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Sakarā ar ārkārtas situāciju
Salacgrīvas novada dome
iedzīvotājus klātienē nepieņem,
pakalpojumi tiks sniegti attālināti,
maksājumus lūdzam veikt elektroniski!

Aicinām Salacgrīvas novada iedzīvotājus iepazīties ar
jaunāko aktuālo informāciju saistībā ar ārkārtas situāciju
Covid-19 ierobežošanā mūsu novadā!

 Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju, no 13. marta līdz 14. aprīlim
Salacgrīvas novadā slēgtas šādas iestādes:
n Salacgrīvas vidusskola;
n Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola;
n Liepupes pamatskola;
n jaunatnes iniciatīvu centrs Bāka;
n Salacgrīvas novada mūzikas skola;
n Salacgrīvas mākslas skola;
n Salacgrīvas novada kultūras centrs ar struktūrvienībām
		 (Liepupes tautas nams, Ainažu kultūras nams un Lauvu tautas nams);
n Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs ar filiāli Ainažos;
n Salacgrīvas novada muzejs un Ainažu ugunsdzēsības muzejs;
n Salacgrīvas novada bibliotēka un tās filiāles;
n sporta un atpūtas komplekss Zvejnieku parks.
Sazināšanās – izmantojot e-pastus un telefonus. Kontakti – www.salacgriva.lv.
 Salacgrīvas novada kultūras centrā, Ainažu kultūras namā, Liepupes un Lauvu tautas
namā līdz 14. aprīlim atcelti visi iepriekš plānotie publiskie pasākumi, nenotiks arī
kultūras centra kolektīvu mēģinājumi un nodarbības.
 Novada pirmsskolas izglītības iestādēs ir atvērtas dežūrgrupas, vecākiem reizi
nedēļā jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns
un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 slimniekiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.
Sakarā ar ārkārtas situāciju Salacgrīvas novada dome iedzīvotājus klātienē
nepieņem, pakalpojumi tiks sniegti attālināti, maksājumus lūdzam veikt elektroniski!
Aicinām iedzīvotājus sazināties telefoniski vai rakstot e-pastu:
l Salacgrīvas novada klientu apkalpošanas centrs – 64071973;
dome@salacgriva.lv vai www.epakalpojumi.lv, vai www.latvija.lv;
l Salacgrīvas novada bāriņtiesa, pirms pakalpojuma saņemšanas
iedzīvotājus lūdzam sazināties pa tālr. 64071990; 25436459 (Salacgrīvā);
64023933; 28007713 (Liepupes pagastā, Ainažos); barintiesa@salacgriva.lv;
l Salacgrīvas novada sociālais dienests – 64071980, 29157673;
soc.dienests@salacgriva.lv;
l Salacgrīvas novada dzimtsarakstu nodaļa (arī dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos) –
64071979; liga.zalite@salacgriva.lv (dzimšanas un miršanas reģistrācija notiek
klātienē, iepriekš piesakoties pa tālruni).
Aicinām iedzīvotājus izvērtēt pakalpojuma nepieciešamību un steidzamību.
 Aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem par līdzcilvēku un savu veselību un rūpīgi
izvērtēt publisku vietu apmeklēšanas nepieciešamību!

Aicinām iedzīvotājus sazināties telefoniski
vai rakstot e-pastus:

Salacgrīvas novada klientu
apkalpošanas centrs – 64071973;
dome@salacgriva.lv
Salacgrīvas novada bāriņtiesa:
			 64071990; 25436459 (Salacgrīvā);
			 64023933; 28007713 (Liepupes pagastā, Ainažos);
			
barintiesa@salacgriva.lv,
l Salacgrīvas novada sociālais dienests –
			 64071980, 29157673; soc.dienests@salacgriva.lv,
l Salacgrīvas novada dzimtsarakstu nodaļa –
			 64071979; liga.zalite@salacgriva.lv
			
(dzimšanas un miršanas reģistrācija notiek klātienē,
			 iepriekš piesakoties pa tālruni).
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Aicinām iedzīvotājus izvērtēt pakalpojuma nepieciešamību un steidzamību

Iesniegumus lūdzam atstāt pastkastītē
pie domes vai pārvalžu ēkām

Paldies par kopābūšanu un
atbalstu

5. martā Salacgrīvas novadā (autoceļa
A1 posmā no krustojuma ar P15 Ainaži–Matīši līdz Vitrupes stāvlaukumam
jeb viesu namam Karle) notika protesta
akcija-gājiens ar tehnikas vienībām pret
administratīvo reformu. No Ainažiem Rīgas virzienā līdz viesu namam Karle un
atpakaļ devās aptuveni 60 tehnikas vienību no Salacgrīvas un Alojas novada. Protesta akcijā piedalījās zemnieki, uzņēmēji,
iedzīvotāji ne tikai ar smagajiem transportlīdzekļiem, bet arī vieglajām automašīnām, – visi, kuri vēlas saglabāt Latvijas
novadus un ir pret nekvalitatīvi izstrādātu
administratīvi teritoriālo reformu (ATR).

Protesta akcijas organizētāji saka lielu
paldies visiem, kuri piedalījās un atbalstīja
protesta akciju pret nekvalitatīvi izstrādāto
ATR un kuri vēlas saglabāt Latvijas novadus.
Paldies Salacgrīvas novada zemniekiem, uzņēmējiem, biedrību pārstāvjiem
un iedzīvotājiem un Alojas novada zemniekiem un pārstāvjiem, kuri ar savu smago un vieglo tehniku piedalījās protesta
braucienā no Ainažiem līdz Vitrupes stāvlaukumam jeb viesu namam Karle.
Mēs parādījām, ka kopā varam izdarīt
lielus darbus!
Ilga Tiesnese

 Aicinām nedoties braucienos uz ārvalstīm!
Atgādinām, ka personām, kas atgriezušās no Covid-19 skartās valsts, un
kontaktpersonām jāveic īpaši piesardzības pasākumi un IR PIENĀKUMS:
14 dienas pēc izbraukšanas no minētās valsts novērot savu veselības stāvokli, divas
reizes dienā (no rīta un vakarā) mērot ķermeņa temperatūru. Nekavējoties zvanīt
113, ja parādās kādas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes (iesnas, klepus, rīkles
iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi), veikt pašizolēšanos dzīvesvietā (mājas karantīna) un būt pieejamam saziņai un sadarbībai ar
ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām, novērot savu veselības stāvokli. Aizliegts pakļaut citas personas inficēšanās riskam, jāsamazina tieši kontakti ar citiem
cilvēkiem (neuzņemt viesus, neapmeklēt publiskas vietas, institūcijas un nedoties
privātās vizītēs u.c.), jāuzturas dzīvesvietā (nedrīkst doties uz darbu, sabiedriskām
vietām, vietām, kur uzturas liels skaits cilvēku), iespēju robežās neizmantot sabiedrisko transportu. Pirmās nepieciešamības preču vai pārtikas iegādei izmantot piegādi
mājoklī, izvairoties no kontakta ar piegādātāju, vai nodrošināt pārtikas vai preču piegādi ar tuvinieku palīdzību, atstājot tās pie durvīm. Lūgt pašvaldības sociālā dienesta
palīdzību, izvairoties no tieša kontakta ar sociālo darbinieku. Ja nav citu risinājumu,
veikalu apmeklēt ar medicīnisko masku stundās, kad veikalā mazāk cilvēku, ievērojot 2 m distanci no veikala apmeklētājiem un pārdevējiem un ievērojot roku un
klepus higiēnu.
Saudzēsim sevi, citus un mūsu valsti!

Protesta braucienā pirmais – zemnieku saimniecības Robežnieki kombains, ko vada Jānis
Eizenbergs
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Uzstādītas industriālā parka
norādes

Noslēdzot Sēņu ielas Svētciemā un Transporta ielas Salacgrīvā rekonstrukcijas un labiekārtošanas darbus, pie šīm ielām ir
uzstādītas norādes zīmes. Tās
uzstādot, Salacgrīvas novada
pašvaldība piedāvā noteiktajās
teritorijās (Sēņu un Transporta
ielā) esošajiem uzņēmējiem izvietot tur norādes uz saviem uzņēmumiem. To izskats iepriekš
saskaņojams ar novada ainavu
arhitekti.
Salacgrīvas novada domes

priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
pastāstīja, ka ideja par vienotu industriālo parka norāžu izveidošanu radusies, tiekoties ar uzņēmējiem Sēņu ielā Svētciemā. Gan
uzņēmējiem, gan pašvaldībai ir
svarīgi klientiem un investoriem
norādīt uzņēmējdarbības teritorijas. – To zinot, klientiem būs
vieglāk atrast uzņēmumu, savukārt investoriem šādas norādes
var radīt interesi attīstīt papildu
uzņēmējdarbību šajā teritorijā, –
viņš apstiprināja.

Sēņu
ielas
Svētciemā
pārbūves darbi notika, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) projektu Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada
Salacgrīvas pagasta Svētciemā.
Savukārt Transporta ielas rekonstrukcijas darbi notika ERAF
projektā Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība
Salacgrīvas pilsētā.
Ilga Tiesnese

Seminārs par
atbalsta iespējām
uzņēmējdarbībai

Būs Jennu ceļa pārbūve

4. martā Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir
pieņēmusi lēmumu par Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas
Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam pasākumā
Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos
iesniegtā projekta Salacgrīvas
novada Jennu ceļa pārbūve apstiprināšanu. Projekta kopējās
izmaksas – 311 308,16 EUR, tai
skaitā publiskais finansējums
226 435,20 EUR.
Salacgrīvas novada dome
2019. gada 21. augustā pieņēma lēmumu par projekta iesniegšanu ELFLA pasākumā

Industriālā parka norādes pagaidām vēl tukšas…

Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos, ar
kuru nolemts atbalstīt pašvaldības autoceļa Liepu iela–Jennas
pārbūvi Salacgrīvas pagastā ar
mērķi uzlabot ceļu infrastruktūru lauku teritorijā, lai veicinātu
uzņēmējdarbību.
Pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs atgādināja, ka
darbs pie šī projekta sākās jau
2017. gadā. Ierosme sakārtot
Jennu ceļu nākusi no vietējiem
uzņēmējiem. – Tagad droši varam teikt, šogad ceļa posmu
Liepu iela–Jennas Svētciemā
3,26 kilometru garumā sakārtos, – viņš rezumēja.
Ilga Tiesnese

Šogad Salacgrīvā notiks
tranzītielas remonts
Februāra beigās Salacgrīvas
novada dome saņēma vēstuli no
Satiksmes ministrijas par līdzfinansējumu tranzītielu seguma atjaunošanai Salacgrīvā. Finanses
piešķirtas līdzfinansējumam projekta Valsts galvenā autoceļa A1,
Salacgrīvas pilsētas tranzīta ielas Vidzemes, Viļņu un Pērnavas
ielu (neieskaitot tiltu pār Salacu)
Salacgrīvas pilsētā realizācijai.
Līdzekļi – 3 278 630 eiro – ieplānoti valsts budžeta apakšprogrammā 23.06.00. Valsts autoceļu
uzturēšana un atjaunošana, to sadalījums pa gadiem: 2020. gadā
2 240 000 eiro, 2021. gadā
1 038 630 eiro. Projekta kopējās izmaksas – 3 952 855 eiro,
no kurām 2019. gadā pašvaldība
izlietojusi 59 640 eiro būvprojekta izstrādāšanai, saskaņošanai un ekspertīzei. 2020. gada
pašvaldības budžetā ieplānoti
614 585 eiro.
Pamatojoties
uz
Salac
grīvas novada attīstības pro
grammas 2015.–2021. gadam
rīcības plāna 2019.–2021. gadam rīcībām Nr. R.3.2.4. un
3.2.21., kā arī investīciju plāna 2019.–2021. gadam 3. punktu, deputāti domes sēdē martā
pieņēma lēmumu turpināt projekta Valsts galvenā autoceļa A1, Salacgrīvas tranzīta ielas
Vidzemes, Viļņu un Pērnavas ielu
(neieskaitot tiltu pār Salacu) Salacgrīvas pilsētā realizāciju, slēdzot būvdarbu, būvuzraudzības
un autoruzraudzības līgumus uz
termiņu, kas ilgāks par 12 mēnešiem, nosakot šādu projektam
plānotā finansējuma izlietojumu
pa gadiem:
2020. gadā pašvaldības līdzfinansējums 614 585 eiro un valsts
budžeta finansējums 2 240 000 ei-

ro; 2021. gadā – valsts budžeta
finansējums 1 038 630 eiro.
– Salacgrīvai šis ir ļoti nozīmīgs un ilgi gaidīts projekts, –
uzsver pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs. Viņš atgādina, ka
sarunas par tranzītielas sakārtošanu uzsāktas jau pirms četriem
vai pieciem gadiem. Šobrīd ceļa
posmam no Katoļu baznīcas līdz
Zvejnieku parkam, izņemot tiltu
pār Salacu, ir izstrādāts tehniskais projekts, ir noticis iepirkums
un notiek pēdējie līguma saskaņošanas darbi. – Precīzu datumu,
kad sāksies darbi, pateikt nevaru, bet tas būs pavasarī. Veicot
būvdarbus, paredzēts izbūvēt ietves, veloceliņu, apgaismojumu,
uzstādīt luksoforu krustojumā
ar Baznīcas ielu, paplašināt un
uzlabot nobrauktuvi pie degvielas uzpildes stacijas «Circle K»
un rekonstruēt Pērnavas un Viļņu ielas saskares vietu, – viņš
uzskaitīja. Veicamie būvdarbi
paredz ļoti nozīmīgas izmaiņas
šajā ceļa posmā. Tie samazinās
sastrēgumus pilsētā, uzlabos
satiksmes un gājēju drošību,
ērtību un brauktuves kvalitāti.
– Šis būs grūts periods pilsētā,
būs neērtības, bet mēs darīsim
maksimāli visu, lai vieglāk pārciestu šo laiku, – solīja domes
priekšsēdētājs.
Par svarīgu šajā periodā
D. Straubergs uzskata sabiedrības informēšanu par notiekošajiem un plānotajiem darbiem. Kā
apvedceļš tranzītielas remontdarbu laikā netiks izmantots Vecsalacas tilts, jo tas nespēj izturēt
milzīgās smagā transporta plūsmas. Satiksme būs organizēta ar
luksoforiem un vienā joslā.
Ilga Tiesnese

Dace Indrika klātesošos uzrunāja ar savu pieredzi, kas gūta, apmeklējot sociālos uzņēmumus ASV, kā arī
informēja par tik dažādajiem sociālajiem uzņēmumiem Latvijā

