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Salacgrīvas novada
izdevums

Citādi valsts svētki

Šogad visā valstī, arī Salacgrīvas novadā, Latvijas Republikas
proklamēšanas 102. gadskārtu
svinēja citādi.
Svētku uzrunu Salacgrīvas
novada domes priekšsēdētājs
Dagnis Straubergs teica tiešraidē
no jaunuzceltās un nupat atklātās jahtotāju servisa ēkas pilsētas centrā. Viņš teica: – Mīļie
novadnieki Salacgrīvā, Ainažos,
Mērniekos, Liepupē, Korģenē,
Lauvās, Svētciemā, Lāņos, Tūjā,
Vecsalacā, Duntē, Kuivižos, katrā
viensētā, Latvijā, pasaulē! Arī šovakar svinam mūsu mīļās Latvijas
dzimšanas dienu. Bez gaismas šoviem un skaļiem koncertiem, bet
ar svētku sajūtu sirdī, skaistā un
brīvā Latvijā, par kuras neatkarību savulaik dzīvības atdeva mūsu
priekšteči. Pašvaldības vadītājs
atgādināja, ka Salacgrīvas novads
Latvijas dzimšanas dienas svētkus, iespējams, pēdējo reizi svin,
būdams neatkarīgs novads: – Bijušā ministra Jura Pūces, Saeimas, Ministru kabineta, Krišjāņa
Kariņa vadītās valdības un Valsts
prezidenta izsludinātā reforma,
visticamāk, atņems mums ekonomisko patstāvību un lemtspēju.
Viņš atzina, ka šis ir sarežģīts
un grūts laiks: – Nav atbildes uz
jautājumu, kā dzīvosim nākotnē.
Kā vidzemnieki, ko noteiks vēsturisko zemju likums, vai kā līdz šim
– pieņemsim paši savus lēmumus,
rīkosimies ar saviem resursiem
un veidosim savu kultūru, kopsim savas tradīcijas? Covid-19
ir atnācis arī līdz mums. Nav
viegli uzņēmējiem, pedagogiem,
tiem cilvēkiem, kuri pamatoti satraukušies par savu un savu tuvinieku veselību. Tomēr D. Strau-

bergs uzsvēra iespēju svētkos ar
lepnumu teikt, ka darbs turpinās.
– Krietni esam pastrādājuši, daudzi projekti ir uzsākti un turpinās,
netrūkst arī ieceru un plānu. Mēs
redzam, kā attīstās mūsu ciemi un
pilsētas. Jūras rūdījums un spīts
dod mums spēku šajā laikā savākties, turpināt iesāktos darbus
un ticēt nākotnei. Ir svarīgi, lai
šis rūdījums, spīts un stingrais
raksturs paliktu arī pēc mums –
mūsu bērnos, kuri gribēs šeit dzīvot un strādāt, darot mūsu novadu skaistu un stipru. Salacgrīvas
novada vārdā sveicu visus mūsu
mīļās Latvijas 102. dzimšanas
dienā. Dievs, svētī Latviju!
* * *
Apsveikumus novada iedzīvotājiem svētkos sacīja arī Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietās
Evija Keisele un priekšsēdētāja
vietnieks attīstības jautājumos
Kristaps Močāns. Evija Keisele
pateicās novada sportistiem un
treneriem, kuri ir ieguldījuši ļoti
lielu darbu, lai popularizētu Salacgrīvas novadu. – Jūs esat apliecinājuši savu meistarību un varēšanu, kas atspoguļojusies pelnītās
medaļās un godalgās. Ar savām
uzvarām sacensībās un pārstāvot
Salacgrīvas novadu, jūs esat ļāvuši lepoties arī mums. Paldies par
azartu, neatlaidību, ikdienas darbu, ko darāt. Paldies arī sportistu
ģimenēm, treneriem, līdzjutējiem.
Novēlu visiem drosmi, veselību
un panākumus nākotnē! – viņa
sacīja. Par īpaši augstiem sasniegumiem sportā sumināja Kasparu
Tīklenieku, Nauri Tomsonu, Aigaru Cīruli, Kristiānu Kacaru, Elī-

nu Gertneri, Alisi Smilti, un trenerus Astrīdu Gromovu, Uldi un
Kasparu Močānus, Māri Bergšteinu, Kārli Ozolu, Mārīti Sakārni un
Kārli Treiju.
Nosaucot atzinību saņēmējus
par augstiem sasniegumiem izglītībā, priekšsēdētāja vietniece
atcerējās mākslas skolas direktora Imanta Klīdzēja pirms gada  
teikto: – Tas ir ļoti liels gods un ir
uzstādīta ļoti augsta latiņa Latvijas līmenī, ka mēs gadu no gada
saņemam pirmās vietas valsts
mēroga konkursos. Šos Imanta vārdus skolēni un pedagogi ir
ņēmuši vērā un arī šogad Salacgrīvas novada mākslas skolas
audzēkņiem ir augsti sasniegumi
valsts mēroga konkursos. Atzinības rakstus saņēma mākslas skolas audzēknes Saule Ķūrena un
Elza Krasovska, savukārt pateicības – pedagogi Ēvija Kraukle,
Liene Medne-Grigorjeva un Vita
Valdmane.
– No visas sirds lepojos, Salacgrīvas novads lepojas, visa
Latvija ar jums lepojas! Paldies
par ikdienā ieguldīto darbu! –
atkārtoja E. Keisele.
Savukārt
novada
domes
priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Kristaps Močāns
sumināja novada gada uzņēmējus
apliecinot, ka viņi ir  savējie, kas
nes novada vārdu Latvijā un pasaulē, daudzinot Salacgrīvas vārdu un dodot darbu mūsu novada
iedzīvotājiem.
Pēc svētku uzrunām pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs
nosauca šī gada aptaujas Gada
salacgrīvietis 2020 uzvarētājus.
Šogad šis tituls piešķirts un vitrāžas zivs pasniegta trim mūsu

Pašvaldības vadītājs gatavojas tiešraidei

novada iedzīvotājiem.
Par iedvesmojošu darbu Svētās Marijas Goreti draudzes baznīcā Gada salacgrīvieša tituls
piešķirts Tomašam Dudzjukam.
Anketā rakstīts: – Kopš tēvs Tomašs darbojas draudzē, viņš veicis lielu darbu baznīcas un tās
apkārtnes sakopšanā. Viņš prot
gan piesaistīt līdzekļus un materiālus, gan organizēt darbu un
iedvesmot daudziem labiem darbiem un arī par to pateikties. Tēvs
Tomašs popularizē mūsu dievnamu, pēc viņa ielūguma svēto misi
Salacgrīvas baznīcā ir vadījis
arhibīskaps. Savukārt D. Straubergam aizkustinoši šķitis redzēt,
ka pats mācītājs krāso un atjauno
savu dievnamu, kur pulcēt draudzi.
Nākamais titula saņēmējs
Aigars Ragainis uzteikts par atbildīgu un mērķtiecīgu darbu ar
jaunajiem futbolistiem. Par viņu
aptaujas anketās rakstīts: – Atbildīgi un mērķtiecīgi vada mazos
futbolistus ne tikai tuvāk lielajam

Salacgrīvas novada Gada uzņēmējs
Kā jau ierasts, arī šogad norisinājās konkurss Salacgrīvas novada
Gada uzņēmējs. Tā mērķis ir apzināt un godināt Salacgrīvas novada
uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot
uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, daudzināt viņus, popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus, un stiprināt lokālpatriotismu un piederības sajūtu mūsu novadam.
Pretendenti dalībai konkursā ir novada administratīvajā teritorijā reģistrēti uzņēmumi (to struktūrvienības un filiāles) un uzņēmēji,
kuru saimnieciskā darbība noris mūsu teritorijā un kuri ir reģistrēti
Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātāji.
Ikvienam novada iedzīvotājam un viesim no 20. septembra līdz
20. oktobrim bija iespēja izvirzīt kandidātus balvas saņemšanai
10 nominācijās. Aktīvā balsošana rezultējās ar 54 uzņēmumu un pašnodarbinātu personu pieteikšanu.
Vērtēšanas komisija apkopoja rezultātus un izvērtēja konkursa
nozaru un tematisko nomināciju pretendentu atbilstību nolikumam.
Titulu Gada uzņēmējs dažādās nominācijās šogad saņem:
l Novada jaunais uzņēmējs – SIA NOBE,
l Novada ražotājs – SIA Kubikmetrs,
l Novada lauksaimnieks – SIA Kronīši AK,
l Novada darba devējs – SIA JMK LUX,
l Novada pakalpojumu sniedzējs – IK Liepupes Muiža,
l Novada tirgotājs – SIA Kurzeme GB,
l Novada mājražotājs/amatnieks – SIA TP KASTES,
l Novada ģimenes uzņēmums – zv.s. KURĶIS,
l Novada popularizētājs – SIA A Events (Jūras rezidence Rainis),
l Novada mecenāts – SIA HERCS FLORA (Hermanis Juzefovičs) –
gada balva,
l Biedrība Šūna – veicināšanas balva.

24. novembrī Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs un jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centra Bāka
vadītāja Elīna Lilenblate pasniedza uzņēmējiem valsts svētkos piešķirtos
apbalvojumus. Atzinības rakstu saņēma arī Novada darba devējs – SIA
JMK LUX vadītājs Kaspars Runcis

18. novembrī valsts svētku uzrunas laikā Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs sumināja un pateicās mūsu novada
aktīvākajiem, radošākajiem un iedzīvotāju atzītākajiem uzņēmējiem.
Sakarā ar valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem publisks pasākums šogad izpalika, taču Salacgrīvas novada pašvaldības pārstāvji
parūpēsies, lai atzinības rakstus un piemiņas balvas uzņēmēji saņemtu
savos ofisos.
Elīna Lilenblate, JUIC «BĀKA» vadītāja

futbolam, bet māca būt pacietīgiem, mērķtiecīgiem, saprotošiem
un ar cieņu izturēties pret komandas biedriem. Fantastisks, zinošs
cilvēks, kas dara savu sirdsdarbu.
Par aktīvu darbu novada izglītības, kultūras un sporta jomā,
atbalstu vides sakopšanā un uzlabošanā tituls Gada salacgrīvietis
2020 piešķirts E. Keiselei. Par
viņu anketās rakstīts: – Evija aktīvi darbojas novada izglītības, kultūras un sporta jomā. Liels ir viņas atbalsts vides izglītībā, sakopšanas talkās, brīvprātīgajā darbā.
Evija atsaucīgi rod kompromisus
ikvienas problēmas risināšanā,
atbalsta Salacgrīvas vidusskolas labiekārtošanu, lai bērniem
nodrošinātu skaistu un uzlabotu
mācību vidi. Sveicot E. Keiseli,
pašvaldības vadītājs uzsvēra, ka
viņa ir cilvēks, kurš neslēpj savas
domas, runā to, ko uzskata par pareizu, ir atsaucīga un izpalīdzīga.
Gada cilvēki savus apbalvojumus saņems individuāli.
Ilga Tiesnese

Paldies par
izciliem
sasniegumiem
sportā

Par izciliem sasniegumiem
sportā naudas balvas šogad saņēma sportisti Kaspars Tīklenieks,
Nauris Tomsons, Aigars Cīrulis,
Kristiāns Kacars, Ralfs Kariņš,
Elīna Gertnere, Aelita Imaka,
Lauma Močāne, Liene Priekule,
Mārcis Tomsons, Edgars Bitmanis, Sabīne Taube, Betija Āboltiņa, Dace Ozoliņa, Patrīcija Kola,
Alise Smilte, Klāvs Norenbergs,
Elizabete Norenberga, Sintija
Malofeja, Aija Gūtmane, Artūrs
Nipers, Evita Lindenberga, Miks
Magone, Diāna Malofeja, Taīda
Kalniņa, Jānis Krūmiņš, Mārtiņš
Pommers, Katrīna Reiziņa, Gustavs Ķūrens, Roberts Pommers,
Marta Grāvīte un Alberts Treijs.
Tāpat tās piešķirtas treneriem
Kasparam un Uldim Močāniem,
Mārim Bergšteinam, Kārlim
Treijam, Kārlim Ozolam, Mārītei
Sakārnei un Astrīdai Gromovai.

