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Salacgrīvas novada

izdevums

Ziemassvētki ir ģimenes svētki, 
un es aicinu: 

cepsim piparkūkas, rotāsim eglīti, 
klāsim svētku galdu, kavēsimies atmiņās, 

teiksim sirsnīgus vārdus saviem tuvajiem un 
mīļajiem cilvēkiem un svinēsim! 

Šādus Ziemassvētkus es neatceros. Valstī noteiktie 
Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi ir skarbi, bet 

Ziemassvētkus neviens nav atcēlis.  Tie ir pāri visām krīzēm! 
Ziemassvētku brīnums ir atnācis katru gadu 

un atnāks arī šogad. Novēlu visiem to sagaidīt! 
Jaunajā gadā vēlu veselību, izturību, cerību un dzīvesprieku!

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Eima bišu klausīties
Ziemassvētku vakarā,
Ja bitītes daiļi dzieda,
Tad būs silta vasariņa.

Lai miers virs zemes 
un cilvēkiem 
labs prāts!

Evija Keisele,
Salacgrīvas novada domes 

priekšsēdētāja vietniece

Optimismu, izturību un veselību vēlu 
visiem nākamajā gadā! Nezaudēsim optimismu, 

skatīsimies uz dzīvi reāli, bet pozitīvi. 
Ziemassvētki ir brīnumu laiks – 

ticēsim tiem un strādāsim,
lai tos īstenotu!

Kristaps Močāns, 
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Veselību, dzīvesprieku un laimi 
Jaunajā 2021. gadā 
novadniekiem vēl 
Sociālais dienests

Balts klusums no debesīm 
snieg un snieg,

Un piesnieg ar klusumu egles,
Pat krūtīs balts vainags tiek.
Bet vidū maza liesmiņa mirdz,
Kā būtu svecīte degoša, –
Tā tava sirds.

Novada 
pensionāru 

biedrības 
valde

	 Cienījamie	
	 Salacgrīvas	novada	
	 pensionāri!

Lai Ziemassvētku prieks valda 
katrā no mums, lai sirds siltums 

sasilda ikvienu, ko satiekam savā 
ceļā! Lai acis saskata gaišumu, kas 

paveras, dāvājot tikai labu! 
Pa gaismas staru kopā sagaidīt 

siltumu un mīlestību!

Lai ziemas saulgriežu zvaigznes ikvienam 
nes debesu gaišumu. Lai nākamais gads ir 
bagāts ar labām domām, darbīgām dienām 
un priecīgiem atelpas brīžiem. Lai mūsos 
mājo un valda godaprāts, neatlaidīga griba 
saprasties, paciest un palīdzēt!

 Būs arī jaunā gadā rūpju stundas garas
 Un laimes mirkļi aši aizzibēs.
 Un sapņi būs un darbs, kas jāpadara,
 Bet tāpēc dzīvojam zem saules mēs.

(K. Apškrūma)

Lai Ziemassvētki atnes ticību tam, ko visvairāk 
vēlaties! Jaunajā gadā staigājiet gaismas un 
mīlestības ceļus, pārliecināti ejiet pretī laimei, 
priekam, veselībai! Lai viss izdodas!

Ilze Ozoliņa, 
Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja

Sudraba meži, kalni un pļavas,
Arī debesis sudrabā mirdz.
Atvērsim šovakar dvēseles savas
Viņu tīrai un patiesai gaismai,
Ziemassvētki pa mājām kad iet.

Lai priecīgs, gaišs un kluss 
Ziemassvētku laiks!
Veselību 2021. gadā! 

Salacgrīvas Sarkanā Krusta valde

Dārgākā dāvana, ko varam pasniegt 
gan mūsu tuviniekiem, gan līdzcilvēkiem, ir laiks, 
klātbūtne, sarunas un smaids. Dāvāsim to cits citam!
Lai patiesas sirsnības pilni Ziemassvētki un 
veselīgs, veiksmīgs jaunais gads!

Ilona Jēkabsone, 
Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja

Ziemassvētki ir cilvēku 
iekšējās gaismas svētki. 
Mēs gaidām mirdzumu 

no iekšienes. No sevis, no tā, 
kas sevī. Un, kad uzmirdzēs 

raķešu gaisma un laukumos – 
egles, pasaules mirdzums 

televizorā žilbinās acis, tad 
ziniet un apzinieties, ka tie ir 

tikai mazi ārēji atspīdumi no tās 
nebeidzami milzīgās gaismas, 

kas mūsos jau ir, mūsos pašos no 
sākumu sākumiem. 

 (Imants Ziedonis)
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 Aktuālākā šobrīd ir koronavī-
rusa izraisītā infekcijas slimība 
(Covid-19). Pēc pēdējiem datiem 
situācija mūsu novadā nomieri-
nās, kovids pierimst, un tā ir laba 
ziņa. Pašvaldība iesaistījās analī-
žu veikšanā un Salacgrīvā, Zvej-
nieku parka administratīvajā ēkā, 
ir izveidots pastāvīgais analīžu 
punkts. Manā skatījumā situācija 
ir absurda: pašvaldība ir gatava 
palīdzēt ar šo vīrusu saslimuša-
jiem vai karantīnā esošajiem, bet 
Fizisko personu datu apstrādes 
likums mums liedz to darīt. Paš-
valdība nevar nodarboties ar ār-
stēšanu, bet mēs palīdzot varētu 
samazināt izolācijā esošo cilvēku 
iziešanu sabiedrībā. Mums šobrīd 
ir zināms viens ar Covid-19 slims 
cilvēks, kurš pats pieteicās paš-
valdībā, un mēs viņam palīdzam. 
Ar sociālo dienestu esam pārru-
nājuši, ka šādos gadījumos varētu 
piegādāt pārtiku un nepiecieša-
mās sadzīves preces. Esam pat 
izskatījuši iespēju, kas notiktu, ja 
Covid-19 sērga uzliesmotu spēcī-
gāk un skartu arī sociālo dienestu. 
Tad pāriesim uz atbalsta līdzekļu 
pārskaitīšanu kontos, talonus un 
pakas piegādāsim tikai tām ģi-
menēm, kurās tiešām zinām, ka 
kontā pārskaitītā nauda nonāk pēc 
piederības. Situāciju ar personas 
datu aizsardzību es novērtētu kā 
pārcentību. Uzskatu, ka pārspīlē-
jam, jo ārkārtas situācijā nav ie-
spējams palīdzēt. Tas īsti pareizi 
nav. 
 Šajā laikā ārkārtīgi svarīgi no-
turēties, lai, krīzei beidzoties, jo 
reiz tā beigsies, uzņēmēji, būtu 
gatavi ekonomiskajam uzrāvie-
nam. Šobrīd mūsu novadā ir uz-
ņēmumi, kuriem ir grūti, savukārt 
citiem iet labi. Šo laiku ir svarīgi 
izdzīvot un saglabāt konkurētspē-
ju. Ir būtiski atjaunot komunikā-
ciju ar uzņēmējiem, kaut arī attā-
lināti, lai zinātu, kā viņiem klājas 
un kā pašvaldība var palīdzēt. 
Labs iesākums tam bija novembrī 
Zoom platformā notikusī jauniešu 
un uzņēmēju konference. 
 Runājot par šī gada darbiem, 
jāatzīst, ka neesam paveikuši visu, 
ko bijām iecerējuši. Darbs pašval-
dībā nav tas vienkāršākais. Mēs 
nestrādājam kā privātuzņēmums, 
pastāv diezgan liela birokrātija, 
ko ir uzlicis likumdevējs. Samērā 
lielu naudu esam piešķīruši paš-
valdības ceļu sakārtošanai, bet, 
ņemot vērā, ka iepriekš nebija 
tehniski pietiekami labi sagatavo-
ta ceļu pamatne un klāt ir ziema, 
ceļu remonta un asfaltēšanas dar-
bus pārcelsim uz nākamo gadu. 

*   *   *
 Lielāki un mazāki projekti ir 
iesākti un ir pabeigti Ainažos, 
Salacgrīvā un Liepupē. Atvēzēju-
šies esam tā kārtīgi. Jāteic gan, ka 

šobrīd nav problēmu nopirkt ne-
pieciešamo inventāru, bet samērā 
grūti ir ar būvniekiem. Praktiski 
katrs otrais objekts pašvaldībā 
beidzas ar iekavētiem darbiem un 
soda naudu. Būvniecības jomas 
eksperti uzskata – problēma ir ne 
tikai tas, ka būvniecības joma ir 
pārgāzta ar finansējumu un trūkst 
darbaspēka, bet arī tas, ka uzņē-
mējiem neveicas darbu plānoša-
na un darbi netiek veikti normālā 
secībā. Lielā daļā gadījumu tas ir 
pieredzes un zināšanu trūkums, 
trūkst būvniecības efektivitātes. 
Šādi kavējās Salacgrīvas kultū-
ras centra apkārtnes labiekārtoju-
ma izbūve, jahtotāju servisa ēkas 
Bura būvniecība. Šobrīd ļoti lē-
nām rit Zvejnieku parka estrādes 
rekonstrukcijas un pārbūves pro-
jekts. 
 Kā pozitīvo piemēru varu mi-
nēt autoceļa Via Baltica pārbūvi, 
kas notiek termiņos, bez aizķer-
šanās. Nākamā gada nogalē darbi 
šajā pašvaldības ceļa posmā tiks 
pabeigti. Paliks tilta pār Salacu re-
konstrukcija. Šis darbs finansiāli 
ir ļoti dārgs, pašvaldība viena to 
paveikt nevar. Lai Salacas tiltu sa-
kārtotu, iespējas ir divas: viena – 
lūgt finansējumu valstij uz līdzī-
giem noteikumiem, kā šobrīd, 
otra – manā skatījumā pareizākā – 
Satiksmes ministrijai pārņemt šo 
infrastruktūras objektu savā īpa-
šumā. A1, Via Baltica ir starp-
tautiskas nozīmes TNT tīkla ceļš, 
tāpat arī tilts. Ne pašvaldība to 
nobraukā, ne pašvaldība var pār-
būvēt. Mēs varam uzturēt, bet tik 
ļoti nepieciešamo pārbūvi veikt 
nespējam. Tilts pār Salacu šobrīd 
ir izmantojams ar kravnesības un 
distances ierobežojumiem. 
 Arī vecā bākas plača un Boc-
maņa laukuma un Krīperu un Kal-
na ielas pārbūves darbi notiek pēc 
grafika, bez kavēšanās. 

*   *   *
 No divu projektu īstenošanas 
pašvaldībai diemžēl ir jāatsakās. 
Viens no tiem ir mākslīgā seguma 
rezerves futbola laukuma būvnie-
cība Zvejnieku parkā. Tur atklātā 
biotopa dēļ to mums neatļāva vi-
des specialisti. Otrs miskastē iz-
metamais projekts ir Salacgrīvas 
pilskalna apkārtnes sakārtošana, 
kur, attīrot grāvjus, bija iecere iz-
veidot ūdens ceļu apkārt pilskal-
nam. Tā bijis vēsturiski. Diemžēl 
to darīt neatļauj Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspek-
cija, jo pilskalns ir arheoloģiska 
vērtība. 
 Daudzas lietas ir nobremzētas 
Covid-19 dēļ. Viena no tām ir 
novadā plānotie šī gada kultūras 
pasākumi. Ar skumju ironiju varu 
teikt – arī ar kultūru var pelnīt, jo 
pasākumiem plānotais finansē-
jums ir novirzīts projektiem. Šo-

gad vairs nebūs skaļu pompozu 
pasākumu, arī salūts atcelts. 

