	
Kristam	Ādamsonam,	Kristeram	
Jakabsonam,	 Pēterim	 Ķūrenam,	
Timo	 Ēltammam,	 Markusam	

Kalniņam,	 Gustavam	 Žibalam,	
Mārcim	 Tomsonam,	 Heinriham	
Endem,	Renāram	Ģēģerim,	Mār-
tiņam	Hincenbergam,	Martinam	
Marianam	 Kalviņam,	 Kristi-
anam	 Kovačam,	 Markusam	
Lejniekam,	 Adrianam	 Rāpam,	
Aleksim	Romanovam,	Tomasam	
Tomsonam,	 Jēkabam	 Žibalam,	
Henrijam	Hugo	Močānam,	Rai-
mondam	 Lembertam,	 Aleksam	
Īvānam,	Danielam	Dubrovskim,	
Mikam	 Manfredam	 Bušam,	
Gustavam	 Bergam,	 Danielam	
Ērenfrīdam,	 Markusam	 Sidor-
čukam,	Aleksim	Gobam,	Rolan-
dam	Zēģelim,	Sandim	Kasparam	
Riņķim	 un	 Mārtiņam	 Pēterim	
Jirgensonam	par	viņu	augstajiem	
sasniegumiem	 daudzveidīgās	
sporta	 jomās	 (jāšanas	 sportā,	
basketbolā,	 futbolā,	 tautas	bum-
bā,	 vieglatlētikā).	 Airēšanas,	
burāšanas	 un	 dambretes	 sacen-
sību	godalgoto	vietu	un	atzinību	
ieguvēji	 tiks	sveikti	sezonas	no-
slēgumā	–	nākamā	mācību	gada	
Zinību	dienā.
	 Prieks	par	tiem	skolēniem	un	
jauniešiem,	kuri	sāk	mācības	vai	
atgriežas	 Salacgrīvas	 vidussko-
lā.	Īsā	laikā	pēc	9.	klašu	izlaidu-
ma	 saņemts	 jau	 10	 pieteikumu	
mācībām	 skolas	 10.	 klasē,	 kurā	
audzinātājas	 pienākumus	 veiks	
skolotāja	L.	Pelše.	Priecājamies,	
ka	 tieši	 Salacgrīvas	 vidusskolu	
kā	savējo	izvēlējusies	arī	jaunie-
te	no	Viļķenes.
	 Man	 bija	 gods	 apciemot	 vie-
nu	 no	 Salacgrīvas	 vidusskolas	
skolotājām,	 kuru	 var	 dēvēt	 par	
Skolotāju	ar	lielo	burtu,	–	Dzid-
ru	 Gīzi.	 Varu	 tikai	 apbrīnot	 šīs	
kundzes	sirsnību,	humoru,	cilvē-
cisko	labestību	pret	apkārtējiem.	
Tieši	iespēja	iepazīt	tādu	cilvēku	
kā	 Dz.	 Gīzes,	 Maigas	 Lindes,	
Rasmas	Liepiņas,	Ritas	Vinteres	
un	Lidijas	Bergšteines	dzīvesgā-
jumu	 un	 darba	 mūžu	 atgādina,	
cik	pārlieku	lielu	uzmanību	mūs-
dienās	 pievēršam	 negatīvajam,	
cik	 reti	 pasakām	 līdzcilvēkiem	
labu	vārdu,	 cik	 ļoti	 žēlojam	uz-
slavas,	taču	aktīvi	izceļam	slikto.	
Arī	 interneta	 plašās	 iespējas	 iz-
mantojam,	nevis	lai	vairotu	labos	
darbus	un	pozitīvo	pieredzi,	 bet	
lai	kritizētu,	bieži	pat	nenoskaid-
rojot	 faktus.	 Izlūzis	 dēlis	 laipā,	
izdegusi	 spuldzīte,	 stundu	vēlāk	
ierakstīts	 mājasdarbs	 e-klasē?	
Viss	 –	 sākas	 kvēla	 enerģijas	 tē-
rēšana	 interneta	 komentāros,	
nevis	sazinoties	ar	atbildīgajiem	
darbiniekiem,	kuri	ātri	varētu	pa-
manīto	 kļūmi	 novērst.	Tad	 kāds	
ir	 patiesais	mērķis	 –	 uzlabot	 si-
tuāciju	vai	 izcelt	 sevi	 sociālajos	
tīklos?	Jo	patiesībā	kas	gan	ir	šie	
notikumi,	ja	ieklausāmies	senio-
ru	 skarbajos	 atmiņu	 stāstos	 par	
kara	 šausmām	 un	 pēckara	 laika	
postu?	 Vēlamies	 ģimnāzijas	 lī-
meņa	bērnu	 sasniegumus,	 bet…	
cik	bieži	pasēžam	kopā	ar	bērnu,	
pildot	mājasdarbus?	Ģimnāzijas	
līmeņa	 zināšanas	 vispirms	 pra-
sa	 ilgstošu	 un	 pacietīgu	 darbu.	
Pirms	 vēlamies	 ģēniju	 mate-
mātikā,	 fizikā,	 ķīmijā,	 vai	 esam	
aprunājušies	 ar	 pašu	 bērnu,	 uz-
klausījuši	 viņa	 vēlmes?	Bērnam	
būtu	 jābūt	 laimīgam,	 nevis	 nei-
rotiskam	vislabākajam.	Runā,	ka	
apkārtējā	pasaulē	redzam	to,	kas	
patiesībā	mīt	mūsos	 pašos.	Val-
stij	 jāsāk	 ar	 sevi?	 Nē,	 vispirms	
katram	jāsāk	ar	sevi.

Sanita Šlekone

SALACGRĪVAS VIDUSSKOLA
aicina jauniešus uzsākt mācības 

Salacgrīvas vidusskolā 
2019./2020. mācību gadā!

Mēs piedāvājam:
	 pamatskolas izglītības programmu;
	 programmas bērniem un jauniešiem ar mācīšanās 
  traucējumiem;
	 vispārizglītojošās vidējās izglītības programmu;
	 profesionālās pilnveides izglītības programmu 
  Uzņēmējdarbības pamati;
	 programmu Junior Achievement Latvija ar iespēju izveidot 
  savu mācību uzņēmumu. 
Nodrošinām:
	 naktsmītnes mūsdienīgā dienesta viesnīcā;
	 kvalitatīvu ēdināšanu skolas ēdnīcā;
	 gardas maltītes skolas kafejnīcā;
	 mācības augsti kvalificētu pedagogu vadībā;
	 perspektīvu izglītības ieguvi mūsdienīgās telpās;
	 plašāko interešu izglītības pulciņu piedāvājumu novadā;
	 daudzpusīgas iespējas sportā, mūzikā un mākslā.

NĀC UN PIESAKIES ARĪ TU!
Gaidām jūs mūsu skolas lietvedībā (209. kabinetā) ar dokumentiem. 
Detalizētāka informācija skolas mājaslapā www.salacgrivasvsk.lv. 
Meklē Salacgrīvas vidusskolas profilu arī facebook un draugiem.lv!

SALACGRĪVAS VIDUSSKOLA – SKOLA TAVAI IZAUGSMEI!

	 Nometņu	Iepazīsti, 
piedzīvo, radi	organizatori	
sadarbībā	ar	Salacgrīvas	
novada	domi	aicina	bērnus	
vecumā	no	9 līdz 14 ga -
diem uz	pēdējo	nometni	
šajā	vasarā	–	no 26. līdz 
30. augustam viesu namā 
Vecmuiža	(Liepupes	pa-
gasts,	Zaķi) Pieteikšanās 
nometnei līdz 8. augus-
tam!
 Iepazīsti, piedzīvo radi 
organizatoru	mērķis	ir	
nodrošināt	aizraujošu,	paš-
motivējošu,	saturīgi	vērtīgu	
laika	pavadīšanu	bērniem,	
attīstīt	viņu	radošo	poten-
ciālu,	personīgo	izaugsmi,	
iepazīstināt	ar	iedvesmojo-
šām	un	izaicinošām	aktīvā	
dzīvesveida	iespējām,	veicināt	bērnu	izpratni	par	dabu,	veselīgu	
dzīvesveidu	un	harmoniskām,	cieņpilnām	savstarpējām	attiecībām.
	 Nometne	būs	piedzīvojumiem	un	emocijām	bagāta.	Kas	tur	no- 
tiks	–	dažos	atslēgvārdos:
l	 trošu	un	virvju	uzdevumi	augstumā;
l	 nakts	pārgājieni;
l	 maņu	attīstīšana	un	pilnveidošana;
l	 transformatīvās	un	galda	spēles;
l	 dinamiskā	kulinārija;
l	 kustību	un	izveicību	pārgājieni;
l	 mūzikas	instrumentu	gatavošana;
l	 ķermeņa	sadarbība	un	mijiedarbība.
	 Tas	viss	un	vēl,	un	vēl,	radot	un	darot	kopā!	Organizatoru	koman-
da	ar	nepacietību	gaida	šo	nometni,	lai	piedzīvotu,	radītu	un	iedves-
motos	kopā	ar	bērniem.	Tāpēc	aicnām	pieteikties	jau	tagad!	

