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Salacgrīvas novada

izdevums

	 Otrajā	Adventē,	8.	decembrī,	Salacgrī-
vā	notika	jau	trešais	Ziemassvētku	ciema-
tiņš,	kurā,	neskatoties	uz	vēju	un	pēcpus-
dienas	lietu,	bija	liela	rosīšanās.	Tur	noti-
ka	 tirgošanās,	 radošās	 darbnīcas,	 skanēja	
mūzika,	smaržoja	tēja,	karstvīns	un	tikko	
ceptas	 vafeles.	 Tāpat	 kā	 iepriekšējos	 ga-
dos,	tās	cepa	pašvaldības	vadītājs	Dagnis	
Straubergs.	
	 Ikviens	 šajā	 Ziemassvētku	 ciematiņā	
varēja	atrast	sev	tīkamu	nodarbi:	kāds	kala	
veiksmes	monētu	pie	DUDU ligzdu	saim-
nieka,	cits	jaunatnes	iniciatīvu	centra	Bāka 
darbnīcā	lēja	sveces,	vēl	kāds	rotāja	Dabas 

maizes	 ceptās	piparkūkas.	Kad	kļuva	vē-
sāk,	Dabas	izglītības	centrā	varēja	iepazīt	
kokus	un	pārbaudīt	 savas	 zināšanas.	Tel-
tīm	vējā	 līgojoties,	 norisinājās	 arī	 svētku	
tirdziņš,	un	pircēji	šajā	dienā	iepazinās	ar	
dažiem	 pavisam	 jauniem	 mājražotājiem.	
Par	to	liels	prieks.	
	 Gluži	kā	magnēts	bērnus	pie	sevis	 jau	
atkal	 sauca	 mīļstūrītis,	 kurā	 zem	 eglītes	
rotaļājās	trušu	ģimene.	Drosmīgākos	ķipa-
rus	savos	ratos	pa	Rīgas	ielu	vizināja	stalts	
kumeļš	ar	kučieri.	Mutīga	čigāniete	kamo-
lā	 lasīja	 nākotni.	 Savās	 zināšanās	 dalījās	
latviešu	 folkloras	 entuziaste	 un	 tradīciju	

Pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs cienā salacgrīviešus ar tikko ceptām vafelēm

Kopā ar Minniju un Mikiju priecājas lieli un mazi

Ziemassvētku ciematiņš Salacgrīvā

glabātāja,	kura	mācīja,	kā	īpašā	uguns	ri-
tuālā	 ikkatrs	 sevi	var	uzlādēt	nākamajam	
gadam.	 Par	 muzikāliem	 sveicieniem	 rū-
pējās	 duets	Zvani	 un	 ansamblis	Dziedāt-
prieks.	
	 Pilsētas	 egle	 šogad	 tika	 iedegta	mūzi-
kas	un	 lietus	pilienu	(uz	kapucēm,	 teltīm	
un	lietussargiem)	pavadījumā.	Daudz	ma-
zākā	 skaitā,	 bet	 ne	mazāk	 aizrautīgi,	 pēc	

eglītes	 iedegšanas	 Mikijam	 un	 Minnijai	
līdzi	dziedāja	un	rotaļās	gāja	krietna	sauja	
dikti	 priecīgu	bērnu.	Uh,	 kā	 viņiem	 līdzi	
dejoja	un	lēkāja	mammas	un	tēti!	
	 Paldies	 visiem	 svētku	 dalībniekiem:	
organizatoriem,	 darītājiem,	 pircējiem	 un	
dalībniekiem.	 Saulē,	 lietū,	 kupenās	 vai	
peļķēs	–	tiekamies	atkal	Ziemassvētkos!	

Ilga Tiesnese

Lai Ziemassvētku miers ir kā atelpa pirms tālāka ceļa.
Paldies novada ļaudīm, uzņēmējiem, skolotājiem, 

skolēniem un viņu vecākiem, vecvecākiem, 
ikvienam novada iedzīvotājam, kurš ir sava novada patriots. 
Mēs dzīvojam spraigā, interesantā, piedzīvojumu pilnā laikā. 

Neskatoties uz visu, kas notiek apkārt, esam noturējuši to, kas mums ir, 
un, spītējot visādiem draudiem, darbi turpinās!

Šajā svētku laikā domāsim labas domas par saviem mīļajiem, savu zemi, tautu un valsti!

Lai gaiši un priecīgi Ziemassvētki 
ikvienā namā Ainažos, Kuivižos, Korģenē, Lauvās,  
Salacgrīvā, Vecsalacā, Svētciemā, Lāņos, Vitrupē, 

Duntē, Tūjā, Liepupē un katrā lauku sētā! 
Ziemassvētki ir laiks, kad sadzirdēt nesaklausāmo, saredzēt nemanāmo, 

sajust neapjaušamo. Lai mums dzirdīgas ausis, redzīgas acis un jūtīga sirds!

Lai 2020. gads nes neizsīkstošu iedvesmu, 
spožas idejas un gandarījumu par paveikto!

Lai mums izdodas!
Dagnis Straubergs,

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Gaišus Ziemassvētkus un 
mums visiem kopā izturību, veselību 
un mīlestību nākamajā gadā!
Paies	Ziemassvētki,	atnāks	jauns	gads.	
Atnāks	ar	jaunām	rūpēm	un	darbiem.	
Bet	mīlestība	un	labestība,	ko	sniegsim	un	saņemsim	
šai	svētku	laikā,	paliks	ilgā	atmiņā.	
Jaunajā	gadā	vēlam	realizēt	iecerētos	plānus,	sapņus	
un	idejas.	Strādāsim,	jo	mūsu	vietā	neviens	cits	
neko	nedarīs!	Katrs	gads	ir	labāks	par	iepriekšējo	
kaut	vai	tāpēc	vien,	ka	tas	būs	citādāks.	
Lai	nepietrūkst	sirds	siltuma	un	mīļuma	
šajā	steigas	pilnajā	laikā	atcerēties	
savus	tuvos	un	mīļos.	
Piezvanīsim,	aizbrauksim	ciemos,	
kaut	mirkli	būsim	kopā.	
Lai	katra	dvēselītē	ir	
Ziemassvētku	baltums,	
gaišums	un	mīļums!

Salacgrīvas 
novada

iedzīvotāji!

Salacgrīvas novada 
domes deputāti
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	 27.	novembrī	Salacgrīvas	no-
vada	 domē	 pašvaldības	 vadītājs	
Dagnis	 Straubergs,	 viņa	 viet-
niece	 izglītības,	 kultūras,	 sporta	
un	 jaunatnes	 lietās	 Evija	 Keise-
le,	 novada	 izglītības	 speciāliste	
Antra	 Paegle,	 pašvaldības	 pa-
domniece	 juridiskajos	 jautāju-
mos	Dita	Lejniece	un	ekonomis-
te	Ināra	Lazdiņa	tikās	ar	Latvijas	
Izglītības	un	zinātnes	darbinieku	
arodbiedrības	(LIZDA)	Limbažu	
starpnovadu	 arodorganizācijas	
priekšsēdētāju	Edīti	Kaimiņu	un	
arodbiedrības	biedriem	no	Salac-
grīvas	novada	pirmsskolas	 izglī-
tības	 iestādes	Vilnītis	 un	 pašval-
dības	skolām.	
	 Sarunas	 galvenā	 tēma	 –	 ģe-
nerālvienošanās	 starp	 Limbažu	

starpnovadu	arodorganizāciju	un	
Salacgrīvas	 novadu	 par	 sadarbī-
bu,	 informācijas	 apmaiņu	un	 iz-
glītības	iestādēs	strādājošo	tiesis-
kās	aizsardzības,	darba	un	plašu	
sociālo	 garantiju	 nodrošināšanu.	
Līdz	šim	šādas	vienošanās	ir	no-
slēgtas	 ar	 Saldus,	 Kuldīgas	 un	
Limbažu	pašvaldību.
	 Salacgrīvas	 novadā	 pirms-
skolas	 un	 izglītības	 iestādes,	
strādājošo	 interešu	 aizstāvībai	 ir	
noslēgušas	 izglītības	 darbinieku	
koplīgumus.	 D.	 Straubergs	 aici-
nāja	runāt	par	atšķirībām:	– Mēs 
negribētu, lai mūsu pedagogi 
būtu zaudētāji un noslēgtā vie-
nošanās būtu pretrunā ar novada 
domes un izglītības iestāžu darba 
samaksas un sociālo garantiju 

nolikumiem un izglītības iestāžu 
darbinieku koplīgumiem.
	 LIZDA	Limbažu	 starpnovadu	
arodorganizācijas	 priekšsēdētāja	
E.	Kaimiņa	sacīja	paldies	Salac-
grīvas	novada	domei	par	palieli-
nātajām	 algām	 izglītības	 iestāžu	
lietvežiem	un	tehniskajiem	darbi-
niekiem,	 prēmiju	 uz	 valsts	 svēt-
kiem	un	 studiju	 apmaksu	neklā-
tienē	studējošajiem,	piebilstot,	ka	
ne	visās	pašvaldībās	tā	ir.	
	 Šajā	 reizē	 ģenerālvienošanās	
starp	Salacgrīvas	novada	pašval-
dību	 un	 LIZDA	 Limbažu	 starp-
novadu	 arodorganizāciju	 netika	
parakstīta.	Nākamā	 tikšanās	 būs	
nākamā	gada	janvārī.	

Ilga Tiesnese

Pašvaldības vadītājs sarunā ar Limbažu starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāju Edīti Kaimiņu un 
arodbiedrības biedriem no Salacgrīvas novada pirmsskolas izglītības iestādes Vilnītis un pašvaldības skolām

Tikšanās ar LIZDA 
pārstāvjiem

Paziņojums
	 SIA	Salacgrīvas ūdens	atkārtoti	informē,	ka	ir	nodoti	ekspluatā-
cijā	projektā	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrī-
vas pilsētā 3. kārta	 izbūvētie	 centralizētās	kanalizācijas	 tīkli.	 Īpa-
šumiem,	kuriem	projekta	 laikā	uz	zemes	gabala	robežas	 izbūvētas	
kanalizācijas	pieslēgumu	akas,	 ir	 iespēja	pieslēgties	centralizētajai	
kanalizācijai	(līdz	31.12.2019.	par	iepriekš	izsludināto	akcijas	izce-
nojumu).
	 Papildus	 informējam,	ka	nepieciešamības	gadījumā	SIA Salac
grīvas ūdens var piedāvāt atlikto maksājumu (līdz 12 mēnešiem) 
pieslēguma	izmaksu	segšanai,	par	to	slēdzot	atsevišķu	vienošanos.	
Ja	jums	nepieciešams	atliktais	maksājums	pieslēguma	izbūvei,	kon-
taktpersona	ir	Kaspars Krūmiņš, tel. 29916952.

 Pateicamies iedzīvotājiem, kuri jau ir izmantojuši piedāvāto 
iespēju un veikuši pieslēguma izbūvi centralizētajam kanalizāci-
jas tīklam. 

Top mazdārziņu 
apsaimniekošanas biedrības

	 Salacgrīvas	 novada	 teritori-
jā	 izveidojušās	 un	 tiek	 apsaim-
niekotas	 mazdārziņu	 teritorijas,	
kas	 paredzētas	 ģimenes	 dārziņu	
ierīkošanai.	 Jau	 2017.	 gada	 no-
galē	 Salacgrīvas	 novada	 dome	
aicināja	 mazdārziņu	 nomniekus	
dibināt	 dārzkopības	 biedrības,	
kas	pārņemtu	savā	īpašumā	maz-
dārziņu	 ierīkošanai	 paredzētās	
pašvaldības	 zemes.	 Šajā	 laikā	
notikušas	 vairākas	 pašvaldības	
darbinieku	 tikšanās	 ar	 mazdār-
ziņu	 nomniekiem.	 Šis	 kopdarbs	
ir	vainagojies	panākumiem	un	ir	
nodibinātas	vairākas	mazdārziņu	
biedrības:	Ceriņi 19,	kas	apsaim-
nieko	 Salas	 ielu	 19,	 Tērces 10,	

Brenguļu dārzi	 un	 Blaumaņa 8 
dārzi.
	 26.	novembrī	Salacgrīvas	no-
vada	 domes	 priekšsēdētājs	Dag-
nis	Straubergs	parakstīja	pirkuma	
līgumu	ar	pirmo	biedrību	– Blau-
maņa 8 dārzi.	Tajā	paredzēts,	ka	
16	 mazdārziņu	 nomnieki	 pieņē-
muši	 lēmumu	 izveidot	 biedrību	
un	atpirkt	no	pašvaldības	iepriekš	
nomāto	mazdārziņu	zemi.	Tas	jau	
ir	izdarīts	un	zeme	Blaumaņa	ie-
lā	8	ir	biedrības	īpašumā.
	 Pašvaldības	vadītājs	atgādinā-
ja,	ka	līdz	šim	pašvaldība	slēdza	
atsevišķu	 nomas	 līgumu	 ar	 kat-
ru	mazdārziņa	 nomnieku.	 – Tas 
prasīja laiku no pašvaldības 

darbinieku un zemes nomnieku 
puses, tas arī bija zināms risks, 
jo šīs pašvaldības zemes izman-
tošanai var pieteikties jebkurš, 
tātad mazdārziņi var nonākt 
cita īpašumā. Lai izslēgtu šādu 
iespēju, mēs aicinājām mazdār-
ziņu nomniekus apvienoties un 
dibināt biedrību, kas sakārtotu 
īpašumtiesības un organizētu tās 
saimniecisko darbu. Sadarbība 
ar mazdārziņu nomniekiem ir 
vainagojusies ar panākumiem, 
un šis noslēgtais līgums ir pi-
lotprojekts, ko mēs piedāvāsim 
īstenot visā novadā,	 –	 teica	 
D.	Straubergs.

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.

Arī šogad 
turpinām taimiņu 

pavairošanu Salacā
	 Lai	saglabātu	licencētās	mak-
šķerēšanas	attīstību,	kā	arī	dažā-
dotu	tūrismu	un	brīvā	laika	pava-
dīšanu	novadā,	Salacgrīvas	nova-
da	pašvaldība	turpina	2015. gadā	
aizsākto	 projektu	 par	 taimiņu	
populācijas	atražošanu	Salacā.	
	 Arī	 šoruden,	 lai	 gan	 laikap-
stākļu	un	augstā	ūdens	līmeņa	dēļ	
grūtāk	 iegūti,	 pārtikas	 drošības,	
dzīvnieku	veselības	un	vides	 zi-
nātniskā	institūta	BIOR	zivju	au-
dzētavai	Kārļi	 nodoti	 50	 vaislas	
taimiņi.	No	 tiem	 varēs	 iegūt	 ik-
rus,	no	kuriem	 izaudzēs	 taimiņu	
mazuļus.	Audzētavā	taimiņu	ma-
zuļi	augs	līdz	2021.	gada	pavasa-
rim,	kad	tie	būs	sasnieguši	smol-

tu	 stadiju	 un	
būs	 ielaižami	
Salacā,	 netā-
lu	 no	 ietekas	
jūrā.	Lielākā	daļa	lielo	zivju	pēc	
ikru	noslaukšanas	tiks	nogādātas	
atpakaļ	Salacā.
	 Taimiņus	 Salacgrīvas	 nova-
da	 domes	 uzdevumā	 zvejoja	 
IK	J.A.N.K.I.,	ar	ko	izveidojusies	
laba	un	cieša	sadarbība.	
	 Projekta	 īstenošanai	 piešķirts	
1881	 EUR	 Zivju	 fonda	 finansē-
jums,	 pašvaldības	 līdzfinansē-
jums	–	300	EUR.	

Solvita Kukanovska,
Salacgrīvas novada domes 

projektu koordinatore

Siguldas biznesa 
inkubatorā  

noris aktīva darbība 
 Jau trīs gadus Siguldā darbojas Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras (LIAA) Siguldas biznesa inkubators, kur visu šo periodu 
noris aktīva darbība, tā veicinot biznesa vidi Latvijas reģionos.
	 Siguldas	 biznesa	 inkubatorā	
šobrīd	darbojas	24	uzņēmumi	in-
kubācijas	 programmā	 un	 15	 da-
lībnieki	pirmsinkubācijas	posmā.	
Lielākā	daļa	biznesa	ideju	autoru	
(51%)	 ir	 siguldieši,	 taču	biznesa	
inkubatorā	 darbojas	 arī	 jaunie	
uzņēmēji	 no	Ādažu	 (16%),	Car-
nikavas	 (10%),	Garkalnes	 (8%),	
Mālpils	(5%)	un	Inčukalna,	Kri-
muldas,	 Limbažu,	 Salacgrīvas	
(2,5%)	novada.	
	 Rudenī	uzņemti	pieci	jauni	uz-
ņēmumi	–	aplikācijas	biškopjiem	
izstrādātāji	 BeeTech Services,	
konditorejas	 pakalpojumu	 snie-
dzēji	 Kūkas gardas,	 fermentētu	
sojas	 pupiņu	 (produkts	 tempe)	
izgatavotāji	Fermentista,	 līdzsva-
ra	dēļu	ražotāji	OKRAFTS,	kā	arī	
risinājumu	 monitorēšanas	 sistē-
mām	 izstrādātāji	Engine Reader.	
Inkubācijas	 dalībnieki	 papildus	
konsultatīvajam	 saņem	 arī	 finan-
siālu	 atbalstu	 –	 līdzfinansējuma	
veidā	 tiek	 segtas	 50%	 izmaksas	
pakalpojumiem,	kas	iepirkti	pub-
liskā	 iepirkuma	 rezultātā,	 kā	 arī	
tie	var	startēt	inkubatora	piešķirta-
jiem	grantiem.	Inkubācijas	klienti	
var	pieteikties	uz	divu	veidu	gran-
tiem:	līdz	10	000	eiro	specifiskiem	
pakalpojumiem	 (prototipēšana,	
testēšana,	 ekspertu	 konsultācijas	
u.c.)	un	līdz	5000	eiro	aprīkojuma	
(ražošanas	 iekārtu,	 materiālu	 un	
izejvielu)	 iegādei.	 Lai	 pieteiktos	
aprīkojuma	 grantam,	 uzņēmu-
mam	 jābūt	 biznesa	 inkubatora	
klientam	vismaz	vienu	gadu.

	 Uzņemšana	 Siguldas	 biznesa	
inkubatorā	 inkubācijas	 posmā	 –	
jau	 reģistrētiem	 uzņēmumiem,	
kas	nav	vecāki	par	 trim	gadiem,	
notiek	 reizi	 pusgadā.	 Nākamais	
uzņemšanas	posms	būs	2020.	ga	- 
da	 martā.	 Arī	 ideju	 autoriem	
pirmsinkubācijas	 posmā,	 kur	
sešu	mēnešu	laikā	var	testēt	ide-
ju,	 pētīt	 tirgu,	veikt	 aprēķinu	un	
modelēt	 sava	 biznesa	 attīstību,	
tuvākā	 uzņemšana	 norisināsies	
martā.	
	 Siguldas	 biznesa	 inkubatora	
pakalpojumi	 ir	 pieejami	 12	 no-
vadu	 teritorijās	–	ne	 tikai	Sigul-
das,	 bet	 arī	Alojas,	Ādažu,	 Car-
nikavas,	 Garkalnes,	 Inčukalna,	
Krimuldas,	 Limbažu,	 Mālpils,	
Salacgrīvas,	Saulkrastu	un	Sējas	
novada	uzņēmējiem	un	uzņēmēj-
darbības	uzsācējiem.
	 LIAA	Biznesa	inkubatori	 tiek	
finansēti	 ERAF	 projektā	 Re-
ģionālie biznesa inkubatori un 
radošo industriju inkubators.	
Siguldas	 biznesa	 inkubatora	
aktivitātēm	 var	 sekot	 līdzi	 mā-
jaslapā	 https://inkubatori.mag-
neticlatvia.lv/ un	Facebook	 lapā	 
www.facebook.com/LIAASigul-
da/.