Lai Salacgrīvas novada iedzīvotājus, skolēnus, esošos un topošos uzņēmējus informētu par
sociālo uzņēmējdarbību un iedvesmotu tai, marta sākumā Salacgrīvas novada dome sadarbībā
ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju un British Council Latvia organizēja semināru
Atbalsta iespējas uzņēmējdarbībā.
Pasākuma laikā jauniešu iniciatīvu centrā Bāka Salacgrīvas
novada uzņēmējdarbības konsultante Elīna Lilenblate klātesošos
informēja, kas ir Latvijā arvien
lielāku popularitāti gūstošā sociālā uzņēmējdarbība. Ar ko tā
atšķiras no parastās uzņēmējdarbības, kāds ieguvums ir uzņēmējam un kāds iesaistītajām pusēm,
darbojoties un izmantojot sociālās uzņēmējdarbības sniegtās
iespējas, ražotās preces un piedāvātos pakalpojumus?
Seminārā uzstājās Sociālās
uzņēmējdarbības
asociācijas
biedre, sociālās uzņēmējdarbības
vēstnese un kultūras un mākslas
centra Nātre pārstāve Dace In
drika. Viņa klātesošajiem stāstīja
par redzēto, apmeklējot sociālos
uzņēmumus ASV, kā arī informēja par tik dažādajiem sociālajiem
uzņēmumiem Latvijā.
l
l
l
l

Kopumā valstī ir 100 sociālo
uzņēmumu, no kuriem aktīvi ir
95. Šī tendence strādāt un veidot uzņēmumus sabiedriskajam
labumam pasaulē un arī Latvijā
kļūst arvien populārāka. Pēc statistikas datiem darbības jomas,
kurās strādā sociālie uzņēmumi Latvijā, ir darba integrācija
(32%), izglītība (24%), iekļaujoša pilsoniskā sabiedrība un
kultūras daudzveidība (11%),
sports, veselības veicināšana,
medicīna (11%), sociālie pakalpojumi (7%), atbalsts sociālās
atstumtības riskam pakļautajām
iedzīvotāju grupām (5%), vides
aizsardzība (5%) un citi (5%).
Statistika rāda, ka sociālā uzņēmējdarbība visvairāk koncentrējas Rīgā – 59%. Pierīgā tajā
darbojas 16%, Kurzemē – 10%,
Zemgalē – 8%, Vidzemē – 6% un
Latgale 1% uzņēmumu.
Labklājības ministrija sadarbībā ar finanšu institūciju Altum turpina darbu Eiropas Sociālā fonda
(ESF) līdzfinansētās programmas
Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai administrēšanā. ESF projektu
sāka īstenot 2015. gada novembrī
un tas turpināsies līdz 2022. gada
31. decembrim. Kopējais plānotais finansējums – 14,9 miljoni eiro, t.sk. ESF finansējums

12,7 miljoni eiro. Līdz šim Altum saņēmis 149 granta pieteikumus, no kuriem grants piešķirts
70 pieteicējiem, 72 gadījumos
grantus noraidījusi finanšu institūcija vai pretendents pats atteicies. Šajā programmā Altum kopā
noslēdzis 62 granta līgumus par
4 022 000 eiro.
Pasākuma turpinājumā uzņēmējdarbības konsultante klātesošajiem pastāstīja par aktuālo
jauniešu biznesa plānu konkursu komercdarbības uzsākšanai
Salacgrīvas novadā, tā aizsākumiem, līdz šim paveikto un jauniešu iespējām turpmāk. Konkurss notiek kopš 2011. gada.
Tā mērķis ir stimulēt jaunu komersantu veidošanos novadā,
motivējot jauniešus sava biznesa
veidošanai. Konkursa laikā ikviens Salacgrīvas novadā deklarētais jaunietis var pretendēt uz
2500 eiro lielu grantu savas uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai. Līdz šim konkursam saņemti
53 ideju pieteikumi, no kuriem
25 atbalstīti. Šobrīd kopējais pieejamais finansējums grantam ir
12 500 eiro.
Elīna Lilenblate,
Salacgrīvas novada domes
uzņēmējdarbības konsultante

Par sociālo uzņēmējdarbību var uzzināt Labklājības mājaslapā
lm.gov.lv/lv/?option=com_content&view=article&id=82248,
par Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju lasiet https://sua.lv/kas-ir-sociala-uznemejdarbiba/,
par Altum piedāvātajiem grantiem sociālajai uzņēmējdarbībai lasiet
www.altum.lv/lv/pakalpojumi/uznemejiem/socialas-uznemejdarbibas-programma/par-programmu/,
par jauniešu biznesa plānu konkursu komercdarbības uzsākšanai Salacgrīvas novadā lasiet
www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/uznemejdarbiba/jauniesu_projektu_konkurss/?text_id=41334
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Atgādinājums par izmaiņām atlaides
saņemšanai starppilsētu sabiedriskajā
transportā

Lai saņemtu atlaidi, braucot starppilsētu sabiedriskajā transportā, katram daudzbērnu ģimenes loceklim (no septiņu gadu vecuma) jāuzrāda personalizēta 3+ Goda ģimenes karte.
Autotransporta direkcija atgādina, ka jau
kopš 1. janvāra, lai saņemtu atlaidi reģionālajā
sabiedriskajā transportā, personalizēta 3+ Ģimenes karte ir vajadzīga katram daudzbērnu ģimenes loceklim, kurš ir sasniedzis septiņu gadu
vecumu.
Lai daudzbērnu ģimenes varētu saņemt atlaidi,
braucot reģionālo maršrutu autobusos vai vilcienos, turpmāk katram ģimenes loceklim kopā ar
pasi, personas apliecību (ID karti) vai skolēna/studenta apliecību (līdz 24 gadu vecumam) būs jāuzrāda arī sava personalizētā 3+ Goda ģimenes karte.
Līdz pagājušā gada beigām skolēni un studenti līdz
24 gadu vecumam varēja uzrādīt arī vecāku karti, ja

tās otrā pusē bija norādīts bērna vārds un uzvārds.
Minētajiem dokumentiem jābūt līdzi gan biļetes iegādes brīdī, gan arī visa brauciena laikā.
Skolēni un studenti līdz 24 gadu vecumam, uzrādot 3+ Goda ģimenes karti, var saņemt atlaidi 90%
apmērā no vienas biļetes cenas, bet vecāki – 50%
atlaidi. Tāpat daudzbērnu ģimenes var iegādāties
abonementa biļeti, saņemot 40% atlaidi.
4. maijā, 11. un 18. novembrī daudzbērnu ģimenes locekļi reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus var izmantot bez maksas.

Meliorācijas sistēmu īpašniekiem
tās jāapseko un jāveic nepieciešamie
kopšanas darbi
Zemkopības ministrija (ZM) vēršas pie visiem
meliorācijas sistēmu īpašniekiem un aicina apsekot
savā īpašumā vai valdījumā esošās meliorētās zemes, izvērtēt meliorācijas sistēmu darbību un veikt
nepieciešamos meliorācijas sistēmu kopšanas darbus
– novākt kokus, koku un krūmu atvases, kas traucē
ūdens plūsmu gultnē, izvākt grunts ieskalojumus, sadzīves atkritumus un kritušus kokus, pielūžņojumu,
piesērējumu, bebru aizsprostojumus, kā arī aizbērt
dzīvnieku alas, atbrīvot drenu iztekas, drenu akas nosegt ar vākiem un ierīkot signālstabiņus, ja tādi nav
ierīkoti, labot atklātos bojājumus, tostarp atjaunot
meliorācijas sistēmas konstruktīvos elementus, kur
tas nepieciešams, un veikt citus nepieciešamos darbus. Kopšanas darbi atkarībā no meliorācijas sistēmas veida ir uzskaitīti Ministru kabineta 2010. gada
3. augusta noteikumos Nr. 714 Meliorācijas sistēmas
ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi.
Meliorācijas sistēmu apsekošana jāveic vismaz
divas reizes gadā pēc pavasara palu un vasaras plūdu
maksimuma beigām.
Ja meliorācijas sistēmu īpašniekiem nepieciešama profesionāla konsultācija par meliorācijas sistēmu apsekošanu un kopšanu, ZM aicina vērsties pie
sertificēta meliorācijas speciālista, kas ir maksas pa-

kalpojums. Latvijas Melioratoru biedrības sertificēto
hidromelioratīvās būvniecības speciālistu saraksts ir
pieejams Latvijas Melioratoru biedrības mājaslapā.
ZM atgādina, ka nokrišņu daudzums Latvijā vidēji pārsniedz iztvaikošanu un zemes reljefs Latvijā ir
salīdzinoši līdzens. Tālab, lai nodrošinātu lauksaimniecības un meža zemju efektīvu izmantošanu, jānodrošina optimāls mitruma režīms augsnēs. To vislabāk iespējams panākt ar meliorāciju. Meliorācija
Latvijā ir nepieciešama, lai optimāli apsaimniekotu
lauksaimniecības un meža zemes – ar meliorācijas
palīdzību ir iespējams būtiski paaugstināt lauksaimniecības un meža zemju ražīgumu, kā arī palielināt
CO2 piesaisti, tādējādi ļaujot Latvijai risināt klimata
mērķus.
Meliorētās zemēs tiek novērsti vai samazināti
plūdu riski, lauku apvidos pasargājot no plūdiem iedzīvotājus un viņiem piederošās būves, saimniecības
un tehniku, kā arī lauksaimniecības un meža zemes,
autoceļus u.c. nozīmīgus infrastruktūras un citus objektus.
Dagnija Muceniece,
ZM Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob. 26534104;
e-pasts Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv
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Ārkārtas situācijas dēļ LAD izvērtēs
izmaiņas projektu īstenošanā

Ņemot vērā ārkārtas situāciju saistībā ar Covid-19, Lauku atbalsta
dienests (LAD) izvērtēs projektu īstenošanas termiņu pagarināšanu,
kā arī nepiemēros sankcijas par saistību neizpildi.
Ja dienesta klienti, izvērtējot situāciju, secina, ka nebūs iespējams
sasniegt izvirzītos mērķus, veikt nepieciešamās iegādes vai īstenot
citas aktivitātes, aicinām par to informēt LAD, rakstot iesniegumu ar
pamatojumu par radušos situāciju.
Katru gadījumu dienests izskatīs un izvērtēs individuāli, lai rastu
labāko risinājumu mūsu klientiem.
LAD Sabiedrisko attiecību daļa

ZAAO informē

SIA ZAAO, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot Covid-19 vīrusa izplatību, nodrošina atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu, bet ir ieviesti šādi ierobežojumi:
1. Nešķirotu sadzīves atkritumu konteineru un dalīti vāktu atkritumu
konteineru tukšošana notiek pēc plānotā grafika. Grafiki un norēķinu informācija tāpat kā līdz šim pieejama elektroniskajā klientu
sistēmā https://klientiem.zaao.lv/public/. Lūgums laikus informēt, ja
nepieciešamas izmaiņas atkritumu konteineru izvešanas grafikā, sūtot
nepieciešamās izmaiņas uz zaao@zaao.lv.
2. No 13. marta ir pārtraukta klientu apkalpošana klātienē Valmieras birojā. Nodrošinām saziņu darbdienās darba laikā (no plkst. 8 līdz
12 un no plkst. 13 līdz 17) pa tālr. 64281250, 26515556 un e-pastu
zaao@zaao.lv.
3. No 16. marta EKO laukumos birojos un EKO laukumos pārstrādei
var nodot tikai to iepakojumu, kas nav saistīts ar skaidras naudas iekasēšanu. EKO laukumos-birojos netiks slēgti līgumi un klientu apkalpošana tiks nodrošināta, cenšoties samazināt tiešus kontaktus starp
cilvēkiem.
4. Lai ievestu atkritumus reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas
centrā (RAAC) Daibe, apmeklējums jāsaskaņo pa tālruni 28394140
(darbdienās darba laikā no plkst. 8 līdz 17). Šajā periodā tiks apkalpoti tikai tie klienti, ar kuriem ir noslēgts līgums par atkritumu pieņemšanu RAAC Daibe. Privātpersonām uz nenoteiktu laiku RAAC
Daibe EKO laukuma pakalpojumi nav pieejami.
5. Tiek pārtraukta to pakalpojumu sniegšana, kas saistīta ar tiešu kontaktu ar klientu viņa mājvietā vai birojos, t.sk. braukšana uz birojiem
pēc makulatūras kastu satura vai nolietotas elektrotehnikas savākšana,
kā arī citu pakalpojumu sniegšana, par ko plānots norēķināties, izmantojot skaidru naudu.
6. Ir pārtraukts mācību process dabas un tehnoloģiju parkā Urda.
Ja jūsu uzņēmumam ir ieviesta kārtība vai ierobežojumi pakalpojumu sniegšanai ārkārtējās situācijas periodā, lūdzam tos iesniegt, sūtot
info uz zaao@zaao.lv.
Informējam, ka SIA ZAAO ir nodrošinājis savus darbiniekus ar aizsarglīdzekļiem, lai ierobežotu iespējamo vīrusa izplatību!
Vēlam visiem labu veselību un atbildīgu rīcību!
SIA «ZAAO»

NĪN aprēķināšanas kārtība 2020. gadā par
ekspluatācijā nenodotajiem objektiem

Salacgrīvas novada dome sēdē 18. martā pieņēma
lēmumu Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību 2020. gadā nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas nav nodoti ekspluatācijā un kuru
būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais
kopējais būvdarbu veikšanas ilgums. Tas paredz, ka
nekustamo īpašumu īpašniekiem (kopīpašniekiem),
kuru īpašumā (kopīpašumā) ir ekspluatācijā nenodoti nekustamā īpašuma objekti, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ir iespēja līdz 2020. gada
29. maijam iesniegt rakstisku iesniegumu Salac
grīvas novada klientu apkalpošanas centrā VAI nosūtīt elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu
dome@salacgriva.lv, VAI iesniegumu uz domes
e-adresi _DEFAULT@90000059796, VAI vai sagatavot iesniegumu valsts pārvaldes pakalpojumu
portālā Latvija.lv ar apliecinājumu par iepriekš minētā objekta (-u) nodošanu ekspluatācijā, ko īpašnieks apņemas veikt ne vēlāk kā līdz 2020. gada
2. novembrim.
Pamatojoties uz nekustamā īpašuma īpašnieka iesniegumu:
1. Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļa
veiks iesniegumā minētajam objektam nekustamā
īpašuma nodokļa (NĪN) pārrēķinu par 2020. taksācijas gadu ar 01.01.2020., piemērojot NĪN likmi
saskaņā ar likuma Par nekustamā īpašuma nodokli
un Salacgrīvas novada domes 2019. gada 21. augusta saistošo noteikumu Nr. 8 Par nekustamā īpašuma
nodokli Salacgrīvas novadā otrās daļas nosacījumiem;
2. pirmajos trīs NĪN maksāšanas termiņos (31.III,
15.V un 15.VIII) uz NĪN maksāšanu tiks attiecināta

nodokļa aprēķina gada summa, nepiemērojot šiem
samaksas termiņiem NĪN objektam aprēķināto NĪN
3% likmi;
3. ja nekustamā īpašuma īpašnieks līdz 2020.
gada 2. novembrim Iesniegumā minēto objektu nebūs nodevis ekspluatācijā, ceturtajā NĪN maksāšanas termiņā (15.XI) būs piemērojama atlikusī NĪN
nodokļa aprēķina summa līdz NĪN gada aprēķinam,
piemērojot objektam NĪN 3% likmi ar samaksas termiņu 15.11.2020.
4. Ja nekustamā īpašuma īpašnieks līdz
02.11.2020. būs nodevis ekspluatācijā iesniegumā
minēto objektu un Salacgrīvas novada būvvalde būs
iesniegusi Finanšu nodaļai informāciju par objekta
pieņemšanu ekspluatācijā, objektam tiks veikts NĪN
pārrēķins par 2020. taksācijas gadu ar 2020. gada
1. janvāri, objektam nepiemērojot nekustamā īpašuma nodokļa 3% likmi.
Komentējot šo lēmumu, Salacgrīvas novada
domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs uzsvēra:
– Pieņemt šādu nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu objektiem, kuri nav nodoti ekspluatācijā
un kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos
noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, mūs
mudināja iedzīvotāju satrauktās vēstules, iesniegumi
un telefona zvani. Iespējams, mēs nepietiekami informējām iedzīvotājus par saistošajiem noteikumiem,
kas nosaka paaugstinātu NĪN likmi 3% apmērā ekspluatācijā nenodotiem objektiem un stājās spēkā ar
2020. gada 1. janvāri. Šis lēmums ir pieņemts kā
pārejas posms, lai objektu īpašniekiem tiktu dota iespēja līdz šā gada 2. novembrim sakārtot savus īpašumus un objektus nodot ekspluatācijā.
Ilga Tiesnese