 Pieteikšanās anketa un vairāk informācijas – ejuz.lv/pxt. 
Jautājumus var uzdot, rakstot e-pastu uz iprkomanda@gmail.com.

Aicinām pieteikties uz 
aizraujošu, iedvesmojošu un 
pašizziņu veicinošu nometni 

bērniem tepat Salacgrīvas 
novadā!

http://www.salacgrivasvsk.lv
mailto:iprkomanda@gmail.com
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Diplomdarbu aizstāvēšana Salacgrīvas mākslas skolā
	 2.	 jūnijā	 Salacgrīvas	 mākslas	 skolā	
notika	 diplomdarbu	 aizstāvēšana	 un	 iz-
laidums.	 Uzrunājot	 klātesošos,	 mākslas	
skolas	 direktors	 Imants	 Klīdzējs	 sacīja:	 
– Šodien mākslas skolā ir brīnišķīgs, varē-
tu teikt, Ginesa rekorda cienīgs notikums. 
Mums nevienu reizi kopš 2003. gada nav 
bijis tik liels absolventu skaits. Šogad 
mākslas skolu beidz 15 brīnišķīgi audzēk-
ņi, katrs citādāks, ļoti strādāt griboši. Uz 
to viņus mudinājuši skolotāji. Kāds ir viņu 
kopējais sadarbības rezultāts, mēs tuvā-
ko četru stundu laikā arī redzēsim. Pirms	
uzsākt	 šo	 ārkārtīgi	 jauko	 un	 Salacgrīvai	
un	 mākslas	 skolai	 nozīmīgo	 notikumu,	
muzikālu	 priekšnesumu	 sniedza	 mūzikas	
skolas	 jaunā,	 talantīgā	 vijolniece	 Mare	
Malvīne	Īstenā	un	koncertmeistare	Lolita	
Jakabsone.	
	 Salacgrīvas	mākslas	 skola	 ir	 pirmā	 lī-
meņa	 skola	mākslas	 izglītības	 hierarhijā.	
Tā	var	ievadīt	audzēkņus	lielajā	gaitā,	kas	
turpināsies	 pēc	 viņu	 pašu	 izvēles,	 varbūt	
pat	tās	būs	profesionālās	mākslas	studijas.	
Mākslas	 skolā	 audzēkņiem	 tiek	 dota	 brī-
nišķīgā	iespēja	apjaust,	ko	nozīmē	pašam	
izvēlēties	 diplomdarba	 tēmu,	 ko	 nozīmē	
sarunas	un	mācību	process	ar	pedagogiem,	
savstarpējā	 saskaņa	 un	 prasmes	 nokļūt	
līdz	gala	rezultātam.	Ir	iespēja	izsvērt,	kas	
bijis	 būtiskākais	 šajā	 procesā,	 lai	 darbu	
varētu	parādīt	plašākai	sabiedrībai,	mācēt	
sevi	 aizstāvēt	 jebkurā	 situācijā.	 Vienmēr	
jābūt	 argumentētam	 izklāstam	 un	 jāzina,	
ka	jebkurā	mirklī	var	rasties	jautājumi,	un	
ir	jāmāk	uz	tiem	pēc	iespējas	korektāk	at-
bildēt,	nevienam	nenodarot	pāri.	
	 Katrs	 no	 audzēkņiem	 īsumā	 pastāstīja	
par	sava	darba	 ideju,	 tā	 tapšanas	procesu	
un	prezentēja	rezultātu.	Pēc	tam	savu	vēr-
tējumu	par	darbu	izteica	recenzenti,	darbu	
vadītāji	–	pedagogi	un	mākslas	skolas	di-
rektors.	
	 Pirmais	 savu	 diplomdarbu	 aizstāvēja	
Renārs	 Fogelis.,	 viņa	 diplomdarba	 tēma	
Laiks,	 darba	 vadītāja	Anna	 Laicāne.	 Re-
nārs	grafiskā	darbā	atspoguļoja	cilvēka	un	
augu	izaugsmi,	evolūciju.
	 Alisijas	Medvedevas	darba	tēma	ir	Dzī-

vās krāsas,	 vadītāja	Baiba	Dobele.	Alisi-
jas	darbs	bija	sīkā	zīmējumā	veidoti	pāvu	
un	koka	zīmējumi	košās	krāsās	uz	flīzēm.	
Meitene	tās	izmantos	savas	mājas	jaunajā	
virtuvē.	
	 Atraktīva	un	interesanta	bija	Egīla	Kļu-
sa	 diplomdarba	 Servīze mežziņiem	 pre-
zentācija	 (vadītāja	 Vita	 Valdmane).	 No	
māla	 vai	 akmensmasas	 Egīls	 izveidojis	 
14	 priekšmetu	 servīzi.	 To	 viņš	 redz	 uz	
latviska	ozolkoka	galda,	ko	klāj	balts	lina	
galdauts.	 Egīls	 cer,	 ka	 reiz	 mūsu	 ikdie-
nišķos	un	plastmasas	traukus,	kas	nāk	no	
Ķīnas,	 aizstās	 bagātīgi	 keramikas	 trauku	
komplekti	jeb	servīzes.	
	 Paulas	 Undīnes	 Penkas	 diplomdarbs	
Skursteņa noslēpums	–	grafisks	darbs	par	
veco	skursteni	Ainažos,	kura	vēsture	 līdz	
galam	vēl	nav	zināma.	Diplomdarba	vadī-
tājs	I.	Klīdzējs	atzina,	ka	ar	Paulu	strādāt	
bijis	 interesanti:	 –	Mums abiem tas bija 
izaicinājums. Man likās svarīgi saglabāt 
šo celtni uz papīra, jo ēka pamazām iet 
bojā.
	 Martas	Upītes	diplomdarba	tēma	radu-
sies,	iedvesmojoties	no	grupas	Queen	so-
lista	Fredija	Merkūrija.	Darbu	izvēlējusies	
pēc	filmas	Bohēmista rapsodija	noskatīša-
nās.	Filma	un	F.	Merkūrija	mūzika	iedves-
moja	Martu	 radīt	 kaut	 ko	 tikpat	 skaistu.	
Tā	ar	darba	vadītājas	Annas	Laicānes	at-
balstu	 tapa	aplicēts,	ar	 fontiem	un	citiem	
elementiem	papildināts	grafiskais	plakāts.	
Diplomdarba	nosaukums	Open your eyes.	
	 Patrīcija	Kola	 (tāpat	kā	Alisija)	mācās	
Salacgrīvas	mākslas	skolas	Liepupes	filiā-
lē.	Viņas	noslēguma	darba	tēma	Kosmoss,	
darba	vadītāja	Baiba	Dobele.	Tēmas	īste-
nošanai	Patrīcija	 izmantojusi	krāsu	 lieša-
nas	tehniku,	viens	no	darbiem	ir	uzlikts	uz	
puzles.	Viņas	radīto	kosmosu	var	izmantot	
pastkartēs,	 uzlīmēs,	 ielūgumos,	 apdrukās	
un	puzlēs.	
	 Mārcis	 Aleksandrs	 Petrovs	 pedagoga	
Gundara	 Āboliņa	 vadībā	 izstrādāja	 koka	
grebumā	veidotu	Asimetrisko lapsu.	Koka	
bareljefs	veidots	tehnikā,	kurā	viss	ir	attē-
lots	ar	taisnām	līnijām	veidojot	formas	kā	
trīsstūrus.	Liekot	 tos	 kopā.	 izveidojas	 at-