Ilga Tiesnese
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Sākta sejas
masku izdalīšana
mazaizsargātajām
personu grupām
Salacgrīvas novada pašvaldības Sociālais dienests saņēmis
valsts centralizētajā iepirkumā
iegādātās daudzreiz lietojamās
sejas maskas. Tās tiks izdalītas
182 mazaizsargātām personām,
kurām saskaņā ar normatīvajos
aktos noteiktajiem kritērijiem
un kārtību piešķirts trūcīgas vai
maznodrošinātas personas statuss.

2020. gada 27. novembris

Ainažu brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrībai
jauns aprīkojums

Sociālais dienests norāda, ka
personas, kurām izsniegtas trūcīgas vai maznodrošinātas personas izziņas, kas šobrīd ir derīgas, sejas maskas var saņemt, iepriekš piesakoties pa tālruņiem
Sociālajā dienestā Ainažos, Salacgrīvā un Liepupē.
Ilze Rubene,
Sociālā dienesta vadītāja

Pārbūvē Bocmaņa laukumu,
Kalna un Krīperu ielu

Ainažu brīvprātīgie ugunsdzēsēji Zigmārs Dancis un Jānis Runcis ir gandarīti, ka pavasarī dotais solījums
izpildīts – šis auto ar jauno aprīkojumu un ekipējumu drīz dosies uz Liepupi

Būvdarbi Bocmaņa laukumā, Kalna un Krīperu ielā rit pilnā sparā

Salacgrīvā, veicot Bocmaņa
laukuma, Krīperu un Kalna ielu
pārbūvi, intensīvi strādā SIA
NOBE. Būvdarbus šajā vietā tā
sāka oktobra nogalē, un pēc līguma Bocmaņu laukuma, piegulošo
ielu un komunikāciju sakārtošanai atvēlēti septiņi mēneši.
Runājot par darbiem Bocmaņa
laukumā, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs uzsver, ka šis ir viens no
svarīgākajiem pilsētas centrālās
daļas sakārtošanas projektiem.
– Šobrīd pabeigti darbi jahtu
servisa ēkā un Salacgrīvas kultūras centra apkārtnes labiekārtošanā. Vēl atlicis vecās bākas
placis, kura sakārtošanai esam
piesaistījuši Eiropas Savienības
finansējumu un septembrī tajā
uzsākās pārbūves darbi. Prieks

un gandarījums, ka šeit veidojas
sakārtots un skaists centrs, vieta, kur atpūsties un labi pavadīt
laiku, jo vecās bākas laukumā ir
brīnišķīga picērija «ab initio»
un jaunatvērtais restorāns «Port
Grīva», – viņš skaidro.
Savukārt SIA NOBE pārstāvis Jānis Bergs pauž pārliecību,
ka vietējiem jāstrādā tur, kur
viņi dzīvo, bet Selvins Novickis
informē, ka būvniecības darbu
laikā Bocmaņa laukumā būs apgrūtinājumi un satiksmes ierobežojumi. Tomēr piekļūšana objektam, ceļš automašīnu satiksmei
un pāris autostāvvietu būs.
Pašvaldība šīs teritorijas būvdarbiem atvēlējusi 516 065 eiro
(ar PVN).
Ilga Tiesnese

Gada nogales zibakcija
Paskaties pasta kastītē!
Izvēlies apsveikuma kartīti vai pagatavo to pats, uzraksti vēlējumu
jaunajam gadam un iemet kaimiņa, drauga vai radinieka pasta kastītē. Sagādā pārsteigumu citiem un saņem to arī pats!

Svētdien, 8. novembrī, savā
depo pulcējās Ainažu brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrības (BUB)
vīri un sievas, lai skatītu saņemto
aprīkojumu un uzlaikotu jauno
ekipējumu, kas iegādāts, īstenojot projektu BUB aprīkojums
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam apakšpasākumā Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.
Par projekta līdzekļiem –
12 861 eiro – Ainažu BUB iegādājusies 20 komplektu, kuros
ir šļūtenes, ugunsdzēsības stobri, sūcvads, sūckurvis ar vārstu,
ūdens trīszaru dalītājs, ugunsdzēsības hidranta stenders, un
10 komplektu ugunsdzēsēju cimdu, gumijas zābaku, ķiveru un
kaujas tērpu.
Ainažu BUB valdes priekšsēdētājs Zigmārs Dancis pastāstīja,
ka viss sācies ar ieceri paplašināt
savu darbības teritoriju: – Novadā izveidojusies situācija, ka līdz
ugunsgrēkam Tūjā vai Liepupē
dzēsējiem jābrauc 20–30 minūtes. Tas ir ilgs laiks! Lai mainītu
situāciju, sadarbībā ar Kristīni
Mauliņu nolēmām izveidot brīvprātīgo ugunsdzēsēju posteni

Liepupē. Mums bija auto, ko
nodot liepupiešu rīcībā, bet nebija aprīkojuma. Lai to dabūtu,
pavasarī tika rakstīts projekts un
tagad, novembrī, tūlīt pēc Lauku
atbalsta dienesta (LAD) projekta
pārbaudes pilnībā nokomplektēto ugunsdzēsēju auto un trīs
pilna ekipējuma kaujas tērpus
varēja nodot Liepupes brīvprātīgo ugunsdzēsēju rīcībā. – Būsim
izpildījuši pavasarī doto solījumu, – viņš uzsvēra.
Daļa no projektā iegādātā jaunā aprīkojuma un ekipējuma paliks Ainažos, daļu saņems brīvprātīgie ugunsdzēsēji Korģenē.
Brīvprātīgie ugunsdzēsēji Jānis Runcis, Uģis Spricis un Jānis
Spricis rūpīgi izpētīja saņemto
aprīkojumu un uzlaikoja kaujas
tērpus, cimdus un zābakus. Secinājums bija viens – ir labi, būs
drošāk un ērtāk doties izsaukumā
un dzēst ugunsgrēku.
Šogad Ainažu brīvprātīgie
ugunsdzēsēji devušies 17 izbraukumos, par ko liecina ieraksti
reģistrācijas žurnālā. Z. Dancis
minēja, ka gadā viņi dodas vidēji
30–40 izbraukumos. Tikpat aktīvi darbojas arī Korģenes brīvprātīgie, kurus vada Jānis Ozoliņš.
Uz jautājumu, kas vēl būtu
nepieciešams bez nupat saņemtā

jaunā aprīkojuma un ekipējuma,
BUB vadītājs atbildēja: – Ļoti
ceram uz pašvaldības atbalstu
arī turpmāk, jo nākamgad biedrības budžetam vajadzētu pielikt
mazliet klāt – nu, kādus 200 eiro
degvielai, lai mēs ar to varētu
nodrošināt arī Liepupes vienību.
Bet visvairāk mums vajag cilvēkus, brīvprātīgos ugunsdzēsējus,
kuri ir gatavi un var doties izsaukumā uz ugunsgrēka vietu un
dzēst. Tehnika mums ir, bet cilvēku trūkst!
Ikdienā katrs no brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem strādā savu
darbu, tāpēc vajag ainažniekus,
kuri tūlīt pēc izsaukuma varētu
ierasties ugunsdzēsēju depo un
dotie uz ugunsgrēka vietu.
Z. Dancis ir nobažījies par
BUB darbību nākotnē, jo valstiskā līmenī brīvprātīgos ugunsdzēsējus neatbalsta. Kādreiz,
padomju laikos, valsts garantēja
papildu atvaļinājuma dienas un
citas sociālās garantijas, šobrīd
neko. – Mēs esam brīvprātīgie
ugunsdzēsēji tikai tāpēc, ka pašvaldība mūs uztur. Ja deputāti
mūs neatbalstīs un finansējumu
nepiešķirs, ar to pašu visas mašīnas apstāsies, – bilda biedrības
vadītājs.
Ilga Tiesnese

Zvejnieku parka stadionā darbi turpināsies
Turpinot atpūtas un sporta kompleksa
Zvejnieku parks stadiona sakārtošanu, Salacgrīvas novada dome sākusi sarunas ar
Latvijas Vieglatlētikas savienību (LVS)
par iespējamo sadarbību sacensībām atbilstošas infrastruktūras izveidē.
LVS ģenerālsekretārs Dmitrijs Miļkevičs atgādināja, ka ļoti nozīmīgs faktors
sportistu izaugsmē un attīstībā ir regulāra
un kvalitatīva treniņu procesa organizēšana, kā arī dalība dažāda līmeņa vieglatlētikas sacensībās. – Katru gadu Latvijas
Vieglatlētikas savienība izskata jaunas
vieglatlētikas sacensību norises vietas
Latvijā, kuru skaits ir ierobežots, tāpēc
Salacgrīvas novada domes vēlme ieguldīt

finansējumu Zvejnieku parka stadiona attīstībā, lai radītu sacensību norisei labvēlīgus apstākļus, iezīmē jaunu punktu mūsu
plānoto sacensību kartē, – viņš uzsvēra.
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs paudis pārliecību,
ka atbilstoša infrastruktūra Zvejnieku parka stadionā būs pamats regulārai vieglatlētikas sacensību norisei novadā. – Mēs
esam sākuši stadiona rekonstrukciju, ir
izbūvēts skrejceļš ar astoņiem celiņiem.
Šobrīd esam uzsākuši izpēti, kā stadionu
pilnībā sakārtot atbilstoši starptautisko
sacensību prasībām. Sadarbība un konsultācijas ar Latvijas Vieglatlētikas savienību palīdzēs mums veikt Zvejnieku parka

stadiona rekonstrukciju un plānot vieglatlētikas treniņnometnes un sacensības Latvijas un starptautiskā mērogā, – apliecināja pašvaldības vadītājs.
Pašvaldības atbalstu un mūsu novada
sporta skolotāju, treneru un jauno sportistu
ieguldīto darbu un gūtos rezultātus dažāda mēroga sacensībās LVS vērtē atzinīgi.
Vairāki Limbažu un Salacgrīvas novada
sporta skolas audzēkņi ir Latvijas izlases
kandidāti dalībai 2021. gada Baltijas un
Eiropas mēroga sacensībām.
Nepieciešamības gadījumā LVS speciālisti ir gatavi sniegt konsultācijas par
stadiona sertifikāta iegūšanas procesu, kas
kalpo kā priekšnoteikums, lai Salacgrīvā

varētu organizēt augsta līmeņa sacensības.
Turklāt jau tuvākajā laikā plānots uzsākt
vieglatlētikas tiesnešu apmācību, kurā noteikti iesaistītu arī mūsu novada aktīvākos
sporta jomas pārstāvjus, lai veidotu zinošu
un konkurētspējīgu vietējo sacensību organizatoru komandu.
Konkurss uz Zvejnieku parka stadiona
projektēšanas un būvniecības otro kārtu
tiks izsludināts gada nogalē. Otrajā stadiona rekonstrukcijas kārtā plānots izbūvēt
vieglatlētikas sektorus, papildu karogkātus un sakārtot tribīnes. Konsultējoties ar
Latvijas Futbola federāciju, plānots sakārt
arī futbola laukumu.
Ilga Tiesnese
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Dabisko nārsta vietu atjaunošana Korģes upē

