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Niedru skulptūru festivāls

8. februārī dabas liegumā Randu pļavas
Salacgrīvas novadā notika otrais Niedru
skulptūru festivāls, ko organizēja Dabas
aizsardzības pārvalde (DAP). Šis festivāls
ir ne tikai palīdzība dabai un biotopu kopšana, bet arī iespēja radoši izpausties un
aizraujoši pavadīt laiku svaigā gaisā īpaši
aizsargājamā dabas teritorijā.
Pirms skulptūru veidošanas dabas izglītības centra Ziemeļvidzeme vadītāja Inta
Soma pastāstīja, kāpēc tiek pļautas un kopā
vāktas niedres. Tad komandas ieņēma viņiem ierādītās vietas, un niedru skulptūru
būve varēja sākties. Redzot, cik pārliecināti
un aktīvi komandas ķeras pie darba, skaidrs
bija viens – mājās labi pastrādāts un ir izdomāts, ko un kā veidot. Skulptūru veidošanai atvēlētās divas stundas paskrēja ļoti ātri,
bet visi paguva laikus pabeigt savus darbus.
Gaidot apbalvošanu, festivāla dalībnieki
aplūkoja citu komandu veikumu, cienājās
ar gardu zupu un kala plānus nākamā gada
niedru skulptūru festivālam.
Katrai komandai Vidzemes reģionālās
administrācijas direktors Rolands Auziņš
pasniedza atzinību par kopīgo darbu unikālā piejūras pļavā un nelielas dāvaniņas.
Savukārt I. Soma pateicās par paveikto: 
– Paldies visiem dalībniekiem! Kopā at
brīvojām daļu randu pļavu no ātraudzīga
jām agresīvajām niedrēm un radoši pava
dījām laiku dabā. Kopīgi esam paveikuši
ļoti labu darbu – jūlijā jumstiņu gladiolu
pļava noteikti ziedēs!
Kopā randu pļavās darbojās 10 komandu ar 87 dalībniekiem un 12 DAP kolēģi
nodrošināja, lai viss būtu saprotams un
darbošanās būtu patīkama. Komandas un
viņu veikums:

Komanda Bez mums jau nevar tik un tā ar skulptūru Par divām bitēm

Mačete ar skulptūru TV komentētāji;
Ugunīgā lāpa ar skulptūru TV tornis;
Pūt, vējiņi ar skulptūru par kuģi ar Uldi
un Baibu;
l SALAC ar skulptūru Salaca ir kā skais
ta sieviete, bet ne visiem tā tiek!;
l Niedru rauši ar skulptūru Pusdienās
spagetti;
l Kaktuss sporto ar skulptūru Ronītis;
l Svennes ar Raganu;
l Bez mums jau nevar tik un tā ar skulptūru Par divām bitēm;
l Velotreniņi.lv ar olimpisko lāpu;
l
l
l

Salmi vējā ar skulptūru Žirafe savannā.
Paldies atbalstītājiem: Salacgrīvas novada domei, Visit Salacgriva, AS Brīvais
vilnis, veikalam Acteks, restorānam PĻA
VAS un biedrībai Mežābele.
Vēlāk I. Soma pastāstīja, ka randu pļavās veidotās niedru skulptūras aplūkojuši
cilvēki no Dobeles, Rīgas, Valmieras, Rūjienas, Limbažiem, Ainažiem, Salacgrīvas
un visi bijuši sajūsmā.
Niedru skulptūru festivāls norisināsies
arī nākamgad februāra otrajā sestdienā –
joprojām randu pļavās.
l

DAP informē, ka dabas liegums Randu
pļavas dibināts jau 1962. gadā, lai aizsargātu piejūras pļavas un tajās atrodamās
retās augu sugas. Šī ir arī nozīmīga ligzdojošo bridējputnu un ūdensputnu dzīvotne. Randu pļavās niedres sastopamas ļoti
lielās platībās, un tās jāpļauj, lai neaizaugtu bioloģiski vērtīgie zālāji, bet mitrainēs
tiktu saglabāti putnu ligzdošanai labvēlīgi
apstākļi.
Ilga Tiesnese
Andra Soma foto

Konkursa Ziemas rota 2019 uzvarētāji
14. februāra Valentīndienas ballē Ainažu kultūras namā svinēja ne tikai visu
mīlētāju dienu, bet arī sumināja konkursa
Ziemas rota 2019 uzvarētājus. Konkursam
bija pieteikts 15 novada izgaismoto objektu, kurus komisija apskatīja un vērtēja
pagājušā gada nogalē.
10. februārī vērtēšanas komisija (Kristaps Močāns, Ilona Jēkabsone, Ilze Ozoliņa, Ineta Cīrule, Ilona Apele, Aija Kirhenšteine, Gundega Upīte un komisijas
priekšsēdētāja Evija Keisele) noteica un
apstiprināja labākos trīs nominācijās – Pri
vātmājas, Daudzdzīvokļu mājas, māju ko
operatīvi un Uzņēmums vai sabiedriskais
objekts. Ko vērtēšanas komisija redzēja un
kādi objekti bija pieteikti konkursam Zie
mas rota 2019, varēja uzzināt Salacgrīvas
Novada Ziņās janvārī, bet šoreiz par nominācijām un apbalvošanu.
Svētku pasākumu Ainažu kultūras namā
atklāja Reinis Maurītis, izpildot četras zināmas un iemīļotas dziesmas. Savukārt
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes lietās E. Keisele pateicās visiem
konkursa dalībniekiem un, aicinot piedalīties nākamajos, atgādināja Jaunbrantu
māju saimnieka Gunta Jankovska vārdus:
– Mēs nevaram būt vienaldzīgi, mums taču
ir jāpiedalās, jo kurš gan cits, ja ne mēs
paši… Sveicot Svētā Valentīna jeb visu
mīlētāju dienā, Evija novēlēja: – Lai visa
gada garumā un visu mūžu jūsu ģimenes
un jūsu sirdis rotā mīlestība!

Ziemas
rotas 2019
uzvarētāji
nominācijā
Privātmāja –
īpašuma
Jaunbranti
saimnieki
Guntis
un Dace
Jankovski
(vidū)
kopā ar
vērtēšanas
komisiju.
No kreisās –
Ineta Cīrule,
Gundega
Upīte-Vīksna
un Evija
Keisele

Novada domes ainavu arhitekte Gundega Upīte-Vīksna uz apbalvošanu pirmos
aicināja tos, kuriem līdz godalgotajām
vietām mazliet pietrūka. Atzinības rakstus
un pašvaldības dāvanas nominācijā Pri
vātmāja saņēma īpašumi Pārupes ielā 14,
Liepupē, Līvānu ielā 13, Jelgavkrastos,
Jūrmalas ielā 63, Smilšu ielā 1, Zvejnieku
ielā 1 un Salacas ielā 5a, Salacgrīvā; kā arī
Sporta ielā 10, Ainažos.
Šajā nominācijā 3. vieta īpašumam Valdemāra ielā 49, Ainažos, 2. – Vecpeldēm

Liepupes pagastā, bet 1. vieta tikai ar viena punkta pārsvaru īpašumam Jaunbranti
Ainažos.
Nominācijā Daudzdzīvokļu mājas,
māju kooperatīvi bija pieteikti trīs objekti:
1. vietā K. Barona iela 3 Ainažos, 2. vietā
viņu kaimiņi – K. Barona iela 7-k2 Ainažos un 3. vietā Rīgas iela 2A Svētciemā.
No nominācijā Pakalpojumu, darīju
mu un sabiedrisks objekts pieteiktajiem
diviem pretendentiem 2. vieta piešķirta
Korģenes veikalam, bet 1. vieta viesnīcai

Tūjaskrasti Liepupes pagastā.
Nominanti katrā kategorijā saņēma
naudas balvas: 3. vieta 70, otrā 110 un pirmā 150 eiro.
Izvērtējot Ziemas rotai 2019 pieteiktos
objektus, komisija 50 eiro speciālbalvu
piešķīra Viesturam Reiziņam par ikgadēju
gaismas figūru uz ēkas fasādes. 2018. gada
smaidīgo ruksi pērnā gada nogalē tur bija
nomainījis simpātisks peļuks.
Uzvarētāji privātmāju nominācijā Dace
un Guntis Jankovski no Jaunbrantiem
atzina, ka pagājušais viņiem bijis īpaši
veiksmīgs gads, jo uzvarēts arī sakoptāko
sētu konkursā. – Esam priecīgi, jo līdz pē
dējam brīdim nezinājām, kurš ir labākais
šajā nominācijā. Pagājušajā gadā «Zie
mas rotai» pieteicāmies pirmo reizi, tad
viss sanāca tā sasteigti, šogad mēs laikus
plānojām un pārdomāti veidojām gaismas
elementus, darījām tā, lai pašiem patīk.
Gaismiņas bija saliktas uz laika relejiem,
tās dega vakarā no pieciem līdz desmitiem
un no septiņiem līdz desmitiem rītā, – viņi
izklāstīja. Šī naudas balva tāpat kā iepriekšējā tiks tērēta jaunu lampiņu pirkšanai.
Jau tagad Guntis plāno, ko iegādāties un
ko uzlabot.
Paldies par jauko vakaru Ainažu kultūras nama komandai: vadītājai Madarai
Ogai-Timofejevai, Solveigai Muciņai,
Jānim Runcim un mūsu pašu mūziķiem –
Avārijas brigādei.
Ilga Tiesnese
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Var iesniegt
lauku bloku
precizējumus

Līdz 1. aprīlim lauksaimnieki var veikt
lauku bloku un ainavu elementu precizēšanu un iesniegt precizēšanas pieprasījumus.
Tie jāiesniedz tikai tad, ja klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, no
lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību vai pievienot jaunus ainavas elementus.
Lauku bloku precizēšanas pieprasījumā
ir iespēja izveidot lauksaimnieka bloku,
savu apsaimniekoto platību nošķirot no
kaimiņu apsaimniekotajām platībām.
Svarīgi! Dienests iesniegumu lauku
bloku precizēšanai var noraidīt, ja izmaiņas ir mazākas par 0,1 ha vai 2% no lauku
bloka platības.
Svarīgi ievērot, ka platībai uz lauku
bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi ir jābūt sakoptai (tajā nav krūmu, celmu, kūlas u.c.). Precizētā platība
tiks apsekota arī dabā. Ja tā nebūs sakopta,
to neiekļaus lauku blokā un sezonas laikā
atkārtoti platības apsekošanu neveiks.
Klienti var pārliecinieties par savām
apsaimniekotajām platībām Lauku atbalsta dienesta (LAD) ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā, kurā ir apkopota aktuālākā
informācija par lauksaimniecībā izmantojamo zemi un ainavu elementiem lauku
blokos: http://karte.lad.gov.lv vai LAD
elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
Uzmanību! LAD atgādina, ka lauku
bloku precizēšanas pieprasījums nav iesniegums platību maksājumu saņemšanai.
Lai pieteiktos platību maksājumiem, no
aprīļa vidus EPS vajadzēs iesniegt vienoto
iesniegumu. Iesniedzot to, varēs pieteikt
tikai tādu sakoptu ārpus lauku bloka platību, kas ir vismaz 0,30 ha.
Rokasgrāmatas un pamācības – LAD
mājaslapā www.lad.gov.lv.
Informāciju sagatavoja
LAD Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis 67095000
E-pasts prese@lad.gov.lv

Latvijas meža
programma 2020

Latvijas Mežu sertifikācijas padome
6. martā plkst. 11 Salacgrīvā, jaunatnes
iniciatīvu centrā Bāka organizē semināru
Meža dzīvnieku populāciju kontrole, medī
bas un dabas aizsardzība, pārnadžu medī
bas, ieroču aprites likums.
Lektoru statusā aicināti meža un saistīto nozaru profesionāļi, zinātnieki, mācībspēki, uzņēmumu vadītāji un nevalstiskā
sektora organizāciju līderi.
Seminārs ir bez maksas. Informācija un pieteikšanās – 25414008 vai
ml@hs.lv, birojs@lmsp.lv.
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Sakopsim savu Latviju – Lielā talka
šogad norisināsies 25. aprīlī

25. aprīlī jau divpadsmito gadu norisināsies Lielā talka, kurā uzmanība tiks
vērsta uz apkārtējās vides sakopšanu un
labiekārtošanu, tajā pašā laikā domājot arī
par Latvijas ilgtspēju un virzību iepretim
zaļākās valsts pasaulē statusam. Viens no
2020. gada Lielās talkas vadmotīviem –
Sakop savu sētu, tava sēta – Latvija. Šogad
talkas laikā papildus atkritumu vākšanai un
šķirošanai aicinām veikt arī dažādus labiekārtošanas darbus, lai kopīgiem spēkiem
padarītu Latviju tīrāku un skaistāku.
Lielās talkas vadmotīva mērķis ir veicināt izpratni, ka mums ir jārūpējas ne tikai
par savu sētu, pagalmu, bet par valsti kopumā. Tieši tā iemesla dēļ jau otro gadu
līdz ar Lielās talkas kustību norisinās arī
Ideju talka. Tajā ikviens ir aicināts nākt
klajā ar idejām, kas ilgtermiņā var nodrošināt Latvijas ilgtspēju, domājot ne tikai
par to, kā atkritumus samazināt, bet kā tos
neradīt.
Ņemot vērā pašvaldību aktīvo iesaisti,
arī šogad Lielajā talkā turpināsies pērn aizsāktā atkritumu šķirošana, kurā talcinieki
tiks aicināti atdalīt plastmasu, izmantojot
zilus maisus, bet citiem atkritumiem būs
paredzēti baltie maisi.

Ar šo gadu Lielā talka sāk sadarbību ar biedrību 1836, akcentējot Latvijas
1836 km garās pierobežas sakopšanu un
labiekārtošanu, lai mūsu valstī veicinātu vides tūrismu. Projekta 1836 vadītājs
Enriko Podnieks atgādina, ka darbs pie
projekta 1836 tika sākts pirms pieciem gadiem. Tā mērķis – atdzīvināt 1836 km garo
Latvijas robežu, izveidojot tūrisma ceļu.
– Šogad Lielajā talkā pilnveidosim iesāk
to, uzlabojot infrastruktūru, – ieraksim
100 ceļa stabu apkārt Latvijas robežai, –
viņš stāsta. Iedzīvotājiem uzņēmumiem,
kopienām, skolām un ģimenēm ir iespēja
rezervēt savu stabiņu līdz 25. martam mājaslapā www.1836.lv/celotaja-karte/.
11 gados Lielajā talkā kopumā piedalījušies aptuveni 500 000 cilvēku, latvieši

talkojuši arī citās pasaules valstīs. Salīdzinot ar 2008. gadu, atkritumu daudzums ir
vairāk nekā par pusi samazinājies. Daudzviet pašvaldību teritorijās vairs nav atrodami atkritumi, tāpēc pavasaros tiek organizētas apkārtnes labiekārtošanas un koku
stādīšanas talkas. – Šie fakti ir apliecinā
jums tam, ka Lielā talka ir konsekventi
virzījusies izvēlētā mērķa – tīras un zaļas
valsts – virzienā. Talka kā lielākais izglī
tojošais un vides sakopšanas ikgadējais
notikums nesis rezultātus, un arī turpmāk
tam būs nozīmīga loma vides sakopšanā.
Bet būtiskākais tomēr ir cilvēku attiek
smes un paradumu maiņa. Lielā talka ir
unikāla kustība, jo spēj pastāvēt tik ilgus
gadus un cilvēki katru gadu talkas dienā
ir gatavi iet un darīt kaut ko savas valsts
un līdzcilvēku labā. Tā ir talkas lielākā
vērtība, tāpēc gribētu pateikties visiem,
kuri ik gadu talko un gatavojas to darīt arī
šogad, – uzsver Lielās talkas organizatore
Vita Jaunzeme. Tiekamies 25. aprīlī!
Papildu informācija –
Gita Sauka,
Lielās talkas 2020
sabiedrisko attiecību konsultante

Paplašināts Vienotajos klientu
apkalpošanas centros sniegto
pakalpojumu klāsts

No 1. janvāra Valsts un pašvaldību
vienotajos klientu apkalpošanas centros
(Pakalpojumu centri) paplašinājies sniegto pakalpojumu klāsts – speciālisti palīdz
apgūt Būvniecības informācijas sistēmas
(BIS) lietošanu, kā arī sniedz konsultācijas un palīdz elektroniski pieteikt Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA)
un Veselības un darbspēju ekspertīzes
ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) pakalpojumus.
Pakalpojumu klāsts paplašināts, lai iedzīvotājiem būtu iespēja saņemt zinoša
speciālista konsultācijas un pieteikt pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Tāpat Pakalpojumu centru darbinieki
praktiski palīdz darbā ar datoru, internetu, jautājumos par e-pakalpojumu pieteikšanu, e-adreses izveidi u.c., mudinot
turpmāk e-vidē darboties patstāvīgi.
Kopš 2020. gada 1. janvāra visas jaunās būvniecības ieceres var uzsākt tikai
elektroniski, izmantojot Būvniecības
valsts kontroles biroja (BVKB) BIS. Šīs
izmaiņas attiecas ne tikai uz būvniecības
nozares speciālistiem, bet arī uz ikvienu
iedzīvotāju un uzņēmēju, kurš plāno veikt
būvniecību. Tagad Pakalpojumu centros
var saņemt informāciju par BIS publiskās

sistēmas sadaļu E-pakalpojumi un lietotāja darba vietu. Pakalpojumu centru speciālisti arī palīdzēs apgūt e-pakalpojuma
Pilnvarošanas risinājums publiskās sistē
mas lietotājiem izmantošanu.
Tāpat Pakalpojumu centros kopš
1. janvāra var saņemt informāciju par
trim SIVA pakalpojumiem – profesionālās piemērotības noteikšanu, profesionālo
rehabilitāciju un transportlīdzekļa pielāgošanu cilvēkiem ar invaliditāti un personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Pakalpojumu centru speciālisti palīdzēs
iegūt nepieciešamo informāciju un sniegs
atbalstu formalitāšu kārtošanā.
Savukārt, ja nepieciešams kārtot ar
invaliditāti saistītus jautājumus, Pakalpojumu centru speciālisti palīdzēs sagatavot
iesniegumu VDEĀVK par invaliditātes
ekspertīzes noteikšanu, iesniegumu invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai, apskatīt personas datus VDEĀVK
reģistrā un sagatavot pieteikumu atkārtotas invalīda apliecības izsniegšanai.
Pakalpojumu centru izveide Latvijā
tika uzsākta 2015. gadā. Vienotajos klientu centros vienuviet var saņemt pašvaldību un dažādu valsts iestāžu, piemēram,
Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts soci-

ālās apdrošināšanas aģentūras, Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras u.c. pakalpojumus. Tāpat centros var saņemt konsultācijas par e-pakalpojumiem un praktisku
palīdzību darbam ar datoru, internetu,
jautājumos par e-adreses izveidi u.tml.
Pašlaik Latvijā pieejami klientu apkalpošanas centri 90 pašvaldībās. Visu Pakalpojumu centru adreses var atrast portāla
Latvija.lv sadaļā Vienotie pakalpojumu
centri.
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (VARAM) apkopotie dati liecina, ka 2019. gadā iedzīvotāji Pakalpojumu centros pieteikuši 34 381 pakalpojumu un saņēmuši
57 744 konsultācijas.
Vita Krieviņa,
VARAM Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja

Dzimtsarakstu nodaļas informācija par 2019. gadu

Pērn Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēti 27 jaundzimušie, lai gan
pavisam novadā piedzima 43 bērni. Uz
citām nodaļām pēc dzimšanas apliecībām
bija devušies 16 bērnu vecāki. Reģistrējot
bērna dzimšanu mūsu nodaļā, pašvaldība
vecākiem dāvina dzimšanas apliecības vāciņus ar novada ģerboni un grāmatu Mūsu
bērns, kurā ierakstīts domes priekšsēdētāja novēlējums mazulim. Grāmatā paredzēta vieta, kur vecāki var ierakstīt svarīgus
un mīļus datus atmiņām par bērna pirmo
dzīves gadu. Tajā ir iekļauti arī noderīgi
padomi vecākiem mazuļa aprūpē.
2019. gadā novadā meitenēm doti vārdi Stefānija, Šarlote, Estere, Enija, Hanna, Kristiāna, Ella, Made, Estere, Olīvija,
Elza, Elizabete, Madara, Monta Karlīna,
Matilde. Reģistrētie puišu vārdi bija Re-

nārs, Jānis Oto, Oto, Nauris, Kaspars,
Abrahams, Kurts, Alekss, Daniels, Edvards, Toms, Olafs,
Divu jaundzimušo dzīvesvieta reģistrēta Ainažos vai Ainažu pagastā, piecu –
Liepupes pagastā un 20 – Salacgrīvā un
Salacgrīvas pagastā.
Dzimšanas reģistrēšanas brīdī savstarpējā laulībā bija 12 jaundzimušo vecāki,
savukārt 14 bērnu vecākiem, reģistrējot
dzimšanu, bija jāraksta paternitātes atzīšanas iesniegums, viens no tiem – trīspusējais. Viena bērna dzimšanas ieraksts
sastādīts bez ziņām par tēvu.
Nodaļā reģistrētas 37 laulības, no tām
32 noslēgtas nodaļā, piecas – baznīcās.
Tāpat kā iepriekšējā gadā, lielākās daļas
laulību noslēdzēju dzīvesvietas ir citos
novados vai ārzemēs:

15 pāriem abu laulāto dzīvesvietas
deklarētas Salacgrīvas novadā,
l četros pāros viens no laulātajiem deklarējis dzīvesvietu Salacgrīvas novadā,
l 18 pāros abi bija no citiem novadiem.
Mūsu novadā laulībā stājušies trīs citu
valstu pilsoņi. Laulību noslēgušas sievietes vecumā no 20 līdz 81 gadam, vīrieši
vecumā no 19 līdz 71 gadam. Atkārtotā
laulībā stājušies deviņi vīrieši un sešas
sievietes.
Savukārt 15 citu gadu laulības reģistra
ierakstos izdarīta atzīme par laulības šķiršanu.
Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2019. gadā sastādīts 31 miršanas
reģistra ieraksts – 14 sievietēm un 17 vīriešiem. Visilgāko mūžu bija nodzīvojusi
98 gadus veca salacgrīviete. Jaunākā mūl

žībā aizgājusī sieviete bija 62 gadus veca.
Mirušo vīriešu vecums bija no 47 līdz
93 gadiem. Divu mirušo personu dzīvesvietas bija deklarētas citos novados.
Civilstāvokļa aktu reģistri ar dažādām
ziņām papildināti 21 reizi. Atkārtoti izsniegtas 23 apliecības. Pērn nodaļa nesaņēma nevienu iesniegumu par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu.
Ja rodas jautājumi par pakalpojumiem,
kurus sniedz Dzimtsarakstu nodaļa, lūdzu
interesēties pa tālruni 64071979, e-pastā
liga.zalite@salacgriva.lv vai novada mājaslapā www.salacgriva.lv, kā arī
l Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas
novadā, 1. stāvā – 107. kabinetā,
l Mežgravās, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā, bāriņtiesas kabinetā
(tālr. 64023933).
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Īstenots projekts
Svētupes aizsardzības biedrības dalībnieki realizējuši
projektu Vides aizsardzība Svētupē, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam apakšpasākuma Darbības īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratē

ģiju aktivitātē Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas.
Projekta kopējās izmaksas  – 13 912,58 eiro, no kurām
90% (12 521,32 EUR) ir ELFLA publiskais finansējums,
bet 10% (1391,26 EUR) – Salacgrīvas novada domes
līdzfinansējums.
Par piešķirto finansējumu iegādātas divas jaudīgas ie-
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rīces, kas paredzētas lietošanai diennakts tumšajā laikā
maluzvejnieku vieglākai identificēšanai un to atrašanās
vietas noteikšanai. Biedrības pārstāvji 2019. gadā pārbaudījuši vairāk nekā 500 makšķernieku un zvejnieku un
sastādījuši 33 protokolus par nelikumīgiem zvejas rīkiem
un 34 administratīvos pārkāpumu protokolus.
Svētupes aizsardzības biedrības pārstāvji izsaka pateicību Salacgrīvas novada domei par projekta līdzfinansēšanu.
Informāciju sagatavoja Jānis Ozoliņš

Par makšķernieku klubu Salackrasti

Sākoties jaunajam gadam, ir ierasts izvērtēt iepriekšējā gadā padarīto un kalt plānus nākotnei. Salacgrīvas
Novada Ziņās esam rakstījuši par novada iestāžu, struktūrvienību un biedrību paveikto. Šoreiz par to, kāds bijis
pērnais un kāds būs šis gads, stāsta makšķernieku kluba
Salackrasti biedri Oļegs Sumčenko, Arnis Birzgalis, Atis
Apelis un Ģirts Kalniņš.
Iesākot stāstīt par paveikto, Salackrastu vadītājs
O. Sumčenko uzsver, ka galvenais klubā apvienoto makšķernieku mērķis un uzdevums ir lašu, taimiņu un nēģu
populācijas saglabāšana un atjaunošana Salacā un zivju
resursu aizsardzība.
Katru gadu makšķernieku kluba vīri atjauno dabīgās
nārsta jeb berzes vietas lašiem, jo, kā zināms, Salaca ir
viena no četrām dabīgajām lašu nārsta upēm Latvijā. Vienā vārdā šo darbu sauc par Salacas lašu nārsta vietu rekultivāciju, bet zem tā slēpjas smags, fizisks darbs visas
vasaras garumā vairākos etapos. Pirmais no tiem ir upē
augošās zāles pļaušana,

kurai seko tās promvešana ar automašīnām.

Darba rezultātā veidojas tīra, sīkiem akmentiņiem klāta upes gultne, laba berzes jeb nārsta vieta lašiem.

Tagad nārsta vietu rekultivāciju vīri veic ar pašu
projektētiem ūdens sūkņiem, bet O. Sumčenko atceras,
ka pirms gadiem nārsta vietu sakārtošanu uzsākuši ar
laužņiem: – Rudenī, veicot lašu nārsta vietu uzraudzību,
konstatējām, ka laši paši nevar uztaisīt sev berzes vietas,
jo upe aizaugusi un vecajās berzes vietās izveidojusies
10–30 centimetru bieza zāļu velēna. Piezvanīju «Salac
krasta» biedriem, paņēmām laužņus un, kamēr upē zems
ūdens līmenis, sākām to tīrīt. Pirmajā gadā tur, kur nebija
nevienas berzes vietas, izveidojām sešas. Arnis Birzgalis
ieteica smago fizisko darbu aizstāt ar ūdens spiedienu,
pamēģinot upes tīrīšanas darbos izmantojot ūdens sūkni.
Pamēģinājām – iet tā lieta. Pirmajā gadā strādājām ar
mazo sūkni, nākamajā uzkonstruējām jaudīgāku, tur bija
jau 16 berzes vietas.

Lai labāk un kvalitatīvāk veiktu upes rekultivāciju,
makšķernieku klubu atbalstīja Salacgrīvas novada dome,
piešķirot finansējumu divu lieljaudas sūkņu iegādei.
Upē veiktais monitorings parāda – ja tā ir attīrīta no
zālēm, ar katru gadu beržu vietu skaits pieaug, lašu populācijas pieaugums ir proporcionāls beržu vietām. Trīs
gadu laikā ar sūkni ir iztīrīti vairāk nekā 5000 m² upes
gultnes, zāle izpļauta vēl lielākā platībā. Katras konkrētās
nārsta vietas atjaunošana jāveic katru gadu, bet darīt to
atkārtoti ir daudz vieglāk un ātrāk.

Makšķernieku klubs Salackrasti dibināts
2003. gadā, tā mērķis ir apvienot makšķerniekus
makšķerēšanas kā idejiski un praktiski
organizēta un civilizēta, sportiska rakstura
zivju pašpatēriņa ieguves veida attīstīšanai un
popularizēšanai, Salacas kā nacionālās lašu
indeksa upes statusa nodrošināšanai, zivju
resursu pavairošanai, aizsardzībai un kontrolei,
makšķerēšanas attīstībai Rīgas līča piekrastē, kā
arī apkārtējās vides aizsardzībai, lai koordinētu
biedrības biedru darbību kopīgu interešu
aizstāvēšanai, kā arī, lai pārstāvētu savas biedru
intereses attiecībās ar valsts varas, pārvaldes
un citām institūcijām Latvijā un ārzemēs, kuru
darbība ietekmē biedrības biedru intereses.
lietas viņiem jāmācās un jāapgūst no jauna. Makšķernieki
no pieredzes zina, kur ir berzes vietas un kur tīrīt, viņi pat
sastādījuši beržu karti. Oļegs uzsver, ka tādā veidā viņai
dara labu darbu gan upei, gan sev. – Cenšamies, lai upē
zivju resursi palielinātos un Salaca būtu vislabākā upe
Latvijā. Esam secinājuši, ka zivju ar katru gadu upē ir
arvien vairāk, – viņš teica.
Visu gadu makšķernieku kluba „Salackrasti” biedri
kopā ar Valsts vides dienesta inspektoriem veic pastiprinātu upes uzraudzību, dokumentu pārbaudes un reidus
lašveidīgo nārsta un migrācijas vietās. Šogad līdz 27. janvārim 13 reidos Salacā aizturēts 16 pārkāpēju, no kuriem
tikai divi bijuši vietēji, pārējos A. Birzgalis nodēvējis par
viesstrādniekiem.

Lielākā daļa konstatēto pārkāpumu ir makšķerēšanas
licenču viltošana, makšķerniekiem tajās mainot personas
kodus. Šāda negodprātīga rīcība samazina licenču skaitu, jo noviltotās licences aiziet zudumā. Makšķernieki ir
pārliecināti, ka kontroles trūkums un nesakārtotie likumi
mudina nodarboties ar maluzvejniecību. Kluba biedri uzskata, ka visiem administratīvajiem pārkāpumiem jābūt
saistītiem – piemēram, ja nav nomaksāts sods, nevari,
teiksim, veikt automašīnas tehnisko apskati.
Šajā gadā kluba Salackrasti vīri turpinās Salacas upes
iesākto rekultivāciju un atjaunos lašu berzes vietas, līdzdarbosies projektos par lašu, taimiņu un nēģu populācijas
saglabāšanu un papildināšanu.

Tad seko darbs ar lieljaudas sūkni, kad ar ūdens strūklu
tiek izārdīta zāļu veidotā velēna. Vienam vīram strādājot
ar šo sūkni, citi paralēli darbojas ar kapļiem, ārdot zāļu
sakņu sistēmu.