SIA ZAAO, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju ar
mērķi ierobežot vīrusa Covid-19 izplatību, ievieš savas darbības
reģiona 20 EKO laukumos pakalpojumu sniegšanas ierobežojumus:
1. EKO laukumos var nodot tikai pudeļu un burku stiklu, papīru, kartonu, polimēru, PET pudeles, metālu. Izlietotais iepakojums jānodod ieturot distanci ar EKO laukuma pārzini.
2. Nav iespējama lielgabarīta, zaļo, būvniecības atkritumu nodošana
par maksu. Nevar nodot riepas un sadzīvē radušos bīstamos atkritumus. Netiek nodrošināta līgumu slēgšana un konsultāciju sniegšana,
t.sk. par dzelteno maisu iegādi nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanai. Limbažu EKO laukumā pārtraukta taras pieņemšana.
3. BIG-BAG maisus klientiem, kuriem ir līgums ar ZAAO,
iespējams saņemt EKO laukumos, bet klientiem, kuriem līguma
nav, izsniegšanas nepieciešamība iepriekš telefoniski jāsaskaņo
ar ZAAO Valmieras biroju pa tālr. 29225862, vienojoties par to
izsniegšanas vietu un laiku.
4. EKO laukums, kas atrodas reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā Daibe, nav pieejams privātpersonu apmeklējumam.
Juridiskām personām apmeklējums iepriekš jāsaskaņo pa tālruni
28394140 (darbdienās darba laikā no plkst. 8 līdz 17).
Jautājumu gadījumā saziņa ar ZAAO biroju darbdienās darba
laikā pa tālr. 64281250 un e-pastu zaao@zaao.lv.
Vēlam visiem labu veselību un atbildīgu rīcību!
Zane Leimane,
SIA «ZAAO» sabiedrisko attiecību speciāliste
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2020. gada 27. marts

Salacgrīvas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs aicina izmantot e-pakalpojumus!

Lai ierobežotu slimības Covid-19 izplatību, ārkārtējās situācijas laikā tiek
mainīta iesniegumu pieņemšanas kārtība.
Lūdzam valstī noteiktās ārkārtas situācijas laikā iesniegt iesniegumu:
1) parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu dome@salacgriva.lv. Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no
mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir
jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai
varētu to apskatīt;
2) izmantojot portālu Latvija.lv, izvēloties
Iesniegums iestādei un izmantojot internetbankas vai citus autorizācijas rīkus;

3) atstājot iesnieguma oriģinālu pastkastītē pie domes galvenās ieejas.
Ja apmeklētājam nav iespējas iesniegt
iesniegumu kādā no iepriekš minētajiem
veidiem, tad, piezvanot uz Klientu apkalpošanas centru, tā darbinieks izvērtēs pakalpojuma nepieciešamību un steidzamību un tikai tad noteiks tikšanos klātienē,
ja jautājuma risināšana būs neatliekama
vai neiespējama attālināti, izmantojot iepriekš norādītos iesniegumu iesniegšanas
veidus. Klientu apkalpošanas centra tālr.
64071973, e-pasts dome@salacgriva.lv.
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu
robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ie-

slēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu
to apskatīt.
Kā attālināti saņemt dažādu valsts
institūciju pakalpojumus?
Elektroniski Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pakalpojumus
var pieprasīt portālā Latvija.lv:
l izmantojot E-iesniegums VSAA pakalpojumiem;
l iesniegumu brīvā formā, izmantojot Iesniegums iestādei.
Iesniegumus VSAA var nosūtīt arī pa
pastu, adresējot jebkurai VSAA nodaļai.
Konsultācijas iespējams saņemt, rak
stot konsultacijas@vsaa.gov.lv. (Šī e-pas-

ta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam
JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.) vai zvanot pa tālruni 64507020.
Sazināties ar VSAA klientu apkalpošanas centriem var telefoniski vai nosūtot
jautājumus elektroniskajā pastā.
Iedzīvotāji visus Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pakalpojumus var saņemt
elektroniski VID elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS), kā arī zvanot uz VID
konsultatīvo tālruni 67120000 vai arī uzdodot savu jautājumu rakstiski VID EDS
sadaļā Sarakste ar VID.

Novada sociālais dienests informē

Salacgrīvas novada domes sociālais
dienests informē, ka sociālo darbinieku
ikdienas darbs ārkārtējās situācijas laikā
noris, maksimāli ierobežojot klientu apkalpošanu klātienē. Klātienes pakalpojumi
tiek nodrošināti tikai neatliekamos gadījumos.
Sociālais dienests sasniedzams, zvanot pa tālr. 64071980, kā arī mob. tālr.
29157673. Iesniegumi tiek pieņemti attālināti – parakstīti ar drošu elektronisku
parakstu, iesniegti caur portāla Latvija.lv
e-pakalpojumu Iesniegums iestādei, e-pastā soc.dienests@salacgriva.lv. Tāpat informējam, ka jebkuru iesniegumu, atskaiti,
jautājumu var uzrakstīt un iemest pasta
kastītē ar norādi – sociālajam dienestam.
Pastkastīte atrodas pie domes Smilšu ielas
pusē. Tāpat pastkastītes novietotas pie pārvaldēm Ainažos un Liepupē.

17. martā valdības sēdē pieņemtais likumprojekts Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā paredz,
ka izsniegtās trūcīgas un maznodrošinātas
ģimenes (personas) izziņas derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra
mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām –
tas nozīmē, ka līdz 2020. gada 31. maijam. Ikvienam pakalpojuma sniedzējam ir
iespējams sazināties ar klienta pašvaldības
sociālo dienestu un pārliecināties par izziņas derīgumu.
Personām, kuras atzītas par trūcīgām
vai maznodrošinātām, ir tiesības saņemt
Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām
personām atbalstu – pārtikas preču un pirmās nepieciešamības preču komplektus, ko
nosaka Ministru kabineta noteikumi. Ģimenes, kurām ir piešķirts trūcīgās un maz-

Ģimenes ārsti arī
akūtajās stundās
pacientus pieņems
pēc iepriekšēja
pieraksta

Nacionālais veselības dienests
(NVD) informē – lai ierobežotu Covid-19 izplatību, mazinot
pacientu savstarpējo kontaktu
iespējas, turpmāk ģimenes ārstu
praksēs pacienti tiks apkalpoti
pēc iepriekšēja pieraksta arī akūtajās stundās.
NVD aicina iedzīvotājus nedoties pie ģimenes ārsta bez iepriekšējas pieteikšanās. Ģimenes
ārsts zvana laikā, noskaidrojot
pacienta sūdzības un veselības
stāvokli, izvērtēs, vai nepieciešams prakses apmeklējums klātienē. Ja ārsts pieņems lēmumu,
ka pacientam nepieciešams ierasties, tiks veikts pieraksts uz
konkrētu apmeklējuma laiku, kas
pacientam jāievēro.
Tāpat, ņemot vērā, ārkārtējo
situāciju, ģimenes ārsti ir tiesīgi
pārcelt plānotās pacientu profilaktiskās pārbaudes uz vēlāku
laiku.
NVD atgādina – ikvienam iedzīvotājam ir svarīgi zinātu savu
ģimenes ārstu, lai nepieciešamības gadījumā saņemtu konsultācijas un norādes saistībā ar savu
veselības stāvokli.

Informāciju par pieejamajām
ģimenes ārstu praksēm atbilstoši
savai dzīvesvietai vai to, pie kāda
ģimenes ārsta persona ir reģistrēta, var noskaidrot:
l apmeklējot mājaslapas www.
vmnvd.gov.lv sadaļu Veselības
aprūpes pakalpojumi–Ģimenes
ārsti atbilstoši teritorijām;
l portālā www.eveseliba.gov.lv,
autorizējoties sadaļā Iedzīvotājs
ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem: internetbankas piekļuves datiem, elektronisko parakstu
vai personas apliecību (eID);
l zvanot uz NVD bezmaksas
informatīvo tālruni 80001234.
Darba laiks – no pirmdienas līdz
ceturtdienai plkst. 8.30–17.00,
piektdienās plkst. 8.30–15.00.
Pirmssvētku dienās no plkst. 8.30
līdz 16.00.
NVD aicina iedzīvotājus rīkoties atbildīgi, ievērojot veselības
nozares speciālistu un Slimības
profilakses un kontroles centra
norādījumus.
Sintija Gulbe,
NVD Sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja

nodrošinātās ģimenes (personas) statuss un
kas nonākušas sarežģītā situācijā saistībā ar
pašizolāciju vai karantīnu, vai ģimenēm ir
sarežģījumi ar izglītojamo piespiedu atrašanos mājās, vai radušies kādi citi neparedzēti apstākļi, kas ietekmē ģimenes pašspēju nodrošināt sevi ar pārtikas produktiem,
vajag sazināties ar sociālo dienestu.
Sociālais dienests pateicas ikvienam,
kurš nav vienaldzīgs un jau sniedz atbalstu grūtībās nonākušiem līdzcilvēkiem,
piemēram, piegādājot pārtiku un medikamentus. Ikviens var darīt labu darbu, palīdzot citiem. Šādā gadījumā var brīvprātīgi
pieteikties sociālajā dienestā, un nepieciešamības brīdī šī iniciatīva tiks izmantota. Jo mums ikvienam ir jābūt gatavam
preventīviem pasākumiem, ja vispārējā
situācija mainās. Būtiski uzsvērt, ka pārtiku un pirmās nepieciešamības preces ir

iespējams pasūtīt internetā ar piegādi līdz
mājas durvīm.
Sociālais dienests aktīvi sniedz konsultācijas telefoniski, atbildot uz e-pastiem,
tāpat tiek pārraudzīts mājas aprūpes pakalpojums un administrēts asistenta pakalpojums. Tiek nodrošināts transporta pakalpojums iepriekš pieteiktām ārstu konsultācijām un izvērtēti klienti Veselības un
darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai, lai saņemtu invaliditātes grupas.
Tā kā pasaulē turpinās Covid-19 izplatība, ar atbildību jāizturas gan pret sevi un
saviem ģimenes locekļiem (jo īpaši bērniem un vecākiem), gan pret kolēģiem un
klientiem, kā arī jāievēro atbildīgo dienestu izteiktās rekomendācijas, kas pieejamas
plašsaziņas līdzekļos.
Salacgrīvas novada domes
sociālais dienests

Salacgrīvas novada
doktorāti

SIA Ainažu doktorāts
Ainaži, Parka iela 16, darba laiks:
pirmdien 9.00–17.00
otrdien 9.00–17.00
trešdien 11.00–19.00
ceturtdien 9.00–17.00
piektdien 8.00–16.00

Līduma Anita – ģimenes ārsta prakse –
Dr. Ilona Balode
Ostas iela 1, Salacgrīva, Salacgrīvas n., LV-4033.
Tālr. 64041976.
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 8.00–12.00, 12.00–13.00 akūtā stunda
Otrdien 8.00–12.00, 12.00–13.00 akūtā stunda,
15.00–17.00 (tikai zīdaiņi)
Trešdien 8.00–12.00, 12.00–13.00 akūtā stunda
Ceturtdien 13.00–14.00 akūtā stunda 14.00–19.00
Piektdien 8.00–12.00, 12.00–13.00 akūtā stunda

Dr. Maritas Kreituses pieņemšanas laiks
Pirmdien 9.00–13.00,
akūto pacientu pieņemšanas laiks 13.00–14.00
Otrdien 9.00–13.00,
akūto pacientu pieņemšanas laiks 13.00–14.00
Trešdien 15.00–19.00,
akūto pacientu pieņemšanas laiks 14.00–15.00
Ceturtdien 9.00–13.00,
akūto pacientu pieņemšanas laiks 13.00–14.00
Piektdien 8.00–12.00,
akūto pacientu pieņemšanas laiks 12.00–13.00
Pacientu pieraksts pa tālruni 64071316;
mob. 29137124.
Mājas vizītes lūdzu pieteikt līdz plkst. 15
pa tālruni 64071316; 29137124.
Ģimenes ārstes Maritas Kreituses darbības
pamatteritorija ir Ainaži, Ainažu pagasts

Sarmas Līsmanes ģimenes ārsta prakse
Vidzemes iela 4, Salacgrīva, Salacgrīvas n., LV-4033.
Prakses darba laiks:
Pirmdien 8.00–16.00
Otrdien 11.00–19.00
Trešdien 8.00–16.00
Ceturtdien 8.00–16.00
Piektdien 8.00–16.00
Pierakstīties uz pieņemšanu var uz vietas
reģistratūrā vai pa tālr. 64071222
Ārsta pieņemšanas laiks:
Pirmdien 8.30–13.00
Otrdien 14.00–19.00
Trešdien 8.30–12.00
Ceturtdien 9.00–12.00,
			 14.00–16.00 (tikai zīdaiņi)
Piektdien 8.30–12.00

Anitas Līdumas ģimenes ārsta prakse –
Rimmas, Liepupes p., Salacgrīvas n., LV-4023.
Iepriekšēja pierakstīšanās pie ārsta
pa tālr. 64020156
Ārsta pieņemšanas laiks:
Pirmdien 9.00–13.00
(9.00–10.00 prioritāte ir akūti saslimušie)
Otrdien 12.00–17.00
(12.00–13.00 prioritāte ir akūti saslimušie)
Trešdien 9.00–11.00
(9.00–10.00 prioritāte ir akūti saslimušie)
Ceturtdien 9.00–13.00
(9.00–10.00 prioritāte ir akūti saslimušie)
Piektdien 9.00–13.00
(9.00–10.00 prioritāte ir akūti saslimušie)