Lai nodrošinātu aizsargājamo sugu, tai
skaitā lašveidīgo, saglabāšanos un dabisku atjaunošanos, arī šogad Salacgrīvas
novada dome veica dabisko dzīvotņu atjaunošanu Korģes upē. Korģe (Korģīte)
ir ne tikai nozīmīga Salacas pieteka, bet
arī lašveidīgo zivju nārsta vieta. Ūdens
līmeņa straujās svārstības, tāpat bebru un
diemžēl arī cilvēku aktīvās darbības stipri
apgrūtina zivju iespējas nokļūt līdz savām
dabiskajām dzīvotnēm. Tāpēc 3,5 km garā
upes posmā no Vecmelderu mājām līdz
ceļa P12 tiltam pie zemes gabala Vecupītes novākti šķēršļi nārsta migrācijai. Tur
uzlabota caurtece un ūdens kvalitāte, kā
arī atjaunoti degradētie biotopi.
Īstenojot Zivju fonda finansēto projektu Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana
Korģē, Vidzemes zvejnieku biedrība minētajā posmā izzāģēja kritušos kokus, likvidēja to sagāzumus, atēnoja aizaugušos
upes krastus, attīrīja tos no kaltušajiem,
bebru aizgrauztajiem un alkšņu slimības
izraisīto sēnīšu skartiem kokiem. Vīri novāca bebru dambjus un mākslīgos akmens
krāvumus, kas, palēninot tecējumu, veicina akmeņaino gultņu piesērēšanu un lašu
nārsta vietu izzušanu. Veicot upes gultnes
mehānisku irdināšanu, izmantojot spiedie-

Upi tīrot

na sūkni un ar rokas izkapti izpļaujot atsevišķus posmus, viņi iekārtoja jaunas nārsta
vietas.
Atjaunoto posmu gultnē tagad dominē
rupja grants un oļi. Līdz ar to ir samazināts
maza izmēra sedimenta daļiņu daudzums

gruntī un ierobežota aizaugama drīza atjaunošanās. Straujos upes posmos lokveidā izkārtoti tur esošie akmeņi, kas bagātina upi ar skābekli un rada jaunas zivju
nārsta vietas.
Projekta Dabisko dzīvotņu kvalitātes

Teritorijas ap Tūjas Zinību centru
labiekārtošana

Pavisam drīz noslēgsies Tūjas Zinību
centra apkārtnes labiekārtošanas darbi,
kuru laikā izbūvēts bruģēts laukums un
atbalsta siena brīvdabas kino, uzstādīti āra vingrošanas rīki, basketbola grozs,
soliņi, atkritumu urnas, kā arī ierīkots laukuma apgaismojums. Šos darbus veic SIA
NOBE un kopējās izmaksas bez PVN ir
49 101,79 EUR.
Minētie darbi tiek veikti Interreg Cen-

tral Baltic programmas sadarbības projektā Coast4us (Piekraste mums), un tā mērķis ir attīstīt jaunu, inovatīvu, visaptverošu
un vietējās vajadzībās balstītu plānošanas
pieeju jūras un piekrastes teritoriju attīstībai Somijā, Latvijā, Zviedrijā un Igaunijā.
Salacgrīvas novadā šī projekta pilotteritorija ir Tūja.
Zinību centra apkārtnes labiekārtošana
ir rezultāts plānošanas procesam, kas aiz-

Salacgrīvas novada
2021. gada kalendārs

2021. gada Salacgrīvas novada kalendārs ir gatavs

Īsi pirms valsts svētkiem, 16. novembrī,
Salacgrīvā ieradās SIA Hromets poligrāfija izdotais Salacgrīvas novada 2021. gada
kalendārs Par Salacgrīvas novadu. Aicinājumam iesūtīt bildes nākamā gada kalendāram atsaucās divdesmit pieci fotogrāfi –
Jolanta Ābele, Mārtiņš Bērtulis, Inga Zeile-Ģēģere, Liega Liepiņa-Balode, Aldis
Freimanis, Ēriks Kariņš, Inese Sāre, Inese
Altenburga, Diāna Anskena, Ilona Apele,
Linda Tauriņa, Monta Kariņa-Ķūrena, Edgars Vijups, Dzintra Eizenberga, Laila Stefanie, Arvīds Šimis, Īrisa Miksone, Tīna
Sāra, Inga Starčaka, Egita Repele, Helmuts
Rudzītis, Ilga Tiesnese, Imants Klīdzējs,
Indulis Pumpurs un Māris Aizsils. Kopā
viņi piedāvāja 192 savus darbus.

Uz kalendāra vāka skatāma visu iesūtīto bilžu fotokolāža, savukārt katra mēneša
bilde ir īpaši izvēlēta. Šoreiz izdevumā nav
atzīmēti novada lielākie svētki, jo neviens
nezina, kādi un vai nākamajā gadā būs ierobežojumi saistībā ar koronavīrusa izraisīto slimību (Covid-19).
Kalendāru var iegādāties Salacgrīvas
novada tūrisma informācijas centrā Salacgrīvā un Ainažu tūrisma informācijas punktā, tā cena – 4 EUR.
Paldies fotogrāfiem un aicinu sazināties
ar mani (26545574), lai saņemtu dāvanā
jauno kalendāru. Īpašs paldies Helmutam
Rudzītim par kalendāra vāka ideju un Martai Dancei par tā vizuālo noformējumu!
Ilga Tiesnese

sākās šī gada sākumā, kad aicinājām Tūjas
iedzīvotājus iesaistīties ciema attīstības
plāna izstrādē. Visu vasaru notika darba
grupu sanāksmes, kurās iedzīvotāji aktīvi
diskutēja par Tūjas ciema nākotni. To rezultātā tapa plāns, kas ietver attīstāmo objektu sarakstu. Kā objekts Nr. 1 nosaukts
sakārtots/strukturēts Tūjas ciema centrs
un piekļuve tam. Kā plānošanas procesa
sākumā solīts, pašvaldība par projekta lī-

uzlabošana Korģē kopējās izmaksas ir
16 156,75 EUR, no tām Zivju fonda finansējums 15 000 EUR, Salacgrīvas novada
domes līdzfinansējums 1156,75 EUR.
Solvita Kukanovska,
projektu koordinatore

dzekļiem realizē pēc iedzīvotāju domām
nozīmīgāko objektu – tātad šo. Arī labiekārtošanas darbu nepieciešamā tehniskā
projekta izstrādē līdzdarbojās iedzīvotāji –
labiekārtojums projektēts saskaņā ar iedzīvotāju vēlmēm.
Vairāk par šo projektu –   Salacgrīvas
novada mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Projekti.
Solvita Kukanovska

Konkurss
Ziemas rota 2020
Salacgrīvas novada dome izsludina konkursu Ziemas rota 2020.
Tā mērķis:
l akcentēt svētku rotājumu nepieciešamību gada tumšajā laikā, raisot prieku iedzīvotājiem, tūristiem un caurbraucējiem;
l veicināt sakoptas, labiekārtotas, videi draudzīgas sajūtas veidošanu Salacgrīvas novadā;
l izkopt novada iedzīvotāju gaumi un izdomu, skaistuma izpratni;
l ar mājaslapas www.salacgriva.lv starpniecību popularizēt konkursa uzvarētāju pieredzi un sasniegumus;
l paaugstināt novada iedzīvotāju pašapziņu un lepnumu par paveikto darbu.
Konkursā objektu pieteikt un pieteikumu iesniegt var ikviens Salacgrīvas novada
savrupmāju un lauku sētu īpašnieks, uzņēmējs vai jebkura cita persona, kura pieteikumu saskaņojusi ar nekustamā īpašuma, kurā izvietots objekts, īpašnieku.
Šoreiz netiks vērtēti konkursa Ziemas rota 2019 visu nomināciju pirmo trīs vietu
laureāti.
Konkursa nominācijas:
l privātmāja,
l daudzdzīvokļu mājas, māju kooperatīvi;
l uzņēmums, sabiedrisks, darījumu vai pakalpojumu objekts.
Speciālbalvu par interesantu ideju konkursa vērtēšanas komisija var piešķirt pēc
sava lēmuma, piemēram, par īpašu eglīti, skaisti noformētu balkonu u.tml.
Konkurss tiek izsludināts, publicējot tā nolikumu izdevumā Salacgrīvas Novada
Ziņas un mājaslapā www.salacgriva.lv.
Pieteikšanās konkursam līdz 18. decembrim notiek, zvanot uz Salacgrīvas novada
domes Klientu apkalpošanas centru pa telefonu 64071973 vai sūtot e-pastu uz dome@
salacgriva.lv. Tajā jānorāda īpašuma adrese un īpašnieka kontaktinformācija – vārds
un tālruņa numurs.
Objektu vērtēšana notiks no 21. līdz 23. decembrim.
Ar naudas balvām katrā nominācijā apbalvos pirmo trīs vietu ieguvējus, piešķirot
pirmajai vietai 140, otrajai 100, trešajai 60 eiro un speciālbalvai 50 eiro.
Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti laikraksta Salacgrīvas Novada Ziņas janvāra numurā un www.salacgriva.lv.
Konkursu vērtēs komisijas priekšsēdētāja Evija Keisele (Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos), komisijas
sekretāre Gundega Upīte-Vīksna (novada ainavu arhitekte), komisijas locekļi Ineta Cīrule (novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte), Aija Kirhenšteine (domes deputāte), Ilona Jēkabsone (Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja) un Ilze Ozoliņa (Liepupes
pagasta pārvaldes vadītāja).
Ilga Tiesnese
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Krišjāņa Valdemāra
Ainažu pamatskolai
jau otro reizi piešķirts
eTwinning skolas statuss
Oktobra beigās 25 Latvijas izglītības iestādes, tostarp
Krišjāņa Valdemāra Ainažu
pamatskola, kas aprīlī ieguva statusu eTwinning skola,
beidzot saņēma arī oficiālu
apliecinājumu statusa iegūšanai. Nu iegūta atzinības zīme
eTwinning skola, karogs un
suvenīri, kā arī Eiropas Savienības inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un
jaunatnes komisāres Marijas
Gabrielas (Mariya Gabriel)
pateicības vēstule. Tajā viņa
pateicas skolas vadībai un
skolotājiem par aktīvu darbu
eTwinning: – Iegūtais statuss
parāda, ka jūsu skola ir izmantojusi jaunākos digitālos
un radošos rīkus, lai uzlabotu
skolēnu mācību sasniegumus,
atspoguļo veiksmīgu sadarbību ar citām eTwinning skolām. Šis apbalvojums norāda arī uz jūsu pūliņiem
veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi,
tādējādi palīdzot pedagogiem uzlabot savas prasmes skolēnu labā.
25 Latvijas izglītības iestādes ir starp
tām 2139 visā Eiropā, kam eTwinning
Centrālais atbalsta dienests aprīlī uz diviem gadiem piešķīra statusu eTwinning
skola, tā novērtējot iestāžu aktīvu iesaistīšanos eTwinning projektu īstenošanā un