Upes pļaušanas un tīrīšanas darbus, konsultējoties ar
institūta BIOR speciālistiem, makšķernieku kluba 38 vīri
brīvprātīgi vairākus desmitus dienu veic jūlijā un augustā
atkarībā no ūdens līmeņa. Latvijā šādu upes rekultivācijas sistēmu ieviesuši tieši Salackrastu vīri, tāpēc daudzas

Lai cīnītos ar maluzvejniekiem, klubs savos reidos
izmantos termokameras un plāno iegādāties dronu zivju
resursu aizsardzībai.
Ilga Tiesnese
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Parakstīta
ģenerālvienošanās

Edīte Kaimiņa un Dagnis Straubergs ģenerālvienošanos parakstījuši

29. janvārī Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības patstāvīgās vienības Limbažu
starpnovadu arodorganizācijas (LIZDA)
priekšsēdētāja Edīte Kaimiņa parakstīja
ģenerālvienošanos starp Salacgrīvas novada pašvaldību un LIZDA. Tās mērķis ir
veicināt sadarbību un sociālā dialoga attīstību starp pašvaldību un arodorganizāciju
par novada izglītības iestādēs strādājošo
tiesisko aizsardzību, darba un sociālajām
garantijām, kā arī organizēt abpusēju informācijas apmaiņu un tikšanos jautājumos, kuros skartas izglītības nozarē strādājošo darbinieku profesionālās, sociālās
un ekonomiskās tiesības un intereses.
– Esam izskatījuši priekšlikumus, sa
balansējuši vēlmes, iespējas un, izpildot
arodbiedrības ieteikumus, esam nonākuši
pie kopsaucēja, – pirms ģenerālvienošanās

parakstīšanas uzsvēra pašvaldības vadītājs
Dagnis Straubergs. – Šodien ar LIZDA
mēs vienojāmies par turpmāko sadarbību,
esam pacēluši algas auklītēm, apmaksā
sim izglītības iestāžu darbinieku veselības
apdrošināšanu. Ārpus šīs vienošanās kat
rā izglītības iestādē ar darba devēju ir no
slēgts koplīgums, kurā darbiniekiem pa
redzēti dažādi papildu bonusi, piemēram,
atšķirībā no citām pašvaldībām, mums ir
paredzētas piemaksas par darba kvalitāti.
Šīm vajadzībām 2020. gada budžetā esam
piešķīruši finansējumu.
Arodorganizācijas
priekšsēdētāja
E. Kaimiņa sacīja paldies par labo sadarbību un ātro jautājumu risināšanu: – Mani
patīkami pārsteidza pašvaldības ātrā rī
cība. Liels paldies par auklīšu algām un
apdrošināšanu, tā ir liela pretimnākšana.
Ilga Tiesnese
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Klientu apkalpošanas
centrā Salacgrīvā

Atgādinām, ka Salacgrīvas novada
valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) iespējams
pieteikt šādus Valsts un sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus:
n Apbedīšanas pabalsts
n Bērna invalīda kopšanas pabalsts
n Bērna kopšanas pabalsts
n Bērna piedzimšanas pabalsts
n Bezdarbnieka pabalsts
n Brīvprātīga pievienošanās valsts
sociālajai apdrošināšanai
n Ģimenes valsts pabalsts
n Invaliditātes pensija
n Klienta nāves gadījumā nesaņemtās
pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksai
n Maternitātes pabalsts
n Pabalsts invalīdam, kuram
nepieciešama kopšana
n Pabalsts transporta izdevumu
kompensēšanai invalīdam, kuram ir
apgrūtināta pārvietošanās
n Pārmaksātās valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksas
n Paternitātes pabalsts
n Personas datu vai izmaksas adreses
maiņa
n Pabalsts mirušā pensijas saņēmēja
laulātajam
n Slimības pabalsts
n Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju
2. līmeņa) dalībnieka konta izraksts
n Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju
2. līmeņa) dalībnieka reģistrācija un
ieguldījumu plāna izvēle
n Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju
2. līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un
ieguldījumu plāna maiņa
n Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts
n Vecāku pabalsts
n Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar
uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc
pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas

Pensiju otrā līmeņa mantošana
Turpat var saņemt arī Valsts ieņēmumu
dienesta pakalpojumus:
l algas nodokļa grāmatiņu iesniegšanu
darba vietā;
l iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu;
l VID izsniegtu identifikatoru un paroli
EDS lietošanai;
l iesniegt gada ienākumu deklarāciju.
Iespējams arī atbalsts darbam ar EDS
un e-pakalpojumu lietošanā.
Centrā var saņemt Lauksaimniecības
datu centra pakalpojumu mājas (istabas)
dzīvnieku reģistrācijā.
Tāpat sniedzam konsultācijas par Valsts
zemes dienesta, Uzņēmumu reģistra, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts darba
inspekcijas, Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes, Lauku atbalsta dienesta e-pakalpojumiem un sniedzam praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID
viedkartes lasītāju un palīdzību darbam
portālā www.latvija.lv.
Salacgrīvas novada domes VPVKAC
mērķis un uzdevums ir sniegt informāciju
un konsultēt privātpersonas un uzņēmējus
par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru
un nepieciešamajiem dokumentiem.
n

UZMANĪBU – SVARĪGI!
l Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC,
jāuzrāda personu apliecinošs
dokuments – pase vai identifikācijas
karte.
l Lai saņemtu e-pakalpojumu,
nepieciešams autentificēties ar savu
internetbanku, eID karti vai
elektroniskā paraksta viedkarti
Ārija Mikša,
klientu apkalpošanas speciāliste

Tikšanās Runā viegli par panākumiem

27. janvārī Salacgrīvas novada domē
tikās novada jaunieši, domes speciālisti un biedrības SPIIKIIZI pārstāvji, kuri
ar Erasmus+ atbalstu ir izveidojuši projektu Runā viegli. To īstenojot, biedrības
pārstāvji 24 pašvaldībās kopīgā diskusijā
tiekas ar jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem.
Diskusijas sākumā novada domes
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs pastāstīja par pašvaldības sadarbību ar novada
jauniešiem, pieminot iespēju startēt un gūt
grantu sava biznesa uzsākšanai jauniešu
biznesa plānu konkursā, Jauniešu konsultatīvās padomes darbu, jaunatnes iniciatīvu centra Bāka aktivitātēm un atbalstu jauniešu grupu iniciatīvām. Savukārt
Bākas vadītāja Liene Eglīte un jaunatnes
lietu speciāliste Marta Dance piebilda, ka
grūtākais ir atnākt līdz Bākai, jo, saprotot,
kas centrā notiek, viņi ir gatavi iesaistīties
un darboties. Ceļu no idejas līdz realizēšanai jaunieši iemācās Bākā, darbojoties
iniciatīvu grupās, īpaši B komandā. Liene atzīmēja, ka B komanda šobrīd ir tas
instruments, kas aizstāj jauniešu konsultatīvo padomi: – Tā ir pārņēmusi jauniešu
iesaisti pasākumos un brīvprātīgajos dar
bos.
Krista, Nellija un Ance dalījās savā
pieredzē, veidojot skolēnu mācību uzņēmumu un strādājot tajā. Krista Muciņa ir
pārliecināta: – Es Salacgrīvā jūtos droši
un pārliecināti, arī pieaugušo vidū. Varu
droši domāt un darīt, zinu – aizies! Un
jaunatnes iniciatīvu centrs ir tā vieta, kurā
jaunieši var justies pieauguši.
Biedrības SPIIKIIZI pārstāvis Āris Birze, prezentējot šo projektu, uzsvēra ka galvenais mērķis ir aktīvos, darboties gribošos jauniešus iepazīstināt ar uzņēmējdarbības pamatiem un veicināt interesi par to,
kā arī veidot dialogu un veicināt sadarbību

Salacgrīvas novada domes speciālisti, biedrības SPIIKIIZI pārstāvji un novada jaunieši tikās domē

ar vietējo novadu lēmumu pieņēmējiem.
– Parasti mēs ar jauniešiem tiekamies no
rīta, visu dienu strādājam pie savām ide
jām un pēcpusdienā ar sagatavotu prezen
tāciju dodamies pie lēmumu pieņēmējiem.
Šoreiz viss ir nedaudz citādāk. Vispirms
esam domē un pēc tam jaunatnes inici
atīvu centrā «Bāka» turpināsim sarunas –
ideju ģenerēšanu un mērķu noteikšanu, –
stāsta Āris.
Pašvaldības pārstāvji – domes priekšsēdētājs, viņa vietniece izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes lietās Evija Keisele
un uzņēmējdarbības konsultante Elīna

Lilenblate uzsvēra, ka pašvaldība ir pretimnākoša, atvērta sadarbībai un jauniešu
ideju atbalstam. Galvenais ir pašiem apzināties, ko viņi vēlas. Viņuprāt, svarīgākais būtu pasākumos iesaistīt neaktīvos, jo
aktīvie skolas jaunieši ir aizņemti visur –
mūzikas, mākslas un sporta skolā, dažādās
interešu grupās… Vai viņiem pietiek laika
visam?
Šobrīd par svarīgāko pašvaldības vadītājs uzskata jauniešu konsultatīvās padomes darba atjaunošanu, jo tajā darbojas
ne tikai skolēni, bet arī tie, kuri mācības
vidusskolā jau ir pabeiguši, taču dzīvo,

strādā šeit un vēlas iesaistīties pilsētas un
novada attīstībā.
Pēc diskusijas domē biedrības pārstāvji un jaunieši devās uz Bāku, lai turpinātu sarunas un dalītos pieredzē. Interesants un saistošs bija jaunā uzņēmēja
Edgara Dimanta stāsts. Viņš katru jaunieti
2020. gadā mudina spert mazus soļus pretim jaunām pieredzēm, savukārt Ā. Birze
un Elīna Jogure no biedrības SPIIKIIZI ir
pārliecināti, ka jebkura virzība uz jebko ir
stilīga!
Ilga Tiesnese
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Februāris – Sveču mēnesis

Liepupes bibliotēkas sveču
pēcpusdienā apmeklētāji tikās
ar novadnieci, aromātisko sveču
veidotāju Zandu Pūli.
Jau izsenis zināms, ka svece
ir siltuma un gaismas simbols un
tai piemīt arī kaut kas maģisks.
Uguns spēj nomierināt un attīrīt,
katrai svecei ir sava aura atkarībā no krāsas un aromāta. Sveču
meistare vispirms iepazīstina ar
visiem izejmateriāliem, kas nepieciešami sveces izveidošanai.
Tie bija dakts, tās stiprinātājs, da-

žādu veidu vaski (palmu, kokosriekstu, sojas, bišu) un dabīgās
ēteriskās eļļas, trauciņš svecei.
Pēc stāstījuma par sveces tapšanas procesu mums bija iespēja
katram izvēlēties sev tīkamāko
aromātu un izliet savu svecīti no
sojas vaska. Visvairāk piekritēju
bija lavandas, ciedra un kaņepes
aromātam. Ciedru aromāts attīra
gaisu telpā, to ieteicams izmantot vīrusu laikā. Vasaras sezonā
cieņā ir sveces ar citronzāles aromātu, ko neciena odi. No Zandas

kolekcijas vislielākā piekrišana ir
svecēm ar liepziedu smaržu, kuru
dabīgais aromāts ir tapis Francijas
ražotnēs. Liepziedu svece 120 ml
burciņā mūs priecēs apmēram
25 stundas.
Visi pasākuma dalībnieki, izveidojuši sev pievilcīga aromāta
svecīti un pozitīvi uzlādēti, teica
lielu paldies par jauko pēcpusdienu kopā ar Zandu.
Sarmīte Zvīne,
Liepupes bibliotēkas vadītāja

Sveču mēneša Pievakares
sarunas kopā ar vietējo meistari

Svētciema bibliotēkā Sveču
mēneša Pievakares sarunas pavadījām kopā ar vietējo sveču meistari Anitu Rāpu. Viņas aizraušanās ar svecēm nav nemaz tik
sena, tā apgūta pagājušajā vasarā,
ciemojoties pie radiem Īrijā. Visa
sākums esot pamatnītes izgatavošana. Anita teic, ka šis darbiņš
nepatīkot nevienam. Tālāk sekojot mērcēšana dažādās krāsās,
līdz uzaug apjomīga svece. Pati
griešana gan prasot ievingrinātu
roku. Tad nāk lakošana, žāvēšana, iesaiņošana. Visi šie darbiņi
ir laikietilpīgi, tāpēc palīgā nākot
meita Emīlija. Vienā dienā topot
aptuveni deviņas sveces. Svētku
laikā ļoti pieprasītas bijušas sveces ar uzrakstu vai kādu svētku
simbolu. Anitas mīļākā ir sārtā
svece ar putniņu rūķīša cepurītē. Par pircēju vēlmēm viņai bija
savs spriedums: – Tās sveces, kas
man liekas īsti nesanākušas, tir
gos aiziet visātrāk.
Lai mēs visu sveces liešanas
procesu labāk saprastu, meistare bija sagatavojusi video. Arī
mums tovakar bija tas prieks katram izgatavot savu sveci. Priecājāmies, ka visiem kopā sanāca
tāds sveču mežs. Tiesa, grieztās
sveces gan nelējām, tās dažās
stundās nevar izgatavot, vajadzīgas vairākas dienas.

Anita demonstrē sava darba galarezultātu – jau iesaiņotu sveci

Vēl daudz runājām par sveču
krāsu skaidrojumiem, par ticējumiem, par sveču nozīmi senāk
un tagad, kā arī pārbaudījām savas zināšanas par tām, atbildot uz
āķīgiem viktorīnas jautājumiem.
Tā kā Sveču dienā ne tikai jālej
sveces un daudz jāsmejas, bet arī
jāēd bieza putra, tad mūsu svētku
galdā tika celta Vijas Ozolas vārītā Svecaines biezputra. Protams,
ļoti garšīga! Paldies visiem dalībniekiem, Anitai, Emīlijai un saimniecītei Vijai par jauko vakaru!

Vēl līdz februāra beigām bibliotēkā apskatāma A. Rāpas sveču izstāde. Atnāciet, aplūkojiet!
Vēl jo vairāk tāpēc, ka Anita ir
vietējā – svētciemiete. Būsim
lepni par savējiem, atbalstīsim
un iepazīsim mūsu vietējos dizaina ražotājus. Ja kādā amatnieku tirgū redziet sveci ar Candle
Lady vizītkarti, tad ziniet – tā nāk
no Svētciema un ir Anitas roku
darbs.
Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja
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Novada tautas mākslas
kolektīvi atpūšas kopā

25. janvāra vakarā Salacgrīvas
novada kultūras centrā valdīja
īpaša gaisotne. Pirmo reizi kopējā
atpūtas vakarā tikās visa novada
tautas mākslas kolektīvi. Centra
direktore Pārsla Dzērve sagaidīja
un uzrunāja kuplo pašdarbnieku
saimi, ko jau tradicionāli, mūzikai
skanot, zālē ieveda jauniešu deju
kolektīva Randa vadītāja Anita
Gīze.
Lai kolektīvi labāk savstarpēji
iepazītu cits citu, nosaucot vien
trīs faktus par katru no tiem, konkursa veidā bija jāatmin kolektīvu
nosaukumi. Visiem kopā mums
veicās labi, un pie savas zelta balvas tika katra kolektīva vadītājs –
Ainažu jauktā kora Krasts vadītājs Reinis Maurītis un Salacgrīvas senioru deju kolektīva Saiva
vadītājs Ričards Jerāns, Liepupes
VPDK Ulubele vadītājs Jānis
Trezuns, tradīciju kopas Skale un
jauktā kora Pernigele vadītāja
Arta Zunde, Liepupes vīru ansambļa līdzšinējais vadītājs Agris
Kalniņš, kapelas Ieviņa vadītājs
Valdis Andersons un amatierteātra Vāgūzis vadītāja Inese Broka,
Ainažu amatierteātra vadītāja
Madara Oga-Timofejeva, Ainažu
VPDK Randiņš, SDK Raduraksti
un Salacgrīvas JDK Randa vadītāja Anita Gīze, VPDK Tingeltan

gels vadītājs Jānis Ērglis, senioru
kora Salaca vadītājs Jānis Lucāns,
folkloras kopas Cielava un kapelas Cielavas spēlmaņi vadītāja
Zenta Mennika, pūtēju orķestra
Enkurs vadītājs Vitālijs Bogdanovičs, sieviešu ansambļa Dziedāt
prieks vadītāja Agita Zvejniece un
teātra studijas Visa veida versijas
vadītāja Inese Jerāne.
Vakara gaitā ballētājus priecēja Katrīna Dimanta ar skanīgu un
ekspansīvu priekšnesumu. Vēlāk
Ainažu un Liepupes kolektīvi rādīja radoši veidotas kolektīvu vizītkartes. Ulubele nospēlēja savu
ceļu līdz pasākumam, Pernigele
sveica klātesošos ar muzikālu tostu, Ainažu Krasts par kolektīvu
pastāstīja repa stilā. Ainažu amatierteātra dalībnieki prezentēja
katrs savu radošo pusi, kopā veidojot kolektīvu, Raduraksti savu
līdzšinējo darbību parādīja slaidu
prezentācijā, bet Randiņš devās
ceļojumā cauri dzīvei. Kā nelielu
bonusu Visa veida versijas parādīja etīdi Mākslai jābūt dārgai.
Pasākums raisījās draudzīgā un
nepiespiestā atmosfērā, un kolektīvu dalībnieki, dodoties prom, secināja, ka šādi kopēji vakari jārīko
arī turpmāk. Uz tikšanos nākamgad!
Inese Jerāne

Īstenots projekts
Mūzikas instrumenti
pūtēju orķestrim «Enkurs»

Neklātienes ceļojums ar jahtu

Liepupes bibliotēkā viesojās
mūsu novadnieks Normunds Stūris, lai atsauktu atmiņā ceļojuma
iespaidus ar jahtu no Francijas
uz Filipīnām. Šāds ceļojuma
piedāvājums nācis negaidīti, apdomāties nebijis daudz laika.
Pieņemts lēmums – jāizmanto iespēja. Komandā bija trīs dažādu
tautību cilvēki – latvietis, anglis
un vācietis. Jahta, kas sver 19 t,
ir 15 m gara un 7 m plata. Ceļā
tā devās no Francijas uz Spāniju,
Portugāli, cauri Gibraltāra jūras
šaurumam uz Maroku, Kanāriju
salām, pāri Atlantijas okeānam
(ceļoja 19 dienu) līdz Virdžinu
salām. Elektrību nodrošināja saules paneļi, ūdeni lietošanai attīrīja
no sālsūdens, pārtiku papildināja,
uz krastu dodoties ar motorlaivu. Maltītēm izmantoja arī pašu
noķertās zivis. Izjusts arī vētras
spēks okeānā, kad jahtu novaldīt ir grūti. Bahamu salās pavadīti divi mēneši un daudz kas
apskatīts un iepazīts. Pa ceļam
uz Panamas kanālu pazaudēts
glābšanas plosts, ceļojumu nācies turpināt bez tā. Kanāla šķērsošana ir stresaina, jo tam cauri
iet milzīgu kuģu plūsma. Klusā
okeāna teritorijā piestājuši, lai at-

Biedrība Mēs – sabiedrībai realizējusi projektu

Normunds Stūris starp debesīm un jūru

pūstos trīs nedēļas, kur, peldoties
27 grādus siltā ūdenī, izbaudīta
zemūdens pasaule, redzēti koraļļi. Uzpildījuši pārtikas un degvielas krājumus. Tālāk ceļš vedis uz
Marķīza salām, Taiti, Samoa, Vanuatu. Visbeidzot sasniegtas Filipīnas! Līdz tām nācies pievarēt

21 000 jūras jūdžu. Kopumā ceļojums līdz atgriešanās brīdim
dzimtajā Tūjā ilga gandrīz gadu.
Paldies Normundam par tiešām
interesanto stāstījumu un brīnišķīgajiem video!
Sarmīte Zvīne,
Liepupes bibliotēkas vadītāja

Biedrība Mēs – sabiedrībai īstenojusi projektu Mūzikas instru
menti pūtēju orķestrim «Enkurs»,
kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam apakšpasākuma Darbības īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju aktivitātē Vie
tas potenciāla attīstības iniciatī
vas. Projekta kopējās izmaksas –
197 77 EUR, no kuriem 90%
(17 799,30 EUR) ir Eiropas Savienības publiskais finansējums
un 10% (1977,70 EUR) Salac
grīvas novada domes līdzfinansējums.
Projektā iegādāti dažādi mūzikas instrumenti Salacgrīvas kultūras centra pūtēju orķestrim En
kurs – divi timpāni, divas tubas,
trompete, kornete, pikolo flauta,
tenora saksofons, basa bungas,
kongas, bongas, vēja zvani, toņbloki un to aizsargkastes kvalitatīvākai mūzikas instrumentu

uzglabāšanai un transportēšanai.
Pūtēju orķestrim un arī Salacgrīvas novada mūzikas skolai šis ir nozīmīgs projekts, jo
jauniegūtie instrumenti (timpāni,
koncerta basa bungas, vēja zvani, kongas un bongas) nebija ne
orķestra, ne skolas rīcībā, bet
ikgadējās pūtēju orķestru skašu
programmās nereti tika iekļauti.
Tādēļ šo instrumentu spēlēšanai
tika piesaistīti profesionāli mūziķi. Sekmīgi startējot projektu
konkursā, izdevās iegādāties šos
mūzikas instrumentus, un tagad
tos izmantos arī mācību procesā,
sniedzot iespēju mūzikas skolas
audzēkņiem apgūt līdz šim nebijušu instrumentu spēlētprasmi un
pievienoties Enkuram.
Paldies vietējai rīcības grupai
Jūrkante, Lauku atbalsta dienestam, Salacgrīvas novada domei, īpaši Dagnim Straubergam,
par projekta līdzfinansēšanu un
Salacgrīvas mūzikas skolas direktorei Katrīnai Borozdinai.
Ilze Saklaure
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2020. gada 28. februāris

Aktualitātes vidējās izglītības ieguvē
ar 2020. gada 1. septembri 10. klasē

Kompetenču pieejas īstenošana mācību
saturā ar 2020./2021. m.g. 1. septembri
veidos nozīmīgas pārmaiņas vidējās izglītības posmā. Īpaši aktuālas šīs pārmaiņas
būs tiem skolēniem, kuri nākamajā gadā
uzsāks mācības Salacgrīvas vidusskolas
10. klasē.
Vispārējās vidējās izglītības pakāpes
mērķis ir palīdzēt jaunietim apzināties savas intereses, spējas un sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai profesionālai darbībai. Kāpēc vajadzīgas pārmaiņas?
Šobrīd ir pārāk liels mācību priekšmetu
skaits, ko vidusskolēns mācās vienlaikus,
ir liels obligāto priekšmetu skaits un sasniedzamie rezultāti, kas ir vienādi visās
izglītības programmās.
Jaunais vidusskolas modelis Salac
grīvas vidusskolā paredz:
l samazinātu mācību priekšmetu skaitu,
lai skolēns varētu izvēlēties un padziļināti
apgūt tos mācību priekšmetus, kas nepieciešami nākotnes profesijas apguvei;
l mācību satura apguvi trīs līmeņos (vispārīgajā, optimālajā un augstākajā);
l valsts pārbaudījumi (eksāmeni) būs jākārto atbilstoši mācību satura apguves līmenim;
l mācību satura apguve optimālajā līmenī ir pietiekama, lai iestātos augstskolā.
Mācības vidusskolā notiks kursu veidā – pamata, padziļinātos un specializētos
kursos. Būs noteikts stundu skaits katram
kursam, ko skola var elastīgi plānot ilgākā vai īsākā laika periodā. Plānots, ka
vispārējās vidējās izglītības posmā stundu
skaits mācību satura apgūšanai paliek nemainīgs – ar 36 stundu maksimālo skolēna
slodzi nedēļā. Mācību stundas ilgums joprojām būs 40 minūtes.
Mācību satura apguve notiks trīs līmeņos:
l vispārīgajā – tajā skolēns risina problēmas pazīstamās situācijās, nostiprina pamatizglītībā apgūto mācību saturu, veido
domāšanas paradumus. Mācību saturs šajā
līmenī ir katras mācību jomas obligāti apgūstamā satura daļa;
l optimālajā – tajā skolēns nostiprina
prasmes plānot un īstenot patstāvīgu izziņas un problēmu risināšanas darbību,

Salacgrīvas
vidusskolā –
skaļās
lasīšanas
sacensības

Ir noslēgušās trešās skaļās lasīšanas sacensības mūsu skolā. Tajās varēja piedalīties 5. un 6. klašu audzēkņi. Sacensībām
sākumā bija pieteikušies 14 skolēnu, taču
15. janvārī startēja 11. Viskuplāk pārstāvētā bija 5.c klase, no kuras startēja četri
dalībnieki, 5.a, 5.b un 6.b klasi pārstāvēja
divi dalībnieki no katras klases, 6.a klasē
bija tikai viens drosminieks. Malači ir visi
šo sacensību dalībnieki! Prieks, ka ikviens
tika galā ar uztraukumu un iepazīstināja
klātesošos un žūriju ar savu izvēlēto grāmatu. Paldies Dagnijai Kukai un Elzai
Lazdiņai no 6.b klases, Mārtiņam Hincenbergam, Melisai Lūsei, Everitai Daugulei
un Kristiānai Keišai no 5.c klases, Gabrielai Kalniņai un Guntim Smalkajam no
5.b klases, Aleksim Romanovam un Hein
riham Endem no 5.a klases. Salacgrīvas
vidusskolu reģionālajās trešajās skaļās
lasīšanas sacensībās 11. martā pārstāvēs
Adrians Ginters no 6.a klases. Apsveicam
un novēlam veiksmi!
Paldies žūrijai – Inesei Jerānei, skolotājām Vinetai Dancei, Intai Ciršai un Sanitai
Šlekonei par atbalstu.
Valentīna Kalniņa,
Salacgrīvas vidusskolas bibliotekāre

identificē un risina problēmas vienkāršās,
nepazīstamās situācijās, demonstrē kompleksas prasmes, iegūst produkta radīšanas pieredzi. Mācību saturs šajā līmenī ir
svarīgs vispusīgai vispārējai vidējai izglītībai;
l augstākajā – tajā skolēns apzināti plāno un pārrauga savu izziņas darbību, patstāvīgi risina problēmas nepazīstamās, sarežģītās situācijās, saskata starpdisciplināras likumsakarības, mācās plānot, īstenot,
uzraudzīt un izvērtēt produkta radīšanas
procesu. Mācību saturs šajā apguves līmenī ir padziļināts un paplašināts, un svarīgs
skolēna iecerēto studiju profila specializācijas virzienam.
Katrā mācību jomā ir pamatkursi, padziļinātie un specializētie kursi ar noteiktiem satura apguves nosacījumiem skolēnam. Vidusskolas posmā skolēni mācību
saturu apgūst saskaņā ar jomās plānotajiem rezultātiem kursu veidā:
l pamatkurss sniedz vispārīgā vai optimālā līmeņa zināšanas,
l padziļinātais kurss sniedz augstākā līmeņa zināšanas, bet
l specializētais kurss sniedz specifiskas
zināšanas, izpratni un prasmes.
Plānots, ka skolēni pamatkursus mācīsies galvenokārt 10. un 11. klasē, bet padziļinātos – 11. un 12. klasē – atbilstoši
skolas veidotajam mācību stundu sarak
stam. Skola kursu var īstenot īsākā vai garākā laika posmā, piedāvājot to apgūt, piemēram, viena gada laikā ar vidēji sešām
mācību stundām nedēļā, vai divu gadu
laikā ar vidēji trīs mācību stundām nedēļā. Izglītības iestāde varēs mainīt mācību
stundu skaitu kursā, bet nesamazinot kopējo kursa stundu skaitu vairāk par 15%.

Vidusskolas posmā skolēnam jāapgūst
trīs padziļinātie kursi un saistībā ar vienu no tiem jāveic patstāvīgs pētniecības,
jaunrades vai sabiedriskais darbs. Valsts
pārbaudes darbus (eksāmenus) paredzēts
kārtot latviešu valodā (vismaz optimālajā līmenī), svešvalodā (angļu vai vācu)
vismaz optimālajā līmenī, matemātikā
(vismaz optimālajā līmenī) un augstākajā
līmenī divos no padziļinātajiem kursiem,
kurus skolēns pats ir izvēlējies.
Izvērtējot skolēnu aptauju rezultātus,
Salacgrīvas vidusskola plāno piedāvāt trīs
izvēļu grozus jeb kursu komplektus – valodu jomā (ar svešvalodu apguvi), dabaszinātņu jomā (nodrošinot fizikas, ķīmijas,
bioloģijas, ģeogrāfijas, matemātikas apguvi) un tehnoloģiju jomā. Kursu komplekti
tiks noteikti, ņemot vērā skolēnu izdarīto
izvēli. Projektu nedēļas laikā plānota tikšanās ar 7.–9. klašu skolēniem, lai pārrunātu aktuālos jautājumus par kursu komplektu izvēli. Izmantojot Edurio aptauju
platformu, skolēniem un vecākiem būs
iespēja aizpildīt elektroniskas aptaujas
veidlapas.
Izdarot izvēli par labu vienam no piedāvātajiem kursu komplektiem, ļoti būtiski ir objektīvi izvērtēt vēlamo nākotnes
profesiju, lai izvairītos no vilšanās sajūtas.
Piemērs: jaunietis, kurš nākotnē vēlas studēt mūzikas un vokālās pedagoģijas jomā,
norāda, ka vidusskolā apgūs dabaszinātņu
kursu, padziļināti mācoties ķīmiju, fiziku
un citus eksaktos mācību priekšmetus. Jā,
šādu izvēli var izdarīt un īstenot, taču iepriekš lūdzu apdomāt pieņemamo lēmumu
un neskaidrību gadījumā tikties ar mani
vai mācību pārzinēm individuālā sarunā.
Sanita Šlekone

Satversmes tiesas konkurss

17.  janvārī Satversmes tiesa publicēja
2019. gada septembrī izsludinātā skolēnu
zīmējumu un domrakstu konkursa uzvarētājus un atzinības rakstu saņēmējus, kā
arī konkursa sadarbības partneru izvēlētos
specbalvu ieguvējus. Konkurss bija veltīts
mūsu valsts pamatlikumam – Latvijas Republikas Satversmei.
Konkursā dalību pieteica 100 skolu,
aptverot visus Latvijas reģionus. 6. klašu
skolēnu zīmējumu konkursā Brīvs cilvēks
neatkarīgā Latvijā tika iesūtīti 279 zī
mējumi, savukārt 9. un 12. klašu skolēnu
domrakstu konkursā Kāpēc Latvijai ir
svarīgas manas Satversmē ietvertās pa
mattiesības? – 50 domraksti.
Konkursa 9. klašu grupā otro vietu
ieguva Liepupes pamatskolas skolniece
Līga Enija Vikmane, pedagoģe Jautrīte

Marina Liepiņa. Apsveicam!
Satversmes tiesa saka lielu paldies
visiem skolēniem par ieguldīto radošo darbu, zīmējot zīmējumus un rakstot
domrakstus, kā arī ikvienam pedagogam,
kurš ieguldīja savu laiku un zināšanas,
skaidrojot skolēniem, kas ir Satversme un
Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts
pamatvērtības.
Konkursa mērķis bija sekmēt skolēnu
lojalitāti Latvijai un uzticību Satversmei,
kā arī stiprināt viņu valstisko apziņu un
rosināt līdzdalību valsts norisēs. Ar šī
konkursa palīdzību Satversmes tiesa vēlas
veicināt skolēnu interesi un izpratni par
Satversmi un tās nozīmīgumu, kā arī pilnveidot zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām.
Ilga Tiesnese

Salacgrīvas vidusskola
nodrošina atbalstu skolēniem ar
augstiem mācību sasniegumiem

Eiropas Sociālā fonda projektā
Nr. 8.3.2.2./16/I/001 Atbalsts izglītoja
mo individuālo kompetenču attīstībai, ko
īsteno Salacgrīvas vidusskola sadarbībā
ar Salacgrīvas novada domi, skolēniem
ar augstiem sasniegumiem mācību darbā
iespējams pilnveidot un uzlabot savas zināšanas pedagoģes Līgas Tauriņas vadībā.