tēls.	Mārcis	atzīst,	ka	vislielākās	grūtības	
sagādāja	pats	grebums	kokā.
	 Liepupiete	 Dace	 Ozoliņa	 savu	 darbu	
Skats uz augšu	 veidojusi	 pie	 pedagoģes	
V.	 Valdmanes.	 Diplomdarbā,	 izmantojot	
krāsotas	smiltis,	atainotas	egles.	Skatoties	
debesīs,	egļu	zari	un	galotnes	saiet	vienā	
punktā,	radot	bezgalības	sajūtu.	Savā	dar-
bā	Dace	aicina	cilvēkus	paskatīties	uz	lie-
tām	un	vietām	no	cita	skatpunkta.
	 Alises	Sedlenieces	noslēguma	darbs	 ir	
glezna	Starp priedēm,	 diplomdarba	vadī-
tāja	B.	Dobele.	Gleznā	atainotas	meitenes	
bērnības	 mīļas	 lietas	 –	 jūra	 un	 priedes.	
Objekti	attēloti	no	dažādām	perspektīvām,	
parādot,	 cik	 Salacgrīva	 var	 būt	 dažāda.	
Darbā	iesaistīti	arī	trīs	cilvēku	tēli.	
	 Elizabetes	 Bērziņas	 diplomdarbs	 At-
tieksme	rāda	meitenes	saiknes	ar	apkārtējo	
vidi	un	dzīvniekiem.	Elizabete	ir	vegāne,	
aktīvi	 iesaistās	 dzīvnieku	 brīvības	 pasā-
kumos	 un	 ir	 pārliecināta,	 ka	 dzīvnieki	 ir	
mums	 līdzvērtīgi.	 Ar	 savu	 radošo	 darbu	
viņa	 vēlas	 pievērst	 lielāku	 uzmanību	 vi-
des	 un	 dzīvnieku	 aizsardzībai.	 Elizabete	
uzskata,	 ka	 plakāts	 ir	 ļoti	 efektīvs	 veids,	
kā	svarīgu	informāciju	nodot	sabiedriska-
jā	un	sociālajā	vidē.	Plakātā	izmantota	al-
kohola	 tinte.	Diplomdarba	vadītāja	Liene	
Medne-Grigorjeva.	
	 Amandas	 Sarkisjanas	 darba	 vadītāja	
ir	 skolotāja	 Rita	Valdmane,	 diplomdarba	
tēma	–	Vilka vidē.	Darbs	veidots	no	kar-
stās	PVA	līmes	un	smiltīm	un	parāda	vilku	
tā	dabīgajā	vidē.	Skolotāja	ir	pārliecināta,	
ka,	pētot	šo	dzīvnieku,	Amanda	pētīja	pati	
sevi,	savu	dzimtu,	savu	saistību	ar	pasauli,	
vērtībām.	Strādājot	pie	darba,	viņa	ir	mā-
cījusies	sevi	izprast,	apzinājusies	un	atklā-
jusi	savu	būtību.	
	 Liānas	 Artas	 Persidskas	 darbs	 Viena 
astotā daļa apļa	 ir	mandalu	zīmējumi	uz	
krekla.	 Līdz	 šai	 domai	 Liāna	 nonākusi	
6.	klasē,	kad	veidotas	mandalas	uz	karto-
na.	Idejas	meklētas	internetā,	apskatīti	arī	
mākslinieces	 Lindas	 Īstenās	 darbi.	 Liāna	
Arta	 sākusi	 ar	 skicēm,	 kas	 tika	 sadalītas	
astoņās	daļās,	 tāpēc	arī	 tāds	diplomdarba	
nosaukums.	 Veidojot	 mandalas	 uz	 audu-

ma,	viņa	sapratusi,	ka	tas	ir	grūti,	sākumā	
bijis	bail	zīmēt	uz	krekla,	bet	darbu	uzsā-
kot,	bailes	atkāpušās,	piepalīdzējis	arī	ka-
ķis,	uz	T	krekla	atstājot	savu	ķepiņas	no-
spiedumu.	 Diplomdarba	 vadītāja	 –	 Egita	
Repele.	
	 Evitas	 Lindenbergas	 noslēguma	 darbs	
Vāzes ziedos	ir	māla	vāzes	ar	ziedu	motī-
viem.	Sākotnējā	darba	doma	Evitai	bijusi	
pavisam	cita.	Lai	uzlabotu	atzīmi	kerami-
kā,	 viņa	 nolēmusi	 veidot	 māla	 vāzes	 ar	
ziediem.	Diplomdarbs	meitenei	palīdzējis	
vairāk	 izzināt	 un	 iemīlēt	 mālu,	 savukārt	
darba	vadītāja	V.	Valdmane	ir	pārliecināta,	
ka	 šis	 ir	 veiksmes	 stāsts,	 jo	 doma	veidot	
vāzes	radās	pilnīgi	nejauši,	un	ar	katru	nā-
kamo	rezultāts	bija	labāks.	
	 Estere	Irmeja	savu	diplomdarbu	izstrā-
dājusi	linogriezuma	tehnikā	–	diplomdar-
ba	nosaukums	Melns ar baltu satikās,	dar-
ba	vadītāja	E.	Repele.	Esteres	radītajā	ābe-
les	siluetā	redzamas	un	sajūtamas	gaismas	
un	 ēnas	 spēles	 stumbra	 dziļajos	 rakstos.	
Eksperimentējot	 ar	 dažādiem	 griešanas	
paņēmieniem,	 meitene	 izvēlējusies	 tos,	
kas	likušies	atbilstošāki	sajūtām,	pieskaro-
ties	koka	stumbram.	Kad	koka	siluets	bija	
izgriezts	 linolejā,	 notika	 tā	 atspiešana	 uz	
papīra	 lapas,	 katru	 tās	 kvadrātcentimetru	
presējot	un	pludinot	ar	karoti.	
	 Megijas	 Daces	 Henkuzenas	 diplom-
darbs	 ir	 animācija	 grupas	 Stūrī zēvele 
dziesmai	Pilns smaržu un pilns žūžu.	Dar-
ba	vadītāja	L.	Medne-Grigorjeva.	Aizstā-
vot	darbu,	Megija	atzina,	ka,	veidojot,	zī-
mējot	animāciju,	vajadzīgs	daudz	laika	un	
liela	pacietība,	bet	tas	viņai	ļoti	patīk.	Nā-
kotnē	viņa	vēlētos	zīmēt	animācijas.	Grūti	
bijis	atrast	dziesmu,	arī	dators	un	animāci-
jas	programma	sagādājusi	problēmas,	bet,	
pateicoties	vecākiem,	Megija	ir	tikusi	pie	
grafiskās	planšetes,	kas	atvieglo	animāci-
jas	zīmēšanu.	Pateicības	vārdus	par	klipu	
un	 laba	vēlējumus	Megija	 saņēma	arī	no	
grupas	Stūrī zēvele	dalībniekiem.	
	 Kad	 darbi	 bija	 aizstāvēti,	 klāt	 izlaidu-
ma	 brīdis,	 laiks	 ziediem,	 apsveikumiem	
un	laba	vēlējumiem!

Ilga Tiesnese

 Saulainā	 jūnija	 pēcpusdienā	
kārtējais	 neklātienes	 ceļojums	
Liepupes	 bibliotēkā	 šoreiz	 bija	
īpašs,	jo	pie	mums	viesojās	Liep-
upes	 pamatskolas	 trīs	 skolotājas	
–	 Baiba	 Mantiņa,	 Inese	 Broka	
un	 Daiga	 Krūze.	 Viņas	 maijā	
Erasmus+	projektā	viesojās	Por-
tugālē.	 Projekta	 pamatdoma	 ir	
māksla,	 radošums	 un	 program-
mēšana	skolu	darbā.	Kaut	bijām	
iepazinuši	 Portugāli	 kā	 atpūtas	
vietu,	visiem	bija	 interesanti	pa-
klausīties	tieši	par	izglītības	jomu	
un	interesantiem	apskates	objek-
tiem	 Leirijas	 pilsētā.	 Šo	 pilsētu	
raksturo	 šauras	 bruģētas	 ieliņas	

un	mājas	 ar	 sarkaniem	 jumtiem.	
Uzzinājām	par	sērfotāju	paradīzi	
Nazarē,	iepazinām	Fatimas	svēt-
vietu	un	Bataljas	klosteri.	Noslē-
gumā	noskatījāmies	filmiņu	Sprī-
dītis,	 kur	 Liepupes	 skolas	 bērni	
bija	 gatavojuši	 lelles	 un	 ierunā-
juši	tekstu	angļu	valodā,	lai	iepa-
zīstinātu	citu	valstu	pedagogus	ar	
latviešu	 pasaku	 varoni.	 Projekta	
gaitā	 skolotājām	 vēl	 priekšā	 ce-
ļojumi	 uz	 Grieķiju	 un	 Turciju.	
Ceram	neklātienē	paviesoties	arī	
tur.	Paldies	visām	skolotājām	par	
interesanto	stāstījumu.