*   *   *
 Sociālajos tīklos ir daudz dis-
kusiju par liegumiem koronavī-
rusa izraisītās infekcijas slimības 
dēļ, pastāv dažādi viedokļi. Mēs 
esam ieņēmuši pozīciju, ko nosa-
ka likumdevējs. Esam likumpa-
klausīgi. Man ir tikai viens jautā-
jums – vai pēc tam, kad šī jezga 
beigsies, kāds paanalizēs un dos 
atzinumu, kur un kādas bijušas 
kļūdas. Kādam no valdības puses 
ir jāatbild par apkārt notiekošo 
haosu. Ārkārtas situācijās val-
stī vienmēr ir kāds, kas pārņem 
varu un uzņemas atbildību. Pa-
rasti tas ir valdības vadītājs, kara 
laikā – prezidents. Ja Covid-19 ir 
tik melns, kā to mālē, tad kādam 
ir jābūt vadītājam! Cilvēki gaida 
risinājumus, rīcības, termiņus. 
Valdības rīcībai ir jābūt konkrē-
tai, noteiktai, tai jārāda ceļš, bet 
diemžēl Valsts prezidentu tas ne-
interesē un premjers nevar savāk-
ties. Neskaidrība un nekonkrētība 
ietekmē arī budžetu. Milzīgie de-
ficīti, kas šobrīd tiek radīti, ir jā-
izmanto ārkārtīgi efektīvi, lai tiem 
būtu pozitīva ietekme nākotnē. Tā 
nedrīkstētu būt vienkārša cauru-
mu aizlāpīšana, lai pēc krīzes nav 
jākonstatē, ka mūsu vienīgā prob-
lēma ir milzīga naudas izšķērdē-
šana un kredīts.
 2021. gada budžeti pašvaldī-
bām ir ievērojami samazināti. 
Varu teikt, ka budžets ir samazi-
nāts no abiem galiem, jo nākama-
jā gadā no iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa pašvaldību budžetā ie-
nāks 75% (šogad 80%), turklāt 
pašvaldībām uzlikti papildu obli-
gātie izdevumi (paaugstinātā mi-
nimālā alga, pedagogu algu lik-
mju izmaiņas un mainītie sociālie 
pabalsti). Šāds budžeta samazinā-
jums ir skaidrs rādītājs, ka valdību 
neinteresē reģionos dzīvojošie, jo 
katrs iedzīvotājs mīt pašvaldībā, 
un, ja samazina pašvaldību resur-
sus, tad mazāk naudas būs ceļiem, 
izglītībai un sociālajai palīdzībai. 
Visam būs mazāk.
 Runājot par Salacgrīvas nova-
da pašvaldības budžetu, jāatzīst, 
ka par spīti samazinājumam esam 
saglabājuši finansējumu biedrī-
bām un turpināsim iesāktos pro-
jektus. Par 50% esam samazināju-
ši prezentācijas un par 10% bāzes 
izdevumus pašvaldības iestādēm 
un struktūrvienībām. Budžets tiek 
samazināts, lai mēs iegūtu vairāk 
brīvo līdzekļu saviem projektiem, 
kuru ir ļoti daudz. Arī nākamajā 
gadā ir jāuzsāk daudz projektu. 
Paldies visiem Salacgrīvas nova-
da pašvaldības iestāžu un struk-
tūrvienību vadītājiem, kuri, iz-
protot situāciju, samazināja savus 
bāzes budžetus. Patīkami apzinā-

Par novadam svarīgāko
 Gada nogale ir laiks, kad cenšamies apkopot 12 mēnešos paveikto, pārskatīt iesākto un padomāt par 
nākotni. Vērtējumu, kāds bijis šis un kas mūs sagaida nākamajā gadā, veic Salacgrīvas novada domes 
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs. 

ties, ka mēs esam viena koman-
da un domē nav darbinieku, kuri 
domātu tikai par sevi. Saprotam 
situāciju un, atšķirībā no Saeimas, 
nedzīvojam uz citas planētas. Mēs 
nevaram runāt par algu palielinā-
šanu nākamajā gadā, izņemot li-
kumā noteiktās minimālās. Paska-
tāmies, kas notiek apkārt, kā par 
savu izdzīvošanu cīnās uzņēmēji. 
Pirmā budžeta kārta jeb bāzes 
budžets apstiprināts domes sēdē 
16. decembrī. Nākamā gada jan-
vārī būs redzami atlikumi un būs 
skaidrība, kādu finansējumu va-
rēsim piešķirt šobrīd aktuālajiem 
projektiem, kas mums jāturpina 
realizēt. 
 Esmu ievērojis, ka parādīju-
sies interese par nekustamajiem 
īpašumiem mūsu novadā. Cilvēki 
tos iegādājas vai pārceļas uz man-
totajiem. Attālinātā darba iespējas 
un noteiktie ierobežojumi maina 
cilvēku ieradumus, un tas priecē. 
Cilvēki ir sapratuši, ka var strā-
dāt attālināti, mierā un klusumā, 
nesēžot sastrēgumos un nemak-
sājot lielu naudu par autostāvvie-
tām. Mūsu novads ir pietiekami 
pievilcīgs: jūra, klusums, miers 
un svaigs gaiss, arī Rail Baltica 
dzelzceļš, kas būs jau 2026. gadā, 
krietni mainīs dzīvi mūsu novadā. 
Lai uzrunātu un ieinteresētu cilvē-
kus pārcelties dzīvot pie mums, 
jārisina dzīvokļu jautājums, bet to 
bez uzņēmēju iesaistes nav iespē-
jams izdarīt. Valsts visu laiku runā 
par atbalstu dzīvokļu jautājumu 
risināšanā, bet nekas nevienam 
netiek dāvināts. 

*   *   *
 Decembra sākumā notikuša-
jā Salacgrīvas ostas valdes sēdē 
apstiprināja uzņēmēja sagatavoto 
rīcības plānu, lai ierobežotu pu-
tēšanu un gruzdēšanu Salacgrīvas 
ostas terminālī. Nupat noslēdzās 
jahtotāju servisa ēkas būvniecī-
bas projekts Salacgrīvas ostā. Tur 
plānoti divi nopietni projekti – vēl 
vienas piestātnes rekonstrukcija 
un jaunu jahtu piestātnes pontonu 
izveide. 

*   *   *
 Esam atrisinājuši problēmu, 
kas bija radusies pēc AS Brīvais 

vilnis attīrīšanas iekārtu pār-
slēgšanas pie pilsētas attīrīšanas 
iekārtām. Šajā situācijā nebija 
sabalansēta viena lieta – sistē-
mā ievadīja par daudz hlora, kas 
piebeidza baktērijas. Ar Valsts 
vides dienesta reģionālās vides 
pārvaldes inspektoriem pārrunā-
jām radušos situāciju un, īstenojot 
divus drošības sistēmu uzlabojo-
šus projektus, gan no Brīvā viļņa, 
gan SIA Salacgrīvas ūdens puses, 
esam problēmu atrisinājuši. Līdz 
2009. gadam Salacgrīvā ļoti tuvu 
jūrai bija divas uzņēmumiem –  
Brīvajam vilnim un Salacgrī-
vai-95 – piederošas attīrīšanas ie-
kārtas. 2009. gadā Lauteros darbu 
sāka pašvaldības uzbūvētas jau-
nas attīrīšanas iekārtas, tika izvei-
doti arī jauni tīkli. Brīvais vilnis 
pieslēgts pašvaldības attīrīšanas 
iekārtām, lai klientu skaits būtu 
pēc iespējas lielāks. Šis apstākllis 
varētu nodrošināt stabilu, pietie-
kami zemu ūdens un kanalizācijas 
tarifu. 

*   *   *
 Nākamais ir pašvaldību vēlē-
šanu un administratīvi teritoriā-
lās reformas (ATR) īstenošanas 
gads. Manā skatījumā, ja valdība 
tā turpinās rīkoties, būs diezgan 
liela nabadzība, budžeta deficīts 
un parādsaistības. Nekas labs 
mūs nesagaida. Bet te ir jāliek 
komats, jo Salacgrīvas novads, 
tāpat kā daudzas pašvaldības 
Latvijā, ir iesniedzis prasību Sat-
versmes tiesā. Tās priekšsēdētāja 
publiski paziņojusi, ka visas šīs 
lietas tiks izskatītas. Nav jēgas to 
darīt pēc reformas, tālab skaidrs, 
ka līdz nākamajām pašvaldību 
vēlēšanām tās izskatīs. Glupi 
izklausīsies, bet šādās krīzēs re-
formas neveic. Tomēr pašvaldību 
vēlēšanām mēs gatavojamies, tās 
būs neatkarīgi no tā, vai notiks 
ATR. Mēs, Latvijas Reģionu ap-
vienība (LRA), startēsim jebkurā 
gadījumā. Man nav citu mērķu, 
es startēšu, jo zinu Salacgrīvu 
un vēlos dot savu pienesumu no-
vada attīstībā. LRA un arī mūsu 
komanda Salacgrīvā ir optimis-
tiski noskaņota un enerģijas pilna 
 strādāt.

Marei Malvīnei Īstenajai sasniegumi starptautiskā konkursā
 Šī gada novembrī Somijas pilsētā Tur-
ku notika starptautiskais kora, vokālās un 
instrumentālās mūzikas festivāls JSFest, 
kas veltīts šīs valsts ievērojamākajam 
komponistam – Janam Sibeliusam. 
 Savu pieteikumu festivālam jau pava-
sarī nosūtīja Salacgrīvas novada mūzi-
kas skolas vijoles klases audzēkne Mare 
Malvīne Īstenā, kura muzikālo ceļojumu 
uz Somiju gaidīja ar lielu nepacietību, lai 
piedalītos festivāla konkursā, koncertos, 
meistarklasēs un tiktos ar mūziķiem no 

visas pasaules. Lai gan pats brauciens ne-
notika, tomēr festivāls netika atcelts, visi 
konkursa dalībnieki tajā piedalījās attāli-
nāti, savu uzstāšanās programmu iesūtot 
videoformātā. 
 Mare Malvīne festivālā piedalījās ins-
trumentālās mūzikas konkursā solistu ka-
tegorijā vecumā līdz 15 gadiem, kurā tika 
pārstāvēti dažādi instrumenti – klavieres, 
vijole, čells, saksofons, flauta, arfa. Šajā 
grupā startēja dalībnieki no Krievijas, 
Bulgārijas, Austrijas, Ukrainas, Somijas, 

Norvēģijas, Ķīnas un Latvijas. Prieks un 
lepnums, ka konkursa žūrija Mares Mal-
vīnes sniegumu novērtēja ar 2. pakāpes 
diplomu. 
 Lai gan šāda pieredze, iesūtot savu uz-
stāšanos video, Marei Malvīnei nav sveša, 
tomēr jaunā vijolniece atzīst, ka konkur-
sos tomēr labprātāk piedalītos klātienē. 
Tas saistīts ar to, ka kvalitatīva ieraksta 
veikšanai ļoti grūti nodrošināt pareizu 
apgaismojumu, skaņas un video kvalitāti. 
Viņa pati saka: – Klātienes konkursā tev 

ir dota tikai viena iespēja, kas jāizmanto. 
Tajā brīdī jāizdara viss, kas ir tavos spē-
kos. Ierakstot video, grūtāk koncentrēties, 
jo zini, ka varēsi ierakstīt vēlreiz. Taču tas 
nemaz nav tik vienkārši, jo katru reizi tas 
prasa aizvien vairāk spēka un enerģijas. 
 Sveicam Mari Malvīni ar panākumiem 
starptautiskajā konkursā! Paldies viņas ģi-
menei (īpaši mammai Ingūnai), koncert-
meistarei Lolitai Jakabsonei un skolotājai 
Santai Kalniņai!