Nadeždas Oščenkovas ģimenes ārsta prakse
Vidzemes iela 4, Salacgrīva, Salacgrīvas n., LV-4033.
Prakses darba laiks:
Pirmdien 7.30–15.00
Otrdien 7.30–15.00
Trešdien 7.30–15.00
Ceturtdien 11.00–18.30
Piektdien 8.00–15.00
Ārsta pieņemšanas laiks:
Pirmdien 7.30–12.30
Otrdien 7.30–12.30
Trešdien 7.30–12.30
Ceturtdien 14.00–18.30
Piektdien 8.00–14.00
Tālr. 64071538

Akūto pacientu pieņemšanas laiks ir domāts pacientiem ar pēkšņu veselības stāvokļa pasliktināšanos (ar augstu temperatūru, akūtām traumām, neskaidrām sāpēm,
arī cilvēkiem pēc ārstēšanās stacionārā). Šajā laikā nenotiek nosūtījumu, izziņu un
recepšu izrakstīšana, slimības lapu pagarināšana.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes izsaukšana, ja veselībai vai dzīvībai
draud briesmas, – zvanot pa tālruni 03, 112 vai 113.
Tuvāko diennakts neatliekamo medicīnisko palīdzību var saņemt:
l Valmierā, Vidzemes slimnīcas uzņemšanas nodaļā, Jumaras ielā 195, tālr. 64202602;
l Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā Gaiļezers Hipokrāta ielā 2,

tālr. 67041001; Latvijas Infektoloģijas centrā Linezera ielā 3, tālr. 67014552;
Biķerniekos – Lielvārdes ielā 68, tālr. 67038233; 67038290.
l Rīgā, Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā Vienības gatvē 45,
tālr. 67064499, 67064498; Juglas ielā 20, tālr. 67536758.
Medicīniskas konsultācijas iedzīvotāji, kuriem nepieciešams medicīnisks padoms
vienkāršu saslimšanu gadījumos, var saņemt, zvanot uz Ģimenes ārstu konsultatīvo
tālruni 66016001 visu diennakti.
Informāciju par visām valsts apmaksātajām veselības aprūpes iespējām var iegūt,
zvanot arī uz NVD informatīvo tālruni 80001234 darbdienās no 8.30 līdz 17.00.
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Par autobusu
satiksmi

Sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju Covid-19 izplatības
mazināšanai pēdējo dienu laikā
reģionālo maršrutu autobusos
pārvadāto pasažieru skaits būtiski krities. Tādējādi no 19. marta
uz ārkārtējās situācijas laiku autobusu reisu skaits tiks samazināts. Aicinām visus iedzīvotājus,
kuri uz savu iecerēto galamērķi
plāno doties ar reģionālo maršrutu autobusu, pirms tam pārbaudīt
aktuālo kustības sarakstu 1188
vai mūsu mājaslapā www.atd.lv!
Lēmums slēgt konkrētus autobusu reisus tika pieņemts, balstoties uz pārvadātāju iesniegtajiem
datiem par pārvadāto pasažieru
skaitu laika periodā, kopš valstī
ieviesta ārkārtējā situācija. Atse-

višķos autobusu maršrutos reisu
skaits tiks samazināts pat uz pusi.
Lēmuma par vilciena reisu samazināšanu šobrīd vēl nav; aktuālie dati par vilcienos pārvadāto
pasažieru skaitu vēl tiek analizēti.
Visi aktuālie kustības saraksti būs pieejami mājaslapas
www.atd.lv sadaļā Kustības saraksti vai www.1188.lv. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties
ar pasažieru pārvadātājiem!
Papildus tam aicinām pasažierus, ja tas ir iespējams, biļeti
iegādāties internetā, autoostā vai
maksājot ar bankas karti autobusā!
Lilita Pelčere,
VSIA «Autotransporta direkcija»
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Vasaras nometnes novada
bērniem
Marta sākumā Salacgrīvas novada bērnu un jauniešu nometņu
projektu konkursa vērtēšanas komisija izskatīja novada bērnu un
jauniešu nometņu projektu konkursam iesniegtos pieteikumus,
bet pēc tam domes sēdē deputāti
pieņēma lēmumu līdzfinansēt
septiņas Salacgrīvas novadā rīkotās bērnu un jauniešu nometnes.
Pašvaldība līdzfinansē Salacgrīvas novada teritorijā deklarēto bērnu un jauniešu vecumā no
8 līdz 14 gadiem dalību nometnē.
Līdzfinansējuma lielums atkarīgs
no vienas dienas uzturēšanās izmaksām. Ja jaunietis piedalās
vairākās nometnēs, finansiāls atbalsts tiek piešķirts tikai vienai.
Visus darbus, kas saistīti ar konkrētās nometnes norisi, arī dalīb-

nieku uzņemšanu, veic nometnes
organizētājs.
Šovasar biedrība Attīstības
parks Salacgrīvas novada Kraukļos organizēs trīs diennakts nometnes: laikā no 26. jūlija līdz
1.augustam un divas laikā no
2. līdz 8. augustam. Divas dienas
nometnes būs no 27. jūlija līdz
1. augustam no 3. līdz 8. augustam.
Savukārt Kristas Muciņas organizētā diennakts nometne notiks no 29. jūlija līdz 1. augustam
pirmsskolas izglītības iestādē Vilnītis.
Biedrības Attīstības un inovāciju mācību centrs dienas nometne plānota Liepupes tautas namā
no 24. līdz 28. augustam.
Nometņu projektu konkursa

iniciatore, Salacgrīvas novada
domes priekšsēdētāja vietniece kultūras, izglītības, sporta un
jaunatnes lietās Evija Keisele pastāstīja, ka šāds nometņu projektu konkurss pašvaldībā ir jauns,
tas notiek tikai otro gadu. – Priecē fakts, ka tas pamazām sāk iedzīvoties un ir nometņu vadītāji
un organizatori, kuri izmanto
iespēju un piedalās. Liels prieks
ir par katru, bet visvairāk priecē,
ka nometņu projektus iesniedz
Salacgrīvas novada biedrības vai
privātpersonas. Manuprāt, šis ir
lieliskas atbalsts vecākiem ar
bērniem, lai vasarā Salacgrīvas
novada bērni un jaunieši saturīgi
pavadītu laiku, – viņa teica.
Ilga Tiesnese

Lielā talka pārcelta uz
16. maiju

Būs bērnu
pieskatīšanas
pakalpojums
18. martā Salacgrīvas novada domes sēdē deputāti pieņēma
lēmumu par bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniegšanu pirmsskolas izglītības iestādē Vilnītis.
Sīkāk par šo pakalpojumu
stāsta pašvaldības vadītāja vietniece izglītības, kultūras, sporta
un jaunatnes lietās Evija Keisele: – Ierosinājumu veidot šādu
pakalpojumu izteica uzņēmēju
konsultatīvā padome. Vasarā
Salacgrīvā ir daudz atpūtnieku
un viesu, kuri labprāt izmantotu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu jeb iespēju pirmsskolas
izglītības iestādē «Vilnītis» uz
noteiktu laiku – četrām vai astoņām stundām – atstāt savu bērnu.
Šajā laikā viņam tiks piedāvāta
un nodrošināta trīsreizēja sabalansēta ēdināšana, pedagogs un
pedagoga palīgs, saturīga laika
pavadīšana. Bērnudārzs ir pie jūras, pastaigas pa kāpām, priežu
mežs, svaigs gaiss taču ir katra
vecāka sapnis. Lūdzu, Salacgrīvas novads piedāvā šādu iespēju!
Šobrīd tāda būs Salacgrīvā, bet
– kas zina, ja būs pieprasījums
šādam pakalpojumam arī citviet
mūsu novadā, domāsim un atradīsim labāko risinājumu.
Lai varētu šo pakalpojumu nodrošināt, ir apstiprināta bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegša-

nas kārtība. Tā paredz, ka pirmsskolas izglītības iestāde Vilnītis
nodrošina bērnu uzraudzības
maksas pakalpojuma sniegšanu Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā,
vasaras periodā no 1. jūnija līdz
15. augustam.
Pakalpojums pieejams pirmsskolas vecuma bērniem vecumā
no pusotra līdz septiņiem gadiem, kas nav reģistrēti Salacgrīvas novada pirmsskolas izglītības
iestādē Vilnītis vai pamatizglītības iestāžu pirmsskolu grupās.
Iestāde sniedz īslaicīgu bērnu
uzraudzības pakalpojumu – līdz
četrām stundām dienā (samaksa
4,37 eiro); pilna laika bērnu uzraudzības pakalpojumu – ilgāk
par 4 stundām dienā (samaksa
8,74 eiro). Papildus pilna laika
bērnu uzraudzības pakalpojuma
maksai pakalpojuma saņēmējam
jāmaksā par bērnu ēdināšanu.
Iestāde slēdz līgumu ar bērna
likumisko pārstāvi par bērnu uzraudzības pakalpojuma saņemšanu. Iestāde organizē drošu, saturīgu un lietderīgu laika pavadīšanu
bērnam. Pakalpojuma sniegšanas
laikā tiek nodrošināta pirmā medicīniskā palīdzība, ugunsdrošības, darba aizsardzības un higiēnas prasību ievērošana.
Ilga Tiesnese

Latvijā noteiktais ārkārtas
stāvoklis ir satraucis visus mūsu
valsts iedzīvotājus. Tāpēc Lielās
talkas organizatori, rūpējoties
par Latvijas iedzīvotāju veselību,
pieņēma lēmumu pārcelt talku no
25. aprīļa uz 16. maiju un piedāvā jaunu iespēju – organizēt savas individuālās SOLO talkas.
Vita Jaunzeme, Lielās talkas
vadītāja: – Lielā talka vienmēr
ir bijis brīdis, kad cilvēki pulcējas un sanāk kopā radu, kolēģu,
skolas un studiju biedru vai vienkārši kaimiņu lokā. Tāpēc, ņemot
vērā neviennozīmīgo situāciju,
esam nolēmuši pārcelt talkas norises laiku. Tomēr vēlos rosināt
cilvēkus neieslēgties savās mājās, bet gan vairāk laika pavadīt
svaigā gaisā, ko iesaka arī ārsti.
Tāpēc tiem, kuri vēlas talkot jau
līdz un pēc 16. maija Lielās talkas, izmantojot šo pavasara laiku
apkārtnes sakopšanai, mēs piedāvājam un aicinām rīkot savas
individuālās SOLO TALKAS, kurās piedalītos ierobežots cilvēku
skaits. Taču tikpat labi talkot var
arī, vienkārši dodoties pastaigā
pa mežu un nepaejot garām zemē
nomestiem gružiem. Tos var izmest atkritumu tvertnē! Jo katrs
Latvijas kvadrātmetrs ir mūsu
zeme, mūsu sēta. Uzturēsim to
tīru, zaļu un skaistu!
Tiem, kuri izvēlēsies SOLO
TALKAS, iesakām būt uzmanīgiem un ievērot visas piesardzības un higiēnas prasības, tomēr
nepārspīlēt un nezaudēt veselo
saprātu, uzturēt možu garu un
labvēlīgu attieksmi pret visiem
apkārtējiem.
SOLO TALKU vietas, līdzīgi kā pārējās talkošanas vietas,
aicinām atzīmēt arī interaktīvajā kartē, ko atradīsiet mājaslapā
www.talkas.lv. Šī karte var kalpot arī par uzskates līdzekli, kurā
cilvēki redzēs citu solo talkotāju
aktivitātes, tā gūstot iespēju savu
SOLO TALKU rīkot drošā attālumā vai citā dienā. Visi solo
talcinieki aicināti ar savām aktivitātēm dalīties sociālajos tīklos,
izmantojot mirkļbirkas #solotalka, #esmuvesels, #parveselulatviju. Talkas organizatori sekos
līdzi solo talcinieku aktivitātēm
un sniegs padomus drošai talkošanai.
Savukārt visiem pārējiem,

kuri plānotu pievienoties kopīgajai talkas dienai 16. maijā, šogad
tiks sniegta jauna iespēja pieteikt
savu talku.
Talkas vietu kartē, sākot ar šo
gadu, ikviens talkotājs un talkas
organizators varēs atzīmēt un
pieteikt divu veidu talkas – uzkopšanas un labiekārtošanas.
Ar ko tās atšķiras? Labiekārtošanas talkas var pieteikt ikviens talkotājs, neatkarīgi no tā,
vai talkošanas notiek privātajā
vai publiskajā sektorā. Tās var
būt ģimeņu talkas, organizāciju,
uzņēmumu vai citas talkas, kas
organizētas uz privātas zemes un
kurām nav vajadzīgs saskaņojums ar pašvaldību. Tajās atkritumus, ja tādi ir radušies, aizved
paši rīkotāji. Uzkopšanas talkas
notiek publiskās teritorijās, tām
ir nepieciešams pašvaldības saskaņojums, lai saņemtu bezmaksas maisus. Tajā tiek nodrošināta
savākto atkritumu izvešana.
Līdz ar labiekārtošanas vai
uzkopšanas talkas vietas atzīmēšanu kartē cilvēks saņems pieeju
savam talkas profilam. Tas ļaus
dalīties ar informāciju par konkrēto talkošanas vietu sociālajos
tīklos, kā arī dos iespēju aicināt
pievienoties notikumam citus talkotājus un sazināties ar viņiem.
Aicinām kā katru gadu sūtīt

aprakstītu informāciju ar foto un
video no talku norises vietām, lai
varam dalīties un izplatīt šo informāciju ar talkas sociālo kontu
palīdzību gan Latvijā, gan ārpus
tās.
Savukārt tos, kuriem noteikta
karantīna vai kuri vienkārši vēlas
pārlaist šo laiku drošībā savās
mājās, aicinām piedalīties Ideju
talkā. Tā ar Lielās talkas iedvesmu notiek jau otro gadu. Cilvēki
ir aicināti dalīties ar savām idejām, kā padarīt Latviju un pasauli
zaļāku, ilgtspējīgāku, drošāku
un skaistāku, kā arī to, kā risināt samilzušās vides problēmas
ilgtermiņā. Savas idejas sūtiet uz
e-pastu talkas@talkas.lv vai aizpildiet elektronisko anketu mājaslapā www.talkas.lv zem Ideju
talkas sadaļas.
Esiet veseli, uzturiet možu
garu, rūpējieties par sevi un saviem tuvākajiem, kā arī rīkojieties atbildīgi pret līdzcilvēkiem.
Tiekamies Lielajā talkā
16. maijā!
Papildu informācija:
Gita Sauka,
«Lielās talka 2020»
sabiedrisko attiecību konsultante
Mob. 28326828
E-pasts
gita.sauka@onecom-latvia.com
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Par mācību procesu
Salacgrīvas vidusskolā