Sarmīte Zvīne

Liepupes bibliotēkā ar projektā piedzīvoto dalījās Inese Broka (no 
kreisās) un Daiga Krūze

Jaunatnes olimpiādes čempioni smaiļošanā Nauris 
Tomsons un Aigars Cīrulis

Par Erasmus+ 
Liepupes bibliotēkā

Apsveicam Jaunatnes 
olimpiādes uzvarētājus 

un dalībniekus!
	 Pagājušās	nedēļas	nogalē	Jelgavā	notika	VIII	Lat-
vijas	 Jaunatnes	 olimpiāde,	 kurā	 piedalījās	 gandrīz	
2800	sportistu	no	77	novadiem	un	pilsētām.	Viņi	sa-
centās	31	sporta	veidā	un	sadalīja	244	medaļu	kom-
plektus.	 Viņu	 vidū	 bija	 arī	 12	 Salacgrīvas	 novada	
sportisti:	 Jēkabs	Tomsons,	Daniela	Kalniņa,	Aigars	
Cīrulis,	Nauris	Tomsons,	Ralfs	Kariņš,	Mārtiņš	Pēte-
ris	Jirgensons,	Aelita	Imaka,	Sandis	Kaspars	Riņķis,	
Gustavs	 Penka,	 Toms	 Jirgensons,	Arvis	 Hermanis	
Maurītis	un	Markuss	Miezis.	
	 Latvijas	jaunatnes	olimpiādē	mūsu	novada	spor-
tisti	 guva	 nozīmīgus	 panākumus.	 Mūsu	 bilancē	 ir	
septiņas	medaļas.	Par	lielāko	skaitu	parūpējās	smai-
ļotāji	un	kanoisti,	kuri	dažādās	distancēs	izcīnīja	trīs	
zelta,	divas	 sudraba	un	vienu	bronzas	medaļu.	Vēl	
viens	zelts	mūsu	vieglatlētam	Jēkabam	Tomsonam,	
kurš	 lodes	grūšanā	uzstādīja	šīs	sezonas	republikas	
rekordu	–	15,87	m!	
	 Smaiļotājs	A.	 Cīrulis	 parūpējās	 par	 divām	 zel-
ta	medaļām	–	1000	m	un	200	m	distancē,	savukārt	 
N.	Tomsonam	1000	m	 sudrabs	 un	 200	m	distancē	
bronza.	Abiem	 jauniešiem	 arī	 pirmā	 vieta	 1000	m	
divniekos.	 500	m	 distancē	 otrā	 vieta	 četriniekos	 ir	 
N.	Tomsonam,	A.	Cīrulim,	R.	Kariņam	un	M.	Pēte-
rim	Jirgensonam.
	 Burātājiem	šoreiz	piemiņas	balvas.	Spēcīgais	vējš	
liedza	tiesnešiem	dot	startus	sacensību	pirmajā	die-
nā,	 savukārt	 sestdien	 vējš	 bija	 brāzmains,	 svētdien	
mērens.	Piecos	braucienos	Optimist	klasei	un	sešos	
Laser 4,7	klasē	Salacgrīvas	sportisti	guva	jaunu	pie-
redzi	un	zināšanas,	šoreiz	iztiekot	bez	medaļām.
	 Paldies	sportistiem,	treneriem	un	vecākiem!		
	 Treneris	Kaspars	Močāns	un	smaiļotāji	A.	Cīrulis	
un	N.	Tomsons	šobrīd	ir	Eiropas	junioru	čempionātā	

Čehijā,	kur	piedalīsies	1000	m	divnieku	sacensībās.
Veiksmi!	

Ilga Tiesnese un Dace Kurpniece
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7
Par kārtību, kādā tiek izsniegta 
atļauja vīna, raudzēto dzērienu, 

starpproduktu vai pārējo alkoholisko 
dzērienu ražošanai Salacgrīvas novada 

administratīvajā teritorijā
APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2019. gada 22. maija sēdes lēmumu 

Nr. 199 (protokols Nr. 6; 2. §)
Precizēti ar Salacgrīvas novada domes 2019. gada 19. jūnija sēdes lēmumu 

Nr. 240 (protokols Nr. 8; 2. §)
Izdoti	saskaņā	ar	Alkoholisko	dzērienu	aprites	likuma	8.	panta	otro	daļu	

I. Vispārīgie jautājumi
1.	 Saistošie	 noteikumi	 (turp- 
māk	–	Noteikumi)	definē	kārtību,	
kādā	Salacgrīvas	novada	pašval-
dībā	(turpmāk	–	Pašvaldība)	tiek	
izsniegta	 atļauja	 Alkoholisko	
dzērienu	 aprites	 likuma	 1.	 pan-
ta	 otrās	 daļas	 izpratnē	 mazajām	
alkoholisko	 dzērienu	 darītavām	
(turpmāk	 –	Komersants),	 lai	 ra-
žotu	 vīnu,	 raudzētos	 dzērienus,	
starpproduktus,	 kuru	 sastāvā	
esošais	 spirts	 ir	 tikai	 raudzētas	
izcelsmes	 (turpmāk	 –	 starppro-
dukti),	 vai	 pārējos	 alkoholiskos	
dzērienus.
II. Atļaujas izsniegšanas 
kārtība
2.	 Atļauju	 vīna,	 raudzēto	 dzē-
rienu,	 starpproduktu	 vai	 pārējo	
alkoholisko	 dzērienu	 ražošanai	
Salacgrīvas	 novadā	 (turpmāk	 –	
Atļauja)	izsniedz	Salacgrīvas	no-
vada	domes	izpilddirektors.
3.	Atļauja	 vīna,	 raudzēto	 dzērie-
nu,	 starpproduktu	 vai	 pārējo	 al-
koholisko	dzērienu	ražošanai	tiek	
izsniegta	 bez	maksas	 uz	Komer-
santa	pieprasīto	laiku,	bet	ne	ilgāk	
kā	uz	trim	kalendārajiem	gadiem.
4.	 Lai	 saņemtu	 atļauju,	 Komer-
santam	Salacgrīvas	novada	domē	
jāiesniedz	iesniegums,	kurā	jāno-
rāda:
4.1.	 Komersanta	 nosaukums,	
nodokļu	 maksātāja	 reģistrācijas	
numurs,	juridiskā	adrese,	Komer-
santa	pārstāvis	(amats,	vārds,	uz-
vārds),	tālrunis	un	e-pasta	adrese;
4.2.	ražošanas	vieta	(adrese);
4.3.	saražojamo	alkoholisko	dzē-
rienu	 sortiments	 un	 apjoms	 (lit-
ros	gadā);
4.4.	absolūtā	alkohola	daudzums	
saražotajos	 pārējos	 alkoholiska-
jos	dzērienos	(litros	gadā);
3.5.	 saražotais	 starpproduktu	
daudzums	(litros	gadā).

5.	Noteikumu	4.	 punktā	minēta-
jam	iesniegumam	jāpievieno	šādi	
dokumenti:
5.1.	ražošanas	vietas	īpašuma	vai	
lietošanas	tiesību	apliecinoša	do-
kumenta	kopija;
5.2.	 būves	 tehniskās	 inventari-
zācijas	 lieta	 ar	 telpu	 plānu	 un	
aprakstu,	 kas	 raksturo	 ražošanas	
vietu	 (ūdensapgāde,	 ventilācija,	
kanalizācijas	u.tml.	nodrošināša-
na).
6.	 Salacgrīvas	 novada	Būvvalde	
izvērtē	5.2.	punktā	iesniegtos	do-
kumentus	par	telpu	atbilstību	al-
koholisko	dzērienu	 ražošanai	un	
sniedz	atzinumu.
7.	 Iesniegumu	 ar	 tam	 pievieno-
tajiem	 dokumentiem	 un	 Būv-
valdes	 sniegto	 atzinumu	 izskata	
Pašvaldības	 izpilddirektors	 un	
Administratīvā	 procesa	 likumā	
noteiktajā	 kārtībā	 pieņem	 lēmu-
mu	par	Atļaujas	 izsniegšanu	 vai	
atteikumu	izsniegt	Atļauju.
8.	Pašvaldības	izpilddirektors	at-
saka	izsniegt	Atļauju,	ja:
8.1.	 Komersants	 nav	 iesniedzis	
visus	Noteikumu	4.	un	5.	punktā	
minētos	dokumentus;
8.2.	Komersants	Atļaujas	saņem-
šanai	sniedzis	nepatiesas	ziņas;
8.3.	ražošanu	plānots	veikts	vietā,	
kas	 nav	 pielāgota	 izmantošanas	
mērķim	 (nav	 nodrošināta	 atbils-
toša	 ūdensapgāde,	 ventilācija,	
kanalizācijas	 novadīšana	 u.tml.)	
un	tajā	nav	iespējams	to	tehniski	
nodrošināt	 atbilstoši	 Noteikumu	
6.	 punktā	 sniegtajam	 Būvvaldes	
atzinumam;
8.4.	ražošanu	plānots	uzsākt	vie-
tā,	kas	atrodas:
8.4.1.	izglītības,	kultūras,	sporta,	
ārstniecības	iestāžu	ēkās	un	teri-
torijā;
8.4.2.	 ēkās,	 kurās	 atrodas	 valsts	
vai	pašvaldību	iestādes;

