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Gada farmaceits 2015 dzīvo Salacgrīvā

12. februārī Rīgā, kultūras pilī Ziemeļblāzma notika Latvijas Ārstu biedrības rīkotais pasākums Gada balva medicīnā. Šis
vakars bija par cilvēkiem, kuri pašaizliedzīgi un ar mīlestību uz savu darbu ir mūsu
rītdienas drošība. Svinīgo ceremoniju kolēģiem, draugiem un sadarbības partneriem
vadīja ārsti Jānis Ģīlis un Dace Matule.
Latvijas Valsts prezidenta Raimonda
Vējoņa apsveikumu klātesošajiem nolasīja
pasākuma vadītājs: - Paldies par medicīnas darbinieku nesavtīgo un pašaizliedzīgo
darbu Latvijas iedzīvotāju ārstniecībā un
veselības saglabāšanā! Aicinu aizdomāties, ka aiz šīm nominācijām stāv neskaitāmi medicīnā strādājoši speciālisti, ārsti,
māsiņas, māsu palīgi un asistenti, kuri ikdienā dara svētīgu un nenovērtējamu darbu rūpēs par cilvēku visdārgāko - veselību.
Slimība nešķiro ne jaunus ne vecus, tā skar
vienkāršus cilvēkus un valstu prezidentus.
Mūsu medicīnas iestādēs strādā izcili,
pašaizliedzīgi, pieredzes bagāti un iejūtīgi
medicīnas darbinieki. Viņi ik dienu palīdz
cilvēkiem, glābjot viņu dzīvības un ļaujot
dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. No visas sirds pateicos par to! Klātesošie ar skaļiem aplausiem vēlēja Valsts prezidentam ātru izveseļošanos.
2008. gadā sāka pasniegt Gada balvas
medicīnā, lai atbalstītu un godinātu dažādu
jomu mediķus. Šogad pasniedza 12 balvu,
katrs no nomināciju uzvarētājiem saņēma mākslinieka Armanda Jēkabsona īpaši
šim notikumam izstrādātu oriģināldarbu
Dzīvības asns, kas simbolizē visvērtīgāko
un dārgāko - dzīvību un veselību. Pacienti
šogad balsoja par gada labāko ārstu, zobārstu, farmaceitu, funkcionālo speciālistu,
māsu, vecmāti un ārsta palīgu. Gada balvu
medicīnā pasniedza arī nominācijās Gada
cilvēks medicīnā, Gada notikums medicīnā,
Gada slimnīca, Gada balva par mūža ieguldījumu medicīnā. Šogad balvu par mūža
ieguldījumu saņēma onkoloģe Sarmīte
Baltkāje un bērnu ķirurgs profesors Jānis
Gaujēns. Nominanti saņēma arī saldumu
grozu no AS Laima un trīs tējkarotes zāļu
devas katrai dienai no AS Latvijas balzams.
Balvu Gada farmaceits 2015 pasniedza
AS Grindeks valdes priekšsēdētājs Juris
Bundulis. Uzrunājot klātesošos, viņš sacīja:
- «Grindeks» darbinieki ar lielu mīlestību
un pateicību jau vairākus gadus atbalsta šo
nozarei spilgto un nozīmīgo notikumu. Ar
pārliecību, ka tas vairo pozitīvās emocijas,
padara mūsu dzīvi krāšņāku, man ir liels
gods teikt paldies nozares speciālistiem,
kuri ar savu nesavtīgu darbu, pacietību un
iecietību rūpējas par cilvēces lielāko vēr-

tību - veselību. Tas ne vienmēr ir viegli un
vienkārši, bet jūsu visu galvenā balva ir
pacientu pozitīvās emocijas, mīlestība, kas
seko jums ikdienā un dara jūsu darbu vieglu un uz rezultātu virzītu. Esmu ļoti pagodināts, ka šodien man ir iespēja nosaukt titula «Gada farmaceits» saņēmēju. Viszinošākajiem cilvēkiem par zālēm - farmaceitiem,
kuri bieži vien valsts attālos nostūros, ir jānodrošina, lai cilvēki zāles lietotu pareizi,
pamatoti, vajadzīgajā daudzumā un tik ilgi,
lai tās viņiem arī palīdz. Gada balvai farmācijā bija nominētas Vineta Dzene, Janīna
Kupšāne un salacgrīviete Maiga Liepiņa.
Īsā prezentācijā par SIA Liep farmaceiti
Maigu Liepiņu tika teikts, ka viņa medicīnā
dzīvo visu savu mūžu - sākumā bijusi vecmāte, vēlāk - farmaceite. Savulaik strādājusi Bērnu klīniskās slimnīcā aptiekā, bet,
sagaidot pensijas vecumu, M. Liepiņa atvērusi savu aptieku Salacgrīvā. Mīlestību uz
farmāciju mantojusi gan viņas meita, gan
mazdēls.
Saņemot balvu, M. Liepiņa ļoti lielu
paldies sacīja saviem mīļajiem pacientiem
Salacgrīvā. Kolēģiem farmaceitiem viņa
vēlēja izkopt tās īpašības, ko mums neviens
nevar atņemt. Tā ir brīvības izvēle savā
darbībā, zināšanas, godaprāts un sirdsapziņa. - Man patīk palīdzēt cilvēkiem un būt
vajadzīgai, - viņa sacīja.
Gada labāko farmaceitu sveica arī Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs. Viņš uzsvēra: - Jūs uz šīs skatuves nestāvat nejaušības vai pārpratuma
pēc. Ja atceraties, tad nedaudz vairāk kā
pirms gada stāvējāt uz kultūras nama skatuves Salacgrīvā, kur lielā vienprātībā suminājām jūs kā «Gada cilvēku». Brīnišķīgā
pilsēta Salacgrīva, ko mēs asociējam ar
jūras šalkoņu, priežu smaržu, Salacu, kas
tai tek cauri, nevarētu būt tik brīnišķīga bez
tādiem cilvēkiem kā jūs! Esmu šeit un saku
paldies par jūsu daudzo gadu devumu un
paldies par svētkiem, jo šovakar Salacgrīvā, pateicoties jums, atkal ir svētki!
Pēc balvas pasniegšanas ceremonijas
M. Liepiņa nelielā sarunā neslēpa savu
prieku par saņemto balvu: - Pateicos visiem, kuri par mani ir balsojuši! Tas ir apliecinājums manam darbam. Gandarījums
ir liels, paldies visiem! Pirms 24 gadiem
aizgāju pensijā un atvēru savu aptieku Salacgrīvā, bet mans darba mūžs sācies jau
1959. gadā. Tas ir apbrīnojami! Mana darba turpinātāji ir mana ģimene - farmaceiti
ir meita Marsela Boka un mazdēls Normunds Boks. Meita, pensijā aizejot, gatavojas pārņemt aptieku Salacgrīvā. Esmu
bagāta, jo man ir pieci mazdēli, viena maz-

Maiga Liepiņa balvas pasniegšanas brīdī bija kopā ar saviem tuvākajiem - meitu Marselu un
vīru Ilgvaru

AS Grindeks valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis (no kreisās), Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs un Maiga Liepiņa - Gada farmaceite 2015

meita un divas mazmazmeitiņas. Manam
darbam būs turpinātāji. Tagad jācep liela
torte un jāaicina visi atbalstītāji uz lieliem
svētkiem.
Sveicam Maigas kundzi un viņas vīru
Ilgvaru, kurš ir kopā gan vieglos, gan grūtos brīžos.
2009. gada balvu medicīnā nominācijā

Gada sasniegums medicīnā saņēma Ainažu bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas
valdes priekšsēdētāja Ilona Balode. Balva
togad piešķirta par izveidoto jaunās slimnīcas ēkas kompleksu, kas pilnībā piemērots
bērnu ar garīgiem traucējumiem ārstēšanai,
rehabilitācijai un integrēšanai sabiedrībā.
Ilga Tiesnese

Salacgrīvas pašvaldība e-parakstīšanas čempionu skaitā

3. februārī Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksmē VAS Latvijas
Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC)
sumināja pašvaldību e-parakstīšanas čempionus - pašvaldības, kuru darbinieki pērn
visaktīvāk izmantojuši drošu elektronisko
parakstu. Visaktīvākā e-paraksta lietotāja
pašvaldība 2015. gadā bijusi Rīgas dome,
tai seko Rēzeknes, Tukuma, Ķekavas un
Bauskas novada pašvaldība. e-paraksta
lietošanas aktīvāko pašvaldību TOP 10
2015. gadā ir arī Jelgavas, Saldus, Iecavas,
Gulbenes un Salacgrīvas novada pašvaldība. Mūsu novads ir otrajā vietā starp mazajām pašvaldībām.

Salacgrīvas novada domes klientu apkalpošanas centra speciāliste Ārija Mikša
informēja, ka vairāk nekā 90% sarakstes
starp valsts un pašvaldību iestādēm notiek,
izmantojot e-parakstu. Domē tiek saņemti arī iedzīvotāju e-parakstīti iesniegumi.
Salīdzinot ar 2014. gadu, pērn e-paraksta
lietošana pieaugusi par 38%.
- Runājot par e-parakstu publiskajā sektorā, mēs parasti domājam par administratīvo resursu lietderīgu izmantošanu. Būsim
godīgi - tas, ko vēlas pašvaldību iedzīvotāji, ir apziņa, ka viņi dzīvo mūsdienīgā pašvaldībā - tādā, kuras administratīvais aparāts un pašvaldības uzņēmumi ir viegli pie-

ejami jebkurā diennakts laikā, kurā iedzīvotājiem nav jāiziet no mājām, lai noslēgtu
līgumu, piemēram, ar atkritumu apsaimniekotāju, vai lai pieteiktu bērnu mācībām
1. klasē! Tas, ka pašvaldību iestādes un arī
pašvaldību iedzīvotāji savstarpējai saziņai
lieto e-parakstu, ne vien rada šo apziņu,
bet arī nodrošina to, ka finanšu resursi netiek tērēti tādiem procesiem, ko mūsdienās
iespējams paveikt digitāli. 2016. gadā aicinām Latvijas pašvaldības ne vien aktīvi
lietot e-parakstu, bet arī informēt un skaidrot pašvaldību iedzīvotājiem elektroniskas
saziņas priekšrocības, - uzsvēra LVRTC
valdes priekšsēdētājs Jānis Bokta.

Lai gan kopumā visās pašvaldībās
e-parakstu izmanto biežāk, lietošanas reižu
skaits visās pašvaldībās 2015. gadā veido
tikai nepilnus 6% no kopējā e-paraksta lietošanas reižu skaita.
2015. gadā e-paraksts lietots 3,2 miljonus reižu. Salīdzinot ar 2014. gadu,  
lietošanas reižu skaits pieaudzis gandrīz
par miljonu jeb 40%, bet, salīdzinot ar
2013. gadu, - par vairāk nekā 70%. Starp
e-paraksta nesējiem lietošanas skaita ziņā
vēl arvien populārākā ir LVRTC izsniegtā e-paraksta viedkarte, tai seko virtuālais
e-paraksts un e-paraksts eID kartē.
Ilga Tiesnese
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Salacgrīvā vairs
nebūs banka
Citadele

No 1. marta bankas Citadele klientus
Salacgrīvā apkalpos Limbažu filiāle, bet
Salacgrīvā esošais klientu apkalpošanas
centrs tiks slēgts. Klientu ērtībai Salacgrīvā tiks organizēti mobilās filiāles izbraukumi un klienti joprojām varēs saņemt finanšu konsultācijas klātienē.
Drīzumā Salacgrīvā plānots uzstādīt
otru Citadeles bankomātu ar naudas iemaksas un izmaksas funkciju. Par konkrētu laiku un vietu tiks ziņots atsevišķi.
Klientiem Salacgrīvā joprojām būs pieejams Citadeles diennakts bankomāts ar
naudas izmaksas funkciju, kas atrodas
DUS Statoil Salacgrīvā, Viļņu ielā 4.
Salacgrīvas klientu apkalpošanas centra klientiem būs iespēja saņemt konsultācijas arī pa tālruni pie Limbažu filiāles
klientu apkalpošanas speciālistēm Sniedzes Nipānes (tālr. 64023901) un Guntas
Balodes (tālr. 64023911). Tāpat klienti
var zvanīt uz bankas diennakts tālruni
67010000.
Bankas Citadele filiāle Limbažos atrodas Rīgas ielā 7 un strādā darbadienās
no 8.30 līdz 17.30.
DUS Statoil esošajā bankomātā iespējams bez maksas samaksāt rēķinus
(Latvijas gāze, Lattelecom, Latvenergo,
LMT, TELE2); apskatīties konta atliku-

mu; izņemt skaidru naudu (ar Citadeles
MasterCard un Maestro kartēm).
Internetbankā var veikt maksājumus
(uz Citadeles kontiem pārskaitījumi ir
bez maksas); sazināties ar bankas operatoru; pieteikties bankas pakalpojumiem.
Zvanot uz Citadeles klientu atbalsta
centru pa diennakts tālr. 67010000 (arī
caur Skype - banka_citadele), var noskaidrot konta atlikumu un konta darījumu vēsturi, tāpat iespējams uzzināt par
bankas pakalpojumiem.
SMS bankā var uzzināt konta atlikumu; saņemt īsziņu ar informāciju par
ienākošajiem/izejošajiem maksājumiem.
Skaidras naudas norēķinus turpmāk
varēs veikt tikai Salacgrīvas pasta nodaļā Rīgas ielā 2, Salacgrīvā. Pasta
nodaļa strādā no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 8 līdz 16; sestdienās no
plkst. 8 līdz 13.30, bet svētdienās - brīvdiena.
Pasta nodaļā klienti joprojām varēs
saņemt visus ierastos pasta pakalpojumus, t.sk. pasta sūtījumu nosūtīšanu un
saņemšanu, komunālo pakalpojumu un
citu rēķinu apmaksu, maksājumu pakalpojumus, eksprespasta pakalpojumus,
preses izdevumu abonēšanu, mazumtirdzniecības preču iegādi u.c.

2016. gada 23. februāris

Salacgrīvas novadā būs
Sporta konsultatīvā padome
17. februārī kopā nāca Salacgrīvas
novada sporta dzīves organizētāji, sporta
biedrību pārstāvji, treneri, novada domes
pārstāvji un deputāti, lai runātu par sporta dzīvi novadā, sporta infrastruktūru un
spriestu, kā organizēt novada sporta dzīvi
nākotnē.
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, uzrunājot klātesošos, sacīja: - Šis ir vēsturisks brīdis, jo
esam apsēdušies pie viena galda, lai runātu par sporta dzīvi novadā. Tas, ka esam
šeit tik daudzi, liecina, ka sports mums visiem ir nozīmīgs. Lai sarunas par sportu
notiktu regulāri un tiktu rasti labākie risinājumi vai kompromisi, man ir priekšlikums izveidot sporta konsultatīvo padomi.
Tā varētu iedziļināties sporta dzīves jautājumos, risināt problēmas un sniegt novada
domei konstruktīvus priekšlikumus. Aicinu uz atklātu sarunu, lai varam pieņemt
kopīgus lēmumus, kā strādāsim turpmāk.
Ceru, ka šodien mēs sākam darbu, kas nesīs augļus ilgtermiņā.
Pašvaldības vadītājs pateicās Zvejnieku parka pārvaldniekam Kristapam Močānam un sporta metodiķim Aldim Riekstiņam, kuri ķērušies pie sporta jomas sakārtošanas visā novadā.
Pirms runāt par konsultatīvo padomi,
Zvejnieku parka pārvaldnieks iepazīstināja ar parka organizēto pasākumu plānu
un ieceri veidot pašiem savu mājaslapu.
Savukārt sporta metodiķis informēja par
vienas dienas turnīriem un sacensībām un
vaicāja, kā nākamgad organizēt novada

spartakiādi - kā komandu vai individuālās
sacensības.
Atgriežoties pie jautājuma par sporta
konsultatīvo padomi, visi klātesošie piekrita, ka tā ir vajadzīga, turklāt padomē
jābūt aktīvākajiem novada sporta dzīves
pārstāvjiem: treneriem, skolu un biedrību
pārstāvjiem, sporta entuziastiem. Padomes locekļus izvirzīja no klātesošajiem Sandru Bērziņu no Salacgrīvas vidusskolas, Rasmu Turku no Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolas, Kristapu
Močānu no Zvejnieku parka, Aleksandru
Pavlovski no Liepupes, Mareku Runci no
Ainažiem, Ainaru Šmitu un Kasparu Nei
mani no Salacgrīvas, Mārīti Sakārni no
Liepupes vidusskolas. Devītais padomes
loceklis būs Salacgrīvas novada domes
deputāts, kurš informēs deputātus par padomes sēdēs aktuālāko un lemto. 22. februārī ievēlētie padomes locekļi apsprieda
Salacgrīvas novada sporta dzīves organizētāju konsultatīvās padomes nolikumu.
Novada domes priekšsēdētājs aicināja pārrunāt, kā novadā pilnveidot sporta
infrastruktūru, ko būvēt no jauna. Jaunu
sporta halli? Peldbaseinu? - Lielu sporta
kompleksu, kura izmaksas ir 7 - 8 miljoni, mēs uzbūvēt nevaram, kaut ko mazāku
gan. Liekot lietā savulaik izsolē pārdotās
Lāņu muižas naudu, varam būvēt. Mums
vajadzētu nevis gaidīt brīnumus, bet radīt
infrastruktūru, kas mums ir vajadzīga šodien un varētu palikt arī mūsu bērniem, lēsa D. Straubergs.
Ilga Tiesnese

Novada domes priekšsēdētājs
Dagnis Straubergs par aktuālāko
Par Tūjas molu
Šobrīd ir aktualizējies jautājums par
Tūjas steķa jeb mola atjaunošanu. Inženierbūve Tūjas mols ir uzņemta domes bilancē, esam pieprasījuši, lai šis mols (pareizi būt teikt - steķis) nonāktu pašvaldības
īpašumā un to varētu atjaunot un apsaimniekot, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu. Par šī objekta atjaunošanu bija
sarunas 2009. gadā, kad Eiropas līdzekļus
piesaistīt bija vieglāk, bet tad nesakārtotās
īpašumtiesības to liedza darīt. Tagad finansiālā puse ir sarežģītāka, bet iespējams
visu paveikt. Tikai par to, kam tur ir jābūt,
jālemj Tūjas iedzīvotājiem. Varbūt tas būs
atjaunots steķis ar nelielu kafejnīcu jūrā
vai piestātne zvejas laivām un jahtām?
Šobrīd gaidām ieteikumus no Tūjas iedzīvotājiem, pēc tam notiks finanšu resursu
meklēšana un tehnisko jautājumu risināšana kopā ar ekspertiem un speciālistiem.
Būdams arhitekts, es Tūjas steķi redzu
kā interesantu pastaigu un atpūtas vietu.
Steķa galā jūrā varētu būt kafejnīca, kur
pasēdēt, paklausīties viļņu šalkas un pavadīt brīnišķīgu vakaru. Ja tā izveidotos
kā jahtu un zvejas laivu piestātne, tas būtu
otrs ceļš, pa kuru Tūjā ierastos viesi un atpūtnieki.
Finansējuma piesaiste šim projektam
un steķa atjaunošana nav viena gada jautājums, bet galvenais ir zināt, ko un kādu
mēs vēlamies redzēt šo vietu. Ir izstrādātas vairākas vīzijas, kāda tā varētu būt.
Steķis būtu vēl viens tūrisma objekts, kas
piesaistītu atpūtniekus Tūjai. Arhitekta
Jāņa Saknīša vadībā izstrādātas vadlīnijas
piekrastes infrastruktūras attīstībā, kurās
interesanti, ar dabiskiem materiāliem, saglabāt to senatnīgumu, ir parādīta steķa
iespējamā atjaunošana. Es šo steķi atceros
no bērnības. Tūjā noteikti neiederētos un
nav ekonomiskā pamatojuma veidot ostu,
esošajām ostām šobrīd netrūkst jaudu pār-

kraut to, ko tirgus piedāvā. Uzskatu, ka
Tūja varētu būt cilvēkiem pieņemama un
labiekārtota atpūtas vieta.