Projektā viņi var apmeklēt L. Tauriņas organizētās mācību nodarbības, padziļināti
apgūstot mācību vielu un eksakto zinātņu jomas, kā arī izstrādājot pētnieciskos
darbus. Lai izmantotu šo iespēju, aicinu
pieteikties pie pedagoģes L. Tauriņas vai
izglītības iestādes lietvedībā.
Sanita Šlekone

Salacgrīvas
vidusskolai –
pateicības
raksts par Līderu
programmas 2019
īstenošanu

Salacgrīvas vidusskola saņēmusi pateicības rakstu no Junior Achievement
Latvia par atbalstu, īstenojot Līderu
programmu 2019. Paldies Kristai Muciņai, kura pārstāvēja mūsu skolu šajā
programmā un kārtējo reizi apliecināja,
ka sasniedzams ir viss, ja vien cilvēks
tajā iegulda savu sirdi, laiku un darbu!
Sanita Šlekone

Kompetenču
pieeja
izglītībā –
ar 2020. gada
septembri

Ar 2020./2021. m.g. 1. septembri Salacgrīvas vidusskolā tiks nodrošināts pilnveidotais mācību saturs un pieeja jeb kompetenču pieeja mācību saturā (Skola 2030)
1., 4., 7. un 10. klašu skolēniem. Pārmaiņu
mērķis ir mazināt mācību satura sadrumstalotību un koncentrēties uz būtiskāko informāciju, kas jāapgūst skolēnam. Kā tas
izpaudīsies ikdienas mācību darbā?
Pamatskolā skolēni jau ierasti apgūs
ierastos mācību priekšmetus – latviešu valodu, matemātiku, dabaszinības, fiziku, ķīmiju un citus, kam pievienosies atsevišķi
jauni mācību priekšmeti – teātra māksla,
dizains un tehnoloģijas (aizstās līdzšinējo Mājturība un tehnoloģijas). Atbilstoši
mūsdienu prasībām paredzēts pastiprināt
datorikas apguvi (jau no 1. klases) un tradicionālo mācību priekšmetu saturā aktualizēt mūsdienīgus jautājumus, piemēram – medijpratību, kritisko domāšanu un
prezentācijas prasmes.
Gaidāmas pārmaiņas mācību priekšmetu sarakstā: otrās svešvalodas apguve
sāksies agrāk – no 4. klases. Latvijas un
pasaules vēsture atkal būs kā vienots mācību priekšmets no 7. klases. Gaidāms
jauns mācību priekšmets 7.–9. klašu posmā
Inženierzinības, bet datorika būs jāapgūst
no 1. līdz 9. klasei (integrēti 1.–3. klasē).
Sportu turpmāk dēvēs Sports un veselība –
ar mainītiem satura uzsvariem, kam atvēlētas trīs stundas nedēļā.
Skolas būs tiesīgas mainīt stundu skaitu
mācību priekšmetos 10% robežās. Kopējais stundu skaits mācību priekšmetā būs
noteikts trim gadiem, nevis nedēļai, kā tas
ir bijis līdz šim, un skola tādējādi varēs
elastīgāk organizēt mācības, piemēram –
pavadīt visu mācību dienu, veicot apjomīgāku pētījumu kādā mācību priekšmetā.
Būs iespēja integrēt mācību priekšmetus,
lai sekmētu skolēnu iedziļināšanos mācību
tematos.
Skolēnam sasniedzamie rezultāti būs
noteikti nevis katrā mācību priekšmetā,
bet visā mācību jomā kopumā. Saskaņā
ar iekļaujošās izglītības principu bērns ar
speciālām vajadzībām var mācīties vispārizglītojošā klasē pēc individuāla plāna, kas
veidots atbilstoši bērna vajadzībām.
Vērtēšana ir neatņemama mācību procesa daļa. Uzsvērta tiks diagnosticējošo
pārbaudes darbu loma, lai laikus fiksētu
jomas, kurās skolēnu zināšanas ir jāpapildina, un pilnveidotu mācību darba metodiku. Tāpat kā līdz šim skolēna sasniegumu vērtēšanā paredzēti arī obligātie valsts
pārbaudījumi. Tiek saglabāti trīs iepriekš
noteiktie obligātie valsts pārbaudījumi latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā,
ko papildinās ceturtais – starpdisciplinārs
pārbaudes darbs sociālajā un pilsoniskajā,
dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību jomā.
Sanita Šlekone
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Salacgrīvas vidusskolēni tiekas ar dzejniekiem…
… Dainu Sirmo

Salacgrīvas vidusskolas 10. un 11. klases skolēni 3. februārī pilsētas bibliotēkā
tikās ar trīs dzejoļu krājumu (Kailsals,
Iekšpagalms un Dievaines) autori Dainu
Sirmo. Pirmais krājums autorei iznāca,
kad pašai bija pāri piecdesmit, tāpēc sarunas vadītājas Liegas Piešiņas pirmais jautājums arī bija par to, kā D. Sirmā iesākusi
dzejot un sapratusi, ka var būt dzejniece.
Ļoti interesantais stāsts pierāda, ka mēs
nekad nezinām, kā dzīve var pagriezties,
kādi notikumi gaida un kā tie var mūs ietekmēt. Dzejnieces darba mūžs pagājis
skolā, mācot latviešu valodu un literatūru.
Skolotājiem jāapmeklē kvalifikācijas kursi, un kādā reizē viņa pieteikusies tādiem,
kas notika Literārajā akadēmijā. Nodarbību laikā tika mācīta literatūras teorija,
bija interesantas lekcijas, nodarbības un
arī mājasdarbi. Vasaras darbs bijis sacerēt
pašai lielāku dzejoļu kopu. To veicot, sapratusi, ka ļoti patīk to darīt (citu autoru
dzeja arī bijusi tuva visu mūžu) un tas arī
izdodas. Atzinīgi viņas veikumu novērtējis arī kursu vadītājs R. Briedis. Tā nu
toreiz radītā dzejoļu kopa kļuvusi par pamatu pirmajam dzejoļu krājumam.
Dzejniecei ļoti interesē Latvijas vēsture, arī pasaules notikumi, it sevišķi novadpētniecība, tāpēc viņai netrūkst dzejoļu
par vēstures tēmu. Izzinot vēstures faktus,
viņa iedomājas, kā tajā situācijā jutušies
cilvēki, un pēc tam, pieliekot klāt savas
emocijas un sāpi par aktuālām problēmām,
dzejniece uzraksta dzejoli. Radīšanas process ir dažāds: var būt vispirms vēstures
fakts, bet var tapt arī viena rindiņa, ko vēlāk apaudzē ar pārējām.
Par vairākiem saviem dzejoļiem viņa
pastāstīja detalizēti: tika atstāstīts dzejnieci uzrunājušais vēstures notikums, pēc tam
tika nolasīts dzejolis un izstāstīts par tā tēliem un veidojumu. Iespaidīgs bija dzejoļa

Valmieras degšana lasījums, un pirms tam
tikām ievesti Latvijas vēstures traģiskajos
notikumos. Bet dzejniecei sāp arī mūsdienu problēmas, tāpēc ar šo dzejoli viņa liek
aizdomāties par degšanu pārnestā nozīmē – tiek zaudētas tautas vērtības (zūd
viensētas, mazie ciemi, latviskās tradīcijas
un kultūras vērtības).
Tikšanās reizē tika runāts arī par to, kā
mācīt literatūru (it sevišķi dzeju) skolā,
kā viņa vērtē mūsdienu jauno autoru darbus, kā tautai nepazust mūsdienu pasaulē,
kad visa pasaule ir kļuvusi tik pieejama,
kā atšķirt patiesās vērtības no neīstajām.
Runājām par patriotismu, ko nevar ar varu
iemācīt, bet kas bērniņam jau mazam tiek
iedots ģimenē.
Skolēni uzzināja, kā var kļūt par dzejnieku, kā notiek dzejoļa rakstīšana. Tika
runāts par tautas kultūras vērtībām. Arī tas
lika katram aizdomāties, cik svarīgi vai
mazsvarīgi ir būt latvietim savā zemē un
justies piederīgam savai tautai.

…un Māri Salēju

Savukārt 20. janvārī Salacgrīvas vidusskolas 10. un 11. klases skolēni vietējā
bibliotēkā tikās ar dzejnieku Māri Salēju.
Arī šo tikšanos vadīja Liega Piešiņa.
M. Salējs ir dzejnieks, kurš izdevis
piecus dzejoļu krājumus, darbojas arī kā
atdzejotājs un ir literatūrzinātnieks. Taču
saruna iesākās ar viņa domām un viedokli par literatūras periodiku. Izrādās, viņš
kādu laiku bijis redaktors izdevumam
Luna. L. Piešiņa uzdeva provokatīvu jautājumu, vai mūsdienās ir vajadzīga literatūras periodika, ja visu mēs varam atrast ar
interneta palīdzību. Dzejnieka viedoklis ir,
ka tā ir nepieciešama, jo interneta materi
āli ir gaistoši, bet periodika – ilgspēlējoša,
tas ir sastindzināts momentattēls kādam
laika posmam. Drukātajam materiālam ir
arī kvalitātes garants.

Tikšanās ar dzejnieku Māri Salēju Salacgrīvas bibliotēkā

Tālāk saruna bija par radošo procesu,
to, kā dzejnieks nonācis līdz atziņai, ka
viņš var sacerēt dzejoļus. Interesanti, ka
M. Salējs ir absolvējis Latvijas Mākslas
akadēmijas Tekstilmākslas nodaļu. Uz
jautājumu, kāpēc sācis nodarboties ar literatūru, sekoja ļoti interesanta atbilde, ka
cilvēkam jāļaujas tam, kas ar viņu notiek.
Dzejošanu, viņaprāt, neizvēlas pats, bet
literatūra paņem cilvēku. Tātad jānodarbojas ir ar tām lietām, kas pašas paņem.
Tas attiecas ne tikai uz literatūru, bet arī uz
visām pārējām jomām.
M. Salējs ne tikai dzejo, bet arī atdzejo
no krievu, ukraiņu un poļu valodas. Mazliet viņš pastāstīja arī par pašu atdzejošanas procesu, kas nav viegli darāms darbs.
Arī no latviešu valodas tiek tulkoti dzejoļi
citās valodās, un tad, viņaprāt, svarīgi ar
dzejoļa palīdzību atklāt tautas būtiskākās
kultūras pazīmes, bet reizē dzejai jābūt
sinhronizācijā ar pasaules dzeju, kļūstot
saprotamai citu tautu lasītājiem. Interesan-

ti bija klausīties dzejnieka lasītajos pašsacerētajos un arī tulkotajos dzejoļos. Varētu
teikt, ka tas bija kā īsta aktiera priekšnesums, lai gan viņš stāstīja, ka aktiermeistarību nav mācījies. Un atkal jāteic, ka darbojas viņa jau pieminētā ļaušanās – dzejnieka galvā viss skan kā mūzika, tāpēc arī
kā melodija veidojas dzejoļa lasījums. Tur
ir ātrāks un lēnāks temps, skaļāki un klusāki vārdi, un tam visam klāt emocijas, kas
ļauj baudīt lasījumu.
Pēc tikšanās jaunieši varbūt vairāk padomās par to, cik liela nozīme ir ļauties
un arī apjaust savus talantus, ko pēc tam
dzīvē pilnveidot. Un, nenoliedzami, pats
interesantākais bija klausīties dzejniekā,
kad viņš lasīja dzejoļus.
Abas tikšanās notika sarīkojumu ciklā
Man jākopj pašam sava balss. Projektu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.
Inta Balode,
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja

Projektu nedēļa, silto džemperu un ekodiena
Salacgrīvas vidusskolā

Projektu nedēļa Salacgrīvas vidusskolā bija no 10. februāra, kad pirmklasniekiem bija brīvdienas. 10.–12. klašu
skolēniem šajā laikā notika nodarbības
un mācību stundas, savukārt skolēni no
2. līdz 9. klasei piedalījās projektu nedēļas
aktivitātēs.
Šogad katrai projektu nedēļas dienai
sava tēma – pirmdien skolēni, skolotāji
un dienas viesi runāja par Salacgrīvas vidusskolas šī mācību gada noteikto vērtību – cieņu un cieņpilnu attieksmi. Otrdiena skolā bija ekoskolas diena, skolēni izstrādāja un veidoja plakātus un instalācijas
vides izglītības jomā un piedalījās ekopadomes akcijās. Trešdien karjeras izglītības
dienā varēja izzināt karjeras plānošanas iespējas, aizpildīt testus un ēnot. Ceturtdiena
bija atvēlēta dabaszinātņu un pētnieciskai
darbībai kopā ar zinātņu centra Zili brīnu
mi eksperimentiem, bet piektdien notika
projektu nedēļas izvērtēšana.
11. februārī, atsaucoties Vides izglītības
fonda aicinājumam, Salacgrīvas vidusskola, kurai piešķirts ekoskolas nosaukums,
piedalījās ikgadējā akcijā Silto džemperu
diena, lai uzsvērtu dažādos veidus, kā mēs
ikdienā varam mazināt pasaules sildīša
nu. Vidusskolā šī bija ekoskolas diena, un
skolēni un skolotāji aktīvi piedalījās ekopadomes aktivitātēs. Rīts sākās ar apkures
temperatūras samazināšanu skolas siltummezglā. Pēc ekopadomes ierosinājuma
temperatūru siltummezglā samazināja par
diviem grādiem, un šīs padomes prezidente Marta Antonova piebilda, ka Salacgrīvas
vidusskolā šāda temperatūra būs visu nedēļu, nevis vienu dienu, kā ieteica akcijas
rīkotāji.
Salacgrīvas vidusskolā kopš ekoskolas
statusa piešķiršanas 2016. gadā ļoti aktīvi darbojas ekopadome, kuras sastāvā ir

Asistējot
ekopadomei,
strādnieks
Ojārs Kļaviņš
skolas
siltummezglā
samazina
temperatūru
par diviem
grādiem

aptuveni 40 skolēnu no 5. līdz 12. klasei,
skolotāji, vecāku padomes un pašvaldības
pārstāvji. Ekoskolas dienā padomes vadītāja Marta Antonova un programmas koordinatore skolotāja Līga Tauriņa aptaujā lūdza skolēniem atbildēt uz jautājumiem par
ekopadomes darbu, organizētajiem pasākumiem un ieteikt, ko un kā vajadzētu uzlabot padomes darbā. – Vēlamies uzklausīt,
ko apkārtējie saka, – uzsvēra Marta. – Var
būt viņiem šķiet, ka kaut ko darām pilnīgi
„kreizī” un kaut kas ir jālabo? Bieži vien
no malas labāk redz, kādas ir problēmas
un kas ir jāizmaina.
Bet ne jau tikai aptaujā piedalījās skolēni! Katra klase strādāja pie savas klimata pārmaiņu mazināšanas tēmas. Šī gada
ekodienas galvenais varonis ir ūdens.
5.b klase kopā ar skolotāju Indāru Ceiku
atbildei uz jautājumu Kā piesārņots ūdens
nonāk mūsu organismā? gatavoja plakātus.
Savukārt 4.b klase un skolotāja Vineta Dance skatījās īsfilmas, runāja un pašu

būvētā mājā vizualizēja ūdens lietošanas
paradumus. Skolotāja un skolēni demonstrēja no olu traukiem un spēļu kauliņiem
pašu izdomāto un izgatavotu reizināmo
un skaitāmo kastīti. Izmantojot to, skolēni labprātāk mācās reizrēķinu un cits citu
pārbauda. Izmantotās olu kastītes nākušas
tepat no skolas virtuves. – Mums ļoti patīk
strādāt ar otrreiz izmantojamiem materi
āliem. Runājam par atkritumu šķirošanu
un plastmasas maisiņu izmantošanu, ta
gad vācam tukšās piena pakas un veidosim
3D pilsētu. Vācam arī makulatūru, ūdens
pudeles mums ir uzpildāmās. Mums patīk,
ka esam ekoskola! – sacīja skolotāja Vineta
6.a klases uzdevums bija noskaidrot,
cik videi draudzīgus mazgāšanas līdzekļus izmanto skolā un mājās. Skolotāja
L. Tauriņa uzskata, ka ir ļoti svarīgi, ko
bērni pastāsta vecākiem un kā ģimene iesaistās vides saudzēšanā. Lai pārbaudītu
savas zināšanas, skolotājas Līgas mudināti, skolēni centās pazīt kokus pēc to zariem.

Stāstot par ekopadomes aktivitātēm,
Marta uzsvēra: – Mums ir izveidots rīcības
plāns, katru nedēļu ir pasākumi, kas tieši
saistīti ar izvēlēto gada tēmu «Ūdens». Ir
plānots brauciens uz ekoskolu ziemas foru
mu Salaspils 1. vidusskolā, būs draudzības
pasākums ar Mālpils vidusskolu, vēlamies
pabeigt ekostūra labiekārtošanu, jāapkopo
arī šīs aptaujas rezultāti. Martā būs lek
cija par ūdens nozīmi cilvēka organismā,
apmeklēsim Salacgrīvas attīrīšanas iekār
tas, tiksimies ar speciālistiem. Mēs aktīvi
strādājam un cenšamies izdarīt, cik vien
varam.
Ekopadomes komanda no dažādām
klasēm par to, ko darīt, lai saudzētu dabu,
mainītu ieradumus un šķirotu atkritumus,
stāsta arī sākumskolā. Katra klase veidoja
savu vides kodeksu, teksts bija viens, bet
noformējums katram savs. Īpaši skaists tas
izdevās 1.a klasei.
Runājot par ekopadomes aktivitāšu rezultātiem, Marta uzsvēra: – Skolēni akti
vitātēs iesaistās labprāt, mazajiem patīk
viktorīnas, lielie palīdz organizēšanā. Re
zultātu labāk var redzēt ilgtermiņā. Esmu
janākajās klasēs stāstījusi par auduma
maisiņu izmantošanu, un pēc kāda laika
patīkami ir dzirdēt mazo sakām: “Man
mamma uzšuva no vecajām džinsām audu
ma maisiņu”. Tas nozīmē – mazais mani ir
sadzirdējis! Ja katrā klasē ir kāds aktīvists,
kurš regulāri atgādina par vides saudzēša
nas lietām, tad iespējamība, ka tā tiks da
rīts, ir lielāka.
Bet ekoskolas darbs nav tikai vides
aizsardzības un klimata pārmaiņu ierobežošanas aktivitātes. Tās ir arī atskaites,
raksti, fotogrāfijas. Te lieli palīgi ekopadomes skolēniem ir skolotājas L. Tauriņa un
Laimdota Pelše.
Ilga Tiesnese
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Ar zīmolu Latvietis Leišmalītes ceļos

Salacgrīvas biedrība Bibliokuģis Kriš
jānis Valdemārs kopš pirmajām darbības dienām cieši saistīta ar nu jau plaši
pazīstamo zīmolu Latvietis, ko radījuši jūrnieks Raivis Struncens (EUCOW
FONDS) un mākslinieks Ritums Ivanovs.
Šis zīmols sakņots jaunlatvieša Krišjāņa
Valdemāra leģendārajā plāksnītē pie viņa
istabas durvīm Tērbatā studiju gados. Nupat, šķiet, tas kļuvis vēl populārāks par
savulaik iecienīto klaida latviešu pazīšanās zīmi Sveiks!, ko ikviens sevi cienošs
tautietis trimdā līmēja uz saviem auto un
citiem aksesuāriem.
Tomēr šis stāsts nav par uzlīmēm, bet
gan par pārliecību. Kas mūsdienu jaunietim šodien ir jēdziens latvietis? Kas apdraud mūsu latvietību? Varbūt ar to mēs
pārāk bieži uzmācamies cittautiešiem?
Bibliokuģa projekts Ar zīmolu «Latvie
tis» Leišmalītes ceļos, ko atbalsta Valsts
kultūrkapitāla fonda mērķprogramma
Latvijai-100, latvietību saista ar mūsu
mūžseno jūrniecības arodu. Tieši jūrnieki
pasaules plašumos izsenis godam nesuši
Latvijas vārdu. Internacionālajās misijās
jūrās un okeānos to pierādījuši mūsu Jūras spēki – par to tikšanās reizēs stāstīs
viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots.
Nule atzīmēta Latvijas Kara flotes simtgade, un mums ir, ar ko lepoties.
Kad Leišmalītes ceļi jau būs iestaigājušies, bibliokuģis turp aizvedīs arī savus
draugus un domubiedrus – kinorežisoru
Jāni Streiču ar latviskuma stundām un
Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas direktori Ventu Koceri, kura ikdienā glabā simtiem Krišjāņa Valdemāra
vēstuļu, kas adresētas Jānim Misiņam.
Kādā no tām rakstīts arī par brīvbibliotēkas izveidi Ēdolē.
Tātad pirmajā braucienā bibliokuģa komanda, kurā ietilpa bocmanis
Gints Šīmanis, zīmola Latvietis radītājs

Bibliokuģa projekts Ar zīmolu «Latvietis» Leišmalītes ceļos

R. Struncens, viceadmirālis G. A. Zeibots, vispirms piestāja Priekules novada
Priekules bibliotēkā. Kuplā skaitā bija
ieradušies vietējās vidusskolas 8. un
9. klašu skolēni, un dažs labs sāka tā nopietni pārdomāt – varbūt tomēr iet jūrā
vai strādāt uz kuģa par koku? Savukārt
Priekules novada Gramzdā un Kalētos ar
mums tikties bija atnākuši vairāk seniori,
kuriem rados un kaimiņos savulaik bijuši
Liepājā nodarbinātie zvejnieki – kuru gai-

Decembra jampadracis
veco ļaužu mītnē Sprīdīši
Simtiem cepu kukulīšu,
Ziemassvētku gaidīdama,
Simtiņš nāca danču bērnu
Ziemassvētku vakarā.

L.t.dz.
Gluži kā minēts tautasdziesmā, arī veco
ļaužu mītnē Sprīdīši decembrī tika cepti
simtiem nevis kukulīšu, bet mūsu īpašo –
Sprīdīšu – pīrādziņu, jo šis mēnesis bija
bagāts ar dažādām aktivitātēm un pārsteigumiem. Lēnām tinot, šķetinot un skaitot
pieturas punktus vai mezgliņus atmiņu kamoliņā, varu teikt, ka mūsu mājās Sprīdī
šos draugu, mākslinieku, viesu un labvēļu
skaits ir ļoti liels.
Kā jau katru gadu, arī šoreiz dekorācijas un apsveikumus draugiem sākām
gatavot laikus. Krāsojām, līmējām, zīmējām un tinām – gatavojām gan apsveikuma kartītes, gan rotājumus eglītei, gan šā
gada simbolu – žurciņu. Kā vienmēr pēc
padarītā darba, bija jauki atpūtas brīži ar
kafijošanu, smiekliem un sarunām.
Decembris sākās ar mūsu draugu – Ie
vas meiteņu – apciemojumu. Klausījāmies
koncertiņu un kopā ar viešņām gatavojām
piparkūkas un cepumus.
Ļoti liels prieks bija par biedrības Dū
jas jātnieku skola pārstāvju un divu zirgu
Prīmas un Dipadu-Dapadas viesošanos
Sprīdīšos. Izpriecājāmies par zirgiem un
tai pašā dienā gaidījām nākamos viesus –
Vitāliju Bogdanoviču, Ilzi Saklauri un
Eviju Sondori, kuri sniedza burvīgu koncertu. Tas aizķēra iemītnieku dvēselītes un
pār vaigiem ritēja asaru pērlītes, tādēļ pēc
iemītnieku pieprasījuma vajadzēja kādu
jestrāku dziesmu, lai tās nožāvētu. Vēl decembrī pie mums viesojās jaunie mākslinieki un viņu pedagogi no Salacgrīvas mūzikas skolas ar brīnišķīgu koncertiņu. Par
bērnu ciemošanos mums ir īpašs prieks.
Pirms pašiem Ziemassvētkiem Sprīdī

šos viesos bija ieradušies bērni un skolotājas no Viļķenes pirmsskolas izglītības iestādes (PII) ar mīļu, muzikālu Ziemassvētku ludziņu un dāvanām – gan pašu bērnu
gatavotām, gan viņu vecāku un darbinieku
sarūpētām. Kā jau minēju, bērni pie mums
tiek ļoti gaidīti. Vēl mīļš paldies Salacgrīvas PII Vilnītis grupiņai Vāverēni par apsveikumu un PII Korģenes filiāles Pelēnu
grupas bērniem un skolotājām par dāvaniņām katram iemītniekam un darbiniekiem.
Visu decembri mūs apciemoja labie
rūķi gan personīgi ar dāvanām, saldākiem
un sāļākiem kārumiem, gan ar pasta starpniecību – Eņģeļu pastu. Bija arī slepenie
rūķi – Andris un Inga, kuri dāvanas klusiņām bija nolikuši pie Sprīdīšu durvīm.
Tāds nu izskatās mūsu jaukais, bagātais
decembra jampadracis!
Visa mūsu saime vēlas no sirds pateikt
PALDIES mūsu rūķiem: Ievas meitenēm,
Salacgrīvas novada mūzikas skolas kolektīvam, V. Bogdanovičam, I. Saklaurei,
E. Sondorei; Andrim un Ingai, Vilnīša Vā
verēnu grupai un Pelēniem no Korģenes,
firmai Magnum, Vijai Ozolai, Jānim Rakuzovam, Velgai Auziņai, Benu aptiekas
kolektīvam Salacgrīvā, Guntim Biseniekam, Koluškinu ģimenei no Salacgrīvas,
Elitai Treijai par gardo torti, Majoru ģimenei no Korģenes Strenču mājām, rūķiem
no Salacgrīvas sociālā dienesta, Gunitai
Bisniecei par izpalīdzēšanu un kurjera
pakalpojumiem, biedrības Dūjas jātnie
ku skola pārstāvjiem un zirgiem. Liels jo
liels paldies darbiniekiem par atbalstu,
palīdzību mūsu kopīgajā jampadracī un
pavārītēm Inesei un Gintai par gardajiem
pīrāgiem. Sprīdīšu iemītniekiem paldies
par atsaucību un darboties gribēšanu. Veselību, izturību un iecietību!
Aiva Berdaškeviča

tas vedušas gan piejūras, gan Atlantijas
ūdeņos.
Bibliokuģa komanda visu šo gadu apceļos Leišmalīti, lai uzrunātu pierobežā
dzīvojošos. Īpaši mēģināsim sasniegt
jauniešu auditorijas apziņu rast ceļu uz
patiesām vērtībām caur latvietības stiprināšanu, jūras romantismu un grāmatām,
kas, Valdemāra vārdiem runājot, nes gara
gaismu, jo gara gaisma nāk no kuģniecī
bas un rada kuģniecību.