8.4.3.	daudzdzīvokļu	dzīvojamās	
mājās;
8.5.	izbeigta	ražošana	Atļaujā	no-
rādītajā	vietā;
8.6.	alkoholisko	dzērienu	ražoša-
nai	norādītā	vieta	būtiski	apdraud	
sabiedrisko	kārtību	un	citu	perso-
nu	tiesību	aizsardzību.
III. Atļaujas anulēšana
9. Pašvaldības	 izpilddirektors	 ir	
tiesīgs	 atcelt	 izsniegto	 Atļauju,	
ja:
9.1.	Komersants	Atļaujas	saņem-
šanai	sniedzis	nepatiesas	ziņas;
9.2.	 ražošana	 tiek	 veikta	 telpās,	
kas	nav	pielāgotas	un	neatbilst	to	
izmantošanas	mērķim;
9.3.	 izbeigta	 attiecīgā	 ražošana	
Atļaujā	norādītajā	vietā;
9.4.	alkoholisko	dzērienu	ražoša-
na	Atļaujā	norādītajā	vietā	būtis-
ki	apdraud	sabiedrisko	kārtību	un	
citu	personu	tiesību	aizsardzību.
10.	 Lēmumu	 par	Atļaujas	 atcel-
šanu	 Pašvaldības	 izpilddirektors	
pieņem	pēc	Noteikumu	9.	punktā	
minēto	 apstākļu	 konstatēšanas	
Administratīvā	 procesa	 likumā	
noteiktajā	kārtībā.
IV. Noslēguma jautājumi
11.	 Pašvaldības	 izpilddirektora	
izdoto	 administratīvo	 aktu	 vai	
faktisko	 rīcību	 var	 apstrīdēt	 un	
pārsūdzēt	Administratīvā	procesa	
likumā	noteiktajā	kārtībā.	
12.	Ar	 šo	 noteikumu	 spēkā	 stā-
šanos	 atzīt	 par	 spēku	 zaudēju-
šiem	 Salacgrīvas	 novada	 domes	
2012.	gada	15.	februāra	saistošos	
noteikumus	 Nr.	 5	 Par kārtību, 
kādā tiek izsniegta atļauja vīna, 
raudzēto dzērienu vai pārējo al-
koholisko dzērienu ražošanai Sa-
lacgrīvas novadā.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes 

priekšsēdētājs

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepiecie-
šamības pamatojums 

Noteikumu pieņemšana saistīta ar to, ka 30.10.2018. stājās 
spēkā 04.10.2018. likums Grozījums Alkoholisko dzērienu 
aprites likumā, ar kura spēkā stāšanos jēdziens mazā alkoho-
lisko dzērienu darītava ir izteikts jaunā redakcijā. Alkoholisko 
dzērienu aprites likuma 3. panta (13) daļa nosaka, ka mazajai 
alkoholisko dzērienu darītavai ir jāsaņem vietējās pašvaldī-
bas atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo 
alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā. 
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta otrajā daļā ir no-
teikts pašvaldības pienākums izdot saistošos noteikumus, kuros 
nosakāma kārtība, kādā mazā alkoholisko dzērienu darītava ir 
tiesīga saņemt atļauju vīna, raudzētu dzērienu, starpproduktu 
vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašval-
dības teritorijā. Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams 
saistošajos noteikumos iekļaut normas, kas atbilst likuma 
nosacījumiem, kā arī papildināt noteikumus ar nosacījumiem 
par iesniedzamajiem dokumentiem atļaujas saņemšanai un šo 
dokumentu izskatīšanas kārtību. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošie noteikumi Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, 
raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzē-
rienu ražošanai Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā 
(turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka vienotu kārtību, kādā 
mazajām alkoholisko dzērienu darītavām tiek izsniegta atļauja 
vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholis-
ko dzērienu ražošanai Salacgrīvas novada administratīvajā 
teritorijā.
Saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 1. panta otro 
daļu mazā alkoholisko dzērienu darītava ir fiziskā persona — 
saimnieciskās darbības veicēja (turpmāk — fiziskā persona) — 
vai komersants, kuram ir tiesības ar atvieglotiem nosacījumiem 
saņemt speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja 
darbībai un atvieglojumus akcīzes nodokļa nodrošinājuma 
reģistrēšanai, lai ražotu vīnu, raudzētos dzērienus, starppro-
duktus, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes 
(turpmāk — starpprodukti), vai pārējos alkoholiskos dzērienus 
no produktiem, kas iegūti savā īpašumā vai valdījumā Latvijas 
teritorijā esošajos dārzos un dravās vai fiziskās personas vai 
komercsabiedrības dalībnieka pirmās pakāpes radinieku vai 
laulātā īpašumā esošajos dārzos un dravās Latvijas teritorijā, ar 
nosacījumu, ka komercsabiedrības dalībniekam pirms darījuma 
veikšanas dienas vismaz deviņus mēnešus nepārtraukti pieder 
ne mazāk kā 35 procenti kapitāla daļu komercsabiedrībā, vai 
iegūti no savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu 
saražotos alkoholiskos dzērienus), turklāt nodrošinot, ka: 1) sa-
ražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms nepārsniedz 
15 000 litru kalendāra gadā; 2) absolūtā alkohola daudzums 
saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos nepārsniedz 
1000 litru kalendāra gadā; 3) saražotais starpproduktu kopējais 
apjoms nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā.

3. Informācija par 
plānoto projekta ie-
tekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Nav ietekmes.

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašval-
dības teritorijā 

Saistošie noteikumi ļauj mazajām alkoholisko dzērienu darī-
tavām saņemt atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu 
vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai, tādējādi arī veikt 
attiecīgu saimniecisko darbību. 

5.Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Dokumenti atļaujas saņemšanai iesniedzami Salacgrīvas nova-
da domē. Iesniegumu ar tam pievienotajiem dokumentiem un 
Būvvaldes sniegto atzinumu izskata Salacgrīvas novada domes 
izpilddirektors un Administratīvā procesa likumā noteiktajā 
kārtībā pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu 
izsniegt atļauju.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 7
Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja 
vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu 

vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai 
Salacgrīvas novada administratīvajā 

teritorijā
paskaidrojuma raksts

Informācija no novada kārtības nodaļas
 Atgādinām vecākiem,	 ka	 bērniem	
līdz	 16	 gadu	 vecumam	 atrašanās	 no	
plkst.	22	 līdz	7	publiskās	vietās,	 ja	viņi	
nav	vecāku,	aizbildņa,	audžuģimenes	vai	
viņu	 pilnvarotas	 pilngadīgās	 personas	
uzraudzībā,	 ir	 aizliegta.	 Aicinām	 vecā- 
kus	 –	 izrunājiet	 ar	 saviem	 bērniem,	 ka	
bērnu	laukumi	ir	domāti,	lai	jauki	pava-
dītu	 laiku,	 nevis	 lai	 nodarbotos	 ar	 van-
dalismu	 un	 bojātu	 to,	 kas	 izveidots	 ar	
mīlestību.	Turklāt	berni	nedrīkst	atrasties	
svešās	 teritorijās.	 Piemēram,	 attīrīšanas	
iekārtu	 apkaime	 Salacgrīvā,	 kur	 bēr-
ni	 bieži	manīti,	 ir	 privāta	 teritorija,	 kur	
nepiederošajiem	 ieeja	 aizliegta.	 Tas	 ir	
bīstami,	 turklāt	 atrašanās	 tādās	 vietās	 ir	
administratīvi	sodāma.	
 Par roņiem.	 Diemžēl	 katru	 gadu	 no	
aprīļa	 beigām	 mūsu	 novada	 piekrastē	
parādās	ļoti	daudz	roņu	bez	dzīvības	pa-
zīmēm.	Aicinām	un	lūdzam	iedzīvotājus	
paziņot	 telefoniski	 roņa	 atrašanas	 vietu	
un	atzīmēt	to	pie	paša	dzīvnieka,	izman-

