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Salacgrīvas novada
izdevums

	 Sporta	 un	 atpūtas	 kompleksā	 Zvejnie-
ku parks	 šobrīd	 notiek	 lielāki	 un	mazāki	
darbi.	Nupat	pabeigta	noejas	pie	jūras	iz-
būve.	Platā	laipa,	pa	kuru	līdz	skatu	lauku-
mam	kāpās	varēs	nokļūt	ar	bērnu	ratiņiem	
un	cilvēki	ar	 īpašām	vajadzībām,	atrodas	
rezerves	 futbola	 laukuma	 un	 Zvejnieku	
parka	ziemeļu	galā,	netālu	no	iepriekš	ie-
kārtotās	atpūtas	vietas.	Noeja	ir	bez	pakā-
pieniem	–	dēļu	segums	uz	metāla	pāļiem.	
Līdz	 ūdenim	 pa	 to	 nenokļūt,	 bet	 vērot	
saulrietu	no	 skaisti	 izbūvētā	 skatu	 lauku-
ma	gan	iespējams.	Tuvākajās	dienās	skatu	
laukumā	 izvietos	 soliņus.	 Laipu	 projekta	
autors	 –	 SIA	 Sand Architecture and De-
sign,	 būvēja	 SIA	RST Skrūvpāļi,	 kopējās	
būvniecības	 izmaksas	 –	 41	 548	 eiro	 ar	
PVN,	 ieskaitot	 būvuzraudzību.	 Darbu	 fi-
nansēšanai	 izmantota	 licencētās	 makšķe-
rēšanas	nauda.
	 Turpinot	 atpūtas	 un	 sporta	 kompleksa	
stadiona	 sakārtošanu,	 Salacgrīvas	 novada	
dome	 pēc	 sarunām	 un	 konsultācijām	 ar	
Latvijas	 Vieglatlētikas	 savienību	 (LVS)	
par	 iespējamo	 sadarbību	 sacensībām	 at-
bilstošas	infrastruktūras	izveidē,	ir	uzsāku-
si	stadiona	sektoru	un	tribīņu	projektēšanu.	
	 Turpinās	 darbi	 arī	 projekta	 Vidzemes 
piekrastes kultūras un dabas mantojuma 

Darbi Zvejnieku parkā

Turpinās darbi parka estrādē

Zvejnieku parka ziemeļu galā pabeigti laipas atjaunošanas darbi

iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē 
un attīstībā – «Saviļņojošā Vidzeme»	 īs-
tenošanā.	 Startējot	 šī	 projekta	 aktivitātē	
Lībiešu kultūrtelpa, Ziemeļvidzemes re-
zervāts – Salacgrīvas novada Zvejnieku 
parks – Zvejnieku parks un estrāde paš-
valdība	 par	 Eiropas	Reģionālās	 attīstības	
fonda	 (ERAF)	 piešķirto	 finansējumu	 un	
ar	savu	līdzfinansējumu	veic	šīs	teritorijas	

sakārtošanu.	 ERAF	 finansējums	 projekta	
īstenošanai	ir	762	tūkstoši	eiro,	pārējais	–	
pašvaldības	finansējums,	kopējās	projekta	
izmaksas	–	1	019	867	eiro.	Projektu	veido	
divas	daļas.	Pirmā	ir	skatītāju	solu	nomai-
ņa,	otra	–	pašas	estrādes	un	tās	apkārtnes	
pārbūve.	
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Jauns projektu 
konkurss Radīts 

Salacgrīvas 
novadā

	 Lai	 popularizētu	 Salacgrīvas	 novadā	
radītās	preces	un	pie	vietējiem	pieejamos	
pakalpojumus,	 lai	 paaugstinātu	 vietējās	
produkcijas	 konkurētspēju	 un	 padarītu	
pievilcīgāku	 novada	 uzņēmējdarbības	
vidi,	 jau	 kopš	 2016.	 gada	 februāra	 tiek	
īstenots	projekts	Radīts Salacgrīvas no-
vadā.	Novada	 dome	 vēlas	 izteikt	 patei-
cību	SIA	MPP	par	veiksmīgo	sadarbību,	
par	ieguldīto	darbu	un	laiku	mārketinga	
centra	darbības	nodrošināšanā	un	Salac-
grīvas	novada	uzņēmēju	popularizēšanā!
	 Informējam,	 ka	 Salacgrīvas	 novada	
dome	 no	 SIA	 MPP	 saņēmusi	 iesnie-
gumu,	 kurā	 uzņēmums	 informē,	 ka	 tas	
neplāno	 turpināt	 veikala-izstāžu	 zāles	
Radīts Salacgrīvas novadā	turpmāku	ap-
saimniekošanu.	
	 Novada	 domes	 sēdē	 21.	 aprīlī	 ir	 ap-
stiprināts	 projektu	 konkursa	 Radīts Sa-
lacgrīvas novadā	 nolikums,	 kas	 paredz	
jauna	konkursa	izsludināšanu	veikala-iz-
stāžu	 zāles	 apsaimniekošanai.	 Pieteiku-
mus	konkursam	par	 novada	mārketinga	
centra	Radīts Salacgrīvas novadā	admi-
nistrēšanu	 un	 darbību	 aicinām	 iesniegt	
līdz	7.	maija	plkst.	16.	Konkursa	mērķis	
ir	 iedvesmot	 aktīvai	 rīcībai	 Salacgrīvas	
novada	uzņēmējus,	kā	arī	jaunu	uzņēmē-
ju	darba	uzsākšanu.	Šīs	tiesības	konkursa	
uzvarētājam	tiks	nodotas	uz	vienu	gadu,	
bet,	ņemot	vērā	uzņēmēja	darbības	pozi-
tīvu	 izvērtējumu,	 iespēju	 attīstīt	 vietējo	
ražotāju	aktivitāti	varēs	pagarināt	uz	lai-
ku	līdz	trim	gadiem.
	 Konkursā	var	piedalīties	Latvijā	reģis-
trētas	juridiskas	personas,	kā	arī	fiziskas	
personas,	kuras	reģistrējušās	kā	saimnie-
ciskās	 darbības	 veicēji	 vai	 kas	 uzvaras	
gadījumā	 reģistrēsies	 kā	 šādas	 darbības	
veicēji	vai	komersanti.
	 Granta	saņēmējs	būs	tas,	kurš	konkur-
sa	 idejas	 pieteikumā	 piedāvās	 zemāko	
prasīto	granta	summu	mārketinga	centra	
Radīts Salacgrīvas novadā darbības	no-
drošināšanai	un	kurš	 atbilst	 visām	noli-
kumā	izvirzītajām	prasībām.

Elīna Lilenblate,
SNJUIC «BĀKA» vadītāja

4. maijs
v Pie Ainažu kultūras nama būs 
 iespēja izbaudīt svētku noskaņu, 
 ģimenes lokā apsēžoties pie 
 simboliskā svētku galda un 
 noklausoties muzikālu sveicienu. 
 Bez steigas un pulcēšanās, jo 
 muzikāls priekšnesums 
 no plkst. 12 līdz 17 garāmgājējus 
 priecēs vairākkārt.
v Savukārt Liepupes pilskalnā bērni 
 aicināti uz atrakcijām senlatviešu stilā.

Šajā dienā katru pēc iespējas aicinām
v uzvilkt tautastērpu, apsiet tautisko jostu, piespraust saktu vai kā citādāk 
 savā apģērbā iekļaut kādu latvisko elementu,
v	saklāt svētku galdu un pagatavot kādu no ģimenē pārmantotām receptēm,
v	savās pastaigās iekļaut Salacgrīvas novada kultūras centra terasi 
 no plkst. 12 līdz 17.
Būsim sagatavojuši 
l īpašu foto stūrīti,
l iekārtojuši brīvdabas lasītavu,
l logos izstādījuši Oleksija Krasnova un Eilas Vikmanes vitrāžas Dialogs,
l parūpējušies par muzikālu noformējumu.

Latvijas Republikas Neatkarības 
atjaunošanas gadadiena –

Baltā galdauta svētki

 Latvija, Tu esi mana Latvija! Zeme, 
kurā dzimu, dzīvoju un dzīvošu. Tā ir 
mana Tēvzeme, mans gods un lepnums. 
Es savu Latviju dotu ikvienam, kas novēr-
tēt to spētu. 
 Klāsim baltu galdautu, vilksim tautas-
tērpu, siesim tautisku jostu, spraudīsim 
saktu vai kā citādāk savā apģērbā iekļau-
sim kādu latvisku elementu un svinēsim 
svētkus! Lai arī attālināti, bet svinēsim! 
Atcerēsimies savus tuvos un mīļos, pie-
zvanīsim un sveiksim šajā dienā!  
 Priecīgu, saules un pavasara siltuma 
pilnu šo gadadienu!

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Sveicu Salacgrīvas 
novada ļaudis Latvijas 
Republikas Neatkarības 
atjaunošanas 
31. gadadienā! 
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Darbi Valdemāra ielā Ainažos
	 Ainažos	 sākts	 projekts	Gājēju 
ietve Valdemāra ielā (posms no 
Kuģu ielas līdz Ainažu mola stāv-
laukumam) Ainažos.	 Veicot	 dar-
bus	 Valdemāra	 ielā,	 SIA	 Aman-
da-EA	novāks	veco,	nelietojamo,	
vietām	pat	 bīstamo	 ietves	 asfalta	
segumu	un	800	m	garumā	–	 līdz	
Igaunijas	robežai	–	uzliks	sarkanu	
bruģi,	kā	tas	jau	ir	bruģētajā	šīs	ie-
las	posmā	pilsētā.	
	 Atjaunot	 segumu	 šajā	 ielas	
posmā	 ieteica	Ainažu	 iedzīvotāji	
un	pilsētas	pārvaldniece	Ilona	Jē-
kabsone.	
	 Salacgrīvas	 novada	 domes	
būvprojektu	 vadītājs,	 projek-
ta	 galvenais	 būvdarbu	 uzraugs	
Bruno	 Veide	 apliecina,	 ka	 ielas	
segums	savu	mūžu	bija	nokalpo-
jis.	– Tagad, veicot ielas pārbūvi,  
800 metru garumā un 1,5 metru 
platumā atjaunos ne tikai veco 
segumu, bet arī izbūvēs iztrūksto-
šo posmu pie Ziemeļu mola stāv-
laukuma, gar Valdemāra ielas 4. 
namu. Pieturoties pie vienota sti-
la, sarkanais bruģītis izies cauri 
visiem Ainažiem. Apgaismojumu 
šajā projektā neaiztiekam, ir uz-

stādīts LED apgaismojums, vien 
stabi palikuši vecie, –	viņš	skaid-
roja.
	 Tūristi	 un	 pilsētas	 viesi	 pavi-
sam	 drīz	 droši	 varēs	 iziet	 jaunu	
pastaigu	maršrutu	pilsētā.	Atstājot	
auto	centrā,	kājām	varēs	 tikt	 līdz	
Igaunijas	 robežai,	 tad,	 pastaigā-
joties	 pa	Ziemeļu	molu	 un	 plud-
mali,	pa	Kuģu	ielu	būs	iespējams	
atgriezties	pilsētas	vidū.	

	 Saulkrastu	 SIA	 Amanda-EA 
mūsu	novadā	jau	ir	strādājusi,	vei-
cot	 Rīgas	 ielas	 bruģēšanu	 Salac-
grīvā.	
	 Pašvaldība	 Valdemāra	 ielas	
sakārtošanas	 darbiem	 atvēlēja	
69	759	eiro	 (bez	PVN).	 Ielas	 re-
konstrukciju	 plānots	 pabeigt	 līdz	
Jāņiem.	 Sakārtota	 iela	 būs	 laba	
dāvana	Ainažu	pilsētai	jubilejā!
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Līdz Jāņiem Valdemāra ielas ietve būs jauna, skaista un bruģēta