Salacgrīvas pludmalei
meklēs jaunu
apsaimniekotāju
Salacgrīvas novada dome lauzusi līgumu ar pilsētas pludmales un peldvietas
apsaimniekotāju. Tuvākajā laikā rīkosim
konkursu par pludmales un peldvietas
apsaimniekošanu šajā gadā. Ja konkursā
neviens nepieteiksies, pašvaldība pati risinās šīs teritorijas uzturēšanas jautājumu.
Ja pludmalē saimniekos pašvaldība, tā ar
mārketinga lietām nenodarbosies. Lai par
pludmali kādu ieinteresētu, tur jānotiek
dažādām aktivitātēm, lai cilvēkiem būtu
interesanti, jābūt infrastruktūrai un iespējai labi atpūsties.
Salacgrīvas novada dome katru gadu
uz laika posmu no 1. jūnija līdz 31. augustam pieņem darbā sezonas darbinieku,
kuram maksā normatīvajos aktos noteikto
minimālo darba algu un kura pārziņā tiek
nodota Salacgrīvas peldvietā esošā glābšanas stacija un tās aprīkojums. Viņa pienākumos ietilpst sadarboties ar pludmales
apsaimniekotāju.
Pavasarī atjaunosim rotaļlaukumu,
nauda tam ir atvēlēta. Vasaras sākumā būs
pludmales atklāšana, lai reklamētu un parādītu šo vietu cilvēkiem. Kārtība peldvietā un pludmalē būs - vai ar kāda privātā,
vai pašvaldības darbu, bet būs. Šobrīd ceram, ka atradīsies kāds saimniekotājs.

Apkures sezona ar
SIA Energolukss
11. februārī novada domes vadība tikās ar SIA Energolukss pārstāvjiem, lai

pārrunātu apkures jautājumus Liepupē un
Salacgrīvā, Tirgus ielas katlumājā. Esam
saņēmuši solījumu, ka Liepupē, sākoties
2016. gada rudens apkures sezonai, tiks
iekārtota un ekspluatācijā nodota koģenerācijas stacija. Tas nozīmē, ka Liepupes
iedzīvotāji un arī pašvaldības iestādes
(jo Liepupes vidusskola ir pašvaldības
īpašums) saņems siltumu no šīs stacijas.
Tātad nākamā gada sezonā būs zemāks
apkures tarifs, par ko mēs iepriekš esam
vienojušies. Runājot par Tirgus ielas katlumāju Salacgrīvā, ir solījums, ka martā
tiks piedāvāts jaunais apkures tarifs, jo
SIA Energolukss, nomainot granulu apkures sistēmu, pāriet uz šķeldas apkuri. Gribam redzēt šo jauno tarifu, bet solīts, ka
tas būs mazāks visiem patērētājiem - gan
iedzīvotājiem, gan pašvaldībai.
Nākamais solis siltumapgādes sakārtošanas jomā ir siltumapgādes attīstības
koncepcijas aktualizācija. Ir informācija,
ka nolietojušies apkures katli arī Smilšu
ielas katlumājā, tāpat jādomā, kā varētu
paplašināt Tirgus ielas katlumājas apkures
tīklus. To izdarot, rastos jauni klienti, tarifs varētu būt labāks. Ja tas nepieaug vairāku gadu garumā, patiesībā tas nozīmē,
ka tarifs krītas, jo resursu cenas un algas
pieaug.
Šobrīd siltumapgādi Salacgrīvā upes
labajā krastā nodrošina AS Brīvais vilnis,
Tirgus ielas katlumāja ir pamats kreisā
krasta apkures pakalpojuma nodrošināšanai.

Korģenes ceļa
nedienas
11. februārī Salacgrīvas novada domē
notika pašvaldības vadības, speciālistu,
novada iedzīvotāju pārstāvju un korģeniešu tikšanās ar ceļu apsaimniekotāju, lai
runātu par Korģenes ceļa stāvokli, tā uztu-

rēšanu un uzlabošanu. Korģenes ceļa jautājums tiek risināts jau kopš 2001. gada,
bet tālāk par Satiksmes ministrijas, pašvaldības un iedzīvotāju saraksti nav tikts. No
ceļu uzturētāju puses sarunās piedalījās
AS Latvijas valsts ceļi Vidzemes reģiona
Limbažu nodaļas vadītājs Viesturs Štrāls,
VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Limbažu
nodaļas vadītājs Pēteris Knospiņš un Salacgrīvas iecirkņa darbu vadītājs Roberts
Niedra. Vietējie ceļu apsaimniekotāji informēja, ka valsts iedalījusi zināmus finanšu resursus ceļa Korģene - Salacgrīva
uzturēšanai, bet nekādu līdzekļu kapitālu
darbu veikšanai nav. Ceļu apsaimniekotāji
pavēstīja, ka šajā gadā būs grāvju rakšana,
fragmentāra grants uzbēršana un vietām
grants seguma apstrāde ar pretputekļu materiālu. Šī saruna bija ļoti interesanta.
Korģenes ceļš P12 ir viena no būtiskajām artērijām, pa kuru transportē kokmateriālus. Pusotras minūtes laikā pa šo
ceļu aizbrauc viena transporta vienība un
40% no braucējiem ir smagais transports.
Kokmateriālu pārvadātāji izvēlas lauku ceļus savu kravu nogādāšanai uz ostu, lai nav
jāiegādājas vinjetes (autoceļa lietošanas
nodevas apliecinājums). Uz galvenajiem
valsts ceļiem vinjete ir nepieciešama. Korģenes ceļš šoziem, kas ir bijusi kā mūžīgais
rudens, ir izbraukāts un slikts. Secinājumi
pēc šīs dienas sarunas ir vairāki. Mūsu
mērķis - līdz 2020. gadam iekļaut P12 ceļu
Salacgrīva - Korģene - Limbaži prioritāro
ceļu programmā, kas paredzētu tā kapitālu
pārbūvi. Lai to izdarītu, jāstrādā kopā ar
cilvēkiem, kuriem ir informācija par reālo
transporta plūsmu un ceļa stāvokli. Jāsagatavo konstruktīvs materiāls un jādodas uz
Satiksmes ministriju. Ceļu apsaimniekotāji, ar kuriem tikāmies, ir ieinteresēti un
gatavi mūs atbalstīt. Solīti pa solītim virzīsimies uz priekšu, pragmatiski centīsimies
pierādīt nepieciešamību šo ceļu sakārtot.
Sagatavoja Ilga Tiesnese
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Sveicam 38. bioloģijas valsts olimpiādes
sudraba medaļas ieguvēju!
No 20. līdz 22. janvārim Rīgā, Latvijas
Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā
centrā Torņakalns notika 38. bioloģijas
valsts olimpiāde, kurā piedalījās Salacgrīvas vidusskolas bioloģijas skolotājas
Laimdotas Pelšes audzēknis - 11. klases
skolnieks Ričards Kauliņš.
11. klašu grupā olimpiādē startēja
31 dalībnieks, Ričards ieguva sudraba
medaļu, II pakāpes diplomu un februāra
beigās viņš piedalīsies atlases pārbaudījumā, kura laikā noskaidrosies, kuri četri no
19 pretendentiem dosies uz šī gada pasaules bioloģijas olimpiādi Vjetnamā.
9. februārī uz Salacgrīvas vidusskolu
devās novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, lai sveiktu skolotāju L. Pelši un Ričardu ar tik labiem sasniegumiem.
Sveicot skolotāju un sudraba medaļnieku,
D. Straubergs sacīja: - Mums ir jauka tradīcija, pie kuras jau esam pieraduši, - jāprecizē tikai cikos, bet februārī allaž jābrauc
uz skolu un jāsveic skolotāja Pelše, kura,
pateicoties talantam un darbam, atkal radījusi jaunu brīnumu. Šoreiz tas ir Ričards.
Paldies skolotājai par darbu!
Šī bija piecpadsmitā bioloģijas valsts
olimpiāde pēc kārtas, kurā piedalījās skolotāja L. Pelše un kāds no viņas audzēkņiem, 12 no tām iegūtas medaļas. Pati pedagoģe apliecināja, ka mācīšanās un piedalīšanās olimpiādēs ir ļoti liels gan viņas,
gan skolēna darbs un vēlme strādāt. - Šim
darbam ir divas puses - mana un skolēna
puse, tām abām jāsaliekas kopā, lai būtu
pamatīgs darbs un arī rezultāts. Šajā darbā ir kā Antuāna de Sent-Ekziperī «Mazajā princī», kurā apliecināts, ka mēs esam
atbildīgi par to, ko esam pieradinājuši…
Tam, kurš sāk mācīties tik augstā līmenī,

Prieks un
lepnums par
skolotāju
Laimdotu
Pelši un viņas
skolnieku
Ričardu
Kauliņu. Lai
veicas!
Viņus sveic
novada domes
priekšsēdētājs
Dagnis
Straubergs

parādās pieradinātā atbildība, jo nevienu
nevar piespiest tik ļoti mācīties, ja viņš to
nevēlas. Ričards to dara, un paldies viņam
par to. Man prieks, ka tiem, kurus esmu
pieradinājusi, bioloģija ir noderējusi un
viņi veidojas par veiksmīgiem cilvēkiem, skolotāja teica.
Pasniedzot Ričardam domes dāvaniņu - koka tauriņu, novada priekšsēdētājs
uzsvēra: - Būs vēl mazliet jāpastrādā, lai
tiktu tālāk uz pasaules olimpiādi, bet mēs
esam pilnīgā pārliecībā, ka tā arī būs. Lai
tu būtu solīds un pieklājīgi izskatītos, jo
tas arī ietekmē rezultātu, mēs dāvinām Salacgrīvas koka tauriņu. Apsveicam un vē-

Viesi no Krimuldas novada

Novada
domes
priekš
sēdētājs
Dagnis
Straubergs
(no labās)
iepazīstina
viesus no
Krimuldas
ar Salac
grīvas
novadā
radīto

11. februārī Salacgrīvas novadā ciemojās Krimuldas novada pašvaldības pārstāvji. Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs viesus iepazīstināja
ar novadu - teritoriju, uzņēmējdarbību,
izglītības iestādēm, budžeta veidošanu,
ceļu apsaimniekošanu, konsultatīvajām
padomēm, jauniešu biznesa projektiem un
atbalstu nevalstiskajām organizācijām klubiem un biedrībām.
Krimuldas novada domes priekšsēdētāja vietnieku Linardu Kumski, izpilddirektoru Laimoni Ozolu un juristi Ritu Deiču
ļoti interesēja Salacgrīvas novada kārtībnieku darbs, tāpēc sarunā piedalījās arī novada kārtībnieki Gunita Bisniece un Didzis
Žibals.
Viesu pašvaldības juriste Rita Deiča
pastāstīja, ka Krimuldā ir grūtības ar pašvaldības policijas izveidi: - Gribējām zināt,
kā šo darbu organizē Salacgrīvā. Esam
izsludinājuši vairākus konkursus, bet nevaram atrast šim jautājumam risinājumu.

Vēlamies redzēt arī tūrisma informācijas
centru, uzzināt, kā strādā un kādus pakalpojumus tūristiem sniedz salacgrīvieši.
Pēc tikšanās novada domē Krimuldas
novada pašvaldības pārstāvji kopā ar Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju devās uz novada Tūrisma informācijas centru
un Salacgrīvas novadā radīto preču un pieejamo pakalpojumu izstāžu-tirdzniecības
zāli Radīts Salacgrīvas novadā veikalā
top!.
Atvadoties Krimuldas novada domes
priekšsēdētāja vietnieks Linards Kumskis
pasniedza D. Straubergam dāvaniņu, sacīdams: - Uzdosim viens otram mājasdarbu mūsu dāvanu maisiņā ielikt savu uzņēmēju
ražojumus, ko šobrīd vēl nedarām, bet jūsu - braukt viesos. Tiklīdz būsim izpildījuši
savu mājasdarbu, aicināsim jūs ciemos.
Savukārt mēs krimuldiešus gaidām ciemos maijā - uz pirmo Reņģēdāju festivālu
un Plostnieku svētkiem.
Ilga Tiesnese

lam veiksmi! Skolotāju un viņas audzēkni
sveica arī vidusskolas direktors Eduards
Ādmīdiņš un pedagogi. Direktora vietniece audzināšanas darbā Inta Cirša secināja:
- Mēs jau esam pieraduši - kā katru gadu
ir Jaunais gads, tā skolotāja Pelše ar kādu
brauc uz valsts olimpiādi, turklāt noteikti
pārbrauc ar panākumiem. Tas ir pašsaprotami, tā jābūt!
Ričards, būdams gandarīts par iegūto
sudraba medaļu, tomēr uzsvēra, ka tas līmenis, ko viņš sasniedzis, un apgūstamā
viela vairs nav vidusskolas, bet augstskolas līmenī. - Mācīties to, kas skolā obligāti
nav nepieciešams, ir darbs brīvajā laikā.

Visas ziemas brīvdienas pavadīju skolā
mācīdamies. Pats apgūstu, lasu un studēju. Bet man tas patīk un interesē, ir sasniegumi, turklāt man ir tāda laba skolotāja!
Šī olimpiāde bija nežēlīgi grūta, bet arī
atlase tāda būs! - viņš stāstīja.
Ričards zina, ka pēc Salacgrīvas vidusskolas pabeigšanas studēs medicīnu un
kļūs par ārstu. Skolotāji par to ļoti priecājas un jau tagad gaida viņu atpakaļ, Salacgrīvā būs, pie kā ārstēties…
Lai Ričardam un skolotājai Pelšei veicas, mēs turēsim par viņiem īkšķus!
Ilga Tiesnese

Par Reņģēdāju
festivāla logo
Šogad
Salacgrīvā notiks vēl nebijuši
svētki - Reņģēdāju festivāls. Tā norises laiks 21. maijs. Ar Reņģ
ēdāju festivāla palīdzību plānots celt godā
piekrastes zvejniekus.
Dienas laikā būs dažādas aktivitātes - muzikālas, kulināras u.c.,
kas noslēgsies ar koncertu Jahtu laukumā.
Lai šos svētkus sagaidītu godam, Salacgrīvas novada dome izsludināja Reņģēdāju festivāla logo skiču konkursu. Tā mērķis bija
izstrādāt Salacgrīvas
festivālam nu ir savs logo. Attēlā tā autore Monta
novada domes plānotā Reņģēdāju
Jirgensone un novada domes izpilddirektors Kaspars Ķemers
un organizētā notikuma logo skici, kas kalpos kā pasākuma zīPar piedalīšanos logo konkursā Monmols, lai veicinātu tā vienotu vizuālo tēlu. ta stāsta: - Izlasīju nolikumu, domāju, ka
Konkurss ir noslēdzies. Par tā uzvarē- varētu kaut ko uzzīmēt, beigās tētis pietāju vērtēšanas komisija - Salacgrīvas no- runāja piedalīties. Lai es uzzīmējot, bet
vada domes izpilddirektors Kaspars Ķe- viņš iesniegšot domē. Bija vairākas iecemers, Informācijas nodaļas vadītāja Ilga res, kas mani rosināja zīmēt, - jūra, viļņi,
Tiesnese, ainavu arhitekte Līga Apsīte, zivis... Domāju vienkārši. Tā kā nevarēju
Salacgrīvas kultūras nama direktore Pār izdomāt, kas labāks, sūtīju vairākus varisla Dzērve, kultūras nama kultūras darba antus.
organizatore Gundega Upīte-Vīksna, SaKārļa Kleina piešķirto naudas balvu
lacgrīvas mākslas skolas direktors Imants Monta tērēs jauna datora iegādei, tas ļoti
Klīdzējs un pieaicinātais eksperts Dzintris noderēs skolas darbiem.
Kolāts - 22. janvārī atzina Montas JirgenNo 25. janvāra līdz 1. februārim konsones iesūtīto darbu.
kursam iesniegtās astoņu autoru 24 logo
M. Jirgensone ir astoņpadsmitgadniece skices, nosakot skatītāju simpātiju, vērtēja
no Korģenes, kura pēc mācībām Korģenes mājaslapas un novada domes apmeklētāji.
pamatskolā un Staiceles vidusskolā tagad Par skatītāju simpātiju atzīts Anda Kalnimācās Rīgas Dizaina un mākslas vidussko- ņa darbs Sudraba reņģītes, viņam dāvanā
las 2. kursā, apgūstot koka izstrādājumu Salacgrīvas novada domes suvenīri.
dizainu. Mācīties dizainu Montu mudinājusi Staiceles mākslas skolas skolotāja.
Ilga Tiesnese
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VII Masku tradīciju festivāls Salacgrīvā
6. februārī Salacgrīvas novadu jau septīto reizi ieskandināja Salacgrīvas Masku tradīciju festivāls. Salacgrīvas puses maskas vecīši - arī šogad visus aicināja godam pavadīt Meteņdienu un no sirds izpriecāties.
Meteņi ir seni latviešu pavasara gaidīšanas
svētki, kuros līdz ar pavasara tuvošanos
sevišķi nozīmīgi ir maģiski, auglību veicinoši rituāli.
Rīta pusē jaunatnes iniciatīvu centrā
(JIC) Bāka rosījās mazi un lieli masku
gatavotāji, kuri kopā ar Ilonu Menniku
darināja šīs dienas svarīgākos atribūtus.
Kamēr vieni gatavoja maskas, citi, tajās
tērpušies, devās masku grupu gājienā. Pirmais mērķis - veikals top!, kurā nule atklāta Salacgrīvas novadā radīto preču un
pieejamo pakalpojumu izstāžu-tirdzniecības zāle Radīts Salacgrīvas novadā. Masku ierašanās pārsteidza visus. Cerams, ka
tās nesīs projekta realizētājiem veiksmi,
auglību un izdošanos.
Kad bija izstaigātas un ieskandinātas
mājas Jūrmalas ielā, festivāla dalībnieki
pulcējās Jūrmalas ielas stāvlaukumā, lai
sasveicinātos, sapazītos un atklātu septīto
Masku tradīciju festivālu.
Klātesošos uzrunāja Salacgrīvas kultūras nama vadītāja Pārsla Dzērve: - Jūs
esat pamanāmi un sadzirdami, skan visa
Salacgrīva. Šis ir jau VII Masku tradīciju
festivāls, līdz šim esam bijuši kopā puteņos un sniegos, esam bijuši dubļos, kas
šķīst līdz padusēm, vējos un atkusnī, bet
tik saulains un sauss kā šodien ir pirmo
reizi. Esam masku festivālu rīkojuši ar lieliem līdzekļiem, esam knapinājušies, bet
nekādi ārējie apstākļi netraucē pašu galveno - maskošanos. Man prieks, ka šogad
mēs trokšņojam un mošķus biedējam upes
kreisajā krastā, tuvu jūrai, stāvlaukumā.
Šī vieta būs attīrīta un sakārtota un arī
Salacgrīva būs atvērta gaismai pavasarim
un visam skaistajam. Lai izdodas!
Festivāla organizētāja un folkloras kopas Cielava vadītāja Zenta Mennika, sveicot festivāla dalībniekus, sacīja: - Cilvēki,
pie kuriem mēs šodien ciemojāmies, var
būt gandarīti un priecīgi - kurmju viņu
dārzā vairs nebūs, viss plauks un zels.
Festivāla atklāšanas brīdī aicinu folkloras
kopas iepazīstināt ar sevi - novadīt kādu
rotaļu.
Festivāla dalībniekus pirmā sveica
Limbažu novada Vidrižu pagasta folkloras kopa Delve un visus izveda nabagu
dancī. Folkloras deju kopa Sudmaliņas
no Valkas Salacgrīvā ciemojās pirmo reizi, maskotājus tā kārtīgi izkustināja viņu
gaiļu dancis. Folkloras kopas Dvīga dalībnieki šogad iejutās Pelnu āžu lomā un
visus aicināja dejot Kur tad nu biji, āzīti
manu. Vislielākais prieks Zentai bija par šī
festivāla jaunākajiem dalībniekiem - jauniešiem no JIC Bāka. Kopā ar centra vadītāju Eviju Keiseli viņi rādīja pašu darinātās maskas un vadīja rotaļu Ak, Meten, ak,
Meten, ko dosi meitām līdzi. Pēdējie savu
priekšnesumu rādīja un jautru danci Čūžu,
rūžu Metenīša vakarā izdejoja mājnieki Cielavas vecīši.
Pēc kārtīgas izkustēšanās otrā istabā
jeb otrā stāvlaukuma pusē festivāla viesi
cienājās ar biedrības Mežābele sievu vārīto
gardo zupu un gatavojās svētku gājienam.
Skaļi dziedot un trokšņojot, festivāla
gājiens no novada domes pāri Salacas tiltam devās uz Salacgrīvas kultūras namu,
kur vispirms notika masku tradīciju konference. Tās laikā katra no kopām stāstīja
un rādīja, kā tapušas viņu maskas, kādas
ir viņu maskošanās tradīcijas, un klausījās
bērnu un jauniešu folkloras kopas Zēģelīte
muzicēšanā. Iemiesošanās citā tēlā ir maskošanās galvenā būtība. - Es uzlieku masku un es vairs neesmu Zenta, esmu kāds
cits, tad varu kaut vai dumji runāt, sēdēt
zemē, dažādi izpausties. Šī iemiesošanās
citā kvalitātē mani ārkārtīgi ieinteresēja, teica Z. Mennika.
Konferences dalībnieki atzina, ka maskai jābūt pašu darinātai, košai, labi pamanāmai un tā jātaisa no vecām lietām groziņiem, pakulām, maisu drēbes, dzijas,