Komanda ik braucienā ceļasomā saliek
gan mūsu atbalstītāja Brīvā viļņa šprotes,
gan Salacgrīvas novada garīgās bagātības – informāciju par mūsu pilsētu, tās
iespējām un vilinājumiem. Šie vēstījumi
tiek nodoti Leišmalītē dzīvojošajiem, jo
viceadmirāļa atgādinājums par paaudžu
pēctecību un Latvijas trim bagātībām –
mežiem, jūru un kultūru – ir aktuāls ikvienam latvietim.
Gints Šīmanis

Bibliotēkas
svētku egles pasākums
Svētciemā
Svētciema bibliotēkā jau par tradīciju
kļuvis gada nogales pasākums bibliotēkas
lasītājiem, atbalstītājiem, sadarbības partneriem, kā arī visiem tiem svētciemiešiem,
kuri vienkārši vēlējās rast svētku sajūtu .
28. decembra pievakarē Svētciema saietu zālē pie svētku egles ar liriski muzikālu uzvedumu Pie manis Ziemassvētki nāk
mūs iepriecināja Salacgrīvas teātra studijas Visa veida versijas dalībnieki un muzicējošā grupa – Emīlija Zaprauska, Katrīna, Dāvis, Justīne un Klāvs Borozdini.
Dzeja un stāsti mijās ar mūziku un dziesmām, radot to īpašo sajūtu, kas sevī ietver
mājas, gaismas nākšanu, pirmās bērnības
atmiņas, sirds siltumu un mīļumu. Paldies
režisorei Inesei Jerānei un visiem dalībniekiem par brīnumjauko svētku noskaņu!
Pēc koncerta sarunas ritēja pie svētku
galda. Kopā atcerējāmies aizvadītā gada
jaukākos un jautrākos bibliotēkas pasākumus. Mazliet ielūkojāmies arī bibliotēkas
darbības raksturojošajos skaitļos. Aizvadītajā gadā audzis gan lasītāju un apmeklējumu, gan izsniegto grāmatu un periodisko izdevumu skaits. Krājums papildināts
ar 263 jaunām grāmatām un 31 nosaukuma žurnāliem un avīzēm. Gada vislasītākā grāmata bijusi amerikāņu rakstnieces
D. Čemberlenas romāns Vijolniece, bet no
latviešu autoru grāmatām Dainas Šadres
Sens attēls un Daces Judinas Ēnas spogulī.
Kā jau svētkos pienākas, zem eglītes
meklējām dāvaniņas. Vispirms tās tika
bibliotēkas visčaklākajiem lasītājiem
Raitim Blausam, Indrai Mednei, Millijai
Bērziņai, kā arī skolniecēm māsām Diānai
un Madarai Miščenkovām. Savukārt Ingu
Kiršu un Modri Eizenbergu sveicām kā rūpīgākos bibliotēkas apmeklētājus. Teicām

paldies mūsu lasītājiem, kuri dāvinājuši
grāmatas un žurnālus, – Dacei un Valdemāram Klēviņiem, Mārītei Freibergai, Ritai Kalniņai, Vijai un Reinim Maurīšiem.
Pateicības vārdus veltījām visiem sadarbības partneriem, bet lielākais paldies
PII Vilnītis Svētciema filiāles kolektīvam,
Svētciema attīstības biedrībai, Salacgrīvas mūzikas skolai un Svētciema veikala
darbiniecēm. Par bibliotēkai sniegto atbalstu pasākumu rīkošanā un ikdienas darbā
paldies teicām mūsu pastniecītei Inesei
Kiršai, bibliotēkas darbiniecei Sarmītei
Valdmanei, Vijai Ozolai, Anitai Kauliņai
un Ivetai Dzenei no kaimiņu Snīpīšiem,
Marijai Grigorjevai, Baibai Grūbei, Maijai
Andersonei, Intai Somai un Rudītei Mieboltei.
Līdz pat vēlai pievakarei baudījām
svētkus pie eglītes. Skaitījām dzejolīšus,
uzdziedājām pa dziesmiņai, neizpalika arī
nākotnes zīlēšana. Ar smaidu atcerējāmies
vairāku mūsu valstsvīru svētku uzrunas.
Dalījāmies stāstos, atceroties tos tālos
bērnības un skolas gadus, kad ar satraukumu gaidījām ierodamies Salatēvu. Kādas
konfektes! Kādi dzejolīši! Vecāsmātes paklusām dziedātā Klusā nakts, svētā nakts,
paklusām svinētie Ziemassvētki, neizbrienami sniegi…
Paldies visiem, kas palīdzēja šī pasākuma sarīkošanā! Jaunais gads sākās ar saulainu, skaistu un vējainu dienu. Ticējums
vēsta – kāda Jaungada diena, tāds būs viss
gads! Lai mums visiem vairāk saules, vairāk gaismas, vairāk krāsas, ko saņemt un
ko citiem dot!
Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja
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Aicinām pieteikties dalībai Vidzemes Uzņēmēju dienās 2020

Latvijas lielākās uzņēmēju biedrības
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Vidzemes reģionālā nodaļa aicina pieteikties uzņēmējus, valsts
un pašvaldības iestādes, profesionālās un
augstākās izglītības iestādes, amatniekus
un mājražotājus dalībai Vidzemes Uzņē
mēju dienās 2020, kas notiks no 22. līdz
23. maijam Valmieras pilsētas centrā.
Vidzemes Uzņēmēju dienas notiks jau
23. gadu, tās joprojām nezaudē savu popularitāti ne dalībnieku, ne apmeklētāju
vidū. Izstādes dalībniekiem tiek piedāvāta
iespēja gan pilnveidot profesionālos kon-

taktus, gan satikt pastāvīgos un potenciālos
sadarbības partnerus, klientus, gan iepazīt
konkurentus.
Pateicoties reģiona aktīvāko pašvaldību atbalstam, ik gadu pieaug dalībnieku
skaits, kas savu uzņēmumu pārstāv kopējos Vidzemes novadu stendos, tādējādi
sasaistot savus sasniegumus arī ar novada
identitāti, tiem raksturīgajiem produktiem
un piedāvājumiem.
Ikvienam apmeklētājam izstādes laikā
būs iespēja saņemt informāciju par finanšu, apdrošināšanas pakalpojumiem, tāpat
aplūkot izglītības iestāžu piedāvājumu,

iegādāties tehnikas, būvniecības preces
un pavasarim tik aktuālās lietas mājai un
dārzam. Būs iespēja degustēt un iegādāties
Vidzemei raksturīgos gardumus amatnieku
un mājražotāju gadatirgū. Izstādes laikā
varēs piedalīties dažādās aizraujošās izklaidēs, loterijās, konkursos, meistarklasēs
un vērot paraugdemonstrējumus.
Pasākumā norisināsies arī Biznesa forums, kur uzņēmēji tiek aicināti piedalīties diskusijās, uzklausīt ekspertus par
uzņēmējdarbībai aktuālām tēmām un paši
savstarpēji dalīties pieredzē un uzkrātajās
zināšanās.

Pieteikšanās dalībai izstādē – līdz
20. martam, sūtot pieteikumus uz e-pastu vidzemesizstade@gmail.com vai iesniedzot personīgi LTRK Vidzemes nodaļā, Stacijas ielā 26, Valmierā. Plašāka
informācija pieejama, zvanot pa tālruni
20264530. Aktuālā informācija, kā arī
pieteikums-līgums pieejams mājaslapā
www.vidzemesizstade.lv.
Vidzemes Uzņēmēju dienas 2020 organizē LTRK Vidzemes reģionālā nodaļa sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību.
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kameras Vidzemes nodaļa

Salacgrīvas muzeja dārgumi

Nedaudz par alkoholu

Aktuāla tēma, par ko ar diezgan lielu regularitāti var lasīt laikrakstos, ko dzird radio un apspriež sociālajos tīklos.
Sakarā ar akcīzes nodokļa izmaiņām īpašnieki domā slēgt
Alko veikalu Ainažos, kur strādā diezgan daudzi mūsu cilvēki, kuri, iespējams, var zaudēt darbu. Lai arī visi zina,
ka alkohola lietošana ir kaitīga, tomēr tradīcijas to lietot ir
ļoti stipras gan lielos un mazos svētkos, gan satiekoties ar
draugiem, arī piknikos un vienkārši tāpat.

tajā iesaistījās arī mūspuses cilvēki, jo peļņa bija milzīga. 1935. gada 8. novembrī Limbažu Vēstnesis raksta:
– Notverts kontrabandists. Uzraudzības iestādes atklāju
šas, ka Miķelmanis no Svētciema pagasta nodarbojas ar
spirta kontrabandu. Ievadīta izziņa. (Domāts – uzsākta
izmeklēšana.)

Zvejnieki atpūtā. 1940. gadi

Muzejā
glabājas
liecība par šo
laiku – kanna,
kurā pārvadāts
nelegālais
spirts

Tādēļ labāk valstij pelnīt, uzliekot alkoholam akcīzes
nodokli, un piepildīt valsts budžetu. Lai redzētu, kur tad
aiziet akcīzes nodoklis, 1920., 30. gados uz alkohola pudeļu etiķetēm tika iespiesta informācija, ka Valsts degvīna
cenā ir iekļauts kultūras, ceļu un invalīdu fonda nodoklis.

Rogaiņkalniņā. 1930. gadi

Kāzas. 1950. gadi

Degustācija. 1930. gadi

Protams, ir bijuši arī valstiski mēģinājumi ierobežot šīs
dziras lietošanu, tirgošanu un ražošanu, bet tas ir izrādījies
neefektīvi, jo cilvēka radošais prāts tūlīt atrod izeju – ķeras
pie pašražošanas vai kontrabandas. 1920., 30. gados spirta
kontrabanda bijusi ļoti attīstīta. Tas bija laiks, kad veiklie darboņi savu kabatu piepildīšanai iemanījās izmantot
sausā likuma pastāvēšanu Somijā un atšķirības degvīna
cenās dažādās valstīs. Kaut arī šī nodarbe bija bīstama,
Arī pašvaldībai ir tiesības regulēt alkohola tirdzniecību, ar zināmu summu papildinot savu budžetu. Tā
1935. gada 4. oktobrī Limbažu Vēstnesī lasām: – Noteikts traktieru nodoklis. Salacgrīvas pilsētas valde no
teikusi traktiernodokli 1936. gadā: saviesīgās biedrības
bufetei – Ls.400, Pikšes I. šķ. traktierim – Ls.400, Elzas
Brantes un Zelmas Evaltes vīntirgotavām – katrai Ls.225.
Nodokļa pirmā puse nomaksājama līdz 1936. g. 1. jūni
jam, bet otrā puse līdz 1. okt.
Bet no seniem laikiem tiek arī runāts par alkohola kaitīgumu un jau 1940. gada 2. maijā Limbažu Vēstnesis
ziņo: – Zelta grāmata Salacgrīvas pamatskolā. Lai sek
mētu atturību skolu jaunatnē un tā jau tajā no mazotnes
radītu stipru veselīgu dzīves pamatu, Salacgrīvas pilsē
tas 6 kl. pamatskolas pedagogu konference saskaņā ar
Latvijas pretalkohola b-bas piesūtītām instrukcijām no
lēmusi skolā ieviest «Zelta grāmatu». «Zelta grāmatā»,
kuru glabās un pārraudzīs skolotāja Kr. Jerkina, ikviens
skolēns, kurš to vēlēsies un kura vecāki to atļaus, pēc pie
teikuma kartiņas izpildīšanas varēs dot savu parakstu par
atsacīšanos no alkoholisko dzērienu un nikotīna lietoša
nas. Protams, «Zelta grāmatas» ievedēji cer, ka skolēnu
starpā reibinātāju dzērienu lietotāju nav, bet tie grib, lai
no skolas gadiem tie paņemtu dzīvē līdz atziņu, ka alko
hols un nikotīns nes tikai ļaunumu.

Kāzas. 1930. gadi

Iveta Kalniņa,
Salacgrīvas novada muzeja krājuma glabātāja
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L Ē M U M S Nr. 27
Par saistošo noteikumu Nr. B–15 Par Salacgrīvas novada pašvaldības
2019. gada pamata un speciālā budžeta izpildi apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma Par pašval
dībām 14. panta otrās daļas 2. punktu,
21. panta pirmās daļas 2. punktu, 46. panta pirmo un otro daļu un likumu Par paš
valdību budžetiem, saskaņā ar 2020. gada
15. janvāra Finanšu komitejas atzinumiem,

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. B-15 Par Salacgrīvas novada pašval
dības 2019. gada pamata un speciālā bu
džeta izpildi (lēmuma pielikums).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-15

triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

3. Uzdot Salacgrīvas novada izpilddirektoram nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Salacgrīvas novada
domes ēkā, Liepupes pagasta pārvaldē un
Ainažu pilsētas pārvaldē.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. B-15

Izdoti, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21. panta 1. daļas 2. punktu un 46. pantu

Par Salacgrīvas novada pašvaldības
2019. gada pamata un speciālā budžeta izpildi
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Salacgrīvas novada pašvaldības Pamatbudžeta:
1.1. Ieņēmumus 9 960 196 EUR (pielikums Nr. 1 Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmu
mu veidiem);
1.2. Izdevumus 9 626 208 EUR (pielikums Nr. 2 Pamatbudžeta izdevumi);
1.3. Finansēšanas daļu EUR 333’988 (pielikums Nr. 3 Pamatbudžeta finansēšana):
1.3.1. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 2 954 387 EUR,
1.3.2. naudas līdzekļu atlikums gada beigās 4 321 832 EUR,
1.3.3. aizņēmumi 1 623 078 EUR,
1.3.4. budžeta aizņēmumu atmaksa 473 497 EUR,
1.3.5. akcijas vai cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā 116 124 EUR;
1.4. Kredītsaistības (pielikums Nr. 4 Kredītsaistības un galvojumi).
2. Noteikt Salacgrīvas novada pašvaldības Speciālā budžeta (pielikums Nr. 5 Speci
ālais budžets):
2.1. Ieņēmumus 431 192 EUR,
2.2. Izdevumus 793 195 EUR,
2.3. Finansēšanas daļu 362 003 EUR:
2.3.1. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 362 003 EUR,
2.3.2. naudas līdzekļu atlikums gada beigās 0 EUR.
Lai nodrošinātu likuma Grozījumi likumā par budžeta un finanšu vadību 3. pantā iekļautās normas ievērošanu, kas nosaka, ka pašvaldības budžeti sastāv no pamatbudžeta un
ziedojumiem un dāvinājumiem, naudas atlikums uz gada beigām 311 123 EUR apmērā
gada beigās atbilstoši Valsts kases vadlīnijām iekļauts pamatbudžetā.
3. Noteikt Salacgrīvas novada pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu budžeta (pielikums Nr. 6 Ziedojumi un dāvinājumi):
3.1. Ieņēmumus 1726 EUR;
3.2. Izdevumus 5936 EUR;
3.3. Finansēšanas daļu 4210 EUR:
3.3.1. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 11 611 EUR,
3.3.2. naudas līdzekļu atlikums gada beigās 7401 EUR.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Pielikums Nr. 1
Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem
Kods
01.000
01.100
04.000
04.100
08.000
08.600
09.000
09.400
09.500
10.000
10.100
12.000
12.300
13.000
13.100
13.200
13.400
13.500
17.000
17.200

Nosaukums

KOPĀ IEŅĒMUMI

Ienākuma nodokļi
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
Īpašuma nodokļi
Nekustamā īpašuma nodoklis
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un
īpašuma
Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu
atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem
Valsts (pašvaldību) nodevas un
kancelejas nodevas
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību
budžetā
Pašvaldību nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Naudas sodi
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Dažādi nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no valsts (pašvaldības)
īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma
pārdošanas
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma
pārdošanas
Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma
un mantas realizācijas
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašumu
izmantošanas
No valsts budžeta daļēji finansēto
atvasināto publisko personu transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts
budžeta daļēji finansētām atvasinātām
publiskām personām

Plāns
2019. gadam

Izpilde
Izpildes
2019. gadam
%

11 677 643 9 960 196

85%

4 358 935
4 358 935
647 247
647 247

4 605 328
4 605 328
664 870
664 870

106%
106%
103%
103%

1 067

1 214

114%

1 067

1 214

114%

19 059

15 704

82%

3 755

4 433

118%

15 304
5 538
5 538
1 509
1 509

11 271
6 708
6 708
4 878
4 878

74%
121%
121%
323%
323%

201 189

199 209

99%

72 054

80 340

111%

97 361

90 557

93%

0

174

31 774

28 138

89%

8 775

8 775

100%

8 775

8 775

100%

18.000
18.600
19.000
19.100
19.200
21.000
21.100
21.300
21.400

Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts budžeta
Pašvaldību budžetu transferti
Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita
budžeta veida (Iekļauts speciālā budžeta
naudas atlikums)
Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām
pašvaldībām
Budžeta iestāžu ieņēmumi
Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu
finanšu palīdzības
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem
maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi
Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie
budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta
iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi

5 985 753

3 703 215

62%

5 985 753

3 703 215

62%

174 692

483 587

277%

0
174 692

172 464

99%

273 879

266 708

97%

66 225

62 297

94%

186 300

182 318

98%

21 354

22 093

103%

Pamatbudžeta izdevumi
Kods

Nosaukums

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām
kategorijām

01.000
03.000
04.000
05.000
06.000
07.000
08.000
09.000
10.000

Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām
1000
1100
1200
2000
2100
2200
2300
2400
2500
3000
3200
4000
4300
5000
5100
5200
6000
6200
6300
6400
7000
7200

Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti
un kompensācijas
Preces un pakalpojumi
Komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece,
biroja preces un inventārs, ko neuzskaita
kodā 5000
Izdevumi periodikas iegādei
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Subsīdijas un dotācijas
Subsīdijas komersantiem, biedrībām un
nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības
ražošanu
Procentu izdevumi
Pārējie procentu maksājumi
Pamatkapitāla veidošana
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Sociālie pabalsti
Pensijas un sociālie pabalsti naudā
Sociālie pabalsti natūrā
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi
iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas
Pašvaldību budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti citām pašvaldībām
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti citām pašvaldībām

311 123

Plāns
2019. gadam

Pielikums Nr. 2
Izpilde
Izpildes
2019. gadam
%

11 322 889 9 626 208

85%

1 188 807
61 546
3 381 527
20 579

1 086 148
50 374
2 531 442
20 579

91%
82%
75%
100%

1 255 046

1 020 009

81%

15 447
1 228 065
3 309 283
862 589

10 797
1 109 354
3 051 231
746 274

70%
90%
92%
87%

11 322 889 9 626 208

85%

4 222 994
3 298 895

3 964 032
3 098 161

94%
94%

924 099

865 871

94%

2 630 865
38 120
1 706 070

2 232 235
16 170
1 480 299

85%
42%
87%

853 139

712 758

84%

6 660
26 876
533 648

6 535
16 473
503 856

98%
61%
94%

533 648

503 856

94%

8 000
8 000
3 335 473
17 964
3 317 509
226 302
151 976
48 952

1 763
1 763
2 426 356
6 498
2 419 858
163 267
108 595
32 531

22%
22%
73%
36%
73%
72%
71%
66%

25 374

22 141

87%

365 607

334 699

92%

365 607

334 699

92%

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2020. gada 28. februāris

Pielikums Nr. 3
Pamatbudžeta finansēšana
Plāns
2019. gadam

Nosaukums

Finansēšana

Naudas līdzekļi perioda sākumā
Naudas līdzekļi perioda beigās
Aizņēmumi
Aizņēmumu atmaksa
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā

-354 754
2 954 387
4 030 600
1 809 845
972 262
116 124

Izpilde
Izpildes
2019. gadam
%

-333 988
2 954 387
4 321 832
1 623 078
473 497
116 124

94%

100%
107%
90%
49%
100%

Pielikums Nr. 6
Ziedojumi un dāvinājumi
Kods

Plāns
2019. gadam

Nosaukums

Finansēšana

7980

Naudas līdzekļi perioda sākumā
Naudas līdzekļi perioda beigās
23.00
23.400
23.500

11611
3631

KOPĀ IEŅĒMUMI

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi
Ziedojumi, kas saņemti no juridiskām personām
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām

2000
2200
2300

Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā
5000
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi
Sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti natūrā

5000
5200
6000
6300

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām
kategorijām

01.000
08.000
09.000
10.000

Vispārējie valdības dienesti
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība

Izpilde
Izpildes
2019. gadam
%

4210

53%

11611
7401

100%
204%

977

1726

177%

500

1250

250%

477

476

100%

8957

5936

66%

4023
2119

1769
1337

44%
63%

1904

432

23%

4000
4000
934
934

3992
3992
175
175

100%
100%
19%
19%

8957

5936

66%

20
600
6645
1692

20
600
4817
499

100%
100%
72%
29%

977

1726

177%

Nosaukums

KOPĀ IEŅĒMUMI
05.000
05.500

Nodokļi par pakalpojumiem un precēm
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot
atsevišķas preces
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no
zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām
Dažādi nenodokļu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts budžeta

Plāns
2019. gadam

Izpilde
2019. gadam

Izpildes
%

30 000

24 379

81%

423 718

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

81%

73 200

86 295

118%

34 700

48 017

138%

38500
320 518

38 278
320 518

99%
100%

320 518

320 518

100%

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām
kategorijām

785 721

793 195

101%

685 343
100 378

698 438
94 757

102%
94%

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām

785 721

793 195

101%

124
100

123
99

99%
99%

24

24

100%

526 785
454 635

335 205
319 971

64%
70%

63 028

8 449

13%

9 122
128 391

6 785
128 391

74%
100%

128 391

128 391

100%

130 421
130 421

18 353
18 353

14%
14%

0

311 123

0

0

311 123

362 003

362 003

12.000
12.200
12.300
18.000
18.600

04.000
05.000

1000
1100
1200

2000
2200
2300
2500
3000
3200
5000
5200
7000
7200

Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība

Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla
rakstura pabalsti un kompensācijas
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece,
biroja preces un inventārs, ko neuzskaita
kodā 5000
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Subsīdijas un dotācijas
Subsīdijas komersantiem, biedrībām un
nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības
ražošanu
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi
Transferti, dotācijas un mērķdotācijas
pašvaldībām, pašu resursi, dalības
maksa (kārtējie transferti)
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti starp pašvaldības budžeta veidiem

Finansēšana

Mērķis
KF ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos īstenošanai
PII Randa renovācija
KPFI projekta Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Salacgrīvas novada pašvaldības
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā īstenošanai
SIA Salacgrīvas ūdens pamatkapitāla palielināšanai ERAF projektu īstenošanai Svētciemā,
Vecsalacā, Korģenē un Ainažu pilsētā
Valmieras ielas atjaunošanai
Autotransporta iegādei pašvaldības autonomo funkciju veikšanai
Salacgrīvas pilsētas Rīgas ielas pārbūve
ELFLA projekts Vieta pozitīvām emocijām realizēšanai
Projekta Ainažu pilsētas Jāņa Asara un Valdemāra ielu asfalta seguma atjaunošana īstenošanai
Ceļu un to kompleksa investīciju projekta Ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā īstenošanai
Līdzfinansējuma nodrošināšana EJZF projekta Kultūras mantojuma saglabāšana Zvejnieku parkā
īstenošanai
Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums)
Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums)
Ielu, autoceļu un saistītās infrastruktūras rekonstrukcija
Salacgrīvas novada ceļu un to kompleksa investīciju projektu īstenošanai
Izglītības iestādes jumta pārbūve Salacgrīvas novada Liepupes pagastā Veiksmes
SIA Salacgrīvas ūdens pamatkapitāla palielināšanai līdzfinansējuma nodrošināšanai KF projektam
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā, 3. kārta īstenošanai
Interreg projekta Ūdens emisijas un to samazināšana ciemu kopienās – Baltijas jūras reģionu
piekrastes ciemi kā pilotteritorijas īstenošanai
ERAF projekta Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas
pagasta Svētciemā īstenošanai
ELFLA projekta Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūve īstenošanai
ERAF projekta Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā īstenošanai
ERAF projekta Energoefektivitātes paaugstināšana Salacgrīvas novada domes ēkā īstenošanai
SIA Salacgrīvas ūdens pamatkapitāla palielināšana KF projekta Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Salacgrīvas pilsētā, 3. kārta īstenošanai
Projekta Salacgrīvas Meldru un Lašu ielu seguma atjaunošana īstenošanai
Līdzfinansējuma nodrošināšanai Salacgrīvas ostas pārvaldei Latvijas–Igaunijas pārrobežu
sadarbības programmas projekta Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā
un Latvijā īstenošanai
KOPĀ

1

Mērķis
Notekūdeņu apsaimniekošana investīciju projekta īstenošana SIA Salacgrīvas ūdens

102%

24 379

Naudas līdzekļi perioda sākumā

362 003

362 003

100%
100%

Pielikums Nr. 4

Parakstīšanas
datums

Apmaksas
termiņš

19.12.2008.
04.11.2005.

20.08.2028.
20.01.2025.

Neapmaksātā
summa uz
01.01.2019.
252 035 €
73 107 €

Saņemts

Atmaksāts

-€
-€

25 856 €
11 724 €

Neapmaksātā
summa uz
01.01.2020.
226 179 €
61 383 €

21.05.2015.

20.05.2035.

50 334 €

-€

3 028 €

47 306 €

21.08.2015.

20.08.2035.

244 684 €

-€

14 608 €

230 076 €

05.07.2016.
22.07.2016.
11.05.2017.
14.07.2017.
31.08.2017.
23.05.2018.

20.06.2036.
20.07.2023.
20.05.2037.
22.07.2022.
20.08.2037.
20.05.2038.

158 830 €
96 045 €
132 292 €
17 010 €
40 200 €
60 175 €

-€
-€
-€
-€
-€
-€

9 076 €
20 220 €
7 132 €
4 536 €
2 144 €
2 307 €

149 754 €
75 825 €
125 160 €
12 474 €
38 056 €
57 868 €

29.06.2018.

20.06.2038.

53 840 €

-€

2 040 €

51 800 €

21.06.2018.
21.06.2018.
02.07.2018.
21.08.2018.
06.08.2018.

20.06.2034.
20.03.2029.
20.06.2038.
20.08.2038.
20.08.2038.

2 216 614 €
326 007 €
101 951 €
173 000 €
114 664 €

-€
-€
-€
-€
-€

182 626 €
67 849 €
2 576 €
4 476 €
2 914 €

2 033 988 €
258 158 €
99 375 €
168 524 €
111 750 €

25.09.2018.

20.09.2028.

293 868 €

-€

7 593 €

286 275 €

19.12.2018.

20.12.2038.

58 322 €

35 869 €

1 167 €

93 024 €

03.04.2019.

20.03.2029.

-€

81 801 €

35 676 €

46 125 €

15.04.2019.
15.05.2019.
15.05.2019.

20.03.2039.
20.04.2039.
20.04.2039.

-€
-€
-€

430 300 €
517 677 €
113 956 €

-€
63 338 €
2 611 €

430 300 €
454 339 €
111 345 €

15.05.2019.

20.04.2039.

-€

92 431 €

-€

92 431 €

22.05.2019.

20.05.2039.

-€

88 523 €

-€

88 523 €

22.05.2019.

20.05.2039.

-€

262 521 €

-€

262 521 €

4 462 978 €

1 623 078 €

473 497 €

5 612 559 €

Saņemts

Atmaksāts

230 199 €

-€

Galvojumi

Nr.
p.k.

431 192

30 000

Kredītsaistības
Nr.
p.k.

11

Pielikums Nr. 5

Speciālais budžets
Kods

l

Parakstīšanas
datums

Apmaksas
termiņš

05.08.2019.

20.07.2039

Neapmaksātā
summa uz
01.01.2019.
-€

Neapmaksātā
summa uz
01.01.2020.
230 199 €

12

l

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Pārskats
par Salacgrīvas novada
pašvaldības 2019. gada
budžeta izpildi

Salacgrīvas novada 2019. gada budžets tika apstiprināts 2018. gada 19. decembrī,
saistošie noteikumi Nr. B-1. 13 reizes veikti budžeta grozījumi sakarā ar papildu finansējuma saņemšanu, projektu realizāciju, ieņēmumu palielināšanu, kā arī, precizējot
izdevumus pa kodiem. Pēdējie budžeta grozījumi veikti 2019. gada 18. decembrī (saistošie noteikumi Nr. B-14).