Informējam par mācību procesa īstenošanu Salacgrīvas vidusskolā no 23. marta
līdz 14. aprīlim.
1. Laikā no 23. marta līdz 14. aprīlim
mācību process Salacgrīvas vidusskolā
tiks īstenots attālināti – ar informācijas
tehnoloģiju palīdzību. Ģimenēm, kuras
skolvadības sistēmā E-klase izsūtītajā
aptaujā norādīja, ka mācību procesa nodrošināšanai nav pieejams dators, tālrunis
un/vai internets, mācību materiālus sūtīsim ar pasta starpniecību.
2. Skolēnus un viņu vecākus (likumīgos pārstāvjus) par plānotajām mācību
darba norisēm un īstenošanas formām
skolvadības sistēmā E-klase informēs pedagogi.
3. Atbildīgās personas par saziņu ar izglītojamajiem un viņu likumīgajiem pārstāvjiem ir klašu audzinātāji un attiecīgo
mācību priekšmetu pedagogi.
4. Komunikācijas kanāli ar skolēniem
ir skolvadības sistēma E-klase, lietotne

WhatsApp un programma Skype.
5. Nodrošinot mācību procesu attālinātā formā, pedagogs ir tiesīgs izmantot
mācību mērķu un uzdevumu sasniegšanai
atbilstošākos paņēmienus, digitālos materiālus, aplikācijas, lietotnes un e-platformas.
6. Pedagogu konsultācijas elektroniskā
formā tiek nodrošinātas stundu sarakstā
norādīto mācību stundu laikos un saskaņā
ar apstiprināto konsultāciju grafiku.
Aicinām skolēnus un vecākus regulāri
(tai skaitā – vairākas reizes dienā) pārbaudīt skolvadības sistēmas E-klase pastu,
lai laikus saņemtu aktuālāko informāciju.
Šī mums visiem ir jauna pieredze, tāpēc
kopīgi cenšamies atrast vispiemērotākos
veidus, kā nodrošināt sekmīgu mācību
norisi. Saglabāsim pozitīvu attieksmi pret
notiekošo, priecāsimies par pavasari un
kopīgiem spēkiem mums viss izdosies!
Tava Salacgrīvas vidusskola
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Trio Momentum meistarklases
mūzikas skolā
Februāra beigās Salacgrīvas novada
mūzikas skolas vecāko klašu audzēkņiem
bija iespēja papildināt savas prasmes un
zināšanas instrumentu spēlē un kameransamblī pie trīs izciliem Latvijas mūziķiem.
Skolā viesojās mūsu skolas absolvents, fagotists, orķestru Sinfonietta Rīga un Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mūziķis,
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas lektors Jānis Semjonovs. Tāpat ieradās
flautiste, Latvijas Nacionālā simfoniskā
orķestra mūziķe, Emīla Dārziņa mūzikas
skolas un Pāvula Jurjāna mūzikas skolas
flautas spēles skolotāja Maija Zandberga
un Lielās mūzikas balvas 2019 nominants
pianists Rihards Plešanovs. Meistarklasēs,
kuru laikā tika iestudēti vairāki skaņdarbi
vakara koncertam, piedalījās Signe Zvejniece, Elīza Elizabete Gederta un Kārlis Rubenis (8. klavieru klase), Elizabete
Kalniņa (7. klavieru klase), Līga Anna
Maurīte (7. flautas klase), Marta Uzkalne
(6. flautas klase) un 6. vijoles spēles klases
audzēkne Mare Malvīne Īstenā. Koncertā

mūsu skolas audzēkņi kopā ar mūziķiem
atskaņoja gan Jura Karlsona Lauku svītas
klavieru duetam divas daļas – Kaķu valsi
un Žurku galopu, gan Johana Štrausa Annen polka flautu trio un Antonio Vivaldi
Largo un Kolina Evansa skaņdarbu Lotus
talk kameransamblim. Arī paša Trio Momentum izpildījumā klausītājiem bija iespēja dzirdēt vairākus skaņdarbus.
Mūsu skolas jaunieši atzina, ka iespēja
mācīties, ieklausīties tik izcilu un profesionālu mūziķu padomos un muzicēt uz
vienas skatuves kopā ar viņiem ir lieliska,
pat ekskluzīva. Audzēkņi bilda, ka skolā
labprāt sagaidītu vēl citus šāda veida pasākumus, jo tas parāda karjeras iespējas un
ļauj mūziķa profesiju aplūkot un izzināt
vistiešākajā veidā.
Paldies visiem iesaistītajiem audzēkņiem un pedagogiem, klausītājiem un Trio
Momentum par ieguldīto darbu meistarklasēs un brīnišķīgo koncertu!
Katrīna Borozdina

Novada bāriņtiesas 2019. gada pārskata
ziņojums
Pārskata gadā Salacgrīvas novada bāriņtiesā ir ierosinātas 27 (24)* lietas, aktīva ir
81 (81) lieta, pieņemti 52 (56) lēmumi, nodrošināta bāriņtiesas pārstāvība 18 (31) tiesu
sēdēs, par bāriņtiesu (notariālajiem) apliecinājumiem iekasēta 3338 (2446) EUR valsts
nodeva.

Aizgādība

Līdz pilngadības sasniegšanai bērns
ir vecāku aizgādībā. 2019. gadā bāriņtiesa pārtrauca 10 bērnu aizgādības tiesības
septiņiem vecākiem. Kopumā pieņemts
16 lēmumu, no kuriem astoņi bija par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem
(trīs no tiem pieņemti uz vienpersoniska
lēmuma pamata), viens – par pārtraukto
aizgādības tiesību atjaunošanu, četri – par
pārtraukto aizgādības tiesību neatjaunošanu, trīs par lietas izbeigšanu (nepārtrauktām aizgādības tiesībām). Neviens no lēmumiem nav pārsūdzēts.
Pēc tiesu pieprasījuma bāriņtiesa sniedza vienu atzinumu par bērna atsevišķu
aizgādību tēvam. Kopumā bāriņtiesa piedalījās četros procesos (trīs no tiem iesākti
2018. gadā) deviņās tiesu sēdēs vecāku
strīdos par bērnu aizgādības tiesību piešķiršanu, bērnu dzīvesvietas noteikšanu
un saskarsmes kārtības noteikšanu ar otru
no vecākiem.
Viens četru bērnu vecāks, kuram
2018. gadā tiesa atņēma bērnu aizgādības
tiesības, 2019. gadā Administratīvā rajona
tiesā pārsūdzēja bāriņtiesas faktisko rīcību, par atņemtajām aizgādības tiesībām
informējot ārvalsti, kurā viņš uzturas. Lietas izskatīšana tika pabeigta 2020. gada
18. martā, Augstākas tiesas Senātam atsakoties pieņemt prasītāja blakus sūdzību,
tādējādi bāriņtiesas faktisko rīcību atzīstot
par tiesisku un pamatotu.
2019. gadā bāriņtiesa pieņēma četrus
lēmumus par prasības celšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai sešu bērnu
četriem vecākiem. Visos gadījumos tiesa
nolēma atņemt vecākiem bērnu aizgādības
tiesības. Turklāt 2019. gadā tiesa atņēma
aizgādības tiesības vēl diviem viena bērna
vecākiem, par kuriem bāriņtiesa prasības
iesniedza 2018. gadā.

Ārpusģimenes aprūpe

Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits 2019. gada 31. decembrī bija
27 (29) bērni, no tiem aizbildnībā 13 (15),
audžuģimenē 13 (12) bērnu, institūcijā
1 (2) bērns.
Šobrīd mūsu novadā ir viena audžuģimene, kurā vietu skaits ir aizpildīts.

2019. gadā ierosinātās lietas

Aizgādnība

Salacgrīvas novadā ir 10 (9) aizgādnībā esošas personas (pilngadīgas personas,
kurām tiesa ir nodibinājusi aizgādnību).
Pārskata gadā pēc tiesas lūguma aizgādņi
iecelti trīs personām, kurām tiesa nodibināja aizgādnību, divos gadījumos aizgādņi
iecelti mantojumam.

Bērnu manta

Bērnu mantu lietās ir pieņemti trīs lēmumi, t.sk. viens par bērnam pienākošā
mantojuma atraidīšanu, viens par lēmuma pieņemšanas atlikšanu, viens – par
bērnam piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanu un cita īpašuma iegūšanu. Uz
2019. gada 31. decembri bāriņtiesā aktīvas
bija 27 (30) mantu lietas.

Pieņemtie lēmumi

2019. gadā bāriņtiesā pieņemti 52 (56)
lēmumi. Tai skaitā 9 (8) lēmumi par aizbildņu iecelšanu/atlaišanu, 28 (21) bērnu
aizgādības lietās, 4 (4) – par bērnu mantu, 1 (1) – par bērna adopciju, 5 (5) – par
aizgādnību, 1 (3) – par bērnu ievietošanu
audžuģimenē, 2 (0) – par atļauju ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam šķērsot
valsts robežu, 2 (6) par ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu saskarsmes ierobežošanu
ar vecākiem vai aizliegumu ciemoties pie
viņiem, 1 (0) par jurisdikcijas pārņemšanu
bērna aizgādības lietā, 0 (5) – par vecāka
aprūpē esošu bērnu ievietošanu citā ģi
menē.

Bāriņtiesu apliecinājumi

Bāriņtiesā 2019. gadā ir veikti 332
(256) apliecinājumi, no tiem 216 (161)
Salacgrīvā, 42 (41) – Ainažos un 74 (54) –
Liepupē. Kopumā sagatavoti 44 (27) darījumu akti, apliecināti 43 (34) darījumi,
79 (64) paraksti uz dažāda veida dokumentiem. Sagatavotas 59 (37) pilnvaras
un apliecināta 81 (54) pilnvara, sastādīts
101 (67) nostiprinājuma lūgums un apliecināts 231 (180) paraksts uz nostiprinājuma lūgumiem. Sastādīti 3 (3) testamenti
u.c. apliecinājumi. Par apliecinājumiem
pašvaldības budžetā iekasēta 3338 (2446)
EUR valsts nodeva.

Kontakti:
Salacgrīvā 64071990, 25436459, Maruta Pirro, Dina Bantersone;
Liepupē, Ainažos 64023933, 28007713, Ginta Jēkabsone.
e-pasts barintiesa@salacgriva.lv.

Bāriņtiesas darbs
ārkārtējās situācijas laikā

Iedzīvotāju pieņemšana. Iedzīvotājus
klātienē bāriņtiesā nepieņem, apliecinājumi netiek veikti. Iesniegumu vai cita veida
informāciju var nodot piezvanot, rakstot
elektroniski vai vēstules formā (sūtot to pa
pastu vai nogādājot personīgi Salacgrīvas
novada domes vai Ainažu pilsētas, Liep
upes pagasta pārvalžu pastkastēs pie iestāžu galvenās ieejas durvīm).
Bāriņtiesas sēžu organizēšana. Bāriņtiesa atlikusi vairāku plānoto lietu izskatīšanu, izvērtējot to steidzamību un
paziņojot lietu dalībniekiem. Neatliekamos gadījumos sēdes notiks ar vai bez
lietas dalībnieku klātbūtnes. Lietās, kurās
nav nepieciešama personu klātbūtne, lietas dalībnieki tiks aicināti izteikt viedokli
rakstveidā. Lietās, kurās personu klātbūtne ir nepieciešama, lietas dalībnieki tiks
aicināti ierasties, ievērojot valstī noteiktos
piesardzības pasākumus.
Dzīvesvietas pārbaude. Pārbaudes
tiks veiktas tikai neatliekamos gadījumos,
izvērtējot un nodrošinot bērnu intereses.
Viedokļa noskaidrošana. Personu
viedokļi tiks noskaidroti telefoniski vai
rakstveidā (personai pašai noformējot
viedokli un nosūtot to pa pastu vai perso-

nīgi iemetot pastkastē).
Aicinām iedzīvotājus ziņot bāriņtiesai,
ja konstatēta bērnu atstāšana bez vecāku
uzraudzības (vecāku prombūtne valstī
noteikto iebraukšanas ierobežojumu vai
vecāku pašizolācijas dēļ), ja konstatēta nepietiekama aprūpe vai uzraudzība,
vai bērna dzīvības/veselības apdraudējums. Informāciju bāriņtiesai var sniegt
tās darba laikā (pirmdienās 800–1300 un
1400–1800; otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 800–1300 un 1400–1700, piektdienās
800–1300 un 1400–1600). Ārpus bāriņtiesas
darba laika jāzvana policijai 110 vai neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai 113.
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija aicina vecākus, kuri neilgu laika posmu
ir spiesti atstāt bērnu citas personas aprūpē,
izdot pilnvaru bērna pārstāvībai attālināti,
izmantojot Latvijas notāru pakalpojumus
neatkarīgi no tā, kurā valstī vecāks šobrīd
atrodas. Lai videokonsultācija varētu notikt, ir nepieciešams derīgs eParaksts. Citi
nosacījumi videokonsultācijas notikšanai
skatāmi saitē www.latvijasnotars.lv.
Maruta Pirro,
Salacgrīvas novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja
* Iekavās salīdzinājumam ievietoti
2018. gada pārskata ziņojuma dati.
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Vilnītim – 35

Marta pirmajā nedēļā pirmsskolas
izglītības iestāde Vilnītis svinēja savu
35 gadu jubileju. Atskatoties uz šajos gados paveikto, varam atzīt, ka esam kļuvuši par mūsdienīgu izglītības iestādi, esam
uzsākuši ieviest kompetenču pieeju mācību saturā. Ar mūsu pieredzi kompetenču
pieejas plānošanā un mācību procesa organizēšanā iepazinušies un daudz ideju
savā darbā pārņēmuši kolēģi Alojas, Limbažu, Krimuldas, Valkas, Cēsu novadā.
Šī sadarbība un savstarpējā komunikācija
turpinās. Atzinīgi novērtēti un daudzviet
republikā tiek izmantoti mūsu izstrādātie
metodiskie materiāli, atgādnes plānošanā
un vērtēšanā kā atbalsts pirmsskolas pedagogiem pedagoģiskā procesa organizēšanai. Mūsu skolotājas Kristīne Zabrovska,
Irisa Armoševičus, Maija Treimane, Santa
Gaile, Kristīne Staškunas rādījušas atklātās nodarbības citu novadu kolēģiem, tādējādi iedrošinot un iedvesmojot citus pārmaiņām izglītībā. Pateicoties Salacgrīvas
novada domes atbalstam, plānveidīgi tiek
organizēti tālākizglītības kursi skolotāju
profesionālās kompetences pilnveidei, ir
izveidota attīstoša vide, iekārtoti mācību
centri ar nepieciešamajiem materiāliem.
Darbinieku dāvana bērniem iestādes jubilejā, kuras realizēšanu organizēja sporta
skolotāja Līga Šrenka, ir interaktīvās grīdas koridoros, jo arī koridori var būt mācību vide ciparu, alfabēta, koordinācijas,
virzienu, līdzsvara apguvei.
Valsts līmenī pamanīta un augstu novērtēta mūsu iestādes darbība un pieredze
programmā Bērnam drošs un draudzīgs
bērnudārzs, kas vērsta uz bērna labsajūtas
nodrošināšanu iestādē un ģimenē. Veicam
preventīvo darbu, lai mazinātu mobinga
riskus, laikus reaģētu uz bērnu psihoemocionālajiem traucējumiem un sadarbībā ar
vecākiem mazinātu to ietekmi uz bērna
turpmākās dzīves kvalitāti. Esam pateicīgi vecākiem par vēlmi sadarboties, par
vēlmi konstruktīvi risināt problēmsituācijas, kas rodas ikdienas mācību procesā.
28. februārī vadītājas vietniece izglītības jomā Ligita Dambe bija uzaicināta
kā eksperte tematiskajā diskusijā Soci
ālais darbinieks izglītības iestādē Labklājības ministrijas īstenotā projektā
Nr. 9.2.1.1/15/1/001 Profesionāla sociālā
darba attīstība pašvaldībās, lai dalītos
ar mūsu iestādes pieredzi, kā pirmsskola
var iesaistīties pašvaldības starpinstitucionālās komandas darbā, veicot preventīvo
darbu ar ģimenēm un bērniem.