Katrīna Borozdina
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 Gada nogalē gribas pāršķirstīt 
darba plānotāju un atskatīties 
uz padarīto, sakārtot domas nā-
kamajiem darbiem un idejām. 
2020. gads iesākās skaists, pirma-
jās gada dienās ar prieku un pa-
teicību kopā ar konkursa Ziemas 
rota komandu devāmies ciemos 
pie konkursa dalībniekiem. Tās 
bija īpašas tikšanās, kad mūsu 
novada cilvēki ar mīlestību stās-
tīja, kā top rotas Ziemassvētkiem, 
rūķiem, sniegavīriem, cik dažkārt 
sarežģīti ir saslēgt virtenes, lai 
veidotos svētku stāsts. 
 Gada sākumā tika parakstīta 
ģenerālvienošanās starp Salac-
grīvas novada pašvaldību un 
Latvijas Izglītības un zinātnes 
darbinieku arodbiedrības Limba-
žu starpnovadu arodorganizāciju 
ar mērķi veicināt sadarbību un 
sociālā dialoga attīstību starp paš-
valdību un arodorganizāciju par 
novada izglītības iestādēs strādā-
jošo tiesisko aizsardzību, darba 
un sociālajām garantijām. Ārpus 
šīs vienošanās katrā izglītības ies-
tādē ar darba devēju ir noslēgts 
koplīgums, kurā darbiniekiem 
paredzēti dažādi bonusi. 
 Februārī pašvaldība parakstī-
ja četru gadu sadarbības līgumu 
ar ZZ Čempionāts, kas pavasarī 
Zvejnieku parka teritorijā plā-
noja trīs dienas organizēt sporta 
un prāta spēles, draudzīgas sa-
censības, radošus uzdevumus 

5.–12. klašu skolēniem no visas 
Latvijas. Pasākumu mērķis – vei-
cināt sasvstarpēju cieņu, iecietī-
bu, draudzību Latvijas skolēnu 
vidū, attīstīt spējas darboties ko-
mandā, kā arī palīdzēt skolēniem 
atklāt sevī līderības prasmes, po-
pularizēt aktīvu, radošu un gudru 
dzīvesveidu jauniešu vidū. 
 Šogad pirmo reizi īstenojām 
Salacgrīvas novada bērnu un jau-
niešu nometņu projekta konkur-
su, kura mērķis ir bērnu un jau-
niešu lietderīga brīvā laika orga-
nizēšana, rīkojot bērnu interesēm 
atbilstošas nometnes. Pašvaldība 
šī projekta līdzfinansēšanai atvē-
lēja 20 000 eiro. 
 Salacgrīvas novada pirms-
skolas izglītības iestāde Vilnītis 
piedāvā vēl nebijušu palīdzību – 
bērnu uzraudzības pakalpojumu –  
vecākiem, kuri Salacgrīvā ir at-
vaļinājuma laikā vai strādā attā-
lināti. Tā var būt droša, saturīga 
un lietderīga laika pavadīšana 
bērniem vecumā no pusotra līdz 
septiņiem gadiem.
 5. martā no Salacgrīvas uz 
Rīgu devās novada jaunieši, uz-
ņēmēji un seniori, uz šosejām 
izbrauca smagā tehnika, lai ko-
pīgā piketā pārstāvētu Salacgrī-
vas novada iedzīvotāju intereses 
saistībā ar administratīvi terito-
riālo reformu. Mēs šeit dzīvojam, 
mācāmies, strādājam, audzinām 
bērnus un mums visiem Salacg-

Par 2020. gadu
 Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, 
kultūras, sporta un jaunatnes lietās Evija Keisele stāsta par šogad 
paveiktajiem darbiem, gūtajām atziņām un secinājumiem.

rīvas novads ir ļoti svarīgs. Mēs 
neesam pret reformu kopumā, 
bet neizprotam šos nepārdomā-
tos, neizsvērtos, nepamatotos 
lēmumus. Sajūtas ir smagnējas, 
jo saprotams, ka cīnās latvietis 
pret latvieti. Latvijas attīstība 
mums visiem ir svarīga! Cerība, 
ka Valsts prezidents iedziļinā-
sies un likumu neizsludinās bija 
maldīga, tautas prezidents atklāti 
tautai pateica, ka likums ir saga-
tavots nekvalitatīvi, bet to tik un 
tā izsludināja. Es piekrītu poli-
toloģes Rīgas Stradiņa universi-
tātes profesores Ilgas Kreituses 
viedoklim, kura teica: – Runājot 
par tautas prezidenta funkciju, tā 
Levitam nav izdevusies, jo tautas 
prezidents ir tad, kad tu ej pie 
tautas un runā ar tautu, saņemot 
atbildes un reaģējot uz to, ko tau-
ta saka. Bet mēs savu iedzīvotāju 
intereses pārstāvēsim un cīnīsi-
mies līdz galam! Gaidām Satver-
smes tiesas lēmumu.
 Turpinām aktīvi piedalīties da-
bas sakopšanas talkās, šogad gan 
ģimenes lokā, bet nekunkstam – 
vienkārši ejam un darām. Darbs 
mani nekad nav biedējis, to mācu 
arī saviem dēliem.
 Domājot par jauniešu un uzņē-
mējdarbības kompetences attīstī-
bu un jauniešu brīvprātīgā darba 
sekmēšanu, šogad pieņēmām 
pragmatisku un pārdomātu lē-
mumu – izveidojām Salacgrīvas 
novada jaunatnes un uzņēmēj-
darbības iniciatīvu centru Bāka. 
Vēlamies dot iespēju jauniešiem 
veidoties par neordināri domājo-
šām, radošām personībām, kuras 
nākotnē taps par darba devējiem, 
ne tikai ņēmējiem. Jaunizvei-
dotais centrs novembrī lieliski 

sevi spēja pierādīt pirmajā jau-
niešu, uzņēmēju un sadarbības 
partneru attālinātajā konferencē. 
Novembra Salacgrīvas novada 
domes sēdē apstiprināja ilgi gai-
dīto brīvprātīgā darba nolikumu, 
kura mērķis ir iesaistīt jauniešus 
Salacgrīvas novada sabiedriskās 
dzīves norisēs, uzlabot apkārtē-
jās vides dzīves kvalitāti, iesaistīt 
humānu, sociālu un vides problē-
mu risināšanā, veicināt jauniešu 
lietderīga brīvā laika pavadīšanu, 
pilnveidojot praktiskās darba ie-
maņas un attīstot darba ieradu-
mus.
 Paldies par novērtējumu, no-
minējot mani par Gada salac-
grīvieti 2020! Šogad ar virtuāliem 
sveicieniem, ziediem un domām, 
bet tas bija īpaši! Paldies jums, 
mīļie Salacgrīvas novada ļaudis! 
Es centīšos šo titulu godāt un tur-
pināt strādāt no sirds savai pilsē-
tai un tās cilvēkiem. Paldies, ka 
jūs man ticat! Skaistā zivs vitrāža 
rotā manas mājas logu! Mēs esam 
stipra tauta, kas atminas savas 
saknes un tur godā savas tradīci-
jas. 
 Šajā savādajā laikā ir svarīgi 
aktivizēt sevī pirmatnējo enerģi-
ju. Liekas, šis digitālais laikmets 
grib mūs aizmaldināt. Dažbrīd 
esam apmaldījušies sociālajās at-
rakcijās, pazaudējušies civilizāci-
jas līkločos. Latviešu tautasdzies-
mas jeb dainas aicina saprast, kas 
un kāpēc es esmu, ko daru, uz 
kurieni dodos, kāda jēga ir manai 
dzīvei. Vai tas, kas notiek ar mani 
un maniem bērniem, ir tas, ko 
es gribu? Mums jāatgriežas pie 
pirmavota! Tas palīdzēs neapmal-
dīties milzīgajā informatīvajā lau-
kā. Šajā laikmetā aicinu atcerēties 

par savstarpēju cieņu un empātiju 
vienam pret otru. 
 Visiem novada pedagogiem 
saku paldies par pielāgošanos 
jaunajiem izaicinājumiem un pre-
timnākšanu vecākiem, piedāvājot 
arī sākumskolas audzēkņiem mā-
cīties attālināti. No šīs situācijas 
savā ikdienas darbā jāpārņem tie 
ieguvumi, ko esam atklājuši un 
izmantojam šobrīd. Esmu pateicī-
ga, ka šajā laikā spējam izanalizēt 
un izvērtēt, kas mums ir patiesi 
svarīgs un kas jāatmet. Novēlu arī 
turpmāk darbu darīt ar mīlestību, 
jo bērni jūt, kas ir īsts un kas falšs. 
Visiem vēlu mieru dvēselē un mī-
lestību. 
 Mūsu amatiermākslas kolektī-
vu vadītājiem un pašdarbniekiem 
šis laiks ir izaicinājuma pilns, jo 
klātienē tikties nevar. Bet zinu, 
ka mēs ar katru mirkli tuvojamies 
brīdim, lai atkal satiktos, dziedātu, 
dejotu, spēlētu un iejustos. Ar ne-
pacietību gaidām, kad būs pabeig-
ta Zvejnieku parka estrāde, kurā 
varēsim svinēt savus dziesmu un 
deju svētkus! Paldies kultūras, 
bibliotēkas, muzeja, tūrisma dar-
biniekiem, kuri šajā sarežģītajā 
laikā cenšas radīt atmosfēru, lai 
mūsu ļaudis var redzēt, sajust, pa-
smaidīt, pieskaries Ziemassvētku 
brīnumam! Šis laiks mums dod 
iespēju darīt. Ja dara no sirds, tad 
nevar kļūdīties, jo tas ir pa īstam! 
Paldies novada sportistiem, trene-
riem, vecākiem! Sirsnīgs paldies 
mūsu biedrībām par notikumiem, 
koncertiem, radošajām meistar-
klasēm, sacensībām! Tas ir mil-
zīgs spēks un atbalsts! Priecāsi-
mies par bērniem! Viņu patiesais 
prieks ir tik īsts, dabīgs un patiess. 
Ieklausāmies bērnos! 

Egles  
iedegšana  
Ainažos

 Latviešu sakāmvārds māca – 
Taisi ratus ziemā, ragavas vasa-
rā. Tāpēc Ainažu pilsētas pārval-
de jau laikus pārskatīja un laboja 
savā pārziņā esošos svētku ro-
tājumus, lai gada nogalē pilsētu 
varētu pušķot ar skaistām rotām 
un izgaismot, tā radot svētku gai-
sotni ikvienam iedzīvotājam un 
pilsētas viesim. 
 Ainažu pilsētas galvenā egle 
ir uzstādīta pilsētas centrā, galve-
nās – Valdemāra – ielas krustoju-
mā ar Brīvības ielu. Tur to pušķo 
jau ilgāku laiku. Pirms pieciem 
gadiem šajā laukumā esam ie-
stādījuši arī svētkiem paredzētu 
sudrabeglīti, kas labi ieaugusies. 
Pagaidām gan tā ir vien aptuve-
ni 1,50 m gara, tālab pašvaldībai 
piederošā teritorijā jau vasarā 
tika noskatīta apmēram 8 m gara 
galvenā pilsētas egle. Tuvojoties 
svētkiem, ar Andra Jaunbalo-
ža palīdzību tā nogādāta svētku 
laukumā. Tradicionāli kopā ar 
galveno egli rotājam arī blakus 
esošo sudrabeglīti un vides ob-
jektu – zvejas laivu, kurā šogad 
satupuši divi pašu gatavoti rūķi.
 Egles rotāšanai izmantotas 
iepriekšējos gados sarūpētās 
lampiņu virtenes balti dzeltenā 
nokrāsā. Šogad akcentam iegādā-
tas sarkanas un dzeltenas nelielu 
bumbiņu gaismas virtenes, kā arī 
astoņi krāšņi izgaismoti dekoratī-
vi kuģu stūres rati. Tie simbolizē 
Ainažus kā Latvijas jūrniecības 
šūpuli un ir Salacgrīvas novada 
domes pirmā velte Ainažu pil-

