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Salacgrīvas novada
izdevums

19. oktobrī Salacgrīvas novada kultūras
centrā savu 50 gadu jubileju svinēja pūtēju
orķestris Enkurs. Pilnā skatītāju zāle apliecināja, ka orķestrim ir liels atbalstītāju
pulks, daudz draugu, bijušo un esošo spēlētāju.
Pirms iepazīstināt ar orķestrantiem, pasākuma vadītāja Inese Jerāne pastāstīja, ko
par Enkuru domā cilvēki, kas viņiem saistās
ar šo vārdu. Salacgrīviešiem šis vārds asociējas ar mieru, mājām, stabilitāti, brīžam
kavētāju un bremzētāju, bet, ja par orķestri,
tad prieks, svētki, lepnums un apbrīna. Ja
spēlē Enkurs, tad, ejot gājienā, mugura iztaisnojas, solis ir drošs un vienots. – Mēs
patiešām apbrīnojam savu orķestri un lepojamies ar to. Tas šo gadu laikā ir audzis,
bijis kopā ar mums ļoti nozīmīgos brīžos un
pasākumos. Liels prieks par mūsu «Enkuru», kas māk būt stabils, daudzpusīgs, romantisks un, galvenais, – vairāku paaudžu
vienotājs mūzikā, jo tajā spēlē no – līdz…
Tur mazie, lielie, jaunie un dzīves pieredzes
bagātie ir visi kopā, – sacīja Inese un iepazīstināja ar orķestra dalībniekiem, nosaucot
katru un pasniedzot jubilejas pasākuma piemiņas zīmes.
Ja runā par 1969. gadā izveidoto orķestri
Enkurs, vispirms jāatceras tā dibinātājs Pēteris Melnis. Tad jāpiemin orķestra formastērpi – zilās žaketes ar uzšuvēm. Un pēc
tam jāatceras Enkura klātesamība Dziesmu
un pilsētas svētkos un Reņģēdāju festivālā,
gājienos, bet daudz senāk – arī kapos. Pēc
dibinātāja P. Meļņa no 90. gadu vidus ar
kolektīvu strādājuši gan Juris Melnis, gan
Agra Jankovska. Agra bija kopā ar orķestri arī jubilejas vakarā un kā pirmo diriģēja
īpašu skaņdarbu – Jāņa Ābola komponēto
Randu vēju, ko autors dāvināja orķestrim
20. gadskārtā. Ilgu laiku Enkura ķēdes galvenais posms bija diriģents Arnis Šmitiņš,
kurš kolektīvā spēlē no 1987. gada, bet
vadīt sāka 1999. gadā un darīja to līdz pat
2016. gadam. Šī Arnim ir 33. sezona Enkurā. 2016. gadā diriģenta zizli no viņa pārņēma Vitālijs Bogdanovičs – jauns, enerģisks
cilvēks, uzaudzis kopā ar Enkuru. Viņš veido orķestra jauno paaudzi, jo strādā par pedagogu mūzikas skolā. Pagājušajā sezonā
blakus Vitālijam kā diriģents stājās Klāvs
Borozdins – mērķtiecīgs, prasīgs, azartisks,
īsts pedagogs. Īpaši šajā jubilejas vakarā
sumināja arī vecākos Enkura dalībniekus:
Gvido Jēkabsonu, Andri Vāli, Ojāru Lie
deskalniņu un Māri Ķūrenu.
Jubilejas koncerts, kurā skanēja klasika,
latviešu tautasdziesmas, popa un roka melodijas, izskanēja ar latviešu dziesmu popūriju, kura laikā pie diriģenta pults stājās
A. Jankovska, A. Šmitiņš, V. Bogdanovičs
un K. Borozdins. Tad skatītāji sveica jubi-

Ir pagājis gads. Atkal pienācis laiks paraudzīties uz paveiktajiem darbiem un notikumiem, lai
valsts svētkiem veltītajā sarīkojumā
16. novembrī plkst 18.00 Salacgrīvas novada kultūras centrā godinātu un pateiktos visiem tiem čaklajiem un uzņēmīgajiem cilvēkiem,
kuri palīdzējuši Salacgrīvai kļūt
sakoptākai, interesantākai un draudzīgākai, kuri darījuši vairāk un
nesavtīgāk par viņu tiešajiem pienākumiem.
Aicinām būt aktīviem un piedalīties aptaujā!

Enkuram – 50!

Pūtēju orķestris Enkurs savā jubilejā

lāru ar skaļiem aplausiem un kājās stāvot.  
Novada kultūras centra vadītāja Pārsla
Dzērve pateicās katram dalībniekam par
ieguldījumu, par katru nospēlēto mēģinājumu, koncertu, katru nospēlēto gadu ceļā
uz Enkura 50 gadiem. Tāpat paldies izskanēja skolotājiem un orķestrantu ģimenēm.
Un vēl viņa pasniedza kolektīvam Kultūras
ministrijas atzinības rakstu un notis.
Enkuru jubilejā sveica Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs un viņa vietniece izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes jautājumos Evija Keisele. Pašvaldības vadītājs uzsvēra: – Kad
spēlē «Enkurs», pārņem pilnvērtīga gandarījuma un laimes sajūta. Esam laimīgi, ka
mums ir tāds orķestris! «Enkurs» ar savu
spēli spēj atvērt logus un sirdis. Daudz laimes dzimšanas dienā! Sveicēju vidū bija
arī Salacgrīvas vidusskolas direktore Sanita Šlekone un Limbažu pūtēju orķestris
Lemisele. Bet īpaši saldu dāvanu orķestrim
bija sarūpējuši Salacgrīvas novada mūzikas

skolas pedagogi. Skolas direktore Katrīna
Borozdina ar lepnumu sacīja: – «Enkur»,
mums vispār neskauž, ka esat par mums
piecus gadus vecāki, jo jūs esat pamatīgs
mūzikas skolas pamats. No tā mēs esam
auguši un augam joprojām. Es esmu lepna,
ka «Enkurā» spēlē vairākas paaudzes, un
tas turpina savā paspārnē mācīt un pieradināt pie mūzikas tos, kuri tikai sāk savu
ceļu mūzikā un mācās mūzikas skolā. Tā ir
lieliska pieredze! Manuprāt, klausītāji zālē
ir sadalījusies divās daļās. Vieni ir “enkurieši” – visi kuri ir kādreiz spēlējuši orķestrī un droši vien kādubrīd nodomāja, ka arī
viņi taču varēja šodien spēlēt! Otra daļa,
visticamāk, domā: “Kāpēc es neko nemāku
spēlēt… Es taču varēju!” Orķestri jubilejā
sveica arī diriģente A. Jankovska un īpašu
paldies teica Vizbulītei Treijai, kura bija
un ir kopā ar orķestri no tiem laikiem, kad
mēģinājumi notika Kuivižu kultūras namā.
Agra un Arnis bija sarūpējuši orķestrim interesantu un noderīgu dāvanu – divus 25 m

garus pagarinātājus, lai kopā būtu 50.
Savukārt Enkura dalībnieki sacīja lielu
paldies saviem diriģentiem, Salacgrīvas
novada domei, novada kultūras centram,
vidusskolai, mūzikas skolai, vēlreiz saviem
orķestrantiem Gvido Jēkabsonam, Ojāram
Liedeskalniņam, Andrim Vālem, Mārim
Ķūrenam, brāļiem Dāvim un Klāvam Borozdiniem un Santai Čiževskai un, protams,
klausītājiem. Orķestranti un īpašie draugi
saņēma Raimonda Kreitusa izgatavoto piemiņas zīmi.
Skaists noslēgums apsveikuma runām
bija AS Brīvais vilnis sveiciens jubilejā. Ina
Melnalksne aicināja zālē sēdošos piecelties
kājās un visiem kopā nodziedāt Daudz baltu dieniņu, nedaudz mainot vārdus uz diženi raženi spēlējot(i)… Vēlam, lai piepildās
viņas vēlējums: – Vienmēr būs Salacgrīva,
«Brīvais vilnis» un «Enkurs»!:
Tiekamies nākamajos piecdesmit!
Ilga Tiesnese

APTAUJA GADA SALACGRĪVIETIS 2019

Nosauciet, jūsuprāt, uzņēmīgāko, populārāko un rosīgāko Salacgrīvas cilvēku 2019. gadā un pamatojiet – kāpēc?
_______________________________________________________________

(Vārds, uzvārds)

Pamatojums – kāpēc? ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Anketu pieteica _________________________________________
Anketas pieejamas Salacgrīvas novada domē, Salacgrīvas novada kultūras centrā, Salacgrīvas vsk., Salacgrīvas bibliotēkā, JIC Bāka,
Tūrisma informācijas centrā, anketu iespējams aizpildīt arī Salacgrīvas mājaslapā www.salacgriva.lv. Anketas jāaizpilda līdz 11. novembrim
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Par administratīvi
teritoriālo reformu
7. oktobrī noslēdzās Salacgrīvas novada publiskā apspriešana
iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai par Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM) rosināto administratīvi teritoriālo reformu. Paldies
visiem Salacgrīvas novada iedzīvotājiem, kuri nebija vienaldzīgi, bet piedalījās apspriešanā un
pauda savu viedokli!
Ikviens Salacgrīvas novadā
deklarētais 18 gadu vecumu sasniegušais Salacgrīvas novada
iedzīvotājs un novada nekustamā
īpašuma īpašnieks varēja izteikt
savu viedokli par iespējamo Salacgrīvas novada apvienošanu ar
Alojas un Limbažu novadu administratīvajām teritorijām.
Jautājums publiskajā apspriešanā bija tikai viens – vai jūs atbalstāt Salacgrīvas novada iespējamo apvienošanu ar Alojas un
Limbažu novada administratīvajām teritorijām? Atbilžu varianti – jā vai nē.
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Mežaparkā rododendru iestāda
arī salacgrīvieši

94% iedzīvotāju apspriešanā
teica NĒ Salacgrīvas novada apvienošanai ar Alojas un Limbažu
novadiem, 6% bija par apvienošanu.
Salacgrīvas novada publiskajā
apspriešanā par VARAM rosināto administratīvi teritoriālo reformu – par Salacgrīvas novada
iespējamo apvienošanu ar Alojas
un Limbažu novada administratīvajām teritorijām piedalījās
1317 iedzīvotāji jeb 20,59% no
balsstiesīgajiem.
Salīdzinājumam – 2019. gadā notikušajās
Eiroparlamenta vēlēšanās piedalījās 34,34% balsstiesīgo.
Salacgrīvas novada publiskās
apspriešanas rezultāti ir iesniegti Salacgrīvas novada domē un
oktobra domes sēdē deputāti
skatīs šo jautājumu un pieņems
lēmumu par VARAM rosināto
administratīvi teritoriālo reformu.

Salacgrīvas novada domes
stādītais rododendrs Mežaparka
lielajā estrādē

Ilga Tiesnese

Par ģimenei draudzīgāko
pašvaldību

Turpinot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA)
iniciatīvu Ģimenei draudzīga pašvaldība, jau trešo gadu Latvijā
tiek organizēts konkurss, kura mērķis ir izcelt labākos piemērus
un risinājumus, kā pašvaldības rūpējas par ģimenēm. Balsošana
jau sākusies!
Līdz 4. novembrim ikviens iedzīvotājs var nobalsot un izteikt
viedokli par, viņaprāt, ģimenei
draudzīgāko pašvaldību Latvijā.
Balsošana notiek tīmekļvietnē
www.vietagimenei.lv.
Šogad konkurss norit trīs kārtās. Vērtēšana tiek veikta piecās
pašvaldību plānošanas reģionu – Kurzemes, Latgales, Rīgas,
Vidzemes un Zemgales – grupās.
Kopējais konkursa balvu fonds

pašvaldībām ir 115 000 eiro. Rezultāti tiks paziņoti decembrī svinīgā pasākumā. Piešķirtā naudas
balva pašvaldībām būs jāizmanto
ģimenēm ar bērniem atbalsta pasākumu un pakalpojumu nodrošināšanai vai ģimenēm ar bērniem
piemērotas vides veidošanai
2020. gadā.
Ilze Aizsila,
NORDS PORTER NOVELLI
projektu vadītāja

Piektdien, 18. oktobrī, Meža
parka Lielās estrādes teritorijā Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
un izpilddirektors Andris Zunde
kopā ar pārējo Latvijas pašvaldību pārstāvjiem sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību (LPS)
un SIA Rīgas meži piedalījās rododendru stādīšanas pasākumā
Rododendru krāšņums dziesmu
priekam.
Pašvaldības katra savu rododendru stādīja atbilstoši novada
vai pilsētas atrašanās vietai kultūrvēsturiskajos novados – Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, Latgalē un Rīgā. Katra pašvaldība par

iestādīto košumkrūmu saņēma
sertifikātu, pie katra no krūmiem
tiks izvietota attiecīga informatīva plāksne. Pasākuma laikā notika arī ekskursija pa Mežaparka
Lielās estrādes teritoriju, lai novērtētu līdz šim paveikto jaunās
estrādes būvniecībā.
Pasākumā piedalījās 119 Latvijas pašvaldību pārstāvju, Rīgas
domes, SIA Rīgas meži, Latvijas Nacionālā kultūras centra un
Valsts izglītības satura centra
pārstāvji. Savu rododendru iestādīja arī jauniešu koris Balsis Inta
Teterovska vadībā, kuri pasākumu kuplināja ar skanīgām dziesmām.

– Lai šie vairāk nekā 120 rododendri rotā simbolisko latviešu savienošanās un kopāsanākšanas vietu, ziedot ar dubultu
sparu, kad šeit skanēs dziesmas
un mūzika, kad uz svētkiem pulcēsies ļaudis no visām pilsētām
un novadiem! – vēlēja šī rododendru dārza un pasākuma idejas
autors – SIA Rīgas meži valdes
priekšsēdētājs Aivars Tauriņš.
Savukārt LPS priekšsēdētājs
Gints Kaminskis palepojās, ka
šis ir jau otrais vides objekts, kas
vēstīs par Latvijas pilsētām un
novadiem. – Pirmais atrodams
Vecrīgā – tā ir ģerboņu siena.
Mežaparka Lielā estrāde ir vieta,
kur dziesmās uzziedēt sabrauc
tūkstošiem cilvēku no dažādām
Latvijas pašvaldībām, tāpēc ir
tikai likumsakarīgi, ka arī rododendri ziedēs tieši tur. Lai šiem
košumkrūmiem ziedi ikreiz top
arvien kuplāki, tā sveicinot ikvienu svētku dalībnieku un skatītāju – ļaudis no dažādām Latvijas
vietām, – teica G. Kaminskis.
Ilga Tiesnese

Katrs pašvaldības iedzīvotājs piedalās
novada attīstībā

Katram Salacgrīvas novada
iedzīvotājam ir viedoklis un vērtējums par pašvaldības darbību,
kas skar ikdienas norises novadā, kā arī konkrētas gaidas par
nepieciešamajiem uzlabojumiem
vai pretenzijas par kādu lēmumu
vai rīcību.
Iedzīvotāji novada veidošanā
var līdzdarboties dažādos veidos, piemēram, kā uzņēmēji,
speciālisti kādā uzņēmumā un
iestādē, kā dažādu pakalpojumu
lietotāji vai kā brīvprātīgie pilsētas sakopšanā. Taču viens no ļoti
būtiskiem līdzdalības veidiem,
kas tieši un lielā mērā ietekmē
novada pašvaldības budžetu un
iespējas novadam attīstīties un
pilnveidoties, ir deklarēšanās
savā dzīvesvietā – Salacgrīvas
novadā.
Esam konstatējuši, ka vairāk nekā 400 dzīvokļu un māju
mūsu novadā ir tukšas, t.i., tajās
nav deklarējies neviens cilvēks.
Zinām, ka tas īsti neatbilst patiesībai. Vairākas pašvaldības
ir paaugstinājušas nekustamā
īpašuma nodokli par mājokļiem

kuros neviens nav deklarējies. Ar
šī gada janvāri šādus noteikumus
pieņēma arī Limbažu novads.
Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs uzsver: – Zinu, ka daudzi
mūsu novada cilvēki, lai izpalīdzētu draugiem un radiem, ir
deklarējušies citās pašvaldībās.
Lai atgrieztu mūsu ekonomisko
stabilitāti, mums neatliks nekas
cits kā iesaistīties šajā valstiski
bezjēdzīgajā procesā un ar nākamā gada 1. janvāri paaugstināt nekustamā īpašuma nodokli
mājokļiem, kuros nav deklarēto
iedzīvotāju. Šāda lēmuma mērķis
ir dabūt atpakaļ novada iedzīvotājus. Tas nozīmē, ka tiem Salacgrīvas novada iedzīvotājiem, kuri
deklarējušies citur, līdz šī gada
beigām vajadzētu deklarēties
novadā. Īpašumiem, kuros nebūs
deklarējies neviens, 2020. gadā
būs lielāks nekustamā īpašuma
nodoklis.
Pienākums deklarēt savu dzīvesvietu ir ikvienam Latvijas pilsonim, nepilsonim un arī citu valstu iedzīvotājiem, kuri mīt Latvi-

jā. Tas nepieciešams, lai persona
būtu sasniedzama tiesiskajās
attiecībās ar valsti, t.sk. saņemtu
valsts, pašvaldību un citu iestāžu
sūtīto informāciju. Persona savu
dzīvesvietu var deklarēt nekustamajā īpašumā, kurā tai ir tiesisks

pamats apmesties, tostarp īpašumā, ko tā īrē. Šobrīd normatīvie
akti pieļauj arī deklarēšanos nekustamajā īpašumā, kurā nav dzīvošanai piemērotu ēku.
Deklarēties Salacgrīvas novadā var, izmantojot bezmaksas

e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai klātienē Salacgrīvas
novada domes Dzimtsarakstu nodaļā, Ainažu pilsētas pārvaldē un
Liepupes pagasta pārvaldē.
Ilga Tiesnese