Kontaktinformācija: 
Signe Millere,

LIAA Siguldas biznesa 
inkubatora vecākā projektu 

vadītāja
t. 62400903

signe.millere@liaa.gov.lv
www.liaa.gov.lv

https://inkubatori.magneticlatvia.lv/
https://inkubatori.magneticlatvia.lv/
http://www.facebook.com/LIAASigulda/
http://www.facebook.com/LIAASigulda/
http://www.liaa.gov.lv
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Pašvaldības vadītājs izvērtē 2019. gadu
	 Šī	 gada	 lielākā	 aktualitāte	 ir	 adminis-
tratīvi	 teritoriālās	 reformas	 projekts,	 kura	
aktivitātēm	pakārtotas	daudzas	 lietas.	Re-
formas	karoga	 ēna	nomāc	un	 ietekmē	arī	
mūsu	pašvaldības	plānotos	darbus	un	pro-
jektus.	Faktiski	ir	apturētas	pašvaldību	kre-
dītu	 ņemšanas	 iespējas,	 līdz	 ar	 to	 vairāki	
mūsu	plānotie	projekti	–	Bocmaņa	lauku-
ma	un	Krīperu	ielas	sakārtošana,	Salacgrī-
vas	kultūras	nama	apkārtnes	labiekārtoša-
na	–	ir	apstājušies	un	gaida,	kad	šī	situācija	
mainīsies.	
	 2020.–21.	 gadā	 kredītus	 pašvaldības	
saņems	 tikai	 Eiropas	 Savienības	 projektu	
līdzfinansēšanai.	Uzskatu,	ka	tā	ir	vēršanās	
pret	 jebkādu	 attīstību.	 Sporta	 un	 atpūtas	
kompleksa	 projekts	mums	 šobrīd	 stāv	 uz	
vietas,	jo,	lai	to	uzbūvētu,	mums	vajadzīgs	
kredīts,	tur	mēs	neko	nevaram	izdarīt.	
	 Bet	 loģiski,	 ilgtspējīgi	 domājot,	 esam	
raduši	iespējas	vairākus	pašvaldības	finan-
sētos	projektus	virzīt	uz	priekšu.	Ir	atrasti	
resursi	 stāvlaukuma	 pie	 Liepupes	 skolas	
izbūvei,	 izveidosim	 ietvi,	 lai	 skolu	 savie-
notu	 ar	 centru,	 ierīkosim	 apgaismojumu,	
sakārtosim	autobusa	pieturas	un	 labiekār-
tosim	 apkārtni.	 Šogad	 visu	 plānojam,	 bet	
darbi	 būs	 redzami	 nākamgad.	 Tāpat	 vēl	
plānojam	 Tūjas	 krustojuma	 rekonstrukci-
ju	un	sadarbībā	ar	biedrību	Tūjaskrasts	un	
Eiropas	 Savienības	 finansējumu	 labiekār-
tosim	Zinību	centra	apkārtni.	
	 Prieks	un	gandarījums,	ka	novadā	attīs-
tās	restorānu	bizness,	mazā	uzņēmējdarbī-
ba,	 tiek	 atjaunots	 zirgu	 stallis	 Svētciemā.	
Šogad	 esam	 iznomājuši	 vairākus	 zemes	
gabalus	 investoriem,	 ir	 noslēgts	 līgums	
par	 gāzes	 noliktavas	 un	 uzpildes	 stacijas	
būvniecību.	Tā	būs	gāze	automašīnām	un	
apkurei.	 Ir	 noslēgts	 līgums	 par	 kurināmo	
materiālu	veikala	būvniecību.	Neliels,	bet	
nozīmīgs	fakts	ir	tas,	ka	šogad	Salacgrīvas	
novadā	ir	sākta	pašu	alus	ražošana.	Tas	ir	
mūsu	eksports	un	pašpietiekamības	aplie-
cinājums.	Tas	ir	nozīmīgs	notikums.	
	 Viens	no	jautājumiem,	ko	tagad	risinām	
steidzamības	kārtā,	ir	ilgi	gaidītais	teritori-
jas	plāns,	kuru	apdraud	Vides	aizsardzības	
un	 reģionālās	 attīstības	 ministrijas	 ideja	
apturēt	 jebkādu	 teritorijas	 plānu	 izstrādes	
līdz	reformai.
	 Pašreizējā	finansiālā	 situācija	 ir	 pietie-

kami	 laba	 un	 stabila,	 esam	 palielinājuši	
vairākus	pabalstu	veidus,	turpinām	atbalstīt	
kultūras	pasākumus	un	kolektīvu	pieredzes	
apmaiņas	braucienus	un	dalību	konkursos.	
Šogad	Salacgrīvā	pirmo	reizi	notika	mazs,	
eksperimentāls	 smilšu	 skulptūru	 festivāls.	
Ir	iecere	nākamajā	gadā	organizēt	plašāku,	
ar	 lielāku	skaitu	mākslinieku	un	arī	māk-
slas	skolu	audzēkņu	piedalīšanos.	
	 Atbalstām	sportu	un	sportistus,	arī	jau-
nus,	pie	mums	ienākušus	pasākumus,	pie-
mēram,	Noskrien ziemu.	
	 No	 jauna	 esam	 izstrādājuši	 saistošos	
noteikumus	par	licencēto	makšķerēšanu	un	
vēžošanu,	kas	dos	jaunas	iespējas	tūrisma	
attīstībai.	
	 No	 saimnieciskām	 lietām	 jāpiemin	
mazdārziņu	 apsaimniekošanas	 biedrības,	
kas	šobrīd	veidojas.	
	 Ir	notikušas	reorganizācijas	pašvaldības	
iestādēs:	apvienojot	Ainažu	ugunsdzēsības	
un	 Salacgrīvas	 muzeju,	 esam	 izveidoju-
ši	 vienu	 Salacgrīvas	 novada	 muzeju.	Arī	
pašvaldības	 kultūras	 iestādes	 tagad	 ir	 ap-
vienotas,	un	to	darbu	koordinē	Salacgrīvas	
novada	 kultūras	 centrs.	Varam	 redzēt,	 ka	
pēc	 reorganizācijas	 šo	 iestāžu	 darbs	 nav	
pasliktinājies,	vienkārši	ir	centralizēta	dar-
bu	un	pasākumu	koordinācija.	
	 Pieņemot	lēmumus	par	finansējuma	pie-
šķiršanu,	skatāmies,	lai	tas	būtu	ilgtermiņa	
projekts	un	 ieguvēji	no	 tā	būtu	uzņēmēji,	
pakalpojumu	sniedzēji.	Šogad	budžetā	at-
vēlējām	 finansējumu	 bērnu	 un	 jauniešu	
nometņu	organizēšanai,	 nākamgad	un	vēl	
3–4	 gadus	 Salacgrīvā	 notiks	 ZZ čempi
onāts	–	sporta	un	prāta	spēles	5.–12.	klašu	
skolēniem	no	visas	Latvijas.	Tas	ir	liels	ie-
guvums	mūsu	biznesam,	infrastruktūrai	un	
tēla	veidošanai.	
	 Veiksmīga	 sadarbība	 ne	 tikai	 pasāku-
mu	organizēšanā,	bet	arī	Eiropas	Savienī-
bas	projektu	īstenošanā	ir	izveidojusies	ar	
biedrībām	 Sports Salacgrīvas novadam,	
Lielsalacas evaņģēliski luteriskā drau-
dze,	Tūjas krasts,	Jūrkante un	Salacgrīvas	
ūdens	sporta	biedrību.	
	 Ir	 noslēgusies	 ļoti	 nopietnā	 projekta	
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīs-
tība Salacgrīvas pilsētā 3. kārta,	 ko	 īste-
nojot,	 rekonstruēta	 ūdenssaimniecība	 un	
par	 šī	projekta	 līdzekļiem	sakārtotas	 ielas	

(tās	 bruģētas,	 asfaltētas,	 ierīkots	 apgais-
mojums).	Viens	 no	 nākamajiem	 izaicinā-
jumiem,	lai	izpildītu	projekta	nosacījumus,	
ir	pieslēgumi	jaunajam	ūdenssaimniecības	
projektam.	Runājot	 par	 tīru	 vidi	 un	 ieņē-
mumiem,	jāatzīst,	ka	AS	Brīvais vilnis at-
sakās	 no	 savas	 kanalizācijas	 sistēmas,	 un	
tā	tiek	pārslēgta	pie	SIA	Salacgrīvas ūdens 
attīrīšanas	iekārtām.	Tas	ir	pozitīvs	solis,	jo	
ļaus	noturēt	nemainīgu,	sabiedrībai	pieeja-
māku	tarifu.	
	 Neesam	aizmirsuši	pasumināt	mūsu	uz-
ņēmējus,	 veidojot	 konkursu	 Salacgrīvas 
novada uzņēmējs.	 Pēdējā	 laikā	 atdzimusi	
un	ar	pilnu	spēku	strādā	uzņēmēju	konsul-
tatīvā	padome,	aktīvi	darbojas	jaunā	uzņē-
mējdarbības	konsultante.	
	 Jāteic,	 ka	 šobrīd	 ir	 ārkārtīgi	 smaga	 si-
tuācija	 būvniecībā.	 Visur,	 kur	 skatāmies,	
ir	 aizķeršanās,	 termiņu	 kavēšana.	 Teikšu	
godīgi,	vairāki	uzņēmēji,	kā	 to	paredz	 ie-
priekš	noslēgtais	līgums,	maksās	soda	nau-
das.	Projekti	rit	lēni	un	grūti.	
	 Runājot	 par	 nākamo	 gadu,	 jāatzīst,	 ka	
tas	Salacgrīvas	novadam	būs	liktenīgs.	Do-
mes	ārkārtas	sēdē	decembrī	pieņēmām	kār-
tējo	lēmumu,	balstoties	uz	iedzīvotāju	ap-
taujas	 rezultātiem	 par	 reformu,	 sniedzām	
argumentētus	ierosinājumus	administratīvi	
teritoriālās	 reformas	 (ATR)	 pamatlikumā.	
Paldies	 tiem	 Salacgrīvas	 patriotiem,	 kuri	
atrada	 laiku	un	bija	pie	Saeimas	ēkas	no-
vembrī,	 un	 tiem,	 kuri	 sirdī	 bija	 kopā	 ar	
mums	šajā	protesta	akcijā.	Galvenie	argu-
menti,	kāpēc	mēs	negribam	ATR,	ir	tas,	ka	
esam	pašpietiekams	novads	ar	savām	tra-
dīcijām,	un	jaunajā	ATR	plānā	nav	ņemtas	
vērā	 Salacgrīvas	 novada	 nākotnes	 attīstī-
bas	tendences.	
	 Nākamajā	 gadā	 turpināsies	 Jahtu	 ser-
visa	ēkas	būvniecība.	Šis	ir	sarežģīts	pro-
jekts,	jo	ne	visi	būvnieki	ir	strādājuši	tādos	
skarbos	apstākļos,	lielā	vējā	un	lietū.	
	 Turpināsies	darbi	pie	autoceļa	A1	pro-
jekta	 Salacgrīvā.	 Šis	 ir	 ļoti	 sarežģīts	 pro-
jekts.	 Via Baltica	 posms	 Salacgrīvā	 no	
katoļu	 baznīcas	 līdz	Zvejnieku	 parkam	 ir	
pēdējais	 neatjaunotais.	 Šobrīd	 noslēdzies	
iepirkums,	ir	zināms	uzvarētājs.	Pašvaldī-
ba	šajā	projektā	piedalās	ar	savu	līdzfinan-
sējuma	daļu,	bet	jebkurā	gadījumā	ir	nepie-
ciešams	 lielāks	finansējums	no	Satiksmes	

ministrijas.	 Šobrīd	 projekta	 īstenošanai	
pietrūkst	1,1	miljons	eiro.	Runājot	par	Via 
Baltica,	ir	jāsaprot,	ka	tas	ir	starptautiskās	
nozīmes	ceļš,	TNT	 tīkls,	 par	ko	 ir	parak-
stīta	 starpvalstu	vienošanās,	un	 to	 izbrau-
kā	smagais	autotransports,	kas	mūsu	paš-
valdību	 šķērso	 tranzītā.	 Nav	 salīdzināmi	
resursi,	 kas	no	degvielas	 akcīzes	nodokļa	
proporcionāli	 aiziet	 valstij	 un	 kas	 paliek	
pašvaldībā.	Arī	līdzekļi,	ko	iegūst	par	vin-
jetēm,	neienāk	pašvaldības	budžetā.	Valstij	
būtu	 jāatrod	papildu	finansējums.	Pašval-
dība	 no	 savas	 puses	 ir	 ieguldījusi	 naudu,	
projekts	izstrādāts,	iepirkums	ir	noticis	un	
mēs	esam	atvēlējuši	savu	daļu	līdzfinansē-
juma.	Šobrīd	tas	deg zilās liesmās	–	ja	mēs	
nespējam	vienoties	ar	Satiksmes	ministriju	
un	līgumu	šajā	gadā	nenoslēdzam,	ceļa	re-
konstrukcija	nenotiks.	Paldies	tiem	zemju	
īpašniekiem	 (biedrībām),	 ar	 kuriem	 esam	
vienojušies	par	zemju	atsavināšanu,	lai	va-
rētu	paplašināt	ietvi.	Diemžēl	nesaprotamu	
prasību	 dēļ	 ne	 ar	 visām	 biedrībām	 esam	
panākuši	vienošanos.	Esam	pieņēmuši	 lē-
mumu	šobrīd	būvēt	bez	ietvēm.	
	 Plānojot	nākamā	gada	budžetu,	necen-
šamies	nevienam	neko	krasi	noņemt	–	ne	
biedrībām,	 ne	 kultūras	 un	 sporta	 pasāku-
miem.	Manā	skatījumā	ir	jābūt	stabilitātei,	
ilgtermiņa	 domāšanai	 un	 plānošanai,	 jo	
pašvaldība	 ir	 tā	 institūcija,	 kas	 atbild	 par	
saviem	vārdiem.	
	 Nākamajā	 gadā	 turpināsim	 sarunas	 ar	
Latvijas	 izglītības	 un	 zinātnes	 darbinieku	
arodbiedrības	pārstāvjiem.	Esam	konstatē-
juši	vairākas	lietas,	kas	ir	jāpārrunā.	Ir	jau-
tājumi,	kas	jārisina	un	kam	jāatrod	papildu	
resursi.	
	 Kopumā	šajos	trakajos	juku	un	neskaid-
rības	 laikos	mēs	 diezgan	 veiksmīgi	 esam	
izlēkājuši	 starp	 celmiem	 un	 purva	 aka-
čiem.	 Paldies	 novada	 uzņēmējiem,	 iedzī-
votājiem,	 skolotājiem,	 skolēniem	un	viņu	
vecākiem,	vecvecākiem,	ikvienam	novada	
iedzīvotājam,	kurš	ir	sava	novada	patriots.	
Mēs	dzīvojam	spraigā,	interesantā,	piedzī-
vojumu	 pilnā	 laikā.	 Neskatoties	 uz	 visu,	
kas	notiek	apkārt,	esam	noturējuši	 to,	kas	
mums	ir,	un,	neskatoties	uz	visādiem	drau-
diem,	darbi	turpinās!

Ilga Tiesnese

Svētku 
egle 

Ainažos
	 8.	decembrī	pēc	Ainažu	kultū-
ras	nama	skolēnu	dramatiskā	pul-
ciņa	 izrādes	Gudrā pele	 lieli	 un	
mazi	ainažnieki	un	viesi	devās	uz	
pilsētas	centru,	lai	kopīgi	iedegtu	
svētku	egli.
	 Šķiet,	 šos	 svētkus	 nevar	 iz-
bojāt	 ne	 lietus,	 ne	 liels	 vējš…	
Silta	tēja,	karstvīns	un	rotaļas	sil-
dīja,	 un	par	 to,	 lai	 egle	 iedegtos	
un	 priecētu	 sanākušos,	 rūpējās	
raganiņa,	 kurai	 jau	 mēģinājumā	
viss	 izdevās.	 Bet,	 tā	 kā	 svētku	
egli	 parasti	 iededz	 kopā	 ar	 Zie-
massvētku	 vecīti,	 lampiņas	 tajā	
nodzisa.	 Ilgi	 nebija	 jāgaida,	 līdz	
ieradās	Ziemassvētku	vecītis.	Šo-
reiz	gan	ne	kamanās,	bet	uz	mo-
pēda.
	 Visiem	 kopā	 –	 raganiņai,	 rū-
ķim,	Sniegbaltītei,	Ziemassvētku	
vecītim,	 bērniem	 un	 pieauguša-
jiem	–	ejot	rotaļās	un	saucot	Eg-
līte, iededzies,	tā	iemirdzējās	visā	
savā	krāšņumā.	

Ilga Tiesnese

Ainažos šogad jo īpaši kupla un 
krāšņa egle

	 Salacgrīvas	 vidusskolas	 avīze	 Starpbrīdis	 apņēmīgā	 Adriana	
Gintera	vadībā	pārtapusi	skolēnu	mācību	uzņēmumā	–	izdevniecībā	
Starpbrīdis.	Tās	 radošajā	komandā	 ir	Adrians	Ginters,	Alise	Ringa,	
Marta	Megija	Lielkalne,	Demetra	Treija	un	Liene	Muciņa.	Viņi	aicina	
iegādāties	avīzes	 jaunāko	numuru	un	piedalīties	radošās	aktivitātēs.	
Ikviens	var	iesaistīties	slēpņošanā	un	uzrakstīt	jauku	novēlējumu	Zie-
massvētkos.