pedagogu profesionālās pilnveides pasākumu veicināšanā. Konkursa kārtībā augsto atzinības zīmi piešķīra iestādēm, kurās
darbojas aktīvu skolotāju komandas, kas
īsteno eTwinning sadarbības projektus,
skolā veicina digitālo pratību un interneta
drošību.
Ineta Lielkalne,
eTwinning projektu koordinatore
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā,
eTwinning vēstniece

vumu iesniegušas136 komandas. No
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas
B grupā startēja divas komandas, bet finālā
iekļuva Tie tur no Latvijas – Emīlija Nummure, Estere Līdaka un Deivids Irbēns.
Liels paldies arī otrai komandai Powerpuff girls –  Kristiānai Jankovskai, Annijai
Drebeiniecei un Džeinai Zlidņevai.
Ineta Lielkalne

Svētciema bibliotēkā
Viesojās rakstniece Dace Judina
un komponists Arturs Nīmanis

14. oktobra pievakarē pie mums Svētciemā ar literāri muzikālo programmu
Laika stāsti un dziesmas viesojās rakstniece, žurnāliste, dziesminiece Dace Judina
un komponists, dzejnieks Arturs Nīmanis.
Jau vairāk nekā 10 gadu garumā esam iepazinuši ironiskos detektīvromānus sērijā
Izmeklē Anna Elizabete, kuru noslēpumiem apvītie sižeti krājušies, ilgus gadus
strādājot žurnālistikā. Oktobra sākumā
ceļu pie lasītājiem sāka trīspadsmitā šīs
sērijas grāmata Pēdas putekļos.
Detektīvus lasām un lasīsim, taču šoreiz
pievērsāmies romānu cikla Laika stāsti
un tetraloģijas Latvijas simtgades romāni
grāmatām. Abos ciklos jau izdotas septiņas grāmatas, no kurām divu pēdējo gadu
laikā tapušie trīs romāni ir Daces un Artura
kopdarbs. Tās ir grāmatas par cilvēkiem,
stiprajām dzimtām un likteņstāstiem, kas
risinājušies gan tālā pagātnē, gan mūsdienās. Tās ir grāmatas, kas liek aizdomāties,
cik katram nepieciešams zināt savas saknes, savus ciltsrakstus. Autoru lasītie fragmenti mijās ar A. Nīmaņa instrumentāli
meditatīvo mūziku. Komponistam iznāku-

eTwinning Eiropas kvalitātes
sertifikātu ieguvēju vidū
arī pieci Krišjāņa Valdemāra
Ainažu pamatskolas projekti

Kā katru gadu, arī šoruden veiksmīgākie eTwinning projekti visā Eiropā tiek apbalvoti ar eTwinning Eiropas kvalitātes
sertifikātu.
Šogad to saņem arī pieci projekti, kas
īstenoti Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā skolotājas Inetas Lielkalnes vadībā. Tie ir Periodicity in our life, Let’s
Code Together, North, South from the Baltic to the Atlantic-2019–2020, FUN-ATIC
Biology, DEAR EARTH – Join the great
mission to love our home: the Earth!. Tas

nozīmē, ka mūsu skolas darbi un skola ir
atzīta visaugstākajā Eiropas līmenī skolu
sadarbības tīklā eTwinning. Projekti un
paveiktais tajā tiks izrādīts tīmekļa vietnē
etwinning.net.
Paldies 5., 7. un pagājušā mācību gada
9. klases skolēniem par radošumu, idejām,
entuziasmu, atsaucību un aizrautību projektu īstenošanā!
Ineta Lielkalne,
skolotāja, eTwinning vēstniece

Sasildi rokas pīlādzī,
Atbrauc pie manis uz rudeni!
(O. Vācietis)

Krišjāņa Valdemāra
Ainažu pamatskolas komanda
Ventspils IT Challenge finālā

Spītējot epidemioloģiskajai situācijai Latvijā un pasaulē, šogad sacensībām
reģistrējušās kopumā 280 komandas –
1120 dalībnieku – no Latvijas, Lietuvas un
Igaunijas.
Vislielāko interesi par sacensībām izrādījuši Latvijas skolu audzēkņi – kopumā pieteikušās 204 komandas. Visplašāk
pārstāvēti ir B grupas 4.–6. klašu skolēni.
Tajā bija pieteikušās un 1. kārtas uzde-

2020. gada 27. novembris

ši jau pieci mūzikas albumi. Plašāk Arturs
pastāstīja par sociālā projekta Mans karogs tapšanu. Mūziķa Guntara Rača dzejolim viņš uzrakstījis mūziku un, piesaistot
Alsungas folkloras kopu Suitu dūdenieki,
veidojis videomontāžu. Tā tapusi dziesma
Karogs. Cits plāns. Arī mums bija iespēja
to noskatīties. Tikpat aizkustināti jutāmies,
klausoties D. Judinas romantisko ģitārspēli un kopā izdziedot latviešu spēka dziesmas.
Netrūka arī humora dzirksts dažādu
atjautīgu uzdevumu veidā, atceroties latviešu kinofilmas vai uzminot, ko nozīmē
dažādi tikai kurzemniekiem vien zināmie
vārdi. Neizpalika mūsu jautājumi par to,
kā romānu vienlaikus raksta divi rakstnieki, kāpēc nakts stundas ir abu radošākais
laiks rakstīšanai, par grāmatu varoņiem
dzīvē, par jaunajiem romāniem, ko plānots izdot gada nogalē u.c. Paldies viesiem par jauko iespēju satikties! Paldies
Inesei Kiršai par puķu krāšņumu, paldies
čaklajiem palīgiem Vijai, Indrai un Sarmītei! Paldies tikšanās dalībniekiem par
kopā pavadīto vakaru!

15. oktobrī Ainažu bibliotēkā viesojās aktrise un
astroloģe Akvelīna Līvmane. Lai radītu noskaņojumu,
katru lasītāju bibliotēkā sagaidīja neliels pārsteigums –
ābols ar lapiņu, kurā bija noslēpies Ojāra Vācieša dzejoļa citāts par rudeni.
Sarunas gaitā māksliniece
pastāstīja gan par savu radošo dzīvi, gan sarakstītajām
grāmatām un izveidotajiem
kalendāriem. Akvelīnas aizraušanās ir dažādu dabisku
eļļu pielietošana ikdienā. Arī
pasākuma dalībnieki varēja
ar tām iepazīties. Ēteriskās
eļļas attīra gaisu un iznīcina
mikrobus. Ar spēcinošiem
vārdiem Akvelīna aicināja
būt atvērtiem, domāt pozitīvas domas. To darot, jāpieturas kaut vai pie koka lapas
un jābūt cerībai uz labāku.
Jāmēģina sasniegt mieru
sevī. Jāmāk piedot, gan sev,
Aktrise un astroloģe Akvelīna Līvmane Ainažu bibliotēkā
gan citiem.
Klausījāmies aktrises izpildījumā frag- smeļamu pievilcību, dvēseles dziļumu un
mentu no Imanta Ziedoņa dzejoļa, savu- gara spēku. Paldies māksliniecei par pozikārt smieklus raisīja atraktīvi norunātais tīvo un iedvesmojošo sarunu!
fragments par Jezupu.
Sanita Kānīte,
A. Līvmane ar savu talantu izstaro neizAinažu bibliotēkas vadītāja

Bērni iepazīst Krāsu mošķi

Atnākot novembrim, kad rudens nes
vairāk lietaino un vējaino dienu, kad agrāk
sāk krēslot un iestāties tumsa, mūsu fantāziju pasaulē nereti iemaldās biedējošas
ēnas, koku čaboņas, graboņas, šalcošas lapas vējā, spociņi, biedēklīši, visādi mošķīši. Kad rudens rati ar dažādiem augļiem un
dārzeņiem vienrīt bija piestājuši pie bibliotēkas, arī mēs vienu tādu dīvainīti satikām.
Starp burkāniem un kāpostiem, pie apaļa
ķirbīša sāniem pamanījām mazu sainīti. Un
iekšā tur bija neviens cits kā Krāsu mošķis!
Pie tam vēl ieslēpies katalāņu autores Annas Ļenasas tāda paša nosaukuma grāmatā,
ko lasītveicināšanas programmā Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrija šogad jālasa un
jāvērtē visjaunākajiem lasītājiem. Tieši
tādi ir PII Vilnītis grupiņas Snīpji zinātkārie
bērni, kuri jau vairākus gadus ir vieni no
vērtēšanas ekspertiem.
Kāds tad ir mūsu satiktais Krāsu mošķis?
Izrādās – tas savās krāsās tā sapiņķerējies,
ka paša spēkiem vairs nevar saprast – kļuvis zils no bēdām, sarkans no dusmām,
melns no bailēm, dzeltens no prieka vai
pavisam mierīgi zaļš. Pēc grāmatiņas izlasīšanas pārrunājām tur atainotos notikumus. Kopā ar Krāsu mošķīti mācījāmies
pazīt, nosaukt vārdā un saprast savas vai
sava drauga emocijas. Bērni izvēlējās katrs
savas krāsas mošķīti, nosaucot lietas, kas
viņus šodien iepriecinājušas, apbēdinājušas vai sadusmojušas. Emociju pazīšanai

izmantojām arī bērnu grāmatu tēlus. Vērojām, kā emocijas mainās ne tikai Ruksītim, tēvocim Petsonam vai Sarkangalvītei.
Veicot eksperimentu ar ledus gabaliņiem,
labāk varējām saprast, kas notiek ar mums
pašiem, ja uznāk dusmas. Skatoties animācijas filmiņu par trusīti Bingu, bērni vēroja,
kādās krāsās mošķīši iekrāsojuši filmiņas
tēlus un kā tās var mainīties notikumos,
ko viņi izdzīvo trokšņainajā, priekpilnajā
pasaulē. Dziedot jauku dziesmiņu, iemācījāmies arī jaunu rotaļu. Kad nu visu par
Krāsu mošķi bijām izrunājuši, izspēlējuši
un izlūkojuši, skolotāja Indra bērniem atgādināja par līdz atnesto dāvanu – zīmējumiem. Tajos attēloti mošķīši – krāsaini un
tik dažādi! Kad zīmējumi tikai tapa, bērni
neko par grāmatiņas Krāsu mošķi nebija
dzirdējuši. Tāpēc vēl jo jautrāk bija pavērot, kā mēs katrs saprotam šo it kā biedējošo vārdu mošķis. Starp citu, ja pieņemam,
ka bērniem ir bailes no mošķīšiem, tad
ziniet – mošķīšiem no bērniem bailes esot
vēl lielākas…
Zīmējumi tagad ir skatāmi bibliotēkas
izstādītē, bet katram jaunajam māksliniekam tika Mošķa bildīte un mošķīgi saldumiņi. Paldies bērniem un skolotājām In
drai, Martai un Maritai par jauko ciemošanos bibliotēkā!
Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja
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Liepupes skolotāja gūst pieredzi un
jaunas atziņas kursos Horvātijā
projekts Nr. 2019-1-LV01-KA101-060220