sētai nākamgad atzīmējamajā  
95 gadu jubilejā. 
 Pilsētas galvenā egle tika 
iedegta Otrajā adventē, 6. de-
cembrī. Saskaņā ar valstī no-
teiktajiem ārkārtējās situācijas 
noteikumiem svētku pasākumu 
nerīkoja, tomēr, iededzot eglīti, 
ikviens garāmgājējs varēja klau-
sīties Ainažu kultūras nama at-
skaņotas Ziemassvētku dziesmas 
un uz brīdi piestāt, lai gūtu sev 
svētku noskaņu un prieku.
 Lielu paldies gribam pateikt 
Ainažu pilsētas pārvaldes ēku 
un apsaimniekojamās teritorijas 
pārzinim Andrim Jēkabsonam un 
viņa palīgiem, diviem čakliem 
rūķīšiem Edgaram Grīviņam un 
Jurim Laiviņam, kuri šogad sapo-
sa pilsētu svētku rotās. Paldies arī 
visiem pilsētas uzņēmējiem un ie-
dzīvotājiem, kuri izrotājuši savus 
pagalmus, balkonus, logus. Tikai 
kopīgi darbojoties, mūsu pilsēta 
iemirdzas īstā svētku krāšņumā. 
Šī gada nogales svētki mums 
visiem paies bez tik ierastajiem 
pasākumiem, tāpēc jo svarīgāk ir 
katram pašam piedomāt pie svēt-
ku sajūtas radīšanas. Iedegsim 
gaismiņas, cepsim piparkūkas, 
pīrāgus. Piezvanīsim cits citam 
vai pat personīgi nogādāsim ma-
zas pārsteigumu dāvaniņas līdz 
sev mīļo cilvēku pastkastītēm!
 Vēlam visiem sirsnības un 
pateicības pilnus Ziemassvēt-
kus! Lai mums nepietrūkst labu 
domu, darbu un vārdu!

Ainažu pilsētas pārvalde

 Trešajā adventē Salacgrīvā ie-
dedza pilsētas egli. Lai ievērotu 
noteiktos ierobežojumus, pašval-
dības vadītāja Dagņa Strauberga 
svētku uzrunu varēja skatīties 
tiešraidē novada facebook kontā 
internetā. Savukārt egles iedeg-
šanas šovu – gaismu un mūzikas 
lielisko saspēli – varēja redzēt 
tiešraidē un ik pēc 20 minūtēm tas 
notika no jauna. Šiem svētkiem 
par godu no Valmieras Olimpis-
kā centra atvestais sniegs priecēja 
mazos salacgrīviešus, kuri, to iz-
baudot, uz mirkli aizmirsa gan par 
egli, gan turpat esošo Ziemassvēt-
ku vecīti.
 Sveicot Trešajā adventē un 
pilsētas egles iedegšanas svētkos, 
domes priekšsēdētājs sacīja: – Šo 
laiku gribas salīdzināt ar vētru, 
pērkona negaisu, kad visa sabied-
rība ir uztraukusies un nobijusies, 

uztraukusies gan emocionāli, gan 
ekonomiski. Mēs esam neprog-
nozējamā gaidās, un tas ir uz-
traukums. Bet mīļie klātesošie un 
skatītāji, pēc katras vētras, pēc 
katra negaisa atkal uzspīd saule, 
iestājas miers, daba un pasaule 
kļūst tīrāka un labāka. Arī tagad 
tā būs! Mums atkal būs prieks, 
ierosme, skaistiem brīnišķīgiem 
darbiem un brīnišķīgām attiecī-
bām. Ziemassvētki ir tāds jauks 
miera laiks, kas vairāk domāts 
sev, ģimenēm, lai priecātos par to, 
ka mums ir tuvie un mīļie cilvēki. 
Par to liecina arī tas, ka gandrīz 
katrā logā ir gaisma, ir rotājumi, 
uz sētām saliktas salaveča cepu-
res. Tātad viss ir kārtībā un mūsu 
sirdīs ir un paliek Ziemassvētku 
miers. Gaišus, priecīgus, siltus un 
mīļus jums Ziemassvētkus!
 Todien Kuivižus, Vecsalacu, 

Svētciemu, Korģeni un daudzu 
namu pagalmus Salacgrīvā ap-
meklēja Ziemassvētku vecītis, lai 
dotu ziņu – Ziemassvētki būs arī 
šogad! Tāpat Salacgrīvā notika 
cilpošanas spēle, kurā varēja star-
tēt ģimenes un individuāli dalīb-
nieki. Dodoties pastaigā pa pilsē-
tu, pārgājienā, vai brienot mežā un 
pa ceļam lietotnē Loquiz risinot 
jautājumu cilpas, jauki pavadīja 
laiku svaigā gaisā un izkustējās. 
Tūlīt pēc egles iedegšanas spē-
les organizatore Kristīne Paegle 
sveica un izlozēja sponsoru un 
atbalstītāju sarūpēto dāvaniņu sa-
ņēmējus. 12. un 13. decembrī Sa-
lacgrīvas cilpošanas spēlē pieda-
lījās 70 komandu, kopskaitā 206 
dalībnieki. 
 Paldies organizatoriem un plā-
notājiem, svētki izdevās!

Ilga Tiesnese

Salacgrīvā gaiša pilsētas egle

Ziemassvētku vecītis pie veikala Maxima Salacgrīvā

https://loquiz.com/
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 Salacgrīvas mākslas skolai aizrit astoņ-
padsmitais mācību gads. Pilngadība. Salī-
dzinot ar cilvēka mūžu, tāda kā brieduma 
robeža, kad ne tikai jāuzņemas atbildība 
un jāsāk rūpēties par savu mērķu piepil-
dīšanu, bet arī brīdis, kad sabiedrībai no 
tevis jau tiek kāda noteikta vērtības daļa.
 2020. gads Salacgrīvas mākslas skolai 
gluži tāpat kā visiem tuvākā vai tālākā 
apkārtnē, pasaulē, visos kontinentos, bijis 
neparedzētu izaicinājumu laiks. Tomēr, 
neskatoties uz atliktiem laika grafikiem, 
projektiem un nenotikušiem notikumiem, 
skola ir strādājusi un turpina to darīt rado-
ši, atraktīvi un nepārtraukti. 
 2020. gada profesionālās ievirzes izglī-
tības mākslas un dizaina jomas program-
mas valsts konkursā mākslas skolas au-
dzēkne Saule Ķūrena ieguvusi 1. un Elza 
Krasovska – 3. vietu. Jau ceturto gadu pēc 
kārtas Salacgrīvas mākslas skolai ir god-
algotās vietas! Savā pilngadībā varam būt 
ļoti, ļoti priecīgi!
 Ik reizi, kad Salacgrīvas mākslas skolas 
vārdu dzirdam publiskajā telpā, esam prie-
cīgi par saviem bērniem un viņu sasniegto. 
Lai tas būtu varējis notikt un tā būtu arī 
turpmāk, diezin vai pietiktu ar audzēk-
ņiem un skolas direktoru, ir vajadzīgi labi 
pedagogi un atbildīgi skolas darbinieki. 
Lūk, viņi: Anna Laicāne, Vita Valdmane, 
Liene Medne, Madara Paula Medne, Ēvi-
ja Kraukle, Egita Repele, Sanita Reiziņa, 
Rita Tomsone, Gundars Āboltiņš un Ver-
ners Lazdāns. Daudzbalsīgs radošs kolek-
tīvs, katrs ar savu rakstura piesitienu un 
dāsnumu.
 Lūk, ko par mākslas skolu saka pedago-
gi, kuru nopelns ir godalgotie audzēkņi!

 M. P. Medne par būtiski svarīgo sko-
las darbībā min saskarsmi un savstarpējo 
domu apmaiņu. Viņa to raksturo kā galda 
tenisa spēli – galvenais ir trāpīt to atsitie-
nu. Un novēl: – Lai apstākļi uzlabotos, lai 
varam būt atkal saskarsmē!
 Ē. Kraukle, analizējot S. Ķūrenas dar-
bu, norāda, cik svarīgi ir strādāt mērķtie-
cīgi, ar skaidru vīziju un apņēmību. Tad 
rezultāts nekur neizpaliks!
 Un tā visus šos četrus gadus atzinības 
guvuši audzēkņi, gan no Salacgrīvas, gan 
Ainažiem un Liepupes. – Ja saliekam 
kopā pa lielajiem burtiem – tāda kā māk-
slas SALa Vidzemes ziemeļos! – tā par šo 
vietu Latvijas kartē saka V. Valdmane. 
 – Ir tik labi būt daļai no iedvesmas un 
bērnu prieka – mēs esam jauni, skoliņai 
tikai 18, bet vai mīlestība pret mākslu vis-
pār var novecot? – vaicā L. Medne.
 Tāda šobrīd ir Salacgrīvas mākslas sko-
las kolektīvā asinsrite! Daudzveidīga, ra-
doša un dzīva. 
 Tuvojas ziemas saulgriežu laiks, kad 
atskatāmies uz padarīto un ar apņēmību 
skatāmies nākotnē. Būs atkal jauni sasnie-
gumi! Noteikti būs! Lai visiem mums gai-
ši Ziemassvētki!

Imants Klīdzējs

 P.S. Par augstiem sasniegumiem valsts 
mēroga konkursos Salacgrīvas novada 
mākslas skolas audzēknes S. Ķūrenu un 
E. Krasovsku un pedagoģes Ē. Kraukli, 
L. Medni  un V. Valdmani valsts svētkos 
sumināja novada domes priekšsēdētāja 
vietniece Evija Keisele, savukārt atzinības 
rakstus un pateicības klātienē viņas saņē-
ma nedaudz vēlāk. 

Mākslas skolas pedagogi, atceroties vasaru

Salacgrīvas mākslas 
skola 2020

 Šogad vairāk nekā citus gadus gri-
bas baltu sniegu, lāsteku un sniegpārslu 
mirdzumu, iebrist piesnigušā mežā, tālu 
projām no visiem un visa: telefoniem, zū-
miem, vatsapiem, e-pastiem... Atrast sevi 
klusumā un baltumā, brīvu no steigas un 
ikdienas rūpēm, neieslēgt televizoru un 
nedzirdēt sliktas un biedējošas ziņas. Gri-
bas, lai skola pielīst ar bērnu bezbēdīga-
jām čalām, smiekliem, prieku. 
 2020. bijis pārbaudījumu gads mums 
visiem. Tomēr katrs pārbaudījums ir kā 
svētība, lai cilvēks kaut ko iemācītos. Ie-
mācījušies šogad esam daudz: sadarbo-
ties, mācīt un mācīties atšķirīgi no ierastā, 
strādāt ar dažādām tehnoloģijām dažādās 
vidēs, saprast un uzklausīt otru pēc bū-
tības un ar muguras smadzenēm uztvert 
noskaņojumu, emocijas, vēlmes, grūtības 
un veidus, kā atbalstīt, palīdzēt, būt vie-
notiem virzībā uz mērķi. Šis gads mums 
attiecību ziņā ir ļāvis svinēt sirds Ziemas-
svētkus, kuru laikā biežāk sarunājamies 
un sadzirdam viens otru, veltām laiku cits 
citam, uzklausām, saprotam, atbalstām, 
esam kopā un klātesoši. 
 Tuvojoties Ziemassvētkiem un gada 
nogalei, ierasts izvērtēt paveikto. Šogad 
tā ir ļoti daudz: skolas ārpuse un telpas 
piedzīvojušas lielas pārvērtības. Sakārtots 
piebraucamais ceļš, ietves, apgaismojums 
un pagalms parādes pusē, nomainīti lielie 
gaiteņu logi, ieklāti grīdas segumi vairā-
kās telpās, noslēgumam tuvojas moderna 
mājturības kabineta meitenēm ierīkoša-
na, uzstādīšana un piegāde teju sāksies 
āra trenažieriem. Lielu prieku bērniem un 
pedagogiem sagādājusi trīs modernu in-
teraktīvu paneļu iegāde, kas dod iespēju 
vadīt stundas attālināti pavisam citā kva-
litātē.. Pie jaunām IT ticis angļu valodas 
kabinets, kas arī izremontēts. Remonti no-
tikuši krievu valodas kabinetā, gaiteņos un 
tualetēs. Liels paldies Salacgrīvas novada 