	 Pagājušajā	 gadā	 rakstījām,	 ka	
Ainažu	 brīvprātīgo	 ugunsdzēsēju	
biedrība	 paplašinās	 un	 Korģenes	
postenim	pievienojas	arī	Liepupes	
brīvprātīgie	 ugunsdzēsēji,	 izvei-
dojot	savu	posteni.	Nu	tas	ir	noti-
cis.	Pēc automašīnas	un	aprīkoju-
ma	saņemšanas	no	Ainažiem	liep-
upieši	 ir	 gatavi	 darbam	 –	 uguns	
dzēšanai.
	 Lai	pārbaudītu	un	uzlabotu	sa-
vas	 prasmes,	 brīvprātīgie	 uguns-
dzēsēji	 rīko	 apmācību.	 Aprīļa	
sākumā	 notika	 automašīnas	 iz-
mēģinājums	–	 kur	 un	 kā	 paņemt	
ūdeni,	kā	strādā	auto,	hidranti	un	
kā	sūknē	ūdeni.	
	 Liepupes	 brīvprātīgo	 uguns-
dzēsēju	posteni	ar	ģimenes,	drau-

gu	 un	 citu	 entuziastu	 palīdzību	
izveidojusi	 Kristīne	 Mauliņa.	
Stāstot	 par	 Liepupes	 brīvprātīgo	
ugunsdzēsēju	mācībām	un	darbu,	
viņa	uzsver,	ka	vēl	daudz	jāmācās:	
– Gaidām, kad beigsies Covid-19 
noteiktie ierobežojumi, lai varē-
tu atsākt mācības reizi mēnesī. 
Mums trūkst brīvprātīgo uguns-
dzēsēju – cilvēku, kuri būtu gatavi 
vajadzības gadījumā nākt palīgā. 
Vieglāk un labāk ir mierīgi sēdēt 
mājās, siltumā…	Ja	esi	drosmīgs,	
spēcīgs	un	vēlies	kļūt	par	brīvprā-
tīgo	ugunsdzēsēju	–	pievienojies!	
Sazināties	var	ar	K.	Mauliņu,	kura	
uz	 ugunsgrēka	 vietām	 ir	 gatava	
braukt	kā	šoferis.
	 19.	aprīlī	Liepupes	brīvprātīgie	

piedalījās	 kūlas	 ugunsgrēka	 dzē-
šanā.	
	 Bet	nākamā	Liepupes	brīvprā-
tīgo	ugunsdzēsēju	tikšanās	plāno-
ta	2.	maijā.	
	 Kristīne	un	Liepupes	brīvprātī-
gie	ugunsdzēsēji,	tāpat	kā	Ainažu	
brīvprātīgās	ugunsdzēsēju	biedrī-
ba	 saka	 lielu	 paldies	 pašvaldībai	
par	finansiālo	atbalstu.	
	 Ainažu	 brīvprātīgo	 uguns-
dzēsēju	biedrībai	 ir	 sena	vēsture,	
tā	 entuziastus	 –	 vīrus,	 kuri	 savā	
brīvajā	laikā	uztur	kārtībā	uguns-
dzēsības	 mašīnas,	 ekipējumu	 un	
ir	 gatavi	 palīdzēt	 ugunsnelaimē	
nonākušajiem,	–	pulcējusi	jau	vai-
rākus	desmitus	gadu.	
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Liepupes brīvprātīgo ugunsdzēsēju mācības

Liepupes brīvprātīgie iemēģina tehniku

	 Aprīļa	 sākumā	 Salacgrīvas	
novada	pludmalē	uz	 jūrā	 ieteko-
šajām	mazajām	upītēm	un	grāv-
jiem	 ir	 uzliktas	 pārvietojamās	
laipas.	 Ieteikums	 tādas	 izveidot	
nāca	no	mūsu	novada	iedzīvotā-
ja,	 aktīvā	 dzīvesveida	 piekritēja	
un	dabas	 taku	 staigātāja	Gintāra	
Rubeņa.	
	 Pašvaldības	 ainavu	 arhitekte	
Gundega	 Upīte-Vīksna,	 nova-
da	 domes	 izpilddirektors	Andris	
Zunde	 un	 G.	 Rubenis,	 izstaigā-
jot	 pludmali,	 noteica,	 kur	 ir	 šīs	
ūdensteču	 šķērsošanas	 vietas.	
Savukārt	 novada	 Tehniskās	 un	
nekustamo	 īpašumu	 apsaimnie-
košanas	 nodaļas	 pārvaldnieks	
Āris	Ladusāns	ar	 saviem	vīriem,	
izmantojot	esošos	materiālus,	kas	
palikuši	pāri	no	iepriekšējiem	ob-
jektiem,	 izveidoja	 piecas	 laipas	

un	novietoja	tās	pludmalē.	Laipu	
izmaksas	–	400	eiro.
	 Laipas	 uzstādītas	 pār	 Uņģē-
nurgu,	 Reisa	 grāvi,	 Kurliņupīti,	
Zaķupīti	 un	 pie	 atpūtas	 vietas	
Vasas,	 visā	 Jūrtakas	 posma	 ga-
rumā.	 Papildus	 uzsākts	 darbs,	
lai	 izbūvētu	koka	 laipu	 ar	 tiltiņu	
cilvēkiem	 ar	 īpašām	 vajadzībām	
Vitrupes	pludmalē	pie	viesu	nama	
Karle.
	 Pārvietojamās	 laipas	 Salac-
grīvas	 novada	 pludmalē	 vietās,	
kur	nav	iespējams	šķērsot	jūrā	ie-
tekošās	mazās	 upītes	 un	 grāvjus,	
uzstādītas	 vairāku	 iemeslu	 dēļ.	
Viens	 no	 tiem	 –	 tagad,	 ejot	 gar	
pašu	 jūras	 krastu,	 sausām	 kājām	
var	iziet	perfekti	marķēto	Jūrtaku.	
Otrs	–	lai	šķērsotu	upīti	vai	grāvi,	
nav	jāmet	līkumi	pa	blakus	esoša-
jiem	 privātīpašumiem.	 Trešais	 –	

Pārvietojamā laipa pār Reisa grāvi 
Salacgrīvas novada pludmalē

Pārvietojamās laipas pludmalē

	 Lai	uzlabotu	gājēju	ērtības	un	
nodrošinātu	 operatīvā	 transporta	
piekļuvi	 pludmalē	 Ainažos,	 kā	
Kuģu	 ielas	 turpinājums	 izbūvēta	
330	m	gara	un	2,5	m	plata	Ver-
saļas	seguma	taka.	Būvdarbus	no	
stāvlaukuma	Kuģu	ielā	līdz	plud-
malei	 veica	 firma	 ALANDMA.	
Pie	 takas	uzstādīts	 informatīvais	

stends	 un	 arī	 soliņš.	 Gar	 takas	
malu	pavasarī	iesēts	zālājs.	
	 Objekta	 būvuzraugs	 bija	 SIA	
RG Meistars,	projektu	izstrādāja	
SIA	KROKS R.
	 Pašvaldība	 takas	 būvniecībai	
piešķīra	23	885	eiro	(ar	PVN).
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Pašvaldības ainavu arhitekte Gundega Upīte-Vīksna ir apmierināta ar 
paveikto darbu

Pabeigta Kuģu ielas 
taka Ainažos

netiek	noplicināti	kāpu	biotopi	un	
radīta	lieka	antropogēnā	slodze.	
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Lai top tīri un koši 
Ainaži!

	 Šogad	 Ainažu	 pilsētai	 aprit	 
95.	gadskārta,	tāpēc	jo	svarīgāk	ir	
sakopt	un	uzpost	savu	pilsētu	jū-
nijā	gaidāmajiem	svētkiem.
	 Pirmais	 solis	 jau	 ir	 sperts,	 jo,	
sadarbojoties	 ar	 Salacgrīvas	 no-
vada	domes	ainavu	arhitekti	Gun-
degu	 Upīti-Vīksnu	 un	 prasmīgo	
stādu	 audzētāju	 Antru	 Zvīni,	 
16.	 aprīlī	 saņēmām	 skaistus	 at-
raitnīšu	 dēstus,	 kas	 tika	 izstādīti	
pie	 pašvaldībai	 piederošajām	 sa-
biedriskajām	 ēkām	 un	 populārā-
kajās	pilsētas	vietās.	Liels	paldies	
mūsu	 palīdzēm	 Indrai	 Runcei,	
Sanitai	 Strīķei,	 Evijai	 Līdakai,	
Santai	 Kopštālei,	 kas	 Lauksaim-
niecības	 atbalsta	 dienesta	 jaunās	
starptautiskās	sadarbības	projektā	
Ceļā uz viedumu piekrastēs un 
Ainažu	pilsētas	pārvaldnieces	Ilo-
nas	Jēkabsones	uzrunātas,	labprāt	
piekrita	 saņemtos	 puķu	 stādiņus	
iekārtot	 jau	 iepriekš	 sagatavota-
jos	 puķu	 traukos.	 Projekta	 mēr-
ķis	 ir	 iesaistīt	 iedzīvotājus	 teri-
toriju	 labiekārtošanā,	 vajadzību	
apzināšanā	 un	 aktīvā	 līdzdalībā	
pilsētā	 notiekošajos	 publiskajos	
procesos.	 Tagad	 priecāties	 par	
jautrajām,	 krāsainajām	 atraitnīšu	
sejiņām	var	ne	tikai	pašas	stādītā-
jas,	bet	arī	visi	pilsētas	iedzīvotāji	
un	 viesi.	 Ar	 atraitnītēm	 parasti	
tiek	 dots	 starts	 ziedošā	 pavasara	
ienākšanai	pilsētā.
	 Lai	 pilsētu	 godam	 sapucētu	
gadskārtas	 svinībām,	 vispirms	
jāsāk	 ar	 praktiskiem	 darbiem,	
piemēram,	 ikgadējo	 sakopšanas	
talku.	 Talka	Ainažos	 un	 pagastā	
notika	24.	aprīlī.	Šogad	talcinieki	
saistībā	 ar	 Covid-19	 pandēmijas	
ierobežojumiem	 darbojās	 indi-

viduāli	 vai	 ģimenes	 lokā,	 tāpēc	
izpalika	 kopējs	 maisu	 izdales	
pasākums	 un	 siltās	 pusdienas.	
Maisi	talkotgribētājiem	tika	izda-
līti	 pakāpeniski	 –	 nedēļas	 laikā,	
izsniedzot	 tos	 katram	gribētājam	
individuāli.	Katram	bija	arī	kon-
krēts	 plāns,	 kuru	 teritoriju	 vēlas	
sakopt	un	kur	tiks	atstāti	piepildī-
tie	maisi.	Paldies	allaž	aktīvajiem	
talkotājiem	 –	 Renātei	 Jaugai	 ar	
savu	 komandu	 no	 Mērniekiem,	
Inesei	Virsei	ar	ģimeni,	Olgai	Pu-
riņai	 ar	 domubiedriem	 Ainažos	
un	daudziem	citiem	mūsu	apkārt-
nes	 čaklajiem	 un	 darboties	 gri-
bošajiem	 cilvēkiem.	 Pateicoties	
šādiem	 ļaudīm,	 mūsu	 vide	 kļūst	
tīrāka	un	sakoptāka.
	 Lielās	talkas	diena	atnāca	ar	ne	
īpaši	draudzīgiem	laikapstākļiem,	
smīlāja	 sīks	 lietus	 un	 pūta	 stiprs	
vējš.	Tomēr,	sākot	darboties,	laiks	
uzlabojās,	 debesis	 noskaidrojās	
un	 arī	 vējš	 nedaudz	 pierima.	 Iz-
sniegtie	atkritumu	maisi	pildījās.	
Tika	 sakoptas	 ne	 tikai	 dažādas	
vietas	Ainažu	pilsētā	un	pludma-
lē,	bet	arī	Ainažu	pagastā.	Arī	Ai-
nažu	pilsētas	pārvaldē	strādājošie	
aktīvi	 piedalījās	 pilsētas	 sakop-
šanas	 talkā.	Liels	 ir	mūsu	prieks	
par	 sakoptajām	 vietām	 un	 prāvo	
savākto	 atkritumu	maisu	 kaudzi,	
kas	kā	balts	 aisbergs	 sagūla	 lau-
kumā	Krišjāņa	Barona	ielā	5.
	 Ainažu	 pilsētas	 pārvalde	 saka	
lielu	 paldies	 ikvienam	 talcinie-
kam	par	pilsētas	sakopšanu.	Mēs	
visi	 kopā	 esam	paveikuši	kārtējo	
labo	darbiņu,	lai	Ainaži	kļūtu	za-
ļāki,	tīrāki	un	košāki	un	godam	sa-
gaidītu	pilsētas	dzimšanas	dienu.	

Ainažu pilsētas pārvalde
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Aptauja Par Salacas tilta 
remontu

	 No	17.	marta	līdz	9.	aprīlim	Salacgrīvas	novada	pašvaldības	sociālajos	tīklos	–	 fa-
cebook	 kontā	www.facebook.com/Salacgrivasnovads un	 pašvaldības	 mājaslapā	www.
salacgriva.lv –	bija	iespējams	atbildēt	uz	izveidotās	anketas	Par Salacas tilta remontu 
jautājumu	Kuram būtu jāfinansē Salacas tilta Salacgrīvā remonts.	Iespējamās	atbildes	
bija: 
l	 valstij	jāpiedalās	ar	savu	finansējumu,	jo	kravu	pārvadātāji	iegādājas	vinjeti	(auto-
ceļa	lietošanas	nodeva);
l	 Salacgrīvas	novada	pašvaldībai	ar	saviem	budžeta	līdzekļiem;
l	 jaunveidotā	Limbažu	novada	pašvaldībai.
	 Šis	ieraksts	pašvaldības	facebook	kontā	sasniedza	12	928	skatītājus,	2291	iesaistī-
jās,	bet	uz	anketas	jautājumu	saņēmām	774	atbildes.	No	tām:
l	 683,	jeb	88,2%	bija	par	to,	ka	valstij	jāpiedalās	ar	savu	finansējumu;
l	 39	jeb	5%	bija	par	Salacgrīvas	novada	pašvaldības	līdzekļu	ieguldīšanu;
l	 10	jeb	1,3%	balsoja	par	jaunveidotā	Limbažu	novada	pašvaldības	finansiālu	iegul-
dījumu.
	 Salacas	tilts	Salacgrīvā	jau	vairākus	gadus	ir	sliktā	tehniskā	kārtībā.	2020.	gada	rudenī	
veiktā	izpēte	liecina,	ka	nekavējoties	jāveic	remonts	vai	arī	tā	lietošana	būs	būtiski	jāie-
robežo.	Pašvaldība	prasa	naudu	valstij	vai	piedāvā	tiltu	pārņemt,	taču	satiksmes	ministrs	
Tālis	Linkaits	to	neuzskata	par	valstij	piekritīgu	darbu.	Ja	tilta	remonts	jāveic	Salacgrīvas	
novada	pašvaldībai,	tā	bankrotēs,	pārliecināts	ir	pašvaldības	vadītājs	Dagnis	Straubergs:	
– Šādu summu paņemt kredītā tilta remontam, kuru nepārtraukti šķērso starptautiskais 
tranzīts, ir neprāts. Tad mēs esam pagalam. Lai varētu izpildīt saistības, būtu jāslēdz 
pašvaldības iestādes, bet to mēs nedarīsim. Lai nodrošinātu valsts funkcijas, neesam 
gatavi ziedot pašvaldības budžetu.	Kravu	pārvadātāji	taču	iegādājas	vinjetes	jeb	autoceļa	
lietošanas	nodevu,	kuras	mērķis	ir	veicināt	valsts	galveno	un	reģionālo	autoceļu	uzturē-
šanu	un	attīstību,	kā	arī	videi	draudzīgāku	transportlīdzekļu	izmantošanu.	