Liepupes pamatskolas direktores vietniece un angļu valodas skolotāja Ira Janiša
šovasar no 2. līdz 8. augustam piedalījās
Eiropas Savienības izglītības programmas
Erasmus+ mobilitātē – pedagogu profesionālās pilnveides kursos Horvātijas pilsētā Splitā. – Savu pieteikumu iesniedzu
jau pagājušā mācību gada sākumā, bija
iecere doties uz kursiem Itālijas pilsētā
Boloņā, lai uzlabotu gan savas angļu valodas prasmes, gan papildinātu valodu apmācības metožu klāstu, arī atrastu jaunus
sadarbības partnerus mūsu skolai. Taču
konkurence bija liela, un mans pieteikums
palika rezervē, – aizsākumu atceras skolotāja. Tomēr pērn rudenī viņa saņēma ziņu,
ka finansējums piešķirts, tikai nu jāmeklē cits kursu piedāvājums. Izraudzījusies
Splitas starptautisko valodu skolu, kas
augstu kotējas ar savu svešvalodu apguves
metodiku. Tur mācās gan bērni un jaunieši, gan pieaugušie. Tiek piedāvāts apgūt ne
tikai angļu, franču, krievu, spāņu valodu,
bet arī ķīniešu, japāņu, pat latīņu. Turklāt
mācību maksa ir salīdzinoši zema.
Jau janvārī liepupiete iegādājās lidmašīnas biļetes un rezervēja viesnīcu,
lai vasarā dotos uz Horvātiju. – Speciāli
izraudzījos brīvlaiku, lai kursi nekādi netraucētu mācību darbu, – uzsvēra skolotāja. Taču plānus iztraucēja Covid-19.
Likās, nekas nenotiks, tomēr jūnijā pienāca vēsts, ka pasākums netiek atcelts,
un jautājums – vai Liepupes skolotāja
ieradīsies? – Teicu jā, kaut, protams, bija
bažas par drošību šajā laikā. Turklāt no
jūnija līdz augustam trīs reizes tika atcelti lidojumi, ar kuriem plānoju doties uz
Horvātiju, – stāsta skolotāja. Gala mērķī viņa nokļuva ar starpposmu Austrijas
galvaspilsētā Vīnē. Līdzi pašai bija sejas
maskas un dezinfekcijas līdzekļi. – Gan
lidostās, gan citur iekštelpās cilvēki valkāja maskas un nevienam nebija nekādu
pretenziju. Brīnos, kāpēc Latvijā tagad
par to tiek lauzti šķēpi. Ja tādā veidā ir
iespējams vairāk pasargāt sevi un citus,
tad tas noteikti ir jādara.
Kursos starptautiskajā valodu centrā
vienā grupā ar Liepupes skolotāju bija
vēl trīs kolēģes no Portugāles pilsētas
Porto, arī pedagogs no Vācijas, savukārt
trīs augstskolu pasniedzēji no Rumānijas
nodarbībās un diskusijās iesaistījās attālināti, pieslēdzoties internetā, izmantojot
zoom platformu. Nodarbību programma
bija piesātināta, tomēr bija padomāts, lai
kursantiem būtu laiks arī savstarpējām

Liepupes
pamatskolas
pedagoģe Ira Janiša
(otrā no kreisās)
šovasar pedagogu
profesionālās
pilnveides kursos
Horvātijā

sarunām, tāpat viņi iepazītu Splitu un tās
apkaimi.
Galvenās tēmas, par kurām notika diskusijas (protams, angļu valodā), bija – kādam jābūt 21. gadsimta skolotājam, kāds
ir ideāls pedagogs skolēnu skatījumā, kādas ir būtiskākās 21. gadsimta prasmes, kā
klasē veidot pozitīvu vidi, kas ir individualizēts mācību process, kā mazināt stresu
un izvairīties no izdegšanas, izmantojot,
piemēram, šobrīd populāro metodi mindfulness, kas ļauj atslābināties un relaksēties, mazināt negatīvo domu īpatsvaru.
Mūsdienu pasaule ar modernajām tehnoloģijām, sadzīves ieradumu maiņu,
daudzajām iespējām prasa un veicina arī
to, ka līdzi jāmainās pedagogam. Turklāt
šobrīd visapkārt ir bezgala daudz informācijas. Liekas, ka internetā iespējams
atrast visu, tad nu skolotājam pašam jāprot to kritiski vērtēt un tas jāmāca saviem audzēkņiem, lai viņi spētu atšķirt
patieso no melīgā, svarīgo no niekiem.
Tāpat īpaši svarīgi šobrīd skolotājam ir
mācīt skolēniem, ko viņi dzīvē varēs izdarīt ar savām zināšanām, kur tās pielietot. – Ideālam skolotājam vajadzētu būt
kā savu audzēkņu gidam, nevis zirgam,
kas velk visu smago vezumu, – salīdzina
I. Janiša. Formulējot, kādam jābūt šolaiku pedagogam, kā galveno kursanti
uzsvēruši, lai viņš būtu sabiedrisks, cienījams, domājošs, gatavs visu mūžu mācīties, sadarbotos ar kolēģiem, vienmēr
atrastos skolēnu centrā, būtu elastīgs,
pielāgojoties pārmaiņām, tāds, kurš prot
savus audzēkņus pamudināt un motivēt.
Būtiskākās šīlaika prasmes ir kritiskā domāšana, radošums, kas nepieciešams, arī
risinot problēmas, komunikācija. Sarunās
ar kolēģiem no citām valstīm, apjausts, ka
pašreizējie izaicinājumi skolotājiem Eiro-

pā ir ļoti līdzīgi, arī problēmas neatšķiras.
Daudzās zemēs izglītības joma piedzīvo
reformas, meklējot veidu, kā strādāt ar
bērniem laikā, kad informācijas apjoms ir
bezgala liels un mācību priekšmetu skaits
aug. Tāpēc skaidrs, ka iepriekšējā pieeja
jāmaina. Runājot par pozitīvas vides radīšanu klasē, diskutējuši par ieteikumu,
ka skolotājam, ejot pie skolēniem, savas
problēmas jānoliek malā, jābūt smaidīgam, mierīgam, gatavam ar atdevi strādāt.
Un vienmēr jāatceras Einšteina teiktais,
ka katrs ir ģēnijs savā jomā un visi nevar
visu izdarīt vienlīdz perfekti. Nedrīkst par
zemu novērtēt, cik motivējoša bērnam ir
uzslava. – Ikviens pedagogs savā praksē
ir pieredzējis, cik ļoti skolēns atplaukst,
atraisās, ja pedagogs novērtē viņa cenšanos, – uzsver Liepupes skolotāja. Savukārt vecākiem derētu ielāgot, ka nevajag bērna vietā rakstīt, gatavot projektu,
adīt… Ne jau atzīme ir svarīga, bet viņa
paša veikums un attīstība. Un vislabāk
bērns kaut ko apgūst un izprot darot, pats
meklējot veiksmīgāko risinājumu. Vēl ieteikums vecākiem – jau no mazotnes lasīt bērniem priekšā grāmatas un skubināt
iespējami daudz lasīt viņus pašus, jo tas
attīsta iztēli un radošumu.
Kursos izmēģinātas arī dažādas metodes, kā valodas apguvi padarīt saistošāku.
Daži paņēmieni gan prasītu lielus ieguldījumus. Piemēram, Splitas valodu skolā
kādā no kabinetiem ir aktīvā grīda – var
teikt, ka grīda ir skārienjūtīga tāfele, uz kuras var izspēlēt dažādas viktorīnas, spēles –
tātad vienlaikus kustēties, sadarboties komandā un mācīties. Tāpat izmēģināti dažādi interneta resursi – gan pie mums zināmā
kahoot, gan daudzas citas. Iegūts pamatīgs
saraksts ar galda spēlēm, ko izmantot nodarbībās klasē, arī dabā. Liepupes skolotā-

Tele2 iedarbina 5G bāzes stacijas
arī Siguldā un Salacgrīvā
Mobilo sakaru operators Tele2
turpina paplašināt 5G tīklu, un
tagad tas ir pieejams arī Siguldā
un Salacgrīvā. Līdz ar to Tele2
5G tīkls komercrežīmā darbojas jau septiņās Latvijas pilsētās – Rīgā, Jelgavā, Daugavpilī,
Jūrmalā, Valmierā, Siguldā un
Salacgrīvā. Uzņēmumā informē,
ka arī nākamgad turpināsies 5G
tīkla izvēršanas darbi, tas būs
pieejams arvien plašākā Latvijas
teritorijā.
Jau iepriekš Tele2 pārstāvji
uzsvēruši, ka 5G potenciālais
pielietojums dažādās biznesa,
pilsētvides, transporta, medicīnas, sporta un citās jomās ir
ārkārtīgi plašs, taču pagaidām

dažādu apstākļu dēļ vēl visai ierobežots. Taču uzņēmums turpina pakāpenisku šīs tehnoloģijas
attīstību, lai būtu pilnībā gatavs,
kad 5G būs nepieciešams biznesa
un citu procesu nodrošināšanai.
– Šobrīd 5G sniegtās priekšrocības var baudīt atsevišķās
lokācijās. Kā jau jebkurai mobilo sakaru tehnoloģijai, arī
5G pilnvērtīgai izmantošanai ir
nepieciešams plašs pārklājums,
atbilstoša kapacitāte tīklā un ierīču pieejamība. Lai pārklājumu
palielinātu straujāk, un līdz ar to
veicinātu arī dažādu 5G biznesa
risinājumu attīstību, mēs ceram,
ka Latvijā tiks atļauts 5G tehnoloģiju izvēršanā un attīstībā

sadarboties vairākiem mobilo
sakaru operatoriem, kā tas ir citās pasaules un Eiropas valstīs, –
atzīst Tele2 tehniskā direktore
Līga Krūmiņa.
Tele2 5G bāzes stacija Siguldā
ir uzstādīta Vildogas ceļa tuvumā, Salacgrīvā – Vidzemes ielā,
Jūrmalā tā atrodas Emīlijas ielā,
bet Valmierā – Raiņa ielā. Savukārt Daugavpilī 5G stacija atrodas Šķirotavas dzelzceļa stacijas
tuvumā, Jelgavā – pie Dobeles
šosejas, bet Rīgā – Mūkusalas
Biznesa centra teritorijā.
Oskars Fīrmanis,
«Tele2» sabiedrisko attiecību
vadītājs Latvijā