tojot	 iespējamos	 priekšmetus	 –	 piemē-
ram,	lielus	zarus.	Maijā	atrasti	22	roņi.	
 Par kaķiem.	Ar	iedzīvotāju	palīdzību	
tie	tiek	izķerti	un	par	pašvaldības	līdzek-
ļiem	sterilizēti.	Dažiem	mēs	atrodam	mā-
jas,	bet	ir	tādi,	ko	pēc	sterilizācijas	jālaiž	
savvaļas	dzīvē.	Pamesti	dzīvnieki	 ir	cil-
vēku	 bezatbildība	 un	 cietsirdība.	 Viena	
kaķa	 sterilizācija	 pašvaldībai	 izmaksā	 
25	EUR.
 Par suņiem.	 Cilvēku	mīluļi	 suņi	 Sa-
lacgrīvas	novadā	ir	jāreģistrē,	par	tiem	jā-
maksā	ikgadēja	suņu	nodeva	–	4,27	EUR.	 
Atgādinām,	 ka	 līdzekļi,	 kas	 iegūti	 no	
suņu	 turēšanas	 nodevām,	 tiek	 izlietoti	
klaiņojošo	dzīvnieku	izķeršanai	un	izolē-
šanai,	 suņu	 reģistrācijas	 un	 suņu	 turēša-
nas	 nodevas	 žetonu	 izgatavošanai,	 suņu	
reģistrācijas	organizēšanai.	
	 Runājot	par	suņu	reģistrāciju,	atgādi-
nām,	 ka	 no	 2017.	 gada	 1.	 janvāra	 suņi	
obligāti	 jāreģistrē	 un	 jāčipo	 Lauksaim-
niecības	datu	centrā	(LDC).	To	var	izda-

rīt	ar	veterinārārsta	palīdzību,	www.latvi-
ja.lv	vai	arī	pašvaldībā	pie	kārtībniekiem.	
Valstiski	noteikta	vienreizēja	nodeva	re-
ģistrācijai	LDC	ir	3,50	EUR.	Bet	jebkurā	
gadījumā	 mājas	 dzīvnieks	 jāreģistrē	 arī	
pašvaldībā.	Pakalpojuma	pamatmērķi	ir:
l	 identificēt	dzīvnieka	īpašnieku	un	rast	
iespēju	 sazināties	 ar	 viņu,	 ja	 dzīvnieks	
atrasts	vai	noticis	nelaimes	gadījums;
l	 kontrolēt	dzīvnieku	ikgadējo	vakcinā-
ciju	pret	trakumsērgu;
l	 mazināt	 klaiņojošo	 dzīvnieku	 skai-
tu	 un	 sodīt	 īpašniekus,	 kuru	 dzīvnieki	
atstāti	bez	aprūpes.
 Par tīrību.	 Lai	 uzturētu	 lielāku	 tīrī-
bu,	Zvejnieku	parka	ziemeļu	daļā	 ir	uz-
stādītas	 divas	 suņu	 ekskrementu	 urnas.	
Viena	 uzstādīta	 arī	 pilsētas	 pludmales	
kāpu	 zonā.	Šīs	 vietas	 urnu	novietošanai	
izvēlētas,	 vadoties	 no	 suņu	 saimnieku	
visbiežāk	 izmantotajām	pastaigu	 takām.	
Zvejnieku	 parka	 administrācija	 un	 kār-
tībnieki	aicina	iedzīvotājus	sakopt	aiz	sa-

viem	mīluļiem	un	kopīgi	veidot	sakārtotu	
vidi,	kurā	paši	dzīvojam.	
 Par pļaušanu.	 Atgādinām,	 ka	 ir	 sā-
cies	 pļaušanas	 laiks.	 Prieks	 skatīties	 uz	
sakoptām	teritorijām.	Paldies	tiem	zemes	
īpašniekiem,	kas	laikus	nopļauj	zāli	savā	
teritorijā	un	palīdz	uzturēt	mūsu	skaisto	
pilsētu	kārtībā.	
	 Salacgrīvas	 novada	 kārtības	 nodaļas	
galvenais	mērķis	 ir	 iepazīstināt	cilvēkus	
ar	 novada	 domes	 saistošajiem	 noteiku-
miem,	 kontrolēt,	 lai	 noteikumi	 tiktu	 ie-
vēroti	un	 izpildīti,	un	 lai	mūsu	skaistais	
novads	 ar	 jūsu,	 iedzīvotāju,	 palīdzību	
kļūst	vēl	skaistāks.	Iesakām	nevis	skatī-
ties,	kas	notiek	apkārt	un	sūdzēties	citam	
par	citu,	bet	sākt	ar	sevi:	ievērot	saistošos	
noteikumus	un	mēģināt	padarīt	savu	pil-
sētu	krāšņāku.	

Gunita Bisniece un 
Ilona Melzoba,

Salacgrīvas novada kārtībnieces

https://likumi.lv/ta/id/302291-grozijums-alkoholisko-dzerienu-aprites-likuma
https://likumi.lv/ta/id/302291-grozijums-alkoholisko-dzerienu-aprites-likuma
https://likumi.lv/ta/id/302291-grozijums-alkoholisko-dzerienu-aprites-likuma
https://likumi.lv/ta/id/88009-alkoholisko-dzerienu-aprites-likums
https://likumi.lv/ta/id/88009-alkoholisko-dzerienu-aprites-likums#p8
https://likumi.lv/ta/id/88009-alkoholisko-dzerienu-aprites-likums
https://likumi.lv/ta/id/88009-alkoholisko-dzerienu-aprites-likums#p1
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salacgriva.lv	 vai	 iesniegt	 Salac-
grīvas	novada	domes	Informāci-
jas	nodaļā.	(Iesniedzot	šo	pietei-
kumu	 pasākumam,	 jūs	 piekrītat,	
ka	 tajā	 minētos	 personas	 datus	
izmantosim,	 lai	 varētu	 apkopot	
spēlētāju	 sarakstu	 un	 informēt	
par	spēles	laikiem.)
	 Dalībniekiem,	kuri	nav	sasnie-
guši	18	gadu	vecumu,	TURNĪRA	
DIENĀ	 pasākuma	 organizato-
riem	 OBLIGĀTI	 jāuzrāda	 raks-
tiskas	vecāku	atļaujas.	Dalībnie-
ki	 sacensību	 dienā	 parakstīsies	
par	to,	ka	paši	uzņemas	atbildību	
par	savu	veselību	un	ir	saņēmuši	
pasākuma	kreklu.

	 Reģistrācija	tiks	slēgta	28.	jū-
lijā.
	 Plānotās	 spēles	 notiks	 šādās	
grupās:	U10,	U14,	U18,	Daiļais	
dzimums,	 Deputāti/Vecmeistari,	
Vīrieši.	 Atkarībā	 no	 dalībnieku	
skaita	grupās	tās	var	tikt	koriģē-
tas.
	 Pasākuma	laikā	var	tikt	filmēts	
un	fotografēts.	Video	un	foto	ma-
teriāli	var	 tikt	 izmantoti	pasāku-
ma	organizatora	publicitātes	ma-
teriālos.
	 Sīkāka	informācija	– www.sa-
lacgriva.lv,	tel.	64071987.