Ilga Tiesnese

	 Salacgrīvas	 ostas	 pārvalde	 īsteno	
Igau	nijas–Latvijas	 pārrobežu	 sadarbības	
programmas	 2014.–2020.	 gadam	 projek-
tu Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla piln-
veidošana un popularizēšana	 (Eastbaltic 
Harbours,	Est-Lat	177).	Šis	ir	turpinājums	
2020.	gada	nogalē	pabeigtajam	projektam	
Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu 
tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā	 (EST-
LAT Harbours),	kurā	tika	uzbūvēta	Salac-
grīvas	jahtotāju	servisa	ēka.	
	 Jaunajā	projektā	Salacgrīvas	ostas	pār-
valde	 iegādājusies	 divas	 jaunas	 peldošās	
piestātnes	 (pontonus).	 Konkurss	 noslē-
dzies,	uzvarētājs	 ir	noskaidrots,	ar	 to	no-
slēgts	 līgums	par	divu	36	m	garu	betona	
piestātņu	izgatavošanu,	piegādi	un	izstādī-
šanu.	Pontonus	būvē	Igaunijā,	bet	tos	pie-
gādās	un	uzstādīs	SIA	Pontoni.lv.
	 Ostas	 pārvaldnieks	 Ivo	 Īstenais	 stās-
ta,	 ka	 pie	 abām	piestātnēm,	 kur	 jahtu	 un	
laivu	novietošana	būs	pie	tā	saucamajiem	
fingeriem	jeb	pirkstiem,	kopā	varēs	stāvēt	
40	jahtu.	Tie	būs	stabilāki	par	iepriekšējo	
pontonu,	skaisti	izskatīsies,	nokāpt	un	uz-
kāpt	uz	jahtas	būs	drošāk.	
	 Piestātnes	novietos	akvatorijā	jahtu	os-
tas	 rajonā,	 virzienā	 uz	 upes	 vidu.	 Viena	
būs	 tur,	kur	bija	pontons	 iepriekšējos	ga-
dos,	 otrai	 pieslēguma	 vieta	 ir	 sagatavota	
nedaudz	tālāk	–	blakus	bijušajai	caurlaides	
ēkai.	Uz	Salacgrīvu	 tās	 atvedīs	un	vietās	
noliks	maija	 vidū.	 Piestātnes	 būs	 aprīko-
tas	 ar	 jahtām	nepieciešamo	 elektrības	 un	
ūdens	 pieslēgumu	 punktiem.	 Ziemā	 pie-

stātnes	jeb	pontonus	ņems	nost	un	ievilks	
ziemas	ostā,	ārā	no	ūdens	tos	necels,	līdz	
ar	to	vienkāršāka	būs	to	apkalpošana	–	aiz-
velc,	noliec,	atvelc	un	pieāķē.	
	 Vai	līdz	ar	jauno	piestātņu	uzstādīšanu	
pieaugs	 Jahtotāju	 servisa	 ēkas	 noslodze?	
Ostas	 pārvaldnieks	 lēš,	 ka	 ēka	 ir	 pietie-
kami	 jaudīga,	 lai	 uzņemtu	 daudz	 viesu:		 
– Tur visa kā pietiek. Šogad varētu būt 
diezgan daudz vietējo jahtu. Kaut vai tā-
pēc vien, ka noteikto ierobežojumu dēļ 
citur nekur aizbraukt nevar. Bet kuģot un 
jahtot cilvēki grib. Gan jau būs arī ārzem-
nieki. Mēs gaidām jahtotājus!
	 Viņš	 skaidro,	 ka	 projekts	 par	 jaunām	
jahtu	 piestātnēm	 nebija	 spontāns	 un	 uz-
sver:	– Labi, stabili, betona pontoni upē ir 
kā skaists punkts stāstam par jauno jahto-
tāju servisa ēku. Salacgrīva būs pietieka-
mi jaudīga, lai viesus uzņemtu. Kā mums 
vasarā ies, to mēs redzēsim.
	 Vēl	šajā	projektā	Salacgrīvas	ostas	pār-
valde	 iegādāsies	 peldošās	 navigācijas	 zī-
mes.
	 Kopējās	 projekta	 izmaksas	 –	 
136	 800,88	 eiro,	 no	 kuriem	 Eiropas	 Re-
ģionālās	 attīstības	 fonda	 finansējums	 ir	 
116	280,74	eiro,	Salacgrīvas	ostas	pārval-
des	–	20	520,14	eiro.

Ilga Tiesnese

Salacā būs jaunas jahtu 
piestātnes

Notiek peldošās piestātnes pieslēguma vietas sagatavošana

Salacgrīvas novada 
bāriņtiesas 2020. gada 

pārskata ziņojums
2020. gadā bāriņtiesā:
	 l	 25	bāriņtiesas	sēdes;	
	 l	 53	lēmumi;
	 l	 86	aktīvas	lietas	(uz	31.12.2020.);
	 l	 25	no	jauna	ierosinātas	lietas;
	 l	 16	dalības	administratīvajās,	
	 	 civillietu	vai	krimināllietu	tiesu	
	 	 sēdēs;
	 l	 302	bāriņtiesu	(notariālie)	
	 	 apliecinājumi;
	 l	 iekasēta	valsts	nodeva	3539	eiro	
	 	 par	bāriņtiesu	pakalpojumiem.

Aizgādība
	 Aizgādība	ir	vecāku	tiesības	un	pienā-
kums	rūpēties	par	bērnu	līdz	viņa	18	gadu	
vecumam.	 Šajās	 lietās	 pārskata	 gadā	 bā-
riņtiesa	pieņēmusi	25	lēmumus:
	 l	 4	vienpersoniski	lēmumi	par	
	 	 aizgādības	tiesību	pārtraukšanu;
	 l	 7	lietas	izskatītas	par	iespēju	
	 	 vecākiem	atjaunot	pārtrauktās	
	 	 aizgādības	tiesības,	no	kurām	
	 	 3	gadījumos	tās	atjaunotas,	
	 	 4	–	nav	atjaunotas;
	 l	 5	lietas	izskatītas	par	aizgādības	
	 	 tiesību	pārtraukšanu	vecākiem,	
	 	 no	kurām	3	gadījumos	tās	ir	
	 	 pārtrauktas,	2	nolemts	lietu	izbeigt	
	 	 (nepārtraukt);
	 l	 2	prasības	iesniegtas	tiesā	par	
	 	 aizgādības	tiesību	atņemšanu	
	 	 vecākiem;
	 l	 2	lēmumi	pieņemti	par	
	 	 ārpusģimenes	aprūpē	esošu	bērnu	
	 	 saskarsmes	ierobežošanu	vecākiem;
	 l	 1	lēmums	pieņemts	par	ģimenes	
	 	 valsts	pabalsta	izmaksas	
	 	 pārtraukšanu	vecākam	un	šī	pabalsta	
	 	 izmaksu	pašam	bērnam;
	 l	 1	lēmums	pieņemts	par	bērna	
	 	 obligātu	ārstēšanu;

	 l 3	lēmumi	
	 	 pieņemti	pēc	tiesu	
	 	 pieprasījuma	par	bērnu	dzīvesvietas	
	 	 noteikšanu	pie	viena	no	vecākiem	un	
	 	 otra	vecāka	saskarsmes	tiesību	
	 	 kārtību.

Ārpusģimenes aprūpe 
	 2020.	 gadā	 aizgādības	 tiesības	 tika	
pārtrauktas	 astoņu	 bērnu	 8	 vecākiem	 
(5	mātēm,	3	tēviem).	Saistībā	ar	šo	bērnu	
turpmāko	ārpusģimenes	aprūpi	bāriņtiesā	
pieņemti	 9	 lēmumi.	Kopumā	 2020.	 gada	
noslēgumā	 ārpusģimenes	 aprūpē	 atradās	
30	Salacgrīvas	novada	pašvaldības	bērni:
	 l	 audžuģimenēs	–	14;
	 l	 aizbildnībā	–	15;
	 l	 institūcijā	–	1.

Bērnu manta
	 Nepilngadīgo bērnu	 manta atrodas	
vecāku	 pārvaldībā. Bāriņtiesā	 aktīvas	 ir	 
24	bērnu	mantas	 lietas,	kurās	2020.	gadā	
pieņemti	4	lēmumi	–	trīs	saistīti	ar	manto-
juma	pieņemšanu	un	viens	par	bērna	ban-
kas	konta	atvēršanu.

Aizgādnība
	 2020.	 gadā	 ar	 tiesas	 spriedumu	 tika	
nodibināta	aizgādnība	vienai	personai	un	
vienas	personas	atstātajam	mantojumam.	
Attiecīgi	 bāriņtiesa	 abos	 gadījumos	 ie-
cēla	aizgādņus.	Divas	aizgādnībā	esošās	
personas	nomira	un	šo	personu	aizgādņi	
tika	atlaisti	no	pienākumu	pildīšanas.	Ko-
pumā	aizgādnības	lietās	pieņemti	8	lēmu-
mi.	

Maruta Pirro,
Salacgrīvas novada bāriņtiesas 

priekšsēdētāja 
64071990, 25436459, 

barintiesa@salacgriva.lv

Vides objekts 
Bocmaņa laukumā

	 Februārī	aicinājām	iedzīvotājus	izteik-
ties	par	iespējamo	vides	objektu	Bocmaņa	
laukumā	Salacgrīvā.	Novada	pašvaldības	
mājaslapā	 un	 facebook	 kontā	 jebkurš	 tā	
apmeklētājs	no	10.	 februāra	 līdz	1.	mar-
tam	 varēja	 ieteikt,	 kādu	 vides	 objektu	
veidot,	 uzstādīt	 vai	 būvēt	 Bocmaņa	
laukumā	Salacgrīvā.	Būvdarbi	pēc	tehno-
loģiskā	pārtraukuma	tur	ir	atsākušies,	nu	
ir	 laiks	 pieņemt	 gala	 lēmumu	 par	 vides	
objektu.	Salacgrīvas	novada	dome	tam	ir	
atvēlējusi	naudu.
	 Aicinājums	 izteikt	 viedokli	 sasniedza	
5217	Salacgrīvas	novada	facebook	konta	
apmeklētājus,	 to	 skatīja	 1147,	 bet	 ar	 sa-
vām	idejām	dalījās	62	cilvēki.	Interesanti	
bija	 vairāki	 ieteikumi,	 te	 neliels	 ieskats	
tajos:
l	 veidot	laukumā	Zvejnieka	zābaku.	Tas	
cieši	saistīts	ar	piekrastes	iedzīvotāju	no-
darbi	no	vissenākajiem	laikiem.	Simboli-
zē	skaudrumu	un	pamatīgumu.	Tā	forma	
vienlaikus	 ir	 plastiska	 un	 monumentāli	
vienkārša.	 Gluži	 kā	 zvejnieku	 raksturs,	
kas	 pakļauts	 visu	 vēju	 un	 ūdens	 stihijai	
četros	 gadalaikos.	 Tam	 jābūt	 lielam	 –	
lielākam	 par	 cilvēka	mēru	 un	 tam	 jābūt	
pāri	plūstošam	kā	leģendām	un	zvejnieku	
stāstiem,	kuros	ir	daļa	Minhauzena	un	lie-
la	dzīves	gudrība;	
l veidot	 puķu	 dobes,	 krāšņumkrūmus	
un	 citus	 ainaviskos	 elementus	 mobi-
lus,	 pārvietojamus,	 lai	 laukumu	 varētu	
pielāgot	 katram	 konkrētam	 pasākumam	
un	noskaņai,	arī	gadalaikiem.	Lai	tas	būtu	
mainīgs;
l uzstādīt	laukumā	strūklaku,	jo	tā	pada-
rītu	visu	skaistāku	un	radītu	noskaņu;	
l izveidot	nojumi	kā	jūras	viļņi,	attīstot	
tēmu	Pie jūras dzīvē mana.	Būtu	ļoti	labi,	

ja	vides	objektus	varētu	ne	tikai	baudīt	ar	
acīm,	bet	arī	pielietot	praktiski.	No	Boc-
maņa	 laukuma	 paveras	 lielisks	 skats	 uz	
upi,	tā	ir	arī	laba	vieta	saulrietu	vērošanai	
jūrā.	Tādēļ	vēlami	vides	objekti,	kas	pilda	
arī	nojumes	funkciju,	sargājot	no	lietus	un	
vēja.	Un	par	soliņiem	arī	nevajadzētu	aiz-
mirst;
l veidot	strūklaku	Salacā,	lai	tā	būtu	re-
dzama	gan	no	tilta,	gan	promenādes,	gan	
Bocmaņa	laukuma.	Laukumā	noteikti	va-
jag	 puķes,	 krastmalā	 varētu	 būt	 nelielas	
stikla	nojumes,	kur	vērot	saulrietu;
l uzstādīt	 tādu	 vides	 objektu,	 pie	 kura	
vai	 ar	 ko	 kopā	 gribētos	 nofotografēties.	
Varbūt	 tas	varētu	būt	Bubis	kā	prototips	
bocmaņa	 tēlam?	Vai	 liels	 stūres	 rats,	 ko	
var	grozīt,	skatoties	uz	jūru?	Galu	galā	šis	
ir	Bocmaņa	laukums,	un	bocmanis	vai	tā	
atribūtika	te	varētu	iederēties.
	 Lielākā	 daļa	 komentāru	 un	 e-pastu	
rakstītāju	bija	par	Bocmani	Bocmaņa	lau-
kumā.	Viņi	raksta:	– Bocmaņa laukumā ir 
jābūt Bocmanim! Kas tad tas par Bocma-
ņa laukumu bez paša bocmaņa? Varbūt 
mums varētu Bocmaņa laukumā uz soliņa 
sēdēt vecais bocmanis, kas sakristu arī ar 
laukuma un vēsturiskā krodziņa nosauku-
mu? Bocmaņa izskatu iedomājos līdzīgu 
mūsu slavenajam Bubim, (viņa skatuves 
tēls tāds arī bija – nevērīgi ģērbies jūr-
nieka vamzī, cepurē utt.). Būtu laba vieta 
selfijiem!
	 Apkopojot	iedzīvotāju	ieteikumus,	Sa-
lacgrīvas	novada	dome	ir	nolēmusi	Boc-
maņa	 laukumā	 uzstādīt	 bocmaņa	 figūru.	
Šobrīd	tiek	gatavots	nolikums	metu	kon-
kursam,	kurā	no	māksliniekiem	ceram	sa-
gaidīt	vizuālo	risinājumu.