domei par atbalstu! Par septiņiem jauniem 
datoriem esam pateicīgi Izglītības minis-
trijai, tie piegādāti, lai atvieglotu attālināto 
mācību procesu. Par četriem jauniem por-
tatīvajiem datoriem esam pateicīgi mūsu 
ilggadīgajam ziedotājam Arnim Skrasti-
ņam. 
 Pārmaiņas skārušas ne tikai skolas ēku, 
bet mācību procesa norisi gan pēc for-
mas, gan būtības. Uzsākta kompetencēs 
balstīta pieeja 1., 4., 7. klasei, pirmo reizi  
2020. gadā saskārāmies ar attālinātu mā-
cību procesu, kas gan bērniem, gan peda-
gogiem un vecākiem licis paskatīties uz 
izglītošanu daudz kompleksāk un visap-
tverošāk. 
 Liels paldies vecākiem, kuri ir atvērti 
sadarbībai, atbalstoši, pacietīgi un gatavi 
iesaistīties sava bērna izglītošanā. Tāpat 
pateicos pedagogiem, kuri ar lielu atbil-
dību darījuši savu darbu, pat krietni vai- 
rāk – ir atbalstījuši, uzmundrinājuši, mo-
tivējuši, modinājuši, konsultējuši, turklāt 
strādā klātienē un attālināti. Paldies! 
 Paldies bērniem, kuriem šis laiks ir īpa-
ši grūts, jo pietrūkst sarunu, satikšanās, 
pietrūkst pulciņu, treniņu, tusiņu. Bieži 
vien visu garo dienu, kamēr vecāki darbā, 
viņiem vieniem jātiek galā ar sadzīves rū-
pēm, mācībām un vientulību. Paldies! 
 Pateikties gribas arī visiem sadarbības 
partneriem, kuri ir atbalstoši, pretimnāko-
ši. Paldies!
 Novēlu visiem šos Ziemassvētkus pa-
vadīt mierīgi, bez steigas, rast laiku rim-
tām sarunām, mieram un kopābūšanas 
priekam. Atvērt sirdi labestībai un mīlestī-
bai. Lai balts sniegpārslu mirdzums ienāk 
katrā sirdī, katrā mājā, nesot līdzi prieku, 
veselību un mīlestību. 

Priecīgus Ziemassvētkus 
Liepupes pamatskolas kolektīva vārdā 

vēl direktore Arta Rubeze

Lai zaļais egles sīkstums cerībām
Un sirdīm miers, ko Ziemassvētki dod.
Bet vērtības priekš dienām nākamām
Mums pašiem sūrā darbā jāatrod.

Nāk Ziemassvētki ar svētvakaru,
Kā sudraba svečturis pasaule šķiet,
Kur ticība labajam gaismojot garu
Šai naktī gan pilīs, gan būdiņās zied.

(K. Apškrūma)

 2020. gadu aizvadot, Salacgrīvas no-
vada muzejs saka lielu PALDIES saviem 
šī gada atbalstītājiem – izstāžu autoriem, 
dāvinātājiem un brīvprātīgajiem palīgiem. 
Visi viņi ir mūsu novadnieki, šeit dzīvo un 
strādā vai arī te ir viņu saknes. 
 Par spīti vīrusam, kad muzejs vairākus 
mēnešus bija apmeklētājiem slēgts, ir no-
tikušas vairākas jaukas izstādes. Šovasar 
mūs priecēja krāšņie Lindas Vikas epoksī-
da gleznojumi izstādē Pavediens, pēc ku-
ras saņēmām dāvinājumā gleznu Aurora 
borealis un sienas dekoru. 
 Arī gleznotājs Aldonis Cīrulis papildi-
nāja muzeja gleznu kolekciju ar Svētupi 
pavasarī un Kluso dabu ar ķirbi, tā pie-
vienojot muzeja krājumā jau esošajam zie-
mas skatam rudens un pavasara ainavas. 
 Adventes laiku muzejs sagaidīja ar 
Salacgrīvas mākslas skolas bērnu un pe-
dagogu kopīgu izstādi. Jutāmies svētkiem 
rūpīgi sagatavojušies. 
 Pateicamies Rutai Valeniecei par ne-
savtīgo palīdzību nākamās izstādes saga-
tavošanā. Pagaidām gan vēl neatklāsim, 
ko īsti gatavojam, lai tas paliek 2021. ga-
dam! To visiem vēlam sagaidīt veseliem 
un možiem, un to mūsu zaļajā novadā 

palīdz uzturēt jūra un mežs. Ejam staigāt, 
dziļi ieelpot un domāt par pavasari! Kat-
ram salacgrīvietim novēlam vismaz reizi 
gadā iemest aci pie mums muzejā. Mēs 
strādājam jums, dārgie draugi! 

2020. gads Salacgrīvas novada muzejā
 Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu 
2021. gadu!

Ieva Zilvere,
Salacgrīvas novada muzeja 

direktore
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 25. novembrī Salacgrīvas no-
vada domes priekšsēdētājs Dagnis 
Straubergs un Salacgrīvas novada 
uzņēmējdarbības konsultante Elī-
na Lilenblate devās pie šī gada 
konkursa Salacgrīvas novada 
Gada uzņēmējs uzvarētājiem un 
klātienē pasniedza viņiem atzinī-
bas rakstus. Konkursa uzvarētājus 
interneta tiešraidē paziņoja Salac-
grīvas novada domes priekšsēdē-
tāja vietnieks Kristaps Močāns 
valsts svētku svinīgās uzrunas lai-
kā 18. novembrī. 
 Vispirms pašvaldības pārstāv-
ji sveica uzvarētāju nominācijā 
Novada ģimenes uzņēmums. Šo-
gad tā ir zvejnieku saimniecība 
Kurķis. Pasniedzot atzinības rak-
stu tās īpašniekam Aleksandram 
Rozenšteinam, novada domes 
priekšsēdētājs sacīja: – Paldies 
tev un tavai ģimenei. Prieks, ka 
jau vairākās paaudzēs nēģu ta-
cis un nēģu zveja ir jūsu ģimenes 
rūpals, turklāt šim darbam un 
tradīcijai ir turpinātāji. Tavs uz-
ņēmums nav tikai nēģi, tā ir tra-
dīcija, pēctecība un novada popu-
larizēšana. Lai jums izdodas un tā 
turpināt! Pats A. Rozenšteins, sa-
ņemot atzinības rakstu, atklāja, ka 
bijis ļoti pārsteigts, kad uzzinājis 
par šo nomināciju. – Paldies par 
augsto novērtējumu! Tas bija pār-
steigums. Šis ir darbs, ko es protu, 
kas ir manā sirdī un kuru es gribu 
darīt, – viņš teica. Pataban gan 
nēģu murdi uz laiku izcelti krastā, 
bet darbi saimniecībā nav apstāju-
šies. Aleksandrs puspajokam atzi-
na, ka ar galvu reizēm var vairāk 
nozvejot nekā ar divām rokām:  
– Nepazvejojot šodien, varēšu zve-
jot vēl ilgi, jo pašlaik upē ūdens 
līmenis ir augsts, liela straume, 
peldošās niedres un koki, tacis 
būtu apgāzts un nekā te nebūtu.
 Šogad nominācijā Novada 
ražotājs atzinības rakstu un pie-
miņas balvas saņēma SIA Kubik-
metrs. Ar uzņēmuma īpašnieku 
Armandu Upīti pašvaldības vadī-
tājs tikās pie domes. Pasniedzot 
atzinības rakstu, viņš sacīja: – Ne 

pirmo reizi uzņēmums tiek sumi-
nāts šajā konkursā. Varbūt nomi-
nācija bijusi cita, bet šogad iedzī-
votāji ir nobalsojuši un konkursa 
vērtēšanas komisija, saliekot 
kopā visas sarežģītās formulas, ir 
secinājusi, ka tituls «Novada ra-
žotājs» ir piešķirams tieši «Kubik-
metram». Priecājamies un priecā-
simies arī turpmāk «Kubikmetru» 
redzēt atzītāko un labāko uzņēmu-
mu skaitā. Atkārtotās nominācijas 
liecina, ka uzņēmums strādā labi!
 Tituls Novada mājražotājs/
amatnieks šogad piešķirta SIA  
TP KASTES.  Sveicot uzņēmē-
ju Mārtiņu Baķi, D. Straubergs 
uzsvēra, ka atbilstību vienai vai 
otrai nominācijai nosaka iedzī-
votāju balsojums: – Kādam esi 
palicis atmiņā, ka sāki no mazu-
miņa. Tavs uzņēmums ir audzis un 
attīstījies, prieks par to. Vērtējot 
apkopotos datus, arī komisija bija 
patīkami pārsteigta, kā audzis 
apgrozījums un cik straujiem so-
ļiem tu ej uz priekšu. Novēlam 
arī turpmāk attīstīties! Lai darbs 
dod prieku un augļus! Situācija 
valstī un pasaulē noteikti uzlabo-
sies. Pats Mārtiņš, lai gan nedaudz 
samulsis par atzinību, pateicās, 
tomēr atzina, ka šis gads nav tas 
vienkāršākais. Ražošanas kritums 
esot ļoti būtisks, no pieciem strā-
dājošajiem palikuši divi. – Nozare 
ir gana specifiska un zināšanas ir 
iegūtas gadu gaitā, tādēļ zaudēt 
darbiniekus ir īpaši sāpīgi. Šādus 
speciālistus tā īsti nekur nemā- 
ca, – viņš sacīja. Nelielam skaid-
rojumam – SIA TP KASTES ražo 
profesionālas transporta kastes, 
kas paredzētas skaņas un gaismas 
aparatūrai, ekrāniem, mūzikas 
instrumentiem, sporta inventāram 
u.tml, kā arī izgatavo dažādu mo-
difikāciju portatīvos bārus un mo-
bilās darba stacijas. 
 Novada lauksaimnieka gods 
Salacgrīvas novadā šogad pie-
šķirts SIA Kronīši AK. Bioloģiski 
sertificētā saimniecība nodarbojas 
ar smiltsērkšķu stādu audzēšanu 
un smiltsērkšķu ogu ražošanu. Tā 

ir vienīgā stādaudzētava Baltijā, 
kas piedāvā bioloģiski sertificētus 
stādus komercdārziem. – Šis nav 
tikai oficiāls apsveikums, bet tā ir 
pateicība par paveikto, – pasnie-
dzot atzinības rakstu, sacīja no-
vada domes priekšsēdētājs. Viņš 
sacīja paldies par padarīto un ap-
liecināja, ka par Kronīšu nākotnes 
plāniem priecājas gan novads, gan 
apkārtējie. Saimniecības vadītāja 
Kristīne Bogdānova bija aizkusti-
nāta par atzinību: – Jauki, ka ie-
dzīvotāji par mums ir nobalsojuši. 
Savu uzņēmējdarbību Salacgrīvā 
attīstīt viņi nolēmuši ne bez ie-
mesla, viens no galvenajiem, kā-
pēc viņiem tik labi iet ar ekspor-
tu, ir atrašanās blakus A1 šosejai.  
– Šobrīd fiziskajos darbos gan ir 
neliels klusums un miers, bet no-
tiek plānošana un resursu iegāde 
nākamajai sezonai. Tā kā esam 
Baltijā vienīgie bioloģiskie smilt-
sērkšķu stādu audzētāji, darba 
pietiek, – viņa atzina.
 Šajā dienā atzinības rakstu No-
vada darba devējs pašvaldības 
vadītājs pasniedza un veiksmi vē-
lēja arī SIA JMK LUX īpašniekam 
Kasparam Runcim, kura uzņē-
mums atrodas Svētciemā. Saņe-
mot balvu, K. Runcis apliecināja, 
ka tā esot dāvana dzimšanas die-
nā. – Pirms astoņpadsmit gadiem 
dzima mūsu uzņēmums, – viņš 
palepojās. Šķiet Kaspara uzņē-
mums ir vienīgais visā Eiropā, kas 
ar uzrakstu Salacgrīva uz saviem 
auto reklamē mūsu novadu un nes 
pilsētas vārdu pasaulē burtiskā 
nozīmē. Jāatgādina, ka JMK LUX 
ir augošs Latvijas uzņēmums, kas 
nodarbojas ar dažāda veida koka 
produkcijas un dārza ainavu ele-
mentu ražošanu. Tā darbība ir ti-
kai un vienīgi koka izstrādājumu 
ražošana un tirdzniecība. 95% uz-
ņēmuma produkcijas tiek ekspor-
tēti uz Dānijas, Somijas, Zviedri-
jas, Vācijas, Francijas tirgiem. 
 Titulu Novada jaunais uzņē-
mējs šogad saņēma SIA NOBE. 
To piešķir uzņēmumiem, kuri 
uzņēmējdarbības uzsākšanu re-