BK «Salacgrīva»

Ir sākusies reģistrācija 
Krastu mačam 2019

Izcili rezultāti 
valsts komandu 

čempionātos 
dambretē

	 Trīs	 dienas	 Engurē	 norisinājās	 valsts	
komandu	čempionāti	64	 lauciņu	dambre-
tē	U8,	U10,	U13	un	U16	vecuma	grupā.	
Mūsu	 –	 Limbažu	 un	 Salacgrīvas	 nova- 
da	–	sporta	skola	sacensībās	piedalījās	ar	
četrām	 komandām	 (divām	 U16	 vecuma	
grupā	un	pa	vienai	U13	un	U8	grupā).
	 U16	grupā	 pārliecinoši	 uzvarēja	Liep-
upes	1.	komanda	–	Kristers	Lapiņš,	Rod-
rigo	 Jugans,	 Artūrs	 Nipers	 un	 Elizabete	
Norenberga,	 iegūstot	 kausu	 un	 zelta	me-
daļas.	 Ļoti	 sīvā	 cīņā	 šajā	 grupā	 sudraba	
medaļas	 izdevās	 izcīnīt	mūsu	sporta	sko-
las	2.	komandai	(Jānis	Krūmiņš,	Miks	Ma-
gone,	Diāna	Malofeja	un	Taīda	Kalniņa).	
U13	vecuma	grupā	kausu	ieguva	Limbažu	
un	Salacgrīvas	novada	skolas	komanda	–	 
Klāvs	 Norenbergs,	 Adrians	 Podenskis,	
Mārtiņš	Rainers	Vērdiņš	un	Sintija	Malo-
feja.	Mūsu	 jaunākie	U8	 vecuma	 grupā	 –	 

Harijs	 Ende,	 Mārtiņš	 Keiselis,	 Mārtiņš	
Pommers	un	Katrīna	Reiziņa	–	cīnījās	ļoti	
sparīgi.	 Šāda	 līmeņa	 sacensības	 visiem	
viņiem	 bija	 pirmās,	 tāpēc	 neizpalika	 gan	
zaudējuma,	 gan	 prieka	 asaras.	 Rezultātā	
4.	vieta	un	atkal	asaru	jūra,	jo	tikai	viens	
punkts	 komandai	 pietrūka	 līdz	 bronzas	
medaļām.	Treneri	saka	paldies	mazo	cen-
soņu	vecākiem	par	lielo	atbalstu.
	 Izcili	 rezultāti	 abās	 vecākajās	 grupās,	
arī	 vērtējot	 individuālos	 rezultātus	 pie	
attiecīgajiem	 galdiņiem.	Uzvarētāju	 gods	 
K.	 Lapiņam,	 R.	 Juganam,	 E.	 Noren-
bergai,	 D.	 Malofejai,	 K.	 Norenbergam,	 
A.	 Podenskim	 un	 S.	 Malofejai.	 Godal-
goto	 trijniekā	 ierindojās	 arī	M.	Magone,	 
M.	R.	Vērdiņš,	A.	Nipers,	J.	Krūmiņš	un	
T.	Kalniņa.	Treneri	gandarīti	par	audzēkņu	
sasniegumiem.

Kārlis Ozols Uzvarētāji

	 Šogad	 ceturto	 reizi	 Salacgrī-
vas	pilsētas	svētku	laikā	(10.	au-
gustā)	 notiks	 basketbola	 turnīrs,	
kurā	aicināti	piedalīties	Salacgrī-
vas	 novada	 iedzīvotāji	 (Kreisais 
krasts	 –	 Salacas	 kreisais	 krasts	
Salacgrīvā,	 Svētciems,	 Vitrupe,	
Korģene,	 Tūja,	 Liepupe.	 Labais 
krasts	–	Salacas	labais	krasts	Sa-
lacgrīvā,	Kuiviži,	Vecsalaca,	Ai-
naži).	Turnīrā	savā	starpā	sacen-
tīsies	 divas	 komandas	 –	 Salacas	
labā	un	kreisā	krasta	iedzīvotāji.
	 Lai	 pieteiktos	 dalībai	 turnīrā,	
nepieciešams	elektroniski	aizpil-
dīt	 un	 iesniegt	 SPĒLĒTĀJA	 re-
ģistrācijas	 anketu,	 kas	 pieejama	
mājaslapā	www.salacgriva.lv un	
BK Salacgrīva facebook	 kontā.	
To	 var	 uzrakstīt	 arī	 brīvā	 for-
mā.	Anketā	 jānorāda	 vārds,	 uz-
vārds,	 dzimšanas	 dati,	 pārstāvē-
tais	 KRASTS,	 krekla	 izmērs	 un	
kontaktinformācija.	Anketu	 sūtīt	
uz	 e-pastu	 kaspars.neimanis@

Festivāls Positivus 
	 Šogad	26.	un	27.	jūlija	Salac-
grīvā	 notiks	 festivāls	 Positivus.	
Ik	gadu	tas		Salacgrīvas	piekras-
tē	 pulcē	 tūkstošiem	 apmeklētāju	
un	ļauj	baudīt	gan	pasaulslavenu	
mākslinieku,	 gan	 vēl	 jaunu	 un	
mazpazīstamu	 mūzikas	 talantu	
sniegumu.	 Positivus	 ir	 Baltijas	
valstu	 apslēptais	 dārgums,	 kas	
noglabāts	 gleznainā	 Latvijas	
piekrastes	 pilsētā	 Salacgrīvā.	
Idilliskā	un	mežu	 ieskautā	 atpū-
tas	 vieta	 jūras	 krastā	 tūkstošiem	
apmeklētāju	 piedāvā	 izbaudīt	
dažādas	 aktivitātes	 un	 festivāla	
atmosfēru.	Slavens	ar	savu	brīvo	
un	relaksējošo	atmosfēru,	Positi-
vus	 piedāvā	 aizraujošas	mākslas	
un	deju	skatuves	priekšnesumus,	
sniedzot	 apmeklētājiem	 izvēles	

dažādību.	 Tāpat	 katra	 gaumei	
pieejams	plašs	svaiga	un	veselīga	
uztura	klāsts	ēdināšanas	zonā.
	 Nesteidzies,	 bet	 mazliet	 pa-
steidzies!	 Positivus	 biļetes	 Sa-
lacgrīvas	 novada	 deklarētajiem	
iedzīvotājiem,	 iespējams	 iegā-
dāties	līdz 20. JŪLIJAM!	Tikai	
neaizmirsti	 paņemt	 izziņu	 par	
savas	deklarētās	dzīvesvietas	ad-
resi!	

Positivus

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

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

Jubilāriem
Kas skaistāks – ceriņi vai rozes, 
To allaž grūti pasacīt,
Bet cilvēks skaistāks vēl par ziediem, 
Ja viņā zieda gaisma mīt.
  Kā kreimene, kas balta staro,
  Kaut meža krēsla viņu klāj,
  Šī diena lai ar sauli zaro
  Un gaismu citām dienām krāj.
Vasarīgi silts, mīļš un saulains 
sveiciens jūlija jubilāriem! Veselību, 
izturību un spēku uzkrāt sevī vasaru!

Pateicība 
autofotoorientēšanās 

brauciena 
dalībniekiem!

	 Sirsnīgi	 pateicamies	 Salac-
grīvas–Rūjienas–Igaunijas	 auto-
fotoorientēšanās	 organizatoriem,	
dalībniekiem	un	 visiem	brīvprā-
tīgā	darba	veicējiem	par	atbalstu	
un	dāvinājumiem!	
	 Salacgrīvas	novadā	15.	 jūnijā	
visas	 dienas	 garumā	 labo	 darbu	
punktā,	 kas	 mājvietu	 bija	 radis	
biedrības	 Latvijas Sarkanais 
Krusts (LSK)	 Salacgrīvas	 no-
vada	 nodaļas	 telpās	 Sila	 ielā	 2,	
Salacgrīvā,	 viesojās	 45	 rosīgas	
autofoorientēšanās	brauciena	da-
lībnieku	komandas.	Ziedota	 tika	
gan	 mazā	 sadzīves	 tehnika,	 gan	
apģērbs,	 gultasveļa	un	 apavi,	 kā	
arī	citas	mantas.	
	 LSK	cieši	sadarbojas	ar	Salac-
grīvas	novada	domes	sociālo	die-
nestu,	cilvēkiem,	kuri	vispilnīgāk	
pārzina,	 kurām	 novada	 ģime-
nēm	 šobrīd	 palīdzība	 visvairāk	
nepieciešama.	 Viss	 saziedotais	
tiks	 sadalīts	 dažādu	 sociālo	gru-

pu	 iedzīvotājiem	–	 trūcīgiem	un	
maznodrošinātiem,	 daudzbērnu	
ģimenēm,	kā	arī	vientuļajiem	un	
trūcīgajiem	senioriem,	personām	
ar	 invaliditāti,	 tāpat	 jebkuram,	
kam	tas	šobrīd	nepieciešams.
	 Paldies	 Salacgrīvas	 novada	
domes	sociālā	dienesta	darbinie-
kiem,	 kuri	 ir	 arī	 LSK	 biedri	 un	
akcijā	ieguldīja	savu	laiku,	veicot	
brīvprātīgo	darbu!
	 Ikviena	 brauciena	 komanda	
bija	padomājusi	gan	par	savu	vi-
zuālo	noformējumu,	gan	koman-
das	nosaukumu	un,	reģistrējoties	
labo	darbu	punktā,	nodeva	vēlē-
jumu	 Salacgrīvas	 novada	 iedzī-
votajiem.	
	 Paldies	 par	 novēlējumiem	 un	
labiem	 vārdiem!	 Lai	 labie	 darbi	
izdodas	arī	turpmāk!

Ilze Ēltamma,
Salacgrīvas novada domes 

sociālā dienesta vadītāja

Komandas nosaukums 
vai numurs

Vēlējums

Murkšķis Augt lieliem, veseliem un stipriem!
Cietais rieksts Lai visiem tik labi iet kā šodien mums!
Smaržo pēc komandas gara Lai visiem veicas!
Ūpja ligzda Būt tikpat jautriem kā šodien!
Zaļie eži Lai iet zaļi!
Dursupēni Lai dzīve ir brīnišķīga!
Karameles Lai skaista diena!
Brauc un filtrē Lai vienmēr ir, par ko smaidīt!
Ašie staigātāji Lai visiem viss forši! 
Arbuuzs Lai visiem priecīga diena! 
Braucēji Lai vienmēr skaisti un saulaini!
Astes gaisā Visu ar smaidu!!! J
Apasau Ar smaidu caur dzīvi 
Pulss Ar veselību!
Resnie putni Smaidiet un lai prieks dzīvot!
Nākamā pietura Depo Lai nezūdošs dzīvesprieks!
Iesācēji Visu to skaistāko, smaidīgāko!
Paldiiis Lai skaista vasara! 
Ielej man bišu! Lai daudz nēģu – lai skan!
Whisky Surstromming Boys 

Saab by fly Lai spēks priecāties par mazajām dzīves 
lietām!

Mēs un VIP auto Skaistu vasaru un lai visi sapņi piepildās!
Oi jāpadomā Sveicieni no Salacas otra gala – Mazsalacas!
21 ekipāža Sirsnīgi!
Liezēre Lai saulains noskaņojums!
Baltic Team Lai atvestajām lietām laba otrā dzīve! 
Baba Jaga Baudiet dzīvi! Prieks un saule!
Krosene un Arkadaš Laimi! Un daudz skaistuma dzīvē!
EKV Lai izdodas piepildīt sapņus un cerības!
Divi abi Lai noder visas ziedotās mantas! Super tas, ko 

jūs darāt! 
Četras trakas auto sievas Lai visi sapnīši un sapņi piepildās!!!
Lādzīgs bizness 2+2 = 22
Superbrigāde Lai nav par siltu un nav par aukstu 
Pavasars Lai viss izdodas!
SS+J Lai viss izdodas dubultā!
Nēģi Prieku, laimi, saticību! 
Zvērīgie airētāji Veselību, laimi, prieku visā!
Juniori Lai saulaini un veselīgi!
Kādi plāni? Saldēti, bet ar mēru!
Turi buru Turiet buru!
Elks Lai veselība, ticība, mīlestība un cieņa vienam 

pret otru!
Dižie Lai viss iecerētais izdodas! Turpiniet uzturēt 

savu novadu skaisti un viesmīlīgi!
Kad tad, ja ne tagad! Veselību, gribu izzināt!
Ielādē! Lai visas ieceres piepildās!
Frīda Lai visiem pārticība un jūras bagātība!

Komandu novēlējumu apkopojums:

Bibliotēkas pakalpojumi 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
krāsaina, attēls (SNB, AB, KB, SB, TB) 1 lpp. 0,90
Kopēšana 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
krāsaina, attēls (SNB, AB, KB, SB, TB) 1 lpp. 0,90
Izdruka no datora A3 formāts:
melnbalta, teksts (SNB, KB, TB) 1 lpp. 0,14
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
Kopēšana A3 formāts:
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

Bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem no bibliotēkas krājuma un datubāzēm pievienotās vērtības nodokli 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, veikti grozījumi 21.09.2016.

Aicinām izmantot Salacgrīvas novada 
bibliotēkās pieejamos pakalpojumus

Salacgrīvas novada bibliotēkā (SNB), Ainažu bibliotēkā (AB), Korģenes bibliotēkā (KB), Liepupes bibliotēkā (LB), 
Svētciema bibliotēkā (SB), Tūjas bibliotēkā (TB)

27. jūlijā
Liepupes pagasta svētki

plkst. 12.00  kapusvētki Liepupes kapos
plkst. 19.00  Skroderdienas Silmačos. 
Lomās:
Dūdars – 
 Dagnis Straubergs
Antonija – Lija Jokste
Aleksis – Gints Gailītis
Elīna – Evija Keisele
Pindaks – 
 Normunds Baumanis
Pindacīša – Iveta Matīsa

Tomulīša – Vēsma Keiša
Bebene – Arta Rubeze
Ieviņa – Līga Zunde
Rūdis – Rihards Keišs
Kārlēns – Elvis Liepiņš
Ābrams – Žanis Andže
Zāra – Marika Skuja
Joske – Arnis Skuja.
Režisore Inese Broka.

Piedalās arī Liepupes vīru ansamblis,  
deju kolektīvi Ulubele un Liepupīte, koris Pernigele,  

etnogrāfiskā tradīciju kopa Skale, kapela Ieviņa.

Ballēsimies kopā ar grupām Pusnakts un Bitīt’ matos. 
Ieeja brīva. Darbosies bufete.

Pareizticīgo kapusvētki
Stienūžu kapos – 20. jūlijā plkst. 13.00
Salacgrīvas kapos 20. jūlijā plkst. 16.00

Ev. lut. baznīcas kapusvētki
Liepupes kapos 27. jūlijā plkst. 12.00

Salacgrīvas kapos 27. jūlijā 16.00
Ainažu kapos 10. augustā 12.00 

Lielsalacas ev. lut. draudzes 
kapusvētki

27. jūlijā plkst. 14.00 Kuiķulē
27. jūlijā plkst. 16.00 Salacgrīvā
3. augustā plkst. 12.00 Brīdagā

10. augustā plkst. 12.00 Ainažos

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod 
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 

īpašumu Salacgrīvas novadā, 
Ainažos, Valdemāra ielā 56, 

kadastra Nr. 6605 002 0087, kas sastāv no zemes un 
ēkas 1/3 domājamās daļas (telpu platība 580,7 kv.m).

 Īpašuma nosacītā cena – 31 340 eiro.
 Izsoles solis – 1000 eiro.
 Izsolei jāpiesakās līdz 7. oktobra plkst. 17, izsole 
notiks 8. oktobrī plkst. 14.30 Smilšu ielā 9 (106. telpā), 
Salac grīvā.
 Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada 
domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts 
LV71UNLA0013013130848 dalības maksa –10 eiro (t.sk. 
PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpa-
šuma nosacītās cenas.
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā  
www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un 
reģistrēties izsolei Ainažu pilsētas pārvaldē, Parka ielā 16, 
tālr. 64071310, 64071308 un Salacgrīvas novada domē, 
Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, tālr. 64071986, 64071982.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod 
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 

īpašumu Ataudziņas Salacgrīvas pagastā, 
kadastra Nr. 6672 007 0542, kas sastāv no zemes 

vienības ar kadastra apz. 6672 007 0542 
(2277 kv.m platībā) un būves.

 Īpašuma nosacītā cena – 1900 eiro.
 Izsoles solis – 100 eiro.
 Izsolei jāpiesakās līdz 19. augusta plkst. 17, izsole 
notiks 20. augustā plkst. 15 Smilšu ielā 9 (106. telpā), 
Salacgrīvā.
 Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada 
domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts 
LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 10 eiro 
(t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā 
no īpašuma nosacītās cenas.
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā 
www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles, saņemt informāciju 
un reģistrēties izsolei Salacgrīvas novada domē, Smilšu 
ielā 9, 207. kabinetā, tālr. 64071986, 64071982.

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

kadastra Nr. 6660 006 0152, kas sastāv no divām zemes 
vienībām ar kadastra apz. 6660 006 0152  

(0,315 ha platībā), kadastra apz. 6660 006 0174  
(1,22 ha platībā) un dzīvojamās mājas 
ar kadastra apz. 6660 006 0152 001.

 Īpašuma nosacītā cena – 9200 eiro.
 Izsoles solis – 920 eiro.
 Izsolei jāpiesakās līdz 19. augusta plkst. 17, izsole no-
tiks 20. augustā plkst. 15 Smilšu ielā 9 (106. telpā), Salac-
grīvā.
 Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada 
domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts 
LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 10 eiro (t.sk. 
PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpa-
šuma nosacītās cenas.
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā  
www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles, saņemt informāciju 
un reģistrēties izsolei Liepupes pagasta pārvaldē, tālr. 
64023931, 64020118, 64020142. 