Ilga Tiesnese
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	 Šogad	 Salacgrīvas	 novadā	 Lieldienas	
svinēja	trīs	dienas.	
	 3.	aprīlī	Lauvu	tautas	nams	interesentus	
aicināja	pastaigā	Pa Lieldienu zaķa pēdām 
ar	 spēles	 elementiem.	 Lai	 tajā	 dotos,	 ie-
priekš	bija	jāsaņem	zaķa	ceļa	karte.	
	 4.	 aprīlī	 svinētāji,	 ievērojot	 visus	 val-
stī	 noteiktos	 drošības	 pasākumus,	 varēja	
piedalīties	 orientēšanās	 spēlē	 Meklējot 
Lieldienas Salacgrīvā un Salacgrīvas no-
vadā,	 ko	 organizēja	 Salacgrīvas	 novada	
Tūrisma	informācijas	centrs	(TIC).	Spēles	
uzdevums	bija	vienkāršs	–	 jāsaņem	Liel-
dienu	 pasīte,	 ar	 auto	 vai	 kājām	 jāapceļo	
Salacgrīva	 un	 novads,	 jāatrod	 norādēs	
atzīmētās	 vietas	 un	 jāaizpilda	 atbildes.	
Pavisam	novadā	Lieldienu	zaķi,	kurus	šai	
spēlei	 gatavoja	 Raimonds	 Kreituss,	 bija	
sagatavojuši	20	tikšanās	vietas,	no	kurām	 
10	 bija	 Salacgrīvā.	Aizpildītās	 Lieldienu	
pasītes	bija	jāatstāj	pasta	mājā	pie	novada	
kultūras	 centra	 vai	 nofotografētas	 jāsūta	
e-pastā	TIC.	Salacgrīvas	 novada	TIC	 ce-
ļojumu	konsultante	Līga	Līsmane	pastās-
tīja,	ka	šogad	iesniegts	nedaudz	vairāk	kā	 
100	pasītes.	–	Acīmredzot cilvēki ir piesar-
dzīgi un pārāk daudz apkārt nebraukā. Bet 
tie, kuri izbaudīja šo iespēju, varēja  pie-
dalīties atbalstītāju piešķirto dāvanu izlo-
zē,	 –	pastāstīja	Līga.	Balvas	orientēšanās	
spēles	dalībniekiem	šogad	sarūpēja	daudzi	
atbalstī	tāji.
	 Īpašas	Lieldienu	svētku	svinēšanas	vie-
tas	 šogad	bija	pie	Ainažu	kultūras	nama,	
kur	lielie	un	mazie	varēja	spēlēt	lielformā-
ta	 dārza	 spēles,	 šūpoties,	meklēt	 olas	 un	
saldumus.	Kultūras	nama	vadītāja	Madara	
Oga-Timofejeva	priecājās	par	svētku	svi-
nētājiem	un	bilda,	ka	 rosība	spēļu	 lauku-

Lieldienas 
Salacgrīvas 

novadā

mos	 nav	 rimusies	 līdz	 pat	 pulksten	 asto-
ņiem	vakarā.	
	 Arī	Liepupes	pilskalns	 svētkos	gaidīja	
ciemiņus.	 Ikviens	 svinētājs	 varēja	 izšū-
poties	Lieldienu	šūpolēs,	klausīties	putnu	
dziesmās,	meklēt	un	ripināt	olas	un	nofo-
tografēties	 izveidotajā	 fotostūrītī,	 lai	 pēc	
tam,	ievietojot	bildi	Liepupes	tautas	nama	
facebook	kontā,	piedalītos	četru	biļešu	iz-
lozē	uz	Mēnespuķes	koncertu	6.	augustā.
	 Savukārt	 Salacgrīvā	 svētkus	 ieskandi-
nāja	folkloras	kopa	Cielava.	Novada	kul-
tūras	 centra	 puķu	 kastēs	 tieši	 Lieldienās	
bija	 saziedējušas	 daudzas	 dzeltenas	 prī-

muliņas,	visapkārt	skanēja	putnu	dziesmas	
un	citas	pavasara	skaņas	–	pērkons,	lietus,	
varžu	koris.	Turklāt	svinētājus	gaidīja	vis-
dažādākie	 uzdevumi.	Kultūras	 centra	 āra	
terasē	bija	aplūkojama	brīvdabas	izstāde	–	
TLMS	Dzilna	un	SDK	Saiva	lielie	lakati;		
kluba	Mežābele	rokdarbi-celiņi,	segas,	jos-
tas,	lelles;	Daces	Asnes	svēpētā	keramika,	
bet		terases	logos	–	Ingas	Pērkons	gleznas	
Viena mirkļa sajūtas	un	Ingas	Eglītes	flo-
ristikas	darbi.	Salacgrīvā	izšūpoties	varēja	
divās	šūpolēs:	pilskalnā	–	Saules,	Skvērā	
pie	bibliotēkas	–	Veselības	šūpolēs.
	 Bet	 otrajās	 Lieldienās,	 kā	 salds	 ķirsis	

uz	svētku	tortes,	bija	Lieldienu	zaķu	brau-
ciens,	 kurā	 piedalījās	 Varis	 Vētra,	 Jānis	
Kirmuška	 un	 divi	 Lieldienu	 zaķi.	 Brau-
ciens	aizsākās	Liepupes	centrā	un	piestā-
jot	Svētciemā,	Salacgrīvā,	daudzdzīvokļu	
māju	pagalmos,	Kuivižos	un	Ainažos,	tas	
noslēdzās	 pie	 veco	 ļaužu	mītnes	Sprīdīši 
Korģenē.
	 Paldies	visiem	un	ikvienam,	kurš	darī-
ja	Lieldienu	svētkus	gaišākus,	sirsnīgākus	
un	mīļākus,	–	Lieldienu	zaķu	veidotājiem,	
māksliniekiem	 un	 tehniskajiem	 darbinie-
kiem.

Ilga Tiesnese

Dāvanas Lieldienu orientēšanās spēlei sarūpēja: 
l dāvanu karte 20 eiro vērtībā no Kuiviž minizoo
l dāvanu karte 20 eiro vērtībā no kebabnīca Kaste
l divi dāvanu grozi ar gardumiem 
 no veikaliņa Radīts Salacgrīvas novadā
l pārsteiguma balviņa no Salacgrīvas novada Tūrisma 
 informācijas centra
l saldējumu un sorbertu asorti no IK Ledus oga

l divi dāvanu grozi ar dabīgiem gardumiem 
 no IK Lienes konditoreja
l dāvanu karte no Sunset sup: divu stundu brauciens 
 ar sup dēļiem divām personām 
l dāvanu karte 20 eiro vērtībā no picas restorāna ab initio
l dāvanu grozs no paša barona Minhauzena

Lieldienu 
svinētāji 

piestājuši 
Svētciemā

	 Salacgrīvas	pirmsskolas	izglītības	ies-
tādes	Vilnītis	ar	filiālēm	Korģenē	un	Svēt-
ciemā	bērni	Lieldienas	sagaidīja	krāsaini	
un	daudzveidīgi.	
	 Pie	 pašiem	mazākajiem	–	Mārītēm	 –	
ciemojās	Lieldienu	zaķis	ar	jaukiem	pār-
steigumiem.	 Četrgadnieki	 –	 Taurenīši	 –	
mākslas	mācību	centrā	kopīgām	rotaļām	
sev	bija	pagatavojuši	zaķu	maskas,	kā	arī	
radoši	krāsojuši	un	ar	dabas	materiāliem	
izrotājuši	 olas.	 Savukārt	 Pelēni	 mājās	
kopā	ar	vecākiem	bija	krāsojuši	oliņas,	lai	
pēc	tam,	atnākot	uz	bērnudārzu,	parādītu	
pārējiem	bērniem	sava	darba	rezultātu	un	
dalītos	 pieredzē,	 kādus	 materiālus	 katrs	
izmantojis.	Ir	iets	rotaļās	un	dziedāts,	kā	
arī	visi	kopā	augstu	šūpojušies,	lai	vasarā	
nekostu	odi.	
 Snīpīši	kopā	ar	Lieldienu	zaķi	(mūzi-
kas	skolotāju	Lieni	Bergu)	svētkus	svinē-

Grupas Vāverēni bērni ar zaķu zīmējumiem rokāsSaulīšu bērni lasa norādījumus, kā atrast 
slepeno olu krātuvi

Svētki Vilnītī

juši	pēc	 latviešu	tautas	 tradīcijām.	Bērni	
ripinājuši	 olas,	 skandējuši	 tautasdzies-
mas,	dziedājuši	dziesmas,	gājuši	 rotaļās.	
Vecākajās	 grupās	 svētku	 aktivitātēs	 ie-
kļauti	daudzveidīgi	praktiski	mācību	uz-
devumi,	 dodot	 bērniem	 iespēju	 apgūtās	
prasmes	pielietot	dzīvē.	Tā	grupā	Bitītes 
Lieldienu	 laikā	 darbojās	 kafejnīca-vei-
kaliņš	Oliņ boliņ,	 kur	 bērni	 mācījās	 ie-
pirkties,	 izvēlēties	 produktus,	 sarunāties	
ar	 grupas	 biedriem	 par	 to	 piedāvājumu,	
skaitīt	 rotaļu	 naudu,	 plānot	 iepirkumus.	
Vāverēni	 kopīgi	 atcerējās	 Lieldienu	 ti-
cējumus,	 paražas,	 devās	 mežā	 vērot	 iz-
maiņas	 dabā	 un	 pēc	 īpašām	 norādēm	
meklēt	krāsainās	oliņas.	Zaķēni	laukumā	
ripināja	olas,	piedalījās	sporta	skolotājas	
Līgas	Šrenkas	organizētajās	ar	Lieldienu	
tematiku	saistītajās	fiziskajās	aktivitātēs,	
noslēgumā	notika	pikniks	ar	pašu	ceptām	
pankūkām.	Bērni	pēc	tam	novērtēja:	– Šī 

bija ļoti laimīga diena!
	 Grupas	Saulītes	bērniem	kāds	pie	tāfe-
les	bija	piespraudis	vēstuli	ar	norādēm	un	
precīzu	plānu,	kur	un	kā	atrast	Lieldienu	
olas.	Pa	ceļam	uz	to	slēptuvi	nācās	veikt	
vairākus	pārbaudījumus:	skaitīt	burtus	ar	
Lieldienām	saistītos	vārdos,	meklēt	mežā	
līkāko	priedi,	lēkt	uz	vienas	kājas	un	vēl,	
un	vēl,	līdz	pēdējā	etapā	jūras	krastā	izde-
vās	atrast	smiltīs	uzzīmētu	olas	kontūru,	
kas	 liecināja	 par	 slepeno	 krātuvi.	 Starp	
daudzām	 citām	 olām	 bērni	 atrada	 arī	
draudzības	olu	un	taisnības	olu,	kuru,	ap-
kaisot	ar	sāli,	kopīgi	apēda,	lai	visi	vien-
mēr	būtu	draudzīgi	un	allaž	teiktu	taisnī-
bu.
	 Paldies	visām	skolotājām	par	ieguldīto	
darbu	svētku	aktivitāšu	organizēšanā!