Vilnīša vadītāja Dace Vilemsone iededz
sveces jubilejas tortē

Jubilāru sveic Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs un Salacgrīvas
vidusskolas direktore Sanita Šlekone

Jubilejas nedēļa bērniem nesa daudz
pārsteigumu. Pirmdienā mūzikas skolotāja Inga Goba aicināja visus uz rotaļu rītu.
Otrdienā ikviens varēja piedzīvot brīnumaino burbuļu šovu, pašiem veidot milzīgus burbuļus un arī izbaudīt sajūtas, stāvot
milzīga burbuļa vidū. Trešdien grupās notika lielās jubilejas kūkas gatavošana, dekorējot to ar grupu simboliem – mārītēm,
vāverēniem, pelēniem, snīpīšiem, putnēniem, saulītēm, taurenīšiem, zaķēniem
un bitītēm, lai nākamās dienas ballītē visi
kopā šo gardumu baudītu. Ceturtdiena bija
talantu parādes diena, kad varējām vērot,
cik daudzveidīgi mūsu bērni prot izpausties mākslā, mūzikā, spēlējot dažādus
mūzikas instrumentus, vingrojot, dejojot,
veicot dažādus trikus, demonstrējot sporta
spēļu elementus. Īpašu priekšnesumu bija
sagatavojušas grupu skolotājas un iestādes
administratīvie darbinieki. Zālē valdīja
īsts svētku prieks – pa gaisu lidoja serpentīni, skanēja bērnu ovācijas. Pēc jubilejas
kūkas nobaudīšanas visi pievienojās jautrām dejām.
Piektdienas novakarē pēc darba uz
svētku brīdi pie galda, kas rotāts ar izgaismotu simbolisku zilu jūras vilni, pulcējās
iestādes darbinieki un viesi. Viņu vidū
bijušās darbinieces Vija Mieze, Dzintra
Meļikidze, Anita Saulīte, kuras priecājāmies satikt un dalīties atmiņās. Zinām, ka
šajā vakarā dažādu apstākļu dēļ nevarēja
ierasties, bet savās domās ar mums kopā
bija arī citi mūsu seniori: Maiga Linmeijere, Māra Ludborža, Monika Kraukle, Vilis

Jēkabsons, Aija Kaminska, Janīna Ramata, Jautrīte Āboltiņa, Ilga Treija, Zigrīda
Veckalne, Anda Rozmisa, kas savu darba
mūžu veltījuši bērniem un kuru darba ieguldījumu allaž pieminam ar labu vārdu.
Priecājāmies atkal satikt bijušās vadītājas
Lidiju Tomsoni un Baibu Kotāni. Savās
uzrunās viņas ar sirsnību atcerējās kopā
pavadīto laiku un augstu novērtēja Vilnīša
izaugsmi. Salacgrīvas novada domes vārdā kolektīvu sveica priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs, atzīmējot Vilnīša ieguldījumu
bērnu sagatavošanā skolai. Paldies par
apsveikuma vārdiem Salacgrīvas vidusskolas direktorei Sanitai Šlekonei, kā arī
mūsu sadarbības partnerei no SIA Kuivižu
enkurs Ilonai Trēziņai, kas Vilnīti sveica ar
svētku kūku 35 formā un bija sarūpējusi
cienastu svētku galdam. Īstu pozitīvisma
devu svētkos visiem dāvināja atraktīvā
Limbažu Bērnu un jauniešu centra kapela Eži viņu skolotājas Sandras Budevičas
vadībā. Ļoti aizkustinošu apsveikumu
saņēmām no nozīmīga sadarbības partnera – iestādes padomes, ko vada Elīna Juška. Tajā video formātā visu grupu bērni un
bijušie audzēkņi sveica savu bērnudārzu
jubilejā un dalījās pārdomās par Vilnītī
piedzīvoto. Izrādās, ka bērniem dārziņā
paticis viss – gan ēst, gan spēlēties, gan
satikt savas mīļās skolotājas, gan draudzēties ar citiem bērniem. Un pat gulēt izrādījies jauki. Iestādes vadītāja Dace Vilemsone, sveicot savu kolektīvu, izcēla katra
darbinieka stiprās puses, teica paldies par
ieguldījumu un katram dāvināja pašu iz-

vēlētus dažādu krāsu krekliņus ar iestādes
simboliku. Paldies vecāku pārstāvjiem –
Ivo Juškam par vakara vadīšanu un Edgaram Vijupam par svētku mirkļu iemūžināšanu fotogrāfijās un video!
Pirms aizdegt 35 svecītes jubilejas
kūkā, kas dižojās ar krāsainu kolektīva
kopbildi, vakara dalībnieki varēja apskatīt
gan fotokolāžu Arī mēs reiz bijām mazi ar
darbinieku bērnības fotogrāfijām, kurām
Agita Krūmiņa katrai pievienojusi asprātīgu dzejolīti, gan iepazīties ar darbinieku
hobiju izstādi, ko veidoja Maija Treimane
un Santa Gaile. Tāpat varēja atsaukt atmiņā vēsturiskus notikumus Agitas Krūmiņas veidotajā atmiņu viktorīnā, minēt
Kristīnes Staškunas sagatavotās muzikālās mīklas ar darbinieku mīļākajām dziesmām, fotografēties Sandras Jirgensones
un Mārītes Meļķes veidotajā fotostūrītī,
arī vērot Sanitas Janītes veidoto video
kolāžu par Vilnīša ikdienu un svētkiem,
par mums, turklāt vienkārši gūt prieku no
kopā būšanas. Paldies par svētku noformējumu veidošanu, ielūgumu, apsveikumu
un pateicības balvu izgatavošanu Kristīnei
Zabrovskai, Judītei Kauliņai, Montai Treijai, Intai Zvejniecei, Anitai Koidu, Valentīnai Jēkabsonei un Valdai Ābolai! Paldies
visiem, kas piedalījās ar savu darba ieguldījumu, lai kopīgie svētki Vilnītim – 35
izdotos un dotu uzmundrinājumu turpmākajām ikdienas gaitām!
Ligita Dambe,
vadītājas vietniece izglītības jomā

Pirmsskolas
izglītības
iestādes Vilnītis
35 gadu jubileja
nosvinēta
godam!

8

l

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Šķiet, katrs bērns jau zina, ko nozīmē
vārds koronavīruss. Jau kādu laiku visi
plašsaziņas līdzekļi ir pieskandināti ar šo
vārdu. Tiek veikti ierobežojumi un aprēķināti zaudējumi. Bet, manuprāt, visā šajā
jūklī pilnīgi nemaz vai ļoti vāji izskan
viens vārds – lūgšana. Tādēļ es kā mācītājs, vīrs un tēvs aicinu jūs tieši uz to. Lai
nav neviena nama, kurā neizskanētu lūgšana. Un lai arī valdības un pašvaldības
sanāksmes par šībrīža situāciju iesāktos ar
lūgšanu.
Katrs ticīgs cilvēks var apliecināt, ka
lūgšana ir liela svētība un spēks, tā nav
kaut kāda tukša pļāpāšana. Lūgšana ir
spēcīgs un iedarbīgs līdzeklis, kas spēj
izmainīt notikumu gaitu. Un arī Svētie
raksti mūs daudz un dažādos veidos pamudina un aicina uz lūgšanu. Piemēram,
“Piesauc Mani bēdu laikā, tad Es izglābšu

2020. gada 27. marts

Aicinājums uz lūgšanu
tevi, un tev būs Mani godāt!” (Ps 50:15).
“Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet,
tad jūs atradīsiet; klaudziniet, tad jums
taps atvērts.” (Mt 7:7). “Jums nav, tāpēc
ka jūs nelūdzat Dievu.” (Jēk 4:2). Un vēl
“Tad nu labojieties savos dzīves ceļos un
visā savā rīcībā un klausait Tā Kunga,
sava Dieva, balsij, tad Tam Kungam būs
žēl un Viņš atteiksies no soda, ar ko Viņš
jums piedraudējis!” (Jer 26:13).
Arī mūsu tautas nesenā vēsture apliecina, ka lūgšana un savu skatu vēršana uz
Dievu ir spējīga izmainīt tautas un vēstures gaitu. Ne velti Latvijas neatkarības
atgūšanu sauc par garīgu atmodu, ko arī
vajadzētu atcerēties, pieminot tos notikumus. Jo lūgšana nav kaut kāds kristiešu
vai ticīgu cilvēku monopolstāvoklis, bet
gan ikviena cilvēka iespēja vērsties pie
Dieva.

Literāri muzikālā pēcpusdiena

10. marta pēcpusdienā
Liepupes bibliotēkā pulcējās apmeklētāji, lai tiktos
ar novadnieci Gunu Groti-Majori. Pēcpusdienas
moto bija Ieelposim vieglumu, ieelposim bezrūpību. Guna iepazīstināja ar
īsu savu dzīves stāstu, kas
cieši saistīts ar viņas dzeju
un mūziku. Viešņa veltīja skaistu dziesmu savai
dzimtajai pilsētai – Cēsīm.
Īpašas dziesmas ir rakstītas brālim un vīram. Tā ka
pavasaris ikvienam raisa Guna iepazīstina ar savu dzīvesstāstu, kas cieši saistīts ar
patīkamas sajūtas un tau- viņas dzeju un mūziku
riņi lidinās gan dabā, gan
mūsu galvās, vairākas dziesmas un dzejoļi par dalību dziesminieku festivālā Austrastika veltīti mīlestības tēmai. Izrādās, Guna dienas Liepājā. Jauno dziesminieku konraksta arī īsus stāstiņus par ikdienišķām certkonkursā piedalījās 16 jauno talantu
lietām. Ļoti interesants stāstījums bija par ar savām dziesmām. Konkursa galveno
papīru – kādi tik tie nav un kāda kuram balvu ieguva Guna, balvā viņa saņēma ieloma – nošpapīrs, kreppapīrs, zīdpapīrs, spēju veikt vienas dziesmas audioierakstu
avīžpapīrs, sviestpapīrs, ietinamais pa- ierakstu studijā Wiktorija. Arī mums bija
pīrs, cepampapīrs utt… Vēl viens no viņas iespēja noklausīties dziesmu, ar ko Guna
talantiem ir zīmēšana. Rakstot dzejoļus piedalījās konkursā. Liels paldies viņai par
bērniem par dažādiem kukaiņiem, tie tiek jauko pēcpusdienu un vēlam panākumus
papildināti ar ilustrācijām – bizbizmārīti, arī turpmāk.
zirnekli, mušu.
Sarmīte Zvīne,
Pasākuma noslēgumā Guna pastāstīja
Liepupes bibliotēkas vadītāja

Tādēļ šajā laikā es īpaši jūs aicinu uz
lūgšanu. Lūdziet tur, kur jūs esat. Lai nav
neviena nama, kur neskanētu lūgšana.
Protams, ja dzīvē tas darīts maz vai
nemaz, varbūt būs tā neierasti. Bet lūgt
var ļoti dažādi: kopā, vienatnē, klusu pie
sevis vai arī dzirdami izsakot vārdos. Piemēram, mēs ģimenē katru vakaru, pirms
dodamies pie miera, sanākam kopā, lasām
kādu grāmatu un tad visi kopā lūdzam
“Mūsu Tēvs” lūgšanu.
Mūsu Tēvs Debesīs.
Svētīts lai top Tavs vārds.
Lai nāk Tava valstība.
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs
zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien.
Un piedod mums mūsu parādus, kā arī
mēs piedodam saviem parādniekiem.
Un neieved mūs kārdināšanā.

Bet atpestī mūs no ļauna.
Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos.
Āmen.
“Mūsu Tēvs” lūgšana ir ļoti īpaša. Un
nav tik svarīgi, kā to dara. Svarīgi ir, ka to
vispār dara. Tas būtībā no cilvēka daudz
jau neko neprasa. Atcerieties – jūsu lūgšana var izglābt kādam dzīvību. Un vēl es
gribu atgādināt, sevišķi kristiešiem, ka šis
ir gavēņa un Jēzus Kristus ciešanu laiks.
Lai nesanāk tā, ka šajā laikā uz koronavīrusu mēs raugāmies vairāk nekā uz Jēzu
Kristu.
Lūdzot un aizlūdzot, mīlestībā –
LELB mācītājs Andris VILEMSONS
P.S. No 16. marta Lielsalacas evaņģēliski luteriskajā baznīcā katru dienu
plkst. 12 skanēs zvans kā atgādinājums un
aicinājums uz lūgšanu.