Sveic novada 
Gada uzņēmējus

ģistrējuši ne agrāk kā trīs gadus 
pirms konkursa norises. – Ar 
patiesu prieku šodien esam pie 
jums, – atzīmēja novada domes 
priekšsēdētājs, pasniedzot balvu 
uzņēmuma pārstāvim Selvinam 
Novickim. Tika pieminēts, ka uz-
ņēmums tapa, izmantojot piešķir-
to finansējumu jauniešu biznesa 
konkursā. – Uzņēmums ir audzis, 
profils paplašinājies. Mēs lepoja-
mies, sakām paldies par darbu un 
vēlam, lai tikpat veiksmīgi klājas 
arī turpmāk, – sacīja D. Strau-
bergs. Savukārt S. Novickis neslē-
pa prieku par augsto novērtējumu: 
– Neticami, ka esam tik augstu 
novērtēti un saņemam šādu goda 
nosaukumu! Paldies! Mūsu darbi 

rādīs, ko darām un ko varam pa-
veikt.
 Balvas vēl nav saņēmuši, bet 
valsts svētku pasākumā suminā-
ti ir novada popularizētājs SIA  
A Events (Jūras rezidence Rainis) 
un novada mecentāts SIA HERCS 
FLORA (Hermanis Juzefovičs).
 Konkursa Salacgrīvas novada 
Gada uzņēmējs mērķis ir apzināt 
un godināt Salacgrīvas novada uz-
ņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi 
darbojas savā nozarē, sekmējot 
uzņēmējdarbības vides attīstību 
novadā. Tāpat tas daudzina Sa-
lacgrīvas novada uzņēmējus, po-
pularizējot labās uzņēmējdarbības 
prakses piemērus.

Ilga Tiesnese

Armands Upītis saņem apbalvojumu kā Novada ražotājs

Mājražotājs/amatnieks Mārtiņš Baķis

Novada lauksaimnieks – SIA Kronīši AK

Novada jaunais uzņēmējs SIA NOBE

Novada darba devējs SIA JMK LUX

Novada ģimenes uzņēmums zvejnieku saimniecība Kurķis

Biedrība Šūna saņēma veicināšanas balvu
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I.	Vispārīgie	jautājumi
 1. Saistošo noteikumu (turpmāk – noteiku-
mi) mērķis ir noteikt Salacgrīvas novada paš-
valdības pabalstu veidus ārkārtējās situācijas 
laikā sakarā ar Covid-19 izplatību, pabalstu 
piešķiršanas un izmaksas kārtību ģimenēm un 
personām, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabal-
stus, kā arī lēmumu par pabalstu apstrīdēšanas 
un pārsūdzēšanas kārtību.
 2. Pašvaldības pabalstus piešķir ģimenēm 
(personām), kuru deklarētā dzīvesvieta ir Sa-
lacgrīvas novada administratīvajā teritorijā.
 3. Pabalstus piešķir un izmaksā Salacgrīvas 
novada domes Sociālais dienests (turpmāk – 
Sociālais dienests) apstiprinātā budžeta ietva-
ros. 
 4. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņem-
šanas informē personu par pieņemto lēmumu 
saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.
II.	Pabalsts	krīzes	situācijā
 5. Pabalstu krīzes situācijā piešķir laika pos-
mā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija 
sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendā-
ro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, ja 
persona no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ 
pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas 
pamatvajadzības, tā nesaņem valsts dīkstāves 
pabalstu un tā atbilst kādam no šādiem kritēri-
jiem:
 5.1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtē-
jo situāciju nav ienākumu (persona ir bezalgas 
atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnie-
ka 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 no-
teikto ierobežojumu dēļ nevar veikt darba pie-
nākumus), 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 papildu mājoklim, viesnīcai, transpor-
tam u.c.), kas dokumentāli tiek apliecināts;
 5.3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradu-
sies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu, kas 
dokumentāli tiek apliecināts. 
 6. Pabalsts krīzes situācijā vienai personai 
(kura zaudējusi darbu) jeb vienam ģimenes lo-
ceklim ir 80,00 euro (astoņdesmit euro 00 cen-
ti) 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 kritē-
rijiem izskata un krīzes pabalstu piešķir Salac-
grīvas novada sociālais dienests, saņemot per-
sonas iesniegumu un pierādošos dokumentus 
par pabalsta krīzes situācijā izmaksu.
III.	Noslēguma	jautājums
 9. Saistošie noteikumi stājas spēkā Co-
vid-19 infekcijas izplatības pārvaldīšanas liku-
ma 24. panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā. 

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Šobrīd Salacgrīvas novada pašvaldībā ir spēkā 2018. gada 21. marta saistošie notei-
kumi 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., nosaka, 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 ne-
spēj nodrošināt savas pamatvajadzības, šā likuma 35. panta otrajā daļā noteikto pabalstu 
krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Lai daļēji kompen-
sētu pašvaldību izdevumus par pabalstu krīzes situācijā nodrošināšanu, valsts nodrošina 
mērķdotāciju pašvaldībām izdevumu segšanai 50 procentu apmērā no ģimenei (personai) 
izmaksātā pabalsta krīzes situācijā apmēra, bet ne vairāk kā 40 euro mēnesī vienai perso-
nai 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 ieviešana nodrošinās 100% valsts atbalstu pašvaldībām palīdzības snieg-
šanai ārkārtējā situācijā ģimenēm (personām), tai skaitā audžuģimenēm un aizbildņiem, 
kuras nonākušas krīzes situācijā, palielinot izmaksājamā pabalsta apmēru par 50 eiro 
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 no-
teikumus, nosakot jaunu papildu palīdzības veidu novada ģimenēm (personām) – krīzes 
pabalstu ārkārtējās situācijas laikā.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Noteikumi ir nepieciešami, lai uzlabotu sociālo situāciju krīzes situācijā nonākušām ģime-
nēm (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 pa-
balstu ārkārtējās situācijas laikā vienai personai jeb vienam ģimenes loceklim piešķirot  
80 euro mēnesī, ņemot vērā Saistošajos noteikumos noteiktos kritērijus. Saistošie notei-
kumi 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.

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

Izvērtējot iespējamo pabalstu pieprasītāju skaitu, saistošo noteikumu ietekme uz pašval-
dības budžetu 2020. gadā varētu būt 2000 EUR, no kuriem 1000 EUR būs atgūstami no 
valsts budžeta.

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz sociāli 
ekonomisko stāvok-
li (uzņēmējdarbības 
vidi) pašvaldības 
teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Salacgrīvas novada domes sociālais dienests. Sais-
tošo 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.

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
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 43. panta trešo daļu, 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otro un ceturto daļu 

Saistošo noteikumu Nr. 15
«Salacgrīvas novada pašvaldības pabalsts ārkārtējā situācijā 

sakarā ar Covid-19 izplatību» paskaidrojuma raksts

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

 Saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 35. panta otro un ceturto daļu un 2020. gada 9. novembra Sociālo un veselības 
jautājumu komitejas un 2020. gada 11. novembra Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot 
PAR – 10 deputāti (Dagnis Straubergs, Normunds Tiesnesis, Katrīna Borozdina, Sanita Šlekone, 
Jānis Cīrulis, Aija Kirhenšteine, Evija Keisele, Kristaps Močāns, Dāvis Melnalksnis, Jānis Lips-

bergs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 15 Salacgrīvas novada pašvaldības pabalsts ārkārtē-
jā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību saskaņā ar pielikumu.
 2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.

Dagnis Straubergs, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

DOMES SĒDES L Ē M U M S Nr. 446 
Par saistošo noteikumu Nr.15 Salacgrīvas novada pašvaldības pabalsts 

ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību apstiprināšanu

Paziņojumi par lokālplānojumu 
uzsākšanu

Vineta Krūze, Attīstības un teritorijas plānotāja, Salacgrīvas novada dome
mob. tālr. 26662248

Adrese – 110.kab., Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033
e-pasts vineta.kruze@salacgriva.lv, www.salacgriva.lv 

Paziņojums par lokālplānojuma Buras uzsākšanu
      Salacgrīvas novada dome 2020. gada 19. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 292 
Par lokālplānojuma «Buras» izstrādes uzsākšanu Lembužos, Liepupes pagastā, Sa-
lacgrīvas novadā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 66600070126. Tā izstrādes 
mērķis ir teritorijas plānojuma apbūves noteikumu izmaiņas zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 66600070126.
 Informācijai par lokālplānojuma izstrādes procesu var sekot līdzi:
l Salacgrīvas novada interneta vietnē 
 https://salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/teritorija/
l ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18980

Paziņojums par lokālplānojuma Vecsalaca 
uzsākšanu
 Salacgrīvas novada dome 2020. gada 19. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 291 
Par lokālplānojuma «Vecsalaca» uzsākšanu Vecsalacā, Salacgrīvas pagastā, Salac-
grīvas novadā. Tā izstrādes mērķis ir funkcionālā zonējuma maiņa zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 66720040371.
 Informācijai par lokālplānojuma izstrādes procesu var sekot līdzi:
l Salacgrīvas novada interneta vietnē 
 https://salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/teritorija/
l ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19136

Paziņojums par lokālplānojuma Pilskalns 
uzsākšanu
 Salacgrīvas novada dome 2020. gada 19. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 290 
Par lokālplānojuma «Liepupes pilskalns» uzsākšanu Liepupes pagastā, Salacgrīvas 
novadā. Tā izstrādes mērķis ir funkcionālā zonējuma maiņa zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 66600080140.
 Informācijai par lokālplānojuma izstrādes procesu var sekot līdzi:
l Salacgrīvas novada interneta vietnē 
 https://salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/teritorija/
l ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19133

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi, 
Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

zemes starpgabalu Matīsi Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā,  
kadastra Nr. 6625 003 0476, zemes vienības kadastra apz. 6625 003 0477 (2200 kv.m platībā).  

Zemes starpgabals tiek atsavināts ar nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam.

 Pirmpirkuma tiesīgajai personai pieteikums par zemes 
starpgabala pirkšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no slu-
dinājuma laikrakstā Latvijas Vēstnesis publicēšanas dienas.
 Ja noteiktajā termiņā no vienas pirmpirkuma tiesīgās perso-
nas ir saņemts pieteikums par starpabala pirkšanu, izsole netiek 
rīkota un ar šo personu tiek slēgts pirkuma līgums par nosacīto 
cenu.
 Ja noteiktajā termiņā no vairākām pirmpirkuma tiesīgām per-
sonām tiek saņemts pieteikums par starpgabala pirkšanu, tiek 
rīkota izsole starp šīm personām.
 Izsoles objekta nosacītā cena – 380 eiro.