Pamatbudžets

2019. gadā kopējie pamatbudžeta ieņēmumi ir 9 960 196 EUR

Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem –
izpilde pret gada plānu

2019. gada kopējie pamatbudžeta izdevumi ir 9 626 208 EUR

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām
kategorijām – izpilde pret gada plānu

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām – izpilde pret gada plānu

2020. gada 28. februāris
Pamatbudžeta naudas atlikums uz gada beigām 4 321 832 EUR
EUR
20 416 €
70 002 €
329 €
14 343 €
9440 €
9605 €
144 186 €
63 217 €
29 147 €
6194 €
11 137 €
8343 €
7059 €
1131 €
2102 €
202 056 €

Mērķis
Valsts budžeta finansējums noteiktiem mērķiem (dotācijas mērķdotācijas)
Dabas resursu nodoklis
Autoceļu fonda līdzekļi (Salacgrīva)
Autoceļu fonda līdzekļi (Liepupe)
Autoceļu fonda līdzekļi (Ainaži)
Ostas nodeva
Zvejas tiesību noma
Licencētā makšķerēšana
Privatizācijas fonds
Projektam ERASMUS+ skolu apmaiņu partnerība
Projektam Karjeras atbalsts vispārējas un profesionālās izglītības iestādēs
Projektam Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
Projektam Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai
Projektam Hiking route along the Baltic sea
Interreg Central Baltic pārrobežu sadarbības projektam Coast4us
ELFLA projektam Pamatpakalpojumi ciematu atjaunošanā
SAM 4.2.2. projektam Energoefektivitātes paaugstināšana Salacgrīvas novada
41 395 €
domes ēkā
ESF projektam Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar
7917 €
invaliditāti un bērniem
Projektam Klimata pārmaiņu mazināšana Salacgrīvas novada ielu apgaismojuma
139 207 €
infrastruktūrā
Projektam Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma
126 096 €
pakalpojuma izveidē un attīstībā – «Saviļņojošā Vidzeme»
1 413 072 € Sporta kompleksa būvniecībai
243 548 €
Trotuāra un laukuma izbūves projektam pie Liepupes pamatskolas
15 000 €
Piebraucamā ceļa izbūve tirgus ielā
509 360 €
Ceļu pārbūves investīciju projekta īstenošanai
20 000 €
Tūjas zinību centra apkārtnes labiekārtošanai
84 000 €
Mākslīgā futbola laukuma būvniecībai
8909 €
Teritorijas plānojuma izstrādei
14 984 €
Sila ielas Salacgrīvā pilsētas meliorācijas risinājuma īstenošanai
8406 €
Veco ļaužu mītnei Sprīdīši
21 166 €
Dzīvokļu komunālā saimniecība Salacgrīvā
3494 €
Dzīvokļu komunālā saimniecība Ainažos
11 926 €
Dzīvokļu komunālā saimniecība Liepupē
22 010 €
Salacgrīvas vidusskolai
60 569 €
Naudas atlikumi uzsākto darbu pabeigšanai
Naudas atlikums, kas veidojas no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā
318 529 €
īpašuma nodokļa plāna pārpildes
653 537 €
Pārējais naudas atlikums
4 321 832 €

Pamatbudžeta finansēšana – izpilde pret gada plānu

Kopbudžeta izpilde pret plānu sadalījumā

Sagatavoja ekonomiste Ināra Lazdiņa
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Salacgrīvas novada pašvaldības budžets 2020. gadam apstiprināts 2019. gada 18. decembrī ar lēmumu Nr. 556 Par saistošo noteikumu
Nr. B-1 «Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020. gada budžetu» apstiprināšanu, 2020. gadā veikti grozījumi 22. janvārī un 19. februārī.
Šobrīd spēkā esošie saistošie noteikumi ir apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 2020. gada 19. februāra lēmumu Nr. 95.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. B-3

Grozījumi Salacgrīvas novada domes
2020. gada 22. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. B-2 Par Salacgrīvas
novada pašvaldības 2020. gada budžetu

Izdoti, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21. panta 1. daļas 2. punktu un 46. pantu

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Saistošie noteikumi nosaka Salacgrīvas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta
ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā
arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
2. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības pamatbudžetu šādā apmērā:
2.1. ieņēmumus 10 207 305 EUR (pielikums Nr. 1 Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmu
mu veidiem),
2.2. izdevumus 14 068 018 EUR (pielikums Nr. 2 Pamatbudžeta izdevumi),
2.3. finansēšanas daļu 3 860 713 EUR (pielikums Nr. 3 Pamatbudžeta finansēšana):
2.3.1. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 4 321 832 EUR,
2.3.2. naudas līdzekļu atlikums gada beigās 510 419 EUR,
2.3.3. aizņēmumi 1 709 542, EUR
2.3.4. budžeta aizņēmumu atmaksa 1 603 742 EUR,
2.3.5. akcijas vai līdzdalība komersantu pašu kapitālā 56 500 EUR.
3. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un
turpmākajos gados (pielikums Nr. 4 Saistību apmērs),
4. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu

Pielikums Nr. 1
Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem
Kods

Nosaukums

01.000
01.100
04.000
04.100
05.000
05.500

Ienākuma nodokļi
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
Īpašuma nodokļi
Nekustamā īpašuma nodoklis
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot
atsevišķas preces
Valsts (pašvaldību) nodevas un
kancelejas nodevas
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību
budžetā
Pašvaldību nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Naudas sodi
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no
zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām
Dažādi nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no valsts(pašvaldības)
īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un
no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma
pārdošanas
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma
pārdošanas
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašumu
izmantošanas
No valsts budžeta daļēji finansēto
atvasināto publisko personu transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts
budžeta daļēji finansētām atvasinātām
publiskām personām
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts budžeta
Pašvaldību budžetu transferti
Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām
pašvaldībām
Budžeta iestāžu ieņēmumi
Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu
finanšu palīdzības
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem
maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi
Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie
budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta
iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi

09.000
09.400
09.500
10.000
10.100
12.000
12.200
12.300
13.000
13.100
13.200
13.500
17.000
17.200
18.000
18.600
19.000
19.200
21.000
21.100
21.300
21.400

KOPĀ IEŅĒMUMI

Plāns
2020. gadam

Grozījumi

4 208 346
4 208 346
629 065
629 065
10000

4 208 346
4 208 346
629 065
629 065
10000

Starpība

10 125 011 10 207 305 82 294
0
0
0
0
0

efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Pamatbudžeta izdevumi
Kods

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām
kategorijām
01.000
03.000
04.000
05.000

06.000
07.000
08.000
09.000
10.000

1000
1100
1200

10000

10000

18 266

18 266

0

3205

3205

0

15 061
2000
2000
74 855

15 061
2000
2000
74 855

0
0
0
0

34 700
40 155

34 700
40 155

65 383

65 383

0

9000

9000

0

23 300

23 300

0

33 083

33 083

0

39 743

39 743

0

4000
4300
5000
5100
5200
6000
6200
6300
6400

39 743

39 743

0

7000

4 276 851

4 353 445

76 594

7200

4 276 851

4 353 445

76 594

590 941

590 941

0

590 941

590 941

0

209 561

215 261

5 700

40 211

40 211

0

166 350

166 350

0

3000

8700

5700

2000
2100
2200
2300
2400
2500
3000
3200

0

Plāns
2020. gadam

Grozījumi

Starpība

13 359 500 14 068 018 708 518

Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām

0

0

Nosaukums

Pielikums Nr. 2

1 274 483
59 947
3 030 484
80 002

1 274 483
59 947
3 170 709
80 002

0
0
140 225
0

1 298 043

1 305 292

7249

29
3 976 682
2 785 477
854 353

29
3 977 087
2 807 967
1 392 502

0
405
22 490
538 149

13 359 500 14 068 018 708 518

Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas,
sociāla rakstura pabalsti un
kompensācijas
Preces un pakalpojumi
Komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece,
biroja preces un inventārs, ko neuzskaita
kodā 5000
Izdevumi periodikas iegādei
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Subsīdijas un dotācijas
Subsīdijas komersantiem, biedrībām
un nodibinājumiem, izņemot
lauksaimniecības ražošanu
Procentu izdevumi
Pārējie procentu maksājumi
Pamatkapitāla veidošana
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Sociālie pabalsti
Pensijas un sociālie pabalsti naudā
Sociālie pabalsti natūrā
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi
iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas
Pašvaldību budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti citām pašvaldībām
Pašvaldību budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti citām pašvaldībām

3 792 029
2 927 092

3 851 222
2 972 264

59 193
45 172

864 937

878 958

14 021

3 006 351
29 851
2 118 913

3 036 455
32 351
2 144 987

30 104
2 500
26 074

821 001

822 531

1530

6130
30 456
194 921

6130
30 456
194 921

0
0
0

194 921

194 921

0

8000
8000
5 580 559
8909
5 571 650
399 155
141 264
45 090

8000
8000
6 189 799
8909
6 180 890
409 136
151 245
45 090

0
0
609 240
0
609 240
9 981
9 981
0

212 801

212 801

0

378 485

378 485

0

378 485

378 485

0

Pielikums Nr. 3
Pamatbudžeta finansēšana
Nosaukums

Finansēšana

Naudas līdzekļi perioda sākumā
Naudas līdzekļi perioda beigās
Aizņēmumi
Aizņēmumu atmaksa
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā

Plāns
2020. gadam

Grozījumi

4 321 832
673 298
1 246 197
1 603 742
56 500

4 321 832
510 419
1 709 542
1 603 742
56 500

Starpība

3 234 489 3 860 713 626 224
0
-162 879
463 345
0
0
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Pielikums Nr. 4

Pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa saistību apmērs
Projekti/gads

2020

Aizņēmumi
Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums)
187 702
Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums)
69 595
Kohēzijas fonda projekta Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos īstenošanai 26 972
PII Randa renovācijai
12 025
KPFI projekta Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Salacgrīvas novada pašvaldības
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā īstenošanai
3287
SIA Salacgrīvas ūdens pamatkapitāla palielināšanai ERAF projekta Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Svētciemā, Vecsalacas ciemā, Korģenes ciemā un
Ainažu pilsētā īstenošanai
15 749
Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei
20 403
Projekta Salacgrīvas pilsētas Valmieras ielas atjaunošana īstenošanai
9596
Projekta Salacgrīvas pilsētas Rīgas ielas pārbūve īstenošanai
7525
ELFLA projekta Vieta pozitīvām emocijām īstenošanai
4596
Projekta Ainažu pilsētas Jāņa Asara un Valdemāra ielu asfalta seguma atjaunošana īstenošanai
2333
Ceļu un to kompleksa investīciju projekta Ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā
īstenošanai
3300
EJZF projekta Kultūras mantojuma saglabāšana Zvejnieku parkā īstenošanai
3057
Projekta Salacgrīvas pilsētas ielu seguma atjaunošana īstenošanai
5794
SIA Salacgrīvas ūdens pamatkapitāla palielināšanai pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai KF projekta Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā, 3. kārta
īstenošanai
16 690
Salacgrīvas novada ceļu un to kompleksa investīciju projektu īstenošanai
9825
Projekta Izglītības iestādes jumta pārbūve Salacgrīvas novada Liepupes pagastā «Veiksmes»
īstenošanai
6293
Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta Ūdens
emisijas un to samazināšana ciemu kopienās – Baltijas jūras reģionu piekrastes ciemi kā pilot
teritorijas investīciju daļas īstenošanai
5173
ERAF projekta Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada
Salacgrīvas pagasta Svētciemā īstenošanai
9239
ERAF projekta Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā
īstenošanai
21 647
ERAF projekta Energoefektivitātes paaugstināšana Salacgrīvas novada domes ēkā īstenošanai
4776
ELFLA projektiem Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūve īstenošanai
1623
SIA Salacgrīvas ūdens pamatkapitāla palielināšana KF projekta Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā, 3. kārta īstenošanai
3833
Līdzfinansējuma nodrošināšanai Salacgrīvas ostas pārvaldei Latvijas–Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā
un Latvijā īstenošanai
10 965
Projekta Salacgrīvas pilsētas Meldru un Lašu ielu seguma atjaunošana īstenošanai
3687
Plānots
Projektam Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojuma
izveidē un attīstībā – «Saviļņojošā Vidzeme»
1368
Projektam Klimata pārmaiņu mazināšana Salacgrīvas novada ielu apgaismojuma infrastruktūrā
230
Projektam Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Salacgrīvas novadā
348
Kopā
467 631
Galvojumi
SIA Salacgrīvas ūdens notekūdeņu apsaimniekošanas investīciju projekta realizācijai, kas
saistīts ar komunālo pakalpojumu nodrošināšanu
13 022
Kopā
13 022
Kopā saistības
480 653
Saistību apjoms no plānotajiem no pamatbudžeta ieņēmumiem (%)
6%

Turpmākajos gados

Kopā

160 572
13 458
26 196

858 598
7302
45 468
0

2 074 992
263 319
231 554
62 304

3210

3195

26 545

49 231

15 457

15 384

15 311

9469
7439

9437
7418

9406
7396

2301

2290

2279

2269

130 880
0
87 776
76 365
0
23 711

239 590
76 223
154 282
128 588
12 585
39 816

3282
3029
5741

3272
3015
5714

3263
3001
5688

3254
2987
5661

3244
2973
5635

36 634
33 187
64 231

59 540
54 292
104 231

16 613
9780

16 537
9735

16 461
9690

16 384
9645

16 308
9600

16 232
9555

185 030
108 925

300 255
176 755

6275

6257

6239

6221

6204

6186

71 348

115 023

5159

5144

5129

5114

5100

5085

59 880

95 784

9203

9159

9115

9071

9026

8982

20 051

83 846

28 379
6246
36 240

28 298
6229
36 128

28 217
6211
35 993

28 137
6193
35 858

28 056
6175
35 722

27 975
6158
35 587

342 940
75 484
424 973

533 649
117 472
642 124

5069

5054

5040

5026

5011

4997

61 255

95 285

14 392
4854

14 351
4840

14 310
4826

14 269
4812

14 228
4798

14 187
4785

173 919
58 653

270 621
91 255

48 030
8090

47 903
8068

47 767
8046

47 631
8023

47 495
8000

47 359
7977

648 857
109 322

936 410
157 756

24 545
588 518

24 480
551 028

24 410
542 249

24 341
490 384

24 271
473 313

24 202
468 922

331 581
4 062 915

478 178
7 644 960

12 832
12 832
601 350
8%

12 773
12 773
563 801
8%

12 715
12 715
554 964
7%

12 656
12 656
503 040
7%

12 597
12 597
485 910
7%

12 539
12 539
481 461
6%

152 774
152 774
4 215 689

241 908
241 908
7 886 868

2021

2022

2023

2024

2025

2026

186 141
65 331
26 842
11 966

178 487
37 783
26 713
11 907

174 519
42 645
26 584
11 848

167 927
13 655
26 454
11 790

161 046
13 550
26 325
2768

3271

3256

3241

3226

15 676
20 353
9564
7503
4573
2322

15 603
20 302
9533
7482
3416
2311

15 530
15 165
9501
7460

3291
3043
5767

Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un plānotajām iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fondā saimnieciskajā gadā:

7 434 476

Pārskats par Salacgrīvas novada pašvaldības
2020. gada budžetu

Pašvaldības, veidojot savus budžetus, ļoti lielā mērā ir atkarīgas no valsts nodokļu politikas, kā arī no veiktajiem aprēķiniem pašvaldību finanšu izlīdzināšanai.
Salacgrīvas novada pašvaldības pamatbudžets 2020. gadam sastāv no ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies
sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.
Ar 2020. gadu stājas spēkā izmaiņas likumos, kas nosaka, ka pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta, ziedojumiem un dāvinājumiem. Lai informācija būtu salīdzināma,
budžeta izpilde par iepriekšējiem gadiem tiek uzrādīta, savienojot pamata un speciālo budžetu.

2020. gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra

Pamatbudžeta ieņēmumi salīdzinājumā ar 2019. gada izpildi
Rādītāja nosaukums
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Īpašuma nodokļi
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no īpašuma iznomāšanas, pārdošanas
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto
publisko personu transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžeta transferti
Budžeta iestāžu ieņēmumi
KOPĀ

2019. gada
2020. gada % 2020. gada
izpilde
plāns
plāns pret
(Pamatbudžets un
(B-3 no
2019. gada
speciālais budžets) 19.02.2020.)
izpildi
4 605 328 €
4 208 346 €
91%
664 870 €
629 065 €
95%
24 379 €
10 000 €
41%
1214 €
-€
0%
15 704 €
18 266 €
116%
6708 €
2 000 €
30%
91 173 €
74 855 €
82%
199 209 €

65 383 €

33%

8775 €
3 703 215 €
804 105 €
266 708 €
10 391 388 €

39 743 €
4 353 445 €
590 941 €
215 261 €
10 207 305 €

453%
118%
73%
81%
98%
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Pamatbudžeta izdevumi salīdzinājumā ar 2019. gada izpildi
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

2019.gada izpilde
(Pamatbudžets un
Rādītāja nosaukums
speciālais budžets)
Atlīdzība
3 964 155 €
Preces un pakalpojumi
2 567 440 €
Procentu izdevumi
1763 €
Subsīdijas un dotācijas
632 247 €
Sociālie pabalsti
163 267 €
Uzturēšanas izdevumu transferti
645 822 €
Kapitālie izdevumi
2 444 709 €
KOPĀ
10 419 403 €

2020.gada plāns
(B-3 no
19.02.2020.)
3 851 222 €
3 036 455 €
8000 €
194 921 €
409 136 €
378 485 €
6 189 799 €
14 068 018 €

% 2020.gada
plāns pret
2019.gada izpildi
97%
118%
454%
31%
251%
59%
253%
135%

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām

2020. gada pamatbudžeta izdevumu struktūra

Salacgrīvas novada budžeta struktūra

Pamatbudžets
Bāzes izdevumi
Pamatbudžeta izdevumi salīdzinājumā ar 2019. gada izpildi
atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Rādītāja nosaukums
Izpildvara
Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem
Transferti no pašvaldības budžeta
Kredītu procentu maksājumi un apkalpošana
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
KOPĀ

2019. gada
izpilde (Pamatbudžets un speciālais budžets)
738 321 €
-€
334 699 €
13 128 €
50 374 €
3 229 880 €
115 336 €
1 020 009 €
10 797 €
1 109 354 €
3 051 231 €
746 274 €
10 419 403 €

2020. gada % 2020. gada
plāns
plāns pret
(B-3 no
2019. gada
19.02.2020.)
izpildi
775 998 €
105%
100 000 €
378 485 €
113%
20 000 €
152%
59 947 €
119%
3 170 709 €
98%
80 002 €
69%
1 305 292 €
29 €
3 977 087 €
2 807 967 €
1 392 502 €
14 068 018 €

128%
0%
359%
92%
187%
135%

Bāzes
izdevumi

Finansējums īpašiem
mērķiem

VB finansējums noteiktiem
mērķiem

Bāze
Ārpus bāze
Prioritārie
pasākumi

l
l
l

l
l
l

l
l

Ārpusbāze
Pasākumu
Ārpusbāzes
organizēšanai
izdevumi

Prioritārie
pasākumi
Fondu
finansēti
projekti

Pašu finansēti
projekti,
pasākumi

Ieņēmumi no nodokļiem, nomas līgumiem, valsts budžeta
Izdevumi, kas nodrošina iestāžu pastāvēšanu (alga, komunālie maksājumi u.c.)
Valsts budžeta dotācijas, mērķdotācijas pedagogu atalgojumam,
asistentu pakalpojumiem, mācību līdzekļu iegādei u.c.
Ieņēmumi no pasākumiem
Izdevumi pasākumu organizēšanai
Citi vienreizēji izdevumi, uzlabojumi, atbalsts biedrību aktivitātēm
Pasākumi, kuri ietverti novada attīstības plānā, tie veicina šī plāna īstenošanu
Projektu realizācija, piesaistot ES finansējumu

Kopbudžeta
ieņēmumu
struktūra

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām
kategorijām

Kopbudžeta
izdevumu
struktūra

Kā redzams budžeta izdevumu struktūrā, tad 44% no kopējā budžeta tiek plānots
investēt prioritāros pasākumos un projektu realizācijai.
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2020. gada 28. februāris

Plānotie projekti
Naudas
atlikums uz
gada sākumu

Projekts
ERAF projekts Ceļi uzņēmējdarbības attīstībai – Transporta iela
ELFLA projekts Pamatpakalpojumi ciematu atjaunošanā
Projekts Energoefektivitātes paaugstināšana Salacgrīvas novada domes ēkā
Projekts Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
Interreg Central Baltic pārrobežu sadarbības projekts Coast4us
Projekts Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojuma izveidē un
attīstībā – «Saviļņojošā Vidzeme»
ESF projekts Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem
ERAF projekts Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Salacgrīvas
novadā
Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
INTERREG projekts Hiking route along the Baltic sea coastline in Latvia - Estonia
Erasmus+ projekts Liepupes pamatskolā
ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
Projekts Klimata pārmaiņu mazināšana Salacgrīvas novada ielu apgaismojuma infrastruktūrā
KOPĀ

Plānotie
ieņēmumi

Plānotie
izdevumi

Kredīta
līdzekļi

202 056 €
41 395 €
8 343 €
2102 €

42 576 €
522 855 €
12 420 €
7 000 €
40 211 €

388 813 €
41 395 €
15 343 €
42 313 €

186 754 €

126 096 €

450 233 €

1 032 790 €

906 694 €

7917 €

39 743 €

47 660 €

-€

-€

463 345 €

463 345 €

11 137 €
1131 €
6194 €
7059 €
139 207 €
552 637 €

1 400 €

12 537 €
1131 €
10 682 €
7059 €
291 956 €
2 355 024 €

152 749 €
1 709 542 €

4488 €
134 736 €
1 255 662 €

Atmaksājamais kredīts
pēc ES finansējuma
saņemšanas
42 576 €
522 855 €
12 420 €

450 233 €

134 736 €
1 162 820 €

Plānotie prioritārie pasākumi
Mērķis (nosaukums)
Sporta kompleksa būvniecība
Trotuāra un laukuma izbūves projekts
pie Liepupes pamatskolas
Piebraucamā ceļa izbūve Tirgus ielā
Salacgrīvas pilsētas Vidzemes, Viļņu
un Pērnavas ielas atjaunošana
2,196 km kopgarumā
Pašvaldības finansējums projektam
Salacgrīvas pilsētas tranzīta ielas –
Vidzemes, Viļņu un Pērnavas ielas
(neskaitot tiltu pār Salacu) pārbūve
Autoceļu atjaunošanas darbi Tūja–
Lembuži, Tūja–Ežurgas un Raunīši–
Mežciems
Autoceļu seguma atjaunošana
Vārpas–Rozēni, ceļš uz Pārupi,
Līči–Kalnurgāji, Mērnieki–Irnumi,
Šalkas–Rostes, Zemenes–Osīši un
Dižozolu ceļš
Ceļa Lielurgas–Oltūži grants seguma
atjaunošana
Tiltu sakārtošana
Trotuāra ar apgaismes stabiem un
soliņiem izbūve starp Ainažu kultūras
namu un brīvdabas estrādi
Ielu apgaismojuma izbūve Baznīcas,
Dāla, Parka un Lauku ielā Ainažos
Tūjas zinību centra apkārtnes labiekārtošana
Graustu nojaukšana
Elektrības vadu nomaiņa Lauvu
tautas namā
Āra terases un fasādes laukuma
labiekārtošana Salacgrīvas kultūras
namam
Skatuves apgaismojuma ierīkošanai
Salacgrīvas kultūras namā
Kora zāles remontam – remonta
materiāliem – Salacgrīvas kultūras
namā
Tualešu remontam Salacgrīvas
kultūras namā
Skatuves tērpi jauktajam korim Krasts
Ainažu pamatskolas zāles tehniskā
apsekošana
Salacgrīvas vidusskolas ūdens un
kanalizācijas sistēmas sakārtošana
4 kabinetos un ūdens cirkulācijas
nodrošināšana uz sporta zāles palīgtelpām un dienesta viesnīcu
Salacgrīvas vidusskolai piekļuves
kontroles montāža 4 ārdurvīm,
pakāpienu remonts pie galvenās
ieejas ārdurvīm un foajē telpu grīdas
seguma nomaiņa
Salacgrīvas vidusskolas siltummezgla iekārtu remonts un atjaunošana
Slavas alejas papildināšana
Salacas tilta margu dekoru izgatavošana un uzstādīšana
Seguma un celiņu sistēmas sakārtošana pie pirmsskolas izglītības
iestādes Vilnītis Salacgrīvā, mūzikas
skolas un mākslas skolas
Salacgrīvas pilskalna un tā apkārtnes
labiekārtojuma projektēšana
Tūjas autobusa pieturas un apļa
labiekārtošana
Salacgrīvas bibliotēkas ēkas remonts
Liepupes pamatskolai linoleja iegādei
1. stāva gaitenim, remonta materiāli
dušu telpu, ģērbtuvju un gaiteņa uz
sporta zāli sakārtošanai

Naudas
Plānotie
Plānotie
Ieguldījums
atlikums uz
ieņēmumi izdevumi pamatkapitālā
gada sākumu
1 413 072 €
1 413 072 €
243 548 €

243 548 €

15 000 €

15 000 €
723 000 €

509 360 €

723 000 €

614 585 €

30 000 €

20 000 €

Mākslīgā futbola laukuma būvniecība
Pludmales volejbola laukuma izveidošana
Video rullītis par novadu
Daļējai projekta Meliorācijas sistēmas izbūve Jūras, Jūrmalas, Peldu
un Smilšu ielās Salacgrīvā realizācijai
KOPĀ

Iestāde/
struktūrvienība
Salacgrīvas
mūzikas skola

Jaunatnes
iniciatīvu centrs

28 250 €

Pilsētas ainava

10 000 €

Attīstības un
projektu nodaļa

20 000 €

6 895 €

26 895 €

7000 €

7000 €
250 000 €
10 000 €

Sporta un
atpūtas
komplekss
Zvejnieku parks

10 000 €
20 000 €
3000 €
3000 €

20 000 €

21 700 €

8471 €

8471 €
12 000 €
6000 €
25 000 €
15 000 €

7002 €

7002 €
20 000 €
7000 €

3000 €

7000 €
3000 €
56 500 €

2 317 348 €

723 000 € 3 768 523 €

56 500 €

Plānotie kultūras un sporta pasākumi

35 000 €

20 000 €

84 000 €

Kultūras un sporta pasākumu izdevumi veido 1% no kopējās izdevumu struktūras.

Mākslas skola
50 000 €

84 000 €

Salacgrīvas
novada
kultūras centra
Salacgrīvas
kultūras nams

Pasākums
Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu
spēles audzēkņu konkurss
Valsts konkursa noslēguma konferences organizēšana Salacgrīvā
Starptautiskā jaunatnes diena
Novada jauniešu konference
Konkurss Ziemas rota
Konkurss Sakoptākā sēta

Naudas
atlikums uz
Plānotie
gada sākumu ieņēmumi

700 €

Plānotie
izdevumi

600 €

1090 €

10 500 €

11 700 €
2302 €
1235 €
1250 €
1350 €

Salacgrīvas novada gada uzņēmējs

650 €

Sporta laureāts
R. Spuriņa piemiņas kauss futbolā
Novada čempionāts galda tenisā
Novada atklātais čempionāts šautriņu mešanā
Olimpiskā diena un veselības nedēļa
1. maija ielu stafetes skrējiens
Čempionāts tenisā Kortu valdnieks
Sniega diena
Salacgrīvas kauss airēšanā
Hokeja turnīrs
Nēģu svētku kross
Liepupes sporta spēles
Liepupes dambretes čempionāts
Noskrien ziemu Salacgrīvā
Valsts svētki
Lieldienu pasākums
Jaunā gada sagaidīšanas balle
Jāņu ielīgošana, pašdarbnieku
uzvedums
Pilsētas egles iedegšana
Jaundzimušo uzņemšana novadnieku saimē
Danču vakars
Represēto atceres pasākums
Teātra izrāde vai koncerts
Amatierteātru izrādes
Lāčplēša diena
Ziemassvētki bērniem
Pašdarbnieku vakars
Saivas jampadracis
Randas 15 gadu jubilejas lustes
diena
Tingeltangela deju putenis
Jauno talantu konkurss
Jūras svētki
Reņģēdāju festivāls
Salacgrīvas krastu maču izklaidējošs
noslēgums
Simpozijs-festivāls Zelta smilšu
grauds
Ansambļa Sapņi ar spārniem jubileja

100 €

450 €
791 €
220 €

102 €

370 €

420 €

200 €

800 €

370 €
900 €
160 €
493 €
450 €
230 €
2000 €
1250 €
600 €
2500 €
4300 €
490 €
4100 €
3200 €
900 €
522 €

2000 €
300 €
350 €

200 €
100 €
6000 €
700 €
120 €
800 €
1800 €
300 €

100 €

300 €

100 €

300 €
260 €
37 550 €
15 505 €

18 000 €
1 500 €

1400 €
4100 €
200 €

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS
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Salacgrīvas
novada kultūras
centra Ainažu
kultūras nams

Salacgrīvas
novada kultūras
centra Lauvu
tautas nams

Valsts svētki
Lieldienu pasākums
Jaunā gada sagaidīšanas balle
Jāņu ielīgošana, pašdarbnieku
uzvedums
Ceturtās adventes pasākums
Pilsētas egles iedegšana
Jaundzimušo uzņemšana novadnieku saimē
Koru draudzības vakars
Danču vakars
Gleznu izstādes
Teātra izrāde vai koncerts
Valentīndienas balle
Baltā galdauta svētki
Ziemeļlivonijas festivāls
Simtgades pasākumi – Senās uguns
nakts
Popiela pieaugušajiem un diskotēka
Zaļumballe
Valsts svētki
Lieldienu pasākums
Adventes pasākums
Amatierteātru izrādes
Ziemassvētku pasākums
Nāc gadu spietā veldzēties
Baltā galdauta svētki
Pēcpusdiena Rudens nāca sētiņā
Lauvās dzīvojošo radošo personību
saiets.
Pavasara balle

300 €

500 €
500 €
1370 €
2 000 €
200 €
500 €
240 €

300 €
100 €
2 600 €

200 €
400 €
50 €
1600 €
300 €
300 €
14 300 €
600 €

200 €

20 €
70 €
90 €

600 €
600 €
20 €
20 €
20 €
80 €
700 €
550 €
300 €
60 €
20 €

90 €

350 €

Salacgrīvas
novada kultūras
centra Liepupes
tautas nams

Salacgrīvas
novada tūrisma
informācijas
centrs

Valsts svētki
Jaundzimušo uzņemšana novadnieku saimē
Koru draudzības vakars
Sudraba kaija
Gadskārtu ieražas un godi – Meteņi,
Lielā diena, vasaras saulgrieži,
Mārtiņi, Ziemas saulgrieži Liepupē
Pēterdienas danču svētki
Liepupes pagasta svētki
Ziemassvētki bērniem
Tautas mūzikas svētki
Laulību jubilejas (sudraba, zelta
kāzas)
Teātru festivāls
Lieldienu pasākums
Ziemassvētku pasākums
Nēģu diena
Aidā Salacā
Kopā
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900 €
190 €
2200 €

300 €
15 254 €
400 €

-€
150 €
100 €

300 €
6300 €
500 €
1500 €
1300 €

100 €

700 €

200 €
41 592 €

450 €
1500 €
1500 €
4500 €
700 €
175 482 €

Ārpusbāzes izdevumi kopējā struktūrā veido 6% no izdevumiem. Ārpusbāzes izdevumos ir atbalsts biedrībām (147 956 EUR), rezervēts līdzfinansējums biedrību realizētiem projektiem (30 000 EUR), finansējums turpināt projektu Iedzīvotāji veido savu
vidi (5000 EUR), projektam Radīts Salacgrīvas novadā (5000 EUR), augstu sasniegumu sporta programmai Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolas audzēkņiem
(26 047 EUR), rezervēts sporta skolas audzēkņu dalībai starptautiskās sacensībās
(6661 EUR), informatīvās platformas, stendu un zīmju atjaunošanai, kas saistīti ar
licencēto makšķerēšanu (50 000 EUR), ZAAO laukuma Salacgrīvā seguma uzlabošanai un sētas atjaunošanai (18 000 EUR), noeju uz jūru un koka laipu sakārtošanai
(50 000 EUR), pilsētas ainavas uzlabošanai (36 500 EUR), rezervēts finansējums bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursam un citām ārpusbāzes aktivitātēm.
Sagatavoja ekonomiste Ināra Lazdiņa

Izstāde par Johanu Kristofu Broci

7. februārī Salacgrīvas vidusskolā atklāja ceļojošo izstādi Jo
hana Kristofa Broces (1742–1823)
devums Latvijas novadpētniecībā:
Livonijas zīmējumu un aprakstu
kolekcija Latvijas Universitātes
Akadēmiskajā bibliotēkā.
Izstādi atklāja bibliokuģa Kriš
jānis Valdemārs bocmanis, Salacgrīvas vidusskolas absolvents Gints
Šīmanis. – Mēs šodien runājam
par senajiem laikiem. Salacgrī
va vēsturiski ir bijusi ļoti svarīga
un nozīmīga vieta, te gāja senais
Eiropas pasta ceļš no Berlīnes uz
Rēveli, tagad zināmu kā Tallina, te
ir bijis un zīmējis Johans Kristofs
Broce, un šī izstāde ir par to, – viņš
sacīja.
Par izstādes galveno varoni Izstādi atklāj Salacgrīvas vidusskolas absolvents Gints Šīmanis, klausītāju vidū LU Akadēmiskās
un viņa darbiem stāstīja Latvijas bibliotēkas direktore Venta Kocere un izpilddirektors Valdis Mazulis
Universitātes (LU) Akadēmiskās
bibliotēkas direktore Venta Kocere: – Kas prezentācijā pastāstīja par pašu bibliotēku, iekļauta UNESCO programmas Pasaules
ir šis vīrs ar parūku, kurš tik daudz izda kas ir viena no vecākajām Eiropā, dibināta atmiņa Latvijas nacionālajā reģistrā.
Mēs varam būt lepni, jo J. K. Broces korījis Latvijas labā? Johans Kristofs Broce 1524. gadā. Tās vēsture glabā interesantas
dzimis Gerlicā, Vācijā, studējis Leipcigas liecības par seno grāmatu un rokrakstu lik- lekcijā atrodami trīs tušas zīmējumi un apun Vitenbergas universitātē teoloģiju un fi teņiem. Viena no visspilgtākajām lappusēm raksti par Salacgrīvu: Salacas upe un grīva,
lozofiju. 1768. gadā viņš pārnāca uz Rīgu šajā laikmetu hronikā pieder pedagoga un Vecsalacas muiža un Salacgrīvas pilskalns.
Ceļojošā izstāde Salacgrīvā nokļuvusi
strādāt par mājskolotāju, bet gadu vēlāk novadpētnieka J. K. Broces kolekcijai – 10
kļuva par pedagogu Rīgas Ķeizariskajā ādā iesietiem lielformāta sējumiem Samm divu iemeslu dēļ. Viens no tiem – J. K. Brolicejā, kur nostrādāja 46 gadus. Brīvajā lung verschiedener Lieflandischer Monu ce savos darbos pētījis apceļojis, pētījis,
laikā Broce apceļoja mūsu zemi, toreiz tā mente..., kuru 3130 lappušu tušas zīmēju- zīmējis un aprakstījis mūsu pusi un otrs –
saucamo Livoniju, zīmēja un aprakstīja to, mos, akvareļos, aprakstos un dokumentos 2017. gadā pašvaldības noslēgtais sadarbīkas pašam likās interesants, vāca un krāja ar lielu rūpību un precizitāti fiksēta Latvijas bas līgumu ar LU Akadēmisko bibliotēku.
Šobrīd izstāde skatāma Salacgrīvas vivēsturiskus materiālus, sava laikmeta liecī un Igaunijas vēsture. 1997. gadā LU Akabas, zīmējumiem pievienojot rakstītus pa dēmiskajā bibliotēkā izveidoja šīs kolek- dusskolā, bet jau februāra nogalē interesenskaidrojumus, kas reizēm iekļaujas dažās cijas digitālo arhīvu ar augstas kvalitātes ti varēs to skatīt Salacgrīvas muzejā. Ar šo
rindās, bet reizēm aizņem vairākas lappu elektroniskajiem attēliem, restaurēja bojā- izstādi jau bijusi iespēja iepazīties 15 valtos sējumus un izveidoja attēlu tiešsaistes stīs un 50 pilsētās.
ses.
Ilga Tiesnese
Akadēmiskās bibliotēkas direktore savā datubāzi. 2017. gadā J. K. Broces kolekcija

Var sākt aizpildīt platību maksājumu
provizorisko iesniegumu

Kopš 14. februāra ikviens lauksaimnieks var aizpildīt informāciju vienotajā
platību maksājumu iesniegumā. Šādu iespēju Lauku atbalsta dienests (LAD) šogad
piedāvā pirmo reizi, lai padarītu ērtāku minēto iesniegumu aizpildīšanu elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) – tagad to
var darīt pakāpeniski un laikus aprēķināt,
vai tiks izpildītas zaļināšanas un citas prasības. EPS šī iesnieguma forma norādīta kā
Provizoriskais iesniegums.