Ligita Dambe,
«Vilnīša» vadītājas vietniece 

izglītības jomā

Liepupes tautas 
namā iestājies 

pavasaris
	 Šis	laiks	ir	īpašs,	tas	prasa	pārkārtot	darbus	
un	rast	jaunas	idejas,	kā	svinēt	svētkus.	
	 Tautas	 namā	 ar	 Salacgrīvas	 novada	 domes	
atbalstu	 iegādāta	 jauna	 un	 kvalitatīva	 skaņas	
aparatūra,	 jaunas	 digitālās	 klavieres.	Ar	 lielu	
cerību	katru	rītu	klausos	ziņas	–	varbūt	jau	va-
rēsim	pulcēties	un	rīkot	koncertus?
	 Pašu	spēkiem	no	pagājušā	gada	rudens	esam	
izremontējuši	 tautas	 nama	 garderobi,	 sanitāro	
mezglu,	atjaunojuši	kāpnes.	Liels	paldies	mūsu	
jaunajam	pārvaldes	saimniekam	Jānim	Pēterso-
nam	par	palīdzību!
	 Liels	 izaicinājums,	 ievērojot	 visus	 valstī	
noteiktos	 ierobežojumus,	 kultūras	 iestādei	 ir	
iespēju	robežās	darīt	visu	iespējamo	–	ir	nofil-
mēts	Lielās	 dienas	 rituāls	Liepupes	 pilskalnā.	
Sadarbībā	ar	Dabas	aizsardzības	pārvaldi	tautas	
nams	Liepupes	pilskalnā	ir	izvietojis	putnu	bū-
rīšus	strazdiem,	svīrēm	un	pūcēm.	Paldies	Gin-
tāram	Rubenim!
	 Otrajās	Lieldienās	ar	muzikālu	pārsteigumu	
un	 ievērojot	 visus	 drošības	 pasākumus,	 devā-
mies	no	Liepupes	līdz	Ainažiem.	Paldies	cilvē-
kiem,	kuri	rakstīja	un	zvanīja	Varim	Vētram	un	
veltīja	viņam	labus	vārdus.
	 Tiksimies	 Liepupes	 pilskalnā	 arī	 4.	 maijā!	
Katrs	savā	laikā	baudīsim	cīrulīšus	un	vizbulī-
tes.	Spēlēsim	seno	vikingu	 spēli,	 staigāsim	ar	
ķekatām.	 Bērni,	 zīmējiet	 Liepupi!	 Noliksim	
visu	vietā!	Fotografēsimies!
	 Šis	laiks	ir	ļoti	grūts	tautas	namam.	Man	kā	
tā	vadītājai	biedējošs	ir	ilgstošais	klusums	–	bez	
koncertiem,	izrādēm,	izstādēm	un	pasākumiem.
	 Valdībai	 grūti	 pieņemt	 lēmumus,	 grūti	 arī	
tiem,	 kam	 tie	 jāpilda.	 BET	 ir	 pavasaris!	 Lai	
gaisma	ienāk	katrā	mājā!	Un	lai	mums	jopro-
jām	ir	ticība,	cerība	un	mīlestība!	Lai	saulains	
4.	maijs!

Arta Zunde
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	 Laiks,	kad	daļa	skolēnu	mācās	attālinā-
ti,	 ir	 īstais	brīdis,	 lai	sakārtotu	skolas	mā-
cību	 darbam.	Krišjāņa	Valdemāra	Ainažu	
pamatskolā	 ir	 veikti	 darbi	 gan	 ārā,	 gan	
skolas	iekštelpās,	vairāki	projekti	ir	īsteno-
šanas	stadijā,	bet	stāvlaukumam	pie	skolas	
šobrīd	izstrādā	projektu.	
		 Marta	vidū	pie	skolas	uzstādīja	āra	tre-
nažierus:	septiņus	atsevišķus	un	trīs	kom-
binētos	 vingrošanas	 rīkus.	 Koši	 dzeltenie	
trenažieri	 ļoti	 labi	 izceļas	uz	priežu	meža	
tumši	zaļā	un	stadiona	dzeltenzaļā	fona	un	
tā	vien	gaida	sportotgribētājus.	
	 Pamatskolas	direktore	Ieva	Skuja	stāsta,	
ka	 ideja	par	āra	vingrošanas	 rīkiem	radu-
sies	skolas	vecāku	padomes	tikšanās	reizē	
ar	 pašvaldības	 vadību.	 Lai	 arī	 trenažieri	
nupat	 uzstādīti,	 tos	 jau	 tagad	 izmanto	 sā-
kumskolas	skolēni	savās	sporta	nodarbībās	
un	 aktīvie	 ainažnieki,	 kuri	 pēc	 skrējiena	
svaigā	 gaisā	 te	 piestāj	 un	 kārtīgi	 izvin-
grojas.	Uzstādītie	 rīki	paredzēti	dažādiem	
vecumiem,	 muskuļu	 grupām	 un	 grūtības	
pakāpēm.	Lai	saprastu,	ko	un	kā	darīt,	uz	
katra	trenažiera	ir	QR	kods,	to	nolasot,	var	
gūt	izsmeļošu	informāciju.	
	 Salacgrīvas	novada	dome	trenažieru	ie-
gādei	piešķīra	15	000	eiro.	Ieva	teic,	ka	tre-
nažierus	izvēlējušies	visi	kopā.	Pasūtījums,	
klusībā	cerot	uz	atlaidēm,	bijis	lielāks	par	
piešķirto,	un	izdevies	veiksmīgs	darījums,	
jo	atlaides	bijušas	prāvas.	
	 Atjaunojot	 sporta	 infrastruktūru,	 tagad	

pie	 Krišjāņa	 Valdemāra	 Ainažu	 pamat-
skolas	 izveidots	 sporta	 un	 atpūtas	 centrs	
jeb	mazais	Zvejnieku	parks,	jo	ir	atjaunots	
futbola	laukuma	zālājs,	iegādāti	jauni	fut-
bola	 vārti,	 tagad	 uzstādīti	 āra	 trenažieri.	
Tepat	blakus	ir	estrāde,	jūra	un	bērnu	rota-
ļu	laukums,	kas	gan	pagaidām	atvērts	tikai	
pirmsskolas	grupu	audzēkņiem.	Jau	tagad	
ir	skaidrs,	kad	pielietojums	tiem	būs	arī	va-
sarā,	kad	skolā	notiks	Limbažu	un	Salac-
grīvas	novada	sporta	skolas	jauno	futbolis-
tu	treniņnometnes	un	ieradīsies	atpūtnieki.	
	 Šobrīd	 skolas	 skolotāji	 un	 vecāki	 ap-
spriež	 idejas,	 kā	 izlietot	 izglītojamo	 indi-
viduālo	 kompetenču	 attīstības	 atbalstam	
piešķirtos	 3000	 eiro.	 Pavisam	 drīz	 notiks	
kosmētiskais	 remonts	 skolas	 mājturības	
kabinetā,	pēc	kura	tajā	uzstādīs	sienas	ska-
pi,	leti,	tvaika	nosūcēju,	galdus	un	krēslus.	
Tad	iekārtots	un	skaisti	noformēts	tas	gai-
dīs	mācību	procesa	 atsākšanos,	 lai	 skolo-
tāji	kopā	ar	skolēniem	varētu	izmantot	ie-
priekš	iegādāto	jauno	virtuves	tehniku.	
	 Daudz	 darbu	 skolas	 telpu	 sakārtošanai	
padarīts	pagājušā	gada	vasarā	un	attālinātā	
mācību	 laikā,	 bet	 darāmā	netrūkst	 arī	 šo-
gad.	
	 Skolas	direktore	Ie.	Skuja	atzīst,	ka	pa-
darītie	acīm	redzamie	un	neredzamie	darbi	
uzlabo	 skolēnu	un	 skolotāju	darbu.	Bērni	
ar	aizrautību	strādā,	un	mācību	procesa	da-
žādošana	ir	ļoti	svarīga.	

Ilga Tiesnese

Labie darbi nebeidz rimties
	 Mazliet	vairāk	prieka	šajā	laikā	ir	tieši	
tas,	kas	nepieciešams!	Atbalstot	Latvijas	
Olimpiskās	 komitejas	 rīkoto	 sacensību	
Sporto visa klase	uzdevumu	Labie darbi,	
Kārums	 izaicināja	 3.	 klašu	 skolēnus	 ie-
priecināt	apkārtējos.
	 Mūsu	skolas	3.a	un	3.b	klase	parūpē-
jās	 par	 pasakām,	 ko	 seniori	 varēs	 lasīt,	
īsinot	 laiku	 vakaros.	Katrs	 skolēns	 brīv-
dienās	izdomāja	un	uzrakstīja	pasaku	par	
dzīvniekiem,	cilvēkiem	un	brīnumainiem	
notikumiem.	Tapa	divi	krājumi	–	Palasī-
sim!	un	krājums	Pasaku kamolītis.	Tā	kā	
šis	bija	arī	Lieldienu	laiks,	skolēni	saga-
tavoja	asprātīgus	un	krāsainus	apsveiku-
mus.	Apsveikumus	zīmējām	un	rakstījām	
skolā,	 jo	 mācījāmies	 klātienē.	 3.a	 klase	
iepriecināja	 mūsu	 novada	 Sprīdīšu pan-
sionāta	 iemītniekus,	3.b	klase	pārsteidza	

SAC	Brīze	seniorus.
	 No	 Sprīdīšu	 darbiniekiem	 saņēmām	
foto,	kurā	redzam,	ka	pasaku	grāmata	jau	
tiek	 lasīta.	Brīzes	seniorus	Lieldienu	rītā	
apsveica	 ar	 asprātīgām	 tautasdziesmām	
un	novēlējumiem,	bet	pasaku	grāmata	vēl	
tiks	lasīta.
	 Labais	 darbs	 mums	 radīja	 prieku	 un	
gandarījumu	 par	 paveikto.	 Mums	 izde-
vās!	Seniorus	aizkustināja	bērnu	ieguldī-
tais	rūpīgais	veikums.	Tikām	arī	3.	klašu	
grupā	finālā.	 	 	 	 	
	 Saule	un	pavasara	vējš	mūs	vieno	 la-
biem	darbiem	un	labām	domām.	Paldies	
Ligitai	 Jirgensonei	un	Agitai	Zvejniecei,	
kuras	vienmēr	ir	atsaucīgas	sadarbībai.

Laila Rozenberga un 
Evija Kosīte-Viļķina –

3.a un 3.b klases audzinātājas

 Salacgrīvas	 vidusskolas	 5.a	 klase	 jau	
trešo	 sezonu	piedalās	Latvijas	 skolu	pro-
jektā	Sporto visa klase.	Sākoties	jaunajam	
mācību	 gadam,	 Latvijas	 Olimpiskās	 ko-
mitejas	 partneris	Rimi	 aicināja	 visus	 būt	
kustīgiem,	 veselīgiem,	 uzturēt	 možu	 un	
radošu	 garu	 un	 izsludināja	 pieteikšanos	
projektam	Sporto visa klase Rimi izaicinā-
jums 2020.	Ņemot	vērā	situāciju	valstī	un	
pasaulē,	šogad	projekts	notiek	attālināti	–	
ar	digitālās	platformas	starpniecību.
	 Projekta	 uzdevumi	 ir	 sadalīti	 trīs	 pos-
mos:	 Sports,	 Uzturs un Emocionālā ve-
selība.	 Jau	 aizvadīti	 divi	 posmi.	 Otrajā	
posmā	Uzturs	tika	sagatavots	izzinošs	vi-
deomateriāls,	kurā	Rimi	eksperte	–	uztura	
speciāliste	Olga	Ļubina	–	un	grupas	Ber-
mudu divstūris	puiši	Bicepss	un	Tricepss	

izskaidroja	sabalansēta	uztura	pamatprin-
cipus	 un	 to	 nozīmīgumu.	 Dodoties	 stun-
du	 garā	 pastaigā,	 katram	 skolēnam	 bija	
jāatbild	 uz	 20	 interesantiem	 jautājumiem	
par	 uzturu.	 Un	 tad	 nāca	 rezultātu	 gaidī-
šanas	 drudzis…	 Urrā!	 4.–6.	 klašu	 grupā	
5.a	 klases	 komanda	 –	 Krists	 Ādamsons,	
Timo	Ēltamms,	Sofija	Gromova,	Kristers	
Jakabsons,	Artūrs	Kauliņš,	Dagne	Kiseļo-
va,	 Paula	 Kotāne,	 Edmunds	 Kozlovskis,	
Agnese	Krama,	Viestards	Majors,	Alekss	
Misiņš,	 Edgars	 Salmanis,	 Karlīna	 Zeņi-
na,	Rafaels	Zviedris	un	klases	audzinātāja	
Mārīte	Jankovska	–	izcīnīja	3.	vietu	un	dā-
vanu	karti	100	eiro	vērtībā	no	Rimi.	Pal-
dies	bērniem	un	viņu	vecākiem!

Mārīte Jankovska,
5.a klases audzinātāja

Salacgrīvas vidusskolas 
5.a klase izcīna 3. vietu 
Rimi izaicinājuma spēlē

Salacgrīvas vidusskolas 5.a klase un skolotāja Mārīte Jankovska priecājas par panākumiem 
izaicinājumā

Pirmklasnieks Toms iemēģina jaunos trenažierus un teic, ka ir labi!

	 Pirms	diviem	mēnešiem	ziņojām,	
ka	Salacgrīvas	novada	mūzikas	sko-
lā	gaidāmi	patīkami	jaunumi!	Nu	tas	
ir	 noticis!	Pateicoties	Valsts	 kultūr-
kapitāla	 fonda	 atbalstam	 projektu	
konkursā	 un	 Salacgrīvas	 novada	
domes	 līdzfinansējumam,	 esam	 ti-
kuši	 pie	 skaistām	 un	 kvalitatīvām	
digitālajām	klavierēm	ar	trīs	pedāļu	
sistēmu	un	statīvu	komplektā.	Tagad	
nevaram	vien	sagaidīt,	kad	atkal	va-
rēsim	muzicēt	savā	skolā,	mūsu	pašu	
muzejā,	bibliotēkās,	Sprīdīšos...
	 Paldies!	Lai	skan!	

Katrīna Borozdina Jaunais instruments ir gatavs darbam

Salacgrīvas novada mūzikas 
skolai jaunas klavieres

Imantam Klīdzējam – 
Cimzes balva

	 Latvijas	 Nacionālā	 kultūras	 centra	
(LNKC)	 iedibināto	 Cimzes	 balvu	 izcilā-
kajiem	kultūrizglītības	 jomas	skolotājiem	
2021.	 gadā	 saņēma	 Salacgrīvas	 mākslas	
skolas	 direktors	 un	 ilggadējs	 skolotājs	
Imants	Klīdzējs.
	 Tradicionālā	balvas	pasniegšanas	cere-
monija,	 klātesot	 publikai,	 šogad	 izpaliks.	
Cimzes	 balvas	 laureātu	 godināšana	 reizē	
ar	Kultūras	ministrijas	(KM)	apbalvojuma	
saņēmēju	–	talantīgāko	kultūrizglītības	jo-
mas	 jauniešu	 un	 viņu	 pedagogu	 –	 sveik-
šanu	būs	skatāma	videoformātā	21.	maijā	
KM	un	LNKC	tīmekļvietnēs,	kā	arī	LNKC	
sociālo	tīklu	kontos.
	 I.	Klīdzējs	ir	keramiķis	ar	37	gadu	pe-
dagoģisko	pieredzi.	– Personība, kas spēj 
aizraut ar idejām, iemācīt jaunajai pa-
audzei vienlaikus radošu un profesionālu 
attieksmi. Izcils pasākumu organizators – 
Salacgrīvā ik gadu tiek kurināts nobori-
gama ceplis keramikas darbu apdedzinā-
šanai, ir rīkots niedru skulptūru un smilšu 
skulptūru festivāls, meistarklases, lekcijas 
un ekskursijas. Skolotājs ir iedvesmojis 
daudzus jaunos māksliniekus turpināt iz-
glītoties un gūt panākumus mākslas noza-
rē,	–	vēstīts	LNKC	paziņojumā	medijiem.
 – Viņa vadītajās mācību stundās kā 
caurvija tika iepītas dzīves gudrības un 
vērtības – pacietība, patiesums, vienkāršī-
ba, dabiskums, cieņa, iejūtība, pieklājība 
un daudzas citas. Tā ir viņa izcilība – caur 

procesu iemācīt dzīvi. I. Klīdzējam piemīt 
spēja katrā bērnā ieraudzīt talanta brīnu-
mu, kā arī likt audzēknim to novērtēt un ar 
to lepoties, –	atzīst	Valmieras	Dizaina	un	
mākslas	vidusskolas	direktore	Inese	Mēt-
riņa.
	 Cimzes	 balvu	 iedibināja	 LNKC	 
2014.	 gadā	 ar	 mērķi	 godināt	 pedagogus	
par	 izcilu	 pedagoģisko	 darbību	 un	 nozī-
mīgu	 ieguldījumu	 kultūrizglītībā.	 Balva	
nosaukta	pedagoga,	 tautas	dziesmu	vācē-
ja,	 latviešu	 kora	mūzikas	 pamatlicēja	 un	
profesionālās	mūzikas	izglītības	aizsācēja	
Jāņa	Cimzes	(1814–1881)	vārdā.	Ik	gadu	
tiek	piešķirtas	divas	balvas.	To	laureāti	sa-
ņem	goda	diplomu,	naudas	balvu	un	grez-
nu	 piemiņas	 velti	 –	 simbolisku	 ozolkoka	
rādāmkoku	ar	misiņa	apkalumu.

Ilga Tiesnese

Imant, lepojamies un sveicam!

Jaunumi Krišjāņa Valdemāra  
Ainažu pamatskolā



 Šoreiz	 vēlamies	 dalīties	 ar	 informāciju	
par	 jaunieguvumiem	 Salacgīvas	 muzejā.	
Šopavasar	 esam	 saņēmuši	 dāvinājumu	 no	
mūsu	novadā	 ļoti	 zināmā	mākslinieka	Al-
doņa	Cīruļa.	Šie	 ir	 vēsturiski	un	 ļoti	 inte-
resanti	materiāli,	kas	atklāj	tādu	ne	visiem	
zināmu	faktu,	ka	mākslinieks	bijis	viens	no	
autoriem	 gleznojumiem	 uz	 ugunsmūriem	
Rīgā.	 Ļoti	 īpašs	 gleznojums	 ilgāku	 laiku	
bija	 redzams	 no	 Stacijas	 laukuma	 puses	
un	 atainoja	 seno	 Rīgas	 panorāmu.	A.	 Cī-
rulis	 no	 1976.	 līdz	 pat	 2010.	 gadam	 strā-
dāja	 Rīgas	 labiekārtošnas	 kombinātā,	 kas	
brīvvalsts	 laikā	 saucās	Rīgas dizains,	 bija	
autors	un	izpildītājs	daudziem	iespaidīgiem	
projektiem,	kas	atradās	Rīgas	ielās	gan	kā	
dažādu	 svētku	 noformējums,	 gan	 skatāmi	
ikdienā.	
	 Lai	 gleznojuma	 ideja	 taptu	 par	 gatavu	
darbu,	 vispirms	 tika	 veidotas	 skices,	 ko	
sākumā	apstiprināja	kombināta	mākslinie-
ciskā	komisija,	tad	nopietna	komisija	Rīgas	
izpildkomitejā,	 vēlāk	 domē,	 kurā	 ietilpa	
pilsētas	 galva	 (piemēram	 no	 1984.	 līdz	
1990.	 gadam	 Alfrēds	 Rubiks),	 galvenais	

arhitekts,	 gal-
venais	mākslinieks	utt.	
	 Interesants	 fakts	 ir	 par	Rīgas	 	 ģerboni,	
kas	bija	ieplānots	uz	kāda	no	brandmūriem.	
Vēl	 1980.	 gadu	 beigās	 nācās	 pakarot,	 lai	
ģerboņa	augšpusē	zelta	krusta	vietā	neliktu	
sarkano	zvaigzni,	kā	tas	bija	visus	padomju	
laikus.	Skice	izpildkomitejā	tika	apstiprinā-
ta	tikai	ar	zvaigzni,	bet	mākslinieki	gatavo	
darbu	izpildīja	ar	vēsturisko	krustu.	Sāku-
šās	 lielas	 nepatikšanas,	 bet	 televīzijas	 rai-
dījuma	Labvakar	sižets	palīdzējis	atrisināt	
situāciju.	 Ne	 jau	 vienmēr	 nopietnā	 komi-
sija	 atbalstīja	mākslinieku	 idejas.	 Skicētie	
priekšlikumik	 noformējumam	 bieži	 vien	
atšķīrās	no	īstenībā	realizētā	varianta…
	 Mūsu	 muzejā	 tagad	 glabāsies	 vairākas	
planšetes	ar	kādreiz	Rīgā	redzētām	brand-
mūru	un	Dziesmu	svētku	noformējumu	ski-
cēm.
	 Paldies	dāvinātājam!

Iveta Kalniņa,
Salacgrīvas novada muzeja krājuma 

glabātāja

Salacgrīvas 
muzeja dārgumi
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Par Salacgrīvas 
novada iestāžu rīcību 

epidemioloģiskās drošības 
pasākumu Covid-19 
infekcijas izplatības 

ierobežošanā
	 Pamatojoties	 uz	 2020.	 gada	 9.	 jūnija	
Ministru	 kabineta	 noteikumiem	 Nr.	 360	
Epidemioloģiskās drošības pasākumi Co-
vid-19 infekcijas izplatības ierobežoša-
nai,	 Salacgrīvas	 novada	 domes	 iestādēm	
un	struktūrvienībām	noteikta	šāda	rīcības	
kārtība.
1.	Lai	novērstu	Covid-19	infekcijas	izpla-
tību	 sabiedrībā,	 novada	 domes	 iestādēm	
un	struktūrvienībām	ievērot	šādus	pamat-
principus:
	 	 1.1.	informēšana;
	 	 1.2.	distancēšanās;
	 	 1.3.	higiēna;
	 	 1.4.	personas	veselības	stāvokļa	
	 	 uzraudzība.
2.	Lai	ievērotu	rīkojuma	1.	punktā	noteik-
tos	 pamatprincipus,	 Salacgrīvas	 novada	
iestādes	un	struktūrvienības	darbu	organi-
zē	 saskaņā	 ar	Ministru	 kabineta	 noteiku-
mu	5.,	6.,	7.,	8.	un	10.	punktā	noteiktajām	
prasībām.
3.	 Salacgrīvas	 novada	 muzejam	 ar	 struk-
tūrvienību	Ainažu	Ugunsdzēsības	muzejs	–	 
slēgt	iestādi	apmeklētājiem,	izņemot	muze-
ju	 brīvdabas	 teritorijas,	 ievērojot	Ministru	
kabineta	noteikumu	15.1	un	15.2	punktā	no-
teiktās	prasības.

4.	 Salacgrīvas	 novada	 bibliotēkai	 un	 tās	
filiālbibliotēkām –	slēgt	iestādi	apmeklētā-
jiem,	izņemot	grāmatu	izsniegšanu	biblio-
tēkās,	ievērojot	Ministru	kabineta	noteiku-
mu	15.1	un	15.2	punktā	noteiktās	prasības.
5.	 Salacgrīvas	novada	kultūras	centram	ar	
struktūrvienībām	–	Ainažu	kultūras	nams,	
Liepupes	pagasta	tautas	nams,	Lauvu	tau-
tas	 nams	 –	 slēgt	 iestādi	 apmeklētājiem.	
Amatiermākslas	 kolektīviem	 (t.sk.	 kori,	
orķestri,	 tautas	 mūzikas	 ansambļi,	 deju	
kolektīvi	un	citi	tautas	mākslas	kolektīvi)	
mēģinājumus	īstenot	attālināti	vai	klātienē	
ārtelpās	(ne	vairāk	kā	10	personām	grupā).	
Aizliegts	 īstenot	 amatiermākslas	 kolektī-
vu	klātienes	privātus	un	publiskus	pasāku-
mus.
6.	Pašvaldības	 izglītības	 iestādēm	 orga-
nizēt	 mācību	 procesa	 norisi,	 ievērojot	
Ministru	kabineta	noteikumu	III.	nodaļas	
Izglītības un sporta procesa organizēša-
nas un norises nosacījumi	noteiktās	pra-
sības.
7.	Veco	ļaužu	mītne	Sprīdīši	iestādes	dar-
bu	organizē,	 ievērojot	Ministru	kabineta	
noteikumu	 IV.	 nodaļas	 Īpašie epidemio-
loģiskās drošības pasākumi sociālo pa-
kalpojumu saņemšanai	prasības.

Salacgrīvas novada dome sakarā ar COVID 19 izplatību 
iedzīvotājus klātienē pieņem tikai pēc sazināšanās ar 
attiecīgo speciālistu pa tālruni vai e-pastu
l Salacgrīvas novada būvvalde – 64071998 (lietvede); 
 29343086 (būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte); 29457785 (būvinspektors), 
 buvvalde@salacgriva.lv;
l 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 – Salacgrīvā 64071979, 
 liga.zalite@salacgriva.lv, Liepupē 64023933, ginta.jekabsone@salacgriva.lv;
l nekustamā īpašuma nodokļa speciālisti – 64071984, 64023931; 
l Salacgrīvas novada klientu apkalpošanas centrs – 64071973, dome@salacgriva.lv.
 Maksājumus lūdzam veikt elektroniski! Aicinām iedzīvotājus izvērtēt pakalpojuma 
nepieciešamību un steidzamību!
 Iesniegumus lūdzam atstāt pastkastītē pie domes vai pārvalžu ēkām.
 Epidemiologi norāda, ka šādi lokāli ierobežojumi ļaus efektīvāk samazināt Covid-19 
izplatību vietās, kur tā ir plašāka, neieviešot papildu stingrākus ierobežojumus vietās, 
kurās epidemioloģiskā situācija ir labāka.

Aktualizēts 
investīciju 

plāns 
2020.-2021.

 2021. gada 21. aprīlī ar Salac-
grīvas novada domes lēmumu  
Nr. 177 Par grozījumiem Salacgrī-
vas novada attīstības programmas 
2015.–2021. gadam investīciju plānā 
2020.–2021. gadam (protokols  
Nr. 5; 50.§) ir aktualizēts Salacgrī-
vas novada attīstības programmas 
investīciju plāns.
 Aicinām iepazīties ar aktualizē-
tajiem plānošanas dokumentiem 
Salacgrīvas novada domes interneta 
vietnes http://www.salacgriva.lv   
sadaļā Teritorijas plānošana vai 
 Salacgrīvas novada domē, Smilšu 
ielā 9, tās darba laikā.