Sanita Šlekone

Skolas avīzītes redkolēģija, šoreiz gan nepilnā sastāvā

Skolēnu mācību 
uzņēmuma – 
izdevniecības 
Starpbrīdis – 

aktivitātes
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Salacgrīvas zīmola Dabas maize produktus 
pazīst arī ārpus novada un valsts robežām

	 Profesionalitāte	 un	mīlestība	 pret	 dar-
bu	–	tā	var	raksturot	IK	Lienes konditoreja 
saimnieci,	 zīmola	 Dabas maize	 radītāju	
Lieni	Kalniņu.	
	 Ar	Lieni	tiekos	viņas	ražotnē	Salacgrī-
vā,	Ostas	 ielā.	Liene	 ir	dzimusi	un	augu-
si	 salacgrīviete.	 Jau	no	mazotnes	 ar	 lielu	
aizrautību	 paticis	 darboties	 virtuvē.	 Tā	
savu	 patikšanu	 pret	 ēdiena	 gatavošanu	
viņa	 pilnveidojusi,	 iegūstot	 4.	 kategori-
jas	 pavāra-konditora	 diplomu.	 Mācoties	
Lienei	nav	bijis	sapnis	kļūt	par	uzņēmēju,	
taču	dzīvē	viss	notiek	tā,	kā	tam	jānotiek.	
Šobrīd	 ražotnē	vai	 ik	dienu	no	dabiskām	
izejvielām	tiek	gatavota	astoņu	veidu	mai-
ze,	 dažādu	 garšu	 kēksi,	 pīrādziņi,	 kūkas,	
tortes,	piparkūkas,	piparkūku	mīkla	un	citi	
konditorejas	 izstrādājumi.	 Viss	 aizsācies	
pirms	15	gadiem,	kad	pašas	mājas	virtuvī-
tē	tapušas	pirmās	tortes,	kliņģeri	un	kūkas	
draugu	 un	 kolēģu	 vajadzībām.	 Pamazām	
klientu	pulks	audzis,	un	ar	vīra	palīdzību	
izbūvēts	 pagrabstāvs	 nelielai	 ražotnītei.	
Aizsākušies	arī	pirmie	braucieni	uz	tirdzi-
ņiem,	kur	noiets	ar	katru	nedēļu	arvien	au-
dzis.	Pienākot	krīzes	gadiem,	klientu	loks	
sarucis	 mazās	 pirktspējas	 dēļ.	 Liene	 tur-
pinājusi	darboties,	bet	papildus	strādājusi	
veikalā	Elvi	Ādažos	par	galveno	šefpavāri.	
Ar	laiku,	kad	valsts	un	klientu	loks	pama-
zām	atguvies	no	krīzes,	pieprasījums	pēc	
Lienes	 gardumiem	 atsācis	 augt.	 Tad	 sa-
runbiedre	sapratusi,	ka	jāizvēlas	viens	no	
abiem	 darbiem.	 Liene	 izvēlējusies	 sirdij	
tuvāko	–	konditoreju	–	un	ar	jaunu	jaudu	
atsākusi	darbošanos	Salacgrīvā.
	 Laikam	 ejot,	 pieņemts	 lēmums	 klien-
tiem	 piedāvāt	 arī	 gaļas	 plates.	 Tas	 nozī-
mēja	lielāku	darba	slodzi.	Rezultātā	mek-
lētas	papildu	darba	 rokas.	Tā	2010.	gada	 
14.	septembrī	atvērta	kafejnīca	Lienes kon-
ditoreja.	Tur	klientiem	tika	 radīta	 iespēja	
rīkot	 banketus,	mieloties	 ar	 konditorejas,	

kulinārijas	 izstrādājumiem,	pasūtīt	 tortes,	
kūkas,	kliņģerus,	salātus,	gaļas	plates.	Tā-
pat	regulāri	braukts	uz	tirdziņiem.	Tā	uz-
ņēmums	 nostrādājis	 septiņus	 gadus,	 līdz	
sapratuši,	 ka	 šis	 tomēr	 ir	 sezonāls	 darbs.	
Liene	stāsta,	ka	liels	pieprasījums	ir	vasa-
rās,	bet	ziemas	mēnešus	nācās	kaut	kā	iz-
vilkt.	Lai	nerastos	situācija,	ka	darbu	dara	
tikai	darīšanas	pēc	bez	jeb	kāda	ieguvuma,	
kafejnīca	slēgta.	Tā	vietā	izveidota	ražot-
ne,	kas	darbojas	ar	lielu	sparu.	Uzņēmuma	
piedāvājums	nu	jau	iekarojis	ne	tikai	Lat-
vijas,	bet	arī	kaimiņzemju	–	Igaunijas	un	
Lietuvas	–	klientu	sirdis.	

	 Lai	sevi	labāk	prezentētu,	tika	izveidots	
zīmols	Dabas maize.	Liene	atklāj,	 ka	 tas	
tapis,	 pateicoties	 viņas	māsai,	 kura	 izdo-
mājusi	 un	 izveidojusi	 zīmola	 logo,	 rek-
lāmas	 plakātus,	 bukletus.	 Pēc	 ražotnes,	
sortimenta	 un	 logo	 izveides	 saimniece	
piedalījusies	lielākajā	Baltijas	pārtikas	iz-
stādē	Riga Food.	Startējot	ar	labiem	panā-
kumiem,	 vairāki	 tirdzniecības	 uzņēmumi	
izteikuši	 vēlmi	 sadarboties.	 Tāpat	 Liene	
sadarbības	 nolūkos	 vērsusies	 pie	 ekovei-
kaliņiem.	 Šobrīd	 produkcija	 nopērkama	
jau	 28	 dažādos	 veikalos	 Rīgā,	 Ikšķilē,	
Garkalnes	 novadā,	 Baložos,	 Salacgrīvā,	
Limbažos,	 Siguldā,	 Saulkrastos,	 Ādažos,	
kā	arī	internetveikalā	nuko.lv. Arī	dažādos	
tirdziņos	jāpiedalās	bieži!
	 Saimniece	 atzīst,	 ka	 veiksmīga	 uzņē-
muma	 radīšanas	 ceļš	 bijis	 garš.	 Ieguldīts	
pamatīgs	darbs.	Ir	bijuši	gan	kritieni,	gan	
veiksmīgi	 kāpumi,	 kā	 jau	 visiem,	 kuri	
savu	dzīvi	saista	ar	uzņēmējdarbību.	Jau-
tāta,	vai	bijusi	doma	kādreiz	mainīt	 savu	
nodarbošanos,	Liene	atbild:	– Pilnīgi nav 
bijusi tāda doma! Jo tas ir mans. Es esmu 
iekšā šajā sistēmā. Reizēm atnāku uz dar-
bu, stāvu pie svariem, pie letes un domā 
ju – kā es mīlu šo darbu! Kad esmu pa-
ņēmusi palīgu, viņš tā skatās uz mani un 
saka: “Tu nopietni? Tas ir smags darbs!”, 
bet es atbildu: “Nopietni!” Katram ir jā-
saprot, ko viņam patīk darīt. Lai cik tas 
būtu smagi, ja patīk, jādara. Ja darbs ne-
patīk, tur nekas nesanāks. Ja ieliec receptē 
sirdi un dvēseli, savu profesionālo piere-
dzi, viss ir kārtībā.
	 Nozīmīgu	 enerģijas	 devu	 turpināt	 ie-
sākto	 saimniecei	 dod	 arī	 tiešais	 kontakts	
ar	 pircēju:	– Man ļoti patīk! Ļoti! Ja es, 
piemēram, 2–3 nedēļas neesmu bijusi tir-
gū, tā vien pilnīgi prasās aizbraukt. Es uz-
lādējos no tā, ka cilvēks atnāk un pasaka 
“manējo maizīti”. Labie vārdi uzlādē. Tas 

dod sparu darboties. Tāpat	braukšana	uz	
tirdziņiem	 un	 tikšanās	 ar	 klientiem	 dod	
iespēju	 izprast	 pieprasījumu	 un	 pircēju	
vēlmes.	No	tā	arī	tiek	veidots	sortiments.	
– Gaumes ir ļoti dažādas. Gribas, lai kat-
ram, kurš pienāk klāt, būtu iespēja nopirkt 
kaut ko savai gaumei, –	teic	Liene.	Laika	
gaitā	 izkristalizējies	arī	pieprasījums	kai-
miņzemju	 tirgos:	 – Igauņiem ļoti garšo 
maize ar kaņepēm. Lietuviešiem tuvākas 
ir sēklu un ķimeņu maizes. Zinām jau, kas 
katrā valstī iecienītāks, saprotam, kuri 
produkti jāražo vairāk, lai, aizbraucot uz 
tirdziņu, visi būtu apmierināti.
	 Kad	nonākam	pie	jautājuma,	kā	ir	strā-
dāt	 Salacgrīvas	 novadā,	 sarunbiedre	 at-
klāj:	– Ir bijis piedāvājums būt Rīgā, bet 
šķērslis ir tas, ka nevaru Rīgā dzīvot, tā 
vide man nav pieņemama. Šķiet, ka tur 
nevaru elpot. Man ļoti svarīgi ir, lai mani 
bērni izaug pie dabas. Rīgā ne tikai daba 
ir citāda, bet arī cilvēki. Tādēļ mēs esam 
tur, kur esam. Tas ir mans patriotisms. 
Man gribas, lai Salacgrīvā vairāk attīstās, 
lai te ir kas tāds, ar ko var lepoties. Mēs 
cenšamies.
	 Un	 Salacgrīvas	 novada	 pašvaldība	
un	 iedzīvotāji	 ar	 Lieni	 lepojas! IK	 Lie-
nes konditoreja ar	 zīmolu Dabas maize 
valsts	 svētku	 pasākumā	 tika	 godināts	 kā	
konkursa	Salacgrīvas novada Gada uzņē 
mējs 2019 uzvarētājs,	 iegūstot	 balvu	 un	
atzinības	 rakstu	nominācijā	Gada mājra-
žotājs. 
	 Liene	visiem	uzņēmējiem	novēl	izturī-
bu,	daudz	 labu	 ideju,	spēju	pilnveidoties,	
mazāku	nodokļu	slogu,	lai	uzņēmumi	va-
rētu	atļauties	augt.	Galvenais	–	ar	mīlestī-
bu	un	prieku	iet	uz	darbu!	Ja	tas	viss	būs,	
tad	viss	notiks!

Sagatavoja Elīna Lilenblate, 
Salacgrīvas novada pašvaldības 

uzņēmējdarbības konsultante

Liene Kalniņa: – Man patīk! Reizēm es 
atnāku uz darbu, stāvu pie svariem, pie 
letes un domāju – kā es mīlu šo darbu!

Paveikta Ainažu  
izglītības iestāžu 

reorganizācija
	 2019.	gada	vasarā	pēc	Krišjāņa	Valde-
māra	Ainažu	pamatskolas	un	pirmsskolas	
izglītības	 iestādes	 Randa	 reorganizācijas	
pirmsskolas	 grupiņu	 audzēkņi	 un	 darbi-
nieki	pārcēlās	uz	 jaunām	telpām	Krišjāņa	
Valdemāra	Ainažu	pamatskolā.	
	 27.	novembrī	Salacgrīvas	novada	vadī-
ba	 –	 domes	 priekšsēdētājs	 Dagnis	 Strau-
bergs,	 viņa	 vietniece	 izglītības,	 kultūras	
sporta	un	jaunatnes	lietās	Evija	Keisele	un	
izpilddirektors	Andris	Zunde	–	apmeklēja	
šo	iestādi,	lai	tiktos	ar	skolas	direktori	Ievu	
Skuju,	 darbiniekiem	 un	 apskatītu	 paveik-
tos	darbus.
	 Jautājumu	 par	Ainažu	 pirmsskolas	 iz-
glītības	 iestādes	 Randa	 apvienošanu	 ar	
Krišjāņa	Valdemāra	Ainažu	pamatskolu	iz-
skatīja	2018.	gada	februāra	Salacgrīvas	no-
vada	domes	finanšu	komitejā,	domes	sēdē	
21.	martā	tika	pieņemts	lēmums	par	iestāžu	
apvienošanu	un	vienas	iestādes	–	Krišjāņa	
Valdemāra	Ainažu	 pamatskolas,	 kas	 īste-
no	pirmsskolas	 izglītības	un	obligātās	pa-
matizglītības	 programmas,	 –	 izveidi.	 Lai	
pieņemtu	šādu	lēmumu,	veikti	lieli	priekš-
darbi:	 notika	 sarunas	 ar	 darbiniekiem	 un	
vecākiem,	atrastas	telpas,	izdomāts,	kā	tās	
pārbūvēt,	veikta	SVID	analīze,	nosakot	ap-
vienošanas	stiprās	un	vājās	puses,	plānotie	
darbi	sabalansēti	atbilstoši	Valsts	būvniecī-
bas	uzraudzības	biroja	prasībām.	Veiktajā	
priekšizpētē	ir	konstatēts,	ka	no	tās	ieguvē-
ji	būtu	gan	bērni	un	vecāki,	gan	pašvaldība.
	 Lemjot	 par	 apvienošanu,	 Salacgrī-
vas	 novada	 domes	 priekšsēdētājs	 Dagnis	
Straubergs	uzsvēra,	ka	abu	 iestāžu	apvie-
nošana	 uzlabos	 bērnu	 sadzīves	 apstākļus,	

atvieglos	vecāku	ikdienu	un	ļaus	racionā-
lāk	izmantot	skolas	telpas.	– Vide ir daudz 
drošāka, klusāka, ir iespēja bērniem or-
ganizēt pastaigas un sporta nodarbības  
ārā, –	viņš	papildināja.
	 Domes	 mērķis	 ir	 ilglaicīgi	 un	 ekono-
miski	efektīvi	 risināt	dažādus	 jautājumus.	
Šajā	 apvienošanas	 procesā	 un	 darbos	 ie-
guldīti	143	493	tūkstoši	eiro.	Telpās	veikts	
remonts,	sakārtojot	tās	atbilstoši	prasībām,	
tās	kļuvušas	patīkamas	bērniem,	vecākiem	
un	darbiniekiem.	Bez	 telpu	 remonta,	 ēdi-
nāšanas	 bloka	 un	 elektroinstalācijas	 sa-
kārtošanas	 ir	 izbūvēta	 piebrauktuve,	 lai	
pirmsskolas	izglītības	iestādes	bērniem	un	
vecākiem	būtu	 ērti	 tikt	 jaunajās	 telpās.	 Ir	
labiekārtots	 iekšpagalms,	 uzstādīta	 atkri-
tumu	konteineru	 nojume,	 atjaunots	 rotaļu	
laukums.
	 Priekšsēdētaja	 vietniece	 attīstības	 jau-
tājumos	 E.	 Keisele	 skaidroja,	 ka	 veiktā	
SVID	 analīze	 parādījusi	 daudz	 iespēju:	 
– Drošāka vide āra pastaigām un aktivi-
tātēm, estrāde pasākumiem, pedagogiem 
mācību procesā ir iespēja savā darbā iz-
mantot modernās tehnoloģijas, jo skolā ir 
tehniskais aprīkojums, kopīgs ēdināšanas 
bloks, kopēja apkures sistēma, telpu opti-
mizācija. Liels pluss ir arī tas, ka sešgad-
niekiem, kuriem pēc izglītības plānotās 
reformas ir jāuzsāk skolas gaitas, dienas 
ritms būs pakārtots mācību procesam. 
	 Pašlaik	 pirmsskolas	 izglītības	 grupas	
apmeklē	 26	 audzēkņi,	 no	 tiem	 piecu	 un	
sešu	gadu	vecumā	ir	14,	un	jauktā	vecuma	
grupā	(2–4	gadi)	–	12.

Ilga Tiesnese

Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupiņas iepazīst, ar 
skolas direktori, audzinātājām un bērniem tiekas pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs, 
vietniece izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietās Evija Keisele un izpilddirektors 
Andris Zunde
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Rosīgie rudens mēneši Svētciema Snīpīšos
	 Šis	mācību	gads	visām	pirms-
skolas	 izglītības	 iestādēm	 ir	 sā-
cies	nedaudz	 satraucoši,	 jo	 jaunā	
kompetenču	 pieeja	 jāapgūst	 gan	
mums,	pedagogiem,	gan	skolotāju	
palīgiem,	gan	vecākiem.	Informā-
cijas	 daudz,	 bet	mūsu	 uzdevums	
ir	saskatīt	pašu	labāko,	noderīgā-
ko	 un	 saprotamāko.	 Tātad	 –	 pie	
	darba!	
	 Šogad	 Snīpīši	 ir	 jaukta	 vecu-
ma	 grupa,	 ko	 apmeklē	 20	 bērnu	
vecumā	no	nepilniem	diviem	līdz	
sešiem	gadiem.	Darāmā	daudz!	
	 Tāpat	 kā	 iepriekšējos	 gados,	
turpinām	 sadarbību	 ar	 Svētcie-
ma	bibliotēku,	kurā	mūs	vienmēr	
laipni	 sagaida	 bibliotekāre	 Līga	
Borozdina.	Jau	visiem	zināms,	ka	
lasīšana	nesākas	ar	alfabēta	apgū-
šanu,	 tāpēc,	 papildinot	 mūsu	 tē-
mas,	bibliotēkā	varam	padarboties	
ar	 mazliet	 citādiem	 izzinošiem	
uzdevumiem.	 Septembrī	 tur	mūs	
sagaidīja	 Ražas	 saimniece,	 kura	
palīdzēja	 nostiprināt	 zināšanas	
par	 augļiem	 un	 dārzeņiem	 lauku	
sētā,	 par	 to	 izmantošanu	 uzturā.	
Oktobrī,	 Dzīvnieku	 aizsardzības	
dienā,	 bibliotēkā	 uzzinājām	 par	
dažādiem	dzīvniekiem	lauku	sētā,	
varējām	 stāstīt	 par	 saviem	 četr-
kājainajiem	 draugiem,	 skatīties	
filmiņu	 pēc	 K.	 Skalbes	 pasakas	
Kaķīša dzirnaviņas	 un	 kopā	 pār-
runāt,	 ko	 kaķītis	 gribēja	 pateikt,	
sakot	 Kāpēc vairot sāpes? Lai 
vairojas labāk prieks!.	 Šī	 atziņa	
ir	zelta	vērta,	 to	vajadzētu	iegau-
mēt	mums	katram	–	gan	lielajiem,	
gan	 mazajiem.	 Novembrī,	 kad	
Latvijas	 bibliotēkās	 viena	 nedēļa	
tika	 veltīta	 ziemeļzemju	 litera-
tūrai,	 bijām	 ielūgti	 iepazīties	 ar	