Atklājot festivālu, katra folkloras grupa vadīja jautras un atraktīvas rotaļas - te Saulkrastu Pelnu āži izdancina dejā Kur tad tu nu biji, āzīti manu

Meteņu dienas gājiens
no novada domes uz
Salacgrīvas kultūras
namu ar dziesmām un
trokšņošanu

Vakara saietā jautrās
rotaļās visus iesaistīja
jaunatnes iniciatīvu
centra Bāka jaunieši

ādām un kociņiem, tai nav jābūt pārāk pareizai.
Galvenais ir pašiem sev nosaukt tēlus,
ieliekot tajos savu dvēselīti, tad tie pamostas un cilvēks pārtop. Katrās gadskārtās
maskas var būt un arī nebūt dažādas, bet
galvenais ir ziņa, ko tās nes. Maskas dod
spēku, enerģiju un dzīves gudrību. Galvenais ir izpratne par maskošanās jēgu. Maskas izrādīšanās nes pārmaiņas konkrētā
vietā.
Konferences dalībnieki diskutēja, kā
piesaistīt un ieinteresēt bērnus un jauniešus svinēt latviešu tautas godus un kā mazināt, piemēram, Helovīna popularitāti.
Šie svētki bērnus un jauniešus piesaista ar
krāsainību, košumu, spilgtumu, saldumu
diedelēšanu, bet ne visi zina to patieso būtību, izcelsmi. Helovīns, lai arī saistīts ar
veļu kultu, ir mums sveši svētki. Lai popu-

larizētu latviešu tradicionālos svētkus, arī
Mārtiņdienu, kad maskas iet no mājas un
māju, līdzi nesot svētību un mieru, jāmāca
bērniem gatavot maskas, jāstāsta tradīcijas,
pašiem jāiet masku gājienos.
Pēc konferences svētki turpinājās kultūras nama lielajā zālē ar folkloras kopu
priekšnesumiem - izrādīšanos, individuālo
masku skati un danču vakaru. Kultūras
nama vadītāja P. Dzērve, vēlot jestru un
lustīgu vakaru, sacīja: - Kaut ko jūs sagriezāt ar kājām gaisā - redz, kas ārā notiek!
Snieg un puteņo! Diena ir bijusi traka, interesanta un pārsteigumiem bagāta. Vislielākais prieks, ka cilvēki Salacgrīvā runā:
„Re, kā bija saorganizēts - maskas bija pat
uz jaunā veikala atklāšanu «Radīts Salac
grīvas novadā».” Malači! Kultūras namam jau ir ierasta lieta visa gada pasākumus iesākt ar masku svētību. Lai izdodas!

Dancotājus šajā vakarā priecēja Sudmaliņu muzikanti no Valkas, Dace Prūse
no Skaistkalnes un Cielavas spēlmaņi no
Salacgrīvas. Desmitos vakarā Jahtu laukumā pie bākas notika festivāla svarīgākais
notikums - Garās sievas sadedzināšana.
- Ziema ir aizvadīta, nu ejam pretī pavasarim, - apliecināja Z. Mennika. Pēc šī rituāla
danči vēl turpinājās…
- Masku festivāls Salacgrīvā ir kļuvis
par tradīciju, mēs lepojamies ar to, ka uz
Salacgrīvu brauc viesi no tuvienes un tālienes. Ticiet vai ne, bet tas ir brīnišķīgi, ka
esam visi kopā. Tie, kuri kopj maskošanās
tradīcijas Latvijā un ārzemēs, jau zina - to
spēku, ko dod maskošanās, nevar salīdzināt ne ar ko, - vēlāk uzsvēra festivāla organizētāja.
Ilga Tiesnese
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Kāda ūdenstorņa laikmeta beigas
Arvīda Šimja fotogrāfijās
2. februārī Salacgrīvas kultūras namā atklāja fotogrāfa Arvīda
Šimja fotogrāfiju izstādi. Tās ek
sponāti stāsta par kāda ūdenstorņa
laikmeta beigām. Šis tornis, kas
celts 1958. gadā, atradās bijušā
uzņēmuma Salacgrīva-95 teritorijā un tā darbības laikā nodrošināja ūdens piegādi zivju konservu
ražošanai. Pēc kārtīga darba un
ilgāka laika aizmirstības tornis
2013. gada 19. decembrī tika demontēts - ar diviem traktoriem un
novilktu trosi to nozāģēja nepilnu
divu stundu laikā. Arvīds dalījās
atmiņās, ka ziņu par torņa nojaukšanu viņam pateikusi sieva.
- Daudz nedomājot, metos ritenim
“mugurā” un uz rūpnīcas teritoriju prom. Dubļi milzīgi! Grūti
bija atrast vietu, kur apstāties, bet
es “uzriktēju” aparātu un atlika
vien gaidīt. Īstajā brīdī aparāts
kā ložmetējs nostrādāja, un bildes
bija gatavas. Fotogrāfijas tapušas tā, lai būtu kopaina, piesaiste
konkrētai vietai, - viņš skaidroja.
Atklājot izstādi, Salacgrīvas
mākslas skolas direktors Imants
Klīdzējs sacīja: - Visu laiku apbrīnoju Arvīdu - viņš ir tāds nemiera gars, kam visu laiku kaut
kas jādara. Pateicoties tieši tam,
tapusi brīnišķīga izstāde. Novē-

Arvīds Šimis iepazīstina ar kāda ūdenstorņa laikmeta beigām

lu Arvīdam, lai duka nemazinās!
Gandrīz katru dienu, neskatoties
uz laikapstākļiem, Arvīds ar savu
riteni izbraukā pilsētu, tās apkārtni un rada vēsturiskas un neaizmirstamas bildes. Tā turpināt!
Arī kultūras nama vadītāja Pārsla Dzērve, muzeja vadītāja Ieva
Zilvere un fondu glabātāja Iveta
Kalniņa vēlēja fotogrāfam veselību, izturību un dzīvesprieku,
sacīdamas: - Tev tā labi sanāk klusi, lēni, bet mērķtiecīgi… Dod,

Dievs, mums visiem tādu enerģiju, redzējumu, visur klātbūšanu
un fiksēšanu kā Arvīdam!
Par šīs izstādes tapšanu pats
bilžu autors lielu paldies sacīja
I. Klīdzējam: - Patiesībā tu esi
tas “bīdītājs”! Tu man prasi, vai
ir bildes, un allaž mudini veidot
attēlus un gatavot izstādi.
Apskatot izstādē redzamos
foto, atcerējos sen zināmu teicienu tā aiziet tā pasaules godība…
Ilga Tiesnese

Esam veselīgi Korģenē
27. februārī plkst. 1300 biedrība Mēs Korģenei
aktivitātē Esam veselīgi ir uzaicinājusi pie sevis
hipnoloģi, diplomētu tautas dziednieci Liesmu
Balto. Vecākā gadagājuma cilvēki varbūt atceras
Liesmu kā dakteri Limbažu poliklīnikā. Tagad
viņa pametusi tradicionālo medicīnu un pievērsusies alternatīvajām veselības uzlabošanas metodēm. Nepārtraukti mācoties, pilnveidojot sevi un
attīstot dabas dotās spējas, viņa ieguvusi Tautas
dziednieka diplomu un ir gatava savās zināšanās
dalīties arī ar mums par tematu Alternatīvās veselības pamati: kā saglabāt, veicināt savu, ģimenes
veselību, labsajūtu, labklājību, skaistumu ar dažādiem paņēmieniem. Dziedniece labprāt sniegs arī
individuālas konsultācijas. Tiem, kuri gribēs individuālās konsultācijas, vajag paņemt līdzi fotogrāfiju (var būt momentfoto, labāk tāds, kur cilvēks
redzams visā augumā), pēc tam varēs pieregulēt

veselību, kontaktējoties telefoniski vai skaipā,
un cukuru vai medu (kas kuram pie rokas) 200 g
stikla burciņā ar uzskrūvējamu vāciņu. Paņemot
līdzi tuvinieka fotogrāfiju, var palīdzēt arī viņam.
Ezoterika māca, ka jābūt enerģijas apmaiņai par
jebkuru darbu, citādi nevienam nav svētības, tālab
lekcija ir par ziedojumiem, individuālajām konsultācijām atsevišķs ziedojums (10 €). Jābūt banknotei, jo konsultācijas laikā tik veiktas darbības ar
to. Kas vēlēsies, varēs iegādāties enerģētiski uzlādētu rozā Himalaju sāli par 4,90 €.
Pasākums paredzēts neformālā gaisotnē pie
tējas vai kafijas tases. Lūgums visiem, kuri vēlas
ierasties, paziņot pa telefonu - 29275200 (Ilze), lai
varam attiecīgi iekārtot telpu, lai katram būtu ērti
un arī saņemt sīkāku informāciju.
Biedrības «Mēs Korģenei» valde
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Atceroties
Barikāžu laiku

2016. gada janvārī Latvijā
atzīmēja 1991. gada barikāžu
25. gadadienu. Daudzi mūsu
novada ļaudis piedalījās šajos
valstij tik nozīmīgajos notikumos. Par drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu daudzi
barikāžu dalībnieki saņēma
1991. gada barikāžu dalībnieka
piemiņas zīmi. Tas ir Latvijas
Republikas valsts apbalvojums,
kas nodibināts, lai godinātu
Latvijas neatkarības aizstāvjus par 1991. gada janvārī un
augustā parādīto drošsirdību,
pašaizliedzību un iniciatīvu, par
ieguldījumu organizatoriskajā
un apgādes darbā. To piešķīra
arī personām, kuras morāli un
materiāli atbalstīja barikāžu dalībniekus.
Lai arī piemiņas zīmes vairs
netiek piešķirtas, Barikāžu piemiņas zīmes valde nolēmusi
turpināt saglabāt cilvēku vārdus vēsturē un godināt viņus
ar   pateicības rakstiem, tāpēc
joprojām var apzināt barikāžu
dalībniekus, lai pateiktos viņiem par piedalīšanos Latvijas neatkarības aizstāvēšanā
1991. gada janvārī un augustā.
Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs ir pārliecināts, ka visi
cilvēki, kuri piedalījušies barikāžu norisēs, ir pelnījuši atzinību. - Tas bija laiks, kad tauta
iestājās par brīvu Latviju. Mēs
pašvaldībā šobrīd esam uzņēmušies iniciatīvu apzināt visus
mūsu novada ļaudis, kuri piedalījās 1991. gada notikumos.
Aicinām cilvēkus, kuri ir bijuši
barikādēs, bet kaut kādu iemeslu dēļ nav saņēmuši piemiņas
medaļas, rakstīt un vērsties
pašvaldībā. Sazinoties ar Barikāžu piemiņas zīmes valdes
priekšsēdētāju, esmu noskaidrojis, ka piemiņas medaļas viņi
vairs nesaņems, bet par pieda-

līšanos Latvijas neatkarības
aizstāvēšanā 1991. gada janvārī - augustā viņiem tiks pateicības raksts. Tajā laikā visi bija
varoņi. Mēs apzināsim visus šī
nozīmīga laikposma dalībniekus un vērsīsimies Saeimā, lai
viņi saņemtu šo apbalvojumu.
Salacgrīvas novada domē ir
Barikāžu piemiņas zīmes, kas
dažādu iemeslu dēļ nav nonākušas pie saviem īpašniekiem.
Aicinām viņus vai viņu tuviniekus domē saņemt šo apbalvojumu. Piemiņas zīmes Salacgrīvā
var saņemt Andris Kārkliņš,
Andris Kalniņš, Ivars Apsītis,
Aiva Luste-Muciņa, Alberts
Naglis, Jānis Zēģelis, Uldis
Vilnis, Juris Tomsons, Valdis
Līcītis, Imants Cīrulis, Guntis
Irbēns, Jānis Pūtelis. Liepupē
1991. gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmes var saņemt
Baiba Pētersone, Juris Eglītis,
Pēteris Daugins, Aivars Sīlis,
Kārlis Trepšs, Dzintars Holters,
Andris Holters, Guntis Taube,
Jānis Ozoliņš un Dmitrijs Savčuks.
Janvāra beigās domē sava
tēva Vitolda Buļa apbalvojumu
saņēma viņa dēls Andris Bulis.
To saņemot, Andris sacīja: - Ir
pagājuši tieši 25 gadi. Tas, ka
viņam pienākas apbalvojums
un man tas jāsaņem, nes daudz
emociju. Dīvaina sajūta - vai
tētis tur būtu kādu varoņdarbu
izdarījis? It kā jau ne. Es pats
neesmu to pelnījis, bet man tā
tagad pienākas, par ko esmu
gandarīts un laimīgs. Šis ir reāls gadījums, kas sasaucas ar
manu monoizrādi «FaceBook
Post Scriptum», kas liek aizdomāties par to, kas paliek pēc
mums… Uzskatu, ka medaļa
pienākas visiem, kuri var pierādīt, ka ir piedalījušies barikāžu
notikumos!
Ilga Tiesnese

Fotoizstāde par Salacgrīvas bāku
25. janvāra pēcpusdienā Salacgrīvas
muzejā notika fotogrāfa Laimoņa Martinsona izstāde par Salacgrīvas bāku. Izstādes atklāšanā bilžu pirmie skatītāji bija
Salacgrīvas vidusskolas 8. klases skolēni
un aktīvākie muzeja apmeklētāji.
Atklājot izstādi, muzeja vadītāja Ieva
Zilvere sacīja: - Laimoņa Martinsona fotogrāfijas ir pirmā šī gada izstāde Salacgrīvas muzejā. Mums tagad ir iespēja tās
rīkot arī muzeja kāpņu telpā. Šis ir vēsturisks brīdis - pirmā izstāde jaunajā izstāžu zālē, un tās autors ir salacgrīvietis,
kaislīgs fotogrāfs, kolekcionārs Laimonis
Martinsons. Visi mēs zinām, ka Salacgrīvā ir bāka, bet varbūt ne visi vēl zina,
ka pagājušā gada pašās beigās nosvinējām bākas 90 gadu jubileju. Gan tam par
godu, gan, pateicoties tam, ka Laimonim
ir tāda bilžu kolekcija, par veco bāku
tapa tieši tai veltīta izstāde.
L. Martinsonam patīk fotografēt un
kolekcionēt attēlus, tāpēc izstādē var redzēt bāku vecajās fotogrāfijas, bet, kāpjot
augstāk pa kāpnēm, fotogrāfijās var redzēt, kā bāka tiek no trīs gabaliem salikta
kopā un kāda tā izskatās tagad.
Par izstādes tapšanu autors stāstīja tā:
- Sākums ir tāds - ja nebūtu iznākusi Salacgrīvas bākai veltīta pastmarka

Laimonis Martinsons iepazīstina ar savu fotoizstādi Salacgrīvas muzejā

2015. gada augustā, tad izstāde diez vai
būtu. Bet pats sākums bija ar runām par
to, ka veco bāku nojauks… Runāju «Brīvajā vilnī», runāju ostā, ka kaut kas jādara, lai veco bāku nenojauc. Tas palīdzēja.
2009. gadā tika nolemts, ka bāku pārve-

dīs un uzstādīs Jahtu laukumā. Es dienām
sēdēju ostā un gaidīju, kad bāku vedīs uz
Jahtu laukumu un kā to pa posmiem liks
kopā. Tā tikām pie vēsturiskām bildēm.
Tagad bāka stāv skaistā vietā, visiem apskatāma.

Izstādes apmeklētāji aplūkoja visas
bildes un par katru no tām fotogrāfam
netrūka stāstāmā. Kad izstāde bija apskatīta, sarunas par bildēm un bākām turpinājās muzejā.
Salacgrīvas ostas pārvaldes ostas kapteiņa vietniekam Valdim Ozoliņam ir vislielākā saprašana par to, kāpēc ir vajadzīgas bākas. Kā var iztikt, ja bāka nespīd,
un kā kuģi var ienākt Salacgrīvas ostā, ja
bākas te nemaz nav… Vitrupē un Ainažos
bākas spīd, bet Salacgrīvā ne. V. Ozoliņa interesantais stāstījums aizveda izstādes apmeklētājus uz tiem laikiem, kad
vēl nebija kompasu, navigācijas iekārtu
un satelītu. Tad galvenais ceļa rādītājs
bija bākas, pēc tām varēja noteikt kuģa
atrašanās vietu. Tuvāk par 100 jūdzēm
nevarēja atrasties bākas ar vienādiem
uguņiem, tāds bija likums. Bākas šodien
ir kā rezerve, ja uz kuģa pazūd sakari un
nedarbojas navigācijas iekārtas. Kādreiz
Latvijas piekrastē bijušas 26 bākas, tagad
darbojas 19. Mūsdienās kuģi ceļu uz Salacgrīvas ostu atrod pēc vadugunīm.
Paldies L. Martinsonam par vēsturiskajām fotogrāfijām un V. Ozoliņam par
interesanto stāstījumu!
Ilga Tiesnese
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2. februāris Sveču diena

2. februāra pēcpusdienā Liepupes bibliotēkā notika pasākums, veltīts Sveču
dienai. Katrs dalībnieks uzzināja, kādas
krāsas svece atbilst viņa horoskopa zīmei.
Tad aizdedzām septiņu krāsu sveces un
uzzinājām katras krāsas nozīmi. Ieklausījāmies arī Sveču dienas ticējumos un
laika pareģojumos. Sveču dienā jādzied,
jāsmejas un jābūt jautriem, tālab arī mēs,
klausoties dziesmas par svecēm, jauki pavadījām laiku.