Par pašvaldības sociālo fondu 
Cieņpilnas vecumdienas

	 Salacgrīvas	 novada	 domes	 sēdē	 paš-
valdības	vadītājs	Dagnis	Straubergs	iztei-
ca	 priekšlikumu	 dibināt	 pašvaldības	 so-
ciālo	fondu,	kura	mērķis	būtu	nodrošināt	
cilvēkiem	cienīgas	vecumdienas.	
	 Latvijā	 arvien	 biežākas	 ir	 situācijas,	
kad	seniori,	atstāj	(novēl)	savus	nekusta-
mos	īpašumus	jeb	citāda	veida	mantu	vai	
finanšu	 līdzekļus	 pašu	 izvēlētiem	 cilvē-
kiem	ar	nosacījumu	nodrošināt	aprūpi	līdz	
sirmam	 vecumam	 un	 dzīves	 laimīgām	
beigām.	Ne	vienmēr	viņi	šo	apņemšanos	
pilda	 godprātīgi,	 seniori	 tiek	 apmānīti,	
izlikti	no	mājām	un	paliek	uz	 ielas,	kaut	
arī	 mūžs	 pavadīts	 darbā	 un	 rūpēs,	 radot	
vērtības,	kam	vajadzētu	garantēt	cieņpil-
nas	vecumdienas.	Personas,	kuras	ir	uzņē-
mušās	rūpes	par	novecojušajiem,	to	vairs	
negrib	darīt,	jo	īpašums	ir	pārdots,	ieķīlāts	
un	naudas	vairāk	nav.	Solījums,	lai	arī	ju-
ridiski	noformēts,	netiek	pildīts!

	 Šobrīd	 likums	 paredz,	 ka	 par	 vecāka	
gadagājuma	 cilvēku	 uzturēšanos	 pansio-
nātos	 maksā	 viņu	 radinieki.	 Bet	 nereti	
radinieki	vairs	nav	spējīgi	maksāt	vai	ne-
grib	 to	darīt,	 un	pašvaldībai	 jāsedz	 seni-
ora	pansionāta	un	aprūpes	 izmaksas.	Tas	
ir	 minimāls	 atbalsts,	 ko	 pašvaldība	 var	
atļauties.	
	 Pašvaldības	 vadītājs	 uzsver,	 ka	 šajā	
jautājumā	 Latvijas	 likumdošana	 ir	 nesa-
kārtota. – Diez vai varam cerēt uz strauju 
tās sakārtošanu. Uzskatu, ka mums ir jā-
rīkojas jau šodien. Pamatideja ir izveidot 
sociālo fondu, kurā brīvprātīgi piedalo-
ties, cilvēki varētu veidot solidāru uzkrā-
jumu cieņpilnai dzīvei un savu vajadzību 
nodrošināšanai. Priekšlikums ir tāds, ka 
šajā fondā cilvēks varēs novēlēt savu īpa-
šumu, mantu pašvaldībai ar nosacījumu, 
ka tā apņemas viņu uzturēt attiecīgā kva-
litātē līdz dzīves nogalei. Fonds varētu 

soli pa solim veidot uzkrājumus, un līdz 
ar to uzkrāt arvien vairāk resursu, lai cil-
vēku dzīves kvalitāte uzlabotos un būtu 
atbilstoša seniora dzīves laikā ieguldīta-
jam, –	rosināja	D.	Straubergs.
	 Fonds	 būs	 pilnībā	 brīvprātīgs	 un	 so-
lidārs,	 uzkrājumi	 un	 līdzekļi,	 ko	 fonds	
akumulēs,	100%	nonāks	atpakaļ	paredzē-
tajam	mērķim	–	lai	uzlabotu	cilvēku	dzīvi	
pansionātos	un	saņemtu	atbilstošu	aprūpi.	
Šī	fonda	atbalstu	saņems	tikai	un	vienīgi	
tie	cilvēki,	kuriem	 ir	vajadzīga	palīdzība	
vecumdienās.	
	 Sociālā	fonda	dibinātājs	un	turētājs	būs	
pašvaldība,	 kura	 slēgs	 līgumu	 ar	 cilvē-
kiem.	Finanšu	resursi	glabāsies	pašvaldī-
bā,	būs	pilnībā	nodalīti	un	nebūs	nekādas	
iespējas	 šai	 naudai	 noklīst	 vai	 to	 izlietot	
citiem	mērķiem.	

Ilga Tiesnese
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APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 
2021. gada 17. marta sēdes lēmumu Nr. 88 (protokols Nr. 4; 2.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3
Par 2020. gada 19. novembra 

saistošo noteikumu Nr. 13 
Par sabiedrisko kārtību  

Salacgrīvas novadā atcelšanu
Izdoti	saskaņā	ar	likuma	Par pašvaldībām	41.	panta	pirmās	daļas	1.	punktu	

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums

2021. gada 15. februārī Salacgrīvas novada domē saņemta Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas vēstule Nr. 1-18/1425 par Salacgrīvas novada domes 
2020. gada 19. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 13 Par sabiedrisko kārtību 
Salacgrīvas novadā ar lūgumu atcelt minētos saistošos noteikumus, jo saistošajos 
noteikumos Nr. 13 iekļautās normas regulē nozaru likumi.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi paredz atcelt Salacgrīvas novada domes 2020. gada 19. no-
vembra saistošos noteikumus Nr. 13 Par sabiedrisko kārtību Salacgrīvas novadā.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz paš-
valdības budžetu 

Nav ietekmes. 

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

Nav ietekmes.

5. Informācija par admi-
nistratīvajām procedūrām

Administratīvo pārkāpumu process veicams Administratīvās atbildības likumā no-
teiktajā kārtībā, piemērojot sodu atbilstoši nozaru likumos noteiktajam.

6. Informācija par kon-
sultācijām ar privātper-
sonām

Nav notikušas. 

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 3 «Par 2020. gada 19. novembra 
saistošo noteikumu Nr. 13 «Par sabiedrisko kārtību 

Salacgrīvas novadā» atcelšanu» paskaidrojuma raksts

	 Atcelt	Salacgrīvas	novada	domes	2020.	gada	19.	novembra	saistošos	noteikumus	Nr.	13	Par 
sabiedrisko kārtību Salacgrīvas novadā.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

	 Salacgrīvas	novada	dome	pieņēmusi	lēmumu	šī	gada	pavasarī	
un	vasarā	sakopt	pašvaldības	ceļu	nomales.	Cenu	aptauja	ir	no-
slēgusies	un	par	šo	darbu	veikšanu	parakstīts	līgums	ar	zemnie-
ku	 saimniecību	Jaunbirztaliņas.	Tuvākajās	dienās	 tiks	uzsākta	
nomaļu	kopšana	ceļa	posmā	Lielurgas–Oltūži.	
	 Aicinām	izturēties	ar	sapratni,	 jo	ceļi	 ir	šauri,	 traktors	 liels.	
Atvainojamies	par	sagādātajām	neērtībām.	
	 Posmi	Salacgrīvas	novadā,	kur	notiks	nomaļu	tīrīšana.	Dar-
bus	veiks	sarakstā	minētajā	secībā.	
	 Neskaidrību	gadījumā	sazināties	ar	Salacgrīvas	novada	Ceļu	
un	 apsaimniekojamās	 teritorijas	 speciālistu	 Kristapu	 Ēdolfu	 –	
27336687	vai	kristaps.edolfs@salacgriva.lv.
	 Pašvaldības	 autoceļu	 ikdienas	 uzturēšanu	 nosaka	 Ministru	
kabineta	noteikumi	Nr.	26	Noteikumi par valsts un pašvaldību 
autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli,	
kuros	ir	noteiktas	prasības	autoceļu	nodalījuma	joslas	uzturēša-
nai.	

Ilga Tiesnese

Nr.p.k. Darba  nosaukums Mērv. Daudz.
1 B57 Lielurgas–Oltūži km 9,57
2 B62 Zivtiņas–Siliņi km 1,25
3 B6 Ļekungas–Ķieģeļnieki km 3,71
4 B9 Vāverītes–Mežpils km 2,58
5 A4 Jaunstrenči–Sargi km 2,64
6 B7 Karateri–Bērzsulas km 0,84
7 A3 Vecsalaca–Varži km 7,13
8 B5 Robežnieki–Strautmaļi km 1,59
9 A2 Dzeņi–Vecsalaca km 2,90
10 B1 Pīlāgi–Krastmaļi km 2,35
11 A1 Kuiviži–Šmiti km 3,78
12 B2 Pamati–Alkšņi km 2,20
13 Āķu iela Salacgrīvā km 1,01
14 Ganību iela Salacgrīvā km 1,59
15 Tīruma iela Salacgrīvā km 2,07

Par ceļa nomaļu sakopšanu 
Salacgrīvas novadā

Šādi šobrīd izskatās ceļu nomales

SIA Salacgrīvas ūdens informē
	 SIA	Salacgrīvas ūdens	 informē,	ka	aprīlī	un	maijā	 (sākot	no	12.04.2021.)	notiks	
Liepupes	 pagasta	 Jelgavkrastu	 ciema	 Līvānu	 ielas	 abonentu	 pārslēgšana	 pie	 jaunā	
ūdensvada.	
	 Katram	īpašumam	(uz	īpašuma	robežas)	tiks	uzstādīts	ūdens	uzskaites	mezgls,	kā	
arī	līdz	ievadam	mājā	atjaunots	ūdensvada	pievads.	
	 Par	precīzu	pārslēgšanas	datumu	katrs	 īpašnieks	 tiks	 informēts	atsevišķā	vēstulē.	
Papildu	informācija	pa	telefonu	29916952.

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 
2021. gada 21. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 133 (protokols Nr. 5; 6.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4
Grozījums Salacgrīvas 

novada domes 2013. gada 
20. novembra saistošajos 

noteikumos Nr. 32 
Par Salacgrīvas novada 
pašvaldības nodevām

Izdoti	saskaņā	ar	likuma	Par nodokļiem un nodevām	12.	panta	pirmās	daļas	4.	punktu,	
Ministru	kabineta	2005.	gada	28.	jūnija	noteikumu	Nr.	480	Noteikumi par kārtību, 

kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas	3.	un	9.	punktu

	 Izdarīt	Salacgrīvas	novada	domes	2013.	ga-
da	20.	novembra	saistošajos	noteikumos	Nr.	32	
Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām 
(turpmāk	–	Saistošie	noteikumi)	grozījumu	un	
izteikt	40.	punktu	šādā	redakcijā:
	 “40.	 Saistošo	 noteikumu	 11.	 punktu,	
12.	punktu,	13.	punktu,	14.	punktu,	15.	punktu,	
16.	 punktu,	 17.	 punktu	 un	 18.	 punktu	 nepie-
mēro	no	2020.	gada	12.	marta	līdz	2020.	gada	
31.	decembrim	un	no	2021.	gada	1.	maija	līdz	
2021.	gada	31.	decembrim.	Salacgrīvas	novada	
domes	Finanšu	nodaļa	līdz	2020.	gada	30.	jūni-
jam	nodrošina	samaksātās	pašvaldības	nodevas	
par	 ielu	 tirdzniecību	 publiskās	 vietās	 par	 pe-
riodu	no	2020.	gada	12.	marta	līdz	2020.	gada	

31.	decembrim	atmaksāšanu	kontā,	no	kura	tā	
saņemta,	ja	iemaksa	veikta	ar	pārskaitījumu	no	
bankas	norēķinu	konta,	vai	atbilstoši	personas	
iesniegumam,	 kurā	 norādīts	 norēķinu	 konts.	
Salacgrīvas	novada	domes	Finanšu	nodaļa	līdz	
2021.	gada	30.	 jūnijam	nodrošina	 samaksātās	
pašvaldības	nodevas	par	ielu	tirdzniecību	pub-
liskās	vietās	par	periodu	no	2021.	gada	1.	mai-
ja	līdz	2021.	gada	31.	decembrim	atmaksāšanu	
kontā,	no	kura	tā	saņemta,	ja	iemaksa	veikta	ar	
pārskaitījumu	 no	 bankas	 norēķinu	 konta,	 vai	
atbilstoši	personas	iesniegumam,	kurā	norādīts	
norēķinu	konts.”

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta nepiecie-
šamības pamatojums 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojuma Nr. 655 Par ārkārtē-
jās situācijas izsludināšanu nosacījumus, kopš 2020. gada novembra līdz 2021. gada 
6. aprīlim tika noteikti ierobežojumi, daudziem tirdzniecības veicējiem bija liegts veikt 
ielu tirdzniecību. Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 Epidemiolo-
ģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai ir iekļauti papildu 
nosacījumi, kas jāievēro ielu tirdzniecības veicējiem. Saistībā ar Covid-19 infekcijas iz-
platību un visā valstī noteiktajiem ierobežojumiem ļoti būtiski samazinājusies iedzīvotā-
ju un tūristu plūsma, kā arī noteikti ierobežojumi ielu tirdzniecības veikšanai, publisku 
pasākumu rīkošanai. Tādējādi ir nepieciešami atbalsta pasākumi uzņēmējiem, nosakot 
atbrīvojumu no nodevas par tirdzniecību publiskās vietās samaksas.

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošie noteikumi paredz uz laiku apturēt Salacgrīvas novada domes 2013. gada 
20. novembra saistošo noteikumu Nr. 32 Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām 
punktu darbību, kas nosaka nodevas apmēru par ielu tirdzniecību publiskās vietās.
Atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24. panta pirmajai un otra-
jai daļai pašvaldības saistošos noteikumus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību un 
paskaidrojuma rakstu izsludina, tos publicējot oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis. 

3. Informācija par 
plānoto projekta ie-
tekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Atbilstoši likuma Par pašvaldībām 43.1 panta otrajai daļai informācija par plānoto ietekmi 
uz pašvaldības budžetu netiek iekļauta.