Astridas	Lindgrēnes	 grāmatu	 par	
Pepiju.	 Liela	 jautrība	 sākās,	 kad	
ieradās	pati	Pepija	Garzeķe,	kura	
bērniem	bija	sagatavojusi	dažādus	
uzdevumus	 un	 atjautīgas	 spēles.	
Viņa	pastāstīja	arī	par	leģendārās	
rakstnieces	stāstu	māju	Junibaken 
Zviedrijas	 galvaspilsētā	 Stokhol-
mā,	 kuras	 otrajā	 stāvā	 bērni	 var	
aplūkot	mājiņu	Vistas kāja	un	uz-
rāpties	baltraibā	zirga	mugurā.
	 Šogad	vēl	dosimies	uz	bibliotē-
ku,	lai	izzinātu	rūķu	dzīvi	un	lasītu	
ziemas	pasakas.	
	 Oktobrī,	 atzīmējot	 starptautis-
ko	Putras	dienu,	arī	Snīpīši	lielajā	
katlā	 vārīja	 auzu	 pārslu	 biezput-
ru.	Lai	 tā	būtu	vēl	gardāka,	katrs	
no	vecākiem	sarūpēja	sava	bērna	
mīļāko	 ievārījumu,	 tā	 piedāvājot	
iepazīt	 dažādās	 garšas	 no	 pašu	
dārzos	 audzētajiem	 augļiem	 un	
ogām.	Krāsaināku	šo	dienu	pada-
rīja	 tematam	 atbilstošas	 rotaļas.	
Labākais	vērtējums	putras	dienas	
noslēgumā	 –	 bērnu	 prieks,	 izēs-
tais	 putras	 katls	 un	patīkams	no-
gurums	visiem.	
	 Papildus	visiem	ikdienas	darbi-
ņiem	oktobra	vidū	iesākām	Labo	
darbu	nedēļu.	Tūlīt	gan	jāteic,	ka	
šī	plānotā	nedēļa	pārvērtās	mēne-
sī.	Mūsu	sākotnējā	doma	bija	sa-
vākt	ābolu	miziņas,	mežrozīšu	un	
vilkābeļu	 augļus,	 tos	 izžāvēt	 un	
sagatavot	 tējās,	 lai	 ar	 tām	 ieprie-
cinātu	tantes	un	onkuļus	Sprīdīšu 
pansionātā.	Bet,	tā	kā	tuvojās	Lat-
vijas	101.	gadadiena	un	mūsu	dā-
vināšanas	prieks	tikai	auga,	Labo	
darbu	nedēļas	aktivitātēm	uzaici-
nājām	 pievienoties	 arī	 vecākus.	
Liels	 paldies	 par	 atsaucību	 kopī-
gās	 dāvanas	 sagatavošanā	 mūsu	

bērnu	ģimenēm,	skolotājām,	sko-
lotāju	palīgiem,	Svētciema	biblio-
tēkas	un	Svētciema	veikala	darbi-
niecēm!	Ar	 mīlestību	 un	 atvērtu	
sirdi	var	paveikt	daudz!	Pēc	svēt-
kiem	Sprīdīšos	ieradāmies	ar	savu	
veikumu	–	kopīgi	sarūpēto	medu,	
saldumiem,	 tēju,	 kafiju,	 sulām,	
lielumlielu	 ķirbi,	 konserviem,	
grāmatām,	žurnāliem,	siltām	adī-
tām	zeķēm	un,	pats	galvenais,	–	ar	
mīlestību	 zīmētām	 sirsniņām	 un	
bērnu	apsveikumiem.
	 Īpaši	 jauki	 kopā	 ar	 vecākiem	
atzīmējām	 Latvijas	 dzimšanas	
dienu,	 kuras	 svinēšanā	 iesaistījās	
visi	 –	 bērni	 ar	 dziesmām,	 dzejo-
ļiem	 un	 pašu	 sacerētām	mīklām,	

vecāki	 ar	 stāstījumiem	 par	 vie-
tām,	kur	dzimuši,	no	kādiem	cie-
miem	vai	pilsētām	nākuši.	Kopīgi	
noskatījāmies	 filmiņu	 par	 valsts	
karoga	rašanos.	Pasākuma	nobei-
gumā,	 izsakot	 vēlējumu	 Daudz 
laimes, Latvija!,	 Latvijas	 kartē	
bērnu	 un	 vecāku	 ievietotie	 karo-
dziņi	 vēstīja	 par	 piederību	 savai	
zemītei.	
	 Kā	katru	gadu,	arī	šogad	skud-
ra	 Urda	 aicina	 nepalikt	 vienal-
dzīgiem	–	rūpēties	par	savu	vidi,	
apkārtni,	dzīvojot	tīrā	Latvijā,	ko-
pīgi	 vāksim	 makulatūru	 un	 PET	
pudeles.
	 Spraigi	 un	 notikumiem	 bagā-
ti	 aizritējuši	 rudens	 mēneši	 jeb	

pirmais	 mācību	 gada	 ceturksnis	
mūsu	PII	Vilnītis	Svētciema	Snīpī-
šos.	Rīkojot	izzinošus	pasākumus,	
iegūtas	jaunas	zināšanas	par	vidi,	
kurā	dzīvojam,	radīta	interese	par	
lasīšanu	 un	 grāmatām,	 apgūtas	
praktiskas	 iemaņas	 ēdienu	 gata-
vošanā,	 pilnveidotas	 pašapkalpo-
šanās	prasmes.	
	 Jau	iestājušās	mazliet	klusākas	
un	mierīgākas	 dienas	 –	 adventes	
laiks,	kad	ikvienā	sirsniņā	iedegas	
cerība	un	gaidas	pēc	Ziemassvēt-
ku	brīnuma.	Sagādāsim	to	cits	ci-
tam!

Indra Medne un 
Anita Kauliņa,

«Snīpīšu» skolotājas

PII Vilnītis Svētciema Snīpīšu mazie un viņu audzinātājas

Salacgrīvas vidusskolas 8.a klases skolniece Nellija Zvejniece 
tirdzniecības centrā Domina Shopping Latvijas skolēnu mācību 
uzņēmumu gada notikumā Cits bazārs

Salacgrīvas vidusskola 
SMU pasākumā  

Cits bazārs

 7.	decembrī	tirdzniecības	cen-
trā	Domina Shopping	norisinājās	
Latvijas	 skolēnu	 mācību	 uzņē-
mumu	 (SMU)	 gada	 notikums	
Cits bazārs,	 kurā	 savas	 biznesa	
idejas	 un	 radīto	 produkciju	 ap-
meklētājiem	 prezentēja	 skolēni	
no	visas	Latvijas.	
	 Šajā	 pasākumā	 Salacgrīvas	
vidusskolu	 pārstāvēja	 8.a	 klases	
skolniece	Nellija	Zvejniece,	kura	
kopā	 ar	 Rūtu	 Lūsi	 izveidojušas	
veiksmīgu	SMU	skolotājas	Ingas	
Čekaļinas	vadībā.	
	 Iespēja	startēt	Citā bazārā	bija	

tikai	 tiem	 SMU,	 kas	 sevi	 pierā-
dījuši	 kā	 labākie	 400	 komandu	
konkurencē.	 Cits bazārs	 notiek	
Latvijas	 Investīciju	 un	 attīstības	
aģentūras	 (LIAA)	 projektā	 Ino-
vāciju motivācijas programma,	
un	 to	 organizē	 organizācija	 Ju-
nior Achievement Latvia,	 kuras	
dalībskola	 ir	 arī	 Salacgrīvas	 vi-
dusskola.	 Liels	 paldies	N.	Zvej-
niecei,	 R.	 Lūsei	 un	 skolotājai	 
I.	Čekaļinai!

Sanita Šlekone
Paldies par foto Ingai Čekaļinai

Pievakares sarunas kopā ar  
Antru Kalvišķi

	 Uz	 decembra	 Pie-
vakares	 sarunām	bijām	
uzaicinājuši	 izstādes	
Sauja krāsaina prieka 
autori	 salacgrīvieti	An-
tru	Kalvišķi.	Jau	no	no-
vembra	 sākuma	 mūsu	
bibliotēkā	 bija	 skatā- 
mi	viņas	radošie	darbi-
ņi	–	dažādas	rotaslietas,	
pašdarināta,	 darboties	
rosinoša	 grāmatiņa	
mazuļiem	 un	 vairākas	
gleznas.	 Tā	 kā	 šī	 bija	
viņas	 pirmā	 izstāde,	 to	
iekārtojot,	 valdīja	 ne-
liels	 satraukums	 –	 kā	
apmeklētāji	 to	uzņems,	
vai	 patiks,	 vai	 būs	 in-
teresanti.	 Iedrošinājām,	
ka	 šis	 ir	 īstais	 laiks	 un	
vieta,	 lai	 iepazīstinātu	ar	 sevi	un	
saviem	 darbiem,	 tā	 iedvesmojot	
mūs	 citus.	 Kā	 nekā	 Svētciems	
bija	 arī	 viņas	 jaunības	 gadu	 dzī-
ves	un	darba	vieta!	
	 Sākumā	 Antra	 aicināja	 paka-
vēties	pie	 izstādē	esošajām	glez-
nām.	 Stāstot	 par	 to	 laiku,	 kad	
tapuši	 tikai	 mēģinājumi	 glezno-
šanā,	 viņa	 parādīja	 pašu	 pirmo	
darbiņu.	Zīmēt	esot	iedrošinājusi	
Salacgrīvā	 sastaptā	Māra	Vasari-
ņa.	Teikusi,	 lai	 tik	ņemot	 to	krā-
su	otā	 labi	daudz,	un	 tad	 tā	 lieta	
ies!	Darbi	 tapuši	 pēc	 iedvesmas,	
kāda	nu	katru	reizi	bijusi.	Sasni-
gušie	koki	gan	neesot	no	Latvijas	
ainavas	 ņemti,	 tādu	 fotogrāfiju	
atsūtījis	 vīrs	 Varis,	 braucot	 pa	
Norvēģijas	 ceļiem.	 Un	 Antrai	
tapusi	 brīnišķīga	 glezna.	 No	 kā-
das	 nelielas	 glezniņas	 uz	 mums	
noraugās	 blēdīga	 runča	 skatiens,	

citās	izteiksmīgi	savērptas	krāsas,	
gleznojot	 saulrietu	 vai	 mēnesnī-
cu.	
	 Tāpat	kā	gleznas,	krāsainas	un	
ļoti	 dažādas	 ir	 Antras	 darinātās	
rotaslietas.	Varējām	tikai	apbrīnot	
viņas	pacietību	un	izdomu!	Antra	
gan	saka:	– Pašai man patīk tas, 
kur nekas nav jādara, – šūt un 
pāršūt, knibināt rotas, gleznot. Ja 
nepatiktu, nekas ar piespiešanos 
nesanāktu.	Rotu	darināšanai	esot	
sena	vēsture,	un	sirdij	tuva	tā	lai-
kam	 tāpēc,	ka	 liela	 rokdarbniece	
bijusi	viņas	mammīte.	
	 Mums	 Antra	 ieteica	 pamēģi-
nāt,	un	tad	jau	pašas	sapratīšot	–	 
aizrauj	 vai	 ne.	 Un	 mēs	 pamēģi-
nājām!	 Pāris	 stundās	mēģinājām	
izveidot	pa	kādam	dekoriņam	vai	
auskariņam.	Auskaru	meistaroša-
nā	varējām	izpausties,	savirknējot	
dažādas	 pērlītes	 un	 akmentiņus.	

Ar	 rokdarbu	 metodi	 filcēšanu	
mums	gāja	dažādi.	Lai	gan	tādus	
baltus	 sniegavīrus	 vai	 melnus,	
mīlīgus	kaķus,	kādus	bija	darinā-
jusi	 Antra,	 izgatavot	 neizdevās,	
priecājāmies	 katra	 par	 savu	 dar-
biņu	–	 eglītē	 karināmām	bumbi-
ņām,	sirsniņām	un	smieklīgo	zaķ
ābolu	–	ne	īsti	ābolu,	ne	īsti	zaķi!	
	 Pēc	 tādas	 radošas	 kopābūša-
nas	radās	vairums	ideju,	kā	piln-
vērtīgāk	 aizpildīt	 garās	 ziemas	
pievakares.	Bibliotēkā	ir	dažādas	
rokdarbu	mācīšanās	grāmatas,	no	
jaunā	gada	piedāvāsim	lasītājiem	
arī	 žurnālu	 Praktiskie Rokdarbi.	
Sarunu	 noslēgumā	 pateicāmies	
Antrai	 par	 jauniegūtajām	 pras-
mēm,	radošu	 iedvesmu	un	 jauko	
izstādi.	Paldies	par	krietnu	sauju	
krāsaina	prieka!	

Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

Kā darināt rotas, svētciemietēm ierāda Antra Kalvišķe
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Kad	Ziemassvētki	tuvojas,	
Tad	rūķi	čakli	sarosās,
Tie	dāvanas	sāk	pakot	maisos,
Un	traukt	ar	ziemeļbriedi	gaisos.
Uz	kuru	pusi	jāstūrē,
To	briedim	galvā	programmē,
Lai	trauc	tas	kamanās	pa	gaisu
Un	nepazaudē	lielo	maisu.
Ar	vienu	tādu	kamanu,
Kas	ir	ar	brieža	iejūgu,
Es	arī	šorīt	šurpu	traucu,
Un	skaļā	balsī	briedim	saucu,
Lai	griež	uz	Salacgrīvas	pusi,
Un	nolaižas	pie	domes	klusi.
Kas	čakli	gadā	strādājis
Un	citiem	labu	darījis,
Var	saņemt	gardu	dāvanu,
Ar	Ziemsvētkveča	gādību.
Lai	rūķis	viņu	vārdā	sauc,
Kam	labdarības	ir	tik	daudz,	
tas	taču	mūsu	domes	galva,	

Dagnis,
Kas	ir	pie	labiem	darbiem	radis!	
Lai	novads	dzīvo	zaļu	dzīvi,
Un	esam	mēs	no	citiem	brīvi,
Lai	veselība,	spēks	un	laime,
Un	liela,	kupla	draugu	saime!!!

Rūķis Aņķis ar komandu – 
2019. gada decembrī 

Ziemassvētku rūķu paldies!

	 Cik	daudz	izteic	vārdi	Mana skola!	Ik-
vienam	tur	aizrit	bērnība,	pusaudžu	gadi.	
Ar	skolu	saistās	pats	 svarīgākais,	dārgā-
kais	 un	 gaišākais.	 Skolā	 mostas	 pirmās	
jūtas,	 draudzība,	 mīlestība,	 pienākuma	
apziņa	 un	 lepnums.	 Šodien	 satiekoties	
vecajā	 skolā,	mēs	 visi	 esam	 tie	 paši,	 un	
mūsu	soļi,	kas	gaiteņos	aizdun,	izskan	kā	
zvani	 cauri	 gadiem.	 Un,	 skolotāja	mīļā,	
arī	 tu	 tāda	 pati,	 caur	 gadu	 gadiem	 ejot!	
Ar	dzirkstelēm	acīs	un	smaidu	uz	lūpām.	
Mīļie	skolotāji,	mūsu	mūža	 labākais	gu-
vums	ir	arī	jūsu	daļa.	Mēs	atceramies	jūs,	
skola	un	skolotāji!	
	 Mazā	 Liepupes	 skola	 iesvētīta	 
1929.	 gada	 17.	 novembrī.	 Skola	 uz	 jau-
nām	 telpām	 pārnāca	 un	 mācības	 sāka	
5.	 decembrī.	 Tajā	 bija	 četras	 klases	
un	 strādāja	 divas	 skolotājas	 –	 pārzi-
ne	 Marija	 Streipa	 un	 Alma	 Cimdiņa.	 
M.	 Streipa	 skolas	 pārzine	 bija	 no	 
1920.	līdz	1944.	gadam.	Vēlāk	skola	vai-
rākkārt	mainīja	 statusu,	 tajā	 palielinājās	
skolēnu	skaits	un	direktori	mainījās	ik	pa	
diviem	trim	gadiem.	No	1951.	gada	Liep-

upē	bija	augošā	vidusskola,	kas	pastāvēja	
līdz	 1963.	 gadam.	 Pirmais	 tās	 direktors	
bija	Vilis	Miķelsons	un	pēdējais	–	Arvīds	
Stepka.	Liepupes	skolā	 ilgus	gadus	strā-
dāja	skolotāji	Elga	Jenerte,	Maiga	Muiž-
niece,	 Dzidra	 Krastiņa,	 Velta	 Ločmele,	
mācību	darba	vadītāja	bija	Marija	Šakele,	
pēdējais	vecās	skolas	direktors	–	Ādolfs	
Bērziņš.	
	 Vecajā	 Liepupes	 skolā	 jau	 gandrīz	 
40	 gadu	 neskan	 skolas	 zvans.	 Palikušas	
tikai	atmiņas,	kas	aicināja	mūs	tikties	arī	
jubilejas	 salidojumā	16.	 novembrī.	 Sali-
dojuma	iniciatore	bija	vecās	skolas	ēkas	
iemītniece	 Veneta	 Žīgure	 –	 šīs	 mācību	
iestādes	 vēstures	 pētniece,	 kura	 atklāja,	
ka	šoruden	skolai	aprit	90	gadu.	
	 Salidojums	 sākās	 ar	 ekskursiju	 vecās	
skolas	apkārtnē,	tās	gaiteņos	un	kāpņu	tel-
pās,	ko	mājas	iedzīvotāji	bija	izgaismoju-
ši	ar	siltām	sveču	liesmiņām.	Pēc	tam	visi	
devās	uz	svinību	vietu	Duntes	Birzgaiļos,	
kur	smaidīgās	meitenes	sagaidīja	un	pie-
reģistrēja	pasākuma	dalībniekus,	kopumā	
aptuveni	110.	Katram	Latvijas	kartē	bija	

jāatzīmē	vieta,	no	kuras	viņš	ieradies.	
	 Svinības	 sākās	 ar	M.	 Šakeles	 uzrunu	
un	 skolotājas	 Ritas	 Kancānes-Cīrules	
dzejoli	 Liepupes skolai 90.	 Sekoja	 sve-
cīšu	 iedegšana	 katrai	 desmitgadei	 par	
godu.	 Pirmo	 iededzināja	Arvīds	 –	 brālis	
Mirdzai	 Pūpolai,	 kura	 bijusi	 klāt	 skolas	
iesvētīšanā	1929.	gadā	un	arī	svētku	die-
nā	apmeklēja	Liepupes	veco	skolu.	Vaka-
ra	 vadītāja	 Sandra	Avotiņa	 iepazīstināja	
klātesošos	ar	skolas	vēsturi.	Guntars	Vī-
tols	 to	parādīja,	 fotomirkļos	 iemūžinātu.	
Tāpat	bija	sagatavojis	attēlus,	cik	ziedoša	
skola	ir	vasarās	un	mirdzoša	ziemā.	
	 Skolotājus	 raksturoja	 un	 sveica	 viņu	
audzēkņi.	 Sumināt	 pedagogus	 un	 absol-
ventus	 bija	 ieradusies	 Liepupes	 pagasta	
pārvaldes	 vadītāja	 Ilze	 Ozoliņa.	 Paldies	
par	 apsveikumu	kultūras	 darba	 vadītājai	

Artai	 Zundei	 un	 Liepupes	 pamatskolas	
direktorei	 Artai	 Rubezei!	 Mazā	 skola	
lielajā	 jubilejā	saņēma	skaistu	apsveiku-
mu	 no	 Liepupes	 pamatskolas	 dziedātā-
jiem	 Solveigas	 Bokas	 vadībā.	 Uzstājās	
arī	 Jāņa	Trezuna	 vadītais	 deju	 kolektīvs	
Liepupīte.	 Valtera	 Reiznieka	 mūzikas	
skaņās	 un	 jautrā	 čalošanā	 tika	 baudīta	
svētku	 torte	 un	pavadīta	 šī	 atmiņu	pilnā	
jubileja.	Paldies,	skola,	par	labo	auru,	kas	
palīdzēja	mācīties	un	sasniegt	rezultātus.	
Tu	vienmēr	būsi	mūsu	atmiņās	kā	labākā!	
Finansiālu	 atbalstu	 sniedza	 Salacgrīvas	
novada	 dome.	 Par	 mājīgām	 telpām	 un	
garšīgo	ēdienu	gādāja	Birzgaiļu	saimnie-
ce	Lija	Jokste	un	viņas	komanda.	Paldies	
visiem	par	kopābūšanu!	

Inese Rancāne-Puisāne, 
salidojuma dalībniece 

Liepupes vecās skolas 90 gadu jubileja atzīmēta

No sirds  
uz sirdi  

  Sprīdīšos…
	 Novembrī,	tūlīt	pēc	mūsu	Lat-
vijas	dzimšanas	dienas	svinībām,	
pie	 mums,	 uz	 veco	 ļaužu	 mītni	
Sprīdīši	 ciemos	 bija	 atbraukuši	
rūķi	–	pirmsskolas	izglītības	ies-
tādes	 Vilnītis	 Svētciema	 filiāles	
skolotājas	Anita	 Kauliņa	 un	 In-
dra	Medne	ar	lielu	lielajām	dāva-
nu	 kastēm.	Svētciema	 bērnudār-
za	 Snīpīšu	 grupiņas	 bērni	 kopā	
ar	 skolotājām	 bija	 sagatavojuši	
tējas	 izlasi	 katram	 iemītniekam	
un	katrai	 paciņai	 bija	 pievienots	
bērnu	zīmējums	sirsniņas	formā.	
Šīs	mīļās	dāvaniņas	istabās	ir	no-
liktas	goda	vietā,	 jo	bērnu	dāva-
nas	mums	ir	īpaši	mīļas.	Par	tām	
sakām	īpašu	paldies	to	gatavotā-
jiem.	Lielum	lielais	paldies	Svēt-
ciema	 Snīpīšu	 grupiņas	 bērnu	
vecākiem,	Svētciema	bibliotēkas	
un	 Svētciema	 veikala	 darbinie-
cēm	par	sirsnīgajām,	garšīgajām,	

veselīgajām,	 uzmundrinošajām,	
siltajām	DĀVANĀM!
	 Mēs,	 Sprīdīšu	 saime,	 tagad	
droši	varam	 turpināt	 savu	 iesāk-
to	 pasēdēšanu	 pēc	 nodarbībām	
ar	 tējas	vai	kafijas	baudīšanu	un	
sarunām.	 Vēl	 kādi	 mīļi	 paldies	
ir	 ietinušies	mūsu	 laika	 kamolī-
tī…	PALDIES	sakām	Lailai	Ilzei	
Purmalietei	 par	 dāvinājumu	 un	
iespēju	 Sprīdīšu	 iemītniekiem	
kuplā	 pulkā	 apmeklēt	 muzikālo	
izrādi	Čikāgas piecīši – leģendu 
atgriešanās. Un	 paldies	 Koluš-
kinu	ģimenei	no	Salacgrīvas	par	
dāvanām!
	 Paldies	visam	Sprīdīšu	kolek-
tīvam	par	darbu	un	atbalstu!	Vēlu	
visiem	 ticēt	 brīnumam,	 jo	 de-
cembris	ir	brīnuma	laiks,	un	kaut	
kur	ir	brīnums,	kas	ir	domāts	tieši	
tev…

Aiva Berdaškeviča

Ziemassvētku dāvana

	 Ar	 šādu	 dzejoli	 un	 torti	 Sa-
lacgrīvas	 novada	 domē	 viesojās	
Ziemassvētku	rūķi.	Viņu	sarūpētā	
dāvana	 bija	 paldies	 Salacgrīvas	
novada	 domes	 priekšsēdētājam	
Dagnim	Straubergam	par	sapratni	

un	rīcību,	SIA	Salacgrīvas ūdens 
valdes	 loceklim	 Kasparam	 Krū-
miņam	un	viņa	darbiniekiem	par	
atsaucību,	ātru	un	kvalitatīvu	dar-
bu,	risinot	ūdens	piegādes	jautāju-
mu	Salacgrīvā,	Viļņu	ielā	22.

Pirmo 
desmitgades 
sveci vecās 

Liepupes skolas 
jubilejas svečturī 
aizdedz Mirdzas 

Pūpolas brālis 
Arvīds

Liepupes skolas skolotājas: no kreisās Anita Saulīte, Gunta Kuģiniece, Rita Cīrule, 
Velta Ločmele, Marija Šakele un Elga Jenerte
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Atskats uz 
aizgājušo 

motosezonu
	 Jau	 atkal	 aizritējis	 viens	 rosīgs	 gads,	
apklususi	 motoru	 rūkoņa	 un	 mototrasē	
Cepļi	 iestājies	 tāds	 īsti	 ziemīgs	 klusums.	
Taču	tā	ir	tikai	redzamā	daļa,	jo	mototra-
ses	 apsaimniekotāji	 jau	 tagad	 gatavojas	
nākamajai	sezonai,	kaļ	dažādus	plānus	un	
realizē	pa	kādai	jaunai	idejai,	 lai	nākamo	
sezonu	 padarītu	 krāšņāku	 un	 baudāmāku	
gan	sportistiem,	gan	līdzjutējiem.	
	 Šajā	 sezonā	 mēs	 pieredzējām	 ko	 ne-
daudz	citādāku,	jo	vienas	dienas	laikā	tika	
aizvadītas	 divas	 atsevišķas	 sacensības.	
Proti	–	Latvijas	Junioru	un	Amatieru	čem-
pionāts	blakusvāģu	un	kvadraciklu	klasēm	
un	 Retro	 kauss	 solo	 motociklu	 klasēm.	
Skaidrības	 labad	 jāpaskaidro,	 ka	 Retro	
kauss	nenozīmē	seno	spēkratu	parādi.	Ta-
jās	 atļauts	 braukt	 ar	 dažāda	 gadagājuma	
un	 jaudas	 sacīkšu	 motocikliem.	 Šosezon	
250	 kubikcentimetru	 klasē	 startēja	 divi	
mūsu	novada	sportisti	–	Dāvis	Berg	šteins	
un	Toms	Tomass	Zlidņevs.	Tomam	šīs	sa-
censības	 bija	 pirmās	 pēc	 pārciestās	 trau-
mas,	un,	kaut	gan	ārsti	vēl	neatļāva	startēt,	
vēlme	 sacensties	 savu	 līdzjutēju	 priekšā	
bija	 pārāka.	 Rezultātā	 –	 godam	 izcīnīta	
8.	vieta	kopvērtējumā.	Dāvis	pašmāju	tra-
sē	saviem	konkurentiem	gan	neatstāja	ne	
mazāko	cerību	–	pirmais	bija	gan	kvalifi-
kācijā,	gan	abos	braucienos.	Un	rezultātā	
goda	 pjedestāla	 augstākais	 pakāpiens!	

Lielisks	 starts	 arī	 nu	 jau	 bezmaz	 vai	 par	
mūsu	 braucēju	 uzskatāmajam	 Sandrim	
Kalniņam,	kurš	lielajā	450	cm³	klasē	ierin-
dojās	10.	vietā.	Diemžēl	šajās	sacensībās	
nedrīkstēja	startēt	mūsu	ātrākais	braucējs	
Harijs	Suharževskis,	 jo	viņš	brauc	ar	Pro	
kategorijas	 licenci	 un	 startē	 Elites	 klasē.	
Federācija	 nolēma	 šajā	 sacensību	 formā-
tā	 šīs	 kategorijas	 braucējus	 sacensībām	
nepielaist.	 Loti	 aizraujošas	 izvērtās	 sa-
censības	blakusvāģu	klasēs,	kur	uz	starta	
izgāja	21	ekipāža.	Sīvās	cīņās	laurus	plūca	
gan	 latviešu,	 gan	 igauņu,	 gan	 lietuviešu	
pārstāvji.	 Kvadraciklu	 klasēs	 starp	 dau-
dzajiem,	 spēcīgajiem	 Baltijas	 motospor-
tistiem	lielisku	sniegumu	rādīja	Krievijas	
Federācijas	braucējs	no	Sanktpēterburgas,	
kurš	10	dienas	pavadīja	mūsu	trasē,	gata-
vojoties	sacensībām.	

	 Sezonas	 izskaņā	 vienmēr	 gribam	 teikt	
vislielāko	paldies	visiem,	kas	jebkādā	vei-
dā	 palīdzēja	 noorganizēt	 šīs	 sacensības,	
gan	 materiāli,	 gan	 palīdzot	 ar	 darbiem.	
Vislielākā	pateicība,	protams,	Salacgrīvas	
novada	 domei	 par	 materiālo	 atbalstu,	 kā	
arī	par	piešķirtajām	piemiņas	veltēm	uzva-
rētājiem.	Paldies	arī	Ainažu	pārvaldei,	fir-
mām	MarkoK,	Grandeg,	Acteks,	AS	Brī-
vais vilnis,	Alojas	un	Ainažu	aptiekai,	vei-
kaliem	Brīze,	Super Alko	un	KLM Cargo.	
Un,	protams,	 lielu	paldies	gribam	pateikt	
Raitim	Nikonovam,	Pavļikam	Sumčenko,	
Aigaram	 Sāram	 un	 Aināram	 Pāžem	 par	
nenogurstošo	darbu	gan	sacensību	sagata-
vošanā,	gan	palīdzot	tieši	motokrosa	laikā.	
	 Nākamgad	 mototrase	 Cepļi	 atzīmēs	
savu	 20	 gadu	 pastāvēšanas	 gadskārtu,	
kā	 arī	 20	motokrosa	 sacensības	Ainažos.	

Esam	 spara	 pilni	 šo	 sezonu	 parādīt	 ne-
daudz	 citā	 gaismā.	 Iecerēta	 diezgan	 bū-
tiska	trases	pārbūve,	kā	arī	infrastruktūras	
uzlabošana,	 lai	 trase	 kļūtu	 interesantāka	
un	 baudāmāka.	 Tas	 viss,	 protams,	 prasīs	
lielus	darba	un	finanšu	ieguldījumus,	tāpēc	
būsim	pateicīgi	par	jebkuru	atbalstu	no	uz-
ņēmēju	vai	jebkura	interesenta	puses.	Un	
mēs	vienmēr	esam	atvērti	jaunām	idejām.	
Allaž	gaidīsim	mūsu	pulkā	ikvienu,	kuram	
ir	vēlēšanās	piedalīties	šo	sporta	svētku	rī-
košanā!	
	 Un,	 jā	 –	 Latvijas Nacionālais  
Kauss 2020 aicina uz tikšanos 29. au-
gustā Ainažos, mototrasē Cepļi!

Priecīgus	Ziemassvētkus	un	
panākumiem	bagātu	jauno	gadu	vēlot	–	

Gints Kopštāls un
biedrība «Cepļi  Moto»

Šīs vasaras 
sacensībās 

Ainažos

	 Sestdien,	7.	decembrī,	Liepupes	pamat-
skolā	pulcējās	valsts	 labākie	 jaunie	dam-
bretisti,	 lai	 noskaidrotu	 Latvijas	 kadetu	
komandu	čempionus	64	lauciņu	dambretē.	
Čempionātā	 piedalījās	 spēlētāji	 no	 visas	
valsts,	tostarp	vairākas	Limbažu	un	Salac-
grīvas	novada	sporta	skolas	komandas.	
	 Par	valsts	čempioni,	uzvarot	visus	pre-
tiniekus,	 pārliecinoši	 kļuva	 mūsu	 sporta	
skolas	 1.	 komanda,	 kurā	 spēlēja	Kristers	
Lapiņš,	 Klāvs	 Norenbergs,	 Roberts	 Gri-
šins	un	Elizabete	Norenberga.	Viņi	ieguva	
visus	 14	 punktus.	 Par	 četriem	 punktiem	
mazāk	izcīnīja	piecas	komandas.	To	sarin-
došanas	 kārtību	 noteica	 papildu	 kritēriji.	
Kausu	 par	 2.	 vietu	 un	 sudraba	 medaļas	

Salacgrīvas vidusskolas komanda (Detroit Pistons) Junioru NBA basketbola sacensībās 
Salacgrīvā

Salacgrīvas vidusskolā – 
Junioru NBA basketbola 

sacensības
	 4.	decembrī	Salacgrīvas	vidusskolā	no-
tika	 Junioru	 NBA	 basketbola	 sacensības	
starp	 2008.	 gadā	 dzimušiem	 zēniem	 un	
2007.	gadā	dzimušām	meitenēm	–	koman-
dā	vajadzēja	būt	vismaz	astoņiem	zēniem	
un	divām	meitenēm.
	 Salacgrīvas	vidusskolas	komanda	(Det-
roit Pistons)	 šodien	 nebija	 pilnā	 sastāvā,	
jo	 daudzi	 bērni	 slimoja.	 Cīnījāmies	 ļoti,	
bet	 piedzīvojām	 zaudējumu	 gan	 pret	 In-
diana Pacers	 (Gulbenes	 novada	 valsts	

ģimnāzija),	gan	pret	Chicago Bulls	(Ogres	 
1.	vidusskola).	Komandā	spēlēja	Kristians	
Bērziņš,	 Olivers	 Bobrovs,	 Krists	 Ādam-
sons,	 Guntis	 Smalkais,	 Pēteris	 Ķūrens,	
Timo	 Ēltamms,	 Sofija	 Gromova,	 Marta	
Viļļa.	
	 Paldies	sporta	skolotājai	Sandrai	Bērzi-
ņai	par	lielo	ieguldījumu	pasākuma	orga-
nizācijā!

Sanita Šlekone

Mūsu 
dambretisti –  

valsts 
čempioni

Par valsts 
čempioni, uzvarot 
visus pretiniekus, 

pārliecinoši 
kļuva mūsu 

sporta skolas 
1. komanda, kurā 

spēlēja Kristers 
Lapiņš, Klāvs 

Norenbergs, 
Roberts Grišins 

un Elizabete 
Norenberga

ieguva	Siguldas	sporta	skolas	1.	komanda.	
Kauss	 un	 bronzas	 medaļas	 pienācās	 Sa-
laspils	komandai.	4.	vietā	palika	Bauskas	
novada	 bērnu	 un	 jaunatnes	 sporta	 skolas	
1.	komanda,	bet	priecīgi	par	5.	vietu	bija	

komanda	Hameleons,	kas	pārstāvēja	Rīgu.	
Olimpisko	sešnieku	noslēdza	mūsu	sporta	
skolas	 2.	 komanda	 (Artūrs	 Nipers,	Miks	
Magone,	 Adrians	 Podenskis	 un	 Sintija	
Malofeja).	Ļoti	 labi	 cīnījās	 arī	mūsu	 tre-

šā	 komanda	 (Evita	Lindenberga,	Mārtiņš	
Rainers	Vērdiņš,	Taīda	Kalniņa	un	Diāna	
Malofeja),	ierindojoties	9.	vietā.

Kārlis Ozols
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 10.	 decembrī	 Liepupes	 pamatskolā	
notika	 Limbažu,	 Salacgrīvas	 un	 Alojas	
novadu	 vispārizglītojošo	 skolu	 skolēnu	
sacensības	dambretē.	Skolēni	startēja	gan	
individuāli,	gan	komandās.	Salacgrīvas	vi-
dusskolas	audzēkņu	1.	komanda	izcīnījusi	
1.	vietu	D	vecuma	grupā.	Lepojamies	un	
dalāmies	priekā	par	čaklajiem	dambretis-

tiem!	 Paldies	 trenerim	 Kārlim	 Ozolam,	
kurš	 nenogurstoši	 strādā	 ar	 sākumskolas	
dambretistiem!	Paldies	skolotājai	Marikai	
Zeidmanei,	 kura	 pavadīja	mūsu	 skolēnus	
un	 iemūžināja	 spraigās	 sacensības	 foto-
mirkļos!

Sanita Šlekone

Salacgrīvas vidusskolas 
dambretistiem –  

1. vieta D vecuma  
grupā

1. vieta Salacgrīvas vidusskolas mazajiem dambretistiem

Lienei Muciņai – 2.  pakāpes diploms 
konkursā Teci, teci, valodiņa 2019

	 7.	decembrī	Rīgas	Latviešu	biedrības	namā	norisinājās	nemateriālā	kultūras	man-
tojuma	apgūšanas	un	pārmantošanas	programmas	Pulkā eimu, pulkā teku	stāstnieku	
konkursa	Teci, teci, valodiņa 2019	 fināls,	 kurā	 Salacgrīvas	 vidusskolu	 un	 folk	loras	
kopu	Zēģelīte	lieliski	pārstāvēja	7.a	klases	skolniece	Liene	Muciņa,	iegūstot	Valsts	iz-
glītības	satura	centra	2.	pakāpes	diplomu.	Liels	paldies	Lienei,	folkloras	kopas	Zēģelīte 
vadītājai	Zentai	Mennikai	un	Ingai	Čekaļinai!

SIA ZAAO Vēstnesis – AKTUALITĀTES  
ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANĀ

Izmaiņas tarifā un maksā
	 No	2020.	gada	5.	 janvāra	no-
teiktas	 izmaiņas	 poligona	Daibe 
atkritumu	 apglabāšanas	 tarifā,	
kas	ietekmē	arī	maksu	par	nešķi-
rotu	 sadzīves	 atkritumu	 apsaim-
niekošanas	pakalpojumu.
	 2019.	 gada	 5.	 decembrī	 Sa-
biedrisko	pakalpojumu	regulēša-
nas	 komisija	 apstiprināja	 jauno	
sadzīves	atkritumu	apglabāšanas	
tarifu	 poligonā	 Daibe.	 Apstip-
rinātais	 tarifs	 ir	 66,79	 eiro	 par	
tonnu	 –	 tas	 ir	 27%	 pieaugums	
salīdzinājumā	 ar	 esošo	 tarifu.	
Tarifā	 ietverts	 arī	 valstī	 noteiktā	
dabas	 resursu	 nodokļa	 palieli-
nājums	 no	 43	 eiro	 par	 tonnu	 uz	 
50	eiro	par	tonnu.	
	 Ņemot	 vērā,	 ka	 sadzīves	 at-
kritumu	 apglabāšanas	 tarifs	
iekļauts	 sadzīves	 atkritumu	 ap-
saimniekošanas	 maksā,	 tad	 no	
2020.	 gada	 5.	 janvāra	 izmaiņas	
būs	arī	attiecībā	uz	summu,	kāda	
jāmaksā,	norēķinoties	par	saņem-
tajiem	 sadzīves	 atkritumu	 ap-
saimniekošanas	 pakalpojumiem.	 
https://ej.uz/usc2

Klienti saņems 2020. gada 
pakalpojumu kalendārus un 
aprēķinus
	 Klientiem	 sākts	 izsūtīt	 nāka-
mā	gada	atkritumu	izvešanas	ka-
lendārus.	 Tāpat	 viņi	 saņems	 in-
formāciju	 par	 plānotajiem	 mak-
sājumiem	par	nešķirotu	sadzīves	
atkritumu	konteineru	tukšošanu.
	 Atgādinām,	ka	ikgadējā	rēķina	
summas	apmēru	var	regulēt	paši	
klienti,	 gan	 izvēloties	 atkritumu	
konteineru	 veidu,	 gan	 daudzu-
mu,	gan	 to	 tukšošanas	biežumu,	

tomēr	 tas	nedrīkst	būt	 retāks,	kā	
paredzēts	 konkrētās	 pašvaldības	
saistošajos	 noteikumos.	 Lūgums	
klientiem	laikus	pieteikt	vēlamās	
izmaiņas	 konteineru	 tukšošanas	
grafikos	 (tālr.	 64281250,	 e-pasts	
zaao@zaao.lv),	 lai	 uzņēmums	
varētu	 nodrošināt	 maksimāli	
efektīvu	maršrutu	plānošanu.

ZAAO vadītājs saņem apbal-
vojumus par paveikto darbu
	 Novembrī	 ZAAO	 valdes	
priekšsēdētājs	 Aivars	 Sirmais	
saņēma	 apbalvojumus	 par	 līdz-
šinējo	darbu.	Latvijas	Darba	de-
vēju	 konfederācija	 pasniegusi	
pateicības	 rakstu	 par	 ilggadēju	
uzņēmuma	vadīšanu	un	 sadarbī-
bu,	 nozīmīgu	 ieguldījumu	 Lat-
vijas	 vides	 jomas	 un	 atkritumu	
nozares	 pilnveidošanā,	 iedzīvo-
tāju	 izglītošanā	 vides	 jautāju-
mos.	 Savukārt	Valmieras	 pilētas	
pašvaldības	 apbalvojums	 Goda 
valmierietis 2019	 piešķirts	 par	
ilggadēju	un	teicamu	darbu,	esot	 
SIA	 ZAAO	 valdes	 priekšsēdētā-
jam	 un	 izveidojot	 parauguzņē-
mumu	atkritumu	apsaimniekoša-
nā,	 vides	 prasību	 ievērošanā	 un	
iedzīvotāju	izglītošanā	atkritumu	
apsaimniekošanas	jomā.

Darbinieku grupu apmācība
	 ZAAO	regulāri	apmāca	darbi-
niekus,	 aktualizējot	 un	 sniedzot	
jaunas	zināšanas	kvalitatīvai	dar-
ba	veikšanai	un	klientu	apkalpo-
šanai.
	 Decembrī	 par	 sadzīves	 atkri-
tumu	 sistēmas	 darbību	 Latvijā	
tiks	stāstīts	EKO	laukumu	darbi-
niekiem	 un	 reģionālā	 atkritumu	

apsaimniekošanas	 centra	 Daibe 
otrreizēji	 izmantojamo	 materi-
ālu	 pāršķirošanas	 līnijas	 darbi-
niekiem.	 Mācībās	 atkārtoti	 tiks	
aktualizētas	 ugunsdrošības	 pras-
mes.	Dienas	 noslēgumā	 tiks	 go-
dināti	labākie	sava	darba	veicēji.	

Iespēja atklāt profesijas
	 Dabas	 un	 tehnoloģiju	 parkā	
Urda	 tiek	 realizēta	 programma	
Atklāj profesiju.	 Tās	 mērķis	 ir	
ieinteresēt	 skolēnus	 iepazīt	 un	
izvēlēties	 mācību	 programmas	
augstskolā,	 kas	 būtu	 saistītas	 ar	
profesijām,	 kuras	 nepieciešamas	
darbam	 atkritumu	 apsaimnieko-
šanas	 jomā.	Novembrī	program-
mu	apguva	47	vidusskolēni.	No-
darbību	pamattēmu	katru	mēnesi	
ar	 savu	 piedāvājumu	 papildina	
arī	 augstskolas	 un	 universitātes.	
https://ej.uz/1or9 

Jauns mācību materiāls – spēle 
Degvielas ceļš
	 SIA	 Neste Latvija	 dabas	 un	
tehnoloģiju	 parka	 Urda	 lietoša-
nā	nodevusi	spēli	Degvielas ceļš.	
Tā	 atspoguļo	 degvielas	 ceļu	 no	
Neste	 rūpnīcas	 Somijā,	 Porvo	
pilsētā,	 līdz	 Latvijas	 degvielas	
uzpildes	 stacijai.	 Spēle	 ir	 pa-
mats	 pedagogu	 un	 skolēnu	 dis-
kusijām	 par	 degvielas	 izmešiem	
un	 to,	ka	pastāv	ne	 tikai	 tradici-
onālā	 jeb	fosilā	degviela,	bet	arī	
atjaunojamo	 resursu	 degviela.	 
https://ej.uz/z55m 

Urdā skatāma starptautiskas 
mākslas izstāde
	 Dabas	 un	 tehnoloģiju	 parkā	
Urda	 līdz	 2020.	 gada	 31.	 jan-

vārim	 apskatāma	 starptautiska	
mākslas	 izstāde.	 Tā	 aicinās	 pie-
vērst	 uzmanību	 mūsdienu	 pār-
mērīgajai	 patēriņa	 kultūrai	 un	
paskatīties	 uz	 atkritumiem	 no	
cita	skatpunkta	–	kā	uz	materiālu	
un	 risinājumu	 resursu	 nākotnes	
attīstībai.	
	 Speciāli	izstādei,	kuras	nosau-
kums	ir	PROM no acīm, PROM 
no prāta,	 starptautiski	 atzīti	
mākslinieki	 no	 deviņām	 valstīm	
radījuši	 14	 mākslas	 projektu	 no	
materiāliem,	 kas	 iegūti	 poligonā	
Daibe,	 kā	 arī	 Latvijas	 un	 Igau-
nijas	 mājsaimniecībās.	 Izstāde	
tapusi	pārrobežu	projektā	Waste-
Art.	https://ej.uz/izde 

Turpinās vides izglītību pro-
jektu realizēšana sadarbībā ar 
Daibes ilgtspējas centru
	 Notiek	 aktivitātes	 Latvijas	
vides	 aizsardzības	 fonda	 finan-
sētos	 projektos	 URDA šķiro un 
samazina	 un	Jaunatne rītdienai.	
Projektu	mērķis	ir	vērst	sabiedrī-
bas	grupu	uzmanību	uz	atbildīgu	
dabas	 resursu	 izmantošanu,	 likt	
aizdomāties	un	analizēt	savu	pie-
redzi,	 dalīties	 ar	 pozitīviem	pie-
redzes	stāstiem,	diskutēt	par	bez-
atbildīgas	 rīcības	 sekām	 resursu	
izmantošanā.	https://ej.uz/84u6 

AKTUĀLI NOZARĒ
Grozījumi Dabas resursu 
nodokļa likumā
	 Saeima	 14.	 novembrī	 galīga-
jā	 lasījumā	 pieņēma	 grozījumus	
Dabas	 resursu	 nodokļa	 likumā,	
kas	 paredz	 par	 atkritumu	 nogla-
bāšanu	 iekasējamo	 dabas	 resur-
su	nodokli	pilnībā	novirzīt	valsts	

budžetā,	 tādējādi	 liedzot	 daļu	 tā	
pašvaldībām.
	 Līdz	šim	11	pašvaldības,	kuru	
teritorijā	 atrodas	 atkritumu	 no-
glabāšanas	 poligoni,	 saņēma	
60%	 no	 dabas	 resursu	 nodokļa	
par	 atkritumu	noglabāšanu	 šajos	
poligonos,	 taču	 likuma	 izmai-
ņas	 paredz,	 ka	 no	 nākamā	 gada	
nodokli	 100%	 apmērā	 saņems	
valsts	pamatbudžets.
	 Tāpat	pašvaldības	līdz	šim	sa-
ņēma	60%	no	nodokļa	par	dabas	
resursu	 ieguvi	 vai	 izmantošanu	
un	 vides	 piesārņošanu.	Tagad	 šī	
proporcija	 samazināta	 līdz	 40%.	
Savukārt	valsts	saņemtā	nodokļa	
daļa	pieaugs	no	40%	līdz	60%.
	 Tāpat	 pieņemtie	 grozījumi	
nosaka	vairāku	dabas	resursu	no-
dokļa	likmju	paaugstināšanu.	Lai	
veicinātu	 saistību	 izpildi	 attie-
cībā	 uz	 atkritumu	 pārstrādi	 un	
reģenerāciju,	 kā	 arī	 samazinātu	
poligonos	 apglabājamo	 atkri-
tumu	 apmēru,	 tiks	 paaugstinā-
tas	dabas	resursu	nodokļa	likmes	
par	 atkritumu	 apglabāšanu.	 Sa-
dzīves	 atkritumu	 apglabāšanai	
likme	pieaugs	no	50	līdz	60	eiro	
par	 tonnu	 2021.	 gadā	 un	 līdz	 
65	 eiro	 par	 tonnu	 2022.	 gadā.	
Savukārt	 bīstamo	 atkritumu	 ap-
glabāšanai	likme	2021.	gadā	pie-
augs	no	50	līdz	70	eiro	par	tonnu,	
bet	2022.	gadā	–	līdz	75	eiro	par	
tonnu.	https://ej.uz/ibhy

Zane Leimane, 
SIA «ZAAO» sabiedrisko 

attiecību speciāliste, 
zane.leimane@zaao.lv, 

tālr. 26610013

Atgādinām lietas, kas jāzina par obligāto 
suņu čipēšanu un reģistrēšanu

	 Zemkopības	 ministrija	 informē,	 ka,	
stiprinot	 dzīvnieku	 īpašnieku	 atbildību,	
Veterinārmedicīnas	 likumā	 suņu	 īpašnie-
kiem	ir	noteiktas	stingrākas	prasības,	kas	
stāsies	 spēkā	 2019.	 gada	 24.	 decembrī.	
Turpmāk	 īpašniekiem	 savi	 suņi	 ar mik-
roshēmu jāapzīmē un jāreģistrē Lauk-
saimniecības datu centra (LDC) mājas 
(istabas) dzīvnieku datubāzē līdz suņu 
4 mēnešu vecumam.	Prasības	attiecas	uz	
visiem	 suņiem	 –	 gan	 pilsētās	 un	 ciemos	
dzīvojošajiem,	gan	lauku	reģionos	mītoša-
jiem	 dzīvniekiem.	Vispārīgie reģistrāci-
jas nosacījumi:
l	 ja	mājdzīvnieku	 reģistrē	 veterinārārsts	
valsts	vienotajā	mājas	(istabas)	dzīvnieku	
reģistra	datubāzē	(datubāzē),	tad	īpašnieks	
uzrāda	 savu	 personu	 apliecinošu	 doku-
mentu	 un	mājdzīvnieka	 (lolojumdzīvnie-
ka)	pasi	vai	vakcinācijas	apliecību;	
l	 ja	veterinārārstam	nav	iespējas	reģistrēt	
dzīvnieku	 datubāzē,	 tad	 īpašniekam	 pa-
šam	jānodrošina	mājdzīvnieka	reģistrācija	
datubāzē;
l	 ja	reģistrē	mājdzīvnieku	LDC	vai	valsts	
un	 pašvaldību	 klientu	 apkalpošanas	 cen-
tros	(ja	pašvaldībām	ir	noslēgts	līgums	ar	
LDC	par	šādu	pakalpojumu),	tad	īpašnieks	
uzrāda	 savu	 personu	 apliecinošu	 doku-

mentu	 un	mājdzīvnieka	 (lolojumdzīvnie-
ka)	pasi.
	 Mājdzīvnieka	 reģistrācija	 vienotajā	
valsts	 reģistrā	 ir	 maksas	 pakalpojums	 –	
vienreizēja	 maksa	 3,50 eiro.	 Apmaksu	
veic	pēc	LDC	sagatavotā	rēķina.
	 Par	 mājas	 dzīvnieka	 (suņa)	 turēšanu	
Salacgrīvas	 novada	 administratīvajā	 teri-
torijā	jāmaksā	ikgadējā	pašvaldības	node-
va	 saskaņā	 ar	 Salacgrīvas	 novada	 domes	
saistošajiem	noteikumiem	par	Salacgrīvas	
novada	 pašvaldības	 nodevām.	 Ja	 sunim	
nav	reģistrācijas	pazīšanās	zīmes,	pēc	no-
devas	 nomaksas	 mājas	 dzīvnieka	 (suņa)	
īpašniekam	(turētājam)	tiek	izsniegta	bez-
maksas	reģistrācijas	pazīšanās	zīme.
 Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa 107. pants fiziskām personām 
par suņa nereģistrēšanu normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā paredz sodu no 
7 līdz 210 eiro. No 2020. gada 1. janvāra 
tos suņu īpašniekus, kuru mīlulim ne-
būs ievietota mikroshēma un kuru dzīv-
nieks nebūs reģistrēts LDC, varēs sodīt 
ar naudas sodu no 7 līdz 210 eiro.
 Esi atbildīgs par to, ko esi pieradinā-
jis!

Gunita Bisniece un Ilona Apele,
Salacgrīvas novada kārtībnieces 

https://ej.uz/usc2
mailto:zaao@zaao.lv
https://ej.uz/1or9
https://ej.uz/z55m
https://ej.uz/izde
https://ej.uz/84u6
https://ej.uz/ibhy
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1.	Izdarīt	Salacgrīvas	novada	domes	2017.	ga-
da	28.	decembra	saistošajos	noteikumos	Nr.	9	
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas un lietošanas kārtība Salacgrīvas 
novada pašvaldībā	(turpmāk	tekstā	–	noteiku-
mi)	šādus	grozījumus:	
1.1.	Izteikt	noteikumu	77.	punktu	šādā	redak-
cijā:
“77.	 Par	 noteikumu	 15.,	 29.5.,	 29.6.,	 29.7.,	
29.9.,	30.2.,	30.5.,	30.6.,	32.,	45.,	81.	punktā	
minēto	 prasību	 neievērošanu	 piemēro	 brīdi-
nājumu	vai	naudas	sodu	fiziskajām	personām	
līdz	70	naudas	 soda	vienībām,	bet	 juridiska-
jām	 personām	 līdz	 280	 naudas	 soda	 vienī-
bām.”	

1.2.	Izteikt	noteikumu	78.	punktu	šādā	redak-
cijā:
“78.	 Noteikumu	 izpildi	 kontrolē	 un	 adminis-
tratīvā	pārkāpuma	procesu	 līdz	administratīvā	
pārkāpuma	lietas	izskatīšanai	veic	Salacgrīvas	
novada	domes	kārtībnieki.”
1.3.	Izteikt	noteikumu	79.	punktu	šādā	redak-
cijā:
“79.	 Administratīvā	 pārkāpuma	 lietu	 izskata	
Salacgrīvas	novada	domes	Administratīvā	ko-
misija.”
2.	Saistošie	noteikumi	stājas	spēkā	vienlaikus	
ar	Administratīvās	atbildības	likumu.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums 

2018. gada 25. oktobrī Latvijas Republikas Saeima pieņēma Administratīvās at-
bildības likumu, kas stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī. Administratīvās atbildī-
bas likums paredz būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā un administra-
tīvo sodu piemērošanas procesā. Saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma  
2. pantu pašvaldību saistošie noteikumi, kas paredz administratīvo atbildību, ir 
daļa no administratīvās atbildības sistēmas, tādēļ ir nepieciešams nodrošināt 
saistošo noteikumu regulējuma saskaņošanu ar Administratīvās atbildības likumā 
ietvertajām normām.

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošajos noteikumos noteikta administratīvā pārkāpuma procesa veikšanas kār-
tība, administratīvo pārkāpuma lietu izskatīšanas kārtība un noteikts soda veids 
un apmērs par administratīvo pārkāpumu saskaņā ar Administratīvās atbildības 
likumu.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz paš-
valdības budžetu 

Finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu nav prognozējama, jo nav iespējams 
noteikt administratīvo sodu iekasēšanas apmērus.

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

Nav tiešas ietekmes.

5. Informācija par admi-
nistratīvajām procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildes kontroli un administratīvā pārkāpuma procesu līdz ad-
ministratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Salacgrīvas novada domes kārtīb-
nieki.
Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Salacgrīvas novada domes Administratīvā 
komisija.

6. Informācija par konsul-
tācijām ar privātpersonām 

Nav notikušas.

Saistošo noteikumu Nr. 19
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017. gada 28. decembra 
saistošajos noteikumos Nr.9 «Sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība  
Salacgrīvas novada pašvaldībā» paskaidrojuma raksts

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2019. gada 20. novembra 
sēdes lēmumu Nr. 463 (protokols Nr. 14; 3.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 19
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 
2017. gada 28. decembra saistošajos 

noteikumos Nr. 9 Sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas un lietošanas kārtība 
Salacgrīvas novada pašvaldībā

Izdoti	saskaņā	ar	likuma	Par pašvaldībām 15.	panta	pirmās	daļas	1.	punktu,	43.	panta	pirmās	daļas	
11.	punktu	un	trešo	daļu,	Ūdenssaimniecības	pakalpojumu	likuma	6.	panta	ceturto	un	piekto	daļu

Ainažu kultūras namā
22.XII 16.00	 Ziemassvētku	koncertprogramma	
    Maigs ziemas pieskāriens.	Ieeja	bez	maksas.	
31.XII 21.00	 Jaungada	sagaidīšanas	karnevāls.	Jautras	atrakcijas,	
	 	 	 	 laimes	liešana,	zīlēšana,	laimes	aka,	labāko	masku	
	 	 	 	 apbalvošana,	svētku	uguņošana	un	balle	kopā	ar	
	 	 	 	 Vitāliju.	Ieeja	5	EUR
18.I 18.00	 koru	draudzības	vakars.	Ieeja	bez	maksas.		

Salacgrīvas kultūras namā
21.XII 14.00	 Ziemassvētku	pasākums	senioriem	
26.XII 12.00	 Ziemassvētku	pasākums	bērniem	Eglītes būtība. 
    Stāsts	par	eglītēm	ar	trim	dažādiem	raksturiem,	
	 	 	 	 sapņiem	un	izpratni	par	lielo	Ziemassvētku	būtību.	
	 	 	 	 Viena	krāšņāka,	otra	ambiciozāka,	bet	trešā	mazliet	
	 	 	 	 attapīgāka.	Kā	kopā	atrast	draudzību?	
	 	 	 	 Vai	eglītēm	tas	izdosies?	
	 	 	 	 Ielūgumi	nopērkami	kultūras	centrā	–	4	EUR
31.XII 22.00	 Jaungada	sagaidīšanas	balle.	Vakaru	vadīs	Rīgas	
	 	 	 	 Improvizācijas	teātra	aktieris	un	pasākumu	vadītājs	
	 	 	 	 Jānis	Rozenvalds,	spēlēs	grupa	Amulets.	
	 	 	 	 Fotopriekiem	–	selfijspogulis
   23.50	 laukumā	pie	kultūras	centra	domes	priekšsēdētāja	
	 	 	 	 gadumijas	apsveikums	
   24.00	 salūts,	Žurkas	gadu	sagaidot
	 	 	 	 Vietas	pie	galdiņiem	rezervēt	kultūras	centrā.	
	 	 	 	 Ieeja	5	EUR

Lauvu tautas namā
25.XII 20.00	 gada	nogales	svētku	pasākums	Nāc, Ziemassvētku 
    naktī ieklausies… Koncertā	priecēs	L.	Priede	un	
	 	 	 	 V.	Bogdanovičs,	Ziemassvētku	rūķa	dāvanu	maiss	
	 	 	 	 mazajiem.	Balle	ar	V.	Bogdanoviču	(ieeja	3	EUR)

Liepupes tautas namā
21.XII 15.00	 ziemas	saulgrieži	kopā	ar	etnogrāfisko	tradīciju	
	 	 	 	 kopu	Skale.	Ieeja	brīva
26.XII 15.00	 Ziemassvētki	mazajiem	liepupiešiem.	
	 	 	 	 Ielūgumi	nopērkami	Liepupes	tautas	namā	–	4	EUR

Liepupes dievnamā
24.XII 17.30	 Svētvakara	dievkalpojums.	
	 	 	 	 Kalpos	prāvests	Romans	Kurpnieks-Logins.	
	 	 	 	 Piedalās	koris	Pernigele

Datums Pasākums Vieta

Janvāris Jaunieguvumi daiļliteratūrā, 
nozaru literatūrā un periodikā

Visās Salacgrīvas 
novada bibliotēkās

Janvāris
Rotaļu telpā apmeklētājus 
uzrunā spēles atpūtai un radošai 
domai

Visās Salacgrīvas 
novada bibliotēkās

Janvāris Ievērojamu kultūras personību 
dzīves jubilejas janvārī

Visās Salacgrīvas 
novada bibliotēkās

22.XII 14.00 Neklātienes ceļojums uz... Liepupes bibliotēkā
23.XII 15.00 Nasko pirkstiņu radošā darbnīca Korģenes bibliotēkā

31.XII 15.00 Krustvārdu mīklu minēšanas 
pēcpusdiena Korģenes bibliotēkā

Janvārī LMA Grafikas katedras studentu 
bilžu grāmatu izstāde DABA

Salacgrīvas novada
bibliotēkā

Janvāris BIBLIOTĒKĀS2019. gads jaunatnes centrā Bāka
	 Kad	atkal	paskrējis	viens	gads	un	jaunais	ir	pie	
sliekšņa,	jāatrod	brīdis,	lai	atskatītos,	kur	skriets	un	
cik	tālu.	Kādam	laika	trūkst,	citiem	tas	velkas.	Kāds	
noveco	ātrāk,	citi	lēnāk.	Kāds	visu	paspēj,	bet	citi	
vienmēr	kavē.	Tomēr	visiem	mums	laiks	ir	enerģi-
jas	veids,	ko	ikviens	var	iemācīties	izmantot	sevis	
pilnveidošanai.	Kopš	2013.	gada	30.	maija	papildus	
mācībām	skolā	un	interešu	izglītībai	ikvienam	bēr-
nam	un	 jaunietim	 ir	 iespēja	 savu	brīvo	 laiku	 liet-
derīgi	pavadīt	arī	Salacgrīvas	novada	jaunatnes	ini-
ciatīvu	centrā	(SNJIC)	Bāka.	Katrs	gads,	pat	diena	
sniedz	iespēju	jauniešiem	paplašināt	savu	komforta	
zonu,	piedaloties	centra	rīkotajās	un	koordinētajās	
aktivitātēs	gan	kā	brīvprātīgajiem	palīgiem,	gan	kā	
pasākumu	iniciatoriem	un	organizatoriem.	
	 Tāpat	kā	citus	gadus,	arī	2019.	jaunieši	visaktī-
vāk	ir	veikuši	brīvprātīgo	darbu,	piedaloties	radošo	
darbnīcu	 vadīšanā	 Salacgrīvas	 novada	 lielākajos	
pasākumos	 –	 Reņģēdāju	 festivālā,	 Jūras	 svētkos,	
Nēģu	 dienā,	 Ziemassvētku	 ciematiņā.	 Tāpat	 viņi	
guvuši	 pieredzi	 kā	 brīvprātīgie	 dažādos	 kultūras	
un	 sporta	 pasākumos	–	Aidā Salacā,	Nēģu	krosā,	
Klasiskās	 mūzikas	 festivālā.	 Arī	 jauniešu	 pasā-
kumi	 –	 Salacgrīvas	 novada	 jauniešu	 diena	 vasarā	
un	 novada	 jauniešu	 konference	 rudenī	 –	 nenotiek	
bez	brīvprātīgo	palīdzības,	 sākot	 ar	 idejām,	deko-
rāciju	 veidošanu	 līdz	 iespējai	 un	 vēlmei	 publiski	 
uzstāties.	
	 Pēc	jauniešu	iniciatīvas	otro	gadu	tika	iesniegti	
divi	radoši	projekti	Imanta	Ziedoņa	muzeja	rīkotajā	
jaunrades	konkursā	Ideju pavasaris,	kura	rezultātā	
tika	radītas	divas	izglītojošas	un	inovatīvas	mācību	
stundas	 Salacgrīvas	 un	 Latvijas	 Nacionālajā	 vēs-
tures	muzejā.	Konkursa	norises	laikā	tika	uzzināts	
par	alternatīvām	mācību	metodēm,	stundu	veidoša-
nu	un	jaunu	ideju	radīšanu.	Kopā	ar	jaunatnes	lietu	
speciālisti	Martu	Danci	 viena	 komanda	 izstrādāja	
jaunu	orientēšanās	spēli	par	vēsturisko	Salacgrīvu	
mūsdienu	 pilsētvidē.	 Īstenojot	 stundas	 muzejos,	
pieci	 jaunieši	 no	 Salacgrīvas	 novada	 apmeklēja	
divu	 dienu	 vasaras	 radošo	 rezidenci	 Imanta	 Zie-
doņa	muzejā	Murjāņos.	2018.	gadā	konkursā	Ideju 
pavasaris	salacgrīvieši	iedibināja	pasākumus	Piln-
mēness vakari,	kad	viņi	apgūst	pasākumu	rīkotāju	
iemaņas	 un	 gūst	 pieredzi,	 izejot	 cauri	 visiem	 eta-
piem	 –	 plānošanai,	 organizēšanai,	 reklamēšanai,	
vadīšanai.	 Šogad	 četros	 Pilnmēness vakaros	 bija	
iespēja	uzzināt	vairāk	par	Japānu,	vegānismu,	sek-
mīgas	mācīšanās	 stratēģijām	 un	 nupat	 šomēnes	 –	
tikties	ar	indīpopa	grupu	Franco Franco	no	Cēsīm,	
kas	 piedalījušies	 konkursā	 Supernova	 un	 uzstāju-
šies	festivālā	Positivus.
	 Paralēli	 lielākiem	 un	 mazākiem	 pasākumiem	
Bākā	un	ārpus	tās	bērniem	un	jauniešiem	tiek	pie-
dāvāti	daudzpusīgi	neformālās	izglītības	nodarbību	
cikli,	kuros	var	pilnveidot	savas	zināšanas	un	apgūt	
jaunas	praktiskās	iemaņas	kopā	ar	profesionāļiem.	
Ir	notikušas	ādas	rotu,	kroņu,	mezglošanas,	telpisko	
burtu	veidošanas	meistarklases,	tematiskās	darbnī-
cas,	nodarbības	fotografēšanā	un	teātra	improvizā-
cijā,	kurās	 jaunieši	var	piedalīties	katru	 trešdienu.	
Ir	izstrādāts	Salacgrīvas	novada	bērnu	un	jauniešu	
nometņu	projektu	konkursa	nolikums.	

	 Šis	gads	ļāvis	iepazīties	un	uzzināt	pieredzes	un	
karjeras	 stāstus	 arī	 no	 sabiedrībā	 zināmiem	māk-
sliniekiem.	Uz	tikšanos	bija	ieradušies,	piemēram,	
dziedātāji	Aivo	Oskis	un	Deniss	Stepanovs,	savās	
zināšanās	 dalījušies	 pasniedzēji	 no	 Rīgas	 dīdže-
ju	 skolas,	Cēsu	BJC	Spārni	 breika	 grupa	Diverse 
Style Crew,	 improvizācijas	 teātra	Tea Tree Impro 
vadītāja	Mairita	Strūberga,	drošāka	interneta	vēst-
nešu	programmas	koordinatore	Sandra	Magrina	un	
fitnesa	 trenere	Rebeka	Gabrāne.	Viena	no	apmek-
lētākajām	tikšanās	reizēm	bija	ar	jaunieti	Ludvigu	
Ozolu,	kurš	kampaņā	Par cilvēcību	dalījās	ar	savu	
ceļošanas	pieredzi.	Tāpat	uzmanību	saistošs	pasā-
kums	jauniešiem	bija	tikšanās	ar	brīvprātīgā	darba	
veicējiem	 Latvijā	 un	 ārzemēs,	 kur	 diskusijā	 par	
brīvprātīgā	 darba	 iespējām,	 ieguvumiem,	 riskiem,	
pienākumiem	un	atbildību	tikās	jaunieši	no	Salacg-
rīvas	un	Vecumnieku	novada.	
	 2019.	 gadā	 jaunatnes	 centrs	 un	 Salacgrīvas	
pašvaldība	 pārstāvēti	 vairākos	 starptautiskos	 pro-
jektos,	 kas	 daudzina	 novadu	 un	 pašu	Bāku,	 piln-
veidojot	darbinieku	kapacitāti,	 lai	viņu	darbs	būtu	
mūsdienīgs	 un	 uz	 jauniešu	 vajadzībām	 orientēts.	
Projekta	Darba ar jaunatni kvalitātes celšana paš-
valdībās	 studiju	 vizītē	 iepazīts,	 kā	 norit	 darbs	 ar	
jauniešiem	Austrijā.	 Ir	 strādāts	 pie	Eiropas	 hartas	
par	 vietējo	 darbu	 ar	 jaunatni,	 kurā	 bija	 iesaistītas	
24	Eiropas	valstis,	un	tā	gala	versija	prezentēta	pro-
jekta	EUROPE GOES LOCAL – Supporting Youth 
Work at the Municipal Level	noslēguma	pasākumā	
Briselē	 4.	 jūnijā.	 Tajā	 ar	 Jaunatnes	 starptautisko	
programmu	 aģentūras	 atbalstu	 piedalījās	 arī	 SN-
JIC	 jaunatnes	 lietu	 speciāliste.	 Ir	 uzsākta	 dalība	
ilgtermiņa	starptautiskā	projektā	Prevention++,	ko	
Latvijā	koordinē	resursu	centrs	Marta.	Tā	laikā	tiks	
izstrādāta,	pilotēta	un	izvērtēta	metodoloģija	atka-
rību	prevencijas	darbam	ar	jauniešiem,	izmantojot	
neformālās	izglītības	metodes.	Jaunatnes	lietu	spe-
ciāliste	oktobrī	projektā	apmeklēja	pirmo	apmācību	
Rumānijā,	 lai	 celtu	 profesionālās	 un	 personiskās	
kompetences	prevencijas	jomā.
	 Darbs	ar	 jauniešiem	ir	 ļoti	daudzpusīgs	un	da-
žāds	–	tieši	tāds,	kādi	ir	jaunie	cilvēki	–	viens	ir	zi-
nātkārs,	otrs	kautrīgs,	kādam	pietiek	ar	mazumiņu,	
citam	vajag	 pasaules	 plašumus,	 vēl	 vienam	vaja-
dzīgs	uzmundrinājums,	cits	jau	aizsteidzies	priek-
šā.	Tomēr	svarīgākais	 šajā	 jomā	 ir	atbalsts	 sadar-
bībā,	sapratne	un	elastība.	Ieguvumus	ne	vienmēr	
var	 ātri	 pamanīt	 un	 novērtēt,	 tāpēc	 nepieciešams	
apzināties,	ka	tikai	aktīva	līdzdalība	un	mācīšanās	
darot,	 ir	 veiksmes	 atslēga	 visam,	 ko	 darām,	 kur	
esam.	No	mazām	domām	un	darbiem	mēs	augam	
lieli.	Salacgrīvas	novada	jaunatnes	iniciatīvu	cen-
tra Bāka	 vadītāja	 Liene	 Eglīte	 un	 jaunatnes	 lietu	
speciāliste	Marta	 Dance	 saka	 paldies	 brīvprātīgo	
jauniešu	 ģimenēm,	 Salacgrīvas	 novada	 domei	 un	
sadarbības	partneriem	par	atbalstu.	Paldies	arī	jau-
niešiem,	 kuri	 savu	 brīvo	 laiku	 pavada	 jaunatnes	
centrā	 un	 ar	 savu	 līdzdalību	 veido	 tādu	 šodienu,	
kādā	ir	prieks	dzīvot.

Marta Dance, 
SNJIC «Bāka» jaunatnes lietu speciāliste
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Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums 

2018. gada 25. oktobrī Latvijas Republikas Saeima pieņēma Administratīvās atbil-
dības likumu, kas stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī. Administratīvās atbildības 
likums paredz būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā un administratīvo 
sodu piemērošanas procesā. Saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 2. pantu 
pašvaldību saistošie noteikumi, kas paredz administratīvo atbildību, ir daļa no admi-
nistratīvās atbildības sistēmas, tādēļ ir nepieciešams nodrošināt saistošo noteikumu 
regulējuma saskaņošanu ar Administratīvās atbildības likumā ietvertajām normām.

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošajos noteikumos noteikta administratīvā pārkāpuma procesa veikšanas kār-
tība, administratīvo pārkāpuma lietu izskatīšanas kārtība un noteikts soda veids 
un apmērs par administratīvo pārkāpumu saskaņā ar Administratīvās atbildības 
likumu.

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

Finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu nav prognozējama, jo nav iespējams 
noteikt administratīvo sodu iekasēšanas apmērus.

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

Nav tiešas ietekmes.

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildes kontroli un administratīvā pārkāpuma procesu līdz 
administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Salacgrīvas novada domes kār-
tībnieki.
Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Salacgrīvas novada domes Administratīvā 
komisija.

6. Informācija par konsul-
tācijām ar privātpersonām 

Nav notikušas.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 18
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016. gada 19. oktobra 

saistošajos noteikumos Nr.11 «Saistošie noteikumi par 
Salacgrīvas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu» 

paskaidrojuma raksts

1.	Izdarīt	Salacgrīvas	novada	domes	2016.	ga-
da	 19.	 oktobra	 saistošajos	 noteikumos	Nr.	 11	
Saistošie noteikumi par Salacgrīvas novada 
teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu	(turp-
māk	tekstā	–	noteikumi)	šādus	grozījumus:	
1.1.	Izteikt	noteikumu	22.	punktu	šādā	redak-
cijā:
“22.	Kontrolēt	noteikumu	izpildi	un	veikt	ad-
ministratīvā	pārkāpuma	procesu	 līdz	adminis-
tratīvā	 pārkāpuma	 lietas	 izskatīšanai	 ir	 tiesīgi	
Salacgrīvas	novada	domes	kārtībnieki.	Admi-
nistratīvā	pārkāpuma	 lietu	 izskata	Salacgrīvas	

novada	domes	Administratīvā	komisija.”
1.2.	Izteikt	noteikumu	23.	punktu	šādā	redak-
cijā:
“23.	Par	 noteikumos	noteikto	 prasību	neievē-
rošanu	 piemēro	 brīdinājumu	 vai	 naudas	 sodu	
fiziskajām	personām	līdz	14	naudas	soda	vienī-
bām,	bet	juridiskajām	personām	līdz	28	naudas	
soda	vienībām.”
2.	Saistošie	noteikumi	stājas	spēkā	vienlaikus	
ar	Administratīvās	atbildības	likumu.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2019. gada 20. novembra 
sēdes lēmumu Nr. 462 (protokols Nr. 14; 2.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 

2016. gada 19. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 11 Saistošie noteikumi 

par Salacgrīvas novada teritorijas 
kopšanu un būvju uzturēšanu

Izdoti	saskaņā	ar	likuma	Par pašvaldībām	43.	panta	pirmās	daļas	5.	un	6.	punktu

1.	Izdarīt	Salacgrīvas	novada	domes	2019.	ga-
da	 23.	 janvāra	 saistošajos	 noteikumos	 Nr.	 2	
Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Sa-
lacgrīvas novada pašvaldībā	(turpmāk	tekstā	–	 
noteikumi)	šādus	grozījumus:	
1.1.	Izteikt	noteikumu	28.	punktu	šādā	redak-
cijā:
“28.	 Administratīvā	 pārkāpuma	 procesu	 līdz	
administratīvā	 pārkāpuma	 lietas	 izskatīšanai	
veic	Salacgrīvas	novada	domes	kārtībnieki.”	
1.2.	Izteikt	noteikumu	29.	punktu	šādā	redak-
cijā:
“29.	 Administratīvā	 pārkāpuma	 lietu	 izskata	
Salacgrīvas	novada	domes	Administratīvā	ko-
misija.”
1.3.	Izteikt	noteikumu	30.	punktu	šādā	redak-
cijā:
“30.	Administratīvā	atbildība,	piemērojot	nau-
das	sodu,	tiek	noteikta	fiziskajām	un	juridiska-
jām	personām	no	6	līdz	70	naudas	soda	vienī-
bām	par	šādu	noteikumu	neievērošanu:

30.1.	 par	 reklāmas	 objekta	 izvietošanu	 bez	
Būvvaldes	izsniegtas	atļaujas;	
30.2.	 par	 reklāmas	 objekta	 demontāžas	 ne-
veikšanu	 15	 (piecpadsmit)	 dienu	 laikā	 pēc	
	eksponēšanas	termiņa	beigām;	
30.3.	 par	 īslaicīgas	 reklāmas	 (uz	 pasākumu	
laiku)	nenovākšanu	3	(trīs)	dienu	laikā	pēc	at-
tiecīgā	pasākuma	vai	notikuma	beigām;
30.4.	 par	reklāmas	objekta	eksponēšanu	neat-
bilstoši	apstiprinātajam	projektam;	
30.5.	 par	reklāmas	objekta	neuzturēšanu	atbil-
stoši	ekspluatācijas	prasībām;	
30.6.	 par	 reklāmas	 objekta	 nenostiprināšanu	
statiski	drošā	veidā,	ja	tā	apdraud	trešo	personu	
dzīvību,	veselību,	drošību	vai	īpašumu;	
30.7.	 par	reklāmas	objekta	eksponēšanu	uz	ne-
sakoptas	nama	fasādes.”
2.	Saistošie	noteikumi	stājas	spēkā	vienlaikus	
ar	Administratīvās	atbildības	likumu.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

1.	Izdarīt	Salacgrīvas	novada	domes	2014.	ga-
da	21.	maija	saistošajos	noteikumos	Nr.	5	Mā-
jas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, 
turēšanas un izķeršanas kārtība Salacgrīvas 
novadā	 (turpmāk	 tekstā	 –	 Noteikumi)	 šādus	
grozījumus:	
1.1.	Izteikt	Noteikumu	17.	punktu	šādā	redak-
cijā:
“17.	Tiesības	kontrolēt	 šo	Noteikumu	prasību	
ievērošanu,	kā	arī	prasību	neievērošanas	gadī-
jumā	veikt	 administratīvā	pārkāpuma	procesu	
līdz	 administratīvā	 pārkāpuma	 lietas	 izskatī-
šanai	 ir	 Salacgrīvas	 novada	 domes	 kārtībnie-
kiem.”	
1.2.	Izteikt	Noteikumu	18.	punktu	šādā	redak-
cijā:
“18.	Salacgrīvas	novada	domes	kārtībnieki	at-
bilstoši	normatīvo	aktu	nosacījumiem	ir	tiesīgi	
veikt	 administratīvā	 pārkāpuma	 procesu	 līdz	
administratīvā	 pārkāpuma	 lietas	 izskatīšanai	
arī	par	likumu	un	Ministru	kabineta	noteikumu,	

kuri	 regulē	 mājas	 dzīvnieku	 labturības	 prasī-
bu	 ievērošanu,	 mājas	 dzīvnieku	 reģistrēšanu,	
pārvadāšanu,	 tirdzniecību,	 pārkāpumiem	 Sa-
lacgrīvas	 novada	pašvaldības	 administratīvajā	
teritorijā.”
1.3.	Izteikt	Noteikumu	19.	punktu	šādā	redak-
cijā:
“19.	 Par	 Noteikumu	 8.–12.	 punktā	 noteikto	
prasību	 pārkāpšanu	 piemēro	 brīdinājumu	 vai	
naudas	sodu	fiziskajām	un	juridiskajām	perso-
nām	līdz	14	naudas	soda	vienībām.
1.4.	Papildināt	Noteikumus	ar	20.	punktu	šādā	
redakcijā:
“20.	 Administratīvā	 pārkāpuma	 lietu	 izskata	
Salacgrīvas	novada	domes	Administratīvā	ko-
misija.”
2.	Saistošie	noteikumi	stājas	spēkā	vienlaikus	
ar	Administratīvās	atbildības	likumu.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2019. gada 20. novembra 
sēdes lēmumu Nr. 461 (protokols Nr. 14; 1.§) 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 17
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 

2014. gada 21. maija saistošajos 
noteikumos Nr. 5 Mājas (istabas) 

dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, 
turēšanas un izķeršanas kārtība 

Salacgrīvas novadā
Izdoti	saskaņā	ar	likuma	Par pašvaldībām	43.	panta	pirmās	daļas	10.	punktu,	Dzīvnieku	

aizsardzības	likuma	8.	panta	trešo	un	ceturto	daļu,	Ministru	kabineta	2011.	gada	21.	jūnija	
noteikumu	Nr.	491	Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība	3.	punktu,	Ministru	kabineta	

2006.	gada	4.	aprīļa	noteikumu	Nr.	266	Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, 
tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai	13.	punktu

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums 

2018. gada 25. oktobrī Latvijas Republikas Saeima pieņēma Administratīvās atbil-
dības likumu, kas stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī. Administratīvās atbildības li-
kums paredz būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā un administratīvo sodu 
piemērošanas procesā. Saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 2. pantu paš-
valdību saistošie noteikumi, kas paredz administratīvo atbildību, ir daļa no adminis-
tratīvās atbildības sistēmas, tādēļ ir nepieciešams nodrošināt saistošo noteikumu 
regulējuma saskaņošanu ar Administratīvās atbildības likumā ietvertajām normām.

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošajos noteikumos noteikta administratīvā pārkāpuma procesa veikšanas kār-
tība, administratīvo pārkāpuma lietu izskatīšanas kārtība un noteikts soda veids un 
apmērs par administratīvo pārkāpumu saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz paš-
valdības budžetu 

Finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu nav prognozējama, jo nav iespējams 
noteikt administratīvo sodu iekasēšanas apmērus.

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

Nav tiešas ietekmes.

5. Informācija par admi-
nistratīvajām procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildes kontroli un administratīvā pārkāpuma procesu līdz ad-
ministratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Salacgrīvas novada domes kārtīb-
nieki.
Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Salacgrīvas novada domes Administratīvā 
komisija.

6. Informācija par konsul-
tācijām ar privātpersonām 

Nav notikušas.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 20
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019. gada 23. janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 2 «Par reklāmas izvietošanu publiskās 
vietās Salacgrīvas novada pašvaldībā» paskaidrojuma raksts

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2019. gada 20. novembra 
sēdes lēmumu Nr. 464 (protokols Nr. 14; 4.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 20 
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 

2019. gada 23. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 2 Par reklāmas 

izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas 
novada pašvaldībā

Izdoti	saskaņā	ar	likuma	Par pašvaldībām	43.	panta	pirmās	daļas	7.	punktu,	
Reklāmas	likuma	7.	panta	trešo	daļu,	Ministru	kabineta	2012.	gada	30.	oktobra	noteikumu	
Nr.	732	Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, 

kas vērstas pret publisku vietu	28.	un	45.	punktu

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums 

2018. gada 25. oktobrī Latvijas Republikas Saeima pieņēma Administratīvās atbil-
dības likumu, kas stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī. Administratīvās atbildības li-
kums paredz būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā un administratīvo sodu 
piemērošanas procesā. Saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 2. pantu paš-
valdību saistošie noteikumi, kas paredz administratīvo atbildību, ir daļa no adminis-
tratīvās atbildības sistēmas, tādēļ ir nepieciešams nodrošināt saistošo noteikumu 
regulējuma saskaņošanu ar Administratīvās atbildības likumā ietvertajām normām.

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošajos noteikumos noteikta administratīvā pārkāpuma procesa veikšanas kār-
tība, administratīvo pārkāpuma lietu izskatīšanas kārtība un noteikts soda veids 
un apmērs par administratīvo pārkāpumu saskaņā ar Administratīvās atbildības 
likumu.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz paš-
valdības budžetu 

Finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu nav prognozējama, jo nav iespējams 
noteikt administratīvo sodu iekasēšanas apmērus.

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

Nav tiešas ietekmes.

5. Informācija par admi-
nistratīvajām procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildes kontroli un administratīvā pārkāpuma procesu līdz ad-
ministratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Salacgrīvas novada domes kārtīb-
nieki.
Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Salacgrīvas novada domes Administratīvā 
komisija.

6. Informācija par konsul-
tācijām ar privātpersonām 

Nav notikušas.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 17
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014. gada 21. maija 
saistošajos noteikumos Nr. 5 «Mājas (istabas) dzīvnieku 
reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtība 

Salacgrīvas novadā» paskaidrojuma raksts



SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS   l   112019. gada 20. decembris

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Biedrības «Jūrkante» paziņojums

Pašvaldība rīko apbūves tiesību izsoli 
zemes gabaliem Salacgrīvā,  
Tērces ielā 4 un Viļņu ielā 18

 1. Izsoles objekts – apbūves tiesības uz zemes gabala daļas Viļņu ielā 18, 
zemes vienības kadastra apz. 6615 004 0114 (1,2892 ha platībā) un Tērces 
iela 4, zemes vienības kadastra apz. 6615 002 0024 (0,3208 ha platībā) ar 
kopējo platību 1,61 ha.
 2. Apbūves tiesību nodibināšanas mērķis – komercobjekta būvniecībai.
 3. Izsoles objekta – apbūves tiesību – izsoles sākuma maksa gadā – 
386,16 EUR.
 4. Izsoles solis – 30 EUR.
 5. Apbūves tiesību termiņš – 20 (divdesmit) gadu.
 6. Izsoles veids – pirmā apbūves tiesību atklāta mutiska izsole ar augšup-
ejošu soli.
 7. Apbūves tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2020. gada 
27. janvāra plkst. 17. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami Salacgrīvas nova-
da domē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, klientu apkalpošanas centrā.
 8. Izsole notiks 2020. gada 28. janvārī plkst. 14.30 Smilšu ielā 9, Salacgrī-
vā 106. telpā.
 9. Izsoles norises kārtība saskaņā ar izsoles noteikumu 6. nodaļu (izsoles 
noteikumi pieejami Salacgrīvas novada pašvaldības mājaslapā www.salac
griva.lv).
 10. Izsoles objektu var apskatīt, saskaņojot izsoles objekta apskates laiku 
pa tālruni 64071986. 

Pašvaldība rīko nomas tiesību izsoli 
zemes gabala daļai Viļņu ielā, Salacgrīvā 

 1. Nomas objekts – zemes gabala daļa Viļņu ielā, zemes vienības kadas-
tra apzīmējums 6615 001 0069 (0,09 ha platībā).
 2. Nomas objekta izsoles sākuma cena nomas maksai gadā – 45 EUR.
 3. Izsoles solis – 5 EUR. 
 4. Nomas objekta iznomāšanas mērķis – laukuma, ceļa būvniecība.
 5. Nomas termiņš – 20 (divdesmit) gadu.
 6. Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar 
augšupejošu soli.
 7. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2020. gada  
27. janvāra plkst. 17. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami Salacgrīvas no-
vada domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 27. janvāra plkst. 17. Pēc izsoles 
noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas pretendentam tiek izsniegta re-
ģistrācijas apliecība izsolei.
 8. Izsole notiks 2020. gada 28. janvārī plkst. 14.45 Salacgrīvas novada 
domē, Smilšu ielā 9, 106. telpā.
 9. Izsoles norises kārtība saskaņā ar izsoles noteikumu punktu 6. noda-
ļu (izsoles noteikumi pieejami Salacgrīvas novada pašvaldības mājaslapā  
www.salacgriva.lv).
 10. Izsoles objektu var apskatīt, saskaņojot izsoles objekta apskates laiku 
pa tālruni 64071986. 

Pašvaldība rīko nomas tiesību izsoli zemes 
gabaliem lauksaimnieciskai izmantošanai 
Liepupes pagastā Lāčauzas, Lāčauzas 1, 

Lāčauzas 2 un Lāčauzas 3
 1. Nomas objekts – zemes gabali Liepupes pagastā Lāčauzas, zemes 
vienības kadastra apz. 6660 009 0544 (2,2 ha platībā), Lāčauzas 1, zemes 
vienības kadastra apz. 6660 009 0541 (2 ha platībā), Lāčauzas 2, zemes 
vienības kadastra apz. 6660 009 0542 (2 ha platībā) un Lāčauzas 3, zemes 
vienības kadastra apz. 6660 009 0543 (2,6825 ha). 
 2. Nomas objekta izsoles sākuma cena nomas maksai gadā – 266,48 EUR.
 3. Izsoles solis – 20 EUR. 
 4. Nomas objekta iznomāšanas mērķis – lauksaimniecība.
 5. Nomas termiņš – 6 (seši) gadi.
 6. Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar 
augšupejošu soli.
 7. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2020. gada 
27. janvāra plkst. 17. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami Salacgrīvas no-
vada domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 27. janvāra plkst. 17. Pēc izsoles 
noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas pretendentam tiek izsniegta re-
ģistrācijas apliecība izsolei.
 8. Izsole notiks 2020. gada 28. janvārī plkst. 15 Salacgrīvas novada domē, 
Smilšu ielā 9, 106. telpā.
 9. Izsoles norises kārtība saskaņā ar izsoles noteikumu punktu 6. noda-
ļu (izsoles noteikumi pieejami Salacgrīvas novada pašvaldības mājaslapā  
www.salacgriva.lv).
 10. Izsoles objektu var apskatīt, saskaņojot izsoles objekta apskates laiku 
pa tālruni 64020118.

Biedrības «Jūrkante» paziņojums
No 3. janvāra līdz 3. februārim EJZF 8. kārta

Mērķis – Sekmēt piekrastes uzņēmējdarbības attīstību 
• 1.1.rīcība – 276 910,58 eiro 
Mērķis – Kultūrvēsturisko mantojuma saglabāšana 
• 3.1. rīcība – 139 946,08 eiro
Piekraste – Ainažu pilsēta, Salacgrīvas pilsēta un pagasts, Liepupes pagasts un Skultes pagasts.

E-adrese ikvienam
	 Kopš	pērnā	gada	 jūnija	visas	
valsts	 iestādes	 saziņai	 izmanto	
digitālo	 pastkastīti	 jeb	 e-adresi,	
bet	 no	 šāgada	 1.	 janvāra	 e-ad-
resi	 var	 izveidot	 ikviens	 –	 gan	
fiziska,	 gan	 juridiska	 persona.	
Juridiskām	 personām	 e-adreses	
lietošana	ar	laiku	būs	obligāta.	
	 Pirmais,	 zināmākais,	 ceļš	 ir,	
izmantojot	portālā	latvija.lv	tam	
paredzētu	 speciālu	 formu.	 Šāds	
e-adreses	 izveidošanas	 veids	
pieejams	 visiem	 uzņēmumiem,	
autentificējoties	 kā	 juridiskai	
personai	 un	 pieslēdzoties	 izvē-
lētajam	 uzņēmumam.	 Otrs	 ceļš	
ir	 racionālāks	 uzņēmumiem	 ar	
lielu	dokumentu	apriti	–	pieslēgt	 
e-adresei	 savu	 dokumentu	 va-
dības	 sistēmu.	 Lai	 izmantotu	
e-adresi,	 integrējot	 to	 savā	 uz-
ņēmuma	 dokumentu	 vadības	

sistēmā,	 jāņem	 vērā	 e-adreses	
IS	parametri	un	pārējā	e-adreses	
dokumentācija,	 kas	 publicēta	
VISS	portālā.
	 Izveidojot	 e-adreses	 kontu,	
iespējams	ar	vienu	pogas	klikšķi	
aktivizēt	 iespēju	 visu	 saziņu	 ar	
valsts	 un	 pašvaldību	 iestādēm	
turpmāk	 veikt	 elektroniski	 un	
vienuviet	–	savā	e-adresē.	Akti-
vizējot	e-adresi,	lietotājs	saņems	
visas	tās	ziņas	no	valsts	un	paš-
valdību	iestādēm,	kas	agrāk	tika	
sūtītas	pa	pastu	uz	deklarēto	ad-
resi.
	 Lai	 palīdzētu	 uzņēmējiem	
izveidot	 e-adresi,	 piedāvājam	
infografiku	 par	 diviem	 ceļiem	 
e-adreses	izveidošanai.

Jana Saulīte,
SIA Communications & 

Strategies

Biedrība Jūrkante izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā 43.02 Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana

1.	Izdarīt	Salacgrīvas	novada	domes	2019.	gada	17.	jūli-
ja	saistošajos	noteikumos	Nr.	9	Par	Salacgrīvas novada 
simbolikas lietošanu	(turpmāk	tekstā	–	Noteikumi)	šādus	
grozījumus:	
1.1.	Izteikt	Noteikumu	26.	punktu	šādā	redakcijā:
“26.	Kontrolēt	Noteikumu	izpildi	un	veikt	administratīvā	
pārkāpuma	 procesu	 par	 Salacgrīvas	 novada	 simbolikas	
lietošanas	noteikumu	pārkāpšanu	līdz	administratīvā	pār-
kāpuma	 lietas	 izskatīšanai	 ir	 tiesīgi	Salacgrīvas	novada	
domes	kārtībnieki.	Administratīvā	pārkāpuma	lietu	izska-
ta	Salacgrīvas	novada	domes	Administratīvā	komisija.”

1.2.	Izteikt	Noteikumu	27.	punktu	šādā	redakcijā:
“27.	Par	Noteikumu	pārkāpšanu	piemēro	brīdinājumu	vai	
naudas	sodu	fiziskajām	personām	no	2	 līdz	100	naudas	
soda	vienībām,	juridiskajām	personām	no	2	līdz	300	nau-
das	soda	vienībām.”
Izslēgt	Noteikumu	28.	punktu.	
2.	Saistošie	noteikumi	stājas	spēkā	vienlaikus	ar	Admi-
nistratīvās	atbildības	likumu.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 2018. gada 25. oktobrī Latvijas Republikas Saeima pieņēma Administratīvās atbildības li-

kumu, kas stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī. Administratīvās atbildības likums paredz 
būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā un administratīvo sodu piemērošanas pro-
cesā. Saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 2. pantu pašvaldību saistošie noteikumi, 
kas paredz administratīvo atbildību, ir daļa no administratīvās atbildības sistēmas, tādēļ 
nepieciešams nodrošināt saistošo noteikumu regulējuma saskaņošanu ar Administratīvās 
atbildības likumā ietvertajām normām.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos noteikta administratīvā pārkāpuma procesa veikšanas kārtība, ad-
ministratīvo pārkāpuma lietu izskatīšanas kārtība un noteikts soda veids un apmērs par 
administratīvo pārkāpumu saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu.

3. Informācija par plānoto projekta ietek-
mi uz pašvaldības budžetu 

Finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu nav prognozējama, jo nav iespējams noteikt 
administratīvo sodu iekasēšanas apmērus.

4. Informācija par plānoto projekta ietek-
mi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā 

Nav tiešas ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām pro-
cedūrām 

Saistošo noteikumu izpildes kontroli un administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratī-
vā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Salacgrīvas novada domes kārtībnieki.
Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Salacgrīvas novada domes Administratīvā komisija.

6. Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām 

Nav notikušas.

 Ar SVVA stratēģiju 2015.–2020. gadam, vērtēšanas kritērijiem var iepazīties un saņemt konsultācijas biedrības Jūr
kante birojā Rīgas ielā 2, Salacgrīvā (2. stāvā). 
 Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājaslapā www.jurkante.lv, Lauku atbalsta dienesta mājaslapā  
www.lad.gov.lv.
 Kontaktpersona Dzintra Eizenberga, tālr. 29427095; e-pasta adrese dzintra@jurkante.lv.
 Projekta iesniegumi jāiesniedz elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) līdz 3. februāra 
pusnaktij. 
 Projektu iesniegumus elektroniskā dokumenta veidā vai papīra formātā nepieņems un nereģistrēs.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 21
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019. gada 17. jūlija saistošajos 

noteikumos Nr. 9 «Par Salacgrīvas novada simbolikas lietošanu» 
paskaidrojuma raksts

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2019. gada 20. novembra  
sēdes lēmumu Nr. 465 (protokols Nr. 14; 5.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 21 
Grozījumi Salacgrīvas novada domes  

2019. gada 17. jūlija saistošajos noteikumos  
Nr. 9 Par Salacgrīvas novada simbolikas 

lietošanu
Izdoti	saskaņā	ar	likuma	Par pašvaldībām 21.	panta	pirmās	daļas	7.	un	16.	punktu

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

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

Jubilāriem
Aizzied ziedi un virpuļo sniegi.
Gadi tāpat.
Plīvo pavardā silta guns.
Atmiņas arī tāpat.
Paldies tev, dzīve, par to, kas bija.
Par to, kas būs, – tāpat.

Silti, mīļi un gaiši sveicieni 
decembra jubilāriem! Vēlam 
veselību, možu garu un prieku!

Lielsalacas ev. lut. baznīcā
24. decembrī pl. 15.15

kora Dvēseles dziesma 
Ziemassvētku ieskaņas koncerts,

pl. 16
SVĒTVAKARA DIEVKALPOJUMS

Svētīgu, veselīgu un
dzīvīgu 2020. gadu!

Spīgo pārsliņas sniega klēpī,
Tur jau brīnumu brīnums ir slēpies.
Zvaigznes staro tik augstu.
Sasildi zemi ar savu plaukstu,
Ar savu sirdi, ar savu gribu,
Ar savu karsto mīlestību.
Tad jau ziema neliksies spīva,
Baltā dvēsele vienmēr būs dzīva.

(M. Bārbele)

Saviem aktīvajiem lasītājiem, atbalstītājiem, 
kolēģiem un sadarbības partneriem 
vēl Tūjas bibliotēkas vadītāja Zeltīte!

Lai Ziemassvētkos
visu mūsu lasītāju sirdis silda

ne tikai sveču liesmiņas,
bet arī laba izlasīta grāmata!

Jaunajā gadā vēlam labu veselību, 
mīlestību un lasītprieku!

Jūsu Salacgrīvas novada bibliotēkas

Apsveikums dzimšanas dienā
Ar 65 bučām apsveicam mīļo Daiguci!

Sveic Aiva, Vita, Dzidra, Anita, Aija, Alla un Viktors

	 	 Lai	ir	kā	pārsla
	 	 Katra	baltā	doma,
	 	 Kas,	debess	atsūtīta,
	 	 Neizkūst!
	 	 Lai	kļūstam	mēs
	 	 Kā	saules	pilnas	jomas,
	 	 Kur	katra	sirds
	 	 Sev	dzintargraudu	gūst!
	 	 	 	 	 (K.	Apškrūma)	

Lai zem ikvienas svētku egles ir 
trīs atslēdziņas – veselībai, laimei un mīlestībai!
Lai sirsnīgi, mīļi Ziemassvētki un 
veiksmīgs, radošs jaunais gads!

Ilona Jēkabsone,
Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja

Ziemassvētku miers lai katrā namā
Laimi, veselību nes!

Spēks un izturība lai mūs ceļā vada, 
Panākumiem bagāts lai ir Jaunais gads!

Gaišas domas un priecīgus Ziemassvētkus!
Sveic Salacgrīvas Sarkanais Krusts

Ikkatram gadam laimes brīdis savs –
Kā katram rītam sava gaiša mala. 
Bet katram gadam ir savs svētvakars, 
Savs slieksnis balts, aiz kura atstāt bēdu.
Pie loga putenis tik tīru dvieli kar, 
Un egles apsnigušās pilnas baltu vēdu. 

(P. Jurciņš)

Vēlu visiem vairāk gaišu domu 
un siltumu sirdī, ko dāvāt sev un 
citiem apkārt. 
Lai izdodas vairot darba prieku, 
saskaņu ģimenē un ielaist 
svētku brīnumu sirdī!

Ilze Ozoliņa,
Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja

Ieeja – 5 EUR.
Galdiņu rezervācija

pa tālr. 27799726

Ar jums šai svētku laikā un 2020. gadā lai notiek

Neparasts brīnums kāds.
Lai laime atnāk un paliek, 

Lai vēlīgs likteņa prāts,
Lai mīlestības ir gana,

Ko saņemt un citiem dot,
Un nedienas gaismas zvanā
Lai dvēsele pārkausēt prot!

Svētīgus svētkus!
2019. gada nogalē

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja 
vietniece Evija Keisele