Bibliokuģis Leišmalītē
daudzina jūrniecību
Laika ritējums mums ļāva ielēkt pēdējā vagonā, lai salacgrīviešu bibliokuģa
Krišjānis Valdemārs izziņas brauciens Ar
zīmolu «Latvietis» Leišmalītes ceļos, ko
atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonda mērķ
programma Latvijai 100, sasniegtu savu
auditoriju vēl pirms visaptverošās karantīnas. Šoreiz mūsu ceļi veda uz Vaiņodi,
Embūti un Nīgrandi – tā teikt, pa Induļa un
Ārijas piedzīvojumu takām.
Jūrniecības popularizēšanā talkā allažiņ nāk nepielūdzamā statistika, turklāt
šoreiz tā ir mums par labu. Jūrnieku reģistra uzskaitē pašreiz ir turpat 13 000 Latvijas jūrnieku, kas ļauj ierindot mūsu valsti
pirmajā vietā Eiropā, ņemot vērā jūrnieku
kopskaitu uz vienu ekonomiski aktīvo
iedzīvotāju. Ik gadu mūsu jūrnieki atved
mājās savām ģimenēm, bērnu izglītošanai
un novadam turpat 362 miljonus ASV dolāru, kas ir būtisks ieguldījums nākotnes
Latvijai.
Vaiņodes bibliotēkā par Latvijas ceļu
pretim neatkarībai ar īpašu interesi klausījās viceadmirāļa Gaida Andreja Zeibota
stāstījumu, jo te militārās aktivitātes un iznīcinātāju rēkoņa vēl gadu 30 atmiņā. Bib-

liotēkas vadītāja Lolita Rozentāle sirsnībā
dāvāja ieskatu novada attīstībā, kas nu jau
saistīts ar Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.
Embūtē viss saistīts ar Induli un Āriju.
Vai tā bija teika, sens stāsts vai mūsdienīga
sāga, par to noslēpumaini klusēja bibliotēkas vadītāja Indra Fjodorova, kamēr mēs
aicinājām iet jūrā un mācīties jūrskolā.
Lielais pūtiens no Baltijas jūras mūs
panāca Nīgrandē, kur vienubrīd pat nodzisa elektrība. Gaismu radīja tas siltums un
sirsnība, ar kādu mūs sagaidīja bibliotēkas
vadītāja Pārsla Ēberliņa. – Tik nopietnu
gatavošanos bibliokuģa ciemu dienām vēl
nebijām piedzīvojuši! Krišjāņa Valdemāra
grāmatu izstāde vien ir ko vērts, – atzina
Salacgrīvas novada bibliotēkas vadītāja
Hedviga Inese Podziņa. Viņa kopā ar jūrnieku Raivi Struncenu uzskatāmi parādīja,
kā zīmols Latvietis ienāk mūsu ikdienā –
ne tikai tērpu līnijās un aksesuāros, bet
vispirms domāšanā – Es esmu latvietis, un
mani darbi ik brīdi to apliecina.
Vējš Bibliokuģa burās mūs ved pretim
jauniem pavasarīgiem izaicinājumiem!
Gints Šīmanis

mā. Savā priekšnesumā viņi bija
iekļāvuši dziesmas, kas izskanēs Himnas goda dienā Alojā
15. maijā. Tieši latvju himnas autors Baumaņu Kārlis ir tas, kurš
Latviju svētīt grib, tas, kurš tēviju
kopā ved, tas, kurš latvju valodu
tautai augšup ceļ.
Koncertu noslēdza mājnieki –
jauktais koris Pernigele. Bijām
sagatavojuši divas latviešu tautas dziesmas Selgas Mences apdarē – No tālienes es pazinu un
Neba maize pate nāca. Vēl kora
izpildījumā izskanēja Vitauta Mišķiņa (Vytautas Miškinis)
Cantate domino. Koristi dziedot
atcerējās skaisto Bratislavu, kur Liepupē dzied koris Krasts no Ainažiem
šī dziesma kora izpildījumā izskanēja konkursā.
kļausies Dziesmu svētku pulkā, katrs viens
Koncerta nobeigumā vienojāmies kopī- šajā kopkorī būs īpašs. Katrs viens dzied
gā I. Kalniņa un V. Kalniņa dziesmā Ap- korī un ir lielākais pienesums mūsu valstij
liecinājums. Visiem stāvot kājās, izskanēja Dziesmu svētkos. Tādi visā pasaulē ir vieviena no mūsu koru pērlēm – Dziesma, ar nīgie, ne velti tie iekļauti UNESCO nemako tu sācies…
teriālā kultūras mantojuma sarakstā.
Katrs cilvēks, kas dziedāja koncertā šo
Paldies Katrīnai Borozdinai, Ievai Straudziesmu, ir īpašs. Katrs kā maza daļiņa ie- tai, Reinim Maurītim, Solveigai Bokai, Ju-

rim Kalniņam, Anitai Mendei. Paldies Salacgrīvas novada domei par atbalstu.
Pasākums Liepupes tautas namā nebeidzās ar kora dziesmām, tas beidzās vēlāk,
kad visi kopā bijām izdziedājuši latviešu
tautai labi zināmās un mīļās dziesmas.
Arta Zunde,
kora «Pernigele» mākslinieciskā vadītāja

Garajā gadā
Liepupē sadziedas
draugu kori

Ir piektdienas rīts, gaisā virmo pavasaris. Lielajās vāzēs greznojas pūpolzari,
citu gadu jau rīt būtu 1. marts. Bet šis ir
īpašs – ne tikai garais gads, bet arī koru sadziedāšanās Liepupes tautas namā.
Šoreiz koris Pernigele uzņēma divus
draugu kolektīvus. Mūsu pašu novadniekus – Ainažu jaukto kori Krasts, kur pie
diriģenta pults stāv jaunais diriģents Reinis
Maurītis, un ciemiņus no Pārgaujas novada – jaukto kori Straupe, kur diriģentes
godā ir Solveiga Boka.
Koncertu atklāja Straupe – viens no
vecākajiem koriem Latvijā. Viņu senči
1864. gadā piedalījās Dikļu pirmajos dziedāšanas svētkos, tādējādi liekot pamatus
Dziesmu svētku tradīcijai. Savu uzstāšanos viņi sāka ar Riharda Dubras skanīgo
Lūgšanu un beidza ar Valta Pūces un Jāņa
Petera dziesmu Lūgums. Tas bija īpašs
sveiciens Liepupes dziedātājiem, jo savulaik maestro V. Pūce šo dziesmu uzrakstīja
Pernigelei.
Nākamie Liepupes tautas namu pieskandināja kaimiņu Krasts. Savu uzstāšanos koris sāka ar latviešu tautas dziesmu
Gula meitīna jauniešu kora Balsis saliku-
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Salacgrīvas muzeja dārgumi

Uldis Lipsbergs

Klāt pirmais pavasara mēnesis, un nebūs ilgi jāgaida,
kad visi aizlidojušie spārnaiņi atkal būs mājās. Tādēļ šoreiz
stāsts par putniem un ne tikai…
Salacgrīvas Lauteros dzimuši divi brāļi – Uldis (1926–
1999) un Juris (1939.) Lipsbergi. Dzīvojot tik skaistā vietā
tuvu dabai, abiem jau bērnībā radusies liela interese par putniem, to dzīvi un paradumiem.
1949. gada 25. martā Lipsbergu ģimeni, kā jau ļoti daudzas arī no mūsu novada, deportēja uz Sibīriju, Tomskas
apgabala Kargasokas rajonu, bet interese par putniem nezuda arī tur. Pirmais putnu vērošanas skolotājs Jurim bijis
par 13 gadiem vecākais brālis Uldis, kurš kopš bērnības, vēl
dzimtenē būdams, vērojis un gredzenojis putnus. Līdz mūsdienām saglabājušies abu brāļu pieraksti par putnu vērojumiem šajā Sibīrijas reģionā. Tie ir ļoti vērtīgi, bet vēl nav
publicēti.
Atgriežoties Latvijā, interese par putniem turpinājās. Juris kļuva par ornitologu, bet zvejnieks Uldis no darba brīvajā
laikā par fotogrāfu. Abi brāļi vērojuši un gredzenojuši putnus savā dzimtajā vietā un tās tuvākajā apkārtnē vēl ilgus
gadus, tos arī fotografējot. Lauteros pie Lipsbergiem bieži
viesojušies arī citi ornitologi, studenti, putnu vērotāji, aktīvi pievēršoties pūču un citu putnu gredzenošanai rudens

Juris Lipsbergs Salacgrīvas apkārtnē

Foto Jurijs Smislovs

Attēlos Ulda Lipsberga pamanītie pavasara
vēstneši

migrācijas laikā. Tur bijis ierīkots speciāls tīkls, kurā laiku pa laikam
noķerti un novēroti arī retāk sastopami putni.
Abu brāļu kopš 1940. gada veiktie pieraksti par putniem Lauteru
jūrmalā ir svarīgs materiāls par ornitofaunas izmaiņām vienā no nozīmīgākajām putnu migrācijas vietām Latvijā.
Mūsu muzeja dārgumi ir Ulda fotogrāfijas, no kurām diezgan ievērojama daļa veltīta dabas vērojumiem un putniem.

(Tekstā izmantota informācija no žurnāla
Putni Dabā 2019/3-4, Ruslans Matrozis
Jurim Lipsbergam – 80)
Iveta Kalniņa,
Salacgrīvas novada muzeja krājuma
glabātāja
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Gatavojamies skolēnu
dziesmu un deju svētkiem
Salacgrīvas vidusskolas folkloras kopa Zēģelīte Vidzemes piejūras novadu folkloras kopu reģionālajā skatē ieguvusi I pakāpes diplomu, kļūstot par pilntiesīgiem Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekiem. Apsveicam! Liels paldies skolēniem
un folkloras kopas sirsnīgajai vadītājai Zentai Mennikai!
Sanita Šlekone

2020. gada 27. marts

Tik daudz kas dzīvē notiek un jādara
pirmoreiz… Grāmata ir skolotājs.
Tā vēstī par dzīves noslēpumiem

Kur var atrast atbildes uz visiem jautājumiem? BIBLIOTĒKĀ. Tā ir vieta,
kurā dzīvo GRĀMATAS un zinošas bibliotekāres. 2.a un 2.b klases skolēni par
to pārliecinājās, Ēnu dienā apmeklējot
Salacgrīvas pilsētas bibliotēkas Bērnu
nodaļu. Mēs sakām lielu paldies biblio-

tekārēm Guntai Zemei un Diānai Reidei
par iespēju izzināt bibliotekāra interesanto un tomēr sarežģīto darbu, par aizraujošu nodarbību, kas mūs ieveda grāmatu
pasaulē!
Salacgrīvas vidusskolas
2.a un 2.b klases audzinātājas

9.b klases komanda
konkursā Dati ir vērtība –
sargā tos!

9.b klases komanda konkursā Dati ir vērtība – sargā tos!

Ļoti veiksmīgs izdevies Salacgrīvas
vidusskolas 9.b klases komandas Bēči
starts Datu valsts inspekcijas konkursā
Dati ir vērtība – sargā tos!. Komanda,
kurā piedalījās Justīne Liepiņa, Endija Ramona Roska, Alens Apsītis, Līva Priekule

un Alise Smilte, kapteiņa Sanda Kaspara
Riņķa vadībā iekļuva konkursa otrajā atlases kārtā, kas norisināsies Valmierā.
Vēlam 9.b klases komandai veiksmi un
izdošanos!
Sanita Šlekone

Paldies Salacgrīvas novada bibliotekārēm

Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrijas 2019
darbs Ainažu
bibliotēkā
noslēdzies

21. februārī Ainažu bibliotēkā notika lasīšanas veicināšanas
programmas Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija 2019 noslēguma
pasākums. Žūrijas darbā piedalāmies jau 17 gadu. Kopumā šosezon žūrijas grāmatas izlasīja
27 dalībnieki. Lasīšanas veicināšanas programmas mērķis ir rosināt dažādu vecuma grupu bērnu
un jauniešu lasītprieku. Lasot un
izvērtējot žūrijas grāmatas, bērni
iepazīstas ar saturiski augstvērtīgu
literatūru. Noskaidrojām, kādas
grāmatas ir uzvarētājas Ainažu
bibliotēkā. Tās ir Einatas Carfati
Kaimiņi, Annas Volcas Eva, Niks
un es, Māra Runguļa un Kristiana
Brektes Trīs nāves Mārtiņdienā,
Dženiferas Nivenas Mūsu spožās
dienas.
Pasākumā jautrus brīžus sagādāja tikšanās ar brīvmākslinieci
Gunu Groti-Majori. Viņa pastāstīja par savu mērķi izdot dzejoļu
grāmatiņu bērniem un mudināja
lasīt grāmatas, lai kļūtu par iz-

glītotiem un inteliģentiem cilvēkiem. Kopīgi iesaistījāmies teātra,
sporta un improvizācijas spēlēs,
kur nepieciešama prāta un kustību
veiklība. Veidojām interesantus
mehānismus, kur dalībnieks atveidoja kādu detaļu, bet stāstnieks,
šīs detaļas apskatot, veidoja kopīgu stāstu par mehānismu. Interesants izveidojās mehānisms Picas
cepamā mašīna, par kuru atraktīvi
izstāstīja žūrijas dalībnieks Niks.
Pasākuma noslēgumā žūrijas
grāmatu vērtētāji saņēma balvas
par padarīto darbu.
Paldies G. Grotei-Majorei par
radošumu un kopā būšanu! Paldies bibliotēkas draugam Ivaram
Braunam un Salacgrīvas novada
domei par atbalstu pasākuma norisē, sarūpējot prieku bērniem un
vecākiem! Paldies čaklajiem žūrijas dalībniekiem par sadarbību,
lasot Bērnu žūrijas grāmatas.
Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja

Mazie ainažnieki kopā ar dzejnieci un savu dziesmu izpildītāju Gunu Groti-Majori
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LATVIJAS
NACIONĀLĀ
DIGITĀLĀ
BIBLIOTĒKA*
Viss digitālais saturs vienā meklētājā
Periodiskie
izdevumi
690 791

Grāmatas
17 093

Attēli
73 118
Uzstājas šī gada popielas uzvarētāji – Salacgrīvas vidusskolas 9.a klase