ja kopā ar vācu kolēģi strādājuši arī divatā,
papildinot savas angļu valodas prasmes –
izrunu, lasīšanu, rakstīšanu, gramatiku…
– Noteikti esmu gatava arī citiem pedagogiem stāstīt par kursos gūtajām atziņām,
dalīties ar materiāliem, – sola I. Janiša. Savas skolas pedagogiem viņa par Horvātijā
aizvadīto nedēļu jau parādīja prezentāciju
Erasmus dienās, kas Liepupē notika 15. un
16. oktobrī.
Erasmus+ mobilitāte paredz ne tikai
mācības, kontaktu veidošanu ar citvalstu
kolēģiem, bet arī iespēju nedaudz iepazīt
zemi, kur notiek kursi. – Apskatījām Splitas vēsturisko centru ar Diokletiāna pili,
pasakaino Krkas dabas parku, Trogiru un
Bračes salu, akmeņaino Adrijas jūru, –
redzēto nosauc I. Janiša. Pārsteidzis, ka
Horvātijā senās pilis ir apdzīvotas, tur mīt
cilvēki, iekārtotas kafejnīcas un veikaliņi.
– Esmu ļoti, ļoti priecīga ar šo braucienu – tas bija gan izglītojošs, gan arī relaksējošs, – atzina Liepupes skolotāja.
Turklāt ar Portugāles kolēģēm, arī vācu
skolotāju spriests par turpmāku sadarbību,
varbūt gatavojot pieteikumu skolu kopīgam projektam. Tiesa, vispirms jāsagaida,
lai pasaule atgriežas normālās sliedēs. Jāpiebilst, ka pēc atgriešanās no Horvātijas
I. Janiša ievēroja 14 dienu pašizolāciju –
psiholoģiski tas nebija viegls laiks, taču
noteikumi jāievēro. Tomēr viņa ir pārliecināta, ka skolotājiem Erasmus+ piedāvātās
iespējas noteikti ir vērts izmantot. Pašai
viņai šī bija otrā mobilitāte, apmeklējot
pedagoģiskās pilnveides kursus. Pirmā
bija 2006. gadā, kad Liepupes skolotāja
devās uz Velsas pilsētu Kārdifu un laiks
angliski runājošā vide bija ļoti vērtīgs.
Laila Paegle,
laikraksts «Auseklis»
Foto no Iras Janišas albuma

Paziņojums par Salacgrīvas novada
teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam
(SNTP2030) piektās redakcijas
apstiprināšanu un nodošanu publiskajai
apspriešanai un institūciju atzinumu
saņemšanai
Salacgrīvas novada domes sēdē 19. novembrī pieņemts lēmums
Nr. 414 Par Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam piektās redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
Ar novada domes šo lēmumu noteikts, ka teritorijas plānojuma papildinātās redakcijas (5.0) publiskā apspriešana ir uzsākama sešu
darbdienu laikā pēc valstī noteiktā publisko pasākumu aizliegumu atcelšanas. Publiskās apspriešanas periods un norises vieta
tiks precizēta.
Ar SNTP2030 saturu, iespējams iepazīties:
l Salacgrīvas novada pašvaldības interneta vietnes
www.salacgriva.lv sadaļā Teritorijas plānošana;
l Salacgrīvas novada domes ēkā Smilšu ielā 9;
l interneta vietnes geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības
plānošana (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17597).
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Salacgrīvas novada
Attīstības un teritorijas plānotāju Vinetu Krūzi, t. 26662248.
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Ievadvārdi – Par novada
literatūras kanonu domājot

2021. gadā Salacgrīvas vidusskola atzīmēs savu simtgadi. Šīs
nozīmīgās jubilejas priekšvakarā biedrība Bibliokuģis «Krišjānis Valdemārs» vēlas dāvināt
mūsu novada zinību pilij pirmo
literārā almanaha Zutiņš laidienu, kas ietver sevī nezūdamas
Salacgrīvas novada literatūras
un kultūras vēstures vērtības.
Kādēļ Zutiņš? Šķiet, tieši
nēģu tači ir vieni no visraksturīgākajiem pastkaršu formātiem,
kas daudzina Salacas un Salacgrīvas tēlu. Starpkaru periodā
(1918–1940) tieši Salacas zutiņi
bija mūsu novada eksportprece,
līdzīgi kā visā Latvijas Republikā tas bija sviests, bekons un
lini. Vijīgais deviņacis zināmā
mērā ūdenī nozīmē to pašu, ko
deviņvīruspēks ziedošā pļavā.
Tā ir spēka zīme – mēs varam,
mēs esam pašpietiekami!
Salaca ir mūsu novada likteņ
upe, kas, sākot no Burtnieka,
vijas pa Vidzemīti uz jūru. Mūsējais ir Auseklis – tautas gara
modinātājs, jo tieši viņa dzejā
Salacai tiek piedēvēta maģiskā likteņupes loma. Mūsējais ir
Fricis Bārda – latviešu romantiskās dzejas celmlauzis, kurš paplašināja ne tikai vārsmojuma,
bet arī savas dzimtās puses robežas. Dzejā 20. gs. otrajā pusē
mūs spēcīgi uzrunā novadnieki

Kristapa Auzenberga zīmējums uz
almanaha Zutiņš vāka

Alfrēds Krūklis, Daina Avotiņa
un Valdis Rūja. Lībiskais spilgti akcentēts Vidzemes jūrmalas
dzejnieces un grāmatnieces Anitas Emses dzejā.
Īpaša Salacgrīvas novada literatūrā un mākslā ir jūras tēma –
marīnistika. Izcilākais novada
rakstnieks Rihards Valdess (Rihards Bērziņš) romānā Jūras
vilki uzcēlis literāro pieminekli
Ainažiem (Reņģuciems) – mūsu
kuģniecības šūpulim. D. Avotiņa
un ilggadējais Salacgrīvas zvejnieku kopsaimniecības Brīvais
vilnis priekšsēdētājs Alfrēds

Šlisers romānos Saksiņu vējos.
Akmens Enkurs Kriša Sakara
tēlā rāda 20. gs. 60.–80. gadu
Kuivižus (Randa) un Salacgrīvu
(Grīva), kas lūkoti caur paša A.
Šlisera pieredzes prizmu. Drosmīgais novadnieks dzejnieks
un sabiedriskais darbinieks Jānis Peters 1974. gadā atļāvās
rādīt dižā Krišjāņa Valdemāra
(1825–1891) veikumu, kopā ar
D. Avotiņu izdodot savā ziņā
skaudru sava laikmeta liecību
– dokumentālās esejas Baltijas
toverī sālīti.
Zutiņa pirmais laidiens domāts kā ierosme turpmākajiem
meklējumiem mājas, skolas
vai bibliotēkas grāmatplauktā.
Šogad mēs atzīmēsim Ainažu
jūrskolas dibinātāja Krišjāņa
Valdemāra 195. gadskārtu. Līdz
dižā jaunlatvieša divsimtgadei
vēl var paveikt ļoti daudz. Lai kā
mundrinājuma vārdi te nāk talkā
J. Petera dzejas rindas:
… Kad nu tu stāvi Ainažos,
Nost cepuri un smīnu –
Te kalpu tautām nosvītrots
No pieres vēl viens mīnuss.
Te – “Krišs + Jānis =
Valdemārs”,
Te – lielais vējš ir dzimis.
Dēls, mācies atšķirt, kā velk plus
Un – kā velk krusta zīmi!
Gints Šīmanis,
sastādītājs

Salacgrīvas novada
dome kā datu pārzinis
informē iedzīvotājus, ka
Salacgrīvas novadā uzstādītas papildu videonovērošanas kameras ar mērķi
l nodrošināt sabiedrisko kārtību un sabiedrisko drošību publiskās
vietās;
l novērst, atklāt un fiksēt noziedzīgus nodarījumus un pārkāpumus
saistībā ar īpašuma aizsardzību, sabiedrības drošību un personām
vitāli svarīgu interešu, t.sk. dzīvības un veselības aizsardzību.
Sīkāku informāciju par Salacgrīvas novada domes veikto fizisko
personu datu apstrādi varat uzzināt, sazinoties ar personas datu
aizsardzības speciālistu, rakstot uz datu.specialists@salacgriva.lv.
Papildus aicinām ikvienu iedzīvotāju, kurš redz aizdomīgas
darbības un jebkādas nekārtības, sazināties ar Salacgrīvas novada
kārtības nodaļas kārtībniekiem:
l Gunita Bisniece – 26443894; gunita.bisniece@salacgriva.lv,
l Anna Mundiciema – 25636008; anna.mundiciema@salacgriva.lv.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
īpašumu Salacgrīvas novadā,
Ainažos, Krišjāņa Barona ielā 5,

kadastra Nr. 6605 003 0053, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apz. 6605 003 0053 (6102 kv.m platībā) un
ēkām ar kadastra apz. 6605 003 0053 005 – auto mazgātuve-estakāde,
kadastra apz. 6605 003 0053 002 – noliktava,
kadastra apz. 6605 003 0053 003 – caurlaide,
kadastra apz. 6605 003 0053 004 – sūkņu māja, 6605 003 0053 007 –
garāža ar noliktavu, 6605 003 0053 006 – laukumi (izsoles objekts).
Izsoles objekta nosacītā cena – 23 280 EUR.
Izsoles solis – 1000 EUR.
Izsolei jāpiesakās līdz 2021. gada 1. februāra plkst. 17, izsole notiks
3. februārī plkst. 11 Smilšu ielā 9, Salacgrīvā.
Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS
SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalības
maksa – 30 eiro (t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no
izsoles objekta nosacītās cenas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles. Saņemt informāciju un reģistrēties izsolei var Ainažu pilsētas pārvaldē Parka ielā 16, Ainažos, tālr. 64071310, vai Salacgrīvas novada domē,
Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, tālr. 64071986.

Patriotisms
no Salacas
krastiem
atbalsosies
Preiļos

Eduards Aivars, Uldis Auseklis, Arnolds
Auziņš, Daina Avotiņa, Uldis Bērziņš,
Lija Blūma, Ronalds Briedis, Lija Brīdaka, Jānis Elsbergs, Anita Emse, Pāvils
Johansons, Valdis Rūja, Viks – tie ir tikai
neliela daļa no mūsu dzejdariem, kuri no
2005. gada kuplinājuši Vidzemes patriotiskās dzejas festivālus. To mājvieta līdz
Latvijas simtgadei bija Salacgrīva. Nu,
pateicoties festivāla patrona kinorežisora
Jāņa Streiča dedzīgumam, stafetes kociņš
nodots Preiļiem, kur Lāčplēša dienā bija
iecerētas sirsnīgas aktivitātes vairāku dienu garumā.
Atminoties festivāla pirmsākumus, ar
Latviešu Fonda atbalstu 22. oktobrī Salacgrīvas novada bibliotēkā atklāta ceļojošā
izstāde Latviskuma vārdi ceļo no bibliotēkas uz bibliotēku. Tās atvēršanā festivāla
iniciatore un izstādes veidotāja, Salacgrīvas novada bibliotēkas vadītāja Hedviga
Inese Podziņa uzsvēra: – Festivālu organizēšana no paša sākuma bija komandas
darbs. Paldies skolotājiem, bibliotekāriem, bērnudārzu darbiniekiem, skolēnu
un bērnudārzu audzēkņu vecākiem! Pirmajos gados mani iedrošināja cēsniece,
bijušā Latvijas bibliotekāru biedrības Vid
zemes nodaļas vadītāja Gunta Romanov
ska un Lauku bibliotēku atbalsta biedrības
vadītāja, mūsu nozares autoritāte Biruta
Eglīte.
Un tā no 2005. gada Lāčplēša dienā ik
pārgadu pulcējās jauniešu romantiskākie

Izstādi
atklājot

pārstāvji, lai lasītu savu dzeju, tiktos ar
vienaudžiem un profesionāliem rakstītā
vārda meistariem, jo viņus vienoja festivāla mērķis – saglabāt latviskumu un
vairot patriotismu. Šo uzdevumu lieliski
gadu garumā kopa Salacgrīvas novada
bibliotekāri, vēlāk viņiem palīdzēja bibliokuģa Krišjānis Valdemārs komanda. Jo
jūra ir Latvijas nacionālā bagātība – mūsu
jūrnieki strādā visās pasaules jūrās, bet atgriežas Latvijā – savās mājās.
Patriotiskās dzejas festivāls tradicionāli noslēdzās ar lāpu gājienu no kapiem,
kur tika pieminēti Lāčplēša Kara ordeņa
kavalieri, jahtu laukumā Salacas krastā
dziedot patriotiskas dziesmas ar folkloras
kopas Cielava uzmundrinājumu. Neatņemams festivāla viesis un iesūtīto skolēnu
dzejas darbu vērtēšanas žūrijas dalībnieks bija viceadmirālis Gaidis Andrejs
Zeibots. Pateicoties viņa ieinteresētībai,
2018. gadā festivāla devīze bija Latvijas
Kara flotes karogā iešūtie vārdi Mūs vie-

no Latvijas svētais vārds!. Salacas krastos
bieži viesojušies Jūras spēku kuģi, festivālā vienmēr piedalījušies Zemessardzes
vīri, rādot kaujas tehniku un gatavojot
gardas pusdienas lauka virtuvē.
Šogad festivālam Preiļos ielūgumus
saņēma seši Salacgrīvas vidusskolas skolotāju Evijas Kosītes-Viļķinas un Intas
Balodes audzēkņi. Meistarklasēs piedalīties uzaicināti Krista Gaile, Guntis Smalkais, Rolands Daugulis, Roberts Lēpmanis, Gabriela Kalniņa un Kristiāns Tazāns.
Dzejas konkursa Latvija, cik daudz tev
vēlos teikt! krājumā iekļautas Tīnas Krūmas, Renāra Ģēģera un Olivera Stāmera
vārsmas. Pavisam no Salacgrīvas vidusskolas piedalījās 17 skolēnu, iesūtot žūrijas izvērtēšanai 98 savas dzejas.
Vidzemes patriotiskās dzejas festivāls
gadu gaitā pulcējis arvien jaunus talantus.
Tas atzinīgi novērtēts, un Valsts prezidents
Andris Bērziņš 2012. gadā savā apsveikumā festivālam raksta: – Labas zināšanas

par savas valsts vēsturi 21. gadsimta globālajā pasaulē ir svarīgs nosacījums piederības sajūtas veidošanā patriotisma un
lepnuma jūtu ieaudzināšanā. Man ir patiess prieks, ka Vidzemes patriotiskās dzejas festivāls aicina ikvienu jaunu cilvēku,
kuram Latvija ir sirdī mīļa un dārga, ieaust savu patriotismu tēlainās dzejas vai
stāstu rindās.
Izstāde Latviskuma vārdi ceļo no bibliotēkas uz bibliotēku kādu laiku atradīsies Salacgrīvas bibliotēkā. Tad to pārvedīs uz Salacgrīvas vidusskolu, lai bērni
un jaunieši lasa savu vienaudžu dzeju,
rod spēku latviskuma rindās. Gada nogalē
plānots izstādi pārvietot uz Rīgu, kur tā
kuplinātu Krišjāņa Valdemāra 195. dzimšanas dienas svinības Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā. Nākamgad
izstāde sāks savu ceļojumu pa Vidzemes
skolām.
Gints Šīmanis
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APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2020. gada 19. novembra sēdes lēmumu Nr. 417 (protokols Nr. 15; 6.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 14

Grozījumi Salacgrīvas novada domes
2016. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 12
Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt
Salacgrīvas
novada
domes
2016. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 12 Salacgrīvas novada pašvaldības
nolikums (turpmāk tekstā – nolikums) šādus
grozījumus:
1. Izteikt nolikuma 31. punktu šādā redakcijā:
“31. Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Komiteju sēdes ir atklātas, izņemot gadījumus, kad jautājumu nepieciešams
izskatīt slēgtā komitejas sēdē vai tās daļā, lai
aizsargātu valsts noslēpumu, adopcijas noslēpumu, komercnoslēpumu, personu privāto dzīvi, bērnu intereses vai citu informāciju, kuras
izpaušana saskaņā ar likumu ir aizliegta. Komitejām un tās priekšsēdētājam ir tiesības uz sēdi
uzaicināt speciālistus, kuriem ir padomdevēja
tiesības. Komitejas var noturēt kopīgas sēdes,
ja tām ir jāizskata jautājumi, kas skar vairāku
komiteju kompetenci. Komiteju priekšsēdētāji vienojas, kurš no viņiem vadīs kopīgo sēdi.
Kopīgā komiteju sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no katras komitejas locekļiem. Kopīgās komitejas sēdē lēmumu pieņem
ar klātesošo komiteju locekļu balsu vairākumu.
Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir tās komitejas priekšsēdētāja balss, kurš vada kopīgo
sēdi.”
2. Izteikt nolikuma 31.1 punktu šādā redakcijā:
“31.1 Komitejas priekšsēdētājs var noteikt,
ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā
laikā), ja:
31.11. komitejas loceklis sēdes laikā atrodas
citā vietā un veselības stāvokļa vai komandēju-

ma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises
vietā, un par to ir paziņojis komitejas priekšsēdētājam ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms
komitejas sēdes līdz pulksten 15.00;
31.12. pašvaldības teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās
ierobežojumus.”
3. Izteikt nolikuma 31.2 punktu šādā redakcijā:
“31.2 Komitejas loceklis uzskatāms par klātesošu komitejas sēdē un ir tiesīgs piedalīties
balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja
viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību, ir
nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē
un deputāts ir elektroniski reģistrējies dalībai
sēdē.”
4. Izteikt nolikuma 61.1 punktu šādā redakcijā:
“61.1 Domes priekšsēdētājs var noteikt, ka
domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā),
ja:
61.11. domes deputāts sēdes laikā atrodas
citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, un par to ir paziņojis domes priekšsēdētājam
ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms domes sēdes līdz pulksten 15.00;
61.12. pašvaldības teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās
ierobežojumus.”
5. Izteikt nolikuma 61.2 punktu šādā redakcijā:
“61.2 Domes deputāts uzskatāms par klātesošu domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties balso-

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2020. gada
19. novembra sēdes lēmumu Nr. 446 (protokols Nr. 15; 35.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 15

Salacgrīvas novada
pašvaldības pabalsts
ārkārtējā situācijā sakarā ar
Covid-19 izplatību

šanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam
ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē
ar videokonferences palīdzību, ir nodrošināta
elektroniskā balsošana tiešsaistē un deputāts
ir elektroniski reģistrējies dalībai sēdē. Neat-

Saistošo noteikumu Nr. 14
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016. gada
28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 12
Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

II. Pabalsts krīzes situācijā
5. Pabalstu krīzes situācijā piešķir laika
posmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu
kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, ja persona no tās gribas neatkarīgu ap
stākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, nesaņem valsts
dīkstāves pabalstu un tā atbilst kādam no šādiem kritērijiem:
5.1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo
situāciju nav ienākumu (persona ir bezalgas
atvaļinājumā, personai piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka
pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodar-

binātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas
zaudējuši ienākumu avotu vai kurām atteikts
dīkstāves pabalsts, personas, kuras valstī noteikto ierobežojumu dēļ nevar veikt darba pienākumus), un tas dokumentāli tiek apliecināts;
5.2. ģimenei (personai) ir radušies papildu
izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties
pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no jebkuras
citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi
iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam u.c.), kas dokumentāli tiek apliecināts;
5.3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu, kas
dokumentāli tiek apliecināts.
6. Pabalsts krīzes situācijā vienai personai (kura zaudējusi darbu) jeb vienam ģimenes loceklim ir 80,00 euro (astoņdesmit euro,
00 centi) mēnesī nepārsniedzot triju mēnešu
periodu.
7. Personām, kurām tiek izmaksāts pabalsts
krīzes situācijā, papildus tiek piešķirts 50,00
euro par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu
vecumam.
8. Ģimenes (personas) atbilstību pabalstu
krīzes situācijā piešķiršanai noteiktajiem kritērijiem izskata un krīzes pabalstu piešķir Salacgrīvas novada Sociālais dienests, saņemot
personas iesniegumu un pierādošos dokumentus par pabalsta krīzes situācijā izmaksu.
III. Noslēguma jautājums
9. Saistošie noteikumi stājas spēkā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldīšanas likuma 24. panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saskaņā ar 08.10.2020. grozījumiem likumā Par pašvaldībām, kas attiecas uz
domes un komiteju sēžu norisi, izmantojot videokonferenci, kā arī gadījumiem,
kad jautājumus izskata slēgtā komitejas vai domes sēdē, ir nepieciešams veikt
grozījumus Salacgrīvas novada pašvaldības nolikuma attiecīgajos punktos.

2. Īss projekta satura izklāsts

Grozīti nolikuma punkti par komitejas un domes sēdes norisi, izmantojot videokonferenci, kā arī punkti par jautājumu izskatīšanu slēgtā komitejas vai domes
sēdē atbilstoši likumā Par pašvaldībām noteiktajam.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

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

Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 15
Salacgrīvas novada pašvaldības pabalsts ārkārtējā
situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Šobrīd Salacgrīvas novada pašvaldībā ir spēkā 2018. gada 21. marta saistošie noteikumi
Nr. 4 Par sociālās palīdzības pabalstiem Salacgrīvas novadā (turpmāk – saistošie noteikumi
Nr. 4). Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37. punkts,
kas stājās spēkā 22.03.2020., paredz, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt
savas pamatvajadzības, šā likuma 35. panta otrajā daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā,
kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Lai daļēji kompensētu pašvaldību
izdevumus par pabalstu krīzes situācijā nodrošināšanu, valsts nodrošina mērķdotāciju pašvaldībām izdevumu segšanai 50% apmērā no ģimenei (personai) izmaksātā pabalsta krīzes
situācijā apmēra, bet ne vairāk kā 40 euro mēnesī vienai personai triju mēnešu periodā. Tas
nozīmē, ka kopumā valsts līdzfinansēs līdz 120 euro vienai personai mājsaimniecībā triju
mēnešu periodā, t.i., ne vairāk kā 40 euro mēnesī vienai personai. Papildu pabalstu 50 euro
par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam likumprojekta ieviešanu nodrošinās
100% valsts atbalstu pašvaldībām palīdzības sniegšanai ārkārtējā situācijā ģimenēm (personām), tai skaitā audžuģimenēm un aizbildņiem, kuri nonākuši krīzes situācijā, palielinot
izmaksājamā pabalsta apmēru par 50 euro katram bērnam. Izvērtējot minēto un ņemot
vērā Labklājības ministrijas ieteikumus par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu saistībā ar
Covid-19, secināts, ka, pamatojoties uz valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, ir nepieciešams
pieņemt atsevišķus saistošos noteikumus, nosakot jaunu papildu palīdzības veidu novada
ģimenēm (personām), nosakot krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā.