Kur dzīvo
grāmatas?

Februārī Ainažu bibliotēku apmeklēja
K. Valdemāra Ainažu pamatskolas 1. klases skolēni ar skolotāju Laumu Primakinu.
Pasākuma mērķis bija iepazīstināt bērnus
ar informāciju, kas ir bibliotēka, izskaidrot, kāpēc bibliotēka vajadzīga, kāpēc
nevar iztikt bez grāmatām. Bibliotekārajā stundā pirmklasnieki ceļoja pa telpām
un iepazinās ar bibliotēkas lietošanas
noteikumiem un jaunākajām grāmatām.
Pasākuma apmeklētājiem tika piedāvātas
aktivitātes: bērni varēja iemācīties rotaļu
Lācītis kārumnieks un salikt puzles.
Tā kā pirmklasnieki ir tikai ceļā uz zināšanām, no sirds vēlu viņiem veiksmīgi
apgūt gan burtiņus, gan lasītprasmi un kļūt
par zinātkāriem skolēniem un čakliem
grāmatu lasītājiem! Satiksimies bibliotēkā
arī turpmāk!
Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja

Pasākuma otra tēma bija Pērtiķa gads.
Pēc ķīniešu kalendāra tas šogad sākas
8. februārī. Uzzinājām, ka gada stihija ir
uguns, tas nozīmē, ka gadu raksturos dinamika, spilgtums un enerģija. Apģērba krāsa - sarkana, aksesuāri - spilgti un pamanāmi. Sagaidot Pērtiķa gadu, plaši jāatver
logi un telpās jāielaiž jauna enerģija. Lai
visiem veicas Pērtiķa gadā!
Sarmīte Zvīne,
Liepupes bibliotēkas vadītāja

Ciemos pie
pasaciņas

Bērnudārza Randa sagatavošanas grupas
audzēkņi rīta stundas pasākumā Ciemos pie
pasaciņas Ainažu bibliotēkā

28. janvārī Ainažu bibliotēku kopā ar
audzinātājām apmeklēja bērnudārza Randa
sagatavošanas grupas audzēkņi, lai piedalītos rīta stundas pasākumā Ciemos pie pasaciņas. Bērni apskatīja Sandras Birzgales
origami tehnikā veidotos darbiņus un katrs
atrada tieši sev patīkamāko. Pasaku istabā
varēja iepazīties ar jaunākajām pasaku grāmatiņām, tās pa labi zināmām taku taciņām
ieved brīnumu pasaulē un rada bērnos lasīšanas prieku. Bibliotekāre, kura pati iejutās lācīša lomā, stāstīja pasaku par Vinnija
Pūka jauno uzvalku. Labsirdīgais lācītis un
viņa draugi mājo Simtjūdžu mežā, kas ir
visvisādu pārsteigumu, piedzīvojumu un
pārpratumu pilns. Noklausījušies pasaku,
bērni atbildēja uz bibliotekāres jautājumiem un, sadalījušies komandās, salika
puzli ar Vinnija Pūka attēlu. Lielu jautrību
izraisīja rotaļa Lācītis kārumnieks. Ne tikai
Vinnijam Pūkam garšo saldumi, tāpēc mazie ķipari tika pie lācīša slepenajiem krājumiem - konfektēm!
Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja

2016. gada 23. februāris

Ainažu pamatskolas 1. klases skolēni ar skolotāju Laumu Primakinu tagad zina, kur dzīvo
grāmatas!

Vedinas Valeines
grāmatas atvēršanas
svētki Salacgrīvas
bibliotēkā
Atskatoties uz savu mūža gājumu, domāju, ka it viss šajā dzīvē sākas, attīstās,
uzplaukst, dod piepildījumu un gaist. Tā
vietā veidojas kas cits un tāpat reiz beidzas. Pat lauru vainags vīst un karaļval
stis sabrūk. Vienīgi mīlestība nezūd nekad. Tā ir mūžīga. (Vedina Valeine)
30. janvārī Salacgrīvas bibliotēkā notika dakteres Vedinas Valeines grāmatas
Sietā ūdeni nesanesīsi atvēršanas svētki.
Tie sākās ar īpaši izvēlētu E. Rozenštrauha dziesmu Virši zili, virši sārti ar E. Zālītes vārdiem, ko kopā izpildīja V. Valeines
ģimene un sanākušie klausītāji.
- Mīlestība ir mūžīga... - ar šiem vārdiem V. Valeine sāka sarunu. Grāmata ir
dakteres dzīvesstāsts, kas tapusi, lai piepildītu mazmeitu Elīnas un Esteres vēlēšanos. Autore atklāja, ka izdevumā ir
pastāstīts, kā viņa savulaik jutusi un domājusi. Ar šodienas prātu noteikti daudz
ko darītu citādāk... Dzīvē pārlaisti dažādi
laiki - gan vācu, gan padomju, ir bijuši
gan prieka un laimes brīži, tāpat lielas

Vedina Valeine
(no labās)
savas grāmatas
atvēršanas svētkos

bēdas, bet visam pāri neatņemama dzīves
sastāvdaļa - mīlestība. Vedina augusi ģimenē, kurā valdīja mīlestība un rūpes citam par citu. Tēvs bieži atgādinājis: - Cik
labi, ka man ir tāda ģimene! Lai arī pirmā laulība V. Valeinei neizdevās, no tās
tika gūta mācība un pieredze turpmākajai
dzīvei. Tēvs tad par to visu teicis: - Sietā
ūdeni nesanesīsi.
V. Valeines dzīves ceļš ir bijis piepildīts un pilns mīlestības. Lielu paldies
viņa par to joprojām saka mammai, kura
ar savu dāsnumu un nesavtīgu palīdzēšanu ļāvusi īstenot daudzus sapņus.
Ar vārdiem lepnums - mans turpinā-

jums V. Valeine beidza savu stāstu. Šis
lepnums ir abas meitas, 8 mazbērni un
7 mazmazbērni, kuri turpina vairot mīlestību viņas dzīvē.
Atliek tikai apbrīnot un gūt iedvesmu no kundzes tik cienījamā vecumā,
jo viņa tā mīl dzīvi, ģimeni, savu darbu
un joprojām turpina strādāt. Noslēgumā
V. Valeine visiem novēlēja: - Vajag tikai
sākt, katram savs mūžs īpašs. Katram jāuzraksta dzīvesstāsts. Viss dzīvē veidojas,
bet mīlestība paliek mūžīgi.
Diāna Reide,
Salacgrīvas bibliotēka

Ainažu bibliotēkā viesojas folkloras kopas
Cielava vadītāja Zenta Mennika
Kaut februārī, Sveču mēnesī, pēc kalendāra ir tikai ziemas vidus, dabā jūtama
pavasara tuvošanās. Dienas kļūst arvien
garākas, saulīte, lai arī ar zobiem, spīd arvien biežāk. Februārī tiek svinēti Meteņi.
Tie ir seni latviešu pavasara gaidīšanas
svētki, kad ļaudis devās maskotos gājienos ar mērķi atbrīvoties no ļaunā, aizsargāt
savu māju no slimībām, ļauniem gariem un
nelaimēm, nest svētību un vēlēt cits citam
labu. 6. februārī Salacgrīvā notika septītais
Masku tradīciju festivāls, ko organizēja folkloras kopas Cielava vadītāja Zenta
Mennika.
10. februārī Ainažu bibliotēkā aicinājām Zentas kundzi pastāstīt par savu darbošanos folkloras jomā. Lasītāju klubiņa
Vārds dalībnieces uzzināja, ka folkloras
kopas dalībnieki muzicē un dzied gadskārtu, mitoloģijas, darba, bedību, krustabu,
kāzu, jūras, dažādu rituālu un šūpuļa dziesmas. Vairāk tiek dziedāts par jūru un zvejniekiem. Zentai uzņemot toni un iedrošinot
pasākuma dalībnieces, kopīgi tika nodziedātas pazīstamas latviešu tautasdziesmas.
Lai bagātinātu folkloras kopas skanējumu, Zenta spēlē vijoli, ģīgu un kokli, ko savulaik apguvusi ar lielu neatlaidību. Sirds

Zenta Mennika sarunā ar lasītāju kluba Vārds dāmām

siltums ieguldīts arī viņas vadītajā bērnu
folkloras kopā Zēģelīte, no kuras dalībniekiem gūst lielu prieku un gandarījumu.
Ikviens interesents tiek aicināts svinēt vasaras saulgriežus 21. jūnijā, kad līdz saules
lēktam tiek izdzīvota īsākā nakts latviskās
tradīcijās, izbaudot dabas burvību un saules un Jāņu dziesmu maģiju.

Pasākuma noslēgumā Zentas kundze
aicināja folkloras kopā Cielava piedalīties
tos, kuriem patīk gadskārtu ieražas un kuri
vēlas saņemt pozitīvas emocijas un enerģiju. Tas nebija velti, jo ticat vai ne, pieteicās
jauni dalībnieki!
Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2016. gada 23. februāris

14. februārī, Svētā Valentīna dienā, sociālās aprūpes un rehabilitācijas
viesnīcas Brīze seniorus ar latviešu un
ārzemju klasiskās mūzikas programmu
Veldze dvēselei iepriecināja Endija Aleksandra un koncertmeistare Ludmila Trifonova. Tas bija brīnišķīgs pārsteigums

Radīt omulību

senioriem, kuri varēja atcerēties jaunību
un mīlestību. Sveču gaismā kopīgas svētku pusdienas un tērzēšana ienesa telpā
patīkamu gaisotni.
18. februārī Brīzes Optimistu klubiņa nodarbībā viesojās patiesa optimiste
Zaiga Ābele, grāmatas Mans ceļš autore,

kura savā grāmatā atspoguļo savas dzīves lielāko un nozīmīgāko ceļojumu svētceļojumu uz Santjago de Compostela. Ja savos 66 gados šī sieviete iedrošinājās un veica 700 km garu ceļojumu
kājām cauri visai Spānijai, vai viņa nav
optimiste! Protams, grāmatā nav aprak
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stīts tikai maršruts, bet ir daudz pārdomu
un epizožu no Zaigas dzīves. Cik aizraujoša un interesanta ir grāmata, tikpat
emocionāls bija stāstījums un atbildes uz
senioru jautājumiem.
Ligita Jirgensone

Kā vidzemnieki brauca pie kurzemniekiem
bibliotēkas un Krišjāni Valdemāru lūkoties
Salacgrīvas novada bibliotekāri devās
pieredzes apmaiņas braucienā uz Kurzemi. Pirmā apstāšanās vieta bija Talsu novada Ģibuļu pagasta Pastendes bibliotēka,
kas dibināta 1924. gadā. Gandrīz simtgadīgā bibliotēka kļuvusi par informācijas,
kultūras un sabiedrības dzīves centru, kur
ikviens ir īpaši gaidīts. Nelielā lauku bibliotēka spērusi lielu soli pretī attīstošajām
tehnoloģijām - tā ir pilnībā automatizēta,
elektroniski tiek izsniegtas/saņemtas ne
tikai grāmatas un citi dokumenti, bet arī
preses izdevumi. Ieejot bibliotēkā, skatienu piesaista slīdrādes planšetdatorā, kur
var sekot līdzi notikumiem bibliotēkas
vēsturē. Ir elektroniskā kataloga mobilā
versija - pieeja ar viedtālruni un planšetdatoru, kurā ir QR kods. Bibliotēkas informācijas sistēma orientēta uz klientu, un tās
uzdevums ir radīt lauku teritorijas iedzīvotājam modernu un kvalitatīvu informācijas
vidi, nodrošināt iespēju ikvienam pagasta
iedzīvotājam paaugstināt savu intelektu:
pārkvalificēties, iegūt papildu zināšanas
visā dzīves laikā gan tradicionālā, gan
elektroniskā formātā atbilstoši interesēm
un vajadzībām. Un vietējie iedzīvotāji to
novērtē. Ģibuļu pagasta Pastendē ir aptuveni 700 iedzīvotāju, no kuriem apmēram
600 reģistrēti bibliotēkā kā lasītāji. Savdabīgi ir daži grāmatu novietošanas plaukti, kas veido pusapli. Tas ir ļoti ietilpīgi,
praktiski un interesanti.
Tālāk mūsu pieredzes apmaiņas ceļš vijās uz Ventspils Pārventas bibliotēku. Tās
mājaslapā ir teikums skaistākā bibliotēka
pasaulē. Tad nu lūkojāmies, iepazinām
to brīnumu. Un bija, par ko brīnīties. Jau
iepriekš zinājām, ka Pārventas bibliotēkas projekts atzīts par labāko 2009. gada
arhitektūras darbu Latvijā, par labāko
jaunbūvi, kā arī saņēmis balvu kā labākais
sabiedriskais interjers Latvijā 2009. gadā.
Bibliotēka šo gadu laikā kļuvusi par Pārventas kultūras centru. Iespaidīga ēka ir
no ārpuses. Tā atgādina laivu ar perforētu vara lokšņu apšuvuma apvijumu, kurā
iegravētas simtiem reižu palielinātas Krišjāņa Barona pierakstīto tautasdziesmu rindas, veidojot savdabīgu dainu jostu. Iekšpusē pakāpieni vairākstāvīgajā bibliotēkā
nav pielietoti. Ēkas katrai telpu grupai
un pat apdares slānim ir dziļa simboliska
nozīme. Centrālais objekts ir grāmatu virpulis - trīs līmeņos izvietota nebeidzama
plauktu virtene. Galerijas nobeigums trešajā līmenī - bērnu un jauniešu grāmatu
nodaļa. No šejienes arī visskaistākais skats
pāri laukumam, pāri Kāpu priedei līdz pat
ostas graudu elevatoriem.
Ēkas vidū ir trīsstāvīgs ātrijs, WiFi bezvadu telpa, kur ikkatrs apmeklētājs var
ierasties ar savu klēpjdatoru un baudīt
bezmaksas interneta pieslēguma priekšrocības. Pandusu dublējošās kāpnes kalpo kā
estrāde, sēdvietas interesentiem. Tajās iebūvētās audioaustiņu pieslēguma vietas un
skārienjutīgie displeji ļauj zibenīgi piekļūt
bibliotēkas audiokrātuvei, kas vairs nepastāv tradicionālā audio CD formātā, bet ir
digitalizēta un pieejama mp3 formātā no
bibliotēkas servera.
Amfiteātra formas zāle ļauj šo ēkas viduci izmantot gan kā atraktīvu izstāžu zāli,
gan kā lasītāju - WiFi lietotāju zonu, gan
kā videoseansu telpu, jo tur ir paceļams
kinoekrāns un videoprojekcijas iekārtas.
Audio austiņu pieslēgumvietas nodrošina

tulkošanas iespējas un to, ka notiekošie
videoseansi nav traucēklis pārējiem bibliotēkas apmeklētājiem.
Trīs līmeņu grāmatu templis ar stiklotu sienu norobežots no darba vietām, kur
var ērtos zviļņos lasīt avīzes vai strādāt
pie datoriem. Stiklotais apjoms ar bīdāmu
starpsienu palīdzību pilnībā nodalāms no
grāmatu krātuves, radot tam iespēju strādāt neatkarīgi no pārējā ēkas kompleksa
arī vēlās vakara stundās un svētdienās. Ir
plašs pakalpojumu klāsts. Bez tradicionālajiem pieejami arī citi, piemēram, nakts
abonements - iespieddarbu un citu materiālu ar statusu tikai lasītavā izsniegšana
uz mājām pēc bibliotēkas slēgšanas dienas
beigās līdz nākamajam rītam; uz svētku un
izejamajām dienām vai arī svētku un izejamo dienu abonements, kad īpaši vērtīgos
iespieddarbus vai citus dokumentus var
lietot mājās brīvdienās.
Ieejas halles zonā izvietots informācijas stends, kā arī grāmatu izsniegšanas/
pieņemšanas punkts. Apmeklētāju garderobe risināta netradicionālā veidā - kā
brīvstāvošs 2 m augsts skapis. Bibliotēkā
notiek kultūras un mūžizglītības pasākumi, izstādes, koncerti. Bibliotēkas ēkā darbojas arī Iedzīvotāju informācijas centrs
un Digitālā centra Pārventas filiāle.
Paralēli Pārventas bibliotēkas apmeklējumam daži no mūsu grupas brauca uz
tikšanos Ventspils brīvostā ar ostas kapteini Arvīdu Buku, kurš 57 gadu ilgo darba
mūžu atdevis jūrai un jūrniecībai. Strādādams uz daudzajiem kuģiem, Arvīds apguva visas operācijas - prata gan trali salabot, gan tīklus salāpīt. Savukārt, kad kļuva
par kapteini, ieviesa pat dažas kardinālas
izmaiņas, piemēram, atcēla senu Krievijas mērvienību asi, ar ko mērīja dziļumu,
nomainot to pret ierastajiem metriem (viena jūras ass bija 185 cm). Arvīds Buks,
kuram šogad apritēs 80 gadu, atbildības,
dzīvesprieka pilns vēl šobrīd strādā par
Ventspils brīvostas pārvaldes ostas kapteini. Var tikai apbrīnot viņa dzīvesprieku un
uzdrošināšanos. Saruna ar veco jūras vilku
tika dokumentēta, lai saglabātu nākotnei šī
unikālā cilvēka domas un uzskatus. Tika
nofilmēts videosveiciens Vidzemes jūrmalai, Salacgrīvas novadam, Salacgrīvas
bibliotēkai, kuras nākotnes plānos ir atdzīvināt jūrniecības aktualitāti mūsdienās.
Paldies operatoram Raivim Struncenam
(EUCOW fonds) un žurnālistam Gintam
Šīmanim (Jāņa Lapsas piemiņas biedrība)
par sadarbību!
Ar jūrniecības tēmu saistījās arī brauciena nākamā pietura Pāvilosta. Pāvilosta atrodas Baltijas jūras krastā - Latvijas
rietumos. Pāvilosta ir pilsētiņa, kurā dzīvo
sīkstas zvejnieku dzimtas. Tai raksturīga
zema apbūve un tas, ka gandrīz visas ielas
iziet uz jūru. Tu ej pa ielu un pēkšņi - ielas
vairs nav, bet priekšā paveras mūžam mainīgā jūra. Osta, jahtu piestātne, lielais Jūrakmens, neskartā daba un skarbais jūras
gaiss piesaista šai vietai radošus cilvēkus.
Pāvilostas unikalitāte ir dzintars, ko dāsni
izskalo jūra.
Pilsētas nosaukums radās, kad
1879. gadā vācu barons Otto Fridrihs fon
Lilienfelds dibināja ostas pilsētu, nosaucot to sava brāļa - Kurzemes gubernatora
Paula Lilienfelda vārdā - Paulshafen - Pāvilosta un ielika pamatakmeni pirmajai
mūra ēkai Pāvilostā - loču mājai.

Pāvilostas novads izveidojies 2009. ga
da jūnijā un sastāv no Pāvilostas pilsētas,
Sakas un Vērgales pagasta. Galvenās darbības nozares Pāvilostas novadā ir zvejniecība un zivju pārstrāde, Pāvilostas pilsēta ir arī viena no retajām, kurai ir sava
himna. Dziesma Pāvilosta tika sarakstīta
1999. gadā. 2000. gadā nofilmēts mūzikas
klips grupas Liepājas brāļi izpildījumā.
Tās mūzikas autors ir pāvilostnieks Uldis
Marhilēvičs, bet tekstu sarakstījis Guntars
Račs.
1992. gada 17. novembrī apmeklētājiem durvis vēra Pāvilostas novadpētniecības muzejs - tā ēka (Loču māja) un Laivu
māja, kur apskatāmi bagātīgi materiālu
klāsti un unikāli eksponāti - laivas, tīkli
un citi ar jūrniecību un zvejniecību saistīti
piederumi.
Muzejā mūs laipni sagaidīja muzeja
vadītāja Irina Kurčanova. Iepazināmies ar
tur esošajiem dārgumiem, centāmies atminēt vairāku neredzētu lietu pielietojumu
zvejniecībā.
Pēdējā mūsu brauciena pieturas vieta
bija Ēdole Kuldīgas novadā, kas izveidojusies pie 14. gadsimtā celtās Ēdoles pils.
Par vietas nosaukumu stāsta teika: - Kāds
barons nopircis zemi un uzcēlis pili, bet
nezinājis, kā to nosaukt. Kādu dienu barons braucis savu nopirkto zemi un jaunuzcelto pili apskatīt. Ceļā viņš saticis zemnieku, kas ēdis olas. Barons prasījis, ko
šis darot? „Ēd oles!”, zemnieks atbildējis.
Izteicienu barons nav sapratis, bet paturējis prātā. Beidzot šo vietu barons nosaucis par Ēdoli. Jau no senseniem laikiem
Ēdoles novads dēvēts par vienu no skaistākajiem, ja ne pašu skaistāko, Kurzemē.
Ēdole jau kopš seniem laikiem saukta arī
par ezeru un dižozolu zemi.
Bet mūsu brauciena mērķis bija apmeklēt Krišjāņa Valdemāra vārdā nosaukto
Ēdoles bibliotēku. Tās vēstures pēdas sākas 1847. gada pavasarī, kad Ēdolē par
muižas skrīveri sāka strādāt Krišjānis Valdemārs. Savu brīvo laiku K. Valdemārs
veltīja pašizglītībai, viņš vakarus pavadīja
lasīdams. K. Valdemāra istabiņā stāvēja
tiem laikiem reti sastopama parādība grāmatu plaukts. Lai gan viņa grāmatu
krājums bija neliels, tomēr jaunieši sāka
par tām interesēties, un K. Valdemārs labprāt tās deva lasīt vietējiem iedzīvotājiem.
Sākumā šī grāmatu izsniegšana noritēja
pašplūsmas ceļā no rokas rokā, grāmatas
ņēma muižas ierēdņi, tuvāk muižai dzīvojošie jaunieši. K. Valdemāra nodoms bija
izsaukt un ierosināt tieksmi lasīt grāmatas.
Viņam mājās grāmatas bija gan latviešu,
gan krievu, gan arī vācu valodā. Tādēļ
K. Valdemārs regulāri aicināja pie sevis
jauniešus, kopā viņi iztirzāja izlasīto grāmatu saturu, grāmatās paustās idejas.
Muižā izplatījās tenkas, ka jaunekļi kaļot plānu sazvērestībai pret baroniem. Lai
izvairītos no šādām runām un baumām,
K. Valdemārs nolēma dibināt Baltijas jūras izsmelšanas biedrību. Tās statūtos bija
definēts uzdevums - izpumpēt Baltijas
jūru, lai tās ūdeņus novadītu uz Sahāras
tuksnesi un padarītu to auglīgu. Un ne jau
Baltijas jūru K. Valdemārs gribēja izsmelt
Ēdolē, bet gan latviešos izsmelt tumsonības jūru, kas toreiz bija nepārredzami liela
un plaša.
K. Valdemāram rūpēja latviešu tautas
izglītība, viņš zināja, kāda nozīme cilvē-

ka un tautas dzīvē ir grāmatām. K. Valdemārs aicināja: - Tad nu, zēni ganiņi, kad
jūs spriņģēt beiguši, ķersimies pie grāmatām, - Ak, tad Dievam patīkam. K. Valdemāra grāmatu lasītāju pulciņš auga arvien
lielāks. Drīz vien visas viņa grāmatas bija
izlasītas un radās doma, ka Ēdolē dibināma latviešu grāmatu bibliotēka. Kādā
biedrības sēdē K. Valdemārs ieteica dibināt šādu bibliotēku, pulciņa locekļi atbalstīja šo priekšlikumu un ierosināja vākt
ziedojumus grāmatu iegādei. Īsā laikā grāmatu iegādei tika savākti 70 rubļi, kas bija
liela summa nabadzības un bada laikā.
K. Valdemārs ierosināja bibliotēku iekārtot baznīcas ģērbkambarī, ko pagasta
iedzīvotāji bieži apmeklē, lai tā būtu lasītājiem viegli un ērti pieejama. Mācītājs
piekāpās un atļāva grāmatu krātuvi ierīkot
baznīcā. Tā 1848. gada 23. aprīlī, Lieldienās (pēc vecā stila 11. aprīlī) Ēdoles baznīcā tika atvērta pirmā pašu latviešu dibināta
bibliotēka. Baznīcas ģērbkambara skapī
bija novietotas grāmatas. Maksa par vienas
grāmatas lietošanu bija viena kapeika, pavisam trūcīgajiem nebija jāmaksā. Pirmās
bibliotēkas lasītāji un arī atbalstītāji bija lasītāji bez kapeikas kabatā - kalpi un nabadzīgo zemnieku jaunatne, kas pulcējās ap
K. Valdemāru. Lai gan šiem lasītājiem kapeika bija liela bagātība, tomēr daži taupīja
naudu grāmatu iegādei. Bibliotēku fonda
pilnveidošana ir viens no bibliotēkas attīstības pamatnosacījumiem. Ēdolnieki savai
jaunajai krātuvei vāca ziedojumus. Otrajā
bibliotēkas gadā tās paplašināšanai tika saziedoti 25 rubļi. Šo naudas summu toreiz
izdevās savākt bez īpašas uzrunāšanas.
Ēdoles brīvbibliotēka bija spilgts piemērs
K. Valdemāra demokrātiskajiem uzskatiem
un spējai tos realizēt dzīvē. K. Valdemārs
atceras: - It kā bites uz medu - tā uzkrita
1848. un 1849. gadā lasītāji Ēdolē grāmatu krātuvei, ko man laimējās caur siltu un
aukstu gaismas draugu dāvanu iesaistīt;
lasītāji dabūja grāmatas par velti lasīt, jo
jauniem ziņkārīgiem lasītājiem uz zemes
reti atrodas grasis kabatā.
Bibliotēkas dibināšana pagastā izsauca
lielu sajūsmu. Bibliotēka radīja interesi, tā
kļuva ļoti populāra, daudzi baznīcā ieradās
galvenokārt pēc grāmatām. Tāpēc šodien
bibliotēka nes K. Valdemāra vārdu. Pie
bibliotēkas atrodas piemiņas akmens un
bronzas portrets K. Valdemāram. Lai gan
bija jau vēla pievakare, kad ieradāmies
Ēdolē, bibliotēkas vadītāja Aira Celma
mūs mīļi sagaidīja ar liepziedu tēju un
pašceptiem sklandraušiem. Bagātīgs bija
viņas stāstījums par K. Valdemāru. Tika
izrādīta K. Valdemāram veltītā lāde, kurā
glabājas ļoti vērtīgas grāmatas.
Tāpat kā Ventspils ostas kapteinis un
Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja, arī dižā latvieša K. Valdemāra vārdā
nosauktās bibliotēkas saimniece veltīja
videosveicienu Salacgrīvas novadam. Novadam, kas gan bibliotēku kolēģu kopīgā
darba darīšanā, gan kuģniecības, zvejniecības profilējumā ir radniecīgi tuvs ikvienai
vietai, ko apmeklējām. Un K. Valdemārs,
kas sasaista visu kopā - grāmatas, mūspuses K. Valdemāra Ainažu pamatskola, Ainažu Jūrskolas muzejs un Salacgrīvas novada entuziastu mērķis un centieni uzbūvēt
bibliokuģi Krišjānis Valdemārs.
Hedviga Inese Podziņa,
Salacgrīvas novada bibliotēkas vadītāja
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PIELIKUMS Nr. 1 Salacgrīvas novada domes 27.01.2016.
lēmumam Nr. 17 (protokols Nr. 1; 17.§)

Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem
€ 8000 000

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. B-11

€ 7000 000
€ 6000 000

Par Salacgrīvas novada
pašvaldības 2015. gada pamata un
speciālā budžeta izpildi

Izdoti, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21. panta 1. daļas 2. punktu un 46. pantu

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Salacgrīvas novada pašvaldības pamatbudžeta
1.1. ieņēmumus EUR 7 500 816,
1.2. izdevumus EUR 6 358 955,
1.3. finansēšanas daļu EUR 1 141 861,
1.3.1. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā EUR 1 925 097,
1.3.2. naudas līdzekļu atlikums gada beigās EUR 2 761 967,
1.3.3. saņemtie aizdevumi EUR 355 676,
1.3.4. budžeta aizdevumu atmaksa EUR 257 226,
1.3.5. izsniegto aizdevumu atmaksas EUR 3556,
1.3.6. akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā EUR 406 997.
2. Noteikt Salacgrīvas novada pašvaldības speciālā budžeta
2.1. ieņēmumus EUR 401 102,
2.2. izdevumus EUR 330 608,
2.3. finansēšanas daļu EUR 70 494,
2.3.1. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā EUR 205 472,
2.3.2. naudas līdzekļu atlikums gada beigās EUR 275 966.
3. Noteikt Salacgrīvas novada pašvaldības ziedojumus un dāvinājumus
3.1. ieņēmumus EUR 15 103,
3.2. izdevumus EUR 12 509,
3.3. finansēšanas daļu EUR 2594,
3.3.1. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā EUR 11 849,
3.3.2. naudas līdzekļu atlikums gada beigās EUR 14 443.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Pārskats

par Salacgrīvas novada
pašvaldības 2015. gada
budžeta izpildi

€ 5000 000
€ 4000 000
€ 3000 000
€ 2000 000
€ 1000 000
€ 0

2012. gada
fakts EUR

2013. gada
fakts EUR

2014. gada
fakts EUR

2015. gada
fakts EUR

Budžeta iestāžu ieņēmumi

€ 384 726

€ 201 554

€ 236 266

€ 206 508

Pašvaldību budžeta transferti

€ 65 939

€ 92 908

€ 287 428

€ 84 446

€ 2 170 975

€ 2 400 499

€ 2 304 824

€ 2 320 507

€ 5 061

€ 1 689

€ 119 909

€ 153 069
€ 245 963

Valsts budžeta transferti
No valsts budžeta daļēji finansēto
atvasināto publisko personu
transferti
Ieņēmumi no īpašuma iznomāšanas,
pārdošanas

€ 7 383

€ 1 221

€ 1 556

Naudas sodi un sankcijas

€ 21 333

€ 23 161

€ 32 352

€ 8 535

Valsts (pašvaldību) nodevas un
maksājumi

€ 21 306

€ 24 791

€ 19 755

€ 24 911

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un
īpašuma

€ 1 840

€ 1 152

€ 282

€ 1 674

Īpašuma nodokļi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

2015. gada
plāns EUR

2015. gada
fakts EUR

% 2015. gada
fakts pret
2015. gada
plānu

€ 3 830 992

€ 3 861 475

101%

€ 583 172

€ 592 039

102%

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma

€ 1 370

€ 1 674

122%

Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi

€ 26 002

€ 24 911

96%

Naudas sodi un sankcijas

€ 8 500

€ 8 535

100%

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

€ 244 477

€ 245 963

101%

Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas

€ 147 874

€ 153 069

104%

€ 901

€ 1 689

187%

€ 2 320 314

€ 2 320 507

100%

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu
transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžeta transferti

€ 79 585

€ 84 446

106%

€ 209 009

€ 206 508

99%

€ 7 452 196

€ 7 500 816

101%

Pamatbudžeta izdevumi

2015. gada kopējie pamatbudžeta izdevumi ir EUR 6 358 955.

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām
kategorijām
2015. gada
plāns EUR

2015. gada
fakts EUR

% 2015. gada
fakts pret
2015. gada
plānu

Izpildvara

€ 716 397

€ 656 620

92%

Transferti no pašvaldības budžeta

€ 293 754

€ 288 512

98%

Kredītu procentu maksājumi

€ 60 000

€ 58 478

97%

Sabiedriskā kārtība un drošība

€ 52 732

€ 48 519

92%

Ekonomiskā darbība

€ 816 882

€ 661 498

81%

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

€ 760 866

€ 609 644

80%

Veselība

€ 12 803

€ 11 462

90%

Atpūta, kultūra un reliģija

€ 995 688

€ 913 811

92%

€ 2 674 760

€ 2 529 196

95%

€ 637 683

€ 581 215

91%

€ 7 021 565

€ 6 358 955

91%

Rādītāja nosaukums

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām
Rādītāja nosaukums

No valsts budžeta daļēji
finansēto atvasināto
publisko personu transferti;
€ 1 689; 0%

€ 1 791 891

85%

Procentu izdevumi

€ 50 000

€ 48 946

98%

Subsīdijas un dotācijas

€ 106 359

€ 92 335

87%

Sociālie pabalsti

€ 188 123

€ 144 173

77%

Uzturēšanas izdevumu transferti

€ 293 754

€ 288 512

98%

€ 735 883

€ 576 403

78%

€ 7 021 565

€ 6 358 955

91%

Kapitālie izdevumi
KOPĀ

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām
kategorijām
€ 8000 000
€ 7000 000
€ 6000 000

€ 4000 000
€ 3000 000
€ 2000 000

€ 1000 000
€ 0

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis;
€ 3861 475; 52%

Atpūta, kultūra un reliģija
Veselība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana

Ieņēmumi no
uzņēmējdarbības un
īpašuma; € 1 674; 0%

97%

€ 3 416 695

€ 2 118 785

Izglītība

Pārējie nenodokļu
ieņēmumi; € 245 963; 3%

Valsts (pašvaldību) nodevas
un maksājumi; € 24 911; 0%

% 2015. gada
fakts pret
2015. gada
plānu

€ 3 528 661

Budžeta iestāžu ieņēmumi;
€ 206 508; 3%

Ieņēmumi no īpašuma
iznomāšanas, pārdošanas;
€ 153 069; 2%

Naudas sodi un sankcijas;
€ 8 535; 0%

2015. gada
fakts EUR

Atlīdzība

Sociālā aizsardzība
Valsts budžeta transferti;
€ 2320 507; 31%

2015. gada
plāns EUR

Preces un pakalpojumi

2015. gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra
Pašvaldību budžeta transferti;
€ 84 446; 1%

€ 592 039
€ 3 861 475

€ 5000 000

Budžeta iestāžu ieņēmumi
KOPĀ

€ 580 735
€ 3 887 156

KOPĀ

Pamatbudžeta ieņēmumi

Īpašuma nodokļi

€ 497 242
€ 3 630 372

Sociālā aizsardzība

2015. gadā kopējie pamatbudžeta ieņēmumi ir EUR 7 500 816.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

€ 480 542
€ 3 303 849

Izglītība

Pamatbudžets

€ 238 351

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

Salacgrīvas novada 2015. gada budžets tika apstiprināts 2015. gada 18. februārī ar
saistošajiem noteikumiem Nr. B-1. 9 reizes ir veikti budžeta grozījumi sakarā ar papildu
finansējuma saņemšanu, projektu realizāciju, ieņēmumu palielināšanu, kā arī precizējot
izdevumus pa kodiem. Pēdējie budžeta grozījumi veikti 2015. gada 29. decembrī (saistošie noteikumi Nr. B-10). Budžeta izpilde apstiprināta 2016. gada 27. janvārī (saistošie
noteikumi B-11).

Rādītāja nosaukums

€ 32 261

Īpašuma nodokļi;
€ 592 039; 8%

2012. gada
fakts EUR

2013. gada
fakts EUR

2014. gada
fakts EUR

2015. gada
fakts EUR

€ 563 083

€ 541 561

€ 546 763

€ 581 215

€ 2 309 951

€ 2 864 950

€ 3 287 816

€ 2 529 196

€ 848 858

€ 1 274 714

€ 982 461

€ 913 811

€ 11 635

€ 4 960

€ 5 908

€ 11 462

€ 1 785 010

€ 611 152

€ 709 860

€ 609 644

Vides aizsardzība

€ 66 440

Ekonomiskā darbība

€ 644 400

€ 652 701

€ 706 486

€ 661 498

Sabiedriskā kārtība un drošība

€ 40 031

€ 61 844

€ 48 652

€ 48 519

Kredītu procentu maksājumi un
apkalpošana

€ 109 269

€ 88 645

€ 66 267

€ 58 478

Transferti no pašvaldību budžeta

€ 258 025

€ 235 757

€ 253 287

€ 288 512

Izpildvara

€ 632 018

€ 653 895

€ 647 395

€ 656 620
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Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām
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Pamatbudžeta izdevumu struktūra pēc funkcionālajām
kategorijām
Izpildvara;
€ 656 620; 10%

Sociālā aizsardzība;
€ 581 215; 9%

€ 8000 000

Transferti no pašvaldības
budžeta;
€ 288 512; 5%

€ 7000 000

Kredītu procentu
maksājumi;
€ 58 478; 1%
Sabiedriskā kārtība un
drošība;
€ 48 519; 1%

€ 6000 000
€ 5000 000

Ekonomiskā darbība;
€ 661 498; 10%

Izglītība;
€ 2529 196; 40%

€ 4000 000
€ 3000 000
€ 2000 000
€ 1000 000
€ 0

2012. gada
fakts EUR

2013. gada
fakts EUR

2014. gada
fakts EUR

Kapitālie izdevumi

€ 422 748

€ 1 435 823

€ 1 654 400

€ 576 403

Uzturēšanas izdevumu transferti

€ 258 025

€ 235 757

€ 253 287

€ 288 512

Sociālie pabalsti

€ 229 105

€ 184 180

€ 149 941

€ 144 173

€ 1 420 245

€ 123 892

€ 108 505

€ 92 335

€ 109 269

€ 88 645

€ 58 414

€ 48 946

Preces un pakalpojumi

€ 1 638 649

€ 1 674 733

€ 1 719 481

€ 1 791 891

Atlīdzība

€ 3 190 669

€ 3 247 132

€ 3 310 221

€ 3 416 695

Kapitālo izdevumu transferti

Subsīdijas un dotācijas
Procentu izdevumi

Pašvaldības
teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana;
€ 609 644; 10%

2015. gada
fakts EUR

€ 646
Atpūta, kultūra un reliģija;
€ 913 811; 14%

Pamatbudžeta naudas atlikums uz 01.01.2016. EUR 2 761 967

Kredītsaistības
Nr.
p.k.

Parakstīšanas
datums

Mērķis

Apmaksas
termiņš

Neapmaksātā
Neapmaksātā
Saņemts Atmaksāts
summa uz
summa uz
2015. gadā 2015. gadā
01.01.2015.
01.01.2016.

1

ERAF projekts Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas jūras reģionā

19.06.2009.

20.05.2029.

€ 18 586

€-

€-

€ 18 586

2

KF projekts Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos

19.12.2008.

20.08.2028.

€ 355 460

€-

€ 25 856

€ 329 604

3

KF projekts Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos

29.03.2007.

20.03.2027.

€ 141 445

€-

€ 11 554

€ 129 891

4

ERAF projekts Ūdenssaimniecības attīstība mazās apdzīvotās vietās

29.03.2007.

20.03.2027.

€ 247 241

€-

€-

€ 247 241

5

Muižas ielas rekonstrukcija LAD projekts

14.09.2009.

20.07.2024.

€ 58 783

€-

€-

€ 58 783

6

K. Valdemāra Ainažu pamatskolas renovācija

01.07.2003.

20.06.2023.

€ 165 338

€-

€ 17 075

€ 148 263

7

PII Randa renovācija

04.11.2005.

20.01.2025.

€ 120 005

€-

€ 11 725

€ 108 280

8

Nekustamā īpašuma iegāde

16.05.2008.

20.09.2018.

€ 87 547

€-

€ 23 352

€ 64 195

9

Vidusskolas renovācija

22.11.2006.

20.08.2021.

€ 70 583

€-

€ 10 455

€ 60 128

10

Duntes tautas nama renovācija

22.12.2006.

20.08.2021.

€ 44 621

€-

€ 6 545

€ 38 076

11

Pagastmājas jumta remonts, inventāra iegāde Duntes TN

01.06.2007.

20.03.2022.

€ 30 144

€-

€ 4 166

€ 25 978

12

Pagasta ceļu remonts

01.06.2007.

20.03.2022.

€ 105 030

€-

€ 14 496

€ 90 534

13

Vidusskolas ēdināšanas bloka renovācija

05.06.2007.

20.05.2022.

€ 44 809

€-

€ 5 976

€ 38 833

14

Vidusskolas fasādes siltināšana

23.07.2007.

20.06.2022.

€ 26 645

€-

€ 3 563

€ 23 082

15

Katlumājas rekonstrukcija

20.10.2008.

20.10.2023.

€ 25 719

€-

€ 2 943

€ 22 776

16

Materiālās bāzes pilnveidošana dabaszinātnēs un matemātikā
Liepupes vidusskolā

19.06.2009.

20.12.2017.

€ 9 265

€-

€ 3 084

€ 6 181

17

Jūras siltums kā atjaunojamās enerģijas izmantošana siltumapgādes
sistēmā

19.07.2010.

20.06.2030.

€ 115 196

€-

€-

€ 115 196

18

ERAF projekts Ūdenssaimniecības attīstība Liepupes ciemā

26.08.2010.

20.09.2030.

€ 98 766

€-

€ 1 533

€ 97 233

19

ELFLA projekts Rekreācijas infrastruktūras izveide Ainažu pilsētā

01.10.2010.

20.09.2030.

€ 31 269

€-

€ 1 986

€ 29 283

20

ELFLA projekts Liepupes vidusskolas sporta zāles rekonstrukcija

28.03.2011.

20.12.2021.

€ 14 567

€-

€ 2 083

€ 12 484
€ 19 649

21

LAD projekts Kultūras infrastruktūras rekonstrukcija Salacgrīvas novadā

26.09.2011.

20.12.2018.

€ 26 234

€-

€ 6 585

22

Saules enerģija siltajam ūdenim Salacgrīvas novadā

15.05.2012.

20.06.2020.

€ 11 361

€-

€ 2 072

€ 9 289

23

Veloceliņu tīklu attīstība un uzlabošana Centrālās Baltijas reģionā

06.08.2012.

20.08.2032.

€ 43 979

€-

€ 29 133

€ 14 846

24

EZF projekts Mūzikas un deju studijas izveide Liepupes pagastā un
bērnu rotaļu laukumu izveide

18.09.2012.

20.09.2022.

€ 24 240

€-

€ 4 031

€ 20 209

25

Latvijas un Šveices sadarbības projekts Salacgrīvas novada
multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide

21.11.2012.

20.11.2032.

€ 176 975

€-

€ 9 832

€ 167 143

26

Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas
projekts Sadarbība teātra un mūzikas mākslu attīstībā

26.02.2013.

20.02.2033.

€ 15 372

€-

€ 1 708

€ 13 664

27

EZF projekts Multifunkcionālā centra izveide Salacgrīvā

16.04.2013.

20.04.2033.

€ 122 403

€-

€-

€ 122 403

28

ELFLA projekts Sporta un atpūtas kompleksa «Zvejnieku parks»
rekonstrukcija

16.04.2013.

20.04.2033.

€ 160 431

€-

€ 8 672

€ 151 759

33

Projekts Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Salacgrīvas vidusskolā

20.06.2014.

20.06.2034.

€ 481 487

€-

€-

€ 481 487

34

Ūdenssaimniecības attīstība Salacgrīvas pilsētā

04.07.2014.

20.06.2034.

€ 886 016

€-

€ 23 250

€ 862 766

35

Ūdenssaimniecības attīstība Tūjā

04.07.2014.

20.06.2034.

€ 53 577

€-

€ 1 407

€ 52 170

36

KPFI projekts Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Salacgrīvas
novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā

21.05.2015.

20.05.2035.

€-

€ 74 479

€ 24 144

€ 50 335

37

SIA Salacgrīvas ūdens pamatkapitāla palielināšanai ERAF projektu
īstenošanai Svētciemā, Vecsalacā, Korģenē un Ainažu pilsētā

21.08.2015.

20.08.2035.

€-

€ 281 197

€-

€ 281 197

€ 3 813 094

€ 355 676

€ 257 226

€ 3 911 544

Speciālais budžets
Speciālā budžeta ieņēmumi

2015. gada kopējie speciālā budžeta ieņēmumi ir EUR 401 102.

Speciālā budžeta izdevumi

2015. gada kopējie speciālā budžeta izdevumi ir EUR 330 608.

Speciālā budžeta ieņēmumi

Speciālā budžeta izdevumi

2015. gada
plāns EUR

2015. gada
fakts EUR

% 2015. gada
fakts pret
2015. gada
plānu

Autoceļu fonds Salacgrīvā

€ 167 900

€ 167 902

100%

Autoceļu fonds Ainažos

€ 56 871

€ 56 867

100%

Autoceļu fonds Liepupē

€ 59 637

€ 59 639

Dabas nodoklis

€ 36 133

Ostas nodeva

€ 33 169

Licencētā makšķerēšana
Zvejas naudas
KOPĀ

Rādītāja nosaukums

Veselība;
€ 11 462; 0%

2015. gada
plāns EUR

2015. gada
fakts EUR

% 2015. gada
fakts pret
2015. gada
plānu

Autoceļu fonds Salacgrīvā

€ 208 510

€ 152 417

73%

Autoceļu fonds Ainažos

€ 72 763

€ 67 464

93%

100%

Autoceļu fonds Liepupē

€ 58 144

€ 58 217

100%

€ 36 137

100%

Dabas nodoklis

€ 55 362

€ 16 349

30%

€ 33 169

100%

Ostas nodeva

€ 14 353

€ 9 066

63%

€ 30 490

€ 30 536

100%

Licencētā makšķerēšana

€ 28 267

€ 22 397

79%

€ 17 700

€ 16 852

95%

Zvejas naudas

€ 12 381

€ 4 698

38%

€ 401 900

€ 401 102

100%

KOPĀ

€ 449 780

€ 330 608

74%

Rādītāja nosaukums

Speciālā budžeta naudas atlikums uz 01.01.2016. - EUR 275 966.
Sagatavoja ekonomiste Ināra Lazdiņa

Latvenergo
informē

Vēlamies vērst uzmanību uz to, ka šogad paplašināts cilvēku loks, kas var saņemt atbalstu norēķiniem par elektrību:
arī cilvēkiem ar 1. grupas invaliditāti un
ģimenēm ar bērniem invalīdiem šogad ir
pieejams atbalsts norēķiniem par elektrību. Tāpat kā trūcīgas un maznodrošinātas personas, arī šie cilvēki par pirmajām
100 mēnesī izlietotajām kilovatstundām
var maksāt mazāk.
Arī šogad pakalpojumu sniedz Latv
energo - līdz ar to atbalstu var saņemt
uz līgumu, kas noslēgts par jebkuru
Elektrum produktu, neatkarīgi no tā, vai
tas ir atbalsta saņēmēja vai kādas citas
personas līgums. Viss, kas jāizdara, lai
atbalstu saņemtu, - jāpiesakās portālā
elektrum.lv! 1. grupas invalīda vietā pieteikumu var iesniegt arī pilnvarots asistents vai tuvi radinieki.
Līdzšinējā pieteikšanās aktivitāte liecina, ka tikai katrs piektais no šī atbalsta
mērķa grupas ir pieteicies atbalsta saņemšanai. Tāpēc pašvaldībā dzīvojošās
personas ar 1. grupas invaliditāti un
ģimenes ar bērniem invalīdiem informējam par iespēju saņemt šo atbalstu.
Sīkāka informācija - portālā elektrum.lv.
Jūsu Latvenergo

Par nekustamā
īpašuma nodokļa
apmaksas
iespējām portālā
www.latvija.lv

Valsts reģionālās attīstības aģentūra
(VRAA) informē, ka vienotajā valsts
un pašvaldību pakalpojumu portālā
www.latvija.lv ir pieejams e-pakalpojums
Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa
tiešsaistē. E-pakalpojums iedzīvotājiem
sniedz iespēju apmaksāt viņu īpašumā
esoša nekustamā īpašuma nodokli, izmantojot Latvijas komercbanku tiešsaistes pakalpojumus - internetbankas.
E-pakalpojums Nekustamā īpašuma
nodokļa apmaksa tiešsaistē nodrošina
arī vairākas papildiespējas: apmaksāt
nodokli par citai personai piederošu īpašumu, maksājuma uzdevumu lejupielādēt PDF datnes formātā un, nepārtraucot
e-pakalpojuma izpildi, izveidot sev atgādinājumus ar brīvi ievadāmu tekstu,
piemēram, par turpmākajiem nodokļu
maksājumiem.
Rinalds Muciņš,
VRAA direktors
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APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2015. gada
29. decembra sēdes lēmumu Nr. 444 (protokols Nr. 15; 3. §)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 19

2016. gada 23. februāris

Vidzemes Svētupe

Par izglītojamo braukšanas
maksas atvieglojumiem
Salacgrīvas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 43. panta trešo daļu,
Sabiedriskā pakalpojuma likuma 14. panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā - noteikumi) nosaka personas, kuras ir tiesīgas
saņemt braukšanas maksas atvieglojumus,
kā arī kārtību, kādā Salacgrīvas novada
pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) kompensē braukšanas izdevumus, kas saistīti ar
braucieniem mācību gadā no dzīvesvietas
līdz izglītības iestādei un atpakaļ Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā
deklarētajiem vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem (turpmāk tekstā - izglītojamie),
kuri iegūst izglītību Salacgrīvas novada
pašvaldības izglītības iestādēs.
2. Braukšanas maksas atvieglojumi braukšanai sabiedriskajā transportā tiek piešķirti,
sedzot pilnā apmērā vai daļēji izdevumus
par izlietotajām braukšanas biļetēm.
3. Papildus Ministru kabineta 2015. gada
31. marta noteikumu Nr. 153 Noteikumi par
pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus
maršrutu tīkla maršrutos noteiktajām kategorijām braukšanas maksas kompensāciju
ir tiesības saņemt:
3.1. Salacgrīvas novada Ainažu pilsētas
teritorijā dzīvojošajiem vispārējās pamatizglītības iestādēs (1. - 9. klase) izglītojamajiem, kuri mācās Salacgrīvas novada
vispārējās izglītības iestādēs, kas neatrodas
Ainažu pilsētā, 100% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem
mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ;
3.2. Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsētas teritorijā dzīvojošajiem vispārējās
pamatizglītības iestādēs (1. - 9. klase) izglītojamajiem, kuri mācās Salacgrīvas
novada vispārējās izglītības iestādēs, kas
neatrodas Salacgrīvas pilsētā,100% apmērā
par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar
braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ;
3.3. Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsētas teritorijā dzīvojošajiem vispārējās vidējās izglītības iestādēs (10. - 12. klase) izglītojamajiem, kuri mācās Salacgrīvas novada
vispārējās vidējās izglītības iestādē, kas

neatrodas Salacgrīvas pilsētā, 50% apmērā
par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar
braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ.
4. Noteikumu 3.1. - 3.3. apakšpunktā minētās personas sabiedriskā transporta braukšanas biļeti iegādājas par pilnu maksu, un
braukšanas izdevumus viņiem sedz no pašvaldības budžeta šādā kārtībā:
4.1. uzsākot mācību gadu vai mācību gada
laikā iestājoties izglītības iestādē, izglītojamo vecāki vai personas, kas viņus aizstāj
(turpmāk - vecāki), Salacgrīvas novada
domē iesniedz iesniegumu par sabiedriskā
transporta braukšanas izdevumu kompensēšanu;
4.2. sabiedriskā transporta braukšanas izmaksu kompensācijas saņemšanai izglītojamo vecāki līdz katra mēneša 5. datumam
par iepriekšējo mēnesi Salacgrīvas novada
izglītības iestādē, kurā mācās izglītojamais,
iesniedz:
4.2.1. iesniegumu par izglītības iestādes apmeklējumu iepriekšējā mēnesī saskaņošanai ar izglītības iestādes atbildīgo personu;
4.2.2. braukšanas biļetes, pielīmētas uz lapas hronoloģiskā secībā, norādot maršrutu
un transporta izmaksu kopējo summu;
4.3. Kompensācija par braukšanas izdevumiem pēc faktiski veiktajiem izglītības iestādes apmeklējumiem tiek izmaksāta vienu
reizi mēnesī, izmaksu veicot bezskaidras
naudas pārskaitījuma veidā iesniegumā norādītai personai.
5. Lēmumu par transporta izdevumu segšanu, izvērtējot iesniegtos dokumentus, pieņem izglītības iestādes vadītājs.
6. Izglītojamajiem ir tiesības saņemt transporta izdevumu kompensāciju par braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas
līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja tie izmanto sabiedrisko transportu, kas pārvadā
pasažierus pilsētas nozīmes maršruta tīkla
maršrutā un reģionālās nozīmes maršruta
tīkla maršrutā.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

PIELIKUMS Nr. 2

Salacgrīvas novada domes 29.12.2015. lēmumam Nr. 444
(protokols Nr. 15; 3. §)
Saistošo noteikumu Nr. 19 Par izglītojamo braukšanas
maksas atvieglojumiem Salacgrīvas novadā
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Atbilstoši Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14. panta otrās un trešās daļas
nosacījumiem, Ministru kabinets nosaka pasažieru kategorijas, kas ir tiesīgas izmantot
braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos, un pašvaldībām ir tiesības
noteikt braukšanas maksas papildu atvieglojumus savā administratīvajā teritorijā, ja
ar šo braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu pārvadātājam radītos zaudējumus
pilnībā kompensē no pašvaldības budžeta.
Spēkā esošie 2009. gada 4. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 872 Noteikumi par
pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus
maršrutu tīkla maršrutos (zaudēs spēku 01.01.2016.), kā arī iepriekš minētos noteikumus aizstājošie 2015. gada 31. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 153 Noteikumi
par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos nosaka kārtību, kādā ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās pamatizglītības iestādēs un vidējās izglītības iestādēs izglītojamajiem ir
tiesības saņemt kompensāciju par braukšanas izdevumiem. Iepriekš minētie noteikumi
nenosaka kārtību, kādā pilsētas teritorijā dzīvojošiem izglītojamiem ir tiesības saņemt
transporta kompensāciju.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem noteikta kārtība, kādā Salacgrīvas novada administratīvās teritorijas pilsētās dzīvojošie vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes izglītojamie saņem kompensāciju par braukšanas izdevumiem.

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

Palielina pašvaldības izdevumus skolēnu biļešu apmaksai 2016. gadā par 4837 EUR,
Salacgrīvas vidusskolai ir 9 audzēkņi 1. - 9.klašu grupā, K. Valdemāra Ainažu pamatskolai - 1 audzēknis, Liepupes vidusskolai - 2 audzēkņi 1. - 9. klašu grupā un 1 audzēknis 10. - 12. klašu grupā (pie nosacījuma, ja audzēkņi apmeklē visas mācību dienas.)

4. Informācija par
Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teriplānoto projekta ietekmi torijā.
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar privātpersonām, jo
tie neierobežo sabiedrības intereses.

Dagnis Straubergs, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Grāmatas Vidzemes Svētupe mītiskajā un reālajā kultūrtelpā radošā komanda: Justīne
Jaudzema, Digne Ūdre, Rasma Noriņa, Janīna Kursīte, Juris Urtāns, Ieva Vītola un Sandis
Laime

22. janvārī Svētciema bibliotēkā notika
grāmatas Vidzemes Svētupe mītiskajā un
reālajā kultūrtelpā atvēršana. Tā izdota
2015. gada nogalē, sastādītājs un zinātniskais redaktors ir Latvijas Kultūras akadēmijas profesors Juris Urtāns. Izdevums ir
zinātnisku rakstu un folkloras kopojuma
krājums, kas tapis Latvijas Zinātnes padomes atbalstītā projektā Vidzemes Svēt
upe mītiskajā un reālajā kultūrtelpā. Tajā
publicēti projekta īstenotāju - Rūtas Muktupāvelas, Jura Urtāna, Janīnas Kursītes,
Sanda Laimes, Rasmas Noriņas un Ievas
Vītolas - zinātniskie raksti, kas sagatavoti,
balstoties uz trijos gados veikto pētījumu
rezultātiem Svētupes krastos.
Svētupe, kas iztek no Dūņezera pie
Limbažiem, ir 48 km gara. Tā tek cauri
mūsdienu Limbažu un Salacgrīvas novadam. Lejtecē Svētupe sadalās - 4,4 km
garā Jaunupe to savieno ar Salacu, savukārt vecā Svētupe pie Svētciema ietek Rīgas līcī.
Grāmatas autori publikācijās lūkojuši
atklāt Svētupes daudzpusīgo kultūrvēsturisko mantojumu, upes krastu iedzīvotāju
dzīvesveidu, zināšanas, tostarp garīgās un
materiālās mijattiecības ar hidroģeoloģisko objektu. Kultūrantropoloģe R. Muktupāvela pievērsusies teorētiskajiem lokālās
identitātes un vietas piederības apziņas aspektiem, tēmas analīzei izmantojot Svēt
upes projekta lauka pētījuma materiālus.
Kultūrvēsturnieks un arheologs J. Urtāns
savā rakstā skaidrojis, vai agrākos laikos
ir pastāvējis Svētupes ūdensceļš un, ja ir
pastāvējis, kāda ir bijusi tā nozīmība. Valodniece un folkloriste J. Kursīte pētījusi
Svētupes lībiski latvisko māju nosaukumu semantiku, bet folklorists S. Laime
analizējis tautas uzskatus par zemākajām
mitoloģiskajām būtnēm Svētupes krastu
folkloras vākumos. Vēsturniece un novadpētniece R. Noriņa uz bagātīgā seno fotoattēlu vākuma pamata vērtējusi Svētupes
apkārtnes kultūrainavas vizuālās izmaiņas
20. gadsimta garumā, bet folkloriste Ieva
Vītola apkopojusi ziņas par Svētupes krastu vietvārdiem un vietu folkloru.
Svētciema bibliotēkas vadītāja Līga
Borozdina grāmatas atvēršanas svētku ievadā sacīja: - Prieks, ka ir iznākusi šāda
grāmata. Katrs no mums Svētupi redz citādāku. Kādam tā ir ikdiena, jo redz to katru
dienu, citam tā ir miera un pārdomu vieta.
Šodien, šajā svētku dienā, mēs vēl tuvāk
pieejam savai upei. Un vai tad vēl ir kāda
cita Svētupe? Līgas jautājums palika atklāts, bet atbildi uz to nedaudz vēlāk sniedza J. Urtāns. Viņš pavēstīja, ka Madonas
pusē ir vēl viena Svētupe.
Par godu grāmatai par Svētupi Vidzemes lībiskā dialekta Svētciema izloksnes
kopēja, uzturētāja un glabātāja Anita Emse
nolasīja savu dzejoli Tu, mīļaš zemit…
Viņa vēlāk sacīja: - Nozīmīgu darbu esat
paveikuši, tas ir svarīgs mūsu novadam.
Visam pāri mierīgā solī soļo laiks, kas
paņem un atņem daudz mīļa un dārga, tai

pašā brīdī radot kaut ko jaunu, skaistu un
patīkamu. Cilvēki, kuri prot laikam atņemt
un saglabāt mirkļus nākamajām paaudzēm, ir liela vērtība. Paldies jums, ka to
darāt! Domāju, ka mēs vēl neapjaušam, ko
esam saglabājuši.
Grāmatas atvēršanas svētkos Svētciemā piedalījās visa tās radošā komanda Ie. Vītola, J. Urtāns, J. Kursīte, R. Noriņa,
S. Laime, Digne Ūdre un Justīne Jaudzema. Katrs no viņiem ir devis savu artavu
grāmatas tapšanā - kurš par Lībiešu upur
alām, kurš par tiltiem, dzirnavām, mežiem
vai cilvēkiem, kuri dzīvo pie upes, un viņu
valodu.
Uzrunājot svētciemiešus, J. Urtāns apliecināja, ka grāmatā ir vietējo ļaužu stāstītais, teksti un fotogrāfijas. - Grāmata ir
uzrakstīta, un tā iet savu ceļu neatkarīgi
no mums. Mēs jau domājam par nākamo
izdevumu, jo dzīve visu laiku iet uz priekšu. Tas, kas šodien ir mūsdienas, rīt jau
būs vēsture. Grāmatā laiks ir apturēts.
Esmu vēsturnieks, tādēļ gribas visu zināt
un uzzināt, bet varbūt nevajag… Grāmatā
ne viss ir uzrakstīts, mēs nezinām to kalnu,
kas mums aiz muguras. Tie nav simti, tie
ir tūkstoši gadu. Mēs gribam grāmatā to
mirkli apturēt un saglabāt. Grāmatu veidoja labākā komanda, kāda Latvijā iespējama šādu uzdevumu veikšanai. Nenosaucām projektā iesaistīto cilvēku zinātniskos
grādus, bet tie ir augstākie šajā jomā Latvijā. Jūs esat dabūjuši Latvijas labākos
zinātniekus! - viņš palepojās.
Savukārt J. Kursīte atzina, ka J. Urtāns
visus aizrāvis un saliedējis, šie trīs gadi
kopā paskrējuši kā viens mirklis. - Vidzemes Svētupe ir nozīmīga daudzējādā ziņā,
tā ir valoda, cilvēki, daba. Es grāmatā
rakstīju par vietu un māju nosaukumiem.
Tie atspoguļo seno piederību lībiešiem,
jaunāko laiku latviešiem, pa vidu vāciešiem. Ir arī interesanti māju un vietu
nosaukumi, kuriem ir tendence pazust.
Ekspedīcijas laikā iepazināmies ar daudziem interesantiem cilvēkiem. Vidzemes
Svētupe ir ļoti svarīgs temats. Svētciemieši un tie, kuri dzīvo ap Svētupi, ir liela
Latvijas bagātība. Esmu pārliecināta, ka
ne tikai Latvijas bagātība! Mēs bieži nenovērtējam savus ļaudis un to, kas mums
ir, - dabas un kultūras bagātības. Mēs jūs
esam iemīlējuši, - sacīja zinātniece.
Projekta īstenotāji dāvināja grāmatas
22 saviem atbalstītājiem, cilvēkiem, kurus
trīs gadu laikā satika un bez kuriem šī grāmata nebūtu tapusi. Tāpat izdevums tika
bibliotēkām, muzejam un pašvaldībai.
Grāmatas autori klusi un mierīgi atzina, ka darbi turpinās, un vēl šogad iznāks
J. Urtāna un S. Laimes darbs par Lībiešu
upuralām un J. Kursītes un R. Noriņas grāmata par Svētupes krasta mājām.
Sekosim līdzi jaunumiem un paldies
par grāmatu Vidzemes Svētupe mītiskajā
un reālajā kultūrtelpā!
Ilga Tiesnese
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44. Absolventu basketbola mači
Salacgrīvā

Šī gada Absolventu maču dalībnieki

6. februārī Salacgrīvas vidusskolā notika 44. Absolventu mači basketbolā. Šo
tradīciju 1972. gadā aizsāka sporta skolotājs Pēteris Dārziņš.
Daudzi no absolventiem šo dienu savā
kalendārā iezīmē tūlīt pēc kārtējās basketbola spēles, lai zinātu - februāra pirmajā
sestdienā jābūt Salacgrīvā. Sportiskais
azarts, nostalģiskas atmiņas un iespēja
satikt skolasbiedrus mudina Salacgrīvas
vidusskolas beidzējus doties skolas sporta
zāles virzienā.
Kā jau ierasts, no rīta notika basketbola
miniturnīrs, kurā sacentās absolventi, sadalījušies piecās komandās: Zīdaiņi, Mazdēli, Dēli, Tēvi un Vectēvi. Tajā uzvarēja
Zīdaiņu komanda: Dins Dancis, Edgars
Edelmanis, Edgars Šilbergs, Gusts Zvīnis,
Dāvis Melnalksnis, Elvijs Veide un Kristaps Kalniņš. 2. vieta šogad Dēliem, trešie
Mazdēli, aiz sevis atstājot Tēvus un Vectēvus.

Vēlāk tika noskaidroti trāpīgākie trīspunktu metēji, neliela pauze un tad jau
bija klāt spraiga gatavošanās galvenajam
mačam starp Salacgrīvas vidusskolas skolēniem un absolventiem.  Skatītāji, gaidot
mača sākumu, centās sazīmēt absolventus
un pārrunāt iepriekšējo gadu spēles.
Pirms spēles visus uzrunāja Salacgrīvas
vidusskolas direktors Eduards Ādmīdiņš:
- Prieks redzēt tik daudz skatītāju un absolventu! Šogad notiek jau 44. absolventu
mačs un skola rudenī svinēs 95. gadadienu. Sekojiet līdzi informācijai skolas un
novada mājaslapā un visi esat gaidīti skolas jubilejā. Veiksmi spēlē! Īsā uzrunā skatītājus sveica arī skolas absolvents Aigars
Ragainis: - Bez jums, līdzjutēji, absolventu
mačs nevarētu notikt. Atceros otro absolventu maču, kad skatītāju bija tik daudz,
ka sānu iemetienu nebija iespējams izpildīt, jo zāle bija stāvgrūdām pilna. Paldies,
ka uzturat šo tradīciju un nedomājat par

rezultātu, bet, piedaloties spēlē, aizstāvat
skolas godu, kā mēs kādreiz to darījām.
Paldies, vīri, ka atrodat laiku un vismaz
vienreiz gadā esat šeit, Salacgrīvā!
Skolēnu treneris Kaspars Neimanis,
asistējot Valentīnam Turkam, aicināja komandu kopīgai cīņai. Salacgrīvas vidusskolas komandā šogad spēlēja Emīls Eglītis, Daniels Grigorjevs, Markuss Kalviņš,
Raivis Kurakulovs, Daniels Pīle, Artūrs
Zmičerevskis, Edmunds Celms, Gvido
Paegle, Valters Bitmanis un Raivo Ramba. Absolventu, kā vienmēr, bija daudz šogad 29. Vienmēr ierindā ir 65 gadus
jaunais Jānis Drulle, Guntis Bukāns un
A. Ragainis, absolventu vidū arī Uģis
Maurītis, ilgi neredzētais Aigars Penezis,
Ainārs Šmits, Jānis Sālzemnieks, Gints
Ronis, Andris Irmejs, Jānis Edelmanis,
viena no Salacgrīvas basketbola leģendām - Egons Vilde, Andris Zvejnieks,
Kristaps Kalniņš, Jānis Ozols, Ričards Je-

rāns, Elvijs Veide, Edgars Edelmanis, Edgars Klāvs, Arnis Jermacāns, Dins Dancis,
Elvijs Jaunbalodis, Kristaps Zariņš, Emīls
Lebedevs, Gusts Zvīnis, Ralfs Klētnieks,
Dāvis Melnalksnis, Edgars Šilbergs, Sandis Gromovs un Kārlis Valenieks.
Spēli tiesāja Māris Zariņš un Raitis
Veinbergs.
Pirmo grozu iemeta un spēles sākumā
vadībā bija skolēni, bet tad spraigajā cīņā
iniciatīvu pārņēma absolventi. Spēles gala
iznākums - 95:90 absolventu labā. Trīspunktu metienu konkursā uzvarēja Kristaps Kalniņš no Zīdaiņu komandas. Kausu
par skaistāko slam dunk saņēma A. Zmičerevskis, 2. - D. Dancis.
Paldies skolēniem, absolventiem un atbalstītājiem! Spēle bija spraiga, interesanta un skaista. Tiekamies nākamgad, kad
turnīram būs jau 45 gadi!

arī Šveices Alpu slavena slēpošanas vieta
Davosa. Tāpat jauki iespaidi gūti Sanktmoricā, Milānā, Insbrukā, slēpošanas
kūrortā Zoldenā, Dolomītu kalnu rajonā
Itālijā ar augstāko virsotni Marmolādu.
Stāstot un rādot krāšņās fotogrāfijas,
Rūta spēja raisīt ikvienā klausītājā, kaut
vai iztēlē, vēlmi būt kādā no šīm vietām.
Lai varētu paceļot neklātienē, bibliotēkā

bija izveidota tematiska izstāde ar grāmatām par ceļojumiem, kas ieinteresēja
mūsu lasītājus.
Paldies Rūtai par stāstījumu un gaidīsim atkal jaunu ceļojumu iespaidus! Lai
nebeidzas ceļotprieks!

Ilga Tiesnese

Ceļotprieks
Ainažu
bibliotēkā
Gada sākumpusē ir laiks atskatīties uz
iepriekšējā paveikto un izdarīt secinājumus, lai turpmāk mēs būtu vēl zinošāki,
spējīgāki un motivētāki. Tas atnesīs jaunus notikumus, pavērsienus un izmaiņas!
Sākoties jaunajam gadam, katrs gribam
piepildīt kādu no savām vēlmēm vai īstenot kādu sapni. Bet to īstenošana ir katra
paša rokās. Daudzi vēlas piepildīt savu
sapni ceļot un iepazīt dažādas pasaules
skaistākās vietas.
Janvārī lasītāju klubiņa Vārds dalībnieces tikās ar bijušo Ainažu bibliotēkas vadītāju Rūtu Lepiksoni. Rūtai patīk
ceļot, ne tikai apskatot skaistākās vietas
Latvijā, bet arī aiz tās robežām. Viņa pati
saka: - Nepieciešams paplašināt savu
redzesloku, jo tā cilvēks bagātina savu
dvēseli. Ceļot - tas ir arī vaļasprieks.
Par Rūtu var teikt ar Knuta Skujenieka
vārdiem: - Kas reiz pabijis ceļojumā, tas
vairs rimti uz vietas nesēdēs. Tam vajadzēs atkal jaunus apvāršņus. Viņš kaut

Rūta Lepiksone
stāsta, kā bijis,
ceļojot Bavārijā

vai domās turp aizraus līdz savus tuviniekus un draugus.
Pērn laiku no 24. oktobra līdz 1. novembrim Rūta pavadīja Bavārijā, kur
tika apskatīta Noišvānšteinas pils, ko
19. gs. beigās cēlis Bavārijas karalis Ludvigs II Alpu kalnu pakājē skaistā, romantiskā vietā. Apskatīta visaugstākā pilsēta - 1560 m virs jūras līmeņa Eiropā, kā

Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja
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Novada spartakiāde sākas Liepupē
Spartakiādes Salacgrīva 2016 pirmās
sacensības florbolā notika 30. janvārī
Liepupē. Todien startēja piecas komandas
(viena vēl pieteikusies, bet uz pirmo etapu
neieradās): Grīva, Zvejnieku parks, Salacgrīvas novada dome, Zirnīši un Liepupe.
Komandas izspēlēja viena apļa turnīru.
Spēles bija interesantas un spraigas,
neviens sevi nesaudzēja. Pēc grupu spēlēm Zirnīši palika 5. vietā, viņiem turnīrs
bija beidzies. Spēlē par 3. vietu tikās Grī-

va un Zvejnieku parks, kas aizvadīja ļoti
saspringtu spēli. Uzvaru ar 3:2 izcīnīja
Zvejnieku parks. Finālspēles pamatlaiks
beidzās ar 1:1, tam sekoja papildlaiks, kur
vārti netika gūti, bet pēcspēles soda metienos uzvaru izcīnīja Salacgrīvas novada
dome.
Par turnīra rezultatīvāko spēlētāju kļuva Mareks Rakuzovs no komandas Zvejnieku parks, viņš guva 15 vārtu. Labākais
vārtsargs bija Edgars Klāvs no Salacgrī-

Jātnieku sporta
klubs Fenikss
gaida jauno
sezonu

Jātnieku sporta klubs (JSK) Fenikss ar
saviem četrkājainajiem mīluļiem un lielākiem un mazākiem zirgumīļiem pacietīgi
gaida 2016. gada sporta sezonas sākumu.
Tādēļ tagad varam ar vēsu prātu atskatīties
uz pagājušās sezonas panākumiem un izdarītajiem darbiem.
Vēlos paslavēt visus jāšanas gribētājus,
kurus nebiedē grūtības un vieno vēlme būt
kopā ar zirgiem un stallī pavadīt visu savu
brīvo laiku.
Iepriekšējo sezonu sākām ļoti agri. Pirmās sacensības Valmieras kauss, ko organizē Aleksandrs Vasiļjevs, notika aprīļa
beigās. Esam ļoti iecīnījuši šīs sacensības,
jo JSK Mustangs prot noorganizēt mačus,
lai katrs dalībnieks kopā ar savu mīluli
justos ērti un gaidīti. Jau trešo gadu esmu
aicināta vadīt šīs sacensības, tādēļ vēl jo
lielāks lepnums man ir pieteikt savus dalībniekus no Salacgrīvas.
JSK Fenikss pārstāvēja 4 jātnieki: Loreta Veide, Lauris Liepiņš, Kitija Kreišmane un Emīlija Bergmane. Loreta, Lauris un
Kitija startēja ar fantastisku zirdziņu Nektāru, kurš pie mums bija atceļojis no Dikļu
puses. Feniksa mazā zvaigznīte Emīlija
startēja ar pavisam jaunu un nepieredzējušu poniju Pegazu. Šīs sacensības bija
abu debija. Emīlija bija ieguldījusi milzīgu pacietību un darbu un viena pati sagatavojusi mazo zirdziņu sacensībām. Un
ieguldījums atmaksājās. Ar milzīgu lepnumu varēju izsaukt uz apbalvošanu mazo
meitenīti ar mazo zirdziņu, kuri pieaugušo
konkurencē, turklāt 3 tiesnešu stila vērtējumā izcīnīja 4. vietu.
Konkurence šajās sacensībās ir liela katrā maršrutā aptuveni 40 sportistu. Jāteic, ka pret jaunajiem jātniekiem sports
ir nežēlīgs. Atvērtajos maršrutos vienā
konkurencē piedalās gan mazi, gan lieli,
amatieri, zirgumīļi un augstas klases profesionāli jātnieki. Gan psiholoģiskā, gan
fiziskā slodze ir milzīga. Bērni gatavojas
pusgadu pirms sacensībām, mostas naktī,
brauc uz stalli reizē ar saulīti, uzpucē savus mīluļus, inventāru... Tad sadzen zirdziņus auto un piekraujam pilnu mašīnu
ar bērniem un dodamies ceļā. Izbraucam
vienmēr ļoti agri, jo visas sacensības, kurās piedalāmies, norit vismaz 100 km attālumā no Salacgrīvas. Kad esam galamērķī, bērni izved zirgus, atkal tos sapoš, paši
saģērbjas formās, iesildās un iziet uz starta
tikai apmēram uz 40 sekundēm. Jo mazāk
sekunžu atrodies laukumā, jo lielākas ir izredzes uzvarēt. Mācu saviem bērniem izbaudīt šo mirkli. Jo darbs daudzu mēnešu
un pat gadu garumā tiek parādīts vien dažu
desmitu sekunžu laikā. Sacensību diena
mazajiem jātniekiem sākas pl. 5 no rīta un
beidzas ap 10 vakarā, kad esam atbraukuši mājās. Atkal viņiem jāsakopj zirdziņi,
inventārs un treilers, jāpabaro savi mīluļi

vas novada domes. Par vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Mārcis Janvars no Liepupes.
1. vieta - Salacgrīvas novada dome
(Edgars Klāvs, Edžus Jirgensons, Gints
Bahmanis, Deins Banders, Deivids Vilims, Harijs Suharževskis, Emīls Runcis,
Artūrs Koluškins). 2. vieta - Liepupe (Elizabete Pavlovska, Aleksandrs Pavlovskis,
Arnis Skuja, Roberts Krastiņš, Jānis Mantiņš, Mārcis Janvars, Kristiāns Aļķis, Artūrs Āboltiņš). 3. vieta - Zvejnieku parks

(Aldis Riekstiņš, Mareks Rakuzovs, Ainārs Šmits, Edgars Āboltiņš, Jānis Koluškins, Dins Dancis). 4. vieta - Grīva (Gints
Ronis, Raimonds Sergējevs, Armands
Sergējevs, Rainers Paeglītis, Egmārs Jubelis, Justs Jankovskis, Juris Jankovskis,
Ģirts Viļļa). 5. vieta - Zirnīši (Rimants Jirgensons, Artūrs Paeglis, Emīls Ļebedevs,
Guntars Ūdris, Nauris Auziņš, Jānis Brunzets).
Aldis Riekstiņš

un tikai tad var domāt par sevi.
Skarba dzīve jātniekiem, tādēļ
pie mums ir ļoti čakli un izturīgi bērni, kuriem patīk šis dzīvesveids.
Nākamās sacensības norisinājās Carnikavā, uz tām aizvedu savas nopietnākās sportistes
Elīzu Ozoliņu un Kitiju Kreišmani. Elīza mūsu stallī darbojas jau no pašiem JSK Fenikss
pirmsākumiem. Viņai varu Loreta Veide zirga mugurā izskatās gracioza un pašpārliecināta
uzticēt jebkuru sava staļļa zirdziņu, arī nepaklausīgāko un ņiprāko. Ar bridžus un iziet parādīt citiem, ko apgu- sus šos elementus, bet ir ļoti jūtīgs. Zirgs
ikvienu Elīza atrod kopīgu valodu un pēc vuši, bet nākamajā sezonā liekam lielas ir klīrīgs un, ja tas būs sliktā omā, noteikti
pāris mēnešiem šie zirdziņi ir tik labi saga- cerības uz Karīnu.
atspēlēsies savam jātniekam. Loreta bija
tavoti, ka varu droši tos atdot mazākajiem
Mūsu klubā darbojas arī Katrīna Šņore pārliecināta par sevi un shēmu, ko bija apjātniekiem. Carnikavas kausā Elīza startē- no Ķirbižu puses. Meitene ir ļoti pacietīga, guvusi perfekti un tieši tādēļ parādīja ļoti
ja ar jaunu, karstasinīgu ķēvīti Diamondu. tādēļ droši zinu, ka šosezon viņai sacensī- labus rezultātus. Piedalījās arī K. KreišSavukārt Kitija uz starta izveda mūsu ģi- bās būs jāiziet nākamajā līmenī.
mane ar savu mīluli Linkolnu. Zirdziņa
menes un staļļa lepnumu - četrgadīgo LinPērn mūsu staļļa vēsturē pirmo reizi pieredzes trūkums neietekmēja sniegumu,
kolnu, mūsu staļļa pirmo kumeliņu. Tās izbraucām uz sacensībām ārpus Latvijas. un es varēju lepoties ar savām meitenēm
mūsu mīlulim bija pirmās sacensības. Lin- Devāmies ar 4 zirgiem uz Keskula Kari- un zirgiem. Kad pirmā pieredze bija apgūkolns pilnībā uzticas savai jātniecei Kitijai kas kausu Igaunijā. Tur Salacgrīvas vārdu ta, nekautrējoties devāmies uz Carnikavas
un jau pirmajās sacensībās nopelnīja divas iznesa K. Rubina, L. Liepiņš, L. Veide un kausu iejādē. Esmu lepna par Loretu, jo
godalgotās vietas. Kopš dzimšanas viņš ir K. Kreišmane. Igaunijā jātnieku konku- visu laiku meklējām iespēju viņai izpauskopā ar Kitiju. Divu mēnešu vecumā Lin- rence ir daudz nopietnāka un sarežģītāka, ties, tāpēc ka Loreta zirga mugurā izskatās
kolns kļuva bārenis, tādēļ ļoti uzticas sa- bet mani ļoti iepriecināja K. Rubina ar tik gracioza un pašpārliecināta, bet konkūviem cilvēkiem. Esam ar bērniem pat kopā Diamondu. Viņai bija visgrūtākais uzde- rā ir liela spriedze. Tādēļ arī šogad ceru,
ar viņu nakšņojuši boksā.
vums. Jaunā ķēvīte ir ļoti ņipra un, kā jau ka Loreta turpinās iesākto un varēsim viņu
Mazsalacas kauss, ko organizē mūsu jaunzirgs, bailīga. Jauns laukums un jauna vest uz iejādes sacensībām, kurās šī meidraugi Inese un Andris Riekstiņi, vienmēr atmosfēra zirdziņu padarīja vēl nervozā- tene varēs izpausties un parādīt, cik daudz
ir mūsu sarakstā. Šogad Salacgrīvu tur ku. Kitija ar savu mieru un pašpārliecību iemācījusies pa šiem gadiem, atrodoties
pārstāvēja Emīlija Bergmane ar Pegazu pabeidza maršrutu un izdarīja vienreizēju saskarsmē ar zirgiem. Kitija Kreišmaun Kitija Rubina un Elīza Ozoliņa ar Dia- darbiņu, jo parādīja zirdziņam, ka nav jā- ne shēmu izjāja ļoti precīzi. Kitija jau no
mondu.
baidās. Viņa gan tādēļ zaudēja daudz laika 6 gadu vecuma trenējas konkūrā, bet arī
Par mūsu pašu organizētajām sacen- maršrutā, bet ar viņas palīdzību Laurim ar iejādē tika izcīnīta 3. vieta. Lai gan katsībām Salacgrīvas kauss esam jau at- Diamondu iziet uz laukuma bija vieglāk un ru gadu gūtas traumas un zilumi, Kitija ir
skaitījušies, tomēr ļoti lepojamies, ka ar viņi varēja izcīnīt medaļu. K. Rubina ir ļoti pilnībā iekšā šajā zirgu sportā, tāpat kā ikkatru gadu pie mums brauc arvien vairāk spējīga jātniece, kurai gan reizēm trūkst viens mūsu staļļa jātnieks.
jātnieku no visas Latvijas un arī Igauni- pacietības, bet meitenei piemīt iedzimts taNe visiem mazajiem jātniekiem būs iejas. Katrīna Strautiņa ar Gretu Salmani lants būt zirgā, turklāt viņas spēja būt mie- spēja vai nepieciešamība kļūt par lieliem
uz Akācijas rādīja savas spējas vadības rīgai saspringtās situācijās ir apbrīnojama. sportistiem, bet mūsu stallī viņi būs iemāmaršrutā. Katrīna ir atbildīga un sirsnīga
Konkūra pēdējās sacensībās vienmēr cījušies mīlēt, cienīt, respektēt, rūpēties un
meitene, kura vienmēr vairāk uztrauksies apmeklējam Kocēnu kausu. Uz šīm sa- būt atbildīgi par saviem draugiem. Mācām
par sava zirga labsajūtu, nevis par savām censībām dodamies uz divām dienām. saviem bērniem strādāt. Vācam zāli, sienu
sportiskajām ambīcijām. Apbrīnojama Mūsu draugi Eglāju staļļos piešķir mūsu un strādājam visi kopā, jo fizisks darbs un
īpašība! Turklāt uz Katrīnu vienmēr var zirgiem boksus, bērni nakšņo teltīs tur- kontaktēšanās ar dzīvniekiem viņus norūpaļauties. Greta ir viena no jaunākajām da- pat pie staļļa. Īsta vasaras beigu roman- da un iemāca saprast - lai kaut ko panāktu,
lībniecēm, bet ar milzīgām darba spējām tika! Šogad šīs sacensības bija īpašas ir jābūt pacietībai un milzīgām darba spēun vēlmi sasniegt lielākus mērķus. Lauris L. Veidei un K. Kreišmanei, jo pirmo rei- jām.
Liepiņš startēja ar Diamondu. Lauris ir zi kluba pastāvēšanas laikā piedalījāmies
Mūsu moto - vecums nav šķērslis. Pamūsu staļļa vīrišķīgais plecs, kurš, spītējot iejādes disciplīnā. Iejāde ir sarežģīta un tiesi, iemācīties jāt un būt draugos ar dzīvgrūtībām, vienmēr ir gatavs turpināt. Pa- niansēm bagāta. Tajā jābūt pilnīgai har- nieku ar lielu dvēseli – zirgu - mēs varam
gājušogad Laurim bija daži smagi kritieni monijai starp jātnieku un zirgu, lai zirgs jebkurā vecumā. Reizēm nemaz nevajag
un dažādas traumas, bet, tikko puisis at- izpildītu precīzi katru jātnieka komandu, jāt, pietiek pieglaust dzīvniekam vaigu, un
labst, viņš ir stallī un turpina iesākto. Kā ko vērtē vairāki arī starptautiski tiesneši. mūsu sirdis dzied.
jau puišiem pieklājas, Laurim patīk ātrums Jāsaka godīgi, ka Loreta un Kitija visu
JSK Fenikss un es, Laura Tomsone, noun adrenalīns. Ne vienmēr zirgu sportā tas apguva pašmācības ceļā, daudz lasot un vēlu ikvienam šajā gadā būt līdzsvarā ar
attaisnojas, bet azartam jābūt. Šo neiero- mācoties pašas. Satraukums bija milzīgs, sevi, saviem mīļajiem, būt uzticamiem un
bežoto uzcītību viņš māca arī manām mei- jo īsti pat nesapratām, ko vērtēs tiesneši stipriem kā zirgam un, protams, prast arī
tenēm. Karīnai Kārkliņai arī bija jāpārstāv un pat kā uzvesties tāda veida sacensībās. mērkaķoties!
JSK Fenikss, diemžēl meitene bija sasli- K. Kreišmanes treneris Reinis Jurašs atmusi. Sirsniņas vienmēr bērniem sāp, ja veda mums kolosālu zirgu ar lepnu vārdu
Laura Tomsone,
kādu iemeslu dēļ viņi nevar uzvilkt baltos Zoum Zarangue Le Premjer, kas prot vijātnieku kluba «Fenikss» prezidente
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Salacgrīvas muzeja dārgumi

25 gadi kopš
1991. gada barikāžu
laika notikumiem

Barikāžu laiks ir vēsturisks
apzīmējums 1990. gada 4. maijā atjaunotās Latvijas Republikas aizsardzības pasākumiem,
kas tika organizēti Rīgā un citās
Latvijas pilsētās no 1991. ga
da 13. līdz 27. janvārim. Pēc
PSRS karaspēka uzbrukuma Viļņas televīzijas torņa aizstāvjiem,
Rīgā nozīmīgu ēku aizsardzībai
tika organizēta smagsvara teh-

nika no lauku saimniecībām un
mazpilsētām. Galvenie aizsargājamie objekti bija Radio nams
Doma laukumā, LR Augstākās
padomes un LR Ministru padomes ēkas, Radio un televīzijas
centrs Zaķusalā, Telefona un telegrāfa centrāle. Rīgas vecpilsētā
pulcējās cilvēki, būvēja aizsardzības sienas no betona bluķiem
un baļķiem.

Barikādes - tie bija tūkstošiem
cilvēku pie ugunskuriem Rīgā
un vēl tūkstoši neatkarības atbalstītāju, kuri bija gatavi aizstāvēt
savu brīvību pret iespējamām
militārām akcijām un neatkarības
pretiniekiem.
Barikādes - tas bija pagrieziena punkts, kā arī ļoti svarīgs
tautas pašapziņas un gribas izpausmes brīdis, kad cilvēki bija

apņēmības pilni nosargāt savu
zemi.
Barikādes - tā bija nevardarbīgās pretošanās izpausme, masveidīga gatavība aizsargāties bez
ieročiem, kas pievērsa starptautiskās sabiedrības uzmanību notikumiem Baltijā.
Arī Salacgrīvas novada ļaudis

bija aktīvi barikāžu dalībnieki un
atbalstītāji, viņu postenis bija Ministru padomes ēka Brīvības ielā.
Pieminot šī notikuma 25. gadskārtu, gribam parādīt mūsu muzeja dārgumus - Agra Skujiņa
fotogrāfijas, barikāžu laika liecinieces.
Iveta Kalniņa
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Par paveikto pagājušajā un iecerēm
jaunajā gadā Sociālajā dienestā
Pēdējais laiks atskatīties uz paveikto
2015. gadā un nedaudz par iecerēm šajā
gadā.
Pirms raksta tapšanas lūdzu savām
darbiniecēm atsaukt atmiņā labos darbus pagājušajā gadā un dalīties ar tiem.
Apkopojusi visu, varu teikt, ka sociālās
palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanā esam paveikušas daudz. Par to liecina tas, ka izvērtēts personas/ģimenes
materiālais stāvoklis un izsniegts 320 trūcīgo un 51 maznodrošināto personu/ģimeņu izziņu, mājas aprūpes pakalpojums
nodrošināts 40 vientuļām personām un
1. grupas invalīdiem un šim mērķim izlietoti 16 905 eiro.
Asistenta pakalpojumu par valsts līdzekļiem saņem seši bērni invalīdi, pieci 1. grupas invalīdi un septiņi 2. grupas
invalīdi, kuriem Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu valsts komisija noteikusi
indikācijas asistenta pakalpojuma nepieciešamībai.
Ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumu mūsu novadā sniedz veco ļaužu mītne
Sprīdīši ar 19 vietām un ilgstošās sociālās
aprūpes un rehabilitācijas kūrortviesnīca

Brīze, kur pakalpojumus saņem 25 mūsu
novada seniori, par kuriem maksā pašvaldība. Vēl ilgstošās aprūpes pakalpojumu mūsu novada četri iedzīvotāji saņem
Alojas novada pansionātā Urga, viens
SIA Alojas veselības centrs, trīs darba terapijas un rehabilitācijas centrā Vīķi, pieci
Limbažu novada veco ļaužu mītnē Cerība
un divi Subates Romas katoļu draudzes
Miera namā. Par pakalpojumu ilgstošās
aprūpes iestādēs no pašvaldības budžeta
2015. gadā tērēti 129 589 eiro. Varu droši apgalvot, ka vajadzība un pieprasījums
pēc ilgstošas aprūpes pakalpojumiem
pieaug. Katru gadu pavasarī sociālā darba speciālisti apciemo visus iemītniekus
ilgstošās aprūpes institūcijās, lai uzzinātu
par pakalpojuma nepieciešamību turpmāk, tāpat - kā personas ir apmierinātas
ar saņemto pakalpojumu.
Dienests sniedzis rehabilitācijas pakalpojumu - psihologa, narkologa u.c. - konsultācijas personām un ģimenēm, un šim
mērķim tērēti 3026 eiro.
Sociālās palīdzības pabalstos visvairāk - 42 118 eiro - maksāts bērnu ēdināšanai skolās un pirmsskolas izglītības

Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība pilngadīgām
personām, pensionāriem un personām ar invaliditāti
Salacgrīvas novadā
Pakalpojuma un
Pakalpojuma un palīdzības veida apraksts
palīdzības veids
Aprūpe mājās
Pakalpojums pamatvajadzību nodrošināšanai personām, kuras vecuma, garīgu, fizisku vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un
personisko aprūpi. Tiesības saņemt pakalpojumu ir:
1. vientuļiem pensionāriem vai personai ar invaliditāti, kurai nav likumīgu apgādnieku;
2. personai, kurai noteikta 1. invaliditātes grupa un kura nesaņem kopšanas
pabalstu.
Asistenta
Pakalpojums tiek nodrošināts, lai palīdzētu cilvēkam ar invaliditāti pārvietoties
pakalpojums
ārpus mājokļa. Sociālais dienests pakalpojumu nodrošina no valsts budžeta
līdzekļiem.
Ilgstošā aprūpe
Pakalpojumu institūcijā par pašvaldības līdzekļiem tiesīgi saņemt:
un rehabilitācija
1. vientuļie pensionāri un personas ar invaliditāti;
institūcijā
2. pensionāri un personas ar invaliditāti, kuru apgādnieki sociālās degradācijas
(alkoholisma, narkomānijas u.c.) iemeslu dēļ nespēj viņus aprūpēt,
3. pensionāri un invalīdi, kuru apgādnieki ir nestrādājoši pensionāri, personas
ar invaliditāti un trūcīgas personas.
Dzīvokļa
Tiesības saņemt vienreizēju dzīvokļa pabalstu - 75 eiro, izvērtējot ģimenes/
pabalsts
personas materiālo stāvokli, ir:
1. personām/ģimenēm, kuras sociālais dienests
atzinis par trūcīgām,
2. pašvaldības vientuļajiem vecuma un invaliditātes pensijas saņēmējiem, kuru
pensijas apmērs nepārsniedz 90% no valstī noteiktās minimālās darba algas,
3. pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuru ienākumi nepārsniedz
225 eiro uz vienu ģimenes locekli.
Pabalsts
Tiesības saņemt 65 eiro pabalstu veselības aprūpei ir personām/ģimenēm:
veselības
1. kuras sociālais dienests atzinis par trūcīgām,
aprūpei
2. krīzes situācijā nonākušām personām/ģimenēm pēc sociālā darbinieka izvērtējuma.
Pabalstu piešķir:
1. slimnīcas izdevumu segšanai;
2. valsts nekompensējamo medikamentu apmaksai.
Trūcīgās un
Persona/ģimene atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi uz vienu ģimenes lomaznodrošinātās cekli mēnesī nepārsniedz 128,06 eiro. Ģimene/persona atzīstama par mazpersonas/
nodrošinātu, ja tās ienākumi pēdējos trijos mēnešos nepārsniedz 195 eiro.
ģimenes statuss Maznodrošināta ģimene/persona ir arī, ja tā atbilst šādiem kritērijiem:
1. vientuļš pensionārs vai persona ar invaliditāti, kam nav likumīgu apgādnieku
un kura ienākumi nepārsniedz 280 eiro,
2. kopā dzīvojoši pensionāri/personas ar invaliditāti, kam nav likumīgu apgādnieku un kuru vienīgie ienākumi ir vecuma pensija vai invaliditātes pensija, un
kuru ienākumi nepārsniedz 260 eiro uz vienu ģimenes locekli,
3. nestrādājoši pensionāri vai personas ar invaliditāti, kuri dzīvo kopā ar apgādnieku - nestrādājošu pensionāru vai personu ar invaliditāti - un kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 215 eiro.
Pabalsts
Pabalstu - 65 eiro - piešķir dokumentu kārtošanai, ceļa izdevumiem u.c. mēratsevišķu
ķiem trūcīgām ģimenēm, kam dienests izsniedzis izziņu, un krīzes situācijā
situāciju
nonākušām ģimenēm/personām.
risināšanā
Apbedīšanas
Ja mirusi persona, par kuru piederīgie nesaņem valsts sociālās apdrošināšapabalsts
nas pabalstu, tiek apmaksāti neatliekamie apbedīšanas (zārka iegāde, morga,
kapu, transporta u.c.) pakalpojumi. Apbedīšanas izdevumus līdz 350 eiro pārskaita juridiskai personai, kas veic apbedīšanu.
Pabalsts ārkārtas Pabalstu vai pakalpojuma apmaksu ārkārtas situācijā (stihiska nelaime vai
situācijā
iepriekš neparedzami apstākļi) līdz 285 eiro piešķir vienai personai/ģimenei,
neizvērtējot personas/ģimenes ienākumus. Pabalstu vai pakalpojumu apmaksu piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no
ārkārtas situācijas rašanās.
Papildu ieguvumi Ziemassvētku paciņas ar novada kalendāru novada vientuļajiem pensionāriem
no pašvaldības
no 70 gadu vecuma un visiem vecuma pensionāriem no 80 gadu vecuma.

iestādēs, izglītības nodrošināšanai, uzsākot jauno mācību gadu bija nepieciešami
6829 eiro. Dzīvokļa pabalstos izmaksāti
14 732 eiro un garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai - 1646 eiro,
veselības aprūpei - 4683 eiro.
No mūsu novada audžuģimenēs atrodas 10 bērnu. Par viņu audzināšanu un
aprūpi pašvaldība pagājušajā gadā maksāja 17 664 eiro. No pašvaldības budžeta
3401 eiro tērēts sociālajām garantijām bāreņiem pēc ārpus ģimenes aprūpes izbeigšanās un ikmēneša izdevumos personai,
kura sekmīgi turpina mācības.
Piedzimšanas pabalstos izmaksāti
6533 eiro.
Ar pabalstu un pakalpojumu sniegšanu
sociālā dienesta darbs nebeidzas. Pats galvenais ir sociālā darba nodrošināšana. Tas
ir darbs ar sociālā riska ģimenēm, kurās
vecāki nenodrošina bērnu attīstībai labvēlīgus un drošus dzīves apstākļus, tajās
ir alkoholisms, vardarbība. Arvien biežāk
sociālajam darbiniekam jāsecina, ka vecākiem ir prasmju trūkums bērnu ikdienas
aprūpē un audzināšanā. Pagājušajā gadā
dienests iesaistījās projektā Bērniem drošas un draudzīgas ģimenes vides veicināšana Latvijas pašvaldībās. No mūsu pašvaldības projekta koordinatore bija Zane
Paegle. Šajā projektā vecākiem tika organizētas 10 nodarbības Sargeņģelis, kuru
mērķis bija uzlabot vecākiem prasmes
un iemaņas ikdienas saskarsmē ar bērnu,
izskaidrot bērna vecumposmu īpatnības.
Nodarbības vadīja sociālā dienesta speciālistes Guna Paegle un Iveta Mendziņa.
2015. gadā dienests iesaistījās un vēl
līdz šim piedalās labdarības akcijā Palīdzi
trūcīgajiem mazuļiem, kuras laikā vecāki
katru mēnesi saņēma un saņem autiņbiksītes un piena maisījumus. Šajā akcijā
maijā notika lekcija Kā izprast savu mazuli, ko vadīja psiholoģe Diāna Zande.
Vairāku gadu garumā dienests sadarbojas ar nodibinājumu Limbažu fonds, ko
vada Spīdola Lielmane. Ar tā atbalstu uz
Lieldienām, Līