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Salacgrīvas novada
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Notiek darbi pie
Salacgrīvas novada
kultūras centra

Sakarā ar
ārkārtas situāciju
Salacgrīvas
novada dome

iedzīvotājus klātienē nepieņem,
pakalpojumi tiek sniegti attālināti,
maksājumus lūdzam veikt elektroniski!
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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Aktīvi rit kultūras nama āra terases atjaunošana

Sākusies Salacgrīvas novada kultūras
centra apkārtnes labiekārtošana, kas jāpabeidz līdz 22. maijam. Apkārtnes labiekārtošanas darbus pie Salacgrīvas novada kutūras centra veic SIA SANART. Pašvaldība
šiem darbiem atvēlējusi 255 tūkstošus
eiro.
Šobrīd kultūras nama apkārtne ir
izrakņāta, terase nojaukta, bet jau maija
beigās mūs priecēs glīts novada kultūras
centra priekšējais laukums un ieeja,

vērienīgi pārbūvēta terase nama rietumu
pusē. Terase būs daudzfunkcionāla –
izmantojama gan kā skatuve, gan vieta
sēdēšanai.
Paralēli šiem darbiem, iekštelpās notiek
centra labierīcību remonts. Pavisam drīz
tās būs vizuāli glītākas un daudzfunkcionālākas – piemērotas cilvēkiem ratiņkrēslos un mazuļu pārtīšanai.
Ilga Tiesnese

Aicinām iedzīvotājus izvērtēt pakalpojuma nepieciešamību un steidzamību.

Iesniegumus lūdzam atstāt pastkastītē
pie domes vai pārvalžu ēkām

Tranzītielas remonts Salacgrīvā
sāksies maijā
16. aprīlī Salacgrīvas novada domē notika A1 tranzītielas rekonstrukcijas darbos
iesaistīto pirmā sanāksme. Tajā piedalījās
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
Dagnis Straubergs, viņa vietnieks attīstības
jautājumos Kristaps Močāns, izpilddirektors Andris Zunde, būvniecības projektu
vadītājs Māris Aizsils, tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļas
vadītājs, ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists Ivo Juška, projektētājs
SIA Projekts 3 pārstāvis Edgars Šķēls, ceļu
būves firmas SIA Binders atbildīgais būvdarbu vadītājs Armands Vēveris un projekta koordinators/būvdarbu vadītājs Māris
Garklāvs, kā arī atbildīgais būvuzraugs
Jānis Reiniks no SIA Jurēvičs un Partneri.
Pirms rekonstrukcijas uzsākšanas projekta īstenotāji pārrunāja vairākus būtiskus
jautājumus. Pašvaldības vadītājs D. Straubergs interesējās, kā nodrošināt komunikāciju ar sabiedrību, jo bieži vien neziņa
par būvniecības procesu, ierobežojumiem
un satiksmes organizēšanu rada iedzīvotāju neapmierinātību. Ir jābūt skaidrībai par
darbiem, par ierobežojumiem – kad, kur

un uz cik ilgu laiku. Laba komunikācija
bijusi, atjaunojot Transporta ielu, kur vienā WhatsApp grupā apvienotās personas
saņēma aktuālo informāciju. Šis objekts ir
nopietnāks, un komunikācija ar sabiedrību
ir ļoti nepieciešama. Sanāksmes dalībnieki vienojās izveidot WhatsApp grupu, kurā
projektā iesaistītie apmainītos ar operatīvo
informāciju un pēc tās apkopošanas pašvaldības pārstāvji varētu informēt iedzīvotājus par satiksmes ierobežojumiem.
Klātesošie nolēma būvsapulces rīkot
reizi nedēļā – ceturtdienā, pagaidām attālināti, izmantojot platformu Zoom. Vēlāk,
ja laiks būs labs, – objektā. Atbildīgais
pārstāvis no pašvaldības jeb pasūtītāja puses ir būvniecības projektu vadītājs
M. Aizsils.
Lai arī valstī ir izsludināta ārkārtas situācija, saistībā ar Covid-19 izraisīto saslimšanu, būvnieks nesaskata pārāk lielu
risku veicamajiem darbiem, jo darba specifika ir tāda, ka cilvēki nav cieši savstarpēji saistīti un visas prasības tiek un tiks
ievērotas. – Lielākais “tusiņš” ir šīs būvsapulces, – atzina A. Vēveris.

Šobrīd notiek būvniecības procesa uzsākšanas nepieciešamo dokumentu sakārtošana, un būvdarbi uz Via Baltica Salacgrīvas pilsētā sāksies pēc 4. maija valsts
svētkiem.
Tranzītielas remontdarbi no Vidzemes
un Valmieras ielas krustojuma līdz Pērnavas un Dzeņu ielas krustojumam (2,4 km,
izņemot tiltu pār Salacu) ir sadalīti trīs
posmos. Pirmais ir Zvejnieku parka posms
no Zvejnieku parka jeb Dzeņu ielas līdz
Tērces ielai. Šajā posmā no 5. maija būs
ierobežojumi, luksofors regulēs satiksmes
plūsmu vienā un otrā virzienā.
– Salacgrīvai šis ir ļoti nozīmīgs un
ilgi gaidīts projekts, – uzsver pašvaldības vadītājs. – Sarunas par tranzītielas
sakārtošanu sākām jau pirms četriem vai
pieciem gadiem. Šobrīd ir skaidrs, ka ceļa
remonts no katoļu baznīcas līdz Zvejnieku
parkam, izņemot tiltu pār Salacu, sāksies
maijā. 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. Veicamie būvdarbi paredz
ļoti nozīmīgas izmaiņas šajā posmā, tie
samazinās sastrēgumus pilsētā, uzlabos
satiksmes un gājēju drošību, ērtību un
brauktuves kvalitāti. Šis būs grūts periods
pilsētā, bet mēs maksimāli darīsim visu,
lai vieglāk pārciestu šo laiku.
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.
Par ielas rekonstrukciju noslēgts līgums
ar ceļu būves firmu SIA Binders. Būvniekam pēc līguma slēgšanas projekta īstenošanai atvēlēts gads un deviņi mēneši.
Projekta kopējās izmaksas ir 3,952 miljoni
eiro (ar PVN), no tiem 674 tūkstoši eiro
būs pašvaldības līdzfinansējums, pārējo
segs valsts.
Ilga Tiesnese
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Par iestāžu rīcību
koronavīrusa
izraisītās slimības
Covid-19 izplatības
ierobežošanai

1. Lai ierobežotu koronavīrusa
izraisītās slimības Covid-19 izplatību, pamatojoties uz Ministru
kabineta 2020. gada 12. marta
rīkojumu Nr. 103 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu laika
posmā no 2020. gada 13. marta
līdz 2020. gada 12. maijam, nosaku šādu rīcības kārtību Salacgrīvas novada domes iestādēm
un struktūrvienībām (grozīts ar
14.04.2020. rīkojumu Nr. 3.6/36):
1.1. atcelt kultūras, sporta un
citus publiskos pasākumus, konkursus, konferences, sanāksmes,
treniņu, sacensību un mēģinājumu norises u.c. (grozīts ar
16.03.2020. rīkojumu Nr. 3.6/27);
1.2. pašvaldības izglītības iestādēm organizēt mācību procesa
norisi atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma
Nr. 103 Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu nosacījumiem un
citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem;
1.3. slēgt apmeklētājiem klātienē
šādas pašvaldības iestādes:
1.3.1. jaunatnes iniciatīvu centru
Bāka,
1.3.2. Salacgrīvas novada kultūras centru ar struktūrvienībām
(Ainažu kultūras namu, Liepupes
pagasta tautas namu, Lauvu tautas namu),
1.3.3. Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centru ar filiāli
Ainažos,
1.3.4. Salacgrīvas novada muzeju ar struktūrvienību – Ainažu
Ugunsdzēsības muzeju,
1.3.5. Salacgrīvas novada bibliotēku un tās filiālbibliotēkas,
1.3.6. sporta un atpūtas kompleksu Zvejnieku parks;
1.4. Salacgrīvas novada domes
sociālajam dienestam nepieciešamības gadījumā, izvairoties no
tieša kontakta, sniegt palīdzību

2020. gada 28. aprīlis

Par brīvpusdienu nodrošināšanu
valstī izsludinātās ārkārtējās
situācijas laikā

Lai atbalstītu Salacgrīvas novada ģimenes ārkārtējās situācijas laikā, novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs 2. aprīlī
pieņēma lēmumu par brīvpuspersonām, kuras atgriezušās no dienu nodrošināšanu pašvaldībā
Covid-19 skartās valsts teritorijas deklarētajiem bērniem – skolēniem no trūcīgām, maznodrošiun viņu kontaktpersonām;
1.5. darbiniekiem atļauts apmek- nātām ģimenēm un daudzbērnu
lēt komandējumus dalībai semi- ģimenēm. D. Straubergs uzsver:
nāros, konferencēs, sanāksmēs, – Šī ir jauna situācija mums viapmācības u.c., ja tas rakstveidā siem. Nodrošināt siltu pusdienu
saskaņots ar Salacgrīvas novada piegādi katram skolēnam Liepudomes priekšsēdētāju (domes pē, Salacgrīvā, Korģenē, Ainažos
priekšsēdētājam iesniedzams ie- un citviet novadā ģeogrāfiskā
sniegums ar pamatojumu nepie- izvietojuma dēļ ir sarežģīti. Sāciešamībai apmeklēt konkrēto kumā iecerētais atbalsts pārtikas
uzturzīmēs, kas tiktu apmainītas
pasākumu);
1.6. aicināt iedzīvotājus maksi- pret pārtikas produktiem vietējos
māli izmantot e-pakalpojumus un veikalos, nav iespējams Izglītības
nepieciešamos maksājumus veikt un zinātnes ministrijas nostādnes
elektroniski, saziņai izmantot tāl- dēļ, ka šim atbalstam ir jābūt
nodrošinātam natūrā, tātad –
runi vai e-pastu.
2. Uzdodu Informācijas nodaļai pusdienu vai pārtikas komplekta
nodrošināt sabiedrības informē- veidā. Ļoti ceram, ka pārtikas
šanu par šajā rīkojumā noteikto paka būs mazs, bet ļoti praktisks
atbalsts no izglītības iestādes un
kārtību.
3. Uzdodu klientu apkalpošanas pašvaldības.
Savukārt novada sociālā diespeciālistei Ā. Mikšai iepazīstināt ar šo rīkojumu Salacgrīvas nesta vadītāja Ilze Eltamma
novada domes iestāžu un struk- skaidro, ka šobrīd novadā apzinātūrvienību darbiniekus un amat- ti 214 maznodrošināti, trūcīgi un
daudzbērnu ģimeņu bērni, kuriem
personas.
4. Laika posmā no 2020. gada šīs pārtikas pakas tiek gatavotas.
16. marta līdz 2020. gada Tās bērni saņēma 14. un 15. ap12. maijam slēgt klientu apkalpo- rīlī, par visām mācību dienām no
šanu klātienē Salacgrīvas novada 1. līdz 14. aprīlim. Paku piegādi
domē un tās iestādēs. (Papildi- nodrošinās domes sociālais dienāts ar 16.03.2020. rīkojumu nests sadarbībā ar pašvaldības
Nr. 3.6/27, grozīts ar 14.04.2020. autovadītājiem – kurjeriem, nogādājot pārtikas komplektus indivirīkojumu Nr. 3.6/36.)
5. Darbiniekiem ar akūtu elpceļu duāli katram bērnam. Tā kā valstī
infekciju simptomiem nedoties ir pagarināts ārkārtējās situācijas
uz darbu, paziņojot par to per- termiņš, tiks veiktas atkārtotas
sonāla speciālistei līdz attiecīgās piegādes. Sociālā dienesta vadītādarbdienas plkst. 9.00. Darbinie- ja pirmsskolas trūcīgo, maznodrokiem, kuriem netiek izsniegta šināto un daudzbērnu ģimeņu bērdarbnespējas lapa, jāvienojas ar nu vecākiem atgādina, ka dienesta
darba devēju par iespējamo turp- atbalsts ēdināšanā arī tiek saglamāko rīcību darba tiesisko attie- bāts un nodrošināts pārtikas pakas
cību jautājumos (papildināts ar veidā, bet to saņem tikai par mājās
16.03.2020. rīkojumu Nr. 3.6/27). esošiem bērniem, kuri šajā ārkārDagnis Straubergs, tējās situācijas laikā neapmeklē
domes priekšsēdētājs pirmsskolas izglītības iestādi.

Daudzbērnu
ģimenes
(trīs bērni)
pārtikas
paka par
visām
mācību
dienām
no 1. līdz
14. aprīlim

Pašvaldība, tāpat kā citas iestādes un uzņēmumi piemērojas
līdz šim vēl nebijušai situācijai. Tikai dažas (uz vienas rokas
pirkstiem saskaitāmas) pašvaldības ēdināšanu uzsāka martā, un
tikai pāris pašvaldību uzreiz pēc
brīvlaika. Izglītības un zinātnes
ministrijas vadlīnija to darīt paredzēja no 1. aprīļa, kam secīgi
tika piešķirta valsts finansējuma
daļa. Šim uzstādījumam Latvijā
seko vairāk nekā 100 pašvaldību,
tostarp Salacgrīvas. Pašvaldībai
jārēķinās ar valsts finansējuma
daļu un tā novirzīšanu rekomendācijā paredzētajam mērķim.
Mērķis – daudzbērnu ģimeņu
bērni, trūcīgo un maznodrošināto
ģimeņu bērni.
Izskanējis jautājums, kāpēc
šīs pakas nevar piešķirt visiem,
kam pienākas brīvpusdienas.
Bet vienmēr būs jautājums –
kuram tad pienākas. Pašvaldība pēdējos gados mērķtiecīgi
strādājusi, lai tiktu palielināts
ēdināšanas atbalstu saņemošo
izglītojamo apjoms. Ir rasta
iespēja atbalstīt daudzbērnu
ģimenes visos bērnu vecumposmos, sākot jau no pirmsskolas
izglītības uzsākšanas, trūcīgo
un maznodrošināto ģimeņu
bērnus, maksimāli novēršot
diskrimināciju vienas ģimenes
ietvaros. Par pienākšanos var būt

runa tikai valstiskā līmenī noteiktam atbalstam, kam finansējums
secīgi tiek nodrošināts pilnībā.
Izglītojamo no 1. līdz 4. klasei, kuru ēdināšanu 50% apmērā
apmaksā valsts, ēdināšana šobrīd
tiešām tiek pārnesta uz vecāku
pleciem, ja vien šī ģimene nav
daudzbērnu, trūcīga vai maznodrošināta ģimene. Jāatzīmē, ka
šajā vecumposmā 95 personām
ēdināšana šobrīd tomēr tiek nodrošināta. Pašvaldības atbalsts
saglabāts arī 119 izglītojamajiem, kuri to jau arī ir saņēmuši
līdz šim no pašvaldības sociālā
dienesta. Ja kādam no vecākiem,
kuriem bērns līdz šim saņēmis
ēdināšanu, šobrīd to nesaņem,
un patlabanējo ierobežojumu dēļ
būtiski pasliktinājusies finansiālā
situācija ģimenē un ir nepieciešams atbalsts, šī problēma individuāli jārisina sociālajā dienestā.
Pārtikas komplektos produkti par astoņām mācību dienām
no 1. līdz 14. aprīlim ir iegādāti
2431,06 eiro vērtībā.
Ēdināšanas dotācija no 13.
līdz 31. martam tika ieturēta un
netika piešķirta pašvaldībām, ministrija to novirzīja telefonu un
planšetdatoru iegādei, ko izsniedza audzēkņiem, kuriem nebija
iespējas attālināti mācīties.
Ilga Tiesnese

Par nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma
piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību
Ministru kabinets (MK) 2020. gada
2. aprīlī ir pieņēmis noteikumus Nr. 180
Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma
vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar
Covid-19 izplatību. Tie nosaka kārtību,
kādā uz likuma Par valsts apdraudējuma
un tā seku novēršanas un pārvarēšanas
pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību
darbības laiku krīzes skartajam komersantam piemēro publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās
mantas nomas maksas atbrīvojumu vai
samazinājumu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas
kavējuma gadījumā, izņemot maksājumus
par patērētajiem pakalpojumiem – elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi
un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.
Lai pašvaldība varētu pieņemt lēmumu
par pašvaldības nekustamā īpašuma vai
kustamās mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā
ar Covid-19 izplatību, kā arī par kavējuma procentu un līgumsoda nepiemērošanu

pašvaldības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas maksas un citu saistīto
maksājumu samaksas kavējuma gadījumā,
krīzes skartajiem komersantiem nepieciešams iesniegt Salacgrīvas novada domē
iesniegumu un  informāciju atbilstoši MK
2020. gada 2. aprīļa noteikumiem Nr. 180
Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma
vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar
Covid-19 izplatību.
Atbalsts ir piešķirams, ja uz nomnieku
komersantu vienlaikus var attiecināt visus
turpmāk minētos kritērijus:
1. komersantam ir samazinājušies ieņēmumi 2020. gada 2. aprīļa MK 180. noteikumu 3.1. punktā minētajā laika posmā
vismaz par 30%;
2. komersantam nav VID administrēto nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz
1000 eiro;
3. komersantam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav uzsākts maksātnespējas
process;
4. komersantam pēdējā gada laikā nav
bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un
citu saistīto maksājumu kavējumi vai jeb-

kādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju. Ja pēdējā gada
laikā bijuši trīs vai vairāk nomas maksas
un citu saistīto maksājumu kavējumi, bet
uz 2020. gada 29. februāri ir dzēstas parādsaistības pret iznomātāju vai norēķini
pilnā apmērā veikti saskaņā ar iznomātāja
saskaņotu parāda atmaksas grafiku.
Pašvaldība piemēro nomas maksas atbrīvojumu, ja komersants noteiktajā periodā nekustamo īpašumu vai kustamo mantu
vispār neizmanto saimnieciskās darbības
veikšanai Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ.
Ja komersants turpina izmantot iznomāto nekustamo īpašumu, nomas maksas
samazinājums tiks piemērots atbilstoši
komersanta ieņēmumu no saimnieciskās
darbības procentuālajam samazinājumam,
bet nepārsniedzot 90% no nomas līgumā
noteiktās nomas maksas.
Lai saņemtu atbalstu komersantam uz
iesnieguma iesniegšanas brīdi vienotajā
de minimis atbalsta uzskaites sistēmā jāiesniedz elektroniski de minimis uzskaites veidlapu par citu saņemto de minimis
atbalstu, vai jānorāda de minimis atbalsta
uzskaites sistēmā izveidotās un apstipri-

nātās pretendenta veidlapas identifikācijas
numuru. De minimis uzskaites veidlapa
jāaizpilda un jāiesniedz komersanta-atbalsta saņēmēja VID elektroniskajā datubāzē
EDS.  
Ja iznomāto nekustamo īpašumu komersants vispār neizmanto saimnieciskās
darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ ārkārtas situācijas
laikā, jāsagatavo un jāiesniedz veidlapa
par atbrīvošanu no nomas maksas. Savukārt, ja komersants turpina veikt saimniecisko darbību, ir aizpildāma un iesniedzama veidlapa par nomas samazinājuma
piemērošanu. Veidlapas ir pašvaldības mājaslapā www.salacgriva.lv pie raksta Par
nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19
izplatību.
Iesniegumu elektroniski parakstītu sūtīt
uz e-pastu dome@salacgriva.lv vai papīra formātā Salacgrīvas novada domei, ievietojot to vēstuļu kastītē pie Salacgrīvas
novada domes ieejas (Smilšu ielā 9, Salac
grīvā), vai sūtot pa pastu.
Jautājumos par iesniegumu veidlapu aizpildīšanu zvanīt 64071977 vai 64071994.

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2020. gada 28. aprīlis

Turpmāk arī zvejnieki zvejas kuģiem
varēs iegādāties dīzeļdegvielu ar
samazinātu akcīzes nodokļa likmi

31. martā valdība atbalstīja
Zemkopības ministrijas izstrādātos Ministru kabineta (MK)
noteikumus Noteikumi par samazinātās akcīzes nodokļa likmes
piemērošanu zvejniecībā izmantojamai dīzeļdegvielai. Jaunie
noteikumi definē kārtību, kādā
izmantošanai kuģos zvejniecībā
iekšējos ūdeņos un piekrastes
ūdeņos piemēro samazināto likmi dīzeļdegvielai (šobrīd 15% no
akcīzes nodokļa standartlikmes
dīzeļdegvielai jeb 62,10 eiro par
1000 litriem), tās patēriņa limitus
kalendārajā gadā, patēriņa limitu
piešķiršanas, iegādes un administrēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā atmaksā akcīzes nodokli
par dīzeļdegvielu, kas izmantota
kuģos zvejniecībai piekrastes
ūdeņos.
Tiem piekrastes ūdeņu zvejniekiem, kuriem šobrīd nav iespēju iegādāties ostu teritorijās
dīzeļdegvielu ar akcīzes nodokļa
atbrīvojumu, paredzēts nodrošināt iespēju iegādāties dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes
nodokļa likmi degvielas uzpildes
stacijās vai no komersanta, kuram ir speciāla atļauja (licence)
noliktavas turētāja darbībai ar
naftas produktiem vai speciāla
atļauja (licence) degvielas vairumtirdzniecībai, paredzot samaksātās akcīzes nodokļa likmes
atmaksu.
Noteikumi paredz arī iekšējo
ūdeņu zvejniekiem nodrošināt
iespēju iegādāties dīzeļdegvielu
ar samazinātu akcīzes nodokļa
likmi degvielas uzpildes stacijās
vai arī no komersanta, kuram ir
speciāla atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai
ar naftas produktiem vai speciāla
atļauja (licence) degvielas vai-

rumtirdzniecībai, jo saskaņā ar
valsts atbalsta nosacījumiem nav
iespējams noteikt pilnīgu atbrīvojumu no akcīzes nodokļa.
Tiesības iegādāties dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes nodokli tiks piešķirtas tikai tādam
zvejniekam, kas ir saņēmis atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā un ir noslēdzis rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu
un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomas līguma protokolu ar pašvaldību par zveju Baltijas jūras,
Rīgas līča piekrastes vai iekšējos
ūdeņos un marķētu dīzeļdegvielu
izmanto kuģos zvejai iekšējos
vai piekrastes ūdeņos. Turklāt
noteikumos paredzēts, ka tiesības iegādāties dīzeļdegvielu ar
samazinātu akcīzes nodokli nepiešķir, ja zvejnieks ir iegādājies
dīzeļdegvielu ar akcīzes nodokļa
atbrīvojumu.
Noteikumos definēts, ka iesniegums zvejniekam, kas vēlas
iegādāties dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi, jāiesniedz ne vēlāk kā līdz kārtējā
gada 1. februārim.
Minimālās iesniegumā norādāmās prasības ir noteiktas noteikumu projekta 1. pielikumā.
Lauku atbalsta dienests (LAD)
līdz kārtējā gada 1. martam izvērtē zvejnieku iesniegtos iesniegumus, tajos norādītās informācijas
atbilstību noteikumos noteiktajām prasībām, aprēķina marķētās
dīzeļdegvielas kopējo daudzumu
kalendārajam gadam saskaņā ar
noteikumu projekta 2. pielikumā
noteiktajiem marķētās dīzeļdegvielas limitiem un pieņem lēmumu par marķētās dīzeļdegvielas
daudzuma piešķiršanu vai lēmumu nepiešķirt tiesības iegādāties
marķēto dīzeļdegvielu.

Akcīzes nodokli piekrastes
zvejniekiem atmaksā Valsts ieņēmumu dienests (VID), ņemot
vērā LAD vienotajā datubāzē
esošo informāciju par konkrētajā
kalendārajā gadā piekrastes zvejniekam realizēto marķētās dīzeļdegvielas daudzumu, līdz nākamā gada 1. aprīlim zvejnieka
bankas kontā ieskaitot zvejniekam kalendārā gada laikā samaksāto likumā Par akcīzes nodokli
noteikto likmi.
Noteikts, ka LAD izlases veidā pārbauda vismaz 5% zvejnieku, kam piešķirtas tiesības
iegādāties marķētu dīzeļdegvielu
ar samazinātu akcīzes nodokļa
likmi, un ka marķētās dīzeļdegvielas apriti uzrauga un kontrolē
VID.
Tā kā noteikumi stāsies spēkā 2020. gada 1. maijā, un iesniegums zvejniekam, kas vēlas
iegādāties dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi,
2020. gadā jāiesniedz ne vēlāk
kā līdz 1. jūnijam, LAD lēmumu par marķētās dīzeļdegvielas
daudzuma piešķiršanu vai lēmumu nepiešķirt tiesības iegādāties
marķēto dīzeļdegvielu pieņems
līdz 2020. gada 1. jūlijam. Marķētās dīzeļdegvielas daudzums
2020. gadā tiks aprēķināts nevis
par pilnu kalendāro gadu, bet gan
proporcionāli par mēnešiem no
noteikumu spēkā stāšanās brīža,
tas ir no 2020. gada maija līdz
decembrim.
MK Noteikumi par samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu zvejniecībā izmantojamai dīzeļdegvielai stāsies spēkā
2020. gada 1. maijā.
Dagnija Muceniece,
ZM Preses un sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja

XII Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētki pārcelti
uz 2021. gada vasaru
31. martā XII Latvijas Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komiteja, izvērtējot
svētku rīkotāja – Valsts izglītības un satura centra – piedāvātos
scenārijus, pieņēma lēmumu pārcelt tos uz 2021. gada vasaru. Rīcības komiteja uzklausīja svētku
izpilddirektori Agru Bērziņu un
svētku operatīvās vadības grupas vadītāju ģenerāli Arti Velšu.
Jautājumu par Svētku pārcelšanu
uz 2021. gada vasaru skatīja arī
Dziesmu svētku padome, piekrītot rīcības komitejas lēmumam.
– Svētku rīkošanā svarīgākais
ir sabiedrības, jo īpaši dalībnieku drošības jautājums. Covid-19
neprognozējamā epidemioloģiskā attīstība un ārkārtējā situācija Latvijā un pasaulē ievieš
būtiskus ierobežojumus un izmaiņas visās sabiedrības funkcionēšanas jomās. Rīcības komiteja šodien pieņēma vienprātīgu
lēmumu pārcelt svētkus uz nākamā gada vasaru, ņemot vērā gan
medicīniskos, gan cilvēkresursu,
gan organizatoriskos aspektus, tajā pašā laikā respektējot
dziesmusvētku tradīcijas nepār-

trauktības nozīmi. Ceram, ka šī
ziņa neskumdinās potenciālos
dalībniekus, bet ļaus noskaņoties svētkiem ar jaunās izglītības
platformas «Tava klase» starpniecību. Tā būs iespēja izdejot
un izdziedāt arī Dziesmu un deju
svētku repertuāru, – akcentē izglītības un zinātnes ministre Ilga
Šuplinska.
– Rīkotāju komanda jau ir sākusi darbu, lai precizētu ar svētku pārcelšanu saistītos organizatoriskos jautājumus. Dziesmu un
deju svētki ir milzīgs mehānisms
ar daudzām būtiskām sastāvdaļām – mākslinieciskās programmas un to aktualitāte pēc gada,
skašu rīkošana un nolikumi
kontekstā ar svētku pārcelšanu,
valsts dotācijas pārdale, norišu
vietu pieejamība un daudz kas
cits. Visus procesā iesaistītos par
detaļām informēsim līdz mācību
gada noslēgumam. Šobrīd vēlos
pateikties visiem dalībniekiem,
kas cītīgi gatavojušies svētkiem – līdz šim skatēs redzētais
pārliecina ar augsto māksliniecisko sniegumu, pedagogiem,
vecākiem, pašvaldībām un rīko-

šanā iesaistītajiem par līdz šim
paveikto, – stāsta svētku izpilddirektore Agra Bērziņa.
Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētki ir lielākie Latvijas bērnu un jauniešu
kultūras un mākslas svētki, kas
apliecina, ka senās latviešu dziedāšanas, dejošanas un muzicēšanas tradīcijas tiek turpinātas
un turētas godā. Ar dziesmu un
deju svētkiem saistītā bērnu un
jauniešu mākslinieciskā jaunrade noris kultūrizglītības pulciņos un kolektīvos – koros, deju
kolektīvos, pūtēju orķestros,
mazajos mūzikas kolektīvos,
tautas mūzikas ansambļos, vizuālās un lietišķās mākslas, kā
arī teātra mākslas kolektīvos
un bērnu un jauniešu folkloras
kopās. XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
rīkotājs – Valsts izglītības un
satura centrs. Svētku lieldraugs –
Swedbank.
Inga Vasiļjeva,
XII Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku sabiedrisko attiecību
vadītāja
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Zvejas laivu tehniskā
apskate

Salacgrīvas novadā 20. maijā no plkst. 10.30 (Ainaži) tiek organizēta laivu tehniskā apskate! Lūdzu interesentiem pieteikties līdz
15. maijam pa tālruni 64071310 (Ainaži, Salacgrīva), 64020142
(Liepupe), norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, laivu skaitu un
laivu apskates vietu.
Salacgrīvas novada dome

Traktortehnikas apskates
Salacgrīvas novadā
PAGASTS
DATUMS
Liepupe
27. maijs 11.00
Liepupe
27. maijs 12.00
Salacgrīva 20. aprīlis 11.00
11. jūnijs 12.30
Salacgrīva 20. aprīlis 12.30
11. jūnijs 14.00
Salacgrīva 13. maijs 11.00
18. jūnijs 13.30
Salacgrīva 13. maijs 12.30
18. jūnijs 11.00
Salacgrīva 14. maijs 11.00
Salacgrīva 18. jūnijs 12.30
Ainaži
Ainaži

14. maijs 12.00
17. jūnijs 11.00
14. maijs 13.30
17. jūnijs 12.00

VIETA
Birzgaiļi (Duntes darbnīcas)
Skolas iela 14 (Liepupes darbnīcas)
Lauvas, laukums pie tautas nama
Ezerkalni (Korģenes darbnīcas)
Jaunstrautmaļi (Svētciema darbnīcas)
Transporta iela 9 (AS Brīvais vilnis transporta
cehs)
Pērnavas iela 58, Kuiviži (laukums pie ostas
vārtiem)
Krūmiņu iela 3A (VAS Latvijas ACU meh.
darbnīcas)
Brīvības iela 11 (Ainažu autogarāžas)
Mērnieki, pie daudzdzīvokļu mājām

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina – lai piedalītos ceļu
satiksmē, t.sk. arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un
tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt derīgai atbilstošas kategorijas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai, jābūt derīgai OCTA
polisei.
Uzziņām – tālr. 25639700; 26411302 vai www.vtua.gov.lv.

Novada
bibliotēkas strādā
attālināti!

Saskaņā ar Ministru kabineta
lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī Salacgrīvas novada bibliotēka un tās filiālbibliotēkas ir slēgtas klātienes apmeklējumiem un atcelti visi publiskie
pasākumi. Tomēr novada bibliotēku darbs nav apstājies – mēs
turpinām sniegt pakalpojumus attālināti. Visas novada bibliotēkas
nodrošina saziņu ar saviem lasītājiem, izmantojot telefonu, e-pastu,
bibliotēkas mājaslapu un sociālos
tīklus.
Bibliotēkas lasītājiem, kuri neizmanto e-vides pakalpojumus,
piedāvāta iespēja grāmatas pasūtīt
telefoniski. Saņemot pasūtījumu,
tās tiek sagatavotas un izsniegtas
pa logu. Bibliotēkās, kurās nav
iespējams to izdarīt pa logu, grāmatas tiek noliktas norunātā vietā.
Lai saudzētu savu un apkārtējo
veselību, lūdzam neatgriezt bibliotēkās izsniegtās grāmatas līdz
ārkārtas situācijas atcelšanai. Grāmatu nodošanas termiņi tiek pagarināti!
E-vide sniedz plašu piedāvājumu lasītājiem ar iespēju piekļūt
labai literatūrai un piedāvā kultūras norises izbaudīt virtuāli, paliekot mājās.
Sākoties ārkārtas situācijai, strauji pieauga interese par
3td.lv – e-grāmatu bibliotēku.
(Tas ir pakalpojums, kas reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas
tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.) Šobrīd 3td.lv e-grāmatu bibliotēkā pieejams jau vairāk nekā

300 grāmatu latviešu valodā.
Salacgrīvas novada bibliotēkas piedāvā attālināti reģistrēties
bibliotēkās, lai saņemtu autorizācijas datus e-grāmatu lasīšanai.
Vairāk – salacbiblioteka.lv.
Visiem skolēniem, studentiem
un skolotājiem noderīga ir piekļuve datubāzei Letonika.lv (paroles
var saņemt, rakstot uz bibliotēkas
e-pastu). Vairāk par dažādām digitālajām kolekcijām var uzzināt
bibliotēkas mājaslapā.
Bibliotēkas patlaban apdara
laikietilpīgākus atliktos darbus –
krājuma izvērtēšanu, sakārtošanu, labošanu, norakstīšanu, novadpētniecības materiālu pārska
tīšanu un dokumentu mapju sa
kārtošanu.
Bibliotekāriem ļoti pietrūkst
komunikācijas ar saviem lasītājiem, bibliotēkas lietotājiem.
Cenšamies uzturēt saikni virtuāli,
bibliotēkas savās tīmekļa vietnēs piedāvā piedalīties dažādu
atraktīvu uzdevumu izpildē. Lai
iedvesmotu, uzrunātu viens otru,
aicinājām dažādu profesiju pārstāvjus Salacgrīvas novadā nosaukt savas īpašās grāmatas, ko
ieteiktu izlasīt arī citiem. Paldies
drosmīgajiem par dalību! Rezultātu var redzēt bibliotēkas mājaslapā un sociālajos tīklos!
Mūsu ikdiena ir mainījusies,
taču mēs cerīgi un radoši raugāmies nākotnē, jo esam pārliecinātas, ka tiksimies drīz!
Diāna Reide,
Salacgrīvas novada bibliotēkas
vadītājas vietniece
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Positivus festivāls tiks pārcelts

Šī ir ārkārtas situācija, kurā mēs visi
esam pirmo reizi. Īsā laika posmā pasaule pilnībā mainījusies. Laikā, kad daļa
cilvēku cīnās par svarīgāko – dzīvību –,
dažādas grūtības piedzīvo ikkatrs. Šī paziņojuma rakstīšana ir grūtākais, ko nācies
darīt festivāla 13 gadu pastāvēšanas laikā.
Mums jāpaziņo, ka 2020. gada vasara būs
bez Positivus festivāla, tas tiek pārcelts uz
2021. gadu.
Festivāls nevar notikt mākslinieku,
mūziķu, visa tehniskā personāla, bet, pats
galvenais, jūsu – festivāla apmeklētāju –
veselības drošības dēļ. Koncerti no guļamistabām TV vai datoru ekrānos, ballī-

tes dzīvojamās istabās vai uz balkoniem
nekad neaizstās dzīvu koncertu apmeklējuma pieredzi. Diemžēl pārvietošanās
un pulcēšanās ierobežojumi visā pasaulē
liek māksliniekiem atcelt koncertus, bet
festivālu organizatoriem rakstīt atcelšanas
paziņojumus mūsu visu veselības un drošības labā.
Šīs vasaras plānotais Positivus mums
visiem bija ļoti īpašs. Izdevās izveidot
lielisku mākslinieku programmu, par to
saņēmām sen nepieredzētu jūsu atbalstu,
kas tieši atbalsojās biļešu tirdzniecības
rezultātos. Šajā situācijā, kad tik daudz
neskaidrību un bažu, varam apsolīt, ka

darīsim visu, lai šī gada programmu varētu lielā mērā pārcelt uz nākamo festivālu.
Sarunas ar māksliniekiem jau notiek, un
tās ir cerīgas.
Ne uz visiem jautājumiem par pārcelto
festivālu mēs varam atbildēt uzreiz. Šobrīd
droši varam apgalvot, ka biļetes, ko jau iegādājāties, būs derīgas uz pārcelto festivālu 2021. gadā. Sīkāka informācija biļešu
īpašniekiem sekos tuvākā mēneša laikā.
Arī mākslinieku sarakstu, kuri pārcels savas uzstāšanās uz 2021. gadu, mēs nevaram pavēstīt uzreiz. Mēs visi – mākslinieki, menedžeri, koncertu rīkotāji – šoreiz
esam vienā laivā, bet varam apliecināt, ka

visi velta savas pūles, lai tieši pasākumu
apmeklētāji būtu mazākie cietēji šajā situācijā.
Positivus festivāls būs, tikai tas būs jāgaida mazliet ilgāk!
Rūpējieties par savu un savu tuvāko
veselību, esiet pacietīgi, līdzcietīgi un palieciet drošībā!

Zvejnieku parka estrādi gaida pārmaiņas
Daudz ir runāts par nepieciešamajiem
Zvejnieku parka estrādes atjaunošanas
darbiem. 2017. gada jūnijā četras pašvaldības – Carnikava, Saulkrasti, Limbaži un
Salacgrīva – parakstīja sadarbības līgumu
par projekta Vidzemes piekrastes kultūras
un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma
pakalpojumu izveidē un attīstībā – «Saviļņojošā Vidzeme» īstenošanu. Salacgrīvas
novada pašvaldība, startējot projektā, aktivitātē Lībiešu kultūrtelpa, Ziemeļvidzemes
rezervāts – Salacgrīvas novada Zvejnieku
parks – Zvejnieku parks un estrāde plānoja
šīs teritorijas sakārtošanu. Eiropas Reģi
onālās attīstības fonda finansējums projekta
īstenošanai ir 762 tūkstoši eiro, pārējais ir
pašvaldības līdzekļi, kopējās izmaksas –
1 miljons un desmit tūkstoši eiro.
Jau pavisam drīz sāksies Zvejnieku parka estrādes rekonstrukcija. Var teikt, ka
projektu veido divas daļas. Pirmā būs skatītāju solu nomaiņa. Otra – pašas estrādes un
tās apkārtnes pārbūve. Par estrādes pārbūvi
noslēgts līgums ar SIA Igate būve. Būvniekiem būs doti nepilni pieci mēneši. Tā kā
festivāls Positivus šogad nenotiks, būvnieki
jau drīz varēs uzsākt Zvejnieku parka estrādes rekonstrukciju.
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs stāsta: – Šis ir projekts, par ko runājam ļoti ilgi. Birokrātijas
un dažādu citu iemeslu dēļ esam četrus gadus gaidījuši Eiropas Savienības finansējumu. Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienība cīnījās par to, lai Eiropas Savienības
finansējums kultūras jomā neaizietu tikai
uz lielajām Latvijas pilsētām. Mums izdevās panākt, ka līdzekļus saņem arī piekrastes pašvaldības. Mūsu novadā par projekta
finansējumu un ar pašvaldības līdzfinansējumu pārbūvēsim Zvejnieku parka estrādi
un sakārtosim tās apkārtni. Varēsim izdarīt
to, ko esam solījuši iedzīvotājiem.
Projekts paredz, ka estrāde būs no nerūsējošā tērauda plāksnēm, kas atspulgos
priedes un apkārtējo dabu. Līdz ar to estrāde būs viegla un patīkama, iekļausies
ainavā. Ēkas 1. stāvā būs noliktavas Zvejnieku parka vajadzībām (soliem, tehnikai,
aprīkojumam) un labierīcības. Savukārt
2. stāvs būs transformējams, ar pārbīdāmām sienām, to varēs izmantot izstādēm,
konferencēm vai mākslinieku ģērbtuvēm,
sportistu dzīvošanai.
– Esam secinājuši, ka Zvejnieku parka
estrāde ir viena no retajām, kur iespējama
kora dziedāšana. Šajā būvē ir ļoti nopietnas, unikālas konstrukcijas, dzelzsbetona
pārsedzes. Inženiertehnoloģijas ziņā ļoti
interesants būvniecības projekts – vienlaidus betonēšanas sistēma ar stiprinājumiem
un svara līdzsvarojumu attiecībā pret konstrukcijām, kas ir zemē, – uzsver D. Straubergs.
– Zvejnieku parka estrāde atrodas ideālā vietā pie jūras. Rietumu saule, miers,
klusums, bet tajā pašā laikā esam pilsētā, – aizdomājas pašvaldības vadītājs. Viņš
lēš, ka nākotnes estrāde būs tikpat laba kā
Dzintaru koncertzāle Jūrmalā, tikai bez
jumta seguma. Pasākumu organizatoriem
būšot interese par šo skaisto vietu pie jūras.
Ilga Tiesnese
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Novada ceļu un teritorijas
sakopšanas darbi
Veicam meliorācijas grāvju tīrīšanu un nepieciešamo
caurteku maiņu Salacgrīvas pilsētā. Viens no darbiem ir
Branguļmeža ielā grāvju tīrīšana un caurteku maiņa.

l

l
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l Pēc regulāra vandalisma noejai uz jūru no stāvlaukuma
pie tā saucamā Stopbāra iebetonēta barjera, kas regulāri
tika izrauta no zemes.

l Lielā vēja dēļ cietis (izskalots) arī jūras krasts, bojātas
trepes, kas ved uz Zvejnieku parka estrādi. Arī tās bija
noskalotas, bet veiksmīgi uzstādītas un nostiprinātas savā
vietā. Pie trepēm bija jāatjauno daļa no bruģa celiņa.

Smilšu ielā Salacgrīvā sociālā dzīvokļa ūdens akai atjaunotas koka detaļas (vāks un trīsis).

l

Esam izveidojuši lietus ūdens novadi no pamatiem
ēkai Sila ielā 2.
l Pēc ziemas perioda esam sākuši taisnot esošās zīmes,
uzstādīt pa kādai jaunai, piemēram, informācijas zīmes  
par videonovērošanu novadā.
l

Salacgrīvas novadā septiņiem mazajiem tiltiem paredzēta drošības elementu (barjeras) un seguma atjaunošana, arī konstrukciju elementu labošana.
l Tiek sakārtota Kickiņurgas izteka pie Transporta ielas
krustojuma ar Pērnavas ielu.
l Atjaunoti apzīmējumi uz mākslīgā ātrumvaļņa Svētciemā.
l

Esam sākuši rekonstruēt koka noejas uz jūru. Pagaidām tās ir tikai demontētas, to atjaunošana sekos.
l Sākta ceļu un ielu grants seguma uzlabošana Salacgrīvas pagastā, kas iekļauta šī gada plānā. Svētciemā sākušies
darbi, kas turpināsies ar ceļu B6 Ļekungas–Ķieģeļnieki.
Pēc tam sekos nākamie ceļi un ielas, ko uzlabos, uzberot
segumu nepieciešamajās vietās. Tīrīs arī grāvjus un noņems apaugumu.
l

Salabotas avārijas bedres asfalta segumā.
Salīdzinot ar pagājušo gadu, vairākas reizes plosījies
vējš, līdz ar to bija jānokopj liels skaits kritušo koku.

l
l

l Pie veikala Mego salabots bruģis, ko kārtējo reizi sabojājušas smagās automašīnas.

Tīruma ielā 2 km garumā noņemts apaugums no abām
ceļa pusēm. Tagad ceļš izskatās platāks, uz tā klātnes
vairs nekrāsies ūdens.
l Ir apzināts darbu izpildītājs, kas kaisīs pretputes
līdzekli, ko plānots darīt vasaras sākumā.
l Visā novadā ceļi ir noprofilēti.
l Drīzumā tiks sākta ZAAO laukuma seguma un sētas
atjaunošana.
l
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Mācību norise ārkārtējās situācijas laikā
Krišjāņa Valdemāra
Ainažu pamatskolā

Šis ir laiks, kad visa pasaule pārņemta
ar satrauktām ziņām, laiks, kas liek mums
katram mainīties, pārkārtot savu ierasto
ikdienu, domas…
Jau vairāk nekā mēnesi visā Latvijā mācību process norit attālināti. Tas bija liels,
neparedzēts izaicinājums visai Latvijas
izglītības sistēmai un arī mūsu – Krišjāņa
Valdemāra Ainažu pamatskolas skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem.
Saņemot satraucošo ziņu par pasludināto ārkārtas stāvokli valstī pandēmijas
dēļ, mūsu skolas klašu audzinātāji nekavējoties sazinājās ar savu audzēkņu ģimenēm un informēja tās par turpmāko
rīcību. Noskaidrojām par iespējām mācīties, izmantojot informācijas tehnoloģijas.
Ātri noreaģējām un no skolas tehnoloģiju

Dzīve skolā kļuvusi klusāka, bet ne pilnībā norimusi, jo darbojas pirmsskolas
dežūrgrupiņa, kurā no pulksten 7 līdz 19 ir nodrošināta
to bērnu pieskatīšana, kuru
vecākiem nav bijis kontakts
ar Covid-19 slimnieku, nav
apmeklējuši ārvalstis pēdējo
14 dienu laikā un nav citu
bērna pieskatīšanas iespēju, jo ir darbs.
Šādu gadījumu nav daudz, bet pat ja tas ir
1–2 bērni, risinājums jāatrod.
Izmantojot attālināto mācību laiku, skolas saimnieks Normunds Blats un remontstrādnieks Indulis Krūmiņš veic iekštelpu
remontu. Remontā iesaistīti arī citi tehniskie darbinieki. Apkopējas krāso durvis,
logu ailes, grīdas līstes. Daļa darbinieku
veic skolas apkārtnes uzkopšanu – izzāģē
sausos zarus, rušina dobes, ravē celiņus,
strādā stadiona labiekārtošanā.
Skolā ir nepārtrauktas tehniskā personāla un administrācijas dežūras, jo daļa bērnu,
sevišķi piecgadnieki, sešgadnieki un pirmklasnieki mācās attālināti, bet drukātos un
kopētos darbus, tāpat burtnīcas ar rakstu
darbiem reizi nedēļā saņem pie skolas dežuranta un tur atstāj izpildītos darbiņus.
Skolotājiem ļauts strādāt no mājām. Ja

krājumiem un skolas drauga atbalsta nodrošinājām skolotājus un izglītojamos ar
datoriem un planšetēm. Brīvlaika nedēļā
bija iespēja izplānot savu mācīšanas procesu un visiem skolotājiem kopā apgūt
jaunas tehnoloģiju izmantošanas iespējas,
mācību platformas.
Pirmajā mācību nedēļā mācījāmies
visi – gan skolotāji un skolēni, gan viņu
vecāki. Sākām ar dienas režīma sakārtošanu. Paldies vecākiem, kuri ar visu sirdi un dvēseli iesaistījās mācību procesa
organizēšanā, bija atsaucīgi un saprotoši
visa jaunā uzsākšanā! Katram skolotājam
sava mācību priekšmeta apmācība bija jāizplāno līdz pēdējam sīkumam, jāsniedz
ļoti detalizēta informācija un jāveido
darba materiāli dažādās interneta vietņu

Liepupes pamatskolā

kādam ir ērtāk to darīt skolā,
to drīkst, protams, nepulcējoties un ievērojot valstī noteikto distancēšanos. Ar tehnoloģijām esam palīdzējuši
gan skolēniem, gan pedagogiem – uz attālināto mācību
laiku aizdevuši skolas datorus
lietošanā. Paldies datortīklu
administratoram Edmundam
Garancim par operatīvu rīcību!
Sākoties ārkārtas stāvoklim, kas oficiāli
tika paziņots 12. marta vakarā, Izglītības
un zinātnes ministrija 13. marta rītā rīkoja aptauju par tehnoloģiju iespējām skolēniem. Mūsu skolēnu vecāki nodeva ziņas
audzinātājiem, ka katram ir kāda mobilā
ierīce (kaut vecāku), ar ko ārkārtas stāvoklī
var mācīties. Tajā brīdī neviens nezināja,
cik ilgs būs šis laiks un ko nozīmē attālināta mācīšanās. Šo ātro aptauju pieņēma
par pamatu tehnoloģiju – planšetdatoru
un viedtālruņu – dāvinājumam, līdz ar to
mūsu skola un bērni dāvinājumus nesaņēma. Tomēr kopīgiem spēkiem pie ierīcēm
tikuši visi, jo ar telefonu vien, lai kvalitatīvi mācītos, ir par maz, sevišķi, ja tas
uz trim skolēniem ir viens. Lielu paldies
gribam teikt mūsu labvēļiem: Līga Kalēja uzdāvināja pilnīgi jaunu planšetdatoru

Pavasara darbi
novadā

Vairāki pavasara darbi jau paveikti,
bet lielākie vēl gaida savu kārtu. Ainažos
rotaļu laukumā nomainītas šūpoles, ir sakoptas vainagotās liepas, Pērnavas ielā
nozāģēti koki un to vietās iestādīti videi
un ainavai piemērotāki – neliela auguma
pīlādži un vilkābelītes ar vertikāliem vainagiem. Promenādē un pie K. Valdemāra
Ainažu pamatskolas uzlikti jauni puķu
podi, esam papildinājuši arī Ziemassvētku
rotājumu krājumus.
Nemainīgi, kā katru gadu Ainažos un
Salacgrīvā tiks stādītas puķes. Salacgrīvas pilskalnā atjaunos kāpnes, tās būs no
cinkota tērauda ar koka pakāpieniem. Ir
noslēgusies cenu aptauja par Slavas alejas
paplašināšanas darbiem. Būs jaunas vietas
kur izvietot roku nospiedumus, un pie reizes sakārtos krasta nogāzi, ko izskalo lietus ūdeņi. Finansējums ir piešķirts arī āra
terases sakārtošanai pie pirmsskolas izglītības iestādes Vilnītis. Salacgrīvā nojauktas un novāktas laipas uz pludmali. Pavisam drīz tās tiks atjaunotas, jauna noeja uz
jūru būs Ainažos, Kuģu ielas galā.
Šajā gadā plānojam izveidot noformējumu Salacas tilta margām. Esam izstrādājuši iespējamos trīs margu dekorāciju
variantus, lai noskaidrotu īsto, aicināsim

programmās, jāpaskaidro nesaprotamais
tiešsaistē WhatsApp, Skype vai citā interneta vietnē un noteikti, lai pārliecinātos,
ka mācību process ir veiksmīgs, jāsaņem
atgriezeniskā saite jeb paveiktais darbs un
zināšanu novērtējums.
Šis mācību gads ne velti nosaukts par
tehnoloģiju gadu. Tā nosaukums pilnībā
sevi būs attaisnojis. Ļoti liels paldies tehnoloģiju speciālistam Gatim Lānam, kurš
prasmīgi veic savus darba pienākumus

iedzīvotājus paust savu viedokli. Viens no
variantiem Ar mani atkal runā kaijas…
Tās varētu būt krāsainas kaijas, kas pievienotos tām, kuras tur ik pa laikam pulcējas. Otrs variants – Katram salacgrīvietim
savu zivi. Tās varētu būt krāsainas neliela
izmēra un krāsas zivis, ko izkrāsotu paši
salacgrīvieši un viesi. Trešais variants –
Pie jūras dzīve mana – dažādas figūras par
mūsu dzīves tēmu: enkuri, kuģi, kaijas,
zivis… Materiāls, no kāda gatavos figūriņas, atkarīgs no tā, kādu tilta margu dekoru variantu iedzīvotāji izvēlēsies.
Aicinu iedzīvotājus talkot jau tagad,
negaidot Lielās talkas noteikto datumu
– 16. maiju. Talkas vietas joprojām tiek
pieteiktas talkas mājaslapā. Liela pulcēšanās šobrīd nav atļauta, bet talkot var pa
vienam vai diviem, pastaigās ejot. Atlikt
talku uz vēlāku laiku nav labi, jo saaugs
zālīte un neko nevarēs savākt. Maisus var
saņemt domē, iepriekš piezvanot, vai pie
pārvaldniekiem Liepupē un Ainažos. Pilnos maisus savāksim, tikai mums būs jāzina vietas, kur tie ir nolikti!
Lai mums izdodas!
Gundega Upīte-Vīksna,
ainavu arhitekte

vienam bērnam, SIA SABE uzņēmēja Arņa
Skrastiņa personā skolai uzdāvināja četrus
pilnīgi jaunus portatīvos datorus. Paldies
brīnišķīgajiem cilvēkiem par atbalstu!
Skolotāja ikdiena ļoti atšķiras no tās,
kāda tā bija pirms mēneša. Darbs kļuvis
citāds ar to, ka veltāms ilgāks laiks darbu
sagatavošanai, tāpat atgriezeniskās saiknes
veikšanai – darbu labošanai, individuālai
komunikācijai ar bērniem. Darbs skolotājam ir vienatnē – garas stundas pie datora.
Tas prasa pacietību, bieži trūkst sociālo
kontaktu. Kopumā lielākā daļa pedagogu
ar sapratni attiecas pret attālināto mācību
procesu, kas licis mobilizēties un apgūt
jaunas tehnoloģiju iespējas. Kolēģi cits
citu ļoti atbalsta gan ar palīdzību tehnoloģiju jautājumos, gan dalās ar pieredzi,
materiāliem, tāpat sniedz emocionālu atbalstu. Ilgojamies pēc darba ierastajā režīmā, pietrūkst skolēnu radošās enerģijas,
dzīvesprieka un nebēdnību!
Piedzīvots arī tas brīdis, kad bērni sāk
ilgoties pēc skolas, klasesbiedriem un kopābūšanas. Vairāki sākumskolas skolēni
minējuši, ka ilgojas pēc ierastā skolas režīma, taču tikpat daudzi atzīmē, ka mācīties
attālināti ir aizraujoši un tas patīk.
Covid-19 krīze ieviesusi virkni korekciju skolas plānos – atceltas pēdējās divas

un neatsaka konsultācijas. Katram skolotājam, strādājot attālināti, ir izveidojusies
sava pieredze, mums palīdz paši skolēni
un viņu vecāki, kā arī kolēģi ar padomiem,
sniedzot ierosinājumus.
Novēlam mums visiem izturību, pacietību, sirdsmieru, veselību šai sarežģītajā
laikā!
Ieva Skuja,
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas
direktore

Erasmus+ vizītes, plānotie pavasara pasākumi, konkursi, sacensības. Bažas raisa
neziņa, jo, piemēram, vēl 8. aprīlī nebija
precīzas informācijas, kā un vai notiks eksāmeni 9. klasei.
Liels un atbildīgs darbs gulstas uz vecāku pleciem, kuri no sirds iesaistās, atbalsta,
palīdz. Paldies viņiem! Daļa vecāku tikai
tagad tā īsti iepazīst sava bērna raksturu,
varēšanu, spējas un atbildību.
Kopumā jūtamies vēl vairāk kā komanda, vēl vairāk tuvi, nekā kopā ikdienā esot,
un ticu, ka šo laiku pārdzīvosim. Tāpat
ticu, ka šis laiks liks mums atgriezties pie
pamatvērtībām – ģimenes, veselības, mērenības, cieņas. Ļoti priecājos un atzīstu,
ka šis laiks ir nācis kā svētība ģimenēm, lai
kopīgi ar bērniem pastaigātos dabā, ieklausītos putnu dziesmās, kopā strādātu dārzā
un gūtu baudījumu no tā, kopā gatavotu,
sarunātos, mācītos, dzīvotu. Tas bērnam
sniedz drošību un sakņu sajūtu.
Ar saulainu cerību sirdī gaidām pavasari un labas ziņas no infektologiem Latvijā un pasaulē. Ticam un ceram, ka visas
grūtības ir pārejošas. Sargājam savus mīļos
un ģimenes, vēlam visiem labu veselību un
gaišu prātu, labas domas!
Arta Rubeze,
Liepupes pamatskolas direktore

Piekrastes zvejniekiem
kompensēs roņu
radītos zaudējumus

31. martā valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos
Ministru kabineta (MK) noteikumus
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākumā «Kompensācijas shēma par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši aizsargājamie zīdītāji». MK noteikumi nosaka kārtību, kā
tiks sniegts finansiāls atbalsts piekrastes
zvejniekiem, lai segtu aizsargājamo zīdītāju (roņu) radītos zaudējumus to zvejas
rīkiem un nozvejai.
Pasākumā publisko finansējumu varēs
saņemt juridiskas un fiziskas personas,
kuras nodarbojas ar komerciālo zveju
Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes
ūdeņos (turpmāk – atbalsta pretendents)
un kurām kalendārajā gadā, par ko tiek
kompensēti roņu radītie zaudējumi, kā
arī projekta iesnieguma iesniegšanas
dienā ir zvejas atļauja (licence).
Publiskā finansējuma apmērs katram atbalsta pretendentam būs atkarīgs
no konkrēto zivju sugu, kuras ietekmē

roņi (akmeņplekste, sīga, zandarts, asaris, lucītis, menca, vimba, plaudis, lasis,
taimiņš, salaka, reņģe, vējzivs, apaļais
jūras grundulis un plekste), nozvejas apjoma tajā kalendārajā gadā, par kuru tas
pretendē uz publisko finansējumu, uz ko
tiek attiecināts MK noteikumos noteiktais zivju vērtības koeficients un roņu
radīto zaudējumu koeficients.
Lai pieteiktos uz publisko finansējumu, atbalsta pretendentiem Lauku atbalsta dienestā būs jāiesniedz projekta
iesniegums un atbalsta pretendenta deklarācija.
MK noteikumi Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība
pasākumā «Kompensācijas shēma par
nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši
aizsargājamie zīdītāji» stāsies spēkā pēc
to publicēšanas oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis.
Dagnija MUCENIECE,
ZM Preses un sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja
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Salacgrīvas vidusskolā

Ārkārtas situācija valstī,
kuras laikā mācību darbs
notiek attālinātā formā, jāuzlūko kā laiks, kas apvieno ierasto un tradicionālo
ar digitālo un mūsdienīgo.
Šo situāciju Salacgrīvas vidusskolā uztveram
gan kā izaicinājumu, gan
kā iespēju apgūt ko jaunu.
Šajā laikā īpaši būtiski ir
atcerēties, ka ikviens no
mums (bērni, pedagogi un
vecāki) drīkst kļūdīties,
drīkst nebūt perfekti, jo
visi atrodamies vēl nebijušā situācijā, kurā mācāmies
attīstīt toleranci, pacietību,
spēju pieņemt savas un citu kļūdas.
Vislielākais paldies skolēniem, kuri no
sirds cenšas visu izdarīt pēc labākās sirdsapziņas, paldies vecākiem par sapratni un
pozitīvo attieksmi, ko Salacgrīvas vidusskolā ļoti izjūtam.
Paldies skolotājiem, kuri tik ātri spēja
pārorientēt mācību darbu digitālā formātā,
un tehniskajiem darbiniekiem, kas rūpējas,
lai skolā būtu veselībai droša un vizuāli estētiska vide (šobrīd veicam vasaras periodā
paredzētos remontdarbus, lai skolēnus sagaidītu labiekārtotā vidē).
Kādi ir skolas izaicinājumi šajā laikā?
Piemēram, spēja sabalansēt uzdoto uzdevumu apjomu. Katra skolotāja vēlme ir iemācīt savu priekšmetu pēc iespējas labāk,

Šķietami divas nesavienojamas lietas: mūzikas instruments un attālināta mācīšanās. Taču
izrādās, ka tas nemaz nav
tik nesavienojami, tikai
neparasti un nepierasti.
Trompetes pedagogs
Klāvs Borozdins, kurš
ikdienā apmāca sešus jaunos trompetistus, savas stundas vada un veido tiešsaistē, izmantojot Skype platformu. Lielākais
darbs tika izdarīts skolēnu pavasara brīvlaikā, kad K. Borozdins sagatavoja mācību materiālus, lai saviem audzēkņiem
nodrošinātu mācības attālināti. Pedagogs
nofilmējis dažādus īsus video ar elpas vingrinājumiem, kurus nosūtīt audzēkņiem, ir
sarakstīts arī pietiekams daudzums nošu

taču – lielais uzdevumu apjoms tikai rada
nevajadzīgas stresa situācijas. Izaicinājums
ir lielais informācijas apjoms, ar ko ikdienā
šobrīd saskaras bērni, vecāki un skolotāji.
Arī situācijas katrā ģimenē ir atšķirīgas – ja
vecāki visu dienu atrodas darbā, attālinātais
mācību process kļūst vēl sarežģītāks. Salacgrīvas vidusskolā ļoti novērtējam vecāku ieguldījumu un atbalstu, arī konstruktīvu kritiku, kas palīdz novērst nepilnības.
Protams, ir arī ieguvumi – bērnos attīstās
atbildības un patstāvības prasmes, savukārt
skolotāji apgūst un izmanto radošus risinājumus digitālajā vidē, kas noderēs arī tad,
kad no jauna satiksimies savā skolā.
Sanita Šlekone,
Salacgrīvas vidusskolas direktore
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Mākslas skolā

Salacgrīvas mākslas skolā, tāpat kā pārējās izglītības iestādēs, mācību process
norit attālināti. Tas nozīmē, ka mākslas
priekšmetu pedagogi, audzēkņiem mācību uzdevumus raksta, izmantojot e-klases
žurnālu un dienasgrāmatu. Katra priekšmeta pedagogs formulē veicamos uzdevumus un norāda to veikšanas termiņus.
Savukārt audzēkņi izpilda uzdevumus un
nosūta to attēlus WhatsApp vai e-pasta
pielikumos.
Šobrīd izpildīto darbu vērtēšanā e-klases žurnālā tiek izmantotas divas atzīmes –
ieskaitīts vai, nesaņemot atbildi – nv (nav
vērtējuma). Šādu vērtēšanas sistēmu esam
pieņēmuši kā īslaicīgu attālinātā mācību
procesa atspoguļotāju līdz brīdim, kad atkal būs iespējams audzēkņu darbu skates
rīkot mākslas skolā.
Attālinātajam mācību procesam ir vairāki ieguvumi. Vispirms – komunikācijas
nostiprināšana starp pedagogu un audzēkņiem, atbildības sajūtas veicināšana, gan
pedagogiem formulējot uzdevumu rakstiski, gan audzēkņiem izpildot prasīto un saprasto. Jau šobrīd atklājas vairāki nezināmie, par ko klātienes mācību procesā šaubu nebija. Tā, piemēram, mācību stundās
lietotie termini faktūra, tekstūra, apjoms,
toņu gradācijas u.c. saprasti, jo pedagogi
tos skaidrojuši un audzēkņi varējuši atdarināt paraugus. Bet, tiklīdz tie parādās uzdevuma rakstītā versijā, šie jēdzieni kļūst
abstrakti vai pat nesaprotami.
Šādas situācijas ir kā katalizators, kas

Mūzikas skolā

(skaņdarbi un vingrinājumi), izveidots savs kanāls
vietnē Youtube. Katram
audzēknim iekārtota digitālā mape ar veicamajiem, plānotajiem uzdevumiem un nošu materiālu. Mapēs tiek atainoti
arī sasniegtie rezultāti un
uzdotais nākamajai reizei.
Tiešsaistes nodarbības notiek 1–2 reizes nedēļā pedagoga un audzēkņa norunātajā laikā. Ārpus mācību stundām tiek
sniegtas arī konsultācijas un sūtīti papildu
materiāli, ja tas nepieciešams.
Vairākas jaunas prasmes nācies apgūt
mūzikas teorijas skolotājai Daigai Dārziņai, kura materiālus stundām sagatavo 90
audzēkņiem (15 grupām). Lai gan mācību
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process mūzikas teorijā notiek attālināti, tomēr gatavošanās, kam tiek atvēlētas vismaz
26 stundas nedēļā, notiek mūzikas skolā,
kur pieejams nepieciešamais tehnoloģiskais aprīkojums un klavieres. Uzdevumi
solfedžo un mūzikas literatūrai tiek uzdoti
uz nedēļu skolvadības sistēmā e-klase, pašam audzēknim izvēloties un plānojot to
izpildes laiku. Liels atbalsts pedagogam ir
digitālie mācību līdzekļi (uzdevumi), kas
atrodami vietnē www.lnkc.gov.lv/macibumateriali/. Tie ir cieši sasaistīti ar skolā
izmantotajām darba burtnīcām.
Jauns izaicinājums ir dzirdes treniņa jeb klausāmie uzdevumi. Vecākajām
klasēm tika izveidotas WhatsApp klašu
grupas, kurās skolotāja nosūta dažādu elementu secības un dzirdes diktātus. Lai gan
tos katrs audzēknis var klausīties neiero-

atklāj, kuros virzienos akcentējama audzēkņu uzmanība un kam mācību procesā
pievēršama lielāka uzmanība.
Lielākās grūtības sagādā materiālu izmantošanas ierobežotās iespējas. Līdz
šim mākslas skola nodrošināja mācību
priekšmetu izzināšanai nepieciešamos
materiālus, īpaši – telpisko objektu veidošanā. Šobrīd, kad mācības norit attālināti,
audzēkņiem jāiztiek ar tiem materiāliem,
kas viņiem pašiem ir mājās. Tas nozīmē,
ka pedagogam ir visai ierobežotas iespējas
uzdot specifiskus uzdevumus, jo jārēķinās,
lai izmantojamie materiāli būtu visiem
pieejami. Tāpat var just, cik ļoti nepieciešama ir pedagoga klātbūtne darba procesā,
jo īpaši veidošanā un gleznošanā.
Cerot uz krīzes ātrāku pārvarēšanu un
jauno komunikācijas modeļa pilnveidi,
Salacgrīvas mākslas skolas kolektīvs strādā un vēl veiksmi visiem!
Imants Klīdzējs,
Salacgrīvas mākslas skolas direktors

bežotā daudzumā ar iespējām tos arī apstādināt, patīt uz priekšu vai atpakaļ, izrādās,
ka arī tas nemaz nav tik vienkārši. Dzirdes
uzdevumiem dots konkrēts izpildes laiks,
pēc tam tie jānosūta skolotājai.
Kopumā attālinātais mācību process
mūzikas skolā tiek vērtēts pozitīvi. Tas
lieliski atspoguļo gan audzēkņu, gan pedagogu, gan skolas stiprās puses, kā arī
to, kas vēl būtu jāuzlabo. Tomēr visi pedagogi atzīst, ka mācību process šobrīd
rit uz priekšu, tomēr nekas nespēj aizstāt
mūzikas apmācību klātienē, kur tiek izjustas īstas emocijas un saklausītas būtiskas
nianses.
Katrīna Borozdina,
Salacgrīvas novada mūzikas skolas
direktore

Uzvara skaļās lasīšanas Vilnītim – āra mūzikas zona
sacensībās

11. martā Limbažu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā notika
3. Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības.
Šī pasākuma reģionālais posms pulcēja
kopā 10 skolu uzvarētājus. Mūsu skolu pārstāvēja 6.a klases skolēns Adrians
Ginters. Viņš klātesošos iepazīstināja ar

Veronikas Rotas grāmatu Citādie.
Apsveicam ADRIANU ar spožo uzstāšanos un kļūšanu par reģionālo Skaļās
lasīšanas sacensību 2. posma čempionu!

Valentīna Kalniņa,
skolas bibliotekāre

Sakopts
Liepupes
pilskalns
Kad Liepupes pilskalnu nedēļu kop un
saproti, ka līdz Jāņiem nepaspēsi, atliek
pavisam nejauši satikt Liepupes pamatskolas direktori Artu Rubezi… Un viņa
ar saviem palīgiem ir klāt! Ievērojot distanci, nerokojoties, bet ļoti jautrā noskaņojumā darbojoties, pilskalns sakopts.
Paldies, paldies, paldies! Labi, ka strādāt
drīkst.
Arta Zunde

Āra mūzikas zona pie pirmsskolas izglītības iestādes Vilnītis

Liepupes pilskalns ir sakopts vasarai

20. aprīlī pirmsskolas izglītības iestādes Vilnītis teritorijā atklāja pašvaldības
finansiāli atbalstītu, iestādes audzēkņu iniciētu un īstenotu āra mūzikas zonu.
Ideja par āra mūzikas instrumentu izveidi radās Vilnīša vecāku padomes priekšsēdētajai Elīnai Juškai. Uz papīra uzlikto ieceri ar finanšu pieprasījumu Vilnīša aktīvie
vecāki pagājušajā gadā iesniedza projektu
konkursam Iedzīvotāji veido savu vidi.
Pašvaldība šī projekta īstenošanai piešķīra finansējumu, un pagājušoruden veikalā
Acteks tika iegādāti nepieciešamie materiāli. Pie mūzikas instrumentu būves vecāki ķērās klāt pavasarī, un tagad ikviens
mazais iestādes apmeklētājs var izmēģināt

pārbaudīt savas muzikālās prasmes.
Āra mūzikas zonā uzstādīti pieci mūzikas instrumenti: metāla un koka ksilofoni, divas atšķirīga veida bungas un vertikālās cauruļu bungas. Lai instrumentiem
piešķirtu toni, pielietotas īpašas formulas
un pēc toņiem piemeklētas krāsas un to
intensitāte. Līdzekļus materiālu iegādei
(445 eiro) iestādei piešķīra pašvaldība, savukārt uzstādīšanas un krāsošanas darbus
veica paši vecāki.
Vieta, kur tagad ir āra mūzikas instrumenti, līdz šim bija neizmantota, nu bērni
labprāt tur uzkavējas un iemēģina āra mūzikas skaņas.
Ilga Tiesnese
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Salacgrīvas muzeja dārgumi
Ir klāt jauks pavasaris. Mums visiem jau aktīvi gribas rosīties pa āru, sakopt savus
dārzus un īpašumus. Diemžēl vēl arvien atrodas kāds, kam sava īpašuma sakopšana ir
vecās zāles jeb kūlas nodedzināšana… Tad nu ir laiks lūgt palīdzību, lai glābtu vēl kas
glābjams, un saukt ugunsdzēsējus.
Salacgrīvā, tāpat kā visur, ugunsdzēsēji bijuši nepieciešami visos laikos. Pirmsākumos tā bija tikai biedriska un brīvprātīga palīdzība kaimiņu un līdzcilvēku starpā,
bet jau 1902. gadā Salacgrīvā nolemj dibināt brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību, kas
jau profesionālāk un ar speciālu aprīkojumu varētu līdzēt ugunsnelaimē nonākušajiem. Un patiešām īsts dārgums mūsu muzejā ir šīs biedrības kases grāmata, kas sākta
1902. gada 15. septembrī.

Salacgrīvas brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrības kases grāmata. 1903.–1937.g.

Pirmie ieraksti tajā vēsta par ieņēmumiem, kas ir biedru naudas un dāvinājums no Svētciema barona Fēgezaka
(Vegesack). Varam secināt, ka pirmais
biedrības priekšnieks bija Karls Šlaua –
Lielsalacas draudzes mācītājs, Valmieras
diecēzes prāvests.
Jau nākamajā lapā uzskaitīti pirmie
pirkumi: “1 ugunsdzēsēju šprice (ar
roku darbināms sūknis) ar spirālšļauku,
2 kaņepāju šļaukas, 2 misiņa cepures,
3 cirvji, 2 jostas, 2 karabinieri, 2 signālu
taures, 1 trepes, 2 komandieru cepures,
32 bindes”.

Jaunās automašīnas un depo atklāšanas svētki Salacgrīvā, Rīgas ielā. 1935.g.

Svinību viesi. 1935.g.

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības grupas foto ar bindēm ap roku un dzēšanas rīkiem.
1920. gadi

Un tā pamazām lapu pa lapai varam izsekot biedrības aktivitātēm, kas galvenokārt
sastāvēja no ziedojumu vākšanas, loteriju
un dažādu saviesīgu labdarības pasākumu
organizēšanas vismaz divas reizes gadā ar
teātra izrādi, bufeti un deju noslēgumā.
Otrs dārgums ir šīs pašas biedrības
protokolu grāmata. Tā sākta 1913. gada
10. martā ar pilnsapulces protokolu, bet
turpinājumā tiek sasauktas regulāras valdes
sēdes, kuru lēmumus vēlāk paziņo visiem
biedriem. Pārlasot protokolus, var izsekot
visai biedrības darbībai – priekšnieku maiņai, jauno biedru uzņemšanas kārtībai, ziedojumu vākšanai, pasākumu organizēšanai
un arī tādu svarīgu lēmumu pieņemšanai
kā jaunu ugunsdzēsēju rīku iegādei.

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības valdes
sēdes protokols par jaunās motoršļirces
pieņemšanu no ražotāja Konrad Rozenbauer
A/D un apmaksas noteikumiem (fragments).
1936.g.

Kopbilde ar jauno motoršļirci (motorsūkni),
ko saukuši par “lācīti”. 1930.g.

1935. gada 13. septembris. Limbažu
Vēstnesis Nr. 37 – jaunais ugunsdzēsēju
auto

Abas grāmatas esam ieguvuši, pateicoties Laimonim Martinsonam, kurš arī pats
ilgus gadus bijis Salacgrīvas zivju konservu fabrikas brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas priekšnieks un kaislīgs fotogrāfs.
Līdz ar to mūsu muzeja krājumā ir vesels
albums, kas stāsta par brīvprātīgo ugunsdzēsēju dzīvi – galvenokārt mācībām un
sacensībām padomju laikā.
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju mācības.
1970., 80. gadi

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju sacensībās. 1970., 80. gadi

Lai atzīmētu Salacgrīvas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības 85. gadadienu,
1987. gadā Salacgrīvā tika noorganizētas lielas svinības.

Izstāde Salacgrīvas kultūras namā

Svinīgais akts kultūras namā

Gājiens cauri pilsētai – priekšgalā
brandmajors Bubis (Roberts Spuriņš)

Spectērpu un tehnikas demonstrācija

Lai arvien vairāk uzlabotu ugunsdzēsēju darbu un atvieglotu nokļūšanu ugunsgrēka
vietā, 1935. gadā jau bija iespēja iegādāties savu ugunsdzēsēju mašīnu un aprīkot to.
Sekojot citu pilsētu priekšzīmei, arī Salacgrīvas ugunsdzēsēji iegādājušies savu auto.
Šasija pirkta no firmas P. Romans par Ls 3785 ar Bredforda motoru. Auto celtspēja
2,5 tonnas. Par mašīnu iemaksāti Ls 1000 un atlikusē summa jānomaksā gada laikā.
Auto virsbūvi, pēc iepazīšanās ar kaimiņu mašīnām, domāts izdarīt uz vietas.
1936. gada 26. jūnijā Limbažu Vēstnesī Nr. 26 bija publikācija
Salacgrīvas ugunsdzēsēju svinības
21. jūnijā Salacgrīvas brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem bija liela svētku diena. Iesvētīja pārbūvētās depo telpas, kā arī jauno ugunsdzēsības automašīnu. Uz svinībām bija ieradies arī brandmajors Kesners. Dalību ar savām automašīnām vēl ņēma Valmieras, Limbažu, Mazsalacas un Smiltenes-Palsmanes ugunsdzēsēji un Ainažu pilsētas ugunsdzēsēju pārstāvis. Garīgo aktu izpildīja
Lielsalacas ev-lut. draudzes mācītājs V. Migla, pēc tam biedrības priekšnieks Ozoliņš iepazīstināja klātesošos ar biedrības darbību un izdevumiem, kādi cēlušies ar depo pārbūvi un auto iegādi.
Priekšnieka runai sekoja daudzie apsveikumi, ugunsdzēsēju darbības un rīku demonstrējumi.
Iesvētīšanas svinībām vakarā sekoja goda mielasts biedrībā un zaļumu svētki Melnalkšņu parkā,
kas arī izdevās labi. Varam novēlēt rosīgai biedrībai un tās čakliem darbiniekiem un darbiniecēm
arī nākotnē vislabākās sekmes. Ugunsdzēsēju pašaizliedzīgais darbs prasa, ka visa sabiedrība
tiem sniegtu nedalītu atbalstu un mēs esam pārliecināti, ka tā tas arī būs.

Tagad, kā zināms, Ainažos vēl pastāv brīvprātīgo ugunsdzēsēju komanda, bet Salacgrīvā ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta postenis. Būsim uzmanīgi un cerēsim, ka visas ugunsdzēsēju dežūras aizritēs mierīgi, bez izsaukumiem uz ugunsgrēku!
Iveta Kalniņa,
Salacgrīvas novada muzeja krājuma glabātāja
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Piedalies Elektronikas
šķiratlonā EKO laukumos un
laimē vērtīgas balvas!
Līdz 20. maijam ikviens SIA ZAAO darbības reģiona iedzīvotājs, ievērojot
valstī noteiktos piesardzības pasākumus, aicināts piedalīties akcijā Elektronikas
šķiratlons. Tās laikā, bezkontakta ceļā nododot savas nolietotās elektroiekārtas
ZAAO 20 EKO laukumos, varēs piedalīties arī balvu izlozē.
ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints
Kukainis: – ZAAO darbības reģionā aktīvi strādājam ne tikai atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu dažādošanai, bet arī
izglītojam iedzīvotājus paradumu maiņai,
kas sekmē atbildīgu rīcību vides aizsardzībai. EKO laukumu pakalpojumi iedzīvotājiem gadu gaitā kļūst arvien ierastāki.
2019. gadā tieši nolietotas elektrotehnikas
savākšanas akcijā EKO laukumos piedalījās gandrīz 2000 iedzīvotāji, kas ir par
trešdaļu vairāk nekā 2014. gadā, kad
šādu akciju savā darbības reģionā piedāvājām pirmo reizi. Aicinām iesaistīties
«Elektronikas šķiratlonā», ievērojot EKO
laukumos norādītos pasākumus klientu un
darbinieku veselības drošībai. Atgādinām,
ka EKO laukumos ir plašas pārstrādei derīgo materiālu nodošanas iespējas, kuras
var izmantot arī konkrētās akcijas laikā.
Starp dalībniekiem, kuri kādā no šķirošanas laukumiem būs nodevuši nolietotās
elektroiekārtas, 31. maijā tiks izlozēta
lielā balva – jauns televizors, kā arī veikalu tīkla top! dāvanu kartes un citas
pārsteiguma balvas.
ZAAO EKO laukumi atrodas Alojā,
Apē, Augšlīgatnē, Cēsīs, Jaunpiebalgā,
Limbažos, Mazsalacā, Raganā, Raunā, Rūjienā, Salacgrīvā, Saulkrastos,
Smiltenē, Strenčos, Taurenē, Valkā,
Valmierā un reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā Daibe. Precīzas
EKO laukumu atrašanās vietas un darba
laiki – ZAAO mājaslapā www.zaao.lv/lv/
privatpersonam/eko_karte.

Ierodoties EKO laukumā, aicinām rūpīgi ievērot valstī noteiktos piesardzības
pasākumus, fizisko distancēšanos un ierobežojumus attiecībā uz pulcēšanos. Tāpat
pēc laukuma apmeklējuma aicinām rūpīgi
nomazgāt rokas vai veikt to dezinfekciju.
Lai nodrošinātu drošu elektroiekārtu
nodošanu pārstrādei, elektroiekārtas EKO
laukumā jānovieto tikai tām paredzētajā
vietā un tām jābūt neizjauktām, piemēram,
ledusskapim jābūt ar kompresoru, televizoram – ar kineskopu, datoram – ar mātes
plati u.tml.
Akciju Elektronikas šķiratlons organizē
Latvijas Zaļais punkts un SIA Eco Baltia
vide sadarbībā ar veikalu tīklu top!. Tā norisināsies visā Latvijā kopumā vairāk nekā
40 šķirošanas laukumos. Plašāk par akciju –
mājaslapas www.zalais.lv sadaļā Jaunumi.
Atgādinām, ka visa veida nolietotās
un nederīgās sadzīves un elektrotehnikas
iekārtas – veļas mašīnas, televizori, ledusskapji, plītis, datori, monitori, telefoni
u.c. – tiek klasificētas kā videi kaitīgi un
bīstami atkritumi, jo satur videi un cilvēkam bīstamas vielas. Ja baterijas vai elektroiekārtas nenodod otrreizējai pārstrādei,
tās, nokļūstot apkārtējā vidē, rada toksisku piesārņojumu, kaitējot gan dabai, gan
cilvēku veselībai. Elektroiekārtas satur
virkni bīstamu ķīmisku vielu, piemēram,
svinu, kadmiju, alvu, dzīvsudrabu u.c.
Zane Leimane,
SIA «ZAAO» sabiedrisko attiecību
speciāliste
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URDA: #paliecMājās un
saimnieko gudri
Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi mums ir noteikuši aizvien vairāk
ikdienas darbus un mācības organizēt savā
mājsaimniecībā.
Dabas un tehnoloģiju parks URDA  aicina paliecMājās un rīkojies videi draudzīgi! URDA rosina apdomāt, kas jau ir tavas
mājsaimniecības plauktos, lai nenopirku
lieku, neradītu liekus iepakojuma atkritumus, bet tajā paša laikā gudri un efektīvi
saimniekotu savās mājās un nodrošinātu
interesantu mājmācību saviem bērniem.
URDA vides izglītības pedagogi ir izstrādājuši ieteikumus un instrukcijas, kā
mājas apstākļos izgatavot tīrīšanas un kosmētikas līdzekļus, uzkopt, kārtot, izmantojot lietotu iepakojumu, kā mājas apstākļos
piedāvāt aizraujošas un izglītojošas aktivitātes bērniem. Kā rīkoties un ko darīt, va-

rat uzzināt http://www.urda.lv/lv/jaunumi/
urda-paliecmajas-un-saimnieko-gudri.
URDA ir   SIA ZAAO vides izglītības
programmas realizēšanas vieta. URDA kolektīvs vēl visiem labu veselību un turpina
darbu, attīstot vides izglītības programmas
piedāvājumu izglītības iestādēm nākamajam mācību gadam. Jaunais piedāvājums
ietvers vēl plašāku kompetenču pieeju mācību procesā un tēmas integrēšanu skolu
mācību saturā.
Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas
apstākļos klātienes nodarbības nenotiek.
Uzzini jaunākos padomus pirmais
www.urda.lv un facebook.com/urda.lv.
Zane Leimane,
SIA «ZAAO» sabiedrisko attiecību
speciāliste

Pieteikšanās vasaras
nometnēm

Šovasar biedrība Attīstības parks Salacgrīvas novada Kraukļos organizēs trīs
diennakts nometnes: vienu no 26. jūlija
līdz 1. augustam un divas no 2. līdz 8. augustam. Šobrīd mājaslapā www.bindenti.lv
var aizpildīt pieteikšanās anketas diennakts nometnēm:
Meistarnīca – Tēls. No 2. līdz 8.augustam. Personiskās izaugsmes un piedzīvojumu nometne zēniem un meitenēm no 8 līdz
14 gadu vecumam, kuriem patīk mode,
stils un aktīvs dzīvesveids;
Spartakiāde. Vispārīgās attīstības un
piedzīvojumu nometne zēniem un meitenēm no 8 līdz 14 gadu vecumam. Nometne notiks no 2. līdz 8. augustam;
Meža leģendas. No 26. jūlija līdz 1. augustam Vispārīgās attīstības un piedzīvojumu nometne zēniem un meitenēm no 8

līdz 14 gadu vecumam.
Biedrība Attīstības parks plāno arī divas dienas nometnes bērniem no 7 līdz
14 gadu vecumam:
l Meža leģendas – no 27. jūlija līdz 1. augustam;
l Spartakiāde – no 3. līdz 8. augustam.
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 nometnei. Visus darbus, kas saistīti ar
konkrētās nometnes norisi, arī dalībnieku
uzņemšanu, veic nometnes organizētājs.
Ilga Tiesnese

10

l

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

L Ē M U M S Nr. 162
Par nekustamā īpašuma nodokļa
2020. gadam samaksas termiņa
pārcelšanu

Pamatojoties uz likuma Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un
pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību 4. pantu, kas paredz, ka
pašvaldībām 2020. gadā ir tiesības noteikt
citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā Par
nekustamā īpašuma nodokli noteiktajiem,
tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros, un 2020. gada 15. aprīļa Finanšu
komitejas atzinumu, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
1. Pārcelt likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 6. panta trešajā daļā noteikto
nekustamā īpašuma nodokļa samaksas

termiņu par 2020. gadu no 15. maija uz
15. augustu.
2. Uzdot Salacgrīvas novada domes
Finanšu nodaļai nosūtīt lēmumu pašvaldības nekustamo īpašumu administrēšanas
programmas NINO uzturētājiem – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ZZ Dats.
3. Uzdot Salacgrīvas novada domes
Informācijas nodaļai par šī lēmuma pieņemšanu informēt nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus, ievietojot informāciju
pašvaldības mājaslapā un novada avīzē.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2020. gada 22. aprīļa
sēdes lēmumu Nr. 137 (protokols Nr. 5; 1.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5
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. Papildināt nolikumu ar 31.1 un
31.2 punktu šādā redakcijā:
“31.1 Ja domes deputāts komitejas sēdes
laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties
komitejas sēdes norises vietā, attiecīgās
komitejas priekšsēdētājs, kurš vada sēdi,
var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek
izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).
31.2 Domes deputāts 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 par to informējis attiecīgās komitejas priekšsēdētāju.”.

2. Papildināt nolikumu ar 61.1 un
61.2 punktu šādā redakcijā:
“61.1 Ja domes deputāts domes sēdes laikā
atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai
komandējuma dēļ nevar ierasties domes
sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs
var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas
pārraide reālajā laikā).
61.2 Domes deputāts uzskatāms par klātesošu domes 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 pirms sēdes
par to informējis domes priekšsēdētāju.
Neatrodoties sēdes norises vietā, deputāts
nevar piedalīties likuma Par pašvaldībām
40. panta ceturtajā daļā paredzētajos balsojumos.”.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 5
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016. gada
28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 12 «Salacgrīvas
novada pašvaldības nolikums» paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
Norādāmā informācija
raksta sadaļas
1. Projekta nepiecie- Saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 34. panta pirmo daļu domes sēde var
šamības pamatonotikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no domes deputātiem. Ja domes dejums
putāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma
dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs var
noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un
skaņas pārraide reālajā laikā), ja šāda iespēja ir noteikta pašvaldības nolikumā un klātneesošais domes deputāts ir reģistrējies dalībai domes sēdē pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā. Lai pašvaldība varētu noteikt kārtību,
kādā domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference, ir nepieciešams
veikt grozījumus Salacgrīvas novada domes 2016. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 12 Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums.
2. Īss projekta satu- Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā domes deputāts var piedalīties
ra izklāsts
domes sēdē, izmantojot videokonferenci, ja domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties
domes sēdes norises vietā.
3. Informācija par
Neietekmē.
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par
Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvalplānoto projekta
dības teritorijā.
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaiadministratīvajām
na privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.
procedūrām
6. Informācija par
Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sakonsultācijām ar
biedrības pārstāvjiem.
privātpersonām

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

2020. gada 28. aprīlis

Liepupē būs
brīvprātīgo ugunsdzēsēju
postenis
Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība plāno izveidot savu posteni Liepupē.
Biedrības valdes priekšsēdētājs Zigmārs
Dancis stāsta, ka doma paplašināt savu
darbības teritoriju bijusi jau sen. – Jau
sen esam Ainažos, ir izveidots postenis
Korģenē, tagad domājam par posteni
Liepupē. Šobrīd ir izveidojusies situācija, ka līdz ugunsgrēkam Tūjā vai Liepupē
dzēsējiem ir jābrauc 20–30 minūtes. Tas
ir ilgs laiks, un ugunsdzēsēji var paspēt
vienīgi uz krāsmatu aplaistīšanu, – viņš
atzīst.
Iespējamā paplašināšanās pārrunāta ar
Salacgrīvas pašvaldības vadītāju Dagni
Straubergu un Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāju Ilonu Jēkabsoni, ir atrasti
sadarbības partneri Liepupes pusē, veidot brīvprātīgo ugunsdzēsēju posteni tur
apņēmusies Kristīne Mauliņa ar saviem
draugiem.
Ainažu brīvprātīgie ugunsdzēsēji ir
gatavi vienu no saviem auto nodot liepu-

piešu rīcībā. Šobrīd Ainažu brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrība ir uzrakstījusi un
iesniegusi vietējā rīcības grupā Jūrkante
projektu, ar kura piesaistīto finansējumu
plānots iegādāties aprīkojumu ugunsdzēsēju automašīnai.
Z. Dancis ir pārliecināts, ka postenis
Liepupē būs, jo ir pašvaldības atsaucība
un atbalsts, vietējo ieinteresētība, vēlme
un gatavība dzēst un ir biedrības tehniskais nodrošinājums. Ugunsdzēsēju mašīna stāvēs Liepupē, lai pēc iespējas ātrāk tā varētu nokļūt ugunsgrēka vietā un
sniegt palīdzību.
Runājot par Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības paplašināšanos, valdes
priekšsēdētāju satrauc neskaidrība, kas
sagaida Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrību nākotnē pēc novadu apvienošanas. – Šobrīd mēs saņemam lielu atbalstu
no Salacgrīvas novada domes, bet kā būs
pēc reformas? – viņš retoriski vaicā.
Ilga Tiesnese

Iedzīvotāju ievērībai –
ārkārtējās situācijas laikā
VUGD neveic plānotās
pārbaudes dzīvojamā
sektorā

Ņemot vērā informāciju par nenoskaidrotu personu aktivitātēm, apmeklējot
mājokļus un maldinot iedzīvotājus, ka jāpārbauda, vai ir uzstādīti dūmu detektori,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) informē, ka ārkārtējās situācijas laikā VUGD amatpersonas neveic
dzīvojamā sektora plānotās ugunsdrošības
pārbaudes vai apsekošanu.
Atgādinām, ka VUGD amatpersonas
par plānotajām pārbaudēm iepriekš informē par ugunsdrošību objektā atbildīgās
personas – īpašniekus, pārvaldniekus vai
īrniekus. Veicot neplānotās pārbaudes,
tiek uzrādīts VUGD lēmums.
Ierodoties uz pārbaudi, VUGD amat-

persona nosauc vārdu, uzvārdu, amatu un
uzrāda dienesta apliecību. Pārbaudes tiek
veiktas dienesta formastērpā. Ugunsdrošības inspektors nekad neprasīs samaksu par
ugunsdrošības pārbaudes veikšanu.
Ja neesat pārliecināti, vai persona, kas
ieradusies uz pārbaudi, strādā VUGD,
zvaniet pa tālruni 67075824 vai meklējiet
informāciju
www.vugd.gov.lv/kontakti.
Par aizdomīgām personām aicinām ziņot
Valsts policijai, zvanot 110.
Agrita Vītola,
VUGD Prevencijas un sabiedrības
informēšanas nodaļa
Tel. 27899657, 67075871,
prese@vugd.gov.lv
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Salacgrīvas novada pašvaldība rīko rakstisku cirsmu izsoli
saimniecībā Vabriči Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā
Saimniecības Vabriči (īpašuma kadastra Nr. 6625 001 0050,
zemes vienības kadastra apz. 6625 001 0050)
353. kvartāla 09., 8., 9., 10., 21., 22., 19., 9., 30., 44., 47. un 38. nogabala un
zemes vienības (kadastra apz. 6625 001 0059) 354. kvartāla 15. un 22. nogabala cirsmu izsole.
Nosacītā cena – 4618,94 EUR (četri tūkstoši seši simti astoņpadsmit eiro un 94 centi).
Pieteikumā piedāvātai IZSOLES OBJEKTA summai jāpārsniedz nosacītā cena par ne mazāk kā 300 EUR (trīs simti
eiro).

Cirsmu izcērtamā platība un koksnes apjoms
Cirsma
Nr.

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums

Cirtes veids

Cirtes izpildes veids

1
2
2
2
2
2

66250010050
66250010050
66250010050
66250010050
66250010050
66250010050

Sanitārā cirte
Sanitārā cirte
Sanitārā cirte
Sanitārā cirte
Sanitārā cirte
Sanitārā cirte

Sanitārā Vienlaidus
Sanitārā izlases cirte
Sanitārā izlases cirte
Sanitārā izlases cirte
Sanitārā izlases cirte
Sanitārā izlases cirte

3
4
4
4
4

66250010050
66250010050
66250010050
66250010050
66250010050
66250010050
66250010050
66250010059
66250010059

Sanitārā cirte
Sanitārā cirte
Sanitārā cirte
Sanitārā cirte
Sanitārā cirte

Sanitārā izlases cirte
Sanitārā izlases cirte
Sanitārā kailcirte
Sanitārā izlases cirte
Sanitārā izlases cirte

Sanitārā cirte
Sanitārā cirte
Sanitārā cirte

Sanitārā izlases cirte
Sanitārā izlases cirte
Sanitārā izlases cirte

5
6
7

Kv.
Nr.
353
353
353
353
353
353
Cirsmā
353
353
353
353
353
Cirsmā
353
354
354

Nog.
Nr.
9
8
9
10
21
22
kopā
19
9
30
44
47
kopā
38
15
22

Izcērtamais koksnes
apjoms, m3

Izcērtamā Valdošā
platība,
koku
ha
suga
0,43
0,39
0,54
0,46
0,2
0,41
2,00
0,55
1,02
0,3
1,24
2,26
4,82
2,1
2,8
0,80

E
B
E
B
P
P
x
E
E
P
P
E
x
P
E
P

Pēc
invent.
datiem
-

Pēc cirsmas
novērtējuma
37
8
12
9
4
8
41
40
24
7
30
54
115
38
18
21

Pieteikums rakstiskai cirsmu izsolei jānosūta pa pastu slēgtā aploksnē Salacgrīvas novada domei Smilšu ielā 9,
Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV-4033, ar atzīmi Cirsmu izsolei VABRIČI, neatvērt līdz 2020. gada 18. maija plkst. 13
vai personīgi jānogādā Salacgrīvas novada domes pastkastē Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, pie domes galvenās ieejas (pārliecinoties pa tālruni 64071986, vai pieteikums pašvaldībā saņemts), vai rakstot e-pastā dome@salacgriva.lv.
Izsoles dalībniekiem ne vēlāk kā līdz 18. maijam jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods
UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848:
l dalības maksa izsolei – 10 EUR (tai skaitā PVN 21%);
l nodrošinājuma nauda 10% apmērā no noteiktās cirsmu nosacītās cenas.
Izsoles noteikumi pieejami mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, informācija pa tālruni 64071986 vai e-pastu
dome@salacgriva.lv.

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko rakstisku cirsmu izsoli
saimniecībā Sumbri Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā
Saimniecības Sumbri (kadastra Nr. 6672 002 0090,
zemes vienības kadastra apz. 6672 002 0090) 1. kvartāla 8., 11., 17. un 24. nogabala un
2. kvartāla 1., 5., 8. un 14. nogabala cirsmu izsole.
Nosacītā cena – 21 986,35 EUR (divdesmit viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit seši eiro un 35 centi).
Pieteikumā piedāvātai IZSOLES OBJEKTA summai jāpārsniedz nosacītā cena par ne mazāk kā 1000 EUR (viens
tūkstotis eiro).

Cirsmu izcērtamā platība un koksnes apjoms
Cirsmas
Nr
1
2
3
4
5
6
7

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums
66720020090

Cirtes veids

Kopšanas cirte
Sanitārā cirte
Kopšanas cirte
Sanitārā cirte
Sanitārā cirte
Sanitārā cirte
Kopšanas cirte

Kopšanas cirte
Sanitārā kailcirte
Kopšanas cirte
Sanitārā kailcirte
Sanitārā kailcirte
Sanitārā kailcirte
Kopšanas cirte

8
9

Sanitārā cirte
Sanitārā cirte

Sanitārā kailcirte
Sanitārā izlases cirte

10

Sanitārā cirte

Sanitārā kailcirte

66720020123

Kv.
Nr.

Cirtes izpildes veids

1

2

Nog.
Nr.
8
11
17
24
1
1
1
5
8
8
14
14

Izcērtamā Valdošā
platība,
koku
ha
suga
4,28
0,95
0,29
2,31
0,11
0,3
0.38
1.4
1,1
2.77
1.21
0,84

Izcērtamais koksnes
apjoms, m3
Pēc
invent.
datiem

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

Pēc cirsmas
novērtējuma
306
194
25
344
35
43
25
90
322
195
85
200

Pieteikums rakstiskai cirsmu izsolei jānosūta pa pastu slēgtā aploksnē Salacgrīvas novada domei Smilšu ielā 9,
Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV-4033, ar atzīmi Cirsmu izsolei SUMBRI, neatvērt līdz 2020. gada 18. maija plkst. 13
vai personīgi jānogādā Salacgrīvas novada domes pastkastē Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, pie domes galvenās ieejas (pārliecinoties pa tālruni 64071986, vai pieteikums pašvaldībā saņemts), vai rakstot e-pastā dome@salacgriva.lv.
Izsoles dalībniekiem ne vēlāk kā līdz 18. maijam jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods
UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848:
l dalības maksa izsolei – 10 EUR (tai skaitā PVN 21%);
l nodrošinājuma nauda 10% apmērā no noteiktās cirsmu nosacītās cenas.
Izsoles noteikumi pieejami mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, informācija pa tālruni 64071986 vai e-pastu
dome@salacgriva.lv.

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko
zemes gabala daļas 1 ha platībā Jūras piekrastes josla
Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā rakstisku izsoli
Nomas objekts – zemes gabala daļa Jūras piekrastes josla Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, ar zemes
vienības kadastra apz. 6672 011 0104 (1 ha platībā).
Nomas objekta izsoles sākuma nomas maksa gadā – 75 EUR.
Iznomāšanas mērķis – teritorijas labiekārtošana un publiski pieejamu pasākumu un tirdzniecības organizēšana.
Nomas termiņš – 10 (desmit) gadi.
Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
Pieteikums rakstiskai izsolei jānosūta pa pastu slēgtā aploksnē Salacgrīvas novada domei Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV-4033, ar atzīmi Nomas tiesību izsolei «Jūras piekrastes josla» Salacgrīvas pagastā,
neatvērt līdz 2020. gada 18. maija plkst. 13 vai personīgi jānogādā Salacgrīvas novada domes pastkastē Smilšu ielā
9, Salacgrīvā, pie domes galvenās ieejas (pārliecinoties pa tālruni 64071986, vai pieteikums pašvaldībā saņemts), ne
vēlāk kā līdz 18. maija plkst. 13. Informācija pa tālruni 64071986.
Saņemtie pieteikumi rakstiskai izsolei ar atzīmi Nomas tiesību izsolei «Jūras piekrastes josla» Salacgrīvas pagastā,
neatvērt līdz 2020. gada 18. maija plkst. 13, tiks atvērti 18. maijā plkst. 15 Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas sēdes laikā.
Izsoles norises kārtība saskaņā ar rakstiskas izsoles noteikumu 5. nodaļu (izsoles noteikumi pieejami Salacgrīvas
novada pašvaldības mājaslapā www.salacgriva.lv).
Izsoles objektu var apskatīt, saskaņojot laiku pa tālruni 64071986.
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Par mārketinga centru
Radīts Salacgrīvas novadā

20. martā noslēdzās projektu
konkurss par mārketinga centra Radīts Salacgrīvas novadā
apsaimniekošanu. Tika saņemts
viens pieteikums. Vērtēšanas
komisija ar to ir iepazinusies un
nolēmusi iesniegto projekta pieteikumu atbalstīt.
Sakarā ar ārkārtas stāvokli valstī plānots, ka mārketinga
centrs fiziski darbu atsāks 1. jūnijā. Attālināti digitālajās platformās darbs netiks pārtraukts.
Informējam, ka ar 1. aprīli ir
izbeigušās līgumsaistības ar z.s.

Jaunmelbārži par veikala-izstāžu
zāles Radīts Salacgrīvas novadā apsaimniekošanu. Vēlamies
izteikt pateicību z.s. Jaunmelbārži un personīgi Maritai Upītei-Birkenbergai par veiksmīgu
līdzšinējo sadarbību, par ieguldīto darbu un laiku mārketinga
centra darbības nodrošināšanā
un Salacgrīvas novada uzņēmēju
popularizēšanā!
Sagatavoja
Elīna Lilenblate,
Salacgrīvas novada domes
uzņēmējdarbības konsultante

VID izmaksās
dīkstāves pabalstus arī
pašnodarbinātajiem, kas turpina
saņemt nelielus ienākumus kā
nepilnas slodzes darbinieki

Lai Valsts ieņēmumu dienests
(VID) varētu nodrošināt dīkstāves pabalstu vēl plašākam pašnodarbināto personu lokam, ir
papildināti 2020. gada 31. marta Ministru kabineta noteikumi
Nr. 179 Noteikumi par dīkstāves
pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid-19
izplatība.
Līdz ar šīm izmaiņām dīkstāves pabalstam var pieteikties arī
tie pašnodarbinātie, kuri strādā
nepilnu darba laiku privātajā un
nevalstiskajā sektorā, un viņu ienākumi no šī darba vidēji pēdējo
sešu mēnešu laikā nepārsniedz
minimālo mēneša darba algu –
430 eiro mēnesī. Dīkstāves pabalstam tagad var pieteikties arī
pašnodarbinātie, kas daļēji strādā
valsts un pašvaldību budžeta iestādēs vai to kontrolētos uzņēmumos, kur veic pedagoģisko vai
radošo darbu un saņem atalgojumu, kas vidēji mēnesī ir mazāks
par 430 eiro. Tāpat dīkstāves pabalstam var pieteikties tie pašnodarbinātie, kuri ir darba devēji.
Pie tam, pašnodarbinātās personas dīkstāves pabalstu varēs
saņemt arī tad, ja saņem arī vecuma vai izdienas pensiju.
Vēl grozījumi paredz, ka pašnodarbinātajiem, kuri saņem dīkstāves pabalstu, Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra piešķirs
piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā
līdz 24 gadiem, par kuru pašnodarbinātajam uz dīkstāves pabalsta piešķiršanas dienu piemēro
iedzīvotāju ienākuma nodokļa
atvieglojumu.
Arī turpmāk dīkstāves pabal
stam var pieteikties tādas fiziskās
personas, kas reģistrējušās VID
kā saimnieciskās darbības veicēji, ir veikušas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
kā pašnodarbinātas personas, ir
autoratlīdzību saņēmēji vai mikrouzņēmuma nodokļu maksātāji
vai arī individuālie komersanti.
Uz dīkstāves pabalstu nevar
pretendēt tie pašnodarbinātie,
kuri vienlaikus veic pilnas slodzes darbu kā darba ņēmēji, un
kuri kā darba ņēmēji pilnas vai
nepilnas slodzes darbā pēdējos
sešos mēnešos pirms ārkārtējās
situācijas izsludināšanas vidēji
mēnesī ir saņēmuši algu, kas pārsniegusi 430 eiro apmēru.
Kā var pieteikties dīkstāves
pabalsta saņemšanai?
Lai pieteiktos dīkstāves pabalstam, pašnodarbinātā persona

iesniedz noteiktas formas pamatotu iesniegumu VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS).
Par laiku no 14. līdz 31. martam iesniegums jāiesniedz līdz
25. aprīlim (tā ir brīvdiena, tāpēc līdz nākamajai darbdienai –
27. aprīlim) un turpmāk – līdz
nākamā mēneša 25. datumam.
Pašnodarbinātajai
personai
iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs, Latvijā atvērts
bankas konts un dīkstāves periods, kā arī pamatojums par
dīkstāves iestāšanos krīzes radīto
apstākļu dēļ. Iesniegumā jāapliecina, ka norādītajā periodā nav
gūti ienākumi no saimnieciskās
darbības, un ka pašnodarbinātais
nav darbnespējas periodā.
Izņēmums ir autoru un izpildītāju atlīdzības un ienākumi,
kas saņemti no autortiesību un
blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām un nepilna
darba laika nodarbinātības – apliecinājumā jānorāda šo ieņēmumu apmērs.
Pašnodarbināto personu sarakstu, kuras saņēmušas dīkstāves pabalstu, VID publicē savā
tīmekļvietnē sadaļā Covid-19.
Kādi ir valdības noteiktie
kritēriji dīkstāves pabalsta atteikumam?
Valdība ir lēmusi, ka atbalsta
pasākumus varēs saņemt tie nodokļu maksātāji, kuri līdz šim
bijušu godprātīgi un atbildīgi
saistību izpildē pret valsti. Tādēļ,
izvērtējot saņemtos iesniegumus
par pašnodarbināto dīkstāves pabalsta izmaksu, VID stingri jāvadās pēc kritērijiem, kas noteikti
Noteikumos par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām,
kuras skārusi Covid-19 izplatība.
Aktuālā informācija par atbalsta pasākumiem nodokļu jomā
saistībā ar Covid-19 izraisītajām
grūtībām un iespēju tiem pieteikties pieejama VID tīmekļvietnē sadaļā Covid-19, kā arī
Finanšu ministrijas tīmekļvietnes
www.fm.gov.lv sadaļā Covid-19.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā nodokļu maksātāji var
zvanīt uz īpaši šim nolūkam
izveidoto VID atbalsta tālruni
67120020 Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem, kā
arī uzdot savus jautājumus rak
stiski VID EDS sadaļā Sarakste
ar VID.
VID Sabiedrisko
attiecību daļa
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Sveicam jubilārus!
Katra diena ir diena,
lai atpūstos un sapņotu,
lai smietos un brīnītos,
lai mīlētu un baudītu mīlu,
lai runātu un klausītos,
lai priecātos un justos laimīgs.
Katra diena ir diena,
lai dzīvotu!

Katru dienu dzīvojiet
tā skaisti, mīļi un laimīgi!
Lai pavasaris ir jūsos, lai veselība,
dzīvesprieks un gaisma priecē!

SIA Salacgrīvas ūdens paziņo
par decentralizētās kanalizācijas
izvešanas (asenizācijas)
pakalpojuma izcenojuma izmaiņām
Pakalpojums

Mērvienība

Maksa par asenizācijas pakalpojumu Salacgrīvas
un Ainažu pilsētas robežās
Maksa par asenizācijas pakalpojumu Liepupes
un Tūjas ciemu robežās
Transportēšanas izmaksas ārpus apdzīvoto vietu
robežām

1 izvešanas reize
(max 4,2 m³)
1 izvešanas reize
(max 4,2 m³)
1 km

Cena bez
PVN, EUR

PVN
21%,
EUR

Kopā,
EUR

37,19

7,81

45,00

39,67

8,33

48,00

0,58

0,12

0,70

Pakalpojuma izcenojums norādīts par vienu izvešanas reizi (maksimālais iespējamais vienreizējais
apjoms 4,2 m³). Ārpus apdzīvoto vietu robežām papildus tiek izrakstīts rēķins par transportēšanas izmaksām 0,70 EUR (t.sk. PVN) par 1 km.
Minētie pakalpojuma izcenojumi stājas spēkā ar 2020. gada 1. jūniju.

Aktuālie reģionālā
atkritumu
apsaimniekošanas
centra Daibe
pakalpojumi

Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā (RAAC)
Daibe šobrīd turpinās atkritumu
pieņemšanas, apstrādes un noglabāšanas procesi atbilstoši vides aizsardzības prasībām. Tiek
nodrošināti un attīstīti drošības
pasākumi darbinieku un klientu
veselības aizsardzībai.
Klientiem, kuriem ir noslēgts līgums ar RAAC Daibe
par atkritumu izvešanu vai pieņemšanu, ir iespēja bez maksas nodot lauksaimniecībā izmantoto iepakojumu – plēves,
maisus, kannas (tīrus, bez dažāda veida piejaukumiem). Par
maksu var nodot lielgabarīta
un būvgružu atkritumus, kā
arī riepas un azbestu saturošu
materiālu – jumta šīferi. RAAC
Daibe klientiem ir iespēja norēķināties ne tikai ar bankas pārskaitījumu, bet arī ar maksājuma
karti. Skaidras naudas darījumi
nav iespējami.
Iedzīvotājiem, kuri vēlas pir-

mo reizi izmantot RAAC Daibe
pakalpojumus un iepriekš nav
noslēgts līgums par atkritumu
izvešanu vai pieņemšanu, nepieciešamais pakalpojums jāpiesaka
pirms došanās uz Daibi pa tālruni
28394140 (darbdienās no plkst. 8
līdz 17).
Visi ražošanas procesi, tai
skaitā atkritumu priekšapstrāde un sagatavošana pārstrādei,
RAAC Daibe šobrīd tiek nodrošināti nepieciešamajā apjomā.
Darbinieki lieto izsniegtos individuālās aizsardzības līdzekļus,
ieviesti drošības pasākumi darbinieku pārvadāšanā un ikdienas
darba organizēšanā.
RAAC Daibe ir iežogota un
apsargāta teritorija, kurā notiek
atkritumu apstrāde un kontrolēta apglabāšana atbilstoši Eiropas
Savienības un Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.
Zane Leimane,
SIA «ZAAO» sabiedrisko
attiecību speciāliste

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