 Izsoles solis – 20 eiro.
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.sa-
lacgriva.lv sadaļā Izsoles. Dalībnieku reģistrācija tiek veikta līdz 
2021. gada 2. februāra plkst. 17. Izsole notiks 2021. gada 3. feb-
ruārī plkst. 11.30 Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 106. telpā, tālrunis 
uzziņām – 64071986, 64071982.
 Izsoles dalības pretendentam līdz 2021. gada 2. februāra 
plkst. 17 jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā – SEB 
banka, kods UNLALVX, konts LV71UNLA0013013130848 – dalī-
bas maksa 20 eiro (tajā skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma nau-
da 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu  
MAZDA 5, valsts reģistrācijas Nr. HP 5741 

(pirmo reizi reģistrēta 19.12.2005.), 
šasijas Nr. JMZCR19F260124286, tips – vieglais pasažieru, 

tehniskā apskate līdz 30.06.2021. 

 Automašīnas nosacītā cena 900 eiro (bez PVN).
 Pieteikums par automašīnas MAZDA 5 pirkšanu j āiesniedz Sa-
lacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9 divu nedēļu laikā no sludinā-
juma publicēšanas laikrakstā Salacgrīvas Novada Ziņas. Ja divu 
nedēļu dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki 
pircēji, rīkojama izsole Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likumā noteiktajā kārtībā. Ja izsole netiek rīkota, samaksa nosacī-
tās cenas apmērā par automašīnas MAZDA 5 pārdošanu veicama  
5 (piecu) darba dienu laikā no Salacgrīvas novada domes pašvaldī-
bas īpašumu atsavināšanas komisijas paziņojuma saņemšanas.
 Pirms izsoles tās dalībnieki ar automašīnas tehnisko stāvokli var 
iepazīties dabā, apskates laiku saskaņojot pa tālruni tālr. 28703487 
(Pērnavas ielā 31 pie Salacgrīvas vidusskolas).
 Iepazīties ar izsoles noteikumiem iespējams mājaslapas  
www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, dalībnieku reģistrācija izsolei 
tiek veikta Salacgrīvas novada domē līdz 2021. gada 2. februāra  
plkst. 17.
 Izsole notiks 2021. gada 3. februārī plkst. 11.30 Salacgrīvā, Smil-
šu ielā 9, Salacgrīvas novada domē.
 Izsoles dalības pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas vi-
dusskolas kontā – AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts 
 LV55UNLA0013014130818 – nodrošinājuma nauda 10% apmērā no 
izsolāmā objekta sākumcenas un dalības maksa – 20 eiro.

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 m² platībā) un ēkām 

ar kadastra apz. 6605 003 0053 005 – auto mazgātava-
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 2021. gada 3. februārī plkst. 11 Smilšu ielā 9, 
Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā.
 Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada 
domes kontā – AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts 
LV71UNLA0013013130848 – dalības maksa – 30 eiro (tai 
skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no 
izsoles objekta nosacītās cenas.
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas  
www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un 
reģistrēties izsolei var Ainažu pilsētas pārvaldē Parka  
ielā 16, Ainažos (tālr. 64071310) un Salacgrīvas novada 
domē Smilšu ielā 9, Salacgrīvā (tālr. 64071986).

https://likumi.lv/ta/id/314546#p35
mailto:vineta.kruze@salacgriva.lv
http://www.salacgriva.lv/
https://salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/teritorija/
https://salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/teritorija/
https://salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/teritorija/
http://www.salacgriva.lv
http://www.salacgriva.lv
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Ziemassvētki – pateicību laiks
 Laikā, kad dienas gaišums samazinājies līdz pe-
lēkam puskrēslas brītiņam, kad Saules ceļš debesīs 
vairs tikai sešas stundas, kad mēs biežāk iededzam 
sveces un nosalušos pirkstus sildām pie uguns lies-
miņām, cauri ikdienas pelēcībai tuvojas gada skais-
tākie svētki. Ziemassvētkus gaida ikviens no mums, 
jo tie vienmēr bijuši svarīgi un mīļi. Šis ir arī tāds 
pārdomu laiks, kad viens loks dzīves ritumā atkal ir 
noslēdzies, kad izvērtējam aizejošā gada notikumus. 
Ainažu pamatskolā šis gads bija ļoti īpašs un sa-
springts, neskatoties uz vīrusiem. Mēs šogad pavei-
cām ļoti lielu darbu – nokārtojām skolas akreditāciju 
uz sešiem gadiem.
 Liels paldies visiem skolēniem, viņu vecākiem 
par atbalstu, par labajiem novērtējumiem, par ko-
pīgo darbu. Īpašs paldies skolotājiem par pacietību 
un izturību ilgajā un sarežģītajā skolas akreditāciju 
posmā. Esam patiesi gandarīti, ka godam esam tikuši 
galā ar visiem akreditācijas pārbaudījumiem. Paldies 
visam skolas kolektīvam par paveikto! 
 Šis gads bija ļoti dāsns ar dāvanām: nopirkām de-
viņus portatīvos datorus – vienu pirmsskolas mazajā 
grupiņā, astoņus pamatizglītības skolotājiem kvali-
tatīvu attālināto darbu veikšanai un vienu stacionāro 
datoru bibliotēkā, tāpat divus projektorus, 3D printe-
ri, lai arī Ainažu skolēni mācās programmēt un radīt 
savu jauno produktu. Vēl iegādātas trīs interaktīvās 
tāfeles, lai mūsdienīgs, interesants un kvalitatīvs mā-
cību process ir arī sākumskolā. Vienmēr lielas raizes 
sagādājusi pasākumu apskaņošana, tāpēc ir pasūtīta 
jauna skaņu iekārta. Vasarā izremontējām ēdamzāli 
un iegādājāmies jaunus galdus un krēslus. Sakārtoti 

klasēs grīdu segumi. Skolēni un skolotāji tikuši pie 
jauniem datorkrēsliem, skaisti un glīti izremontēta 
datorklase. Mūsu skolas labvēlis attālinātai mācībai 
uzdāvināja 1500 EUR, par ko nopirkām 13 planše-
tes. Paldies aktīvajai pirmsskolas grupas mammai 
Liegai Liepiņai-Balodei, kura mums palīdzēja sa-
gādāt pirmsskolas grupiņā iRobotu, kas ir lielumlie-
lais palīgs. Ceļā uz skolu jau ir deviņi āra trenažieri, 
kurus palīdzēt uzstādīt sporta skolotājam Marekam 
Runcim ir apsolījušies skolēnu tēvi. Iesākts process 
skolas piebrauktuves ierīkošanā. 
 Ļoti liels paldies par materiālo palīdzību Nīder-
landes draugiem – Foundation Aid Latvia Holland 
un īpaši tās priekšsēdētājam Joop Fuijkkink. 
 Paldies Salacgrīvas novada domei, ka radāt mums 
iespēju pilnveidot mācību bāzi un estētisko vidi, sā-
kot jauno kompetenču izglītību. Atliek vien novēlēt 
mums visiem interesantu ikdienas darbu šajā pār-
maiņu laikā.
 Meklēsim sevī spēku un laiku labajam un cēla-
jam, tad arī zem mūsu eglītes Ziemassvētku vecītis 
būs sarūpējis pārsteigumus sirdij, prātam un dvē-
selei. Savās domās kaut uz brīdi būsim kopā ar sev 
tuvajiem un mīļajiem. Ieturēsim mazliet pauzi un 
domās pateiksimies par to, kas mums ir.
 Sagaidot 2021. gadu, ikvienam gribu novēlēt ve-
selību, sirdsmieru, tuvu cilvēku atbalstu, radošu iz-
augsmi, un lai sīkas nesaskaņas netraucē kopīgo dar-
bu. Būsim lepni par savu Latviju un mūsu novadu.
 Lai silti, sirsnīgi un mīļi Ziemassvētki un prieka 
pilns un dāsns nākamais gads!

Ieva Skuja

Smaiļotāji Nauris Tomsons, Kaspars Tīklenieks un Aigars Cīrulis 
Ziemassvētkos un Jaunajā gadā vēl izturību, saticību, veselību, mīlestību 
un viskvēlāko sapņu piepildīšanos!

Sportistu un treneru 
apsveikumi

 Valsts svētku tiešraides uzrunā Salacgrīvas novada domes priekš-
sēdētāja vietniece Evija Keisele sveica  mūsu novada sportistus un 
trenerus ar īpaši augstiem sasniegumiem sportā un sacīja paldies par 
ieguldīto darbu. Atzinības rakstus un novada nākamā gada kalendā-
ru viņi saņēma katrs individuāli, mums viņi atsūtīja Ziemassvētku 
un Jaunā gada sveicienus.

Dambretes treneris Kārlis Ozols 
šajā klusajā un brīnumiem pilnajā 
Ziemassvētku laikā saviem lieliem un 
maziem dambretistiem, novēl labi 
atpūsties, izbaudīt svētku prieku, 
izsapņot nākotnes sapņus, – ko grib 
sasniegt un par ko kļūt. Jaungada 
naktī katram vienu mazu sapnīti, bet 
to mīļāko, jo viss lielais sastāv no 
daudziem maziem. Samīļojiet savus 
vecākus un pasakiet viņiem PALDIES 
par lielo atbalstu. Daļa no jūsu sa-
sniegumiem ir arī viņu nopelns. Lai 
piepildās visi jūsu sapņi un sapnīši! 

Vieglatlētikas trenere Astrīda  
Gromova un Alise Smilte atsūtījušas 
vienu apsveikumu: – Mēs dzīvojam 
skaistā pilsētā, kur sportošanai mums 
ir ideāli apstākļi. Stadions brīnišķīgā 
vietā – kāpas, priežu mežs, svaigs gaiss. 
Izmantosim dotās iespējas un sporto-
sim! Mūsu novēlējums ir, lai Salacgrīvas 
stadions atdzimst sacensībām. Lai ne 
tikai Ogre, Ventspils, Valmiera, bet arī 
Salacgrīva ir gatava uzņemt sportotgri-
bētājus, lai varam vērot, baudīt un arī 
sportot savā pilsētā. 

Gaišas domas, prieks un labestība
Lai pār slieksni Ziemassvētkos nāk,
Un ne tikai saņemt mīlestību – 
Citiem dot to arī sirds lai māk! 

Gaišus un mierpilnus svētkus visiem vēl 
volejbola trenere Mārīte Sakārne

Kanoe airētājs Kristians 
Kacars novēl priecīgus 
Ziemassvētkus un 
laimīgu Jauno gadu, un, 
neskatoties uz to, kas 
notiek ārpusē, mēģināt 
izbaudīt šos svētkus 
šoreiz tikai ģimenes lokā. 

Nav bijis vēl neviens tāds gads, 
Kas tikai laimi nestu 
No bēdām, rūpēm sargātu
Un laimes kalnā vestu.
Bet laimīgs tas, kas smaidīt prot, 
Ņem pretī to, ko dzīve dod! 

Klusus, miera pilnus Ziemassvētkus! 
Rosmi un veiksmi Jaunajā gadā vēl 
kanoe airētāja Elīna Gertnere

Ziemassvētku miers lai katrā namā,
Laimi, veselību Jaunais gads lai nes! 
Spēks un izturība lai mūs ceļā vada, 

panākumiem bagāts lai ir Jaunais gads!

Jubilāriem
Gaišus,	mīļus,	siltus	un	
priecīgus	Ziemassvētkus	un	laimīgu	jauno	gadu!
Bet	jubilāriem	vēlam	sajust	vasaras	siltumu	
lietus	drēgnumā	un	ieraudzīt	sniega	baltumu	
ikdienas	pelēkumā!	
 Bet dzīve zarojas un sazarojas
 Kā rožu krūms, kā pavasarī koks,
 Lai tā daudz laba dāvina joprojām,
 Kad atkal apritējis ir viens gadu loks.

 Esam suminājuši šī gada titula Gada salacgrī-
vietis 2020 saņēmējus un klātienē viņiem pasniegu-
ši vitrāžas zivis. Viņi ir pārsteigti, priecīgi un pago-
dināti šo balvu saņemt un saka paldies Salacgrīvas 
novada iedzīvotājiem par augsto novērtējumu.
 Gada cilvēki mūsu novadā šoreiz ir trīs. Goda 
rakstu un vitrāžas zivi par ieguldīto iedvesmojošo 
darbu saņēma Svētās Marijas Goreti draudzes mā-
cītājs Tomašs	Dudzjuks. Saņemot šo apbalvojumu, 
viņš sacīja lielu paldies pašvaldības vadītājam Dag-
nim Straubergam un visiem draudzes locekļiem, 
kuri novērtē viņa darbu un palīdz: – Man prieks, 
ka mēs varam darboties kopā. Es lūdzos par visiem 
draudzes locekļiem, par Salacgrīvas cilvēkiem. Lai 
Dievs mūs svētī un sargā!
 Par ilggadēju trenera darbu bērnu un jauniešu 
sportiskajā audzināšanā, futbola popularizēšanu 
novadā un valstī goda nosaukumu saņēma Aigars 

Ragainis. Arī viņš teica paldies visiem, kas novēr-
tējuši šo darbu: – Balva ir ļoti negaidīta, arī patī-
kama. Es centīšos strādāt labi un vēl labāk, ceru, 
ka arī rezultāti būs. Sveicot visus svētkos, saka lielu 
paldies ikvienam atbalstītājam.
 Par aktīvu darbu novada izglītības, kultūras un 
sporta jomā, par atbalstu vides sakopšanā un uzla-
bošanā tituls Gada salacgrīvietis 2020 piešķirts arī 
Evijai	Keiselei. Viņa atzina, ka ir saņēmusi pašu 
augstāko novērtējumu no Salacgrīvas novada cilvē-
kiem. – Man patiess prieks saņemt šo vitrāžas zivi 
un es noteikti tai atradīšu skaistāko vietu savas mā-
jas logos. Paldies par augsto novērtējumu un es ļoti 
centīšos un apsolos arī turpmāk iedziļināties lietās, 
par kurām jūs mani uzrunājat. Paldies, tas ir liels 
gods un atbildība!

Ilga Tiesnese

Titula Gada salacgrīvietis 2020 
saņēmēju paldies!

Palīdzēsim 
saulītei 

atgriezties!
 Ziemas saulgriežos saule 
atkal atgriežas, katra diena pa-
mazām kļūst arvien garāka. Vēl 
tikai nedaudz, un tumšais laiks 
beigsies! Palīdzēsim saulītei at-
griezties, dziedot mūsu senču 
saglabātās Ziemassvētku dzies-
mas! Kursim katras mājas pa-
galmā ugunskuru, izlūdzot svē-
tību, veselību, auglību sev, savai 
dzimtai, visai dzīvībai uz zemes 
un debesīs.

Mīlestībā un cieņā 
Zenta Mennika,

folkloras kopas «Cielava» 
vadītāja

Iedegsim svecītes eglīšu zaros,
Lai tās izgaismo ceļu uz laimi,
Pa trauslo liesmiņu siltajiem stariem
Lai domas mūs ciemos 
Pie mīļajiem aiznes.
Atvērsim slēģus, lai iespīd gaisma,
Tumsai nav vietas sirdīs un domās,
Mēness pa tiltu līdz zvaigznēm 
Mūs aizved, 
iesēj dvēselē cerības, prieku.
Nojauksim aizsprostus,
Atdosim straumei
Visu to lieko, kas gadiem krājies!
Atsijāsim un ieslēgsim sirdīs     
Patieso, skaisto, lai saglabājas!

(B. Locika)

Mēs iedegsim svecīti baltu, lai 
gaiši tā kvēl! 

Mēs būsim ar jums –
savās domās un sirdīs 

ar prieku, ar mīlestību, 
ar labestību!

Mierpilnus un gaišus
Ziemassvētkus!

Laimīgu un veselīgu 
2021. gadu!

Ainažu bibliotēkas kolektīvs
2020. gada nogalē
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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.

Gada noslēgums ir pārdomu laiks, kad katrs savā prātā pārliekam padarītos darbus, 
izvērtējam pārdzīvoto, izjusto un sasniegto, sapņojam par nākamo gadu – kāds tas 
būs…

Šobrīd vissvarīgākais ir atbalsts, ko saņemam no saviem mīļajiem – ģimenes, 
draugiem, kolēģiem, līdzcilvēkiem. Un pat tad, ja tas ir tikai smaids vai labs vārds, 
tas spēj paveikt bezgala daudz. Tas paceļ mūs spārnos, iedvesmo jauniem darbiem 
un sasniegumiem, iedrošina darboties, nebaidoties kļūdīties, liek noticēt, ka viss 
piepildīsies, viss izdosies.

Šajā savādajā laikā vēlos izteikt lielu, lielu pateicību novada pedagogiem, audzēk-
ņiem un viņu vecākiem, vecvecākiem par ikdienā ieguldīto darbu, ko kopīgi veicam, 
lai pandēmijas laikā sasniegtu izglītībā izvirzītos mērķus. Lai jaunais gads nāk ar 
ticību saviem spēkiem un nākotnei! Lai visiem izturība, pacietība un laba veselība!

Antra Paegle,
Salacgrīvas novada izglītības speciāliste 

Kad gada visgarākās naktis
Nāk ar tumsu mūs biedēt,
Mēs katrs pa svecītei iededzam,
lai liesmiņa tumsu kliedē.
Katrs pa svecītei iededzam,
lai tumsa bēg projām pa kaktiem.
Katrs pa svecītei iededzam –
Par spīti naktij.

(Jānis Baltvilks)

Sportisks sveiciens visiem Salacgrīvas novada iedzīvotājiem, 
bet jo īpaši Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolas 
audzēkņiem un viņu ģimenēm – vecākiem, vecvecākiem!
Šajā ne vieglajā ierobežojumu laikā esam saglabājuši komunikāciju  
ar mūsu audzēkņiem un iespēju robežās organizējuši treniņus  
ārā klātienē, individuāli iekštelpās, tāpat esam devuši  
individuālos treniņu uzdevumus. Pašlaik ir ļoti svarīgi būt  
patstāvīgiem, mērķtiecīgiem un ar cīņas gribu!  
Tādas īpašības noderēs gan sportā, gan turpmākajā dzīvē.  
Šis laiks mūs visus – trenerus, audzēkņus, vecākus –  
norūda, dara stiprākus, rada jaunas iemaņas turpmākajai dzīvei!

Novēlu visai sporta skolas saimei šajā 
Ziemassvētku laikā un nākamajā 2021. gadā 
saglabāt sirdsmieru un – galvu augšā! 
Mums viss izdosies! 
Ticību, cerību, mīlestību!
          Diāna Zaļupe, sporta skolas direktore

Biedrības Jūrkante valdes priekšsēdētāja Dzintra Eizenberga lepojas ar 
Salacgrīvas novada aktīvajiem cilvēkiem, kuri rakstot un iesniedzot projektus 

biedrībā īsteno savas idejas un sasniedz mērķus ar ELFLA un EJZF atbalstu. 
Mums ir jauns motelis Kuivižos, interesanta, jauna kafejnīca Salacgrīvā, 

jauni mūzikas instrumenti pūtēju orķestrim Enkurs, 
deju kolektīviem jauni tērpi, alternatīvs ielu apgaismojums, 

atdzīvojusies un atjaunojusies Lielsalacas evaņģēliski luteriskā baznīca, 
interesants atpūtas centrs Krasta ielā. 

Paldies jums par idejām, projektiem, drosmi un varēšanu 
tos īstenot un sasniegt savus mērķus! 

Novēlu vienmēr jaunas idejas, lielus mērķus, 
apņemšanos, darba spēku un dzīvesprieku!

Ainažu ugunsdzēsības muzeja kolektīvs vēlas teikt 
lielu PALDIES Ainažu brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem. 
Pateicoties viņu patriotiskajam un pašaizliedzīgajam darbam, 
mēs, muzejs, šeit esam un pastāvam!
Daudz paldies vārdu visiem Salacgrīvas domes deputātiem 
un darbiniekiem, Ainažu pārvaldes kolektīvam un Salacgrīvas 
muzeja darbiniekiem par sadarbību un atbalstu, simtprocentīgi 
realizējot 2020. gada muzeja ekspozīcijas dizaina koncepciju!
Noslēgumā silts paldies ikvienam 2020. gada muzeja 
apmeklētājam!
Sagaidot 2021. gadu, vēlam, lai ikviena diena ir 
mīlestības un svētības piepildīta un ikviens darbs 
ar dzirkstelīti sirdī! Priecīgus Ziemassvētkus!

Muzeja kolektīva vārdā 
Sarmīte Vilde, muzeja vadītāja

J ū s u  S a l a c g r ī v a s  n o v a d a  b i b l i o t ē k a s

Lai mūžam staro Ziemassvētku
zvaigznes

Un zemei pāri baltu mieru lej,
Ar klusinātu dziesmu gaismu atnes

Un visās sirdīs mīlestību sēj.

Lai Jaunais gads piepildīts ar
veselību, mīlestību un

lasītprieku!

Lai mierpilns šis laiks, 
domājot labas domas un darot labus darbus! 

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu 2021. gadu!
Sanita Kānīte, Ainažu bibliotēkas vadītāja

Kāpjot pāri Jaunā gada slieksnim,
Baltas domas baltā rītā krīt,
Un pa solītim, pa vienam mazam niekam
Iesim visas dienas skaisti piepildīt!
Līdzi ņemot savu balto sapni,
Savu balto cerību, ka labi būs,
Ticību, ka sargeņģeļa spārnos
Baltais sapnis īstenībā kļūs.

 (A. Priedoliņa)

Atkal klāt gadu mija, un mēs visi gaidām brīnumus. Lai tie piepildītos, katram jāatver 
sava sirds mīlestībai, labestībai, priekam. Tikai tā mēs šo brīnumu ieraudzīsim un 
spēsim dāvāt to citiem! 
Ainažu bibliotēkas vārdā liels paldies visiem, kas šajā pārbaudījumu pilnajā laikā 
atbalstīja mūs, gan apmeklējot bibliotēku, gan pasakot laipnu vārdu un dāvinot brīniš-
ķīgas grāmatas, lai tās varētu lasīt visi Ainažu bibliotēkas lietotāji! Īpašs paldies mūsu 
bibliotēkas draugam kapteinim Ivaram Braunam par nesavtīgu atbalstu un uzmundri-
nošiem vārdiem! Paldies Salacgrīvas novada domei un visiem sadarbības partneriem!

Lai nezūd Ziemassvētku gaišums 
un piepildās Jaungada cerības!

PII «Vilnītis» kolektīva vārdā
vadītāja Dace Vilemsone

Būt drošībā                                            
Savu pašu tuvāko
Mīlestības ielokā,
Dvēseli atvērt cerībām.
   Būt labestībā.
   Savā un mīļoto
   Gara stiprumā,
   Svētā nepārtrauktībā.
Būt mierā.
Gaišumā siltā,
Ģimenes pavarda liesmā
Sirds mirdz spožumā
Patiesā, tīrā un elpojošā…

(Lauris Valters)

Salacgrīvas 
vidusskola