Izmanto iespēju un deklarējies Salacgrīvas novadā!
Jo 2020. gadā Salacgrīvas novada pašvaldība mainīs nekustamā īpašuma
nodokļa aprēķinu tiem nekustamajiem īpašumiem, kuros līdz 2020. gada 1. janvāra
plkst. 0.00 nebūs deklarēta neviena pilngadīga persona.
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Informācija
nekustamā īpašuma
nodokļa (NĪN)
maksātājiem
Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļa informē, ka, pamatojoties uz likumu Par nekustamā
īpašuma nodokli un Salacgrīvas novada domes 2019. gada 21. augustā izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 8 Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā* un 2019. gada 18. septembrī
izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 14 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Salacgrīvas novadā*, 2020. taksācijas gadā nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas un
maksāšanas kārtība būs šāda:
2020. taksācijas gadā likumā Par nekustamā īpašuma nodokli noteiktais nodokļa maksāšanas paziņojumu nosūtīšanas termiņš ir 15. februāris. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumi
centralizēti tiks sūtīti visiem NĪN maksātājiem uz viņu deklarēto vai norādīto pasta adresi ne vēlāk kā
līdz 28. februārim. NĪN maksātājus, kuri līdz šim datumam nav saņēmuši nodokļa maksāšanas paziņojumus, lūdzam interesēties darba laikā Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļā, Salacgrīvā, Smilšu
ielā 9, 108. kabinetā vai pa tālruņiem 64071984 un 64023931. NĪN maksātājiem, kuri norādījuši savu
e-pasta adresi, maksāšanas paziņojumus nosūtīs uz šo e-pasta adresi. NĪN maksātājiem ir iespēja veikt
savus maksājumus portālā www.e-pakalpojumi.lv, uz kuru var nokļūt, ielūkojoties Salacgrīvas novada
pašvaldības mājaslapā.
Juridiskām personām saskaņā ar likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 9. panta
1.1 daļu ir pienākums mēneša laikā no NĪN maksāšanas pienākuma rašanās brīža turpmākajai saziņai
ar nodokļu administrāciju paziņot pašvaldībai savu elektroniskā pasta adresi.

Par NĪN atvieglojumiem daudzbērnu
ģimenēm

Pamatojoties uz likuma Par
nekustamā īpašuma nodokli
5. panta pirmās daļas 1.2 punktu, nekustamā īpašuma nodokļa
summa ir samazināma par 50%
no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk par 500 eiro
mājoklim, kura lietošanas veids
ir dzīvošana, un tam piekritīgo
zemi personai, ja šai personai
(pašai vai kopā ar laulāto), kurai
ir trīs vai vairāk bērni vecumā
līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā

esoši vai audžuģimenē ievietoti
bērni) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs
vai vairāk bērni vecumā līdz
18 gadiem (arī aizbildnībā esoši
vai audžuģimenē ievietoti bērni)
vai bērni līdz 24 gadu vecumam,
kuri iegūst vispārējo, profesi
onālo vai augstāko izglītību, un
ja personai vai tās laulātajam šajā
objektā ir deklarētā dzīvesvieta
kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Dati par daudz-

bērnu ģimenēm pašvaldības
īpašumu programmā tiek ievietoti taksācijas gada sākumā
automātiskā režīmā no Valsts
reģionālās attīstības aģentūras
(VRAA). Minētos atvieglojumus
piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no iepriekš
minēto bērnu vai personas, vai
tās laulātā pirmās pakāpes radinieks, kuram šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta.

Par NĪN noteiktajām likmēm

Salacgrīvas novada dome
2019. gada 21. augustā ir izdevusi saistošos noteikumus Nr. 8
Par nekustamā īpašuma nodokli
Salacgrīvas novadā, kas nosaka
kārtību, kādā Salacgrīvas novada
administratīvajā teritorijā piemēro NĪN likmes:
1. NĪN likmi 0,2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz
56 915 eiro, 0,4% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz
56 915 eiro, bet nepārsniedz
106 715 eiro un 0,6% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 eiro, piemēro
dzīvojamām mājām neatkarīgi no
tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju
daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids
ir dzīvošana, kā arī telpu grupām,
kuru lietošanas veids ir saistīts ar
dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām
un saimniecības telpām), ja tās

netiek izmantotas saimnieciskās
darbības veikšanai:
1.1. fizisko personu īpašumā,
tiesiskajā valdījumā vai lietošanā
esošiem objektiem, ja NĪN objektā taksācijas gada 1. janvārī
plkst. 0.00 dzīvesvieta deklarēta
vismaz vienai personai. Pārējos
gadījumos tiks piemērota NĪN
likme 1,5% no objekta kadastrālās vērtības,
1.2. juridisko personu, individuālo komersantu, ārvalstu
komersantu un to pārstāvniecību
īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai
lietošanā esošiem objektiem, ja
objekts ir izīrēts dzīvošanai, no
nākamā mēneša pēc īres tiesību
nostiprināšanas zemesgrāmatā,
un ja taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 tajā dzīvesvieta ir
deklarēta vismaz vienai personai.
Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi
1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības;

2. vidi degradējošu, sagruvušu
vai cilvēku drošību apdraudošu
būvi apliek ar NĪN likmi 3% apmērā no lielākās (ēkas vai zemes)
kadastrālās vērtības;
3. Neapstrādātajai lauksaimniecībā izmantojamai zemei NĪN
likme noteikta 3% no nekustamā
īpašuma kadastrālās vērtības.
Papildu aprēķins tiks veikts pēc
Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes datu saņemšanas 2019. gada novembrī ar
2020. gada maksāšanas termiņiem;
4. būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi
pēc būvdarbu termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts
akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar NĪN likmi
3% apmērā no lielākās turpmāk
minētās kadastrālās vērtības.

Nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību nosaka Valsts zemes dienests atbilstoši
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma prasībām.
Ja īpašumu dāvina, pērk vai pārdod, zemesgrāmatā īpašnieka maiņu var reģistrēt pēc
tam, kad ir pilnībā nomaksāts NĪN par taksācijas gadu, kurā notiek īpašnieka maiņa, un
zemesgrāmatu nodaļa par to ir pārliecinājusies tiešsaistes datu pārraides režīmā.
Nekustamā īpašuma īpašnieks ir atbildīgs, lai NĪN tiktu nomaksāts   laikus.
NĪN maksājams reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un
15. novembrī. NĪN var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā līdz pirmajam maksāšanas termiņam. Maksājumus var veikt jebkurā bankā, arī ar Internetbankas starpniecību. Iespējams maksājumus veikt arī Salacgrīvas novada domē ar maksājuma karti
elektroniskā veidā, Liepupes pagasta pārvaldē ar maksājuma karti vai skaidrā naudā un
Ainažu pilsētas pārvaldē ar maksājuma karti vai skaidrā naudā.
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Par NĪN atvieglojumu
piešķiršanas kārtību

Salacgrīvas novada dome
2019. gada 18. septembrī izdevusi saistošos noteikumus Nr. 14
Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanas kārtību Salacgrīvas novadā, kas nosaka kārtību, kādā Salacgrīvas
novada administratīvajā teritorijā
tiks piemēroti atvieglojumi NĪN
maksātāju kategorijām par viņu
īpašumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, kuros netiek
veikta saimnieciskā darbība:
1. maznodrošinātām personām
(ģimenēm), kurām Salacgrīvas
novada domes sociālais dienests
piešķīris maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu, attiecībā
uz likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 3. panta pirmās daļas
2. punktā un 1.2 daļā minētajiem
NĪN objektiem un tiem piekritīgo
zemi – 50% apmērā no NĪN summas par periodu, kurā nodokļu
maksātājs atbilst maznodrošinātās personas statusam;
2. maznodrošinātām personām
(ģimenēm), kurām Salacgrīvas
novada domes sociālais dienests
ir piešķīris maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu, par to
īpašumā esošo zemi – 50% apmērā no NĪN summas, izņemot
minētā likuma 3. panta 1.1 daļā
minēto neapstrādāto lauksaimniecības zemi, par periodu, kurā
nodokļu maksātājs atbilst maznodrošinātās personas statusam;
3. Černobiļas AES avārijas
seku likvidēšanas dalībniekiem,
kam noteikta invaliditāte, par to
īpašumā esošo nekustamo īpašumu – 50% apmērā no NĪN
summas, izņemot minētā likuma
3. panta 1.1 daļā minēto neapstrādāto lauksaimniecības zemi.
4. NĪN atvieglojums iepriekš
minētajām maksātāju kategorijām tiek piešķirts, ja atvieglojuma prasītājam Salacgrīvas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā pieder ne vairāk
kā viens nekustamais īpašums un
tā platība nepārsniedz platības,
kas minētas saistošo noteikumu
Nr. 14 Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Salacgrīvas novadā
5. punktā.
5. Pensionāriem, kuri taksācijas gada 1. janvārī sasnieguši
70 gadu vecumu, par viņu īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošu
individuālo dzīvojamo māju un
tās palīgēkām, dzīvokļa īpašumu un piekritīgo zemi platībā
līdz 1 ha, uz kuras atrodas šīs
ēkas un dzīvokļa īpašums, kurā
ir personas deklarētā dzīvesvieta
taksācijas gada 1. janvārī un nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajai darbībai vai
iznomāts – 50% apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.
Noteiktos atvieglojumus piešķir
par nekustamo īpašumu, kas ir
šo personu īpašumā vai tiesiskajā

valdījumā vismaz divus gadus,
izņemot gadījumu, ja īpašuma
vai valdījuma tiesības iegūtas,
pieņemot mantojumu.
6. Ņemot vērā NĪN maksātāju
rakstveida iesniegumu, Finanšu
nodaļa piešķir NĪN atvieglojumu
nodokļu maksātājiem par zemi,
uz kuras bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā reģistrēta fiziska vai juridiska persona
veic bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanu, –
50% apmērā no NĪN summas.
Ja bioloģiskās lauksaimniecības
produkcijas ražošanā tiek izmantota tikai daļa no zemes, nodokļa
summa samazināma tikai šai zemes daļai.
7. Lai saņemtu NĪN atvieglojumu nodokļu maksātājiem par
zemi, uz kuras bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā
reģistrēta fiziska vai juridiska
persona veic bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanu kārtējam taksācijas gadam,
nodokļu maksātājam jāiesniedz:
7.1. motivēts iesniegums par
NĪN atvieglojuma piešķiršanu, norādot nekustamā īpašuma
nosaukumu, kadastra numuru,
zemes vienības apzīmējumu un
platību, kas tiek izmantota bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanā,
7.2. bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāta kopija,
7.3. informācija par uzņēmuma darbību (sertificētā platība),
7.4. zemes nomas līguma kopija, ja zeme tiek iznomāta.
8. NĪN maksātājiem, nekustamā īpašuma īpašniekiem, kuru
zeme tiek izmantota bioloģiskās
lauksaimniecības
produkcijas
ražošanai un kuri pretendē uz
NĪN atvieglojuma saņemšanu,
saskaņā ar Ministru kabineta
2018. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 715 Noteikumi par
de minimis atbalsta uzskaites un
piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu
paraugiem jāreģistrējas (ar savu
bankas kodu karti, kodu kalkulatoru, smart ID u.tml.) Valsts ieņēmumu dienesta eds sistēmā kā de
minimis atbalsta pretendentam,
lai saņemtu atbalsta prasītāja
identifikācijas numuru, kas tiek
pievienots iesniegumam.
9. Iesnieguma veidlapa par
NĪN atvieglojuma piešķiršanu
par zemi, uz kuras tiek veikta
bioloģiskās
lauksaimniecības
ražošana (atrodama Salacgrīvas
novada domes mājaslapā sadaļā:
Pakalpojumi – Finanšu nodaļa –
Par nodokļu atlaidēm bioloģiskajiem lauksaimniekiem), un
saskaņā ar saistošo noteikumu
Nr. 14 Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Salacgrīvas novadā
13. punktu, nodokļu maksātājam
jāiesniedz pašvaldībā līdz pirmstaksācijas gada 30. novembrim.

Salacgrīvas novada domes norēķinu konti:
AS SEB banka – kods UNLALV2X, konts LV71 UNLA 00130131 3084 8;
AS Citadele banka, kods PARXLV22, konts LV10 PARX 0002 2412 1003 3;
AS Luminor Bank, kods RIKOLV2X, konts LV77 RIKO 0002013118289;
AS Swedbank, kods HABALV22, konts LV18 HABA 0551012205203;
Salacgrīvas novada domes reģistrācijas Nr. 90000059796
Vienlaikus atgādinām, ka, maksājot NĪN, nepieciešams norādīt personīgo kontu (zeme; ēkas) numurus vai maksāšanas paziņojuma Nr., kas redzams nodokļa
maksāšanas paziņojuma labajā augšējā pusē. Tas nepieciešams, lai novērstu pārpratumus, par kādu īpašumu NĪN tiek maksāts.
Valda Neimane,
nekustamā īpašuma nodokļa speciāliste

* Iepriekš minētie 21.08.2019. Saistošie noteikumi Nr.8 un 18.09.2019. Saistošie noteikumi Nr. 14 publicēti Salacgrīvas novada domes mājaslapā sadaļā Dokumenti.
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Dabisko nārsta vietu
atjaunošana upēs

Notiek upes tīrīšana Korģē

Šovasar Salacgrīvas novada dome sadarbībā ar Vidzemes zvejnieku biedrību
veica dabisko nārsta vietu atjaunošanu
mūsu upēs.
Salacai vienmēr ir bijusi liela nozīme
taimiņu un lašu, tāpat citu saimnieciski
nozīmīgu zivju, arī vimbu, dabiskās populācijas saglabāšanā un uzturēšanā. Pēdējā
laikā, upēm intensīvi aizaugot, mazinās
šo zivju dabisko nārsta vietu platības. Šogad atjaunotas nārsta vietas 1025 m²
platībā Salacas lejtecē, posmā no Lašlejām (Niedru
iela 9), Vecsalacā līdz Jaunupes ietekai Salacā. Tam
izmantots sūknis, kas upes
grunti atbrīvo no nevēlamo
augu saknēm. Izskalotās
saknes savāktas un izvestas
krastā kompostēšanai. Upē
veikta arī ūdensaugu pļaušana 2000 m² platībā.
Ar šādu pašu mērķi nārsta vietas atjaunotas arī Korģē, kas ir nozīmīga Salacas
upes pieteka. Attīrīts 6,7 km garš Korģes
posms – likvidēti koku sagāzumi, nojaukti

bebru dambji un mākslīgie akmeņu krāvumi, upes krastos novākti aizkaltušie un
bebru aizgrauztie koki, kā arī savākti cilvēku radītie atkritumi.
Abās upēs pirms darbu uzsākšanas
pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un
vides zinātniskā institūta BIOR speciālisti
veica zivju uzskaiti un sagatavoja atzinumu par zivju faunas stāvokli.
Darbi nārsta vietu atjaunošanai realizēti ar Valsts zivju
fonda finansiālu atbalstu.
Projekta Nārsta vietu atjaunošana Korģē kopējās izmaksas
ir 15 380 EUR, no tām Zivju
fonda finansējums 15 000 EUR,
Salacgrīvas novada domes līdzfinansējums 380 EUR.
Projekta Nārsta vietu atjaunošana Salacas upē kopējās
izmaksas ir 17 000 EUR, no
tām Zivju fonda finansējums
15 000 EUR, bet Salacgrīvas novada domes līdzfinansējums 2000 EUR.
Solvita Kukanovska,
projektu koordinatore

2019. gada 29. oktobris

Viesi no Handevitas
Kad klāt ir septembris, tad nevienam
nav šaubu, kas notiek Salacgrīvā-  jāuzņem ciemiņi – vācu skolēni no sadarbības skolas Handevitā. 16. septembrī
ar skaistu laiku viesi ielidoja Latvijā un
23. septembrī tikpat skaistā laikā aizlidoja mājup. 12 ģimenēm vienmēr ir liels
izaicinājums uzņemt pie sevis jaunieti no
citas valsts, kas runā citā valodā, pie tam
astoņas dienas. Pirmās divas ir tādas kā
sapazīšanās dienas, kad saprot, par ko runāt, kā runāt, cik labi otrs runā.., Un tad
jau var sākt draudzēties.
Skolēni, pieteikušies projektā, vēlas
piedzīvot ko jaunu, gūt jaunu pieredzi,
iepazīt citu valsti, tās kultūru, uzlabot
angļu valodas zināšanas. Pat ja kāds sajuta ilgas pēc mājām (un tādi tiešām bija),
viņš tika galā ar situāciju .
Jau atbraucot vācu jaunieši sapratuši,
ka te daudz kas ir citādāks – skola nav
tik jauna, ēdiens neierasts, skolā nav tik
stingri noteikumi par telefonu lietošanu,
toties mācību process norit ātrāk, klasēs
nav jāceļ roka, kad grib atbildēt. Skolotāji tādi paši, bet ģērbjas smalkāk un smaida. Un visiem patika Latvijas daba.
Pirmajā dienā viesi iepazinās ar skolu,
noklausījās mūzikas skolas priekšnesumus, kā arī kopā ar skolotāju Santu izspēlēja iepazīšanās spēles. Pēcpusdienā mūs
uzņēma domē, kur domes priekšsēdētājs
Dagnis Straubergs iepazīstināja ar novadu. Pilsētas muzejā uzmanību piesaistīja nēģu zvejas tradīcijas un interaktīvā
spēle.
Nedēļas laikā skolēni apmeklēja gan
matemātikas, gan angļu valodas stundas,
kopā gatavoja ēst, muzicēja, darbojās
kopā ar Intu Somu ar dabas lietām, kopā
ar Lieni Medni mākslas skolā veica interesantu uzdevumu, rakstīja kopīgu viedokli par projektu, piedalījās Olimpiskās
dienas aktivitātēs, izdejoja tautas dejas.
Brīvo laiku pavadīja jaunatnes iniciatīvu
centrā (JIC) Bāka, ģimeņu dienā apmeklēja gan Pērnavu, gan Tartu un Siguldu.
Svētdienā kopā iepazinām Cēsis, bet
pirmdien – Vecrīgu.
Ja neņem vērā divus apmeklējumus
ārstniecības iestādēs (dzīvē visādi gadās),
viss noritēja mierīgi – patīkami un ieinteresēti bija gan jaunieši no vācu skolas,
gan mūsējie.