Iesniegt platību maksājumu iesniegumus varēs no 8. aprīļa līdz 22. maijam,
ar samazinājuma koeficientu par katru
nokavēto dienu – līdz 15. jūnijam. Aprīlī
LAD organizēs izbraukuma seminārus,
lai palīdzētu aizpildīt platību maksājumu
iesniegumus elektroniski tiem klientiem,
kuriem tam nepieciešams atbalsts. Aktuālā
informācija par semināriem tiks publicēta
dienesta mājaslapā.
Būtisku izmaiņu atbalsta saņemšanas

nosacījumos 2020. gada platību maksājumu sezonā nav. Jāņem vērā, ka no jauna
varēs uzņemties saistības tikai aktivitātē
Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zā
lājos, pārējos pasākumos jaunas saistības
uzņemties nevar, bet var par vienu gadu
pagarināt esošās saistības.
Atgādinām, ka šobrīd norit lauku bloku
precizēšana. To var izdarīt līdz 1. aprīlim.
Plašāka informācija – LAD mājaslapā.
LAD Sabiedrisko attiecību daļa

Salacgrīvas
EKO laukumā
pieejamie
pakalpojumi

Pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA ZAAO atgādina, ka
Salacgrīvā, Viļņu ielā 18, atrodas EKO
laukums jeb šķiroto atkritumu pieņemšanas laukums. Tā pakalpojumi kļūst arvien
populārāki, gada laikā apmeklētāju skaits
pieaudzis par 14%.
Visbiežāk uz EKO laukumu iedzīvotāji
nogādā jaukto iepakojumu – makulatūru,
metālu, dažādus pārstrādei derīgus polimēra izstrādājumus. Arī stikla burkas un pudeles bieži tiek atzītas kā pārstrādei derīgas
un nodotas EKO laukumos. Arvien populārāk kļūst uz EKO laukumu bez maksas
nogādāt nolietotu sadzīves elektrotehniku.
EKO laukumā bez maksas no privātpersonām pieņem pudeļu un burku stiklu,
papīru, kartonu, polietilēna izstrādājumus
– pārtikas, sadzīves ķīmijas un kosmētikas iepakojumam izmantotas pudeles,
kannas (ar apzīmējumu LDPE un HDPE),
PET dzērienu pudeles, metālu, visa veida
nolietotu, neizjauktu vai neizkomplektētu sadzīves elektrotehniku, luminiscentās
spuldzes, baterijas, akumulatorus, koka
paletes, logu stiklu un lietošanai derīgus
apavus. Ierobežotā daudzumā bez maksas
iespējams nodot arī krāsu bundžas (10 l no
mājsaimniecības gadā), riepas (4 gab. no
fiziskas personas gada laikā). Par maksu
EKO laukumā tiek pieņemti zaļie un celtniecības atkritumi.
EKO laukuma pakalpojumus aicinām
izmantot arī juridiskas personas, kas neizmanto ZAAO pakalpojumu materiālu savākšanai no uzņēmuma teritorijas. Plašāku
informāciju iespējams iegūt uzņēmuma
mājaslapā www.zaao.lv, pie EKO laukuma pārziņa vai sazinoties telefoniski ar
klientu apkalpošanas speciālistiem pa tālr.
64281250.
Salacgrīvas EKO laukuma
darba laiks:
P. slēgts
P. 9–17
O. 9–17
S. 8–12
T. 11–19
Sv. slēgts
C. 9–17
Zane Leimane,
SIA «ZAAO» sabiedrisko attiecību
speciāliste
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2020. gada 28. februāris

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2020. gada 22. janvāra sēdes lēmumu Nr. 3 (protokols Nr. 2; 1.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtību Salacgrīvas novadā

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktu, Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija
noteikumu Nr. 384 Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu 6. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. Decentralizēto kanalizācijas
sistēmu, kuras nav pievienotas Salacgrīvas novada pašvaldības, turpmāk – Pašvaldība, sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja
SIA «Salacgrīvas ūdens» centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles
un uzraudzības kārtību;
1.2. Pašvaldības un Pašvaldības
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja kompetenci decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites jomā;
1.3. Minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;
1.4. Prasību minimumu asenizatoriem;
1.5 Asenizatoru reģistrācijas kārtību;
1.6. Decentralizēto kanalizācijas
sistēmu reģistrācijas kārtību;
1.7. Decentralizēto kanalizācijas
sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus;
1.8. Atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.
2. Saistošo noteikumu mērķis ir:
2.1. nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas – organizēt iedzīvotājiem decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu izpildi;
2.2. noteikt decentralizētās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu
un nosēdumu apsaimniekošanas (attī
rīšanas, savākšanas, transportēšanas,
uzraudzības un kontroles) prasības, lai
aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību,
nodrošinātu vides aizsardzību un dabas
resursu ilgtspējīgu izmantošanu;
2.3. noteikt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību;
2.4. nodrošināt Pašvaldības administratīvajai teritorijai normatīvajos
aktos noteikto notekūdeņu attīrīšanas
un emisijas prasību ievērošanu.
3. Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām
personām Pašvaldības administratīvās teritorijas Salacgrīvas un Ainažu
pilsētās, kā arī Svētciema, Liepupes,
Tūjas, Korģenes, Jelgavkrastu, Vecsalacas un Lembužu ciemu teritoriju
robežās kā arī 4.pielikumā papildus
norādītajās teritorijās, kuru īpašumā
vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas.
4. Šajos saistošajos noteikumos
lietotie termini atbilst terminiem, kuri
noteikti normatīvajos aktos ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
jomā, ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā un decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas un
reģistrēšanas noteikumos.
II. Pašvaldības kompetence decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites jomā
5. Pašvaldība pieņem lēmumus
par asenizatoru reģistrēšanu un anulē
asenizatoru reģistrāciju, ja to darbība
neatbilst šo noteikumu prasībām, vai
pēc asenizatora iesnieguma.
6. Pašvaldība veido, uztur, aktualizē un publisko asenizatoru reģistru.
7. Pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs,
atbilstoši līguma, kas noslēgts ar Salacgrīvas novada domi, veic decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra
izveidošanu un uzturēšanu, t.sk.:
7.1. prasību ievērošanas kontroli
notekūdeņu un nosēdumu savākšanā
no decentralizētajām kanalizācijas
sistēmām, to transportēšanā un novadīšanā centralizētajā kanalizācijas
sistēmā;
7.2. decentralizētajā kanalizācijas
sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežuma kontroli un
uzraudzību;
7.3. decentralizēto kanalizācijas
sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas

prasību ievērošanas kontroli;
7.4. slēdz līgumus ar reģistrētām
personām, kas sniedz decentralizētās
kanalizācijas izvešanas pakalpojumus
(turpmāk – asenizatori) par notekūdeņu pieņemšanu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.
III. Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no
decentralizētajām kanalizācijas
sistēmām
8. Pašvaldības administratīvās teritorijas robežās esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās, uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi ir jāizved
uz sadzīves notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām (NAI) vai speciāli izveidotajām notekūdeņu pieņemšanas vietām.
9. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums mēnesī no krājtver
tnēm, ir nosakāms saskaņā ar formulu
I = B/A, kur
I – decentralizētās kanalizācijas tver
tnes izvešanas biežums mēnesī (reizes), rezultātu noapaļojot ar vienu
zīmi aiz komata;
A – decentralizētās kanalizācijas
tvertnes (krājtvertnes) tilpums kubikmetros;
B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā esošo personu
kopējais ūdens patēriņš mēnesī m3,
pieņemot, ka vienas personas ūdens
patēriņš ir atbilstošs Salacgrīvas novada domes 28.12.2017. saistošajos
noteikumos Nr. 9 «Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtība Salacgrīvas pašvaldībā» noteiktajām normām, vai
tiek izmantoti dati par faktisko ūdens
patēriņu atbilstoši uzstādītam ūdens
patēriņa mēraparātam.
10. Faktiskais ūdens patēriņš tiek
noteikts sekojoši:
10.1. Ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja
nekustamajā īpašumā tiek izmantoti
centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad novadīto notekūdeņu daudzumu pieņem vienādu ar patērētā ūdens
daudzumu un to izvešanas biežums ir
nosakāms saskaņā ar augstāk norādīto
formulu, ietverot faktiskos datus par
nekustamajā īpašumā izlietotajiem
ūdensapgādes pakalpojumiem, ko
ir fiksējis ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāts vai sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu piegādes līgumā noteikto ūdens patēriņa
normu komercuzskaitei. Notekūdeņu
daudzuma uzskaitē nav ņemams vērā
izlietotā ūdens daudzums, kas izmantots dārza vai piemājas teritorijas laistīšanai, ja tā apjoms ir noteikts ar šim
nolūkam speciāli ierīkotu ūdens mēriekārtu.
10.2. Ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja
nekustamajā īpašumā tiek izmantota
lokālā ūdens iegūšanas iekārta, tā var
tikt aprīkota ar ūdens patēriņa mēraparātu novadīto notekūdeņu daudzuma
noteikšanai, un decentralizētās kanalizācijas sistēmas izvešanas biežums
ir nosakāms, ietverot faktiskos datus
par nekustamajā īpašumā izlietotajiem ūdensapgādes pakalpojumiem,
ko ir fiksējis ūdens patēriņa mērītājs,
ja to nav iespējams ierīkot, tad notekūdeņu daudzuma noteikšanai pielieto
pašvaldības noteikto ūdens patēriņa
normu komercuzskaitei.
Aprēķina piemēri:
A = 3 m³; B = 0.5 m³/mēnesī;
I = 0.5/3 = 0.16, noapaļo ~ 0.2 reizes
mēnesī jeb 5 mēnešos 1 reizi
A = 3 m³; B = 10 m³/mēnesī;
I = 10/3=3.33, noapaļo 3.3 reizes
mēnesī jeb 3 mēnešos 10 reizes un
tas nozīmē, ka trešajā mēnesī jāizved
4 reizes.
11. Minimālais notekūdeņu, nosēdumu vai dūņu izvešanas biežums
no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas
iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus
novada vidē un kuru kopējā jauda ir

mazāka par 5 m3/diennaktī, ir nosakāms, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par šo iekārtu ekspluatāciju,
vai atbilstoša komersanta rakstveida
atzinumu par iekārtas ekspluatācijas
nosacījumiem, gadījumos, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja rīcībā nav sākotnējās iekārtas tehniskās dokumentācijas.
IV. Decentralizēto kanalizācijas
sistēmu kontroles un uzraudzības
kārtība
12. Pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs
ir tiesīgs:
12.1. pieprasīt un pārbaudīt decentralizēto notekūdeņu pakalpojuma
saņemšanas fakta apliecinošo attaisnojuma dokumentu esamību.
12.2. saskaņojot ar īpašnieku, valdītāju, piekļūt decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas prasību
ievērošanas kontrolei.
12.3. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā ietvertās
informācijas atbilstību, nepieciešamības gadījumā, veicot tās precizēšanu,
balstoties uz veiktajiem pārbaudes rezultātiem.
12.4. pieprasīt atskaites par izvesto
notekūdeņu apjomu no decentralizēto
kanalizācijas sistēmu reģistrā iekļautajiem asenizatoriem.
13. Ja Pašvaldības sabiedrisko
ūdenssaimniecības
pakalpojumu
sniedzējam radušās šaubas par decentralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības
prasību ievērošanu un to atbilstību
normatīvo aktu regulējumam, Pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzējam ir tiesības
rakstiski pieprasīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam:
13.1. nodrošināt piekļuvi decentralizētās kanalizācijas sistēmai, tās
darbības pārbaudei.
13.2. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas ārpuskārtas tehnisko
apkopi pie atbilstoša komersanta, kas
specializējies šādu darbu izpildē un
iesniegt apliecinājumu par iekārtas
tehnisko stāvokli un norādījumus tās
turpmākai ekspluatācijai.
13.3. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu
paraugu analīzi. Izdevumus, kas saistīti ar decentralizētajā kanalizācijas
sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu
analīzi, sedz:
13.3.1. Pašvaldības sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, ja decentralizētās kanalizācijas
sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu
analīzē netiek konstatētas vielas, kuras neatbilst normatīvo aktu prasībām
par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī;
13.3.2. decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto
notekūdeņu paraugu analīzē tiek konstatētas vielas, kuras neatbilst normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo
vielu emisiju ūdenī.
13.4. uzdot veikt decentralizētās
kanalizācijas sistēmas pārbūvi vai
jaunas decentralizētās kanalizācijas
sistēmas izbūvi vai uzstādīšanu, lai
novērstu videi nodarāmo kaitējumu.
V. Prasību minimums asenizatoriem
14. Decentralizētos kanalizācijas
pakalpojumus ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš atbilst šajos noteikumos
noteiktajām prasībām un ir reģistrējies Pašvaldībā.
15. Prasību minimums asenizatoram:
15.1. nodrošināt decentralizēto
kanalizācijas pakalpojuma sniegšanas fakta attaisnojošo dokumentu
izveidi, atbilstoši Ministru kabineta
2017. gada 27. jūnija noteikumos
Nr. 384 «Noteikumi par decentralizē-

to kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu» un šajos saistošos noteikumos noteiktajām prasībām
un to izsniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem vai
valdītājiem.
15.2. veikt Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto
notekūdeņu un nosēdumu, dūņu apjoma uzskaiti.
15.3. decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktos notekūdeņus
pārvadāt ar šim nolūkam paredzēto
specializēto transportlīdzekli.
15.4. noslēgt rakstveida līgumu ar
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI)
vai specializēto noliešanas punktu
īpašnieku par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu
un/vai nosēdumu novadīšanu un attīrīšanu.
15.5. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu,
lai nepieļautu centralizētās kanalizācijas sistēmas aizsērējumu, decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu novadīšanas rezultātā;
15.6. līdz kārtējā gada 25. februārim iesniegt Pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzējam rakstveida deklarāciju par
iepriekšējā saimnieciskajā gadā izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu
konkrētās pašvaldības teritorijā, saskaņā ar pielikumā pievienoto veidlapu (1. pielikums), iesniedzot to klātienē, nosūtot pa pastu vai elektroniski
normatīvajos aktos par elektronisko
dokumentu noformēšanu noteiktajā
kārtībā.
VI. Asenizatoru reģistrācijas kārtība
16. Papildus Ministru kabineta
2017. gada 27. jūnija noteikumos
Nr. 384 «Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu» noteiktajām
reģistrācijas prasībām asenizators
iesniedz Pašvaldībā rakstveida iesniegumu (2. pielikums), kuram pievieno
15. punktā norādīto rakstveida informāciju.
17. Asenizators reģistrācijas veikšanai iesniedz dokumentus, kas satur
ziņas, par atbilstību zemāk norādītajām nepieciešamām prasībām:
17.1. līguma kopiju ar notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu (NAI) vai speciāli
izveidotu notekūdeņu pieņemšanas
vietu īpašnieku.
17.2. asenizatoram ir jāapliecina,
ka ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā,
ja tiek sniegts kravas pārvadājuma
pakalpojums Latvijas Republikas
teritorijā un tam paredzēts izmantot
autotransportu.
18. Reģistrācijas iesniegumu ase
nizators var iesniegt:
18.1. personīgi Pašvaldības klientu apkalpošanas centrā – Smilšu ielā 9, Salacgrīvā.
18.2. pa pastu.
18.3. elektroniski normatīvajos
aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.
19. Lai veiktu asenizatora reģistrāciju, Pašvaldības izpilddirektors
pārbauda iesniegto informāciju un
pārliecinās par Uzņēmumu reģistra
piešķirtajiem asenizatora reģistrācijas
datiem, ja asenizators ir juridiska persona;
20. Asenizatoram ir tiesības pašam
iegūt un iesniegt Pašvaldībā šo noteikumu 17. punktā minēto informāciju
apliecinošus dokumentus.
21. Pašvaldības izpilddirektors
veic Asenizatora reģistrāciju, ja tas
ir izpildījis šo noteikumu prasības,
iesniedzot visus nepieciešamos dokumentus.
22. Asenizatora iesniegums tiek
izskatīts 30 (trīsdesmit) dienu laikā,
no tā saņemšanas dienas. Iesniegums

tiek uzskatīts par saņemtu ar brīdi,
kad ir iesniegti visi šajos noteikumos
norādītie nepieciešamie dokumenti.
23. Pašvaldība triju darba dienu
laikā publicē Pašvaldības tīmekļa
vietnē informāciju par asenizatora reģistrācijas faktu, normatīvo aktu noteiktajā kārtībā vai reģistrācijas fakta
neveikšanas gadījumā, nosūta rakstveida informāciju asenizatoram par
trūkumiem, kas konstatēti reģistrācijas iesnieguma izskatīšanas gaitā, un
to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja
trūkumi netiek novērsti norādītajā termiņā, asenizatora reģistrācijas iesniegums tiek uzskatīts par neiesniegtu
un saņemtie dokumenti tiek atgriezti
asenizatoram.
24. Ja asenizatora darbībās tiek
konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi,
kas skar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomu, komerctiesību
jomu, profesionālās darbības sfēru,
finanšu saistību izpildi, kravu autopārvadājumu jomu, vides aizsardzības jomu, Pašvaldības izpilddirektors
anulē attiecīgā asenizatora reģistrācijas faktu, nosūtot rakstveida paziņojumu asenizatoram, un dzēš par to ziņas
Pašvaldības tīmekļa vietnē.
25. Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt
reģistrācijas anulēšanas faktu 15 darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas, iesniedzot rakstveida iesniegumu Salacgrīvas novada domē, kurā
tiek noradīts lūguma pamatojums un
ziņas par iesniegumā ietvertajiem apgalvojumiem.
26. Ziņas par asenizatoru Pašvaldības tīmekļa vietnē tiek atjaunotas
pamatojoties uz augstākstāvošas institūcijas (domes) lēmumu, ar kuru
atcelts reģistrācijas anulēšanas fakts.
27. Gadījumā, ja asenizatora reģistrācijas fakts ir anulēts, balstoties uz
apstiprinošu informāciju, ka asenizatoram ir apturēta vai anulēta kravas
autopārvadājumu veikšanas licence
Latvijas Republikas administratīvajā
teritorijā, ziņas par asenizatora reģistrācijas faktu tiek atjaunotas, pamatojoties uz kompetentās valsts iestādes
lēmumu, kas izskata jautājumus par
kravas autopārvadājumu licences un
licences kartītes darbības apturēšanu
uz laiku vai anulēšanu.
28. Gadījumā, ja decentralizētos
kanalizācijas pakalpojumus nodrošina pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs,
par šo faktu reģistrā tiek veikts atbil
stošs ieraksts un šī informācija ir publicēta Pašvaldības tīmekļa vietnē.
VII. Decentralizēto kanalizācijas
sistēmu reģistrācijas kārtība
29. Pašvaldības administratīvajā
teritorijā (pilsētu un ciema teritorijā)
esoša nekustamā īpašuma īpašnieks
vai valdītājs, kura īpašumā esošā
decentralizētā kanalizācijas sistēma
nav reģistrēta, iesniedz Pašvaldības
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam pirmreizējo
decentralizētās kanalizācijas sistēmas
reģistrācijas apliecinājumu, saskaņā
ar noteikumiem pievienoto paraugveidni (3. pielikums).
30. Nekustamā īpašuma atsavināšanas gadījumā vai, ja ir notikušas
izmaiņas ziņās par decentralizētās
kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju
(pārbūve, veida maiņa, izmaiņas plānoto notekūdeņu novadīšanas apjomā,
izmaiņas deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu sastāvā), decentralizētās
kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai
valdītājam nekavējoties, bet ne vēlāk
kā 3 (trīs) mēnešu laikā pēc nekustamā īpašuma iegādes vai izmaiņām par
decentralizētās kanalizācijas sistēmas
ekspluatāciju, jāiesniedz personiski –
Pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam
SIA «Salacgrīvas ūdens», Rīgas ielā 2, Salacgrīvā, vai nosūtot pa pastu vai elektroniski, ja tas sagatavots

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2020. gada 28. februāris
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par
elektronisko dokumentu noformēšanu, šo noteikumu 29. punktā norādītais iesniegums – pirmreizējais
decentralizētās kanalizācijas sistēmas
reģistrācijas apliecinājums.
VIII. Decentralizēto kanalizācijas
sistēmu īpašnieku un valdītāju
pienākumi
31. Ikviena decentralizēto kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja pienākumi papildus Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos
Nr. 384 «Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu» noteiktajam ir:
31.1. nodrošināt radīto notekūdeņu uzkrāšanu vai attīrīšanu ekspluatācijā nodotās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās.
31.2. segt izmaksas Pašvaldības
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam, kas saistītas
ar notekūdeņu paraugu analīzes veikšanu, ja uzkrāto notekūdeņu paraugu
analīzē tiek konstatētas vielas, kuras
neatbilst normatīvo aktu prasībām par

piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, pēc
to faktiskajām izmaksām, saskaņā ar
izrakstīto rēķinu.
31.3. nodrošināt Pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja pārstāvim piekļuvi
decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās tehniskā nodrošinājuma,
ekspluatācijas prasību ievērošanas
kontrolei un tās darbības pārbaudei.
31.4. līdz kārtējā gada 1. aprīlim iesniegt Pašvaldības sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto
decentralizētās kanalizācijas sistēmas
(ja ražotāja, būvnieka vai atbilstoša
komersanta izsniegtajā tehniskajā
dokumentācijā nav noteikts citādi)
tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem
tās ekspluatācijā, ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatētas rūpnieciski
izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus
novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī.

PIELIKUMS Nr. 1

Salacgrīvas novada domes
2020. gada 22. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2

DEKLARĀCIJA PAR 20__. GADĀ IZVESTO
NOTEKŪDEŅU UN NOSĒDUMU APJOMU
1. Objekta adrese ___________________________________________
2. Notekūdeņu un nosēdumu izvešanas reižu skaits – ________ gab.
3. Izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjoms atskaites periodā ______ m3
VAI
N.p.k.

Objekta adrese

Transp.
reģ. Nr.

Cisternas
reģ. Nr.

1

2

3

4

Izvešanas
Izvestie
reizes
m3
Gab.
5

Piezīmes

6

7

Datums ____________		
Asenizatora nosaukums vai vārds, uzvārds _________________________
						
(personiskais paraksts)

PIELIKUMS Nr. 2

Salacgrīvas novada domes
2020. gada 22. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2
________________________________________________
(adresāts)
________________________________________________

REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS
ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI
Salacgrīvas novada _____________________________ teritorijā
(ciema vai pilsētas nosaukums)
20__. gada ______. __________________
___________________________________________________________
(decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja
(turpmāk – asenizatora) nosaukums)
Juridiskā adrese: __________________________, reģ. Nr. _____________
Tālr.: _________________

Salacgrīvas novada domes
2020. gada 22. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2
________________________________________________
(adresāts)
________________________________________________

DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS
SISTĒMAS REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS
(APLIECINĀJUMS)
Objekta adrese _______________________________________________
Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits ____________
Objektā faktiski dzīvojošo skaits ____________
Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens mērītājs?
				
□ ir
□ nav
5. Izvedamais notekūdeņu vai nosēdumu un dūņu nogulšņu apjoms
3
mēnesī ______ m
6. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids:
□ Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras
		 attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka
		 par 5 m3/diennaktī
□ Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa
		 vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas
		 laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem,
		 filtrācijas grāvjiem vai akām un kurš izbūvēts atbilstoši būvniecību
		 regulējošai likumdošanai
□ notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā
		 bedre, pārvietojamā tualete, sausā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti
		 notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi.
□ Cits __________________________________________________
		
(Lūdzu atzīmējiet jūsu īpašumā esošo sistēmas veidu)

□
□

1 x mēnesī vai biežāk
1 x 2 mēnešos
		

Tvertnes
reģ. Nr.
(ja attiecināms)

1

□
□

< 3 m3			
3 līdz 5 m3		
		

Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa.
Iesnieguma iesniedzējs: ________________________________________
___________________________________________________________
				
(vārds, uzvārds, amats un paraksts)

10. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām:
□ 1 x mēnesī vai biežāk
□ 1 x ceturksnī
□ 1 x gadā
□ retāk kā 1 x gadā
11. Kad veikta iepriekšējā apkope?
____________________________________
(lūdzu norādīt mēnesi un gadu)
12. Vai plānojat pieslēgties centralizētiem notekūdeņu novadīšanas tīkliem?
□ jā (atbildiet uz 13. jautājumu)
□ nē
13. Kad plānojat pieslēgties centralizētiem notekūdeņu novadīšanas tīkliem?
□ 2020. gada laikā
□ 2021. gada laikā
□ līdz 2022. gadam
Datums			
Objekta īpašnieka vārds, uzvārds _________________________________
					
(personiskais paraksts)

PIELIKUMS Nr. 4

Salacgrīvas novada domes
2020. gada 22. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2

PAPILDUS NORĀDĪTĀS TERITORIJAS
LIEPUPES PAGASTA, JELGAVKRASTU
CIEMĀ, KURU ĪPAŠUMĀ VAI VALDĪJUMĀ IR
DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS

□ 1 x ceturksnī
□ 1 x gadā un retāk
□ 5 līdz 10 m3
□ > 10 m3

Saistošo noteikumu Nr. 2 Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtību Salacgrīvas novadā paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

1.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktu, ievērojot Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumus Nr. 384 «Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu».
1.2. Saistošo noteikumu mērķis:
1.2.1. nodrošināt Pašvaldības autonomās funkcijas – kanalizācijas pakalpojumu organizēšana pašvaldības iedzīvotāju interesēs, izpildi;
1.2.2. noteikt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.
1.3. Šie saistošie noteikumi nosaka:
1.3.1. Pašvaldības administratīvajā teritorijā radīto notekūdeņu apsaimniekošanas kārtību decentralizētajās kanalizācijas
sistēmās un to novadīšanas kārtību;
1.3.2. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas uzskaites kārtību;
1.3.3. prasības decentralizēto kanalizācijas sistēmu nepieciešamajam aprīkojumam, to uzturēšanai un atjaunošanai;
1.3.4. prasības decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu apsaimniekošanai, savākšanai, transportēšanai
un novadīšanai;
1.3.5. atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Pašvaldības noteiktās prasības attiecas uz Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošām decentralizētajām kanalizācijas
sistēmām, kas noteiktas ar mērķi veicināt kvalitatīvu un vides prasībām atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību, lai nodrošinātu pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem un drošiem pakalpojumiem, līdzsvarojot vides aizsardzības,
dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas un sabiedrības ekonomiskās intereses. Pašvaldības kompetence decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtības apstiprināšanā noteikta Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktā un 2017. gada 27. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 «Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu» 6. punktā.

2
Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti:
1. Līguma kopija (apliecināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā)
ar Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu (NAI) vai specializēto noliešanas punktu īpašnieku;
2. Apliecinājums, ka asenizators ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus
Latvijas Republikas teritorijā, ja tiek sniegts kravas pārvadājuma
pakalpojums Latvijas Republikas teritorijā un tam paredzēts izmantot
autotransportu.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs

9. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas tvertnes (bedres) tilpums:

kā decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju Salacgrīvas novada
________________________________ teritorijā, kas nodrošina pakalpojuma sniegšanu ar sekojošiem specializētajiem transporta līdzekļiem:
TransportTransportlīdzekļa
līdzekļa
reģistrācijas Nr. tvertnes tilpums

publikas normatīvo aktu prasībām ne
vēlāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim.
37. Pašvaldības administratīvajā
teritorijā esoša nekustamā īpašuma
īpašnieks vai valdītājs līdz 2020. gada
31. decembrim iesniedz Pašvaldības
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam pirmreizējo
decentralizētās kanalizācijas sistēmas
reģistrācijas apliecinājumu, saskaņā
ar noteikumiem pievienoto paraugveidni (3. pielikums).
38. Saistošo noteikumu 34. punkts
stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
39. Atzīt par spēku zaudējušiem
Salacgrīvas novada domes 2016. gada
20. jūlija saistošos noteikumus Nr. 9
«Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru
izbūves, reģistrācijas, izvešanas un
lietošanas noteikumi Salacgrīvas novadā».

8. Decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu
izvešanas biežums:

Pamatojoties uz Latvijas republikas Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija
noteikumiem Nr. 384 un Pašvaldības saistošajiem noteikumiem, lūdzu
reģistrēt
___________________________ tīmekļa vietnē ___________________
(asenizatora nosaukums)		

Transportlīdzekļa
marka
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7. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana?
□ Līgums par īpašumā esošo NAI apkalpošanas un ekspluatācijas
		 pasākumu nodrošināšanu un/vai līgums par uzkrāto septisko tvertņu
		 dūņu un/vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu
□ Līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu
□ Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem
□ Netiek nodrošināta

E-pasts:______________________________________________

Nr.
p.k.

pojumu sniedzēja rakstveida atzinumu.
33. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo
no pienākuma novērst pārkāpumu, kā
arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto
zaudējumu atlīdzināšanas.
34. Par šo saistošo noteikumu
prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu: fiziskām
personām – no 2 līdz 70 naudas soda
vienībām, juridiskajām personām –
no 2 līdz 280 naudas soda vienībām.
35. Administratīvo pārkāpumu lietas izskata pašvaldības Administratīvā komisija.
X. Noslēguma jautājumi
36. Ja decentralizēto kanalizācijas
sistēmu īpašnieks vai valdītājs ekspluatē iekārtas un sistēmas, kas neatbilst šajos saistošajos noteikumos un
Latvijas Republikas normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieks
vai valdītājs nodrošina decentralizēto kanalizācijas sistēmu atbilstību šo
saistošo noteikumu un Latvijas Re-

PIELIKUMS Nr. 3

ASENIZATORA
__________________________________________________________
juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas Nr.

31.5. uzrādīt Pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam, decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu fakta
saņemšanas pierādošo dokumentāciju. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas fakta
pierādošo dokumentāciju var kalpot
noslēgts līgums par decentralizētās
kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas
pakalpojuma saņemšanas darījuma
apliecinošo attaisnojuma dokumentu,
kurā uzrādīta darījuma (pakalpojuma) summa, pakalpojuma sniegšanas
adrese, dati par savākto notekūdeņu
daudzumu, pakalpojumu sniegšanas
datums un pakalpojumu sniedzēja
rekvizīti.
IX . Atbildība par saistošo noteikumu pārkāpumiem
32. Kontrolēt saistošo noteikumu
izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu ir tiesīgi Pašvaldības
kārtībnieki, balstoties uz Pašvaldības
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakal-

l

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu nav prognozēta.
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

4.1. Saistošo noteikumu mērķa grupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir Salacgrīvas novada
pašvaldības pilsētu un ciemu aglomerācijās esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieki un valdītāji.
4.2. saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecībā uz mērķa grupu nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās
tiesību realizēšanu, uzlabos pakalpojumu pieejamību un kvalitāti u.c.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

5.1. Saistošo noteikumu ievērošanas kontrole ir noteikta šo noteikumu paredzētajā kārtībā.
5.2. Lēmumu par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu ir tiesīgs sastādīt Pašvaldības kārtībnieks.
5.3. Administratīvo pārkāpumu lietas izskata pašvaldības Administratīvā komisija.

7. Informācija par
konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar Salacgrīvas novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA
«Salacgrīvas ūdens», kas atbilstoši pilnvarojuma līgumam nodrošina sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Salacgrīvas novadā.

Dagnis Straubergs, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

20

l

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2020. gada
22. janvāra sēdes lēmumu Nr. 4 (protokols Nr. 2; 2.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3

Grozījums 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

Izdarīt Salacgrīvas novada domes 2017. gada 28. decembra saistošajos noteikumos
Nr. 9 Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Sa
lacgrīvas novada pašvaldībā (turpmāk tekstā – noteikumi) šādu grozījumu:
Izteikt noteikumu 2. pielikumu šādā redakcijā:
“Pielikums Nr. 2
Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei
Nr.
Ēku labiekārtotības pakāpe
p.k.
1.
Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju
2.
Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi vai kanalizāciju
3.
Ēkās ar lokālo ūdens ieguves avotu un
decentralizēto kanalizācijas sistēmu

Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš
diennaktī (vidēji gadā), m³/mēnesī
6*
4,5*
4,5*

* Ja īpašumā nav deklarēts neviens iedzīvotājs, patēriņš tiek rēķināts no viena iedzīvotāja.”

2020. gada 28. februāris

Saistošo noteikumu Nr. 3
Grozījums Salacgrīvas novada domes 2017. gada
28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 9
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Salacgrīvas
novada pašvaldībā paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta
satura izklāsts
3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5.Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Saistībā ar Salacgrīvas novada domes saistošo noteikumu Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Salac
grīvas novadā pieņemšanu nepieciešams noteikt ūdens patēriņa normu gadījumiem, ja tiek izmantots lokālais ūdens ieguves avots un decentralizētā
kanalizācijas sistēma.
Saistošajos noteikumos noteikta ūdens patēriņa norma komercuzskaitei –
ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam (litri diennaktī).
Nav tiešas ietekmes

Nav tiešas ietekmes

Nav

Nav notikušas

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2019. gada 23. oktobra lēmumu Nr. 417 (protokols Nr. 13; 4.§)
Precizēti ar Salacgrīvas novada domes 2020. gada 22. janvāra sēdes lēmumu Nr. 5 (protokols Nr. 2; 3.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.15

Par pašvaldības pabalstiem Salacgrīvas novadā

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta trešo daļu un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26. panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības pabalstu (turpmāk – pabalsts) veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un
izmaksas kārtību personām (ģimenēm),
kas ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī
lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību.
2. Pabalstus piešķir personai (ģimenei),
kas deklarējusi savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā.
3. Pabalstu izmaksu organizē Salacgrīvas novada domes sociālais dienests (turpmāk – sociālais dienests), kas savā darbā
ievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
4. Pašvaldības noteiktie pabalstu veidi:
4.1. dzīvokļa pabalsts pensionāriem;
4.2. vienreizējs pabalsts ģimenēm mācību līdzekļu un skolas piederumu iegādei;
4.3. pabalsts ēdināšanai daudzbērnu
ģimenēm skolās un pirmsskolas izglītības
iestādēs;
4.4. pabalsts atsevišķas situācijas risināšanai;
4.5. pabalsts sociālās rehabilitācijas plāna mērķu sasniegšanai;
4.6. pabalsts veselības aprūpei;
4.7. pabalsts pārtikas iegādei un uzturzīmes;
4.8. pabalsts jaundzimušo aprūpei;
4.9. apbedīšanas pabalsts.
II. Dzīvokļa pabalsts pensionāriem
5.Tiesības saņemt vienreizēju dzīvokļa
pabalstu komunālo maksājumu un apkures
izdevumu apmaksai 75 euro gadā ir personai, kura deklarējusi savu dzīvesvietu un
faktiski dzīvo Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā:
5.1. pašvaldības vecuma pensijas un
invaliditātes pensijas saņēmējiem, kuriem
nav likumīgo apgādnieku saskaņā ar Civillikumu un kuru pensijas apmērs nepārsniedz 90% no attiecīgā gada 1. janvārī
spēkā esošās minimālās darba algas valstī.
5.2. Pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuru ienākumi uz vienu ģimenes
locekli nepārsniedz 225 euro.
6. Pabalstu var ieskaitīt arī apkures un

komunālo pakalpojumu sniedzēja kontā,
ko pabalsta saņēmējs norāda savā iesniegumā.
7. Vecuma pensijas un invaliditātes
pensijas saņēmējiem pēc sociālā dienesta
speciālistu atzinuma pabalstu var piešķirt
divas reizes gadā.
III. Vienreizējs pabalsts ģimenēm
mācību līdzekļu un skolas piederumu
iegādei
8. Vienreizēju pabalstu mācību līdzekļu
un skolas piederumu iegādei, pamatojoties
uz vecāku, aizbildņu vai audžuvecāku iesniegumu, piešķir:
8.1. daudzbērnu ģimenei, kura deklarējusi savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo
Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā 28 euro vērtībā par katru bērnu, kurš
apgūst valstī noteikto obligāto izglītību un
vispārējās vidējās izglītības programmu
Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs, dāvanu
kartes veidā;
8.2. bērniem, kas atrodas audžuģimenē
vai aizbildnībā, par kuriem Salacgrīvas novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu, izmaksā 40 euro pabalstu par katru bērnu, kuri
apgūst valstī noteikto obligāto izglītību un
vispārējās vidējās izglītības programmu,
naudu pārskaitot audžuģimenes vai aizbildņa kontā.
9. Iesniegums sociālajā dienestā iesniedzams no 1. jūlija līdz 31. augustam.
IV. Pabalsts ēdināšanai daudzbērnu ģimenēm skolās un pirmsskolas izglītības
iestādēs
10. Pabalsts ēdināšanai skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs tiek piešķirts
Salacgrīvas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajām un faktiski
dzīvojošām daudzbērnu ģimenēm, kuru
bērni apmeklē Salacgrīvas novada izglītības iestādēs:
10.1. uz laiku, kamēr bērns turpina pilna
laika mācības vispārējās izglītības iestādē;
10.2. pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem.
11. Lai saņemtu pabalstu, vienam no
bērna vecākiem vai aizbildnim sociālajā
dienestā jāiesniedz iesniegums.

12. Pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam katru mēnesi mācību gada
laikā, pamatojoties uz iesniegto rēķinu un
pakalpojuma saņēmēju sarakstu.
V. Pabalsts atsevišķas situācijas risināšanai
13. Pabalstu atsevišķas situācijas risināšanai, personai (ģimenei), kura deklarējusi savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo
Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (dokumentu kārtošanai, ceļa izdevumu segšanai, personām pēc soda izciešanas u.c.) piešķir līdz 65 euro apmērā, uzrādot izziņas, kvītis, čekus u.c. dokumentus,
kas ir atbilstoši pieprasītajam pabalstam,
vienu reizi gada laikā.
14. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu
pakalpojuma sniedzējam vai pabalsta pieprasītāja kontā, vai arī skaidrā naudā.
VI. Pabalsts sociālās rehabilitācijas
plāna mērķu sasniegšanai
15. Sociālās rehabilitācijas plāna mērķis
ir novērst vai mazināt invaliditātes, darbnespējas, brīvības atņemšanas, soda izciešanas, atkarības vai vardarbības un citu
faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas
klienta dzīvē, nodrošināt sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.
16. Sociālā darba speciālists pēc klienta individuālo vajadzību izvērtēšanas lemj
par individuālā sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšanu.
17. Lēmumu par pabalsta sociālās rehabilitācijas plāna mērķu sasniegšanai līdz
150 euro gadā piešķiršanu pieņem soci
ālais dienests, pamatojoties uz individuāli
izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu,
izvērtējot klienta sociālo situāciju un paredzamos rehabilitācijas rezultātus.
18. Pabalsts tiek izmaksāts:
18.1. ar pārskaitījumu pēc pakalpojuma
sniedzēja izrakstītā rēķina;
18.2. ar pārskaitījumu vai kasē skaidrā
naudā klientam pēc izdevumu apliecinošu
dokumentu iesniegšanas sociālā darba speciālistam.
VII. Pabalsts veselības aprūpei
19. Vienreizējs pabalsts veselības aprūpei 65 euro apmērā vienu reizi gadā
tiek piešķirts personām vai ģimenēm pēc

pamatota iesnieguma izvērtējuma vai medicīnas darbinieku sniegtās informācijas,
personai (ģimenei), kura deklarējusi savu
dzīvesvietu un faktiski dzīvo Salacgrīvas
novada administratīvajā teritorijā.
20. Pabalsts veselības aprūpei tiek piešķirts par:
20.1. slimnīcas izdevumiem;
20.2. valsts nekompensējamiem recepšu medikamentiem.
21. Lai saņemtu 20. punktā minēto pabalstu veselības aprūpei, sociālajā dienestā
jāiesniedz:
21.1. izraksts no medicīniskās kartes,
kas apliecina veselības aprūpes pakalpojuma nepieciešamību, kuru izsniedz ģimenes
ārsts vai ārsts speciālists;
21.2. rēķins vai maksājuma čeks un
kvīšu kopijas (pēc nepieciešamības uzrādot oriģinālu) no ārstniecības iestādes, kas
izsniegti pēdējo trīs mēnešu laikā, ar uzrādītu personas vārdu, uzvārdu un personas
kodu;
21.3. rēķinus vai maksājuma čekus no
aptiekas, kuri izsniegti pēdējo trīs mēnešu
laikā, ar uzrādītu personas vārdu, uzvārdu
un personas kodu, kā arī ārsta izrakstīto
medikamentu recepšu kopijas (ja izsniegtas).
22. Pēc sociālā dienesta darbinieka operatīva izvērtējuma recepšu medikamenti
var tikt nekavējoties atprečoti aptiekā, ar
kuru Salacgrīvas novada domei ir noslēgts
līgums, apmaksu veicot pēc izrakstītā rēķina.
VIII. Pabalsts pārtikas iegādei un
uzturzīmes
23. Sociālais dienests piešķir pabalstu
pārtikas iegādei asins donoriem, tuberkulozes slimniekiem (uzrādot tuberkulozes
un plaušu slimību ārsta izsniegto izziņu),
ilgstošiem bezdarbniekiem un ģimenēm,
kurās nav apmierinātas pamatvajadzības,
kuru deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir
Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā.
24. Pabalstu siltu pusdienu veidā 4 euro
vērtībā piešķir asins donoriem.
25. Pabalstu, talona veidā 8 euro vērtībā piešķir ģimenēm (personām) pārtikas,

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS
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No koka līdz šokolādei

Programmā Latvijas skolas soma Salacgrīvas
vidusskolas 2.a un 2.b klases skolēni meklēja svētku sajūtas izzinošā mācību vizītē. Pirmais tās apmeklējuma punkts bija izstāde Iepazīsties – koks.
Nav šaubu, ka mežs un meža nozare ir svarīga ikvienam Latvijas iedzīvotājam, arī skolēniem. Meža
un kokrūpniecības nozares izstādes Iepazīsties –
koks! mērķis ir ļaut ikvienam interesentam iepazīt Latvijas meža nozari, uzzināt, kā Latvijā tiek
audzēts mežs un kāpēc meža platības pie mums
nesamazinās, kā arī to, ka arī mūsdienās koks spēj
konkurēt ar moderniem materiāliem visdažādākajās jomās – būvniecībā, auto ražošanā, kuģu būvē,
aviācijas industrijā un citās nozarēs.
Izstādē uzzinājām par meža audzēšanas vēsturi Latvijā, dabas procesiem, kas ietekmē Latvijas
meža struktūru, un zinātnes sasniegumiem, kas
sekmē ātrāku un veselīgāku meža augšanu nākotnē. Koks ir visur – sākot no kurināmā līdz apģērbam un pat pārtikas produktiem.
Pastaigājoties pa Rīgu, nonācām pie Brīvības
pieminekļa. Granītā un varā ietērptais mākslas
darbs simbolizē latviešu tautas vēlmi pēc neatkarības un brīvības. Brīvības statujas rokās spoži mirdz
trīs zvaigznes, kas veltītas Latvijas kultūrvēsturiskajiem reģioniem – Kurzemei, Vidzemei un Latgalei. Tā pakājē iekalti vārdi Tēvzemei un brīvībai.
Brīvības piemineklis ir celts Latvijas brīvības cīņās
kritušo piemiņai.
Nākamais pieturas punkts – šokolādes brīnumi AS Laima. Ap šokolādes gatavošanu vienmēr
ir virmojis noslēpumainības plīvurs. Turklāt vai
ar uguni meklējami tie, kam šokolāde neietu pie
saimniecības, higiēnas preču (saskaņā ar
sociālā dienesta noteikto preču sarakstu)
iegādei personām, kurām nav apmierinātas
pamatvajadzības.
26. Klienta, kuram tiek piešķirts
25. punktā noteiktais pabalsts, pienākums
ir pildīt sociālā dienesta līdzdarbības pasākumus, piedaloties darba un sociālo prasmju saglabāšanā.
27. Pabalsts pārtikas iegādei mājsaimniecībai mēnesī nevar pārsniegt 56 euro.
IX. Pabalsts jaundzimušo aprūpei
28. Pabalstu jaundzimušo aprūpei papildu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātajam pabalstam par jaundzimušo bērnu ir tiesības saņemt vienam no
viņa vecākiem, ja abu vai viena vecāka
deklarētā dzīvesvieta ir Salacgrīvas novada
administratīvajā teritorija un šajā teritorijā
ir deklarēta arī bērna dzīvesvieta.
29. Pabalstu var saņemt arī persona,
kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā
bērnu līdz 12 mēnešu vecumam, ja šis
pabalsts nav izmaksāts vienam no bērna
vecākiem un ja aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā un šajā teritorijā ir deklarēta arī
bērna dzīvesvieta.
30. Pabalsta apmērs:
30.1. 150 euro viena bērna piedzimšanas gadījumā, kā arī par adoptēto vai aizbildnībā ņemto bērnu, ja abu vecāku deklarētā dzīvesvieta ir Salacgrīvas novada
administratīvajā teritorijā un šajā teritorijā
ir deklarēta arī bērna dzīvesvieta;
30.2. 75 euro viena bērna piedzimšanas
gadījumā, kā arī par adoptēto vai aizbildnībā ņemto bērnu, ja viena no vecākiem
deklarētā dzīvesvieta ir Salacgrīvas novada
administratīvajā teritorijā un šajā teritorijā
ir deklarēta arī bērna dzīvesvieta;
30.3. 214 euro dvīņu un vairāk bērnu
piedzimšanas gadījumā par katru bērnu,
ja abu vecāku dzīvesvieta ir Salacgrīvas
novada administratīvajā teritorijā un šajā
teritorijā ir deklarēta arī bērnu dzīvesvieta;
30.4. 107 euro dvīņu un vairāk bērnu
piedzimšanas gadījumā par katru bērnu, ja
viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir
Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā un šajā teritorijā ir deklarēta arī bērnu
dzīvesvieta.
31. Pabalsts pieprasāms 3 mēnešu laikā
no bērna piedzimšanas, adopcijas vai aizbildnībā ņemšanas dienas.
32. Lai saņemtu pabalstu, persona vēršas sociālajā dienestā un iesniedz iesniegumu pabalsta pieprasīšanai.
33. Lēmums par pabalsta piešķiršanu
tiek pieņemts, pārbaudot pašvaldības un
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Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
īpašumu Madeiras Salacgrīvas novadā,
Salacgrīvas pagastā

(kadastra Nr. 6672 007 0136). Tas sastāv no divām zemes vienībām –
ar kadastra apz. 6672 007 0136 (1,04 ha platībā) un
ar kadastra apz. 6672 007 0464 (1,47 ha platībā).

sirds. Tāpēc pašsaprotami, ka cilvēki ne tikai alka
nogaršot izcilos Laimas šokolādes meistardarbus,
bet arvien vairāk vēlējās ielūkoties brīnumainās šokolādes tapšanas aizkulisēs. Uzzinājām, ka Laimas
šokolādes muzejā šokolādi var izbaudīt ar visām
maņām – ieraudzīt, sagaršot, sadzirdēt un sajust.
Nogaršojām izcilos šokolādes meistardarbus, ielūkojāmies brīnumainās šokolādes tapšanas aizkulisēs, pieskārāmies kakao pupiņu sienai, sadzirdējām džungļus, nofilmējāmies atraktīvā video un
iejutāmies šokolādes meistara ādā. Radošā šokolādes darbnīca sniedza iespēju pašiem izgatavot un
izgaršot savas īpašās konfektes un paņemt tās līdzi,
iesaiņotas glītā kārbiņā. Šokolādes darbnīca patika
visiem kārumniekiem.
Vakarā vēl noskatījāmies izrādi Sniegbaltītes
skola. Tas bija īsts piedzīvojums, laba izklaide un
atpūta, jo labestīgums un humors palīdzēja salīdzināt zvērēnu un mūsu skolas gaitas – kā mēs gatavojam pārsteigumus, pildām mājasdarbus. Izrāde
atgādināja, cik svarīgi savienot runas ar darbiem.
Diena bija gara, bet piepildīta pārdomām un jaunām zināšanām.
Laila Rozenberga un
Evija Kosīte-Viļķina,
Salacgrīvas vidusskolas
2.a un 2.b klases audzinātājas

valsts datu reģistros pieejamās ziņas par
jaundzimušo un viņa vecākiem.
34. Pabalsts netiek piešķirts, ja bērns
pēc dzimšanas ir nodzīvojis mazāk par
72 stundām, kā arī gadījumos, kad bērns ir
valsts apgādībā.
X. Apbedīšanas pabalsts
35. Apbedīšanas pabalstu piešķir gadījumos, ja mirusi persona, kuras pēdējā
deklarētā dzīvesvieta bijusi Salacgrīvas
novada administratīvajā teritorijā.
36. Ja mirusi persona, kura nesaņem apbedīšanas pabalstu saskaņā ar Valsts sociālo
pabalstu likumu, sociālais dienests atmaksā
apbedīšanas izdevumus līdz 425 euro.
37. Ja valsts piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par 350 euro, piešķiramā
pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp
350 euro un valsts piešķirtā apbedīšanas
pabalsta izmaksāto summu.
38. Ja pašvaldībai jāveic nezināmas novada teritorijā atrastas personas apbedīšana, par izdevumu apmaksu lemj sociālais
dienests, izskatot katru gadījumu atsevišķi.
39. Apbedīšanas izdevumus pēc izrak
stītā rēķina ieskaita kontā apbedīšanas pakalpojuma sniedzējam, ar kuru Salacgrīvas
novada dome noslēgusi līgumu par pakalpojuma sniegšanu.
XI. Pabalstu piešķiršanas kārtība
40. Pabalsta pieprasītājs sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, norādot vēlamo
un nepieciešamo sociālās palīdzības pabalsta veidu.
41. Persona uzrāda personu apliecinošu
dokumentu.
42. Sociālais dienests pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma un visu nepieciešamo
dokumentu saņemšanas viena mēneša laikā novērtē personas vajadzības pēc pabalsta un pieņem lēmumu atbilstoši Administratīvā procesa likuma nosacījumiem.
XII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
43. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu
var apstrīdēt Salacgrīvas novada domē,
Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV-4033, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
44. Salacgrīvas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā
rajona tiesā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
XIII. Noslēguma jautājums
45. Atzīt par spēku zaudējušiem Salacgrīvas novada domes 2018. gada 21. marta
saistošos noteikumus Nr. 3 Par pašvaldī
bas pabalstiem Salacgrīvas novadā.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Izsoles objekta nosacītā cena – 6160 EUR.
Izsoles solis – 600 EUR.
Izsolei jāpiesakās līdz 23. marta plkst. 17, izsole notiks 24. martā plkst. 15
Smilšu ielā 9 (106. telpā), Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā.
Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā
AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalības
maksa – 10 eiro (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā
no izsoles objekta nosacītās cenas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un reģistrēties izsolei var Salacgrīvas novada
domē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, tālr. 64071986.

Pašvaldība rīko apbūves tiesību izsoli
Ainažos, Kristiāna Dāla ielā 1

1. Izsoles objekts – apbūves tiesības uz zemes gabala Kristiāna Dāla ielā 1,
Ainažos. Zemes vienības kadastra apz. 6605 002 0074 (0,5648 ha platībā).
2. Apbūves tiesību nodibināšanas mērķis – pakalpojuma objekta būvniecībai.
3. Izsoles objekta – apbūves tiesību – maksa gadā –225,92 EUR.
4. Izsoles solis – 20 eiro.
5. Apbūves tiesību termiņš – 15 (piecpadsmit) gadi.
6. Izsoles veids – pirmā apbūves tiesību atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
7. Apbūves tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 27. marta
plkst. 17. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami Ainažu pilsētas pārvaldē (Parka ielā 16) vai Salacgrīvas novada domē – Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, klientu
apkalpošanas centrā.
8. Izsole notiks 30. martā plkst. 11 Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, 106. telpā.
9. Izsoles norises kārtība saskaņā ar izsoles noteikumu 6. nodaļu (izsoles
noteikumi pieejami Salacgrīvas novada pašvaldības mājaslapā www.salacgriva.lv).
10. Izsoles objektu var apskatīt, saskaņojot apskates laiku pa tālruni
64071308.

Saistošo noteikumu Nr. 15
Par pašvaldības pabalstiem Salacgrīvas novadā
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
1.1. Saistošo noteikumu Par pašvaldības pabalstiem Salacgrīvas novadā
projekts izstrādāts, lai noteiktu un precizētu pašvaldības izmaksājamos pabalstus.
1.2. Saistošie noteikumi definē, kā tiek piešķirta materiālā palīdzība, neizvērtējot ģimenes/personas ienākumus, lai nodrošinātu iedzīvotājiem papildu
materiālo palīdzību.
2.1. Saistošo noteikumu mērķis ir precizēt pabalstu saņēmēju loku pamatvajadzību nodrošināšanai.
2.2. Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26. panta pirmo
daļu, saistošajos noteikumos noteikts atbalsts daudzbērnu ģimenēm.
2.3. Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 43. panta trešo daļu, saistošajos noteikumos noteikti pabalsta veidi, ko pēc savas iniciatīvas nosaka
pašvaldība.
2.4. Vienreizējs pabalsts ģimenēm mācību līdzekļu un skolas piederumu
iegādei tiek piešķirts daudzbērnu ģimenei, kura deklarējusi savu dzīvesvietu
un pastāvīgi dzīvo Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā, savukārt
bērni apgūst valstī noteikto obligāto izglītību un vispārējās vidējās izglītības
programmu Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs.
2.4. Vienreizējs pabalsts veselības aprūpei 65 euro apmērā vienu reizi gadā
tiek piešķirts personām vai ģimenēm pēc pamatota iesnieguma izvērtēšanas
vai medicīnas darbinieku sniegtās informācijas. Pabalstu veselības aprūpei
pēc sociālā dienesta speciālistu atzinuma var piešķirt divas reizes gadā.
2.5. Klientam, kuram piešķirts pabalsts pārtikas iegādei pienākums ir pildīt
sociālā dienesta uzdotos līdzdarbības pasākumus, piedaloties darba un sociālo prasmju saglabāšanā.
2.6. Sociālais dienests pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā novērtē
personas vajadzības pēc pabalsta un pieņem lēmumu atbilstoši Administratīvā procesa likuma nosacījumiem.
3.1. Pašvaldības budžetam papildu izmaksas nav plānotas.

4.1. Ģimenes/personas, kas deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā, ir mērķgrupa, uz kuru attiecināms
saistošo noteikumu tiesiskais regulējums.
4.2. Projekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5.1. Salacgrīvas novada domes sociālais dienests ir institūcija, kurā privātpersona var vērsties ar jautājumiem par saistošo noteikumu piemērošanu.
5.2. Administratīvās procedūras:
5.2.1. privātpersona sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu ar lūgumu piešķirt materiālo palīdzību;
5.2.2. sociālais dienests pieņem lēmumu par materiālās palīdzības piešķiršanu vai par atteikumu to piešķirt;
5.2.3. sociālā dienesta pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Salacgrīvas novada
domē;
5.2.4. Salacgrīvas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
6.1. Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta izstrādes
procesā netika veiktas.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
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Šī gada absolventu mača dalībnieki

Absolventu mačs
basketbolā

2. februārī Salacgrīvas vidusskolas
sporta zālē visas dienas garumā notika
basketbola spēles, kas noslēdzās vakarā
ar tradicionālo (šogad jau 47.) absolventu
maču basketbolā. Dienā savstarpēji sacentās absolventi, un šogad uzvarēja komanda Zīdaiņi: Daniels Grigorjevs, Daniels
Ostapko, Artūrs Zmičerevskis, Emīls Eglītis un Markuss Kalviņš. Savukārt dienas
rezultatīvākais spēlētājs šogad ir Edgars
Šilbergs, bet dienas trīspunktu metienu sacensības uzvarētājs – Kristaps Kalniņš.
Pēc dienas sacensību uzvarētāju apsveikšanas un skolas direktores Sanitas
Šlekones un novada pašvaldības vadītāja
Dagņa Strauberga uzrunām sporta metodiķe Mārīte Salmane klātesošos iepazīstināja
ar šīs dienas skolēnu un absolventu mača
spēlētājiem. Skolēnu komandā šogad spēlēja Valters Bitmanis, Rihards Bendrāts,
Toms Laubmanis, Raivo Ramba, Kristers
Kotāns, Mārcis Mārtiņš Ilvess, Ernests
Jānis Kupčs, Tomass Kovaļenko un Hugo
Hofmanis. Absolventus šajā spēlē pārstāvēja Māris Švēde, Raitis Veinbergs,

Juris Jirgensons, Aigars Ragainis, Andris
Irmejs, Guntis Bukāns, Jānis Drulle, Raitis Staškuns, Edgars Šilbergs, Elvijs Veide, Gusts Zvīnis, Kristaps Kalniņš, Jānis
Ozols, Emīls Ļebedevs, Kaspars Miksons,
Elvijs Jaunbalodis, Jānis Irmejs, Mareks
Rakuzovs, Daniels Ostapko, Artūrs Zmičerevskis, Emīls Eglītis, Markuss Kalviņš,
Raivis Kurakulovs un Daniels Pīle, spēli
tiesāja tiesneši Mihails Mihailovs un Boriss Cobankovs no Cēsīm.
Spraigās spēles trešā ceturtdaļa noslēdzās ar rezultātu 66:64 skolēnu labā. Izšķirošajā ceturtdaļā absolventiem izdevās
atspēlēties, un mačs noslēdzās ar rezultātu
78:88, uzvarēja absolventi. Šī gada absolventu mača pirmās un pēdējās minūtes
spēlēja J. Drulle, A. Irmejs, A. Ragainis,
G. Bukāns un R. Veinbergs.
Spēles starplaikos par trīspunktu metienu konkursa uzvarētāju kļuva K. Kalniņš,
savukārt Skill Challenge meistarības konkursā uzvarēja V. Bitmanis. Sportisku, atraktīvu un iespaidīgu muzikālu priekšnesumu bija sarūpējuši jaunie basketbolisti.

Un spēle var sākties!

– Cik labi, ka ir tādas nezūdošas vēr
tības kā absolventu mačs! Prieks, ka bas
ketbola gars ir dzīvs un turpinās kādreiz
sporta skolotāju ieliktā mīlestība pret šo
spēli. Ir labi satikt skolasbiedrus un biju
šos skolēnus, lepnums par tagadējo cīņas
sparu. Paldies sporta skolotāju komandai
par organizāciju! – tā pēc spēles sacīja
skolotāja Inta Cirša. Savukārt E. Ļebedevs
pēc turnīra teica: – Absolventu un skolēnu
spēle bija tiešām spraiga un interesanta –
kritieni, tiesnešu svilpes, cīņa par katru

Fotoizstāde Paskat kadrā

Kopš 31. janvāra Salacgrīvas novada kultūras
centrā skatāma fotoizstāde Paskat kadrā, kurā savus darbus rāda fotogrāfi Arvīds Šimis, Ēriks Kariņš, Liene Medne un Imants Klīdzējs, kurš ir arī
šīs izstādes kurators. Viņš stāsta: – Šī ir viena no
lielākajām un plašākajām ekspozīcijām, ko līdz
šim esam veidojuši. Tajā skatāmo bilžu apjoms ir
iespaidīgs: Arvīdam – 15, Ērikam 16, Lienei 20
un man deviņas bildes, kopskaitā 60. Runājot par
izstādes fotogrāfijām, viņš uzsver, ka katrs autors
savos darbos ir centies parādīt ko īpašu. A. Šimis
savās dabas fotogrāfijās rāda pavasari – tulpju un
lazdu ziedēšanu lieliskā pretgaismā, ābeļziedus un
vasaras vidu ar brīnišķīgām pieneņu pūkām. Savukārt Ē. Kariņš, kuram vienmēr ir ļoti profesionālas
dabas bildes, šoreiz devies mākslinieciskā virzienā
un, izmantojot dabas elementus, fotografējis skaistas ūdens, bērza stumbra faktūras. Tās kadrētas līdz
tādai nepazīšanai, ka nevar pateikt, kāds materiāls
redzams attēlā, vai tas ir atspīdums vai īsts objekts.
Pārsteidzoši skaistas un interesantas bildes! Visatšķirīgākās fotogrāfijas ir L. Mednei, kurai šī ir
pirmā izstāde. Viņa ir profesionāla kāzu un salona
fotogrāfe, kurā raisās un rosās radošums. Lai varētu
bildes izlikt izstādē, Liene sadabūjusi visu fotogrāfijās redzamo personāžu atļaujas un pie savām fotogrāfijām pierakstījusi nelielas atziņas, savu literāro
skaidrojumu. Liene veidojusi arī izstādes plakātiņu
un fotogrāfiju kompozicionālo izvietojumu izstādē.
Lai bildes izskatītos efektīvāk, lielākā daļa no tām
ir uzliktas uz melnajiem putu kartona foniem.

Izstādes plakāts, ko veidojusi Liene Medne

– Manās fotogrāfijās, – stāsta Imants, – ir pagā
jušā gada maija divas nedēļas. Pilnīgs pavasaris,
paparžu pumpuru dīgšanas un plaukšanas laiks.
Man ir problēmas ar bilžu apstrādi, jo mans dators
nepieļauj nelegālu bilžu apstrādes programmatūru
izmantošanu, un es centos visu izdarīt jau fotogra
fēšanas mirklī. Tas bija ārkārtīgi aizraujoši, intere
santi un vienreizīgi. Katra bilde ir vesels projekts,
tas man ļoti patika. Ļaut šādām bildēm tapt ir brī
nišķīgi.
Fotogrāfiju izstāde Paskat kadrā Salacgrīvas novada kultūras centrā skatāma līdz aprīļa vidum.
Ilga Tiesnese

laukuma centimetru. Piekāpties nebija ga
tavs neviens, tomēr, neraugoties uz spēles
rezultātu, priecīgi bija gan skolēni, gan
absolventi – par atkalredzēšanos, spēlēt
prieku, par to, ka basketbols spēj vienot.
Paldies basketbola klubam Salacgrīva,
Zvejnieku parkam, Salacgrīvas novada
domei, Jurim Vizumam, Sandrai Bērziņai,
Mārītei Jankovskai un Danielam Grigorjevam, paldies visiem absolventiem, basketbolistiem, līdzjutējiem un atbalstītājiem!
Ilga Tiesnese

Izstāde Zvanu balsis:
fotostāsti
Līdz 20. aprīlim Salacgrīvas
novada Tūjas bibliotēkā (Lieda
ga ielā 11) apskatāma novadpētnieces, žurnālistes, arī liepupietes
Vivantas Volkovas izstāde – fotostāsti par zvanu vēsturi, simboliku un zvanīšanas tradīcijām.
Nozīmīgs ir arī V. Volkovas ieguldījums grāmatas Latvijas
dievnami tapšanā un izdošanā.
Izstāde Zvanu balsis ved mūs
uz viduslaiku pilsētām ar zvanu
torņiem centrālajā laukumā, uz
dievnamu zvanu torņiem, kur
katram zvanam ir savs dzīvesstāsts, kā arī sniedz ieskatu par
Latvijas senajām zvanu lietuvēm
un Valdaja zvanu muzeja ekspozīciju.
Izstādē redzami zvaniem
veltīti dzejoļi, dziesmas, par to
likteņiem sacerētas teikas un leģendas, tiem piešķirti arī vārdi.
Ir mainījušās zvanu formas un
izstrādāti ģeometriskie aprēķini,
lai iegūtu vēlamo zvana skaņu,
tiem kļūstot arī par mūzikas instrumentiem.

Tikšanās ar autori 20. martā plkst. 13 Tūjas bibliotēkas
Zinību centra zālē. Atklāsim un
iepazīsim zvanu izstādi, kā arī
kopā ar mūsu viesi neklātienē
dosimies pētnieciskajā ceļojumā pa Andalūzijas kalnu dabas
takām.
Esat gaidīti Tūjas bibliotēkā!
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Grētai Salmanei 1. vieta pajūgu braukšanas sportā

Latvijas Jātnieku federācijas (LJF)
Gada balvas 2019 ceremonijā pajūgu braukšanas sportā bērnu kategorijā
(10–14 gadi) 1. vieta piešķirta salacgrīvietei Grētai Salmanei. Ar šādiem panākumiem, protams, lepojas viņas trenere
Anita Tašiņa. Lai uzzinātu vairāk par šo
sporta veidu, devos pie viņas uz nelielu
sarunu.
Izrādās – pajūgu braukšana Latvijā
nav ļoti populārs sporta veids, bet Eiropā
gan. Anitu tagad bieži var sastapt Salac
grīvā, šeit viņa nodarbojas ar zirgiem, tos
trenē, un pajūgu braukšana ļoti iepatikusies arī Grētai. Pēc tikšanās ar Anitu sākusi mācīties braukt, pamazām iepaticies
šis sporta veids. Tajā trenēties nav viegli,

tas ir regulārs ikdienas darbs, turklāt –
komandas. Grētai jāmācās un jādara visi
darbi – sākot ar to, ka jātīra stallis, jākopj zirgs, un tikai tad var sēsties ratos.
Protams, gan treniņu, gan brīvajā laikā
jāiepazīst zirgi, to uzvedība, paradumi,
arī stiķi un niķi, lai sacensībās nebūtu
nepatīkamu pārsteigumu, jo tajās jābrauc
ar svešu zirgu, kas tikai sacensību dienā
tiek iepazīts.
Pajūgu braukšana ir komandas darbs.
Trenere Anita stāsta, ka neiztikt bez Zigmunda, kurš ir neatsverams palīgs, – viņš
griež zirgu nagus un liek pakavus, dara
visas tehniskās lietas. Braukšana uz sacensībām ir pietiekami sarežģīta, jo uz
tām jāaizgādā zirgi un arī rati. Tad viņš

ir lielākais palīgs. Tāpat daudz darba,
lai viss izdotos, iegulda Gundega Upīte, kurai pieder stallis, un Anita darbojas
SIA Caballos paspārnē. Liels darbs jāiegulda arī Grētas vecākiem, un viņas tētis,
cik vien iespējams, dodas palīgā gan ikdienas darbos, gan sacensībās.
Sacensības pajūgu braukšanā notiek
visu sezonu, un Grētas augstais novērtējums iegūts sezonas garumā. Katras sacensības tiek vērtētas ar punktiem, sezonas beigās ir kopsavilkums, kad tiek vērtētas tās piecas sacensības, kurās iegūts
vairāk punktu. Šī ir augstākā balva, ko
var iegūt Latvijā LJF. Grētai nākamajai
sezonai mērķis izvirzīts – nedrīkst apstāties pie sasniegtā, tāpēc cītīgi jātrenējas,

lai labi startētu sacensībās. Bērniem ir
vairākas disciplīnas, kurās jāstartē, – ir
gan manēžas, gan konusu braukšanas
maršruts. Pagājušajā sezonā viņa vienu
reizi piedalījās arī kombinētajā maratonā
(tajā ir gan konusi, gan šķēršļi). Grētas
trenere ir priecīga turpināt darbu ar viņu,
bet noteikti neatteiks, ja vēl kāds bērns
izrādīs interesi un pēc tam būs gatavs
strādāt un trenēties pajūgu braukšanā.
Paldies Anitai par stāstījumu! Vēl tikai jāpiebilst, ka Gada balva 2019 tika
arī Mokkai (LS) kā labākajam jaunzirgam pajūgu braukšanā.
Inta Balode,
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja

Jaunie dambretisti sadala Latvijas kausus

U-13 vecuma grupā zēniem visus kausus izcīnīja mūsu sporta skolas audzēkņi Klāvs
Norenbergs, Roberts Grišins un Adrians Podenskis

Divas dienas februāra sākumā Liep
upes pamatskolā jaunie valsts dambretisti
sacentās par Latvijas kausiem. Sacensībās
piedalījās 309 sportisti no visiem Latvijas
reģioniem, arī no Limbažu un Salacgrīvas
novada sporta skolas. Cīņas notika četrās
vecuma grupās, atsevišķi zēniem un meitenēm. Divu dienu laikā savus īpašniekus
atrada 48 kausi.
Pirmajā dienā sacensības notika 64 lauciņu dambretē. U-8 grupā visaugstāk no
mūsu sporta skolas tika Mārtiņš Pommers,
izcīnot 11. vietu. Labs sasniegums arī viņa
sešgadīgajam brālim Robertam, kurš ierindojās 37. vietā.
U-10 vecuma grupā kausu par 2. vietu
saņēma Diāna Malofeja. Ļoti spēcīgā konkurencē 13. vieta Armandam Isajevam.
U-13 vecuma grupā meitenēm 3. vietu ieguva Sintija Malofeja. Veiksmīgs
starts arī Taīdai Kalniņai, kura ierindojās
11. vietā. Šajā vecuma grupā zēniem visus kausus izcīnīja mūsu sporta skolas audzēkņi Klāvs Norenbergs, Roberts Grišins
un Adrians Podenskis. Labs rezultāts arī
Mārtiņam Raineram Vērdiņam – 16. vieta.
U-16 vecuma grupā meitenēm 3. vietā
Elizabete Norenberga un 5. vietā Evita
Lindenberga. Zēniem šajā vecuma grupā
kausu par 2. vietu saņēma Kristers Lapiņš.

Labi spēlēja arī Rodrigo Jugans, Artūrs
Nipers un Miks Magone, izcīnot attiecīgi
6., 9. un 10. vietu.
Otrajā dienā sacensības notika 100 lauciņu dambretē. U-8 vecuma grupā 7. vietu ieguva M. Pommers. Labi veicās arī
R. Pommeram, kurš ierindojās 12. vietā.
U-10 vecuma grupā 2. vietu izcīnīja
D. Malofeja. U-13 grupā meitenēm kauss
par 3. vietu tika S. Malofejai, bet 5. vieta Taīdai Kalniņai. Zēniem šajā vecuma
grupā divi kausi – R. Grišinam par 2. un
K. Norenbergam par 3. vietu. 8. vietā ierindojās Adrians Podenskis.
U-16 grupā meitenēm pēc ļoti sīvām cīņām 3. vietu izcīnīja E. Lindenberga, 5. –
E. Norenberga. Zēniem šajā vecuma grupā
uzvarēja K. Lapiņš. Kausu par 3. vietu saņēma R. Jugans. Labi rezultāti arī A. Niperam un M. Magonem – attiecīgi 6. un
8. vieta.
Kopumā sacensības vērtējamas kā ļoti
veiksmīgas. Izcīnītie 14 kausi bija pārliecinoši labākais sasniegums starp valsts
dambretistu centriem. Sacensību organizatori pateicas Liepupes pamatskolas kolektīvam par silto uzņemšanu un SIA En
kurs pavārēm par sportistu ēdināšanu divu
dienu garumā.
Kārlis Ozols

Starpnovadu skolu sacensības dambretē
Liepupes pamatskolā noslēgušās Alojas,
Limbažu un Salacgrīvas novada skolu sacensības dambretē. Tajās trīs vecuma grupās piedalījās 106 skolēni. Jaunākajā jeb
D grupā meitenēm ar 12 punktiem uzvarēja Diāna Malofeja (Liepupes pamatskola), atstājot tālākajās vietās Kseniju Ķirsi
un Martu Grāvīti (abas no Salacgrīvas
vidusskolas) ar attiecīgi astoņiem punktiem. Zēniem šajā grupā ar 14 punktiem
pārliecinoši pirmais bija Mārtiņš Pommers
(Salacgrīvas vidusskola). Par 10 punktiem
attiecīgi sudraba un bronzas medaļas ieguva Armands Isajevs (Liepupes pamatskola)
un Nils Fjodorovs (Vidrižu pamatskola).
Komandu vērtējumā 1. vietā ar 34 pun
ktiem ierindojās Salacgrīvas vidusskolas
pirmā komanda (Mārtiņš Pommers, Mārtiņš Keiselis un Gustavs Ķūrens). 2. vietu
ieguva Liepupes pamatskolas pirmā komanda (Diāna Malofeja, Armands Isajevs
un Mārtiņš Pīpkalējs) ar 31 punktu. Salacgrīvas vidusskolas otrajai komandai (Roberts Pommers, Alberts Treijs un Gustavs
Bergs) ar 28 punktiem pietika, lai izcīnītu
3. vietu. Tikpat punktu ieguva arī Vidrižu
pamatskolas pirmā komanda, bet ar sliktākiem papildu rādītājiem.
Vidējā jeb C grupā meitenēm visas
godalgotās vietas aizņēma liepupietes Sintija Malofeja, Taīda Kalniņa un Paula Bušmane ar attiecīgi 15, 14 un 10 punktiem.
Zēniem šajā grupā uzvarēja Adrians Podenskis (Limbažu 3. vidusskola), izcīnot
13 punktu. Sudraba medaļu ieguva Sandis Jirgens no Ozolmuižas pamatskolas ar
10 punktiem. Punkts mazāk un 3. vieta
liepupietim Pēterim Pīpkalējam. Koman-

Komandu
kopvērtējumā
1. vietā
Salacgrīvas
vidusskolas
pirmā
komanda,
2. vietu
ieguva
Liepupes
pamatskolas
pirmā
komanda, bet
Salacgrīvas
vidusskolas
otrajai
komandai
3. vieta

du vērtējumā ar 39 punktiem ļoti pārliecinoši 1. vietu ieņēma Liepupes pamatskolas
pirmā komanda (S. Malofeja, T. Kalniņa
un P. Bušmane), atstājot 2. vietā šīs pašas
skolas otro komandu (Leonora Pavlovska,
P. Pīpkalējs un Aleksandrs Fridrihsons)
ar 28 punktiem. Vēl punkts mazāk un
3. vieta Ozolmuižas pamatskolas komandai (Sandis Jirgens, Markuss Gūtmanis un
Rolands Ududs).

Vecākajā jeb B grupā uzvarēja liep
upiete Evita Lindenberga ar 14 punktiem,
atstājot aiz sevis Vidrižu pamatskolas
pārstāves Undīni Veidemani un Esteri
Vilmani ar astoņiem punktiem. Zēniem
pirmo trijnieku aizņēma liepupieši Miks
Magone, Jānis Krūmiņš un Emīls Kārlis
Zvejnieks ar attiecīgi 11, 10 un deviņiem
punktiem. Komandu vērtējumā šajā vecuma grupā 1. vietā Liepupes pamatsko-

las pirmā komanda (Evita Lindenberga,
M. Magone un J. Krūmiņš) ar 35 pun
ktiem. 2. vietu ar 24 punktiem ieguva Vidrižu pamatskolas pirmā komanda (U. Veidemane, E. Vilmane un Amanda Beņķe).
3. vietā Liepupes pamatskolas otrā komanda (Emīls Kārlis Zvejnieks, Artūrs Nipers
un Jānis Gaigals), iegūstot 23 punktus.
Kārlis Ozols
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2020. gada 28. februāris

Jubilāriem

Ar Salacgrīvas novada domes
2020. gada 19. februāra lēmumu Nr. 38
apstiprināts Salacgrīvas novada teritorijas plānojums
līdz 2030. gadam un izdoti saistošie noteikumi Nr. 4
Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma
līdz 2030. gadam teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi un grafiskā daļa.

Bet dzīve zarojas un sazarojas
Kā rožu krūms, kā pavasarī koks,
Lai tā daudz laba dāvina joprojām,
Kad atkal apritējis ir viens gadu loks!

Sveicieni jubilāriem!
Katrā darbiņā, ko darāt,
veselību un izturību, mīlestību,
sirds siltumu un dalīšanās prieku!

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma
publicēšanas oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis, taču saistošo
noteikumu īstenošana var būt uzsākama tikai pēc Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas saistošo noteikumu veiktas izvērtēšanas
(trīs mēnešu laikā pēc to stāšanās spēkā). Līdz tam piemērojami 2009.
gada 19. augusta saistošie noteikumi Nr. 6 Par teritorijas plānojumiem.
Vairāk informācijas www.salacgriva.lv sadaļā Teritorijas plānošana.

Ja esi Salacgrīvas novada iedzīvotājs
un vēlies piedalīties kādā no Amber race
sacensību distancēm,
tad dalības maksa tev būs mazāka!

Marts BIBLIOTĒKĀS

Kā rīkoties? Līdz 30. aprīlim jāreģistrējas sacensībām
Amber race mājaslapā www.amberrace.lv un
jāsūta e-pasts uz amberrace.swimrun@gmail.com
ar savu vārdu, uzvārdu, izvēlēto distanci
un – galvenais – paroli “Es i no Salacgrīv!”

Datums
9.III 14.00

10.III 14.00 Sieviešu dienas pēcpusdiena Jums, sievietes, lai
uzsmaida dzeltena tulpe…
12.III 10.00 Pasākums bērniem Sēd uz sliekšņa pasaciņa

Pašvaldība vēlas īrēt no privātpersonām
3 istabu dzīvokli Salacgrīvas pilsētā.
Lūgums dzīvokļus piedāvāt un interesēties
pa tālruni 64071986 vai rakstīt dome@salacgriva.lv.

Salacgrīvas kultūras centrā

5.III		 18.00 kino Klases salidojums 2.
				
				
				
				
				
				

Visiem trīs draugiem jāpaspēj gan doties uz
bērēm, gan jāsarīko Tomam vecpuišu balle, kā
arī jātiek uz Toma kāzām. Personīgās
problēmas, “draugu būšana” un ciešais laika
nogrieznis ievelk trīs draugus trakos
piedzīvojumos. Ieeja – 3 EUR

				
				
				
				
				
				

Nelielas ainiņas no vienas dienas 1978. gadā.
Visi personāži ir izdomāti un jebkādas līdzības
ar reāliem cilvēkiem ir jūsu iztēles auglis.
Veļas mājā darbosies Visa veida versijas,
balli spēlēs Allegro. Galdiņus rezervēt
kultūras centrā. Ieeja – 5 EUR

				
				
				
				
				
				
				
				

Piedalīties aicināti izpildītājmākslinieki
(dziedātāji, dejotāji, mūziķi, vingrotāji,
komponisti, daiļlasītāji, dzejnieki, tērpu
darinātāji u.c.). Izpildītājmāksliniekiem
līdz 10. martam jāpiesakās Salacgrīvas
kultūras namā, sūtot pieteikuma anketu
inese.jerane@salacgriva.lv vai aizpildot to
elektroniski. Ieeja – brīva

				
				
				
				
				

Pie JDK Randa ciemosies DA Pērle, DK Latve,
JDK Metieniņš, Strūga, Dīdeklis, Prieks,
Kalsnava, Pētergailis, Dižsusuri, Poga,
Varavīksne un Imanta, TDA Rīdzenieks un
TDA Vija. Ieeja – 2 EUR

7.III		20.00 8. marts veļas mājā «Sarkanā vētra».

14.III		 13.00 21. Jauno talantu konkurss.

21.III		 18.00 jauniešu deju kolektīvu latviešu
				
skatuviskās dejas koncerts
				
Lustes diena.

25.III		 14.00
				
			 14.30
				
27.III		 20.00
				
				
				
				
				

piemiņas brīdis politiski
represētajiem pie piemiņas akmens
sarunas pie tējas tases Salacgrīvas
muzejā
Liepupes amatierteātra Vāgūzis
viesizrāde – Aiva Birbele
Kapusvētku PR.

3.III		 17.00 jautrie klauni piedāvā izklaidējošu
				
cirka izrādi Oki-Doki.
				
				
				

Programma piedāvā profesionālu klaunu
priekšnesumu, burvju trikus, žonglieri un
dzīvnieciņu parādi. Ieeja – 2 EUR

7.III		18.00 Danču vakars Ainažos.

				
				
				
				

8.III 14.00
				

Liepupē

6.III		 13.00
				
				
12.III		 19.00
				

Piedalās VPDK Randiņš no Ainažiem,
Savieši no Viļķenes, Rotadata no Limbažiem,
Agrumu no Umurgas, Amata no Amatas un
Vaive no Vaives. Ieeja bez maksas

Staiceles amatierteātra Fabrika
izrāde Pacelt vabolīti. Ieeja 1 EUR

Liepupes pamatskolā tikšanās ar
Latvijas Kultūras akadēmijas
studentiem Veidojam filmu. Ieeja brīva
tautas namā Viestura Kairiša
spēlfilma Pilsēta pie upes.

				

Ieeja 3 EUR

				

Ieeja 5 EUR, senioriem 3 EUR

28.III		 18.00 atpūtas kompleksā Birzgaiļi teātru
				
festivāls Pieaugušo spēles.

Lauvās

29.II		 13.00
				
				
21.III		 20.00
				
				
			 21.30
				

No 16.III

Salacgrīvas novada pašvaldība
pārdod par brīvu cenu
automašīnu VW TRANSPORTER,
valsts reģistrācijas Nr. HL 9921
(pirmo reizi reģistrēta 01.10.1999).

Automašīnas nosacītā cena 597,60 EUR.
Pieteikums par automašīnas VW TRANSPORTER
pirkšanu iesniedzams Salacgrīvas novada domē Smilšu
ielā 9, Salacgrīvā, piecu darbdienu laikā no sludinājuma
publicēšanas laikrakstā Salacgrīvas Novada Ziņas. Ja
piecu darbdienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, rīkojama izsole Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Ja izsole netiek rīkota, samaksa nosacītās cenas apmērā par
automašīnas VW TRANSPORTER pārdošanu veicama
5 (piecu) darbdienu laikā no Salacgrīvas novada domes
pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas paziņojuma saņemšanas.
Pirms izsoles tās dalībnieki ar automašīnas tehnisko
stāvokli var iepazīties dabā, apskates laiku saskaņojot
pa tālruni 64071986.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem iespējams mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, dalībnieku reģistrācija izsolei tiek veikta 207. kabinetā, tālr. 64071986,
līdz 16. marta plkst. 17.
Izsole notiks 17. martā plkst. 15 Salacgrīvā, Smilšu
ielā 9, Salacgrīvas novada domē, telpā Nr. 106.
Izsoles dalības pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas
novada domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X,
konts LV71UNLA0013013130848 dalības maksa –
10 eiro (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma nauda
10% apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas.

18.III
19.III 14.00
20.III 13.00

20.–25.III
23.III–8.IV
27.III 15.00
Līdz 20.IV

27.–31.III
30.III 14.00
Martā

Režisore Inese Broka, scenogrāfe
Dina Zoldnere, mūzikas konsultants
Guntars Vītols. Ieeja – 2 EUR

Ainažu kultūras namā

saruna ar pēdu aprūpes speciālisti,
dabīgās kosmētikas zīmola Dabas
pieskāriens radītāju Daci Bērziņu
saviesīgā biedrība Svētupes Lauva
visus mīļi gaidīs savā 10 gadu
dzimšanas dienas pavakarēšanā
pavasara balle. Par mūziku rūpēsies
Agita un Reinis. Ieeja 3 EUR

Pasākums
Nasko pirkstiņu radošā darbnīca

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko
zemes gabala Jūras piekrastes josla
daļas 1 ha platībā Salacgrīvas pagastā,
Salacgrīvas novadā izsoli
1. Nomas objekts – zemes gabala daļa Jūras piekrastes josla Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, ar zemes vienības kadastra apz. 6672 011 0104 (1 ha platībā).
2. Nomas objekta izsoles sākuma nomas maksa
gadā – 75 eiro.
3. Iznomāšanas mērķis – teritorijas labiekārtošana un
publiski pieejamu pasākumu un tirdzniecības organizēšana.
4. Nomas termiņš – 10 (desmit) gadi.
5. Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta
mutiska izsole ar augšupejošu soli.
6. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš –
līdz 27. marta plkst. 16. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami Salacgrīvas novada domē ne vēlāk kā līdz
27. marta plkst. 17. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.
7. Izsole notiks 30. martā plkst. 11 Salacgrīvas novada
domē Smilšu ielā 9, 106. telpā.
8. Izsoles solis – 5 eiro.
9. Izsoles norises kārtība saskaņā ar izsoles noteikumu punktu 6. nodaļu (izsoles noteikumi pieejami Salacgrīvas novada pašvaldības mājaslapas www.salacgriva.lv
sadaļā Izsoles).
10. Nomas līguma projekts Salacgrīvas novada pašvaldības mājaslapā www.salacgriva.lv.
11. Izsoles objektu var apskatīt, saskaņojot izsoles objekta apskates laiku pa tālruni 64071986.

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

Literatūras izstāde Zilā ilgu puķe. Aspazijas
devums bērnu un pieaugušo literatūrā
(Aspazijai – 155)
Zaļā pēcpusdiena Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes! Svētciema
bibliotēkā
Lasītāju klubiņa Vārds dalībnieku tikšanās ar Aina- Ainažu
žu Ugunsdzēsības muzeja vadītāju Sarmīti Vildi
bibliotēkā
Tikšanās ar izstādes Zvanu balsis: fotostāsti
Tūjas
autori liepupieti, žurnālisti un novadpētnieci
bibliotēkas
Vivantu Volkovu.
Zinību
1. daļā – izstādes atklāšana, ieskats zvanu vēstucentra zālē
rē un daudzveidībā;
(Liedaga
2. daļā – neklātienes ceļojums pa Andalūzijas
ielā 11)
kalnainajām dabas takām
Izstāde Kaut kur vienmēr ir gaisma, bet ne visi to Liepupes
redz… Guntaram Račam – 55
bibliotēkā
Izstāde Ai, joku nav, ai, joku nav, nekādu joku
Korģenes
vispār nav (P. Zirnītis), veltīta Starptautiskajai
bibliotēkā
teātra dienai.
Krustvārdu mīklu risinātāju pēcpusdiena
Korģenes
bibliotēkā
Izstāde Zvanu balsis: fotostāsti
Tūjas
(Autore Vivanta Volkova)
bibliotēkas
Zinību
centra zālē
(Liedaga
ielā 11)
Izstāde Teātris ir māksla, kas pastāv šobrīd…,
Liepupes
veltīta Teātra dienai
bibliotēkā
Tikšanās ar rakstnieku Vili Kasimu
Salacgrīvas
novada
bibliotēkā
Izstādes
Jau ziedoņa vēsmas no dienvidiem plūst,
Jau cīruļi skaņi dzied gaisā!
Drīz pēdējais ledus pa pakalnēm kūst,
Un ziedonis puķes jau kaisa.
Kārlim Veidenbaumam – 155
Mēs skriesim meklēt to zemi,
Kas miglā redzas jau.
To zemi, to balto zemi,
Kur melno skumju nav.
Dzejniecei Aspazijai – 155

Martā
Marts
Martā un
pastāvīgi
Martā un
pastāvīgi

Vieta
Korģenes
bibliotēkā
Liepupes
bibliotēkā
Korģenes
bibliotēkā
Tūjas
bibliotēkā

25. marts – to nedrīkst aizmirst
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
Grāmatu izstādes, veltītas rakstnieku jubilejām.
Jaunieguvumi daiļliteratūrā, nozaru literatūrā un
periodikā
Rotaļu telpā nāc un iepazīsti spēles atpūtai un
radošai domai
Ievērojamu kultūras personību dzīves jubilejas

Ainažu
bibliotēkā

Korģenes
bibliotēkā
Tūjas
bibliotēkā
Tūjas
bibliotēkā
Tūjas
bibliotēkas
info stendā

Pārdod zemes gabalu Ainažos, Jāņa Asara iela 1
(īpašuma kadastra Nr. 6605 002 0138), kas sastāv no zemes gabala
ar kadastra apz. 6605 002 0138 (0,2403 ha platībā) – izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā cena – 10 120 eiro.
Izsoles solis – 1000 eiro.
Izsolei jāpiesakās līdz 27. aprīļa plkst. 17, izsole notiks 28. aprīlī plkst. 15
Smilšu ielā 9 (106. telpā), Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā.
Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS
SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalības
maksa – 10 eiro (t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no
izsoles objekta nosacītās cenas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un reģistrēties izsolei Salacgrīvas novada
domē Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, tālr. 64071986 un Ainažu pilsētas pārvaldē
Parka ielā 16, Ainažos, tālr. 64071308.
Teritorijas plānojumā noteiktā atļautā izmantošana ir sabiedrisko objektu
apbūves teritorija.

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.