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašval-
dības teritorijā 

Saistošie noteikumi labvēlīgi ietekmē uzņēmējdarbību, jo paredz uz noteikto laiku atbrī-
vot no nodevas par ielu tirdzniecību publiskās vietās.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Salac-
grīvas novada pašvaldība.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta izstrādes procesā netika 
veiktas.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 4 
Grozījums Salacgrīvas novada domes 2013. gada 

20. novembra saistošajos noteikumos Nr. 32 
«Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām»

paskaidrojuma raksts

	 Salacgrīvas	novada	dome	aicina	uzņēmē-
jus,	kuri	vēlas	iesaistīties	padomes	darbā,	līdz	
7.	maijam	pl.	12	iesniegt	elektroniski	aizpil-
dītu	pieteikuma	anketu.	To	var	izdarīt,	arī	sū-
tot	uz	e-pastu	elina.lilenblate@salacgriva.lv 
vai	iemest	to	Salacgrīvas	novada	domes,	Ai-
nažu	pilsētas	pārvaldes	vai	Liepupes	pilsētas	
pārvaldes	pasta	kastītē	līdz	pl.	12.
	 Anketēšanas	 rezultātā	 iegūtā	 informācija	
tiks	nodota	katras	nozares	darba	grupai,	kas,	
ņemot	 vērā	 nolikuma	 10.1.	 punktu,	 deleģēs	
savas	nozares	pārstāvjus	padomes	sastāvam.

Aicinām uzņēmējus pieteikties 
Salacgrīvas novada uzņēmēju 

konsultatīvajā padomē!
Darbība

 Padomes darbības mērķis ir 
sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Sa-
lacgrīvas novadā un uzturēt efektīvu 
dialogu starp novada pašvaldību un 
vietējiem uzņēmējiem, tādējādi veici-
not viedokļu apmaiņu un tādu lēmumu 
pieņemšanu, kas ir saskaņā ar pa-
stāvošajiem normatīvajiem aktiem un 
pozitīvi ietekmē uzņēmējdarbības vidi 
un uzņēmējdarbības attīstību novadā.

mailto:kristaps.edolfs@salacgriva.lv
https://forms.gle/v2MV97jxKJ2qxAxn9
mailto:elina.lilenblate@salacgriva.lv
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Redaktore Ilga Tiesnese.
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, LV-4033, tālr. 64071987, 26545574,
e-pasts: ilga.tiesnese@salacgriva.lv

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

Jubilāriem
Es ņemu debess gabaliņu zilu
Un pielieku tam sniegpulksteni klāt,
Vēl pūpolus un smaržu pilno silu,
To visu vēlos Tev es dāvināt.
   Šai apsveikumā sūtu bērzu prieku,
   Ko apzeltījis plaukstošs lazdas zars,
   Un vēl simtstūkstoš dzimtās puses nieku, 
   Kas tavai sirdij prieku dāvāt var.

Mīļi, pavasarīgi silti sveicieni aprīļa jubilāriem!

Nomas tiesību izsole lauksaimniecībā izmantojamai zemei 
Liepupes pagastā
1. Izsoles objekts Nr. 1 – zemes gabals Liepupes pagastā Kārkliņi ar kadastra apz.  
6660 005 0070 – 19 ha platībā, turpmāk tekstā kopā – izsoles objekts Nr. 1, kas tiek izsolīts atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole).
1.1. Izsoles objekta Nr. 1 nomas tiesību sākumcena vienam gadam tiek noteikta 739 EUR.
1.2. Izsoles solis izsoles objektam Nr. 1 – 70 EUR.
2. Izsoles objekts Nr. 2 – zemes gabals Liepupes pagastā Smēdes 1 ar kadastra apz.  
6660 002 0076 – 2,94 ha platībā, turpmāk tekstā kopā – izsoles objekts Nr. 2, kas tiek izsolīts 
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole).
2.1. Izsoles objekta Nr. 2 nomas tiesību sākumcena vienam gadam tiek noteikta 146 EUR.
2.2. Izsoles solis izsoles objektam Nr. 2 – 14 EUR.
3. Izsoles objekts Nr. 3 – zemes gabals Liepupes pagastā ar kadastra apz. 6660 002 0079 –  
1,2 ha platībā, turpmāk tekstā kopā – izsoles objekts Nr. 3, kas tiek izsolīts atklātā mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole).
3.1. Izsoles objekta Nr. 3 nomas tiesību sākumcena vienam gadam tiek noteikta 59 EUR.
3.2. Izsoles solis izsoles objektam Nr. 3 – 6 EUR.
4. Nomas objektu izmantošanas mērķis – lauksaimniecība.
5. Nomas termiņš – 10 (desmit) gadi.
6. Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
7. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 21. maija plkst. 16. Pieteikumi un do-
kumenti iesniedzami Salacgrīvas novada domē ne vēlāk kā līdz 21. maija plkst. 16. Pēc izsoles 
noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība 
izsolei.
8. Izsole notiks 25. maijā plkst. 16 Salacgrīvas novada domes telpās Smilšu ielā 9. Izsoles rī-
kotājam ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles 
dalībniekiem.
9. Izsoles norises kārtība – saskaņā ar izsoles noteikumu 6. nodaļu (izsoles noteikumi un zemes 
nomas līgumu projekti pieejami Salacgrīvas novada pašvaldības mājaslapā www.salacgriva.lv).
10. Izsoles objektu var apskatīt, saskaņojot izsoles objekta apskates laiku pa tālruni 29453653.

Pašvaldība rīko nomas tiesību izsoli telpai
Zītaru ielā 3, Korģenē, Salacgrīvas pagastā

1. Nomas objekts – telpa (23,6 kv.m platībā) pirmajā stāvā Zītaru ielā 3, Korģenē, Salacgrīvas 
pagastā.
2. Nomas objekta izsoles sākuma nomas maksa gadā – 73 EUR.
3. Izsoles solis – 5 EUR. 
4. Nomas objekta iznomāšanas mērķis – uzņēmējdarbības veikšanai (pakalpojumu sniegšanai). 
5. Nomas termiņš – 6 (seši) gadi.
6. Papildus nomas maksai nomniekam jāmaksā par elektrību, ūdeni un kanalizāciju pēc pašval-
dības izrakstītā rēķina.
7. Izsoles objekta nosolītājam jākompensē iznomātājam pieaicinātā sertificētā vērtētāja atlīdzības 
summu par nomas maksas noteikšanu, kas ir 108,90 EUR.
8. Izsoles veids – pirmā nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
9. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 24. maija plkst. 17. Pieteikumi un doku-
menti iesniedzami Salacgrīvas novada domē ne vēlāk kā līdz 24. maija plkst. 17. 
10. Izsole notiks 25. maijā plkst. 16.30 Salacgrīvā, Smilšu ielā 9. Izsoles komisijai ir tiesības mainīt 
izsoles norises vietu, paziņojot pretendentiem ne vēlāk kā līdz 24. maija plkst. 18.
11. Izsoles norises kārtība – saskaņā ar izsoles noteikumu 6. nodaļu (izsoles noteikumi un nomas 
līguma projekts pieejams Salacgrīvas novada pašvaldības mājaslapā www.salacgriva.lv). 
12. Izsoles objektu var apskatīt, saskaņojot izsoles objekta apskates laiku pa tālruni 64071986.

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod atsavināšanai, 
pārdodot rakstiskā izsolē, īpašumu 

Krišjāņa ielā 9, Salacgrīvā, 
kadastra Nr. 6615 006 0206, zemes vienības ar kadastra apz. 6615 006 0177 (2041 kv.m platībā).

 Izsoles objekta nosacītā cena – 1900 EUR.
 Izsoles solis – 190 EUR.
 Pieteikums rakstiskai izsolei jānosūta pa pastu slēgtā aploksnē Salacgrīvas novada domei 
Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV-4033 ar atzīmi Pieteikums izsolei Krišjāņa  
ielā 9, Salacgrīvā, neatvērt līdz 2021. gada 24. maija plkst. 17.00.
 Izsoles pretendentam līdz 24. maija plkst. 17 jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā  
AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 30 EUR 
(t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas. Izsole 
notiks 25. maijā plkst. 16 Salacgrīvā, Smilšu ielā 9.
 Ar rakstiskas izsoles noteikumiem un prasībām pretendentiem var iepazīties mājas-
lapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, tālrunis uzziņām 64071986, 64071982, e-pasts  
dome@salacgriva.lv.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē īpašumu 
Tirgus ielā 1, Salacgrīvā,

kadastra Nr. 6615 005 0169, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6615 005 0169 
1012 kv.m platībā, sūkņu mājas ar kadastra apz. 6615 005 0169 001 un 

artēziskās akas ar kadastra apz. 6615 005 0169 002.

 Izsoles objekta nosacītā cena – 5490 EUR.
 Izsoles solis – 300 EUR.
 Pieteikums rakstiskai izsolei jānosūta pa pastu slēgtā aploksnē Salacgrīvas novada domei 
Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV-4033, ar atzīmi Pieteikums izsolei Tirgus iela 1 
Salacgrīvā, neatvērt līdz 2021. gada 24. maija plkst. 17.00.
 Izsoles pretendentam līdz 24. maija plkst. 17 jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā  
AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 30 eiro (t.sk. 
PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas. Izsole no-
tiks 25. maijā plkst. 15 Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 106. telpā.
 Ar rakstiskas izsoles noteikumiem un prasībām pretendenti var iepazīties mājaslapas www.
salacgriva.lv sadaļā Izsoles, tālrunis uzziņām 64071986, 64071982.

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod atsavināšanai, 
pārdodot rakstiskā izsolē, īpašumu 

Jūras ielā 1, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, 
kadastra Nr. 6672 007 0396, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6672 007 0396 

(1040 kv.m platībā) un divu stāvu dzīvojamās ēkas ar kadastra apz. 6672 007 0396 001.

 Izsoles objekta nosacītā cena – 4590 EUR.
 Izsoles solis – 200 EUR.
 Pieteikums rakstiskai izsolei jānosūta pa pastu slēgtā aploksnē Salacgrīvas novada domei 
Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV-4033, ar atzīmi Pieteikums izsolei Jūras iela 1, 
Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, neatvērt līdz 2021. gada 24. maija plkst. 17.00.
 Izsoles pretendentam līdz 24. maija plkst. 17 jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā  
AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 30 eiro (t.sk. 
PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas. Izsole no-
tiks 25. maijā plkst. 14.30 Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 106. telpā.
 Ar rakstiskas izsoles noteikumiem un prasībām pretendenti var iepazīties mājaslapas www.
salacgriva.lv sadaļā Izsoles, tālrunis uzziņām 64071986, 64071982.

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

Salacgrīvā, Selgas ielā 5B, 
kadastra Nr. 6615 007 0240, zemes vienības kadastra apz. 6615 007 0237 (526 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 sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā Latvijas Vēstnesis.
 Ja noteiktajā termiņā no vienas pirmpirkuma tiesīgās personas ir saņemts pieteikums par star-
pabala pirkšanu, izsole netiek rīkota un ar šo personu tiek slēgts pirkuma līgums par nosacīto 
cenu.
 Ja noteiktajā termiņā no vairākām pirmpirkuma tiesīgām personām tiek saņemts pieteikums 
par starpgabala pirkšanu, tiek rīkota izsole starp šīm personām.
 Izsoles objekta nosacītā cena – 2800 EUR.
 Izsoles solis – 200 EUR.
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles. Dalībnieku 
reģistrācija tiek veikta līdz 24. maija plkst. 17. Izsole notiks 25. maijā plkst. 14.15 Salacgrīvā, Smil-
šu ielā 9, tālrunis uzziņām – 64071986.

1000 rindiņas par 
roņiem, zvejniekiem 

un zivīm

VPVB lēmums  
par SIVN procedūras 
nepiemērošanu 
lokālplānojumam 
Pilskalna mežs
Salacgrīvas novada dome informē, ka 
Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB)
ir pieņēmis lēmumu Nr. 4-02/31 par 
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
(SIVN) procedūras nepiemērošanu 
lokālplānojumam Pilskalna mežs 
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 

VPVB lēmums 
par SIVN procedūras 
nepiemērošanu 
lokālplānojumam 
Vecsalaca
Salacgrīvas novada dome informē, ka 
Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB)
ir pieņēmis lēmumu Nr. 4-02/32 par 
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
(SIVN) procedūras nepiemērošanu 
lokālplānojumam Vecsalacā, 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

	 Ar	 Zivju	 fonda	 at-
balstu	tapis	informatīvi	
analītisks	raksts	 	1000 
rindiņas par roņiem, 
zvejniekiem un zivīm 
par	 aktuālo	 situāciju,	
piekrastes	 zvejnieku	
un	 roņu	konflikta	 risi-
nājumus	meklējot.
	 Tā	autors	žurnālists	
Dzintris	Kolāts	omulī-
gā,	mūspusei	tik	saprotamā	un	pieņemamā	
valodā	 raksta	 par	 piekrastes	 zvejniekiem,	

viņu	darbu	un	lielāko	kaitnieku	– roņu	– ne-
darbiem.	Raksta	arī	par	to,	kā	mēģināt	tikt	
galā	ar	šiem	draugiem	un	to,	kā	saņemt	at-
balstu	par	nodarīto	kaitējumu.
	 Par	 visu	 šo	 un	 vēl	 daudz	 ko	 citu	 va-
rat	 lasīt	 Salacgrīvas	 novada	 mājaslapā	 
www.salacgriva.lv.
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