Iespaidu daudz, draudzība nodibināta,
nākamā tikšanās reize – maijā Vācijā.
Paldies skolēniem un ģimenēm –
8.a klasē Nadīnai Ancei Tomsonei Nellijai Zvejniecei, 8.b klasē Elīzai Elizabetei Gedertai, Tomam Jirgensonam,
Elizabetei Kalniņai, Ernestam Kupčam,
Laurai Kondratjukai, Martai Uzkalnei,
Līvai Zariņai. 9.a klasē Katei Ozoliņai
Mennikai, Ksenai Kokorēvičai, Markusam Kiseļevam.
Paldies
mūzikas skolas audzēkņiem un skolotājiem par muzikālajiem priekšnesumiem;
Ancei Kalniņai, Alisei Sedleniecei,
Ketijai Alīsijai Kazakai par nodarbību
vadīšanu Bākā;
Sintijai Grīnvaldei, Dagnijai Kukai
par deju mācīšanu danču vakarā;
Laurai Endei par plānošanu, angļu
valodas nodarbību, skolēnu pavadīšanu
uz nodarbību pie I. Somas, skolotāju
uzņemšanu;
Santai Čiževskai par spēļu vadīšanu un
ekskursiju uz Pērnavu;
Ingai Strantei par muzikālo nodarbību;
Intai Somai par nodarbību DAP;
Zentai Mennikai un Cielavas spēlmaņiem par deju vakaru;
Ilgai Tiesnesei par vizītes sagatavošanu
domē;
Lienei Mednei par mākslas nodarbību;
sporta skolotājiem par Olimpiskās
dienas organizēšanu;
skolotājai Līgai Siliņai par nodarbību
mācību virtuvē;
Lienei Eglītei un Martai Dancei par
projekta grupas uzņemšanu JIC Bāka;
skolotājām Gunai Meierei, Ritai Ziemelei, Laimdotai Pelšei, Laurai Endei
par stundām ar vācu skolēniem;
Ivetai Kupčai ar ģimeni par skolotāju
uzņemšanu, ekskursiju uz Pērnavu, skolēnu pavadīšanu uz Cēsīm;
Vinetai Dancei par atbalstu un skolēnu
pavadīšanu uz Cēsīm;
Tatjanai Kondratjukai par saimniecisku atbalstu;
Ojāram Kļaviņam par izpalīdzību;
Ievai Zilverei par stāstījumu muzejā;
virtuves kolektīvam par ēdināšanu.
Inta Cirša

Salacgrīvā ir
pašapkalpošanās
automazgātava
17. oktobrī Salacgrīvā darbu sāka Latvijā ražota DIPSTAGE pašapkalpošanās
automazgātava, ko uzstādīja SIA Larko.
Jaunā mazgātava uzbūvēta redzamā vietā – pie Via Baltica, Vidzemes ielā 4a, pie
doktorāta. Līdz ar to tā pieejama ne tikai
Salacgrīvas novada iedzīvotājiem, bet arī
pilsētas viesiem un autovadītājiem, kuri
izmanto autoceļu Rīga–Tallina.
Jaunā automazgātavas stacija izbūvēta,
ieguldot SIA Larko privāto finansējumu,
kā arī piesaistot finanšu institūcijas Altum
uzņēmējdarbības atbalsta programmas līdzekļus Latvijas reģionu attīstībai, investējot iekārtās un infrastruktūras izveidē
100 000 eiro. Automazgātavas ražotājs ir
SIA DIPSTAGE, Latvijā radīts inovatīvs
uzņēmums, kas specializējas automazgātavu ražošanā un ir saņēmis Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras konkursa
Firmas noslēpums inovāciju balvu.
Salacgrīvā uzbūvēta ir sestā DIPSTAGE pašapkalpošanās automazgātava Latvijā. Atklāta tipa automazgātavai ir divi
mazgāšanas boksi, kuros klients, izmantojot automazgātavas aprīkojumu, savu auto
mazgā pats.
SIA Larko projektu vadītājs Jānis Kot-

lers stāsta, ka doma būvēt automazgātavu
Salacgrīvā radusies pirms pieciem gadiem.
– Tagad, pēc četru gadu darba, esam sasnieguši rezultātu un uzbūvējuši pašapkalpošanās automazgātavu. Līdz šim tādas izveidotas Mārupē, Bauskā, Iecavā,
divas Ķekavā. Vasaras kopā ar ģimeni
pavadām Salacgrīvas novadā, tāpēc arī
izvēlējos būvēt to šeit. Atšķirībā no citām
automazgātavām DIPSTAGE Salacgrīvā
izmanto efektīvus, videi drošus mazgāšanas līdzekļus, kas īsā laikā degradējas, nenodarot kaitējumu videi. Izpētot daudzas
automazgātavas, J. Kotlers ir secinājis, ka
tās izmanto mazgāšanas pulveri, pēc kura
lietošanas mašīna ļoti intensīvi jāskalo,
lai nepaliktu nosēdumi. Šī automazgātava
izmanto šķidro mazgāšanas līdzekli, pēc
kura nosēdumi praktiski nepaliek.
Salacgrīvas automazgātavā šoferi trīs
līdz piecu minūšu laikā par diviem vai
trim eiro varēs ar mazgāšanas līdzekli nomazgāt, noskalot, uzklāt vasku un nospodrināt automašīnu ar spīduma programmu.
Automazgātavā maksa tiek ņemta par izmantoto laiku, vidēji 50 centu minūtē. Ja
vajag vienkārši noskalot dubļus pēc kārtējā brauciena, to var izdarīt par vienu eiro.

Salacgrīvā darbu sākusi pašapkalpošanās automazgātava

J. Kotlers ir pārliecināts, ka katrs autovadītājs pats vislabāk zina, kā, kur un cik
ilgi savs auto ir jāmazgā, jo pašapkalpošanās automazgātavas Latvijā kļūst arvien
populārākas. – Mūsu ģimenes uzņēmums
uzņēmās šo risku, lai padarītu vidi sakoptāku. Tīrs auto nozīmē tīra vide. Salacgrīvas mazgātava ir īpaša ar to, ka īsā laikā
un kvalitatīvi var nomazgāt savu auto, un
tā ir labākā no visām, kuru DIPSTAGE ir
uztaisījis, – viņš uzsvēra.
Salacgrīvas DIPSTAGE var nomazgāt
ne tikai vieglo automašīnu un mikroautobusus (augstumā līdz 2,5 m), bet arī motociklus, velosipēdus un auto paklājiņus.

Automazgātavas testēšanās dienā satiktais autovadītājs Juris Ezers neslēpa savu
apmierinātību: – Automazgātava Salacgrīvā bija ārkārtīgi nepieciešama. Man
ļoti patīk un es visus draugus sūtīšu auto
mazgāt uz šejieni. Šī ir ārkārtīgi ērta, videi
draudzīga mazgātava, nav betona pamata,
tā izgatavota Ķekavā, ir divas pistoles auto
mazgāšanai, vienā bioloģiskās putas, otra
piemērota vairāk ūdens spiedienam. Šeit
var nomazgāt mašīnu, apklāt ar aktīvajām
putām, pēc tam ievaskot un nomazgāt ar
zema pH līmeņa ūdeni un uz automobiļa
nepaliek plankumi. Iesaku to visiem.
Ilga Tiesnese
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Osvalds Zebris piejūriešiem vēl drosmi

Salacgrīviešu biedrība Bibliokuģis «Krišjānis Valdemārs» Valsts
kultūrkapitāla fonda atbalstītajā
ciklā Stāsts rada stāstītāju. Turpinājums piejūriešus iepazīstināja ar
žurnālistu un rakstnieku Osvaldu
Zebri. Vidusskolēni, kuri kuplā pulkā bija atnākuši tikties ar jaunākās
paaudzes autoru, atzina, ka vīrietis
rakstnieks tā pēc trīsdesmit feminizētajās novadu bibliotēkās ir visnotaļ rets viesis. Sarunas rosinātāja
Liega Piešiņa paškritiski atzina,
ka stiprā dzimuma autoru trūkums
ir tikpat sena slimība kā izglītības
iestādēs mūžam klāt neesošie veči,
kuri puikām iemācītu daudz vairāk
nekā tikai tamborēšanu un izšūšanu.
O. Zebris ik pa brīdim atgādināja, ka viņam esot ļoti slikta atmiņa – lūk, gandrīz neko neatceroties.
Te man prātā nāk daža laba sirmmāmiņa, kura labi zināja, kā beidzās
karš – vācieši aizgāja, ienāca krievi, sākās kolhozu laiki un tālāk ne
vārda. Ar Osvaldu, par laimi, nav
tik traki, sava romāna – dižpārdokļa
Māra – vāku viņš tomēr atceras, un
arī doma, ka mums visiem jākļūst

arvien drosmīgākiem, taču ir tik
vieda. Autoram tīkot, ja viņš daiļdarbā uzzina, kas galu galā notiek
ar tā varoņiem, jo, kā gan iespējams
tālāk dzīvot, ja pasaule neuzzinātu,
piemēram, turpmākās Harija Potera
gaitas!
Intriģējoša šķita rakstnieka atklāsme, ka arī tēlojuma valodai
jābūt ar kļūdu. Protams, apzinātu,
jo tas saglabā intrigu. Tiesa, Regīnas Ezeras rakstītais tomēr turoties
Osvalda atmiņā, jo viņas darbos
esot īpaša valoda. Skolas laikos
viņš rakstījis ļoti brīvi, ignorējot
ievadu, iztirzājumu un nobeigumu, un literatūras skolotāja (kāda
laime!) tā arī ļāvusi. Vēlāk, kad
nonācis līdz 1905. gada revolūcijas
batāliju izpratnei, galvā jau dīdījies
romāns Gaiļu kalna ēnā. Un tā arī
viņš dzīvojot – četras dienas nedēļā
strādājot par žurnālistu un sabiedrisko attiecību speciālistu, lai piektajā varētu rakstīt daiļliteratūru. Apzinoties, ka katra nākamā grāmata
ir labāka par iepriekšējo, Osvalds
tomēr labprāt tagad izvēlētos galdnieka arodu – tas ir radošs un varētu
arī vairāk nopelnīt…

Kādas introvertas lasītājas vēstulē romāna varonei Mārai lasām:
– Māra, tavs ceļojums ir tik poētisks un pašreflektējošs, ka lasītājs
to nevar lasīt, esot kustībā. Viņam
it kā jāapstājas un jāsastingst, lai
iekļūtu tava stāsta būtībā. O. Zebris iejuties pašreizējo vidusskolēnu – pavisam jaunu cilvēku – sava
ceļa meklējumos, attiecību šķetināšanā ar iepriekšējo paaudzi, vienaudžiem un nonācis pie pavisam
sāpīga secinājuma, ka kāds dzīves
uzlikto smagumu nespēj (nespēs)
izturēt.
Lai arī O. Zebris vēl negribot atvadīties no Māras, viņš jau velta uzmanību Gunara Janovska darbiem,
lasa tos un priecājas par trāpīgo
valodu, jo topošajā sērijā Es esmu
viņš apņēmies rakstīt romānu par
pašu G. Janovski. Šķiet, tas būs tikpat intriģējošs kā Māra, kas mūsdienu vidusskolēniem varētu būt
gluži kā Ilzes Indrānes Lazdu laipa
vai Zigmunda Skujiņa Kolumba
mazdēli un Jauna cilvēka memuāri
sendienās.
Gints Šīmanis

Osvalds Zebris un viņa populārākais darbs Māra Salacgrīvas
bibliotēkā

Pasaules dzīvnieku aizsardzības
diena Ainažu bibliotēkā

Mazie ainažnieki svin Pasaules dzīvnieku aizsardzības dienu
Ainažu bibliotēkā

Slavenajam rakstniekam un dzejniekam Antuānam de Sent-Ekziperī pieder iedvesmojošais citāts Tev
vienmēr jābūt atbildīgam par tiem,
ko esi pieradinājis. 4. oktobrī tika
atzīmēta Pasaules dzīvnieku aizsardzības diena. Arī Ainažu bibliotēkā
oktobra sākumā pulcējās bērnudārza Randa sagatavošanas grupas audzēkņi kopā ar audzinātāju Ligitu,
lai runātu par mūsu mazākajiem
brāļiem – dzīvniekiem. Pasākumā
iepazīstinājām mazos bibliotēkas
apmeklētājus ar dažādām interesantām grāmatām par dzīvniekiem, to
ieradumiem un paražām. Bērni uzzināja, kā būt atbildīgiem par pieradinātiem dzīvnieciņiem, neatstāt tos
uz ielas bezpalīdzīgā stāvoklī, kā
aizsargāt un rūpēties par tiem. Stās-

tījām, ka pret dzīvniekiem vajadzētu izturēties ar patiesu cieņu un būtu
jādara viss, lai tie justos priecīgi un
vajadzīgi.
Kopīgi atcerējāmies un nosaucām
dažādus mājdzīvniekus, dzīvniekus,
ko var sastapt Latvijas mežos un citās pasaules daļās. Noskaidrojām, ka
pasaulē mīt tūkstošiem dažādu dzīvnieku. Lai gan šķiet, ka par izplatītākajiem no tiem zinām teju visu, izrādās, ir daudz patiešām interesantu
faktu, kas nez kāpēc nav nonākuši
līdz mūsu ausīm. Piemēram, ka cūkas sirds ir ļoti līdzīga cilvēka sirdij,
tādēļ zinātnieki daudzviet pasaulē
mēģina atrast ceļus, kā to pārstādīt
cilvēkam. Sadaloties komandās,
bērni šķiroja divās grupās kartītes
ar mājdzīvnieku un meža dzīvnieku

attēliem. Uzvarēja komanda, kura
visprecīzāk šīs kartītes bija atlasījusi. Pasākuma noslēgumā spēlējām
spēli Kam pieder šīs austiņas. Nosaucot dzīvnieciņu, kuram ir ausis,
bērni pie galvas pacēla rociņas, bet
ja nosauca bezausu dzīvnieku vai
kādu priekšmetu, tad rokas nebija
jāceļ.
Izpildījuši uzdevumus, bērni ar
gandarījumu secināja, ka bibliotēkā
var atrast ilustrācijām bagātas un
izzinošas grāmatas par dažādiem
dzīvniekiem.
Par jauku pārsteigumu izvērtās
bibliotekāru sarūpētais cienasts –
āboli, kurus ēd arī dzīvnieki un kas
ir ļoti veselīgi.
Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja

Svētciema bibliotēkā bērni
iepazīst dārzus un dzīvniekus
lauku sētās

Tāpat kā skolās, arī mūsu bibliotēkā sācies jauns mācību gads.
Paši mazākie lasītāji, Snīpīšu
grupas bērni, uz bibliotēkas Rīta
stundām nenāk tikai ciemoties,
bet gan papildināt un nostiprināt
tās zināšanas, ko jau iepriekš ieguvuši nodarbībās bērnudārzā.
Septembra un oktobra Rīta
stundās ielūkojāmies lauku sētā.
Pirmajā tikšanās reizē bērnus
sagaidīja Ražas saimniece, vispirms mudinot mazos izstaigāt
bibliotēku pašiem – vērot, saskaitīt, aptaustīt, novērtēt. To, ka
te ir tik daudz grāmatu, apgalvoja visi, tomēr vilinošāki dažiem
šķita datori. Lai nu kā, mēs izvēlējāmies grāmatu – kopā lasījām
Evijas Gulbes dzejolēnus par
dārzeņiem un augļiem. Vēl vairāk par tiem uzzinājām, ieskatoties lielās, ļoti smagās grāmatās
– enciklopēdijās. Bērniem tika
doti dažādi uzdevumi, ar kuru

palīdzību varēja noskaidrot, kas
ir dārzeņi, augļi un saknes, ar ko
tie atšķiras un kur tos izaudzē.
Liels tracis un smiešanās sanāca,
kad vajadzēja attēlot zirņu puikas, kas visi vienā pākstī dīdās
un dīdās, nu, kā tajā dzejolī par
brāļiem zirņiem. Ražas saimniece bērniem bija sagatavojusi arī
datorā skatāmas bildes un izzinošas īsfilmiņas. Bet kas būtu
pirmā tikšanās jaunajā rudens
sezonā bez mielasta! Galdā tika
celtas pankūkas ar zaptīti. Atkal
lielā minēšana – no kā gatavotas
pankūkas un kādas ogas tajā ir.
Kas var būt vēl labāks – protams,
brūklenes un āboli! Šķiroties neviens vairs neteica, ka savādais
dienvidnieks – ananāss – aug
veiklā vai gurķi un tomāti meklējami kokos!
Pēc nedēļas bērni nāca uz bibliotēku ar saviem zīmējumiem.
Un nevis bumbierus vai ābolus

sazīmējuši, bet gan savus mājas
četrkājainos mīluļus – sunīšus
un kaķus. Par katru zīmējumu
bija savs stāsts. Tā kā oktobra
sākumā atzīmējām Dzīvnieku
aizsardzības dienu, ielūkojāmies
lauku sētā, kur mīt mājdzīvnieki
un mīļdzīvnieki. Kāda atšķirība?
To noskaidrojām, sekojot līdzi
bibliotekāres sagatavotajai prezentācijai. Bērni uzzināja, kas ir
mājdzīvnieki, kas mājputni un
kas mīļdzīvnieki. Bet, ja esi pieradinājis papagaili, tad taču tas ir
mīļputns, vai ne? Jā, cik dažādus
dzīvniekus un putnus cilvēki tur
savos dzīvokļos un mājās! Bez
kaķīšiem un suņiem iemīļoti arī
truši, bruņrupuči, zivtiņas, pat
krabji un dažādi kukaiņi. Turot
mājās kādu neparastu mīļdzīvnieku, saimnieks un viņa mīlulis
var kļūt pat slavens – par viņiem
raksta žurnālos, rāda televīzijā.
Bet mēs kopā ar bērniem lasījām

Rudens rīta stunda Svētciema bibliotēkā

Māras Cielēnas pasaku par kaķīti, kurš arī kļuva slavens. Spēlējām spēles, minējām atjautības
uzdevumus skatījāmies multenīti
par Ruksīti, klausījāmies dziesmiņas un pat uzdancojām… Tā
nu mēs tagad zinām, kas tajās
lauku sētās notiek – kādi dzīvnieki tur mīt, kā par tiem jārūpējas, jābaro, jāmīļo. Un zinām arī,
kas tā tāda –

Kabatā adata.
Vēl viena adata – pilna kabata.
Kā tad tā?
Kastanis kabatā – vienās adatās.
(E. Gulbe)
Novēlām saviem lasītājiem un
ikvienam no mums kabatā vienu
spīdīgu rudens vīriņu – kastani –
veiksmei un priekam!
Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

6

l

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Senioru diena
Sprīdīšos

1. oktobrī Starptautisko senioru dienu svinēja arī
veco ļaužu mītnē (VĻM) Sprīdīši. Šai dienā jau no
rīta, mēs, darbinieki, tecējām kā skudriņas, jo gatavojāmies svētku pasākumam un gaidījām ciemos
smukās meitenes – ansambli Dziedātprieks. Kopā
tika dziedātas dziesmas un klausījāmies ansambļa
dalībnieces Evijas runātos dzejoļus. Koncertiņš bija
ļoti mīļš un ģimenisks. Tika aizskārtas gan iemītnieku, gan ansambļa dalībnieču dvēseļu stīgas. Salacgrīvas vidusskolas 6.a klase bija sagatavojusi senioriem
apsveikumus un VĻM Sprīdīši direktora p.i. Anita
Lūse visiem nolasīja skolēnu vēlējumus. Pavārīte Ginta bija parūpējusies par svētku cienastiņu un
Sprīdīšu saime kopā ar Dziedātprieka meitenēm pie
svētku galda, dziedot un cienājoties ar gardumiem un
ansambļa meiteņu dāvināto gardo torti, aizvadīja ļoti
īpašu vakaru.
Šie svētki bija kā balva pēc darbīgajiem vasaras
mēnešiem. Patinot laika kamoliņu atpakaļ, redzam
cik čakli esam darbojušies. Kopīgi mizojām, tīrījām,
griezām un šķirojām ogas, zaļumus, augļus un dārzeņus. Pavārītes Ginta, Inese un Dace varēja iesvīst, lai
tālāk visu saliktu burkās. Liels prieks, ka mūsu darbotiesgribētāju pulciņš aug. Kā vienmēr darbs vijās
ar atmiņu stāstiem un smiekliem. Liels paldies mūsu
čaklajiem rūķiem Jānim Šmitam un Andim Blaževičam, kuri darbojās pie malkas sagatavošanas ziemas
mēnešiem, lai mūsu mājās ir silti un omulīgi. Tā, kopīgi visi strādājot, būsim siltumā un paēduši.
Septembra sākumā, mizojot un griežot ābolus
žāvēšanai, atmiņu stāsti aizceļoja daudzus gadus atpakaļ pie pašu iemītnieku skolas gaitām. Tika stāstīti
savi dzīves stāsti, kā tad bija... Un šie stāsti ir ar milzīgu pievienoto vērtību...
Arī šoreiz Sprīdīšu saime vēlas pateikt paldies saviem draugiem un labvēļiem, kuru tiešām ir daudz.
PALDIES
ansamblim Dziedātprieks par gardo torti;
Salacgrīvas vidusskolas 6.a klasei par apsveikumu;
z.s Vāverītes saimniecei E. Majorei par tomātiem;
IK Lienes konditoreja un personīgi L. Kalniņai par
kūciņām;
Ceiku, Kalniņu ģimenēm un A.Veidem par ogām;
Z. Paeglei par ķirbjiem;
A. Celmiņam par cidonijām;
SIA Baņķis – K. Kleinam par reņģēm;
G. Biseniekam par zivīm;
E. Paeglei par dāvinājumu iemītniekiem;
Volksonu ģimenei par dāvināto sīko sadzīves virtuves tehniku;
darbiniekiem par sarūpētajiem augļiem, dārzeņiem,
zaļumiem.
Sūtu pateicību arī tiem, ko esmu aizmirsusi ierakstīt.
PALDIES darbiniekiem par rūpēm, palīdzību,
atbalstu un iemītniekiem par darboties vēlmi. Tikai
kopā darot un darbojoties, varam veikt lielus darbus.
Lai mums visiem veselība, spēks un vēlme darboties
un kopā būt.
Aiva Berdaškeviča

2019. gada 29. oktobris

Nacionālā eTwinning balva 2019
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas
eTwinning projektam
12. oktobrī Rīgā, Nacionālajā 
eTwinning konferencē, Jaunatnes
starptautisku programmu aģentūra apbalvoja konkursa Nacionālā eTwinning
balva 2019 uzvarētājus.
Nacionālo projektu kategorijā to
ieguva projekts Rokasgrāmata skolotājiem, skolēniem un sliņķiem par siltumu, ko pagājušogad īstenoja Krišjāņa
Valdemāra Ainažu pamatskolas 8. klases skolēni (projekta vadītāja Ineta
Lielkalne) kopā ar Riebiņu vidusskolas
audzēkņiem (projekta vadītāja Laila
Vibornā).
Savā projektā skolēni mēģina pārliecināt, ka sarežģīto fiziku var mācīties interesanti – vērojot procesus,
izzinot tos, eksperimentējot un veidojot video pamācības. Viņi paši veica
dažādus siltuma eksperimentus un izstrādāja rokasgrāmatu, kas var noderēt
gan skolēniem, gan pedagogiem. Projekta ideja bija daudzveidīgu materiālu izveide un apkopojums kā atbalsta
materiāls skolēniem un skolotājiem
tēmas Siltums apguvē dažādos mācību priekšmetos, realizējot kompetenču
pieeju. Visas projekta idejas, risinājumi
un realizācija tika apkopota e-grāmatā
Rokasgrāmata skolotājiem, skolēniem
un sliņķiem par siltumu, kurā ir trīs lielas nodaļas – skolotājiem, skolēniem

Nacionālo projektu kategorijā balvu ieguva Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas
un Riebiņu vidusskolas audzēkņu pērn īstenotā iecere

un sliņķiem. Bet iespējams, ka kāds
jautājums, kas ievietots, piemēram,
sliņķu sadaļā, var būt ļoti nozīmīgs arī
citu sadaļu auditorijai. Projektā skolēni
attīstīja pētnieciskās prasmes, kritisko
domāšanu, kā arī mācījās sadarboties.
Balva Krišjāņa Valdemāra Ainažu
pamatskolas un Riebiņu vidusskolas

audzēkņiem, kuri īstenoja projektu,
ir tehniski radošā darbnīca, ko vadīs
Ventspils Augsto tehnoloģiju parka Aspired pārstāvji.
Ineta Lielkalne,
Krišjāņa Valdemāra Ainažu
pamatskolas fizikas skolotāja,
eTwinning vēstniece

Neklātienes ceļojums
uz Baikālu

Saulainā oktobra pēcpusdienā Liep
upes bibliotēkā viesojās Sarmīte Baumane, lai pastāstītu par ceļojumu uz
savu sapņu zemi Baikālu, kur sapvienojas planētas un kosmosa enerģētiskās plūsmas.
Ceļojums sācies ar lidojumu līdz
Irkutskai. Pirmais apskates objekts pie
Baikāla ir Ļistjanka – pilsētiņa pie paša
ezera. Baikāla ezers ir lielākais, vecākais un dziļākais saldūdens ezers pasaulē. Tajā atrodas 72 km garā Oļhonas
sala. Ezerā ietek 336 upes un strauti,
bet iztek tikai Angāra. No Ļistjankas ar
kuģīti ceļas pāri Angārai uz Baikaļsku
un sākas pārgājiens gar Baikāla krastu
pa senā dzelzceļa maršrutu 85 km garumā. Katrs pasākuma apmeklētājs varēja pārliecināties, cik svērusi mugursoma, ar kuru Sarmīte devās gar Baikāla

krastu. Un kā jūs domājat, cik? 20 kg!
Pārgājiena laikā dzīvošana bijusi teltīs
un paši dalībnieki gatavojuši ēst. Ceļā
aplūkots Šamaņa rags – sena burjatu
kulta vieta, Rēriha muzejs. Sļudjankā atrodas mineraloģijas un brīvdabas
muzejs. No Sļudjankas ekskursanti dodas kalnos, lai sasniegtu Čerskas smaili
(2090 m) un apmeklētu marmora raktuves. Vēl apmeklēts Aršana ūdenskritums Mongolijas pierobežā un termiskie avoti un senie vulkāni, kas sniedz
baudu acīm un sirdij.
Noslēgumā ceļš veda uz Burjatijas
galvaspilsētu Ulanudi, kur apmeklēts
Ivolginas budistu komplekss. No Ulanudes eksursanti ar vilcienu devās uz
Irkutsku, lai atgrieztos mājās.
Sarmīte Zvīne

Sarmīte Baumane pie Baikāla

Tikšanās ar dzejnieci Maiju Laukmani Ainažu bibliotēkā
laiks apmaldās skrejošos mākoņos
un pēkšņi vienalga
kurš gadsimts gadalaiks šallītes
krāsa matu garums
gredzena forma vai rokas somiņas
aukliņas platums jo
ir tikai mākoņi mākoņi mākoņi
augstu virs galvas
un sirds izbrīna pilna kā ābele
septembra dārzā –
(M. Laukmane)
Kad āboli sāk dārzos bolīties un grozos
grozīties, kad kļavas sāk sārtoties, laiks
dzejai svinēt svētkus. 26. septembrī Ainažu
bibliotēkā viesojās Maija Laukmane. Pasākuma gaitā mēs iepazināmies ar dzejnieces
radošo darbību un klausījāmies viņas dzejas lasījumos.
M. Laukmane dzimusi Kandavā, kur vidusskolā uzsākusi skolas gaitas. Mācoties
pamatskolas klasēs, iesaistījusies grāmatu
draugu pulciņā, tur darbojoties, veidojusies
interese par literatūru. Interesi par grāmatām radīja arī vecāsmātes stāstītās pasakas,
teikas un nostāsti, bet pirmo reizi novērtēt
un padomāt par izlasīto grāmatu iemācījušas bērnu bibliotēkas bibliotekāres. Skolotājas Mirdzas Lūkasas literatūras stundas

Dzejniece Maija Laukmane Ainažu bibliotēkā

radīja aizvien lielāku interesi par literatūru. Pati autore saka: – Stundās analizējām
dzeju, strīdējāmies, mācījāmies izteikt un
aizstāvēt savus spriedumus un savus uzskatus. Maija piedalījusies rajona skolēnu
sacerējumu olimpiādēs. Pēc vidusskolas
absolvēšanas iestājusies Rīgas Kultūras un
izglītības darbinieku tehnikumā (tagad Latvijas Kultūras koledža) bibliotēku nodaļā.

Pēc tam uzsākusi darba gaitas Talsu pilsētas
bērnu bibliotēkā.
Pirmie dzejoļi publicēti Talsu rajona
laikraksta Padomju Karogs literārajā lappusē Avots. M. Laukmane raksta dzeju, darbojas publicistikā, raksta par pazīstamiem
novadniekiem, literātiem un kultūras dzīves
norisēm, kā arī ir sabiedriska darbiniece, iesaistās dažādu pasākumu organizēšanā un

veidošanā. Dzejniece vadījusi Talsu novada literātu apvienību, bet kopš 2002. gada
M. Laukmane ir Latvijas Rakstnieku savienības biedre. Savas darba gaitas Talsu
bērnu bibliotēkā beigusi, bet darbošanos ar
jaunajiem literātiem turpina joprojām.
Sadarbībā ar komponistu Jāni Lūsēnu
un režisori Ziedīti Začesti 2015. gadā tapusi muzikāla mistērija Piederība. Par šo
muzikālo mistēriju autore saka: – Neteikšu,
ka man gāja viegli sadarbībā ar tik izcilu
komponistu, kāds ir Jānis Lūsēns. Tā man
ir pilnīgi jauna pieredze. Es, nemuzikālā
Maija, mācījos sastrādāt ar mūziku.
M. Laukmane ir ļoti daudzu dzejas krājumu un prozas darbu autore, turpina rakstīt
un izdot savus dzejoļus un stāstus gan bērniem, gan pieaugušajiem. Maijai ļoti patīk
fotografēt, tāpēc dzejas mīļotājiem, klausoties dzejnieces stāstījumā, bija iespēja
baudīt viņas ietvertās sajūtas dabas ainavu
fotogrāfijās.
Paldies dzejniecei par dzejas mirkļa notveršanu, un vēlam radošo veiksmi un dzejotprieku arī turpmāk!
Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja
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Svinam Nēģu dienu!
Jau astoto gadu oktobra otrajā sestdienā
Salacgrīvas novadā godā ceļ nēģu zvejas
amata meistarus un apaļmutnieku nēģi.
Viesi varēja apmeklēt divus tačus uz Salacas un vienu pie Svētupes. Šī ir tā diena,
kad ikvienam ir iespēja noklausīties amata meistaru stāstus par savu arodu, skatīt
nēģu tačus, baudīt delikateses un izjust
upes piekrastes īpašo rudens atmosfēru
Nēģu diena sākās ar Nēģu krosu pie
tača Svētupē, kad un 2, 5, 10 un 21 km
distancē devās 48 skrējēji. Turpat netālu
Koluškinu ģimene kopā ar saviem palīgiem lielā katlā uz ugunskura vārīja nēģu
soļanku, viesus gaidīja svaigi cepti nēģu
pīrādziņi un nēģu pastētes maizītes. Pie
Svētupes tača bērni un pieaugušie varēja
radoši darboties kopā ar Inesi Zmičerevsku, krāsojot nēģīšu figūras. Protams, interesenti varēja apmeklēt arī brīvdienu māju
Vējavas, kur bija iespēja skatīt latviskuma
stundu ar bibliokuģi Krišjānis Valdemārs
un tā patronu Jāni Streiču.
Pēc ciemšanās Svētupes nēģu tacī un
viesu mājā Vējavas bija vērts doties uz
Salacgrīvu, lai pilsētas centrā pie Armanda Belasika zivju kioska nobaudītu nēģu
zupu un cepto nēģi.

Viesu šajā dienā netrūka arī Aleksan
dram Rozenšteinam Salacas pirmajā nēģu
tacī. Pēc tā apskates turpat varēja nobaudīt tikko ceptu nēģi, izgaršot nēģu zupu,
iegādāties kādu gardumu vešanai uz mājām, nofotografēties ar pašu nēģu karali un
redzēt garāko viltoto nēģi pasaulē. Salac
grīvas saimniece Ruta Birkenberga ar savu
komandu bija pacentusies, lai pagājušā
gada rekords tiktu pārspēts. Nākamgad jau
būs jāpārvar 5,30 m atzīme! Kad mērīšanas darbi vainagojās ar panākumiem, degustācija varēja sākties. Pirmajam viltotā
nēģa gabalu bija iespēja nogaršot pašam
tača saimniekam A. Rozenšteinam.
Otrajā Salacas tacī pie Visvalža Šrenka
paralēli lieliskās nēģu zupas baudīšanai
bija iespējams pašam sakombinēt magnētiņu ar pasākuma simboliku, piedalīties
radošajās darbnīcās, kā arī izmantot kalēja
Gata Pīpkalēja piedāvājumu smēdē izkalt
monētu.
Nēģu dienas 2019 programma rosināja apmeklēt arī muzeju, kur bija skatāma
ekspozīcija Zutiņš murdā, un interesenti
varēja salikt miniatūru nēģu taci, izmantojot konstruktoru. Arī Dabas izglītības
centrā apmeklētāji varēja radoši darboties

un uzzināt interesantas lietas par dabā notiekošo. Tie svētku viesi, kuri apmeklēja
visus trīs tačus un katrā uzmeklēja puzles
gabaliņus, beigās varēja izgatavot suvenīru no skaistā pasākuma.
Šis gads Nēģu dienas vēsturē bija īpašs
ar faktu, ka, sadarbojoties ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, daļa
no nēģu zvejniekiem un apstrādātājiem

Nēģu kross
12.oktobrī, kad Salacgrīvā
tika godā celts nēģis un svinēta Nēģu diena, jau plašajam pasākumu klāstam otro
gadu tika pievienots Nēģu
kross. To organizēja sporta
un atpūtas komplekss Zvejnieku parks. Skrējiens notika
četrās – 2, 5, 10 un 21 km –
distancēs, atsevišķi vērtējot
puišus un meitenes. Sacensību starta un finiša vieta bija
brīvdienu mājas Vējavas,
kur reģistrēšanās, dalībnieku
ēdināšana un apbalvošana
notika blakus Svētupes nēģu
tacim.
Sekojot līdzi laika prognozēm visas nedēļas garumā,
bija lielas bažas, vai spēsim
sapulcināt skrējējus šim krosam. 12. oktobra rīts bija
gaužām bēdīgs, jo izskatījās, Distancē dodas jaunākie dalībnieki
ka būtu atgriezts lielais lietus
maiss. Taču tuvojoties reģistrācijas sā- Savukārt trešā atskrēja Gabriela Kalnikumam, laikapstākļi krasi mainījās uz ņa (0:26,45).
10 km distancē, kas veda pa burvīgo
labo pusi un ar pozitīvām cerībām varējām sākt gaidīt dalībniekus. Kopumā sa- priežu mežu, salijušo pļavu un gar jūras
censībām reģistrējās 55 sportisti. Plkst. krastu, sieviešu konkurencē 1. vietu iz11 tika dots starts, un pirmie distancē cīnīja Salacgrīvas vidusskolas bijusī audevās 10 km un 21 km skrējēji. Pēc dzēkne Gundega Heidingere (0:36,00).
pāris minūtēm startēja arī 2 km (bērnu 2. vietā ierindojās patlabanējā šīs mācīdistance) un 5 km skrējēji. Vislielākā bu iestādes audzēkne Nellija Zvejniece
atsaucība bija 5 km distancei, kurā star- (0:46,24). Bet trešā finišēja Sanita Ločmele (0:55,47). Vīru konkurencē vistēja 17 dalībnieku.
Zēnu konkurencē 2 km distances ātrāk noskrēja mūsu novadnieks Artūrs
finišu pirmais šķērsoja salacgrīvietis Sestulis ar rezultātu 0:34,58. 2. vietu
Jēkabs Žibals, izcīnot 1. vietu ar rezul- izcīnīja Salacgrīvas vidusskolas skoltātu 0:10,37. 2. vietā ierindojās Ernests nieks Rihards Bendrāts (0:35,48), bet
Heidingers (0:11,02), bet 3. vietā ar re- trešais no vīriem finišēja Andis Ruskuzultātu 0:11,09 palika Renārs Kociņš lis (0:36,41).
Visinteresantākā un sarežģītākā disno Lielupes. Meiteņu konkurencē 2 km
distancē 1. vieta (0:09,25) Melānijai tance bija jāveic tiem sportisjakiem,
Zālītei. Viņa uzvarēja arī pērn. Savu- kuri izvēlējās 21 km trasi, kas aptvēra
kārt 2. vietu izcīnīja mūsu pašu Emīlija gan priežu mežu, gan Salacgrīvas pilsēGoba ar rezultātu 0:11,23, bet 3. vietā tu, tāpat nēģu tačus, Salacas upi un jūras
ierindojās Paula Šūlmeistere (0:11,55). krastu. Liels izaicinājums un piedzīvoŠajā gadā tika ieviesta jauna – 5 km jums skrējējiem bija trešā tača šķērso– distance. Diemžēl laikapstākļu dēļ šana. Vīru konkurencē visātrāk distanpirms sacensībām šo distanci vajadzē- ci veica Mareks Zālītis, kura rezultāts
ja pamainīt, līdz ar to skrējēji veica bija 1:28,50. Ar 5 minūšu intervālu
nedaudz īsāku ceļu. Zēnu konkurencē (1:34,22) otrais finišā ieskrēja Aleksis
1. vietu šajā skrējienā izcīnīja Alek- Borozdins. Trešais skrējienu beidza
sis Goba ar rezultātu 0:19,55. 2. vieta Māris Sumčenko (1:52,35). Sievietēm
(0:22,04) Imantam Šnepstam, bet 3. šīs distances izaicinājumu pirmā pie– Tomasam Tomsonam, kurš finišu sa- veica Laura Ende ar rezultātu 2:05,26.
sniedz pēc 23 min un 5 s. Meiteņu skrē- 2. vietu, ieskrienot finišā pēc 1 minūtes,
jienā pirmā finišēja Elizabete Līcīte. Vi- izcīnīja Baiba Močāne (2:06,23). 3. vieņas rezultāts – 0:25,25. 2. vieta Sandrai tu izcīnīja Agnija Bērziņa, kura finišēja
Pudānei, kuras rezultāts bija 0:25,29. ar rezultātu 2:07,54. Jāpiemin, ka šajā

distancē devās piecas sievietes, visas no
Salacgrīvas (4. vieta Ilonai Balodei, 5. –
Intai Zīriusei).
Pēc skrējiena visi sacensību dalībnieki tika pie siltām un garšīgām pusdienām. Katrs tika apbalvots ar īpaši
izgatavotu medaļu. Apbalvošanas laikā
izlozes kārtībā daži skrējiena dalībnieki
tika pie Kapteiņu ostas, SIA Eniss un
viesnīcas Pļavas dāvanu kartēm. Tāpat
izlozes kārtībā viņi saņēma arī dažādas
pārsteigumu balvas, ko bija sarūpējusi
Salacgrīvas novada dome.
Paldies Salacgrīvas novada domei
par pasākuma atbalstīšanu, Evijai un
Jānim Klēviņiem par viesmīlību un atbalstu. Paldies mūsu nēģu kungiem un
sievām – IK J.A.N.K.I., SIA Kurzeme
BG un zv.s. Kurķis par Nēģu svētkiem
atbilstošām balvām. Paldies Kapteiņu
ostai, SIA Eniss un viesnīcai Pļavas par
sarūpētajām balvām.
Lielu paldies sacensību organizatori
saka arī šo sacensību brīvprātīgajiem
tiesnešiem Elīnai Gertnerei, Arvīdam
Gertnerim, Grētai Salmanei, Baibai
Močānei, Mārim Bergšteinam, Gunai
Vizbelei, Janekam Vasiļkovam, Alitai
Numurei, Ancei Mennikai-Ozoliņai,
Emīlijai Zaprauskai un Kārlim Papinokam. Paldies par brīnišķīgajām bildēm
fotogrāfiem Ilgai Tiesnesei un Zigurdam Priedem. Uz tikšanos pēc gada trešajā Nēģu krosā!
Mārīte Jankovska,
sporta metodiķe

izgāja Pārtikas un veterinārā dienesta sertifikāciju, lai varētu iesniegt pieteikumu
Salacgrīvas nēģu ierakstīšanai Aizsargāto
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā.
Svētki bija izdevušies, jo arī lietus piekāpās un diena, lai arī vējaina, bija silta un
patīkama.
Ilga Tiesnese
Guntara Vītola foto

Par Dzintara
krastu vienojas
Vējavās

Nu jau trešo gadu Salacgrīvas Nēģu dienā viesu namā Vējavas ir klāt bibliokuģis Krišjānis Valdemārs. Šoruden tradicionāli kopā ar tā patronu
kinorežisoru Jāni Streiču. Latviskuma stundā saruna gribot negribot aizvirzījās līdz ministra Jura
Pūces plānotajai novadu reformai, kam vairākums salacgrīviešu ir sīvi pretinieki. Domubiedros talkā nāca arī 23 viesi no Pāvilostas, kas ir
pašpietiekams novads ar savu ostu, zvejniekiem
un labi attīstītu jahtu tūrismu. Pāvilostas novadpētniecības muzeja enerģiskā vadītāja Irina
Kurčanova bibliokuģim dāvināja spēka dzērienu – uzlējumu uz priežu asarām. Šis dzintara
spēka mitriķis nu glabāsies itin drošā vietā – pie
J. Streiča, kurš nenogurstoši mudināja neļauties
notikumu plūdumam, bet to aktīvi ietekmēt, veidojot spēcīgas pašvaldības un novadus piejūrā,
piemēram, no Saulkrastiem līdz Ainažiem. Viņš
šādus pašus piejūras novadus rosināja izveidot
Kurzemes krastā, jo jūrmalniekus vieno kopīgas
rūpes un intereses. – Sadodieties rokās, kā savulaik Baltijas ceļā, un piejūra būs spēcīga, pamudinājums visai Latvijai! – aicināja kinorežisors,
vienlaikus akcentēdams, ka šis eventuālais Dzintara krasts būtu arī mūsu valsts vēsturiskā pēctecīguma simbols, jo tieši jūra Latvijai ir devusi
brīvību, skatu uz demokrātiju un eiropeiskām
vērtībām.
J. Streiča brālis Ēriks šoreiz bija ieradies ar
savu kundzi – pazīstamo TV Panorāmas žurnālisti Maiju Streiču, kura jūras ļaudis daudzu
desmitu gadu gaitā iepazinusi un izzinājusi. Pats
Ēriks jūras rūdījumu guvis Tālajos Austrumos,
kur vēl arvien lāči uzkož lašus, jo nēģi tiem ir
pārāk sīka vienība. Bez tiem gan neiztika ne
Vējavās, ne pie Svētupes tača, kur ikrudens tikšanās nav tikai zivju soļankas un nēģu pastētes
baudīšana. Tās ir sirsnības stundas, kuras caurstrāvo viesmīlīgums un atkalredzēšanās prieks.
Saksofonists Elmārs Rudzītis Vējavās uzbūra ilgā ceļā kāpās gājumu, kas katram
savs, bet, par Dzintara krastu domājot, –
visiem kopīgs. Rīgas kinostudijas direktore Inta
Kaņepāja šurp bija vedusi pat Rīgas atslēgas, tālejoši mudinot, ka piejūriešiem jāņem vara arī citadelē pie Daugavas. Kārlis Miksons tīklu šķūnī
bija radījis tādu gaisotni, ka pat Viļa lāča romāna
varoņi Garoza un Oskars tur sadzertu tubrālības.
Par to visu jau kuro reizi jāpateicas Vējavu gādīgajiem saimniekiem – Evijai un Jānim Klēviņiem, kuri Nēģu dienā spēj ne tikai uzburt īstus
svētkus, bet nokaitētā politiskā gaisotnē vienot
Vidzemes un Kurzemes piejūriešus nākotnes novada Dzintara krasts idejai.
Gints Šīmanis
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Ainažnieku PALDIES lielgabarīta atkritumu savākšanas
akcijas rīkotājiem

Jau vairākus gadus Salacgrīvas novada dome sadarbībā ar SIA ZAAO divas
reizes gadā rīko lielisku akciju lielgabarīta atkritumu savākšanai. Šogad rudens akcija Ainažos notika no 27. līdz
29. septembrim, kad lielizmēra konteiners
bija novietots K. Barona ielā 5.
Ainažnieki ir novērtējuši šo lielisko
izdevību divas reizes gadā pārskatīt savu
saimniecību un atbrīvoties no nokalpojušām, nevajadzīgām mantām. Saskaņā
ar noteikumiem konteinerā drīkst ievietot mēbeles, matračus, paklājus, izjauktas
elektrotehnikas ierīces, metāllūžņus un
citus lielus sadzīves priekšmetus, ko lielo
izmēru dēļ nevar ievietot parastā konteinerā. Mūsu pilsētas iedzīvotāju atsaucība
bija tik liela, ka atkritumu konteiners tika
piekrauts ar kaudzi un pat blakus tika liktas
lietas, kurām vairs neatradās vieta milzīgajā konteinerā.
Šī situācija ar pāri malām piekrauto
konteineru radīja nopietnas bažas, kā uz
radušos situāciju reaģēs ZAAO pārstāvji. Jautājums kļuva vēl aktuālāks, kad
29. septembrī ZAAO aizveda lielo kontei-

neru, bet laukumā, skumīgi stāvot, palika
pārpalikušās mantas. Kas notiks ar tām?
Taču ZAAO bija ļoti atsaucīgs un korekts
sadarbības partneris un nākamajā dienā
ieradās atsevišķā reisā arī pēc šīm lietām.
Laukums palika sakopts un tīrs. ZAAO
nepārmeta mums to, ka ne visi iedzīvotāji
bija ievērojuši akcijas rīkotāja noteikumus
un sanesuši arī to, ko nedrīkstēja mest lielgabarītu atkritumu konteinerā, bet paveica
savu darbu.
Vēlreiz atgādinām, ka lielgabarīta
konteineros nedrīkst mest nešķirotus
sadzīves atkritumus, būvgružus, dažāda
veida traukus ar šķidrumiem un pulverveida ķīmiskajām vielām, kā arī šīferi
un automašīnas riepas (četras auto riepas ar diametru 140 cm var nodot katrs
iedzīvotājs bez maksas vienu reizi gadā
EKO laukumā).
Ainažu pilsētas pārvalde un ainažnieki
saka lielu paldies par Salacgrīvas novada domes un SIA ZAAO rīkoto akciju, un
kopā gaidīsim nākamo akciju pavasarī!
Ainažu pilsētas pārvalde

Ainažnieki aktīvi piedalījās šajā akcijā

Salacgrīvas
muzeja dārgumi

Osta

Salacgrīvas ostas pārvaldei 19.
oktobrī apritēja 25 gadu jubileja.
Salacgrīvas ostas mājaslapā teikts,
ka 1994. gada 19. oktobrī to izveidoja Salacgrīvas pilsētas dome.
Atzīmējot gadsimta ceturksni ostas pārvaldes darbībā, 25. oktobrī
Salacgrīvas novada muzejā atvērta
Salacgrīvas ostas vēsturei veltīta izstāde Ostas stāsti un grāmata

Vidzemes jūras vārti. Salacgrīvas
osta. Versijas vīzijas, dokumenti.
Izstādi gatavojot, veicām pētniecisko darbu muzeja krājumā un
atlasījām vērtīgākos materiālus.
Starp tiem ir tādi muzeja dārgumi
kā senas fotogrāfijas, kas ilustrē
Salacgrīvas ostas darbību un pārmaiņas tajā 100 gadu periodā. Lūk,
dažas no tām:
Mīnu aizžo
gotājtraleris
(būvēts 1925.–
26. g. Havrā,
Francijā)
Salacgrīvas
ostā.
1930. gadi

Salacgrīvas osta 20. gadsimta sākumā. Ostā sagatavotas
malkas ielas izvešanai uz Pērnavu un Rīgu. Labajā stūrī
redzams kokmateriālu šķūnis ar skursteni, kur kokmateriāli
arī žāvēti

Salacgrīvas ostas būvniecība. Pašbūvētā autoceltņa
izmēģināšana ar akmens pacelšanu. Zvejnieku kolhoza
Brīvais vilnis mehāniķi uz kravas automašīnas GAZ AA jeb
tā saucamās polutorkas bāzes paši uzbūvēja autoceltni un
to izmantoja akmeņu kraušanai. Tā kravnesība bija 1,5 t,
tādēļ radās nosaukums no krievu valodas – polutorka jeb
pusotra

Salacas bagarēšana 1937. gada augustā

Spridzināšana zvejnieku kolhoza Brīvais vilnis jaunā ceha
būves laikā Salacas labajā krastā. 1979. gada maijā

Ogļu lādētāji Salacgrīvas ostā. 1930. gadi

Salacgrīvas osta. Kuģis pa slipu tiek vilkts uz remontu.
1970. gadi

Sagatavoja Ieva Zilvere,
Salacgrīvas novada muzeja direktore

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2019. gada 29. oktobris

Septembris –
jaunajiem
dambretistiem
trofejām bagāts
mēnesis

Mēneša sākumā ar lieliskiem
sasniegumiem no Pasaules jaunatnes čempionāta mājās pārradās
Limbažu un Salacgrīvas novada
sporta skolas jaunie dambretisti,
kuri 10 dienas Bulgārijas kūrortpilsētā Kranevo Latvijas izlases
sastāvā aizstāvēja valsts godu.
Sacensības 64 lauciņu dambretē
tur pulcēja 17 valstu (Krievijas,
Baltkrievijas, Ukrainas, Rumānijas, Polijas, Moldovas, Azerbaidžānas, Gruzijas, Vācijas, Itālijas, Uzbekistānas, Armēnijas,
Mongolijas, Bulgārijas, Igaunijas,
Lietuvas un Latvijas) gandrīz trīs
simtus jauno spēcīgāko dambretistu. Sacensības notika četrās
disciplīnās (klasikā, ātrajā, ātrspēlē un komandu) un risinājās
sešās vecuma grupās (no U8 līdz
U26). No mūsējiem individuāli
pie bronzas medaļām tika Klāvs
Norenbergs un Roberts Grišins,
bet komandu sacensībās 3. vietu un arī bronzas godalgas saņēma Latvijas meiteņu izlase, kurā
startēja dambretisti līdz 26 gadu
vecumam, bija arī mūsu meitenes
Elizabete Norenberga un Marija
Magdalēna Nereda. Treneru liels
paldies mūsu dambretistiem, kuriem tikai mazliet pietrūka līdz

Olimpiskā diena Salacgrīvā

Olimpiskajā dienā piedalās arī pirmsskolas izglītības iestādes Vilnītis audzēkņi

3. vietu ieguva Evelīna Jakabsone. Zēnu
konkurencē 1. vietā Mārtiņš Pommers,
2. – Pauls Simsons, bet 3. – Pēteris Kristers
Tomsons. Vēl 1. klases sacentās jautrības
stafetēs un spēlēja dažādas rotaļas.
2.–3. klašu grupa sacentās jautrības
stafetē, 60 m skrējienā un tautas bumbā. 2. klašu grupā 60 m skrējienā meitenēm 1. vietā ierindojās Agnese Bērziņa,
2. – Paula Eizenberga un 3. – Amēlija Tančenko. Savukārt starp 2. klases zēniem
1. vietu izcīnīja Daniels Ērenfrīds, 2. –
Markuss Kalniņš un 3. – Krišs Kalvāns.
3. klašu grupā 60 m skrējienā meitenēm
1. vietu izcīnīja Madara Vasila, 2. bija Keita Sintija Vasiļjeva un 3. – Katrīna Puriņa.
Zēnu konkurencē visātrākais bija Aleksis
Īvāns, 2. vietā Mariss Zvejnieks un 3. – Artūrs Keišs. Tautas bumbā 1. vietu ieņēma
3.b, 2. – 3.a, 3. – 2.b un 4. – 2.a klase. Jautrības stafetē 1. vieta 3.b, 2. – 3.a, 3. – 2.b un
4. vieta 2.a klasei. Kopvērtējumā 2.–3. klašu grupā šo Olimpisko dienu kā uzvarētāji noslēdza 3.b klase. Viņiem sekoja 3.a,
2.b un 2.a klase.
4.–5. klašu grupā bērni sacentās 100 m
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Salacgrīvas
vidusskola
NBA junioru
līgā

godalgām. Individuāli 4. vietas
izcīnīja Kristers
Lapiņš un E. Norenberga, 5. vietu
M. M. Nereda,
un Salacgrīvas novada sporta skolas jaunie dambretisti Pasaules jaunatnes
bet
olimpisko Limbažu
čempionātā Bulgārijas kūrortpilsētā Kranevo
sešnieku noslēdza Rodrigo Jugans. Atzinība arī rindojās lielmeistara Raimonda cas, Limbažiem, Liepupes, Salacpārējiem, jo visi cīnījās godam. Vīpuļa trenētie salaspilieši. Bron- grīvas un Staiceles – vecumā no
Vēl jāatzīmē, ka paralēli notika zas medaļas sīvā cīņā ar Bauskas 6 līdz 82 gadiem. Ļoti veiksmīgi
arī Pasaules studentu čempionāts. novada Bērnu un jaunatnes sporta sevi parādīja Limbažu un SalacTe izcils sniegums M. M. Nere- skolas komandu izcīnīja Bolde- grīvas novada sporta skolas audai – sudraba medaļa. Jāpiebilst, rājas BJC (trenere sešpadsmit- dzēkņi. Par Vidzemes jaunatnes
ka visām sacensību dalībniecēm kārtējā pasaules čempione Zoja čempioniem savās vecuma grubija vismaz starptautiskās sporta Golubeva) ar 10 punktiem. Vēl pās, saņemot kausu, zelta medaļu,
meistares kvalifikācija.
sešniekā tika Rīgas un Valmie- diplomu un saldumu balvu, kļuva
Mēneša vidū Rīgā notika starp- ras jaunie dambretisti. Patīkami Sintija Malofeja, Katrīna Reiziņa,
tautisks lielmeistara un nopelniem atzīmēt, ka visi trīs zēni saņēma brāļi Mārtiņš un Roberts Pommebagātā sporta dambretes trenera apbalvojumus par uzvarām pie sa- ri. Pie cita kaluma medaļām tika
Jāņa Rimšas piemiņas koman- viem galdiņiem, bet Diāna, palai- Artūrs Nipers, Evita Lindenberdu turnīrs 100 lauciņu dambretē žot priekšā tikai vienu zēnu, – par ga, kā arī brāļi Mārtiņš un Oskars
jaunatnei. Katrā komandā startēja otro rezultātu.
Keiseli. Treneru paldies arī par
četri dalībnieki – pa vienam katrā
Mēneša nogalē Burtnieku no- lielo cīņassparu un iegūto ceturto
vecuma grupā no U10 līdz U19 vadā notika sporta meistara Flo- vietu Harijam Endem, Taīdai Kalneatkarīgi no dzimuma. Piedalījās riāna Seņkāna piemiņas turnīrs niņai un Mikam Magonem. Pa12 komandas. Pārliecinošu uzvaru un Vidzemes jauniešu čempionāts teicība arī jauno dambretistu veizcīnīja Limbažu un Salacgrīvas 64 lauciņu dambretē. Sacensībās cākiem par atbalstu, bet it sevišķi
novada sporta skolas komanda startēja gandrīz 100 dalībnieku no Kasparam Keiselim par jaunāko
(Diāna Malofeja, Roberts Grišins, Valmieras un tai apkārt esošajiem dalībnieku nogādāšanu sacensību
Klāvs Norenbergs un K. Lapiņš) novadiem – Siguldas, Lielvārdes, vietā un viņu pieskatīšanu.
ar 13 punktiem no 14 iespējama- Ropažiem, Ķeguma, Rīgas, Ikšķijiem. 2. vietā ar 11 punktiem ie- les, Valkas, Alūksnes, MazsalaKārlis Ozols

Olimpiskās dienas 2019 organizatori to
gaidīja ar bažām, jo lietus iepriekšējās dienās mūs nebija žēlojis. Tomēr 20. septembra rīts ausa ar saulīti, un bija skaidrs, ka šī
diena būs sportiski izdevusies. Olimpisko
dienu rīko, godinot Starptautiskās Olimpiskās komitejas dibināšanas dienu. Šī gada
devīze bija Nāc un vingrot sāc!.
Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK)
organizētā Olimpiskā diena 2019 šogad notika 768 norises vietās un pulcēja
150 000 dalībnieku no 101 Latvijas pašvaldības un pilsētām. Olimpisko dienu Salac
grīvā sadarbībā ar Salacgrīvas vidusskolu
un pirmsskolas izglītības iestādi Vilnītis
mācību procesā rīkoja Zvejnieku parks.
Jau plkst. 8.30 stadionā pulcējās
1.–5. klašu skolēni. Sporta metodiķe Mārīte
Jankovska, skanot LOK himnai, Limbažu
un Salacgrīvas novada sporta skolas audzēkņus, kā arī Salacgrīvas vidusskolēnus
Aelitu Imaku un Mārtiņu Jirgensonu aicināja uzvilkt LOK karogu. Aelita šajā gadā
Latvijas pieaugušo čempionātā izcīnījusi
3. vietu 500 m K-4 smailītēm, bet Mārtiņa
šā gada labākais sasniegums ir 2. vieta Latvija Jaunatnes Olimpiādē smailītēs 500 m
K-4. Pēc himnas un karoga uzvilkšanas visus uzrunāja Salacgrīvas vidusskolas direktore Sanita Šlekone.
Skanot Musiqq dziesmai Sāc ar sevi, M.
Jankovska kopā ar Salacgrīvas vidusskolas
9.a klases skolniecēm A. Imaku un Anci
Kalniņu aicināja visus uz rīta vingrošanu,
kuras mērķis bija dalībniekus pamodināt
un sagatavot turpmākās dienas aktivitātēm, kā arī atgādināt par pareizi veiktu rīta
vingrošanu kā ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļu. 1.–5. klašu grupa veica Olimpiskās
dienas 2019 vingrošanas kompleksu, ko
īpaši šai dienai bija sastādījusi LOK fizioterapeite un trenere Diāna Stupele. Pēc
iesildīšanās notika dažādas sacensības
1.–5. klases audzēkņiem.
1.a un 1.b klase sacentās 60 m skrējienā, kur meitenēm 1. vietu izcīnīja Heidija
Linde, 2. ierindojās Viktoria Gromova un
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skrējienā, tautas bumbā un jautrības stafetē. Individuālajā sacensībā 4. klašu grupā 100 m skrējienā meitenēm 1. vietā ierindojās Sofija Gromova, otrā bija Paula
Kotāne, trešā – Justīne Kalniņa. Savukārt
starp 4. klases zēniem 1. vietu izcīnīja Viestards Majors, 2. vietā Tomass Tomsons un
3. – Olivers Bobrovs. 5. klašu grupā 100 m
skrējienā meitenēm 1. vietā Elise Burdikova, 2. – Tīna Krūma un 3. – Marta Viļļa.
Zēnu konkurencē visātrākais bija Aleksis
Romanovs, viņam sekoja Heinrihs Ende
un Roberts Lēpmanis. Tautas bumbu turnīrā 1. vieta 4.a, aiz tās sarindojās 5.a, 4.b,
5.b un 5.c klase. Jautrības stafetē 1. vieta – 5.b, 2. – 4.a, 3. – 5.c, 4. – 5.a un 5. vieta – 4.b klasei. Kopvērtējumā 4.–5. klašu
grupā vietu sadalījums ir šāds: 5. vietā ierindojās 5.c klase, dalīta 3.–4. vietā 5.b un
4.b klase, otrie palika 5.a klase, bet uzvarēja 4.a klase, kas no LOK saņēma galveno
balvu – Olimpiskās dienas 2019 kausu.
Pēc apbalvošanas, kur individuālo sacensību uzvarētāji saņēma medaļas un katra klase sacensību dienas kliņģeri, uz kopīgo vingrošanu un sacensībām pulcējās PII

Apsveicam Salacgrīvas vidusskolas 4. un 5. klases zēnus
un meitenes ar iekļūšanu   NBA
junioru līgā – Kristapa Porziņģa
grupā, kurā startēs 30 komandas!
Pirms spēlēm 31. oktobrī
Elektrum Olimpiskajā centrā tiek
rīkots NBA drafts, uz kuru ierodas treneris un komandas kapteinis. Draftā tiek izlozēts, kuru
NBA klubu pārstāv komanda.
Katra komanda saņems spēļu
kreklus ar izlozētās NBA komandas simboliku.
Kopā ir četri sabraukumi, kuros tiek aizvadītas spēles. Pirmais sabraukums ir 20. novembrī
Valmierā, trešais – 4. decembrī
Salacgrīvas vidusskolā, bet divi
sabraukumi – 28. novembrī un
13. decembrī – notiks Gulbenē.
Pēc sabraukumiem izslēgšanas
spēlēs tiks noskaidrotas četras
labākās komandas, kuras cīnīsies
lielajā finālā.
Veiksmi Salacgrīvas vidusskolas komandai!
Kristians Bērziņš,
Salacgrīvas vidusskolas
5.b klase

Vilnītis audzēkņi un viņu skolotāji. Ar lielu
azartu un prieku mazie sportotāji iesaistījās
sportiskajās izklaidēs, kurām pievienojās
arī grupiņu audzinātājas un auklītes, tāpat
viņu sporta audzinātāja Līga Šrenka. Paldies viņai par atsaucību.
Nākamie stadionā uz Olimpiskās dienas
sportošanu ieradās Salacgrīvas vidusskolas
6.–9. klašu skolēni un viņu draugi no Vācijas. Šajā grupā klases sacentās jautrības
stafetē, basketbola soda metienos un piedalījās frisbija turnīrā.
6.–7. klasēm jautrības stafetē 1. vietu
izcīnīja 6.a, 2. bija 7.a. 3. vietā ierindojās 6.b un 4. – 7.b klase. Basketbola soda
metienos 1. vieta 7.b, 2. – 6.b, 3. – 7.a un
4. – 6.a klasei. Frisbija turnīrā vislabāk veicās 7.b klasei, aiz viņiem secīgi 7.a, 6.b un
6.a klase. Kopvērtējumā 6.–7. klašu grupā
Olimpisko dienu kā uzvarētāji noslēdza
7.b klase, viņiem sekoja 7.a, 6.b un 6.a klase.
8.–9.klašu grupā jautrības stafetē
1.– 2.vietu dalīja 9.a un b klase, 3. vietā 8.a, 4. – 8.b un 5. vieta vācu draugiem.
Basketbola soda metienos 1. vieta 9.b,
2. – 8.a, 3. – 8.b, 4. – 9.a un 5. vieta – draugiem no Vācijas. Frisbija turnīrā vislabāk
veicās 9.a klasei, aiz viņiem palika 9.b, Vācijas komanda, 8.a un 8.b. Kopvērtējumā
8.–9. klašu grupā šo Olimpisko dienu kā
uzvarētāji noslēdza 9.b klase, 2. vietā 9.a,
3. – 8.a, 4. – 8.b klase un 5. vietā draugi
no Vācijas. Arī šo klašu grupā katra klase
balvā saņēma kliņģeri.
Paldies sacensību tiesnešiem no Salacgrīvas vidusskolas – Ancei Kalniņai, Aelitai
Imakai, Samantai Kalniņai, Elīnai Gertnerei, Mārcim Ilvesam, Raivo Rambam,
Sandijam Kokorēvičam, Valteram Bitmanim un Kristeram Kotānam, kā arī sporta
pedagogiem Sandrai Bērziņai, Danielam
Grigorjevam un Mārim Bergšteinam. Paldies arī Dacei Kurpniecei, Alenam Apsītim
un Mārtiņam Jirgensonam par dīdžeja pienākumiem.
Mārīte Jankovska, sporta metodiķe
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2019. gada 29. oktobris

Skolēnus vieno Salaca, Burtnieks un jūra
Salacgrīviešu biedrība Bibliokuģis «Krišjānis Valdemārs»
šoruden īpaši uzrunā Salacas baseina bibliotēku lasītājus. Valsts
kultūrkapitāla fonda, AS Latvijas
Valsts meži un Vidzemes Plānošanas reģiona atbalstītais projekts
Grāmata vieno Burtnieku ar jūru
bibliokuģi aizvedis uz Puikules,
Vilzēnu, Braslavas un Valmieras
pagasta bibliotēku Viesturos, kā
arī Ungurpils uzņēmējdarbības
centru-bibliotēku Sala un Alojas
Ausekļa vidusskolu.
Parasti, kad noskatīta filma
par Salacgrīvas plostniekiem,
atskan jautājumi: – Kad tad būs
nākamie plostnieku svētki un kādas vispār ir iespējas plostot pa
Salacu? Upes dzīves ritumā un
zivju bagātībā mums palīdzēja
izzinošās ihtiologa, ilggadējā nozvejas inspektora Aigara Pūsilda
atziņas, jo tieši viņa vectēvs Augusts Pūsilds pirmais uz Salacas
1923. gadā ierīkoja lašu paraug
audzētavu. Šo un citus stāstus

mēs aicinām lasīt šovasar bibliokuģa izdotajā Vidzemes jūrmalnieku dzīvesstāstu grāmatā No
Daugavgrīvas līdz Ainažiem.
Projekts Grāmata vieno Burtnieku ar jūru aptver četru novadu 18 bibliotēkas, un visās šajās
vietās bērni ir zīmējuši jūru un
ūdeņu pasauli, aprakstījuši savas
izjūtas apcerēs, kas veltītas Salacai, Burtniekam un jūrai. Īpaši
stendi bibliotēkās vēsta par novada gaišākajiem prātiem laiku lokos. Daudzviet mūs uzrunā Dainas Avotiņas, Jāņa Petera, Valda
Rūjas, Alfrēda Krūkļa, Anitas
Emses un citu autoru darbi, kuriem bijusi sava vieta un loma
novada kultūrvēsturē. Nav aizmirsts Salacgrīvas dziesminieks
Roberts Spuriņš (Bubis) un Ungurpils stāstnieks Vilis Kasims.
Vika dzeja vienmēr uzrunājusi
visdažādāko paaudžu lasītājus,
savukārt ainažnieki savu literāro portfeli nevar iedomāties bez
Riharda Valdesa jūras vilkiem.

Biedrība Bibliokuģis «Krišjānis Valdemārs» Valmieras pagasta bibliotēkā

AS Brīvais vilnis ļaudīm katram
grāmatu plauktā ir Dainas Avotiņas un Alfreda Šlisera romāns
divās grāmatās Saksiņu vējos.
Akmens enkurs. Kur nu vēl Auseklis, Fricis Bārda un Jānis Sudrabkalns! Tā ir novadu bagātība,
ko ik pa laikam no jauna nākas

apzināties.
Skolās un bibliotēkās īpaši
gaidīts ir karikatūrists un komiksu autors Kristaps Auzenbergs.
Viņam šoruden topā ir lācis, kas
gardi uzkož nēģi. Bērnu interese
ir tik liela, ka Kristapam nākas
rauties slapju muguru, lai visu

zīmēto pēcāk uzdāvinātu skolām
un bibliotēkām.
Laikā, kad nāk nēģi, Salaca ir
ļoti bagāta. Tāpat kā visi novadi,
kurus ar jūru vieno grāmatas, ko
nenogurstoši aicina lasīt bibliokuģis Krišjānis Valdemārs.
Gints Šīmanis

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites
izcenojumi Salacgrīvas novadā
APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2019. gada 17. jūlija sēdes lēmumu Nr. 275 (protokols Nr. 9; 2.§)

Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 26. panta trešo daļu

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka samaksu par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – ADTI) pieņemšanu un pārbaudi, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu Salacgrīvas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
2. Novada administratīvajā teritorijā ADTI pieņemšanu un pārbaudi, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu realizē un koordinē Salacgrīvas novada pašvaldības izvēlēta juridiska persona, kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu šajos saistošajos noteikumos
noteiktajos apmēros. Izcenojumi tiek piemēroti, apkalpojot mērniecībā sertificētus komersantus,
arhitektus, teritorijas plānotājus un citas personas.
3. Pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas pārbaudei un reģistrācijai topogrāfiskās informācijas
datubāzē to saskaņo ar šādiem inženierkomunikāciju turētājiem:
3.1. SIA Tet;
3.2. AS Sadales tīkls;
3.3. SIA Salacgrīvas ūdens;
3.4. Salacgrīvas novada dome;
3.5. VSIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi, Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļa,
Limbažu sektors;
3.6. VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs;
3.7. SIA Latvijas Mobilais telefons;
3.8. AS Brīvais vilnis (siltumapgāde Salacgrīvas pilsētas labajā krastā).

II Maksas pakalpojumi un to izcenojumi*
Nr.p.k.
1.

Pakalpojums

Cena,
EUR

Topogrāfiskās informācijas izsniegšana (t.sk. ielu sarkano līniju), pieņemšana, pārbaude, ievietošana karšu lapās, reģistrēšana datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai (pielieto
arī laukumveida izpildmērījumu un ēku/būvju izpildmērījumu plāniem, kuros tiek attēloti
labiekārtojuma elementi un/vai inženierkomunikācija)
1.1.

objekta platība līdz 0,3 ha (ieskaitot), viens objekts

21,34

1.2.

objekta platība virs 0,3 ha līdz 0,5 ha (ieskaitot), viens objekts

24,19

1.3.

objekta platība virs 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot), viens objekts

31,30

1.4.

objekta platība virs 1,0 ha, papildus par katru nākamo hektāru

10,67

Inženierkomunikāciju izpildmērījuma plāna pieņemšana, pārbaude, ievietošana karšu
lapās, ievadīšana datubāzē, reģistrēšana un nosūtīšana pašvaldībai
2.1.

inženierkomunikāciju pieslēgums no 0 līdz 30 m (ieskaitot), viens objekts

5,69

2.2.

inženierkomunikācijas garums no 31 līdz 300 m, viens objekts

10,67

2.3.

inženierkomunikācijas garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m

3,56

3.

objekta platība līdz 1,0 ha (ieskaitot), viens objekts

32,73

7.2.

objekta platība virs 1,0 ha, papildus par katru nākamo hektāru

9,96

Informācijas izsniegšana (karšu lapas, ielu sarkanās līnijas u.c.) zemes vienības
robežplānu izgatavošanai vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti iepriekš
minētajos punktos. Mērvienība – viena zemes vienība

2,85

8.
9.

Topogrāfiskās informācijas sagatavošana un izsniegšana digitālā formā
9.1.

objekta platība līdz 25 ha (ieskaitot), viens objekts

2,85

9.2.

objekta platība virs 25 ha, papildus par katru nākamo hektāru

0,07

* – pakalpojumu izmaksās nav ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Reģistrējamo plānu izmaksās ir
iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu.
** - bez kadastra informācijas. Samaksa par kadastra informāciju tiek noteikta saskaņā ar Valsts zemes dienesta
cenrādi.
Objekts – izpildmērījuma plāns vai topogrāfiskais plāns, kas elektroniskajā versijā atrodas vienā datnē,
noformēts rakstlaukumos ar vienotu lappušu numerāciju un attālums (grafiskās informācijas pārrāvums) starp
uzmērītajiem objektiem nav lielāks par 100 m. Ja attālums starp uzmērījumiem ir lielāks par 100 m, topogrāfiskā
informācija jāiesniedz kā jauns objekts atsevišķās datnēs, veidojot jaunu rakstlaukumu. Maksas pakalpojumi
apliekami ar pievienotās vērtības nodokli likumā noteiktā kārtībā.

4. Reģistrējot darbus, kuru pasūtītājs ir pašvaldība, izcenojumiem tiek piemērota 60% atlaide.
Šo darbu izpildītājam sagatavotās dokumentācijas (plānā, izpildshēmā, projektā, plānojumā u.c.)
rakstlaukumā jānorāda pasūtītājs.
5. Atzīt par spēku zaudējušiem Salacgrīvas novada domes 2013. gada 23. janvāra saistošos noteikumus Nr. 1 Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas izcenojumi Salacgrīvas novadā.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 10
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites
izcenojumi Salacgrīvas novadā
paskaidrojuma raksts

3.1.

no 0 līdz 30 m (ieskaitot), viens objekts

2,84

3.2.

no 31 līdz 300 m (ieskaitot), viens objekts

4,98

3.3.

trases garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m

1,42

Galveno būvasu reģistrēšana datu bāzē un nosūtīšana pašvaldībai, viens objekts

12,09

5.

Būves izpildmērījuma plāna pārbaude (nodošanai ekspluatācijā)
5.1.

5.2.

Būves izpildmērījuma plāna pārbaude, reģistrēšana datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai. Mērvienība - ēka un saistītās būves zemes vienībā līdz 0,3 ha platībai.
Ja būves izpildmērījuma plānā attēlotās būves platība pārsniedz 0,3 ha, tad cenas
noteikšanai tiek piemēroti šī cenrāža 1. punkta nosacījumi.

12,09

Ja būves izpildmērījuma plānā tiek attēloti arī labiekārtojuma elementi un/vai inženierkomunikācijas, tad cenas noteikšanai tiek piemēroti šī cenrāža 1. punkta nosacījumi.

1. punkts

Viena detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskās daļas reģistrēšana, ievadīšana datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai, viens objekts

12,09

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Pienākumu izdot šos saistošos noteikumus nosaka Ģeotelpiskās informācijas
likuma 6. pants, 13. panta 6., 7. un 8. daļa, kā arī 26. panta
3. un 71. daļa.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt maksu, par kādu Salacgrīvas novada
administratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
pieņemšana, pārbaude un informācijas sniegšana.
Lai atvieglotu mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu, ar šiem saistošajiem
noteikumiem pašvaldība nosaka tos inženierkomunikāciju turētājus, ar kuriem
obligāti nepieciešams saskaņot visus topogrāfiskos plānus, kas izstrādāti Salacgrīvas novada teritorijā.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.

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

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta ietekme uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav attiecināms

Inženierkomunikāciju demontāžas aktu pieņemšana, pārbaude, ievietošana karšu
lapās, ievadīšana datubāzē, reģistrēšana un nosūtīšana pašvaldībai. Demontētās
inženierkomunikācijas garums:

4.

6.

Būvju situācijas plāna noformēšana un nosūtīšana pasūtītājam**
7.1.

Paskaidrojuma raksta
sadaļas

objektos, kuros ir 2 (divas) vai mazāk inženierkomunikācijas, tāmei tiek piemērots
koeficients 0,8
2.

7.

6. Informācija par konsultā- Nav attiecināms
cijām ar privātpersonām

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2019. gada 29. oktobris

l
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VUGD aicina skolēnus piedalīties konkursā
Dūmu detektors – manas dzīvības glābējs!

Sākot ar 2020. gada 1. janvāri, katrās
mājās jābūt uzstādītam dūmu detektoram,
kas laikus brīdinās par mājoklī izveidojušos piedūmojumu un ļaus izglābties,
un izsaukt ugunsdzēsējus glābējus. Tādēļ
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) šoruden aicina 5.–12. klašu
skolēnus iesūtīt savu redzējumu par dūmu
detektoru nozīmību katrā mājoklī.
Līdz 31. oktobrim norisināsies VUGD
radošo darbu konkurss Dūmu detektors –
manas dzīvības glābējs!, kura galvenais
mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par
drošību un rīcību bīstamās situācijās, kā

arī sniegt iespēju radoši izpausties video
vai literāra darba (dzeja vai proza, piemēram, eseja, dziesma) formātā, atainojot to,
kāpēc dūmu detektora ierīkošana mājoklī
ir tik svarīga.
Konkursa uzdevums ir 5.–8. un
9.–12. klašu skolēniem, kā arī profesi
onālo vidusskolu audzēkņiem izstrādāt un
iesniegt konkursa tēmai atbilstošu, paša
radītu video vai literāru darbu, kurā attēloti iemesli, kāpēc mājoklī ir vai, tieši
pretēji, nav dūmu detektora. Jāuzsver tā
nozīmīgums mirklī, kad tas var maksāt
kāda cilvēka dzīvību.

Konkursa darbi jāiesniedz līdz 31. oktobrim ar autora norādītu vārdu, uzvārdu,
kontakttālruni, e-pasta adresi, radošā darba aprakstu, darbus var nogādāt personīgi
vai arī sūtīt pa pastu VUGD Prevencijas
un sabiedrības informēšanas nodaļai,
Maskavas ielā 5, Rīgā, LV-1050. Elektroniski veidotos konkursa darbus ar komentāriem aicinām iesūtīt uz e-pastu prese@
vugd.gov.lv.
Konkursa rezultāti tiks paziņoti 15. novembrī, publicējot tos VUGD mājaslapā
www.vugd.gov.lv, kā arī nosūtot informatīvu e-pastu konkursa uzvarētājiem.

Konkursā iesūtītie darbi var tikt izmantoti VUGD izglītojošās un   informatīvās
kampaņās, kā arī publicēti VUGD oficiālo
sociālo tīklu kontos.
Iesūti mums savu radošo darbu, un
varbūt tieši tavs padoms pamudinās
kādās mājās uzstādīt dūmu detektoru
un izglābt dzīvību!
Plašāk par konkursa nosacījumiem –
www.vugd.gov.lv/lat/aktualitates/konkurss
VUGD Prevencijas un sabiedrības
informēšanas nodaļa

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2019. gada 18. septembra sēdes lēmumu Nr. 372 (protokols Nr. 12; 3.§)
Precizēti ar Salacgrīvas novada domes 2019. gada 23. oktobra sēdes lēmumu Nr. 416 (protokols Nr. 13; 3.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 14

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtību Salacgrīvas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 5. panta 1.1 daļu, trešo un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek
piemēroti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa
maksātāju (turpmāk – nodokļa maksātājs) kategorijām par Salacgrīvas novada pašvaldības
(turpmāk – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa maksātāja atbilstību šo saistošo
noteikumu nosacījumiem izvērtē un lēmumu
par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanu pieņem Pašvaldības centrālās administrācijas Finanšu nodaļas (turpmāk – Finanšu
nodaļa) atbildīgais darbinieks.
3. Par atvieglojumu piešķiršanu Pašvaldība paziņo nodokļa maksātājam, nosūtot administratīvo aktu – nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.
II. Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumi nodokļa maksātāju
kategorijām
4. Finanšu nodaļa nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus par īpašumiem, kuros netiek
veikta saimnieciskā darbība, piešķir šādām nodokļa maksātāju kategorijām:
4.1. maznodrošinātām personām (ģimenēm),
kurām Salacgrīvas novada domes sociālais dienests piešķīris maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu, attiecībā uz likuma Par nekustamā
īpašuma nodokli 3. panta pirmās daļas 2. punktā
un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi – 50%
apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas
par periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātās personas statusam;
4.2. maznodrošinātām personām (ģimenēm),
kurām Salacgrīvas novada domes sociālais dienests piešķīris maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu, par to īpašumā esošo zemi – 50%
apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas, izņemot iepriekš minētā likuma 3. panta
1.1 daļā minēto neapstrādāto lauksaimniecības
zemi, par periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātās personas statusam;
4.3. Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas
dalībniekiem, kam noteikta invaliditāte, par to
īpašumā esošo nekustamo īpašumu – 50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas,
izņemot iepriekš minētā likuma 3. panta 1.1 daļā
minēto neapstrādāto lauksaimniecības zemi.
5. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums
par 4.2. un 4.3. punktā minētajiem nekustamā
īpašuma nodokļa objektiem tiek piešķirts, ja
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma prasītājam Pašvaldības administratīvajā teritorijā
pieder ne vairāk kā viens nekustamais īpašums
un tā platība nepārsniedz šādas platības:
5.1. Ainažu pilsētā (izņemot 5.2. punktā minēto) – 2400 m²;
5.2. Ainažu pilsētas retinātās savrupmāju apbūves teritorijā – 5000 m²;
5.3. Ainažu pagastā (izņemot 5.12. punktā minēto) – 1 hektārs;
5.4. Salacgrīvas pilsētā (izņemot 5.5. un
5.7. punktā minēto) – 2400 m²;
5.5. Salacgrīvas pilsētas savrupmāju apbūves
teritorijā, kur minimālā zemes gabala lielums
noteikts 2500–5000 m²;
5.6. Salacgrīvas pagastā – Vecsalacas ciemā,
Svētciema ciemā, Korģenes ciemā, Vitrupes
ciemā (izņemot 5.7. punktā minēto) – 2400 m²;
5.7. Salacgrīvas pilsētā, Salacgrīvas pagastā –
Vecsalacas ciemā, Svētciema ciemā un Kor-

ģenes ciemā – lauksaimniecības un meža zemēs – 1 hektārs;
5.8. Salacgrīvas pagasta Lāņu ciemā – 4000 m²;
5.9. Salacgrīvas pagastā (izņemot 5.6., 5.7., 5.8.,
5.12., 5.13. punktā minēto) – 2 hektāri;
5.10. Liepupes pagastā – Tūjas ciemā, Lembužu ciemā, Jelgavkrastu ciemā, Liepupes ciemā – 5000 m²;
5.11. Liepupes pagastā (izņemot 5.10., 5.12. un
5.13. punktā minēto) – 4 hektāri;
5.12. Rīgas līča ierobežotās saimnieciskās darbības teritorijā ārpus pilsētām un ciemiem –
6 hektāri;
5.13. īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (dabas
parks Salacas ieleja, dabas liegumos Vidzemes
akmeņainā jūrmala un Randu pļavas), izņemot
to neitrālās zonas – 20 hektāri.
6. Pensionāriem, kuri taksācijas gada 1. janvārī sasnieguši 70 gadu vecumu, par viņu īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošu individuālo
dzīvojamo māju un tās palīgēkām, dzīvokļa
īpašumu un piekritīgo zemi platībā līdz 1 ha,
uz kuras atrodas šīs ēkas un dzīvokļa īpašums,
kurā ir personas deklarētā dzīvesvieta taksācijas
gada 1. janvārī un nekustamais īpašums netiek
izmantots saimnieciskajai darbībai vai iznomāts
– 50% apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās
nekustamā īpašuma nodokļa summas.
7. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums
par 4. punktā minētajiem nekustamā īpašuma
nodokļa objektiem tiek piešķirts par zemes un
ēku īpašumu, kas netiek iznomāts vai izīrēts citām fiziskām vai juridiskām personām.
8. Ņemot vērā nodokļa maksātāja rakstveida
iesniegumu, Finanšu nodaļa piešķir nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu nodokļa maksātājam par zemi, uz kuras bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā reģistrēta fiziska vai
juridiska persona veic bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanu, – 50% apmērā no
nekustamā īpašuma nodokļa summas. Ja bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanā
tiek izmantota tikai daļa no zemes, nekustamā
īpašuma nodokļa summa samazināma tikai šai
zemes daļai.
III. Kārtība, kādā tiek piešķirti atvieglojumi
9. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus
8. punktā minētajos gadījumos piešķir par nākamo taksācijas gadu pēc iesnieguma saņemšanas.
10. Noteikumu 6. punktā noteiktos nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir par nekustamo īpašumu, kas ir šo personu īpašumā vai
tiesiskajā valdījumā vismaz divus gadus, izņemot gadījumu, ja īpašuma vai valdījuma tiesības
iegūtas, pieņemot mantojumu.
11. Lai saņemtu 8. punktā minēto nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu kārtējam taksācijas gadam, nodokļu maksātājam jāiesniedz:
11.1. motivēts iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, norādot
nekustamā īpašuma nosaukumu, kadastra numuru, zemes vienības apzīmējumu un platību,
kas tiek izmantota bioloģiskās lauksaimniecības
produkcijas ražošanā;
11.2. bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāta
kopija;
11.3. informācija par uzņēmuma darbību (sertificētā platība);
11.4. zemes nomas līguma kopija, ja zeme tiek
iznomāta.
12. Nodokļa maksātāju kategorijām, kuri ir
saimnieciskās darbības veicēji un pretendē uz
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, ie-

sniedzot iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, tam jāpievieno
izdrukāta aizpildīta veidlapa Veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai, kas apstiprināta ar Ministru
kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumiem
Nr. 715 Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis
atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem no de minimis atbalsta uzskaites sistēmas vai iesniegumā
jānorāda iepriekš minētās aizpildītās veidlapas
identifikācijas numuru.
13. Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu saskaņā ar saistošo
noteikumu 8. punktu nodokļa maksātājam jāiesniedz Pašvaldībā līdz pirmstaksācijas gada 30.
novembrim.

14. Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu saskaņā ar saistošo
noteikumu 4.3. apakšpunktu nodokļu maksātājam jāiesniedz Pašvaldībā, pirmo reizi pieprasot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu.
IV. Noslēguma jautājumi
15. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2020. gada
1. janvārī.
16. Atzīt par spēku zaudējušiem Salacgrīvas
novada domes 2010. gada 17. februāra saistošos noteikumus Nr. 1 Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Salacgrīvas novadā.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 14
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtību Salacgrīvas novadā
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

1.1. Likuma Par nekustamā īpašuma nodokli (turpmāk – Likums) 5. panta pirmā prim daļa
nosaka, ka pašvaldība piešķir nodokļa atvieglojumu nodokļa maksātājiem, kuriem tā ir noteikusi maznodrošinātas ģimenes vai personas statusu – līdz 90% no aprēķinātās nodokļa
summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas statusam.
1.2. Likuma 5. panta trešā daļa paredz, ka pašvaldības var izdot saistošos noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām.
1.3. Likuma 5. panta ceturtā daļa nosaka, ka atvieglojumus atsevišķām nekustamā īpašuma
nodokļa maksātāju kategorijām pašvaldības var noteikt 90, 70, 50 vai 25 procentu apmērā no
nekustamā īpašuma nodokļa summas. To nodokļu maksātāju kategorijām, kuri ir saimnieciskās darbības veicēji, pašvaldības var piešķirt nodokļa atvieglojumus kā de minimis atbalstu.
1.4. Salacgrīvas novada domes saistošie noteikumi Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Salacgrīvas novadā izstrādāti, nosakot nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumus fiziskām un juridiskām personām. Ar saistošajiem noteikumiem tiek
ieviesta jauna norma un paredzēts sākot ar 2020. taksācijas gadu noteikt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību un nosacījumus pensionāriem.
1.5. Saistošie noteikumi izstrādāti, ņemot vērā to, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2018.
gada 21. novembra noteikumiem Nr. 715 Noteikumi par de minimis piešķiršanas kārtību un
de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, tiek pasludināti par spēku zaudējušiem
2014. gada 2. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 740 De minimis atbalsta piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi.

2. Īss projekta
satura izklāsts

2.1. Ar saistošajiem noteikumiem nosaka atvieglojumu likmi personām, kurām piešķirts
maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss, 50% apmērā.
2.2. Ar saistošajiem noteikumiem nosaka atvieglojumu likmi Černobiļas AES avārijas seku
likvidētājiem-invalīdiem – 50% apmērā.
2.3. Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikta papildus nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju kategorija, kurai piešķirams nodokļu atvieglojums – pensionāriem, kuri taksācijas
gada 1. janvārī sasnieguši 70 gadu vecumu, par viņu īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo individuālo dzīvojamā māju un palīgēkām un zemi, uz kuras atrodas šīs ēkas vai dzīvokļa
īpašums ar tam piekritīgo zemi platībā līdz 1 ha, kurā ir personas deklarētā dzīvesvieta
taksācijas gada 1. janvārī un tā netiek izmantota saimnieciskajai darbībai vai iznomāta.
2.4. Ar saistošajiem noteikumiem nosaka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu nodokļu maksātājiem par zemi, uz kuras bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā
reģistrēta fiziska vai juridiska persona veic bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanu – 50% apmērā.
2.5. Precizēti iesniedzamie dokumenti atvieglojumu saņemšanai, kā arī iesniegšanas kārtība.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Noteikumu izpildei nav nepieciešams paplašināt esošo institūciju kompetenci vai veidot jaunas amata vietas.
Ietekme uz Pašvaldības 2020. gada budžetu saistībā ar nekustamā īpašuma atvieglojumiem pensionāriem, kuri sasnieguši 70 gadu vecumu prognozējama 9000 EUR kā ieņēmumu samazinājums (nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums tiek piešķirts 50% apmērā).

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

Nav ietekmes.

5. Informācija par Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļa, ņemot vērā
administratīvajām to, ka ar 2019. gada 17. aprīļa domes lēmumu Nr. 186 Par Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļas apstiprināšanu un lēmuma pieņemšanas deleģējumu Finanšu nodaļai ir dots
procedūrām
deleģējums pieņemt lēmumus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma noteikšanu.
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Jubilāriem
Pret rudeni zied viršu lauki,
Pret ziemas miglas padebešiem.
Ak, kad jau vēsi miglo debess –
Ar tūkstoš maigiem, jautriem ziediem
Vēl uzzied mana mīlestība
Pret rudeni.
					
(K. Skalbe)

Saulaini, silti un mīļi sveicieni
oktobra jubilāriem! Lai saulainas
atmiņas un sveču gaisma dod jums
spēku un izturību tumšajos vakaros!

2019. gada 29. oktobris

Vecās Liepupes skolas
absolventu salidojums
Aicinām Vecās Liepupes skolas
absolventus un pedagogus
uz skolas 90 gadu jubilejas svinībām, kas
notiks 16. novembrī Duntes Birzgaiļos.
No pulksten 13 līdz 14
		 iespēja apskatīt veco Liepupes skolu,
no 14 līdz 15 reģistrācija Birzgaiļos,
plkst. 15 svinību sākums.
Dalības maksa – 10 eiro un groziņš.
Pieteikšanās līdz 31. oktobrim pa tel. 29646675.

Pateicība

Salacgrīvas Viļņu ielas 22. nama iedzīvotāju vārdā liels paldies Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājam Dagnim Straubergam par sapratni
un rīcību, risinot ūdens piegādes jautājumu. Paldies
SIA Salacgrīvas ūdens valdes loceklim Kasparam
Krūmiņam un viņa darbiniekiem par atsaucību un
ātru un kvalitatīvu darbu!
Anita Dzirnupe

Ainažu kultūras namā

6. novembrī plkst. 19
komēdija pēc A. Gaļina
lugas motīviem

Sauc, es nākšu

Režisors F. Deičs,
lomās – Gunta Virkava,
Aīda Ozoliņa un Jakovs
Rafalsons.
Muzikālais
noformējums – Valdis Zilveris.
Divas sievietes, viena
ar angļu gramatiku
somā, otra ar skotu
Aktieri gaida un sola –
viskiju uz galda, ļaujas būs jautri…
piedzīvojumam – satikt
noslēpumaino svešinieku, kurš sola piepildīt visas
slēptākās vēlēšanās.
Ieeja 5 eiro.
17. novembrī plkst. 18

valsts svētkiem veltīts koncerts.

Piedalās LNO solisti Ilona Bagele un
Raimonds Bramanis operas muziķu pavadījumā,
kā arī kultūras nama jauktais koris Krasts
(diriģents Reinis Maurītis).

Lauvu tautas namā

2. novembrī plkst. 20
atpūtas vakars Nāc gadu spietā veldzēties.
Balli spēlēs Amulets. Ieeja 3 EUR.
17. novembrī plkst. 14
Latvijas dzimšanas dienai veltīta pēcpusdiena
Maza mana tēvu zeme divu roku platumā.
Ar svētku koncertu priecēs
radošā apvienība Krelles (Naukšēni).

4.XI

Liepupē

18.00 Uzzini mežu! Par mežu
apsaimniekošanu stāstīs neatkarīgais
eksperts Imants Krūze. Mierīgu
noskaņu un laiku apdomāt dzirdēto
sarūpēs dziesminieks Kārlis Kazāks.
Ieeja brīva
11.XI 16.00 svecīšu un ziedu nolikšana
Lāčplēša dienā pie Liepupes baznīcas
pieminekļa
18.XI 14.00 svētku koncerts.
Piedalās Vestards Šimkus,
jauktais koris Pernigele,
Liepupes tautas nama vīru ansamblis,
Mare Malvīne Īstenā. Koncerta
vadītāja – aktrise Dace Everss.
Pasākumā godināsim Liepupes pagasta
zelta kāzu gaviļniekus.
21.XI 19.00 Andra Gaujas kaisles drāma –
filma Nekas mūs neapturēs.
				
Ieeja 3 EUR
28.XI 19.00
Jāņa Ābeles filma Jelgava – 94.
Ieeja 3 EUR

Olimpiskā centra Limbaži
čempionāts basketbolā

9. novembrī Salacgrīvas vidusskolā
15.30 BK Salacgrīva – Lēdurga
17.00 derbijs Grīva – Salacgrīvas vsk.
18.45 Salacgrīvas vsk. – Umurga
23. novembrī Salacgrīvas vidusskolā
15.30 Salacgrīvas vsk. – TZT
17.15 derbijs Kopturis-A – BK Salacgrīva
19.00 Salacgrīvas vsk. – Pāle

LBL 3 spēle

29. novembrī Salacgrīvas vidusskolā
20.30 BK Salacgrīva – BK Madona/BJSS
Nāc, atbalsti savējos!

Salacgrīvas novada kultūras
centrā

5.XI 19.30 erudīcijas spēle Salacgrīvas prātnieks
11.XI
Lāčplēša diena
17.30 lāpu gājiens no Bocmaņa laukuma
uz Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru
atdusas vietām Salacgrīvas kapos
17.50 sadziedāšanās ar folkloras kopu
				
Cielava pie ugunskura.
				
Ņemiet līdzi sveces, no kurām kopā
				
veidosim spēka zīmi Latvijai
16.XI 18.00
valsts svētkiem veltīts sarīkojums
l domes priekšsēdētāja D. Strauberga
				
uzruna
l titula Gada salacgrīvietis 2019
				
ieguvēju un konkursa Salacgrīvas
				
novada gada uzņēmējs uzvarētāju
sveikšana
l koncerts Latviešu komponisti
				
				
Latvijas svētkos.
				
Piedalās Rūta Dūduma (vokāls),
				
Jānis Ķirsis (taustiņinstrumenti),
				
Jānis Rubiks (kontrabass),
				
Rūdolfs Dankfelds (sitaminstrumenti),
				
Matīss Čudars (sitaminstrumenti),
				
Normunds Slava (skaņu režija)
21.00 balle kopā ar Kraujas band. Ieeja brīva
22.XI 19.00 koncerts Viņš un Viņa.
				
Koncertprogrammā uz vienas skatuves
				
satiekas divi mākslinieki – Maestro
				
Raimonds Pauls un dziedātāja Dināra
				
Rudāne. Šī programma ir jauna,
				
atšķirīga ar to, ka radīta vienai no
				
jaunās paaudzes talantīgākajām,
				
daudzsološākajām dziedātājām.
				
Ieeja – 15; 20; 25 EUR
28.XI 18.00 mākslas filma Dvēseļu putenis.
– Filma atspoguļo latviešu tautas cīņu
				
par neatkarību un to, ka Latvijas
				
valsts esamība nav pašsaprotama.
				
Mūsu brīvība ir nopelnīta ar
				
pašaizliedzību un visdārgāko
				
ziedojumu – cilvēku dzīvībām. Filma
				
izved cauri vēsturiskajiem notikumiem,
				
padarot tos par personīgo pieredzi.
				
Tā ir stāsts par latviešu saknēm un
				
Latvijas valsts vērtībām. «Dvēseļu
				
putenis» ir mūsu pateicība cilvēkiem,
				
kuru izvēles toreiz ļauj mums dzīvot
				
neatkarīgā valstī šodien.
				
(Dzintars Dreibergs, režisors)
				
Ieeja – 3 EUR

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

Precizējot iepriekš publicēto

Salacgrīvas novada pašvaldība precizē izdevumā Salacgrīvas
Novada Ziņas Nr. 9 (122) 27. septembrī publicēto ziņu par izsoli ar
pretendentu atlasi par īpašumu Salas ielā 19, Salacgrīvā. Īpašuma
kadastra numurs ir 6615 004 0244, tas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apz. 6615 004 0244 (0,588 ha platībā) un tā nosacītā cena
ir 1620 eiro. Izsoles solis – 162 eiro.

Novembris BIBLIOTĒKĀS
Datums
1.–29.XI

Pasākums
Ināras Celmiņas radošo darbu izstāde

Vieta
Korģenes
bibliotēkā
No 1.XI
Andreja Komarova un Agņa Šmita (Limbažu Tūjas
fotoklubs) fotoizstāde Latvijas krāsas un
bibliotēkas &
noskaņas
Zinību centra
zālē
4.XI 14.00
Tikšanās ar rakstnieci Ievu Melgalvi
Salacgrīvas
bibliotēkā
6.XI 16.00
Pasākums bērniem Kaķīša dzirnaviņas
Korģenes
bibliotēka
7.XI 18.00
Tikšanās ar fotoizstādes Latvijas krāsas un Tūjas Zinību
noskaņas autoriem Andreju Komarovu un
centrā
Agni Šmitu
No 7.XI
Literatūras izstāde Pasauli jau nevar
Tūjas
piepildīt… K. Skalbes literāro pasaku
bibliotēkas &
vērtība. Rakstniekam Kārlim Skalbem – 140 Zinību centra
(1879–1945)
zālē
No 8.XI
Radošo darbu izstāde Sauja krāsaina prie- Svētciema
ka (autore Antra Kalvišķe)
bibliotēka
11.–22.XI
Tematiskā izstāde Latvija mana…
Korģenes
bibliotēka
13.XI 18.00
Ziemeļvalstu literatūras nedēļas lasījums
Salacgrīvas
sveču gaismā.
bibliotēkā
13.XI
Rīta stunda bērniem Ielūdz Pepija. Ziemeļ- Svētciema
valstu literatūras nedēļas lasījumi bērniem
bibliotēkā
14.XI
Pievakares sarunas
Svētciema
bibliotēkā
21.XI 16.00
Radošā darbnīca Naskie pirkstiņi
Korģenes
bibliotēkā
25.XI 14.00
Tikšanās ar rakstnieci Ingu Gaili
Salacgrīvas
bibliotēkā
27.XI 13.00
Tikšanās ar rakstnieci un žurnālisti Gunu
Tūjas
Rozi. Saruna par autores grāmatām, it īpaši bibliotēkas &
par 101. kilometrs
Zinību centra
zālē
29.XI 15.00
Krustvārdu mīklu minētāju pēcpusdiena
Korģenes
bibliotēkā
Svētciema
Novembrī
Literatūras izstādes:
l Kārlis Skalbe – sirds un saules dzejnieks bibliotēkā
(dzejniekam K. Skalbem – 140)
l Latvijas karoga stāsti – Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīta izstāde
l Laima, par mums lēmi! Sargā mūsu
zemi! (Rainis) – veltījums Lāčplēša dienai
Novembrī
Jaunieguvumi daiļliteratūrā, nozaru literatū- Tūjas
rā un periodikā
bibliotēkas &
Zinību centra
zālē
Novembrī
Rotaļu telpā apmeklētājus uzrunā spēles – Tūjas
un
atpūtai un radošai domai
bibliotēkā &
pastāvīgi
Zinību centrā
Novembrī un Ievērojamu kultūras personību dzīves jubile- Tūjas
pastāvīgi
jas novembrī
bibliotēkas &
Zinību centra
info stendā
Novembrī
Jaunums Tūjas ciematā!
Tūjas
Tūjas virtuālais ziņojumu dēlis
bibliotēkas &
Informācija par aktualitātēm, notikumiem,
Zinību centra
piedāvājumiem Tūjā un tās apkārtnē.
infostendā
Testa versija darbojas visu diennakti Tūjas
bibliotēkas skatlogā.
Viens no idejas autoriem – tūjietis Helmuts
Rudzītis (biedrība Tūjaskrasts)

SALACGRĪVAS NOVADA
BIBLIOTĒKĀ
4. NOVEMBRĪ 1400

TIKŠANĀS AR RAKSTNIECI

IEVU MELGALVI

TIKŠANOS VADĪS LIEGA PIEŠIŅA
PASĀKUMA LAIKĀ VAR TIKT VEIKTA
FOTOGRAFĒŠANA VAI FILMĒŠANA.
VIDEO UN FOTO MATERIĀLI VAR TIKT IZMANTOTI
PASĀKUMA ORGANIZATORA PUBLICITĀTĒ

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.