28. februārī Salacgrīvas novada kultūras centrā notika ceturtā novada skolēnu popiela, kurā savus krāšņos priekšnesumus skatītājiem atrādīja konkursa
dalībnieki no Ainažiem, Liepupes un
Salacgrīvas. Īpašie viesi bija ieradušies
no Valmieras 5. vidusskolas un Limbažu novada ģimnāzijas.
Šī gada popielu vadīja pagājušā
gada popielas Grand Prix ieguvēja
Verka Serdjučka ar savām kompanjonēm Nastju un Dašu, kuru lomās iejutās Salacgrīvas vidusskolas audzēkņi
Ingars Ignatovs, Meisija Sproģe un
Nellija Zvejniece. Lai konkurss noritētu bez domstarpībām, tā Ingars un
Meisija iepazīstināja klātesošos ar trim
galvenajiem noteikumiem, kas salika
visu pa vietām: pirmais – katra klase
izvēlēto solistu vai grupu cenšas atdarināt pēc iespējas precīzāk; otrais – pēc
priekšnesuma klase skatuves priekšā
uzklausa žūrijas viedokli; un trešais –
klase pēc tam dodas sakārtot skatuvi,
lai liekie atribūti netraucētu pārējiem.
Žūrija šī gada popielā bija kompetenta un nopietna: visiem zināmā,
smaidīgā, jautrā un izdomas bagātā kebabnīcas KasTe vadītāja un īpašniece
Agnese Dubrovska, aktīvā un radošā
Ainažu kultūras nama kultūras darba
vadītāja Madara Oga-Timofejeva, nez
vai fantazētājs, bet Minhauzena muzeja direktors Rimants Lūsis un pieredzes
bagātais popielu vadītājs, Salacgrīvas
novada domes priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs.
Popielu atklāja visjaunākie, burvīgākie un amizantākie mākslinieki –
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas piecgadīgo un sešgadīgo kolektīvs
ar repera Lil Nas X un Billija Reja Sairusa dziesmu Old town road. Tūlīt pēc
viņiem uzstājās otri viesi – Valmieras
5. vidusskolas 9. klases grupa Little big
ar dziesmu Skibidi.
Diviem iesildošajiem priekšnesumiem sekoja vakara atbildīgākā daļa –
Salacgrīvas novada popielas 2020 konkurss, kurā šogad piedalījās 12 priekšnesumu. Tos vērtēja ne tikai žūrija, bet
arī skatītāji, balsojumā nosakot savu
simpātiju.
Konkursu sāka Krišjāņa Valdemāra
Ainažu pamatskolas 9. klase jeb grupa
The Black Eyed Peas ar dziesmu The
time. Pēc katra priekšnesuma viens no
žūrijas locekļiem izteica savu vērtējumu. A. Dubrovska par šo priekšnesumu
sacīja: – Man patika. Iedvesmojoši! Un
ticamības moments labs!
R. Lūsis, vērtējot Liepupes pamatskolas 8./9. klases jeb grupas Fifth Harmony (5H) dziesmu Worth it, uzsvēra:
– Es jūsu priekšnesumu ļoti uzmanīgi
skatījos no sākuma līdz beigām. Jums

izdevās izpildīt visas kustības diezgan
perfekti, īpaši dejotājiem. Paldies!
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas 8. klase bija sagatavojusi grupas
Pirates of the Sea dziesmu Wolves of
the Sea, par ko D. Straubergs sacīja: – Jums izdevās skatāms, baudāms
priekšnesums, arī skatītājiem patika,
par to liecināja aplausi.
Salacgrīvas vidusskolas 11. klase
izpildīja latviešu popgrupas 1. kurss
dziesmu Krūtis. M. Oga-Timofejeva
teica, ka viņa ļoti gaidījusi šo priekšnesumu: – Tā bija enerģiska un dzīva
uzstāšanās. Rekvizīti, tērpi un tēlojums
bija ļoti labs! Jums lieliski izdevās te
radīt videoklipā esošo noskaņu.
Nākamais uz skatuves kāpa Liep
upes pamatskolas 5.–7. klašu kolektīvs
ar Marka Ronsona un Bruno Marsa
dziesmu Uptown funk. A. Dubrovskas
vērtējums bija īss un kodolīgs: – Redzams, ka jums patīk tas, ko darāt. Jūs
izbaudījāt šo deju, turklāt atbilstība
dziedājumam bija ļoti laba.
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas 4. klase iejutās dueta Bujāns
lomās un kā Intars Busulis un Reinis
Sējāns, kopā ar Marku Rivu un Maratu Ogļezņevu izpildīja dziesmu Velkam Tu Ze Klab. R. Lūsis, vērtējot šo
priekšnesumu, atzīmēja: – Malači, likāt
atgriezties X faktorā. Varēja redzēt, ka
esat nopietni gatavojušies šim priekšnesumam – tērpi, kustības, dziedāšana,
viss ļoti atbilstoši klipam, gandrīz kā
X faktora tiešraide.
Vācu disko-popgrupas Čingizhans
dziesmu Moskau 1979 atrādīja Salac
grīvas vidusskolas 9.a klase. Vērtējumu
par šo priekšnesumu izteica M. Oga-Timofejeva: – Man šodien vērtēt ir viegli, jo priekšnesums bija ļoti labs, katrs
no jums – īpašs. Bija interesanti skatīties – solists labs, kustības sinhronas,
izpildījums izjusts un dekorācijas lieliskas.
Grupas Mazais princis dziesmu Tuvumā, tālumā bija sagatavojusi Liep
upes pamatskolas 9. klase. – Jums ir
brīnišķīgas balsis, – vērtējot sniegumu,
sacīja D. Straubergs. – Viss bija ļoti autentiski, malači!
Konkursu noslēdza Salacgrīvas vidusskolas 7.b klase ar Kristinas Agileras un Lindas Perri dziesmu Candyman. – Jūsu priekšnesums bija kā fantastisks ķirsītis uz šī vakara garšīgās
kūkas. Skatoties priekšnesumu, saproti,
ka tas ir īsts komandas darbs – tērpi,
kustības, mīmika, viss bija labi atstrādāts. Fantastisks noslēgums! – labo
sniegumu akcentēja A. Dubrovska.
Žūrija pēc šī priekšnesuma devās
apspriesties, bet skatītājiem starpbrīdī
bija iespēja nobalsot par savu simpā-
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tiju. Gaidot žūrijas vērtējumu, klātesošos priecēja viesi – Valmieras 5. vidusskolas 11. klase ar LMFAO hitu no viņu
otrā studijas albuma Sorry for Party
Rocking un Limbažu novada ģimnāzijas 9.b klase ar Ivana Mladeka dziesmu
Jozin z Bazin (Jožins no purviem).
Pirms paziņot žūrijas vērtējumu,
savu simpātiju balvu pasniedza kebab
nīca KasTe. Tās vadītāja un īpašniece
A. Dubrovska atzina, ka šis ir viens no
pašiem jaukākajiem pasākumiem novadā, jo ne velti ir pilna zāle skatītāju
un šogad uz ballīti, lai nosvinētu visforšāko priekšnesumu, pie sevis aicināja Salacgrīvas vidusskolas 7.b klasi.
Savukārt skatītāju simpātiju balvu saņēma Salacgrīvas vidusskolas 11. klase. Pateicības par piedalīšanos Salacgrīvas novada popielā saņēma viesi
no Limbažu ģimnāzijas, Valmieras
5. vidusskolas un visjaunākie popielas
aktieri no Krišjāņa Valdemāra Ainažu
pamatskolas.
Atzinības žūrija piešķīra Liepupes
pamatskolas 5.–7. klasei, 8.–9. un
9. klasei, Krišjāņa Valdemāra Ainažu
pamatskolas 9. un 8. klasei.
3. vietā ierindojās Ainažu duets Bujāns, 2. vieta Salacgrīvas vidusskolas
11. klasei jeb grupai 1. kurss un 1. vieta viņu skolasbiedriem – 7.b klasei ar
Candyman. Grand Prix žūrija šogad
vienbalsīgi piešķīra Salacgrīvas vidusskolas 9.a klasei par Moskau 1979.
Liels paldies Salacgrīvas novada
popielas atbalstītājiem: Salacgrīvas novada domei, D. Straubergam un Evijai
Keiselei, Salacgrīvas vidusskolai, SIA
JMK LUX un Kasparam Runcim, SIA
MERITI un Edgaram Vasilam, restorānam un viesnīcai Pļavas un Laurim
Turkam, SIA Lauku torte un Elitai
Treijai, Līgai Treijai, Aldim Gusārovam, Lindas bufetei un Lindai PūsildeiTaurītei, kebabnīcai KasTe un Agnesei
un Žanim Dubrovskiem, IK Lienes
konditoreja – Dabas maize un Lienei
Kalniņai, Minhauzena muzejam un
R. Lūsim, Kuivižu zvejniekam un
māksliniekam Andrim Skujam, IK Ledus oga, AS Brīvais vilnis un Mārim
Trankalim, SUN SET SUP, Inesei Zmičerevskai, SIA CUT!, mūsu brīnišķīgi
labajam gariņam it visos skolas darbos
un nedarbos Maritai Upītei-Birkenbergai, Salacgrīvas novada kultūras
centram – Pārslai Dzērvei un Inesei Jerānei par telpu un Atim Anškenam par
tehnisko nodrošinājumu.
Salacgrīvas novada popielu 2020
šogad organizēja Salacgrīvas vidusskolas skolotājas Marikas Zeidmanes
vadībā, skaisto fotostūrīti veidoja Kate
Ozoliņa-Mennika un Nellija Zvejniece.
Ilga Tiesnese
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Skaņu un video
ieraksti
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LETONIKA.LV ir uzziņu, tulkošanas, mutivides,
oriģinālliteratūras, mācību un informācijas
meklēšanas sistēma par Latviju latviešu valodā.

9 sadaļās atradīsi atbildes, kuras Tu
meklē!

12

l

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Jubilāriem
Un, jā, reizēm vajag
Kaut ko mīļu,
Sirdij tuvu, patiesu:
Maigu pieskārienu,
Cīruļa dziesmu,
Uguns liesmu,
Zaļu zālīti un pūku liegu,
Kas matos ieķeras
Un priecājas par nieku.
Kas liek pasmaidīt
Un mīlēt saules rietu.
Reizēm vajag,
Lai mēs ietu,
Tālāk triektu.
Reizēm vajag
Apstāties,
Ieklausīties,
Izbaudīt,
Katru nieku.
IR cilvēks radīts laimei – tāpat kā putns lidojumam.

Veselību, mīlestību un prieku
marta jubilāriem!
Krogā MEKE

iespējama arī ēdienu
pasūtīšana līdzņemšanai,
zvanot pa tālruni 64020232.
Ar ēdienkarti var iepazīties www.meke.lv

2020. gada 27. marts

Par Laša kausa
sacensībām

11. aprīlī plānotās sacensības taimiņu un lašu
makšķerēšanā ar spiningu vai mušiņmakšķeri
Salacgrīvas laša kauss 2020 šogad nenotiks.

Salacgrīvas novada pašvaldība
nodod atsavināšanai, pārdodot
mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi,
Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu
Salacgrīvas novadā, Ainažos,
Baznīcas ielā 3B,

kadastra Nr. 66050030073, zemes vienības
kadastra apz. 66050030069 (2367 kv. m platībā).
Zemes starpgabals tiek atsavināts ar nosacījumu,
ka tas pievienojams piegulošajam nekustamajam īpašumam.
Pirmpirkuma tiesīgajai personai pieteikums par zemes
starpgabala pirkšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no sludinājuma laikrakstā Latvijas Vēstnesis publicēšanas dienas.
Ja noteiktajā termiņā no vienas pirmpirkuma tiesīgās personas
ir saņemts pieteikums par starpabala pirkšanu, izsole netiek rīkota
un ar šo personu tiek slēgts pirkuma līgums par nosacīto cenu.
Ja noteiktajā termiņā no vairākām pirmpirkuma tiesīgām personām tiek saņemts pieteikums par starpgabala pirkšanu, starp
šīm personām tiek rīkota izsole.
Izsoles objekta nosacītā cena – 2520 eiro.
Izsoles solis – 250 eiro.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles. Dalībnieku reģistrācija tiek veikta līdz
8. maija plkst. 17. Izsole notiks 11. maijā plkst. 11 Salac

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod atsavināšanai,
pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi,
Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu
Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Selgas ielā 5A,
kadastra Nr. 66150070098, zemes vienības kadastra apz. 66150070098
(210 kv. m platībā). Zemes starpgabals tiek atsavināts ar nosacījumu,
ka tas pievienojams piegulošajam nekustamajam īpašumam.

Pirmpirkuma tiesīgajai personai pieteikums par zemes starpgabala pirkšanu
jāiesniedz viena mēneša laikā no sludinājuma laikrakstā Latvijas Vēstnesis publicēšanas dienas.
Ja noteiktajā termiņā no vienas pirmpirkuma tiesīgās personas ir saņemts pieteikums par starpgabala pirkšanu, izsole netiek rīkota un ar šo personu tiek slēgts pirkuma
līgums par nosacīto cenu.
Ja noteiktajā termiņā pieteikums par starpgabala pirkšanu tiek saņemts no vairākām
pirmpirkuma tiesīgām personām, starp šīm personām tiek rīkota izsole.
Izsoles objekta nosacītā cena – 1120 eiro.
Izsoles solis – 110 eiro.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles.
Dalībnieku reģistrācija tiek veikta līdz 8. maija plkst. 17. Izsole notiks 11. maijā plkst. 11
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 106. telpā. Tālrunis uzziņām – 64071986.

Atbalstīsim savējos!
Lai atbalstītu Salacgrīvas novada uzņēmējus šajā laikā un piedalītos akcijā #atbalstivietējo, esam apkopojuši un turpinām papildināt
sarakstu ar novada uzņēmumiem, kas piedāvā iegādāties maltītes līdzņemšanai vai sola nogādāt tās līdz namdurvīm, ja esi darbā vai mājās.
n Hereford liellopu gaļas dažāda veida burgerus uz vietas, līdzņemšanai
vai piegādei uz mājām/darbu piedāvā Blackburger Ainaži/Ikla. Atrašanās
vieta: Salacgrīva. Mob.t. 25667882.
n Dažāda veida kebabus (ir arī vegāniskie), burgerus, uzkodas, saldos
ēdienus un dzērienus līdzņemšanai vai piegādei uz mājām/darbu piedāvā
kebabnīca KasTe. Atrašanās vieta: Salacgrīva, Viļņu iela 2.
Mob.t. 27270766.
n Dažāda veida picas, kūciņas un kafiju līdzņemšanai vai piegādei uz
mājām/darbu piedāvā ab initio. Atrašanās vieta: Salacgrīva, Krīperu iela 3.
Mob.t. 26566287.
n Dažāda veida maltītes uz vietas vai ar piegādi piedāvā krogs Sidrabiņi.
Atrašanās vieta: Sidrabiņi, Jelgavkrasti. Mob.t. 29225554.
n Ja kārojas kaut kas gards, tad laiks doties pakaļ vai pasūtīt ar piegādi
saldējumu pie IK Ledus oga. Atrašanās vieta: Salacgrīvas pagasts, Apiņi.
Mob.t. 29136634.
n Visdažādākās zivis piedāvā @zivjukiosks (www.facebook.com/Zivjukiosks-1883958401841326/). Piegādes veic ne tikai Salacgrīvas novadā,
bet arī Rīgā un citās vietās Latvijā. Atrašanās vieta: Salacgrīva, Viļņu
iela 1. Mob.t. 29267807.
n Kūpinājumus, dažāda veida maizes, asinsdesas un pat pīrādziņus
piedāvā Ražots Salacgrīvā. Pasūtījumu piegādās gan Salacgrīvas novadā,
gan Rīgā, Ikšķilē, Ogrē, Olainē un Salaspilī. Atrašanās vieta: Salacgrīva,
Zaļā iela 18. Mob.t. 28813154.
n Plaša sortimenta kūpinājumi, desas, marinējumi un citi gaļas produkti
pieejami Sidrabiņu gaļas un desu cehā. Pasūtījumus piegādās gan Salac
grīvas novadā, gan Ādažos un Rīgā. Atrašanās vieta: Sidrabiņi, Jelgavkrasti. Mob.t. 26666612.
n Arī alus pie mums ir piedāvājumā! To vari pasūtīt LembuziBrewery.
Atrašanās vieta: Lemizar, Liepupes pagasts. Mob.t. 20225556.
n Krogā Meke ir iespējama ēdienu pasūtīšana līdzņemšanai, zvanot pa
tālruni 64020232. Ar ēdienkarti var iepazīties www.meke.lv.
Elīna Lilenblate
P.S. Uzņēmēj, ja vēl neesi par sevi devis ziņu, noteikti to dari! Palīdzēsim
novada iedzīvotājiem un viesiem iepazīt Salacgrīvas novada uzņēmējus!
Salacgrīvas novada dome gan uzņēmējiem, gan klientiem lūdz ievērot
visus drošības un piesardzības pasākumus šajā laikā. Būsim atbildīgi!

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

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