2. Īss projekta
satura izklāsts

Noteikumi ir nepieciešami, lai uzlabotu sociālo situāciju krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām) sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī. Pabalsts krīzes situācijā ārkārtējās
situācijas laikā ir viens no atbalsta veidiem Salacgrīvas novada administratīvās teritorijas
pašvaldības iedzīvotājiem, kas ļaus nodrošināt pamatvajadzības minētājā periodā.
Saistošo noteikumu projekts Salacgrīvas novada pašvaldības pabalsts ārkārtējā situācijā
sakarā ar Covid-19 izplatību (turpmāk – Saistošie noteikumi) paredz noteikt krīzes pabalstu, ārkārtējās situācijas laikā vienai personai jeb vienam ģimenes loceklim piešķirot 80
euro mēnesī, ņemot vērā Saistošajos noteikumos noteiktos kritērijus. Saistošie noteikumi
ir spēkā laikā, kad valstī vai administratīvās teritorijas daļā ir izsludināta ārkārtējā situācija
vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu, vai ir noteikti pārvietošanās ierobežojumi.

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 43. panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otro un ceturto daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošo noteikumu (turpmāk – noteikumi) mērķis ir noteikt Salacgrīvas novada pašvaldības pabalstu veidus ārkārtējās situācijas
laikā sakarā ar Covid-19 izplatību, pabalstu
piešķiršanas un izmaksas kārtību ģimenēm un
personām, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstu apstrīdēšanas
un pārsūdzēšanas kārtību.
2. Pašvaldības pabalstus piešķir ģimenēm
(personām), kuru deklarētā dzīvesvieta ir Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā.
3. Pabalstus piešķir un izmaksā Salacgrīvas
novada domes Sociālais dienests (turpmāk –
Sociālais dienests) apstiprinātā budžeta ietvaros.
4. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmumu
saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

rodoties sēdes norises vietā, deputāts nevar
piedalīties likuma Par pašvaldībām 40. panta
ceturtajā daļā paredzētajos balsojumos.”
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

3. Informācija par
Izvērtējot iespējamo pabalstu pieprasītāju skaitu, saistošo noteikumu ietekme uz pašvalplānoto projekta
dības budžetu 2020. gadā varētu būt 2000 EUR, no kuriem 1000 EUR būs atgūstami no
ietekmi uz pašvaldī- valsts budžeta.
bas budžetu
4. Informācija par
Nav ietekmes.
plānoto projekta
ietekmi uz sociāli
ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības
vidi) pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Salacgrīvas novada domes Sociālais dienests.
Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas funkcijas un uzdevumus, kura nodrošinās saistošo noteikumu izpildi. Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā
Latvijas Vēstnesis. Informācija par saistošajiem noteikumiem tiks publicēta Salacgrīvas
novada laikrakstā Salacgrīvas Novada Ziņas un Salacgrīvas novada mājaslapā www.salacgriva.lv.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav notikušas.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
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Pieturvieta SALACGRĪVA Salacgrīvas pilsētā tiks pārcelta no pagaidu vietas Pērnavas ielā
atpakaļ uz pastāvīgo lokāciju Viļņu ielā 4 – pie DUS CIRCLE K.

Jubilāriem
Gaismu var arī neredzēt
gaismu var just ar
visām maņām ar
kāju pēdām ar pakausi ar
lūpu savilkšanos smaidā ar
gaidām jā tieši ar
gaidām vispirms gaisma sāk
aust – jau brīdi pirms
uzaušanas
			
(Maija Laukmane)

Šai tumšajā, drēgnajā
un aukstajā laikā vēlam
atrast to gaismas staru,
ko sajust, kam pieķerties
un ar kuru kopā sagaidīt
gaismu, siltumu un
mīlestību!
Paldies Jānim Runcim
no Ainažiem!
Lielu prieku un laimi
viņam Ziemassvētkos
un Jaungadā vēl
Viktors Zlidņevs
no Eglītēm.

Covid-19 analīžu nodošanas
punkts Salacgrīvā

Vēsma un Imants Danči kopā jau
58 gadus!

Mīlestības krāšņais koks
Paēnu dod dienas svelmē,
Zvaigžņu ziediem naktī staro,
Atspulgojies sapņu dzelmē
Pāri visai dzīvei zaro.
(M. Ķempe)
Saņemtais ielūgums 17. oktobrī
Liepupes tautas namā uz svētku pasākumu, kurā tika godināti Salacgrīvas novada laulību jubilāri, bija liels
pārsteigums, aizkustinājums, apmulsums… Mūsu pateicība anonīmai pieteicējai, šo svētku rīkotājiem
un atbalstītājiem. Sirsnīgs paldies
par skaisto dāvanu! Mūsu sirdīs ieplūda silts mīlestības stars un prieks.
Tas darīja lietaino rudens dienu gaišu, saules apspīdētu. Paldies!
Vēsma un Imants DANČI
Salacgrīvā

Salacgrīvas novada kultūras centrā

Salacgrīvā
13.XII
1.–26.XII

pilsētas egles iedegšana – sekojiet precīzākai informācijai
mazie salacgrīvieši aicināti uzrakstīt vēstuli vai uzzīmēt
apsveikumu Ziemassvētku vecītim. Laikā līdz 21.XII
tie jāatnes uz kultūras centra pagalmā izvietoto
Ziemassvētku pasta māju un jāiemet pasta kastītē
26.XII 12.00–15.00 varēs satikt Ziemassvētku vecīti un saņemt viņa
sagādāto saldumu paciņu un pārsteigumu.
Ieejas kartes par 5 EUR var iegādāties www.bezrindas.lv
līdz 20.XII. Ieejas karte kalpos apmaiņai pret saldumu
				
paciņu
31.XII 24.00 gadumijas uguņošana

Ainažos
6.XII

Liepupē
26.XII

2020. gada 27. novembris

Pirmdien, 30. novembrī, darbu sāks pastāvīgs
analīžu nodošanas punkts Salacgrīvā, Zvejnieku
parka administrācijas ēkas 1. stāvā ar atsevišķu
ieeju.
Darbalaiks un tas, vai tiks strādāts arī brīvdienās, būs atkarīgs no pieprasījuma. Pirms ierašanās
uz analīžu nodošanu jāpiesakās pa tālr. 8303 vai
8330 vai elektroniski analizes@laboratorija.lv.
Valsts apmaksātam pakalpojumam nepiecie-

šams ģimenes ārsta nosūtījums, ja tāda nav, maksa par analīzēm ir 45 eiro.
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs informē, ka pašvaldība nenoteiks
papildu sankcijas un stingrākus ierobežojumus,
kā ir noteikts Ministru kabineta noteikumos Covid-19 smagāk skartajās pašvaldībās.
Ilga Tiesnese

Noteikti stingri drošības
pasākumi
Epidemioloģiskā situācija liecina, ka īpaši augsta Covid-19 izplatība ir atsevišķās pašvaldībās.
Tāpēc valdība lēma, ka arī Salacgrīvas novadā
noteikti stingrāki drošības pasākumi nekā valstī
kopumā. Epidemiologi norāda, ka šādi lokāli ierobežojumi ļaus efektīvāk samazināt Covid-19 izplatību vietās, kur tā ir plašāka, neieviešot papildu
stingrākus ierobežojumus vietās, kurās epidemioloģiskā situācija ir labāka.
Tas nozīmē, ka no 27. novembra Salacgrīvas
novadā:
l 5.–12. klašu skolēni mācās attālināti;
l nenotiek nekāda veida praktiskās mācības klātienē;
l nestrādā muzeji un citas kultūrvietas (bibliotē-

kas drīkst izsniegt grāmatas līdzņemšanai);
l nedarbojas gadatirgi;
l nenotiek amatieru sporta treniņi iekštelpās (nestrādā sporta klubi);
l nedrīkst notikt privāti pasākumi ārpus vienas
mājsaimniecības (nedrīkst uzņemt viesos cilvēkus, kuri dzīvo citur), izņemot bēru un kristību
ceremonijas neatliekamos gadījumos;
l pilsētas sabiedriskajā transportā pasažieru
skaits nedrīkst pārsniegt 50% no transportlīdzeklī
maksimāli pieļaujamā;
l veikalos un citās tirdzniecības pakalpojumu
sniegšanas vietās iekštelpās un ārtelpās vienlaikus
drīkst atrasties ne vairāk kā 20% no maksimāli
pieļaujamā apmeklētāju skaita.

egles iedegšana
viesosies Ziemassvētku vecītis ar saviem palīgiem.
Ja gribi viņu satikt, zvani 26586974

Decembris bibliotēkās
Datums
1.–19.XII
Decembrī

Pasākums
Izstāde Jaunās grāmatas, kas saņemtas no
LNB projektā «Vērtīgo grāmatu iepirkums
publiskajām bibliotēkām»
Jaunieguvumi daiļliteratūrā un nozaru literatūrā

Vieta
Liepupes
bibliotēkā

Salacgrīvas,
Ainažu,
Korģenes,
Svētciema
un Tūjas
bibliotēkā
Decembrī
Rotaļu telpā spēles – atpūtai un radošai domai Tūjas
bibliotēkā
Decembrī
Ievērojamu kultūras personību dzīves jubilejas Tūjas
bibliotēkas
infoplakātā
14.XII– 14.I Rokdarbu izstāde, ziemas saulgriežus gaidot – Tūjas
Mans rakstaino cimdu stāsts (Dzintras
bibliotēkas
Romanovskas adījumi)
Zinību centra
zālē
No 20.XII
Literatūras izstāde Kā apturēt upi un
Tūjas
acumirkli… Rakstniecei Regīnai Ezerai
bibliotēkā
(1930–2002) – 90
Literatūras izstāde Pāri gadiem bērnības zemē.
Rakstniecei Zentai Ērglei (1920-1998) – 100
No 22.XII
Dzejas grāmatu izstāde
Liepupes
Es palūgšu baltajam eņģeli, lai aiziet pie tevis bibliotēkā
un palūko,
Kā tev šais Ziemassvētkos iet…
Decembrī
Gleznotāja Aivara Romanovska gleznu izstāde Tūjas
Īstenības pieskāriens
bibliotēkas
Zinību centra
zālē
29.XI–20.XII Advente – pārdomu laiks!
Liepupes
Katru nedēļu bibliotēkā iedegsim atšķirīgas
bibliotēkā
krāsas svecīti – baltu, dzeltenu, sarkanu, zelta

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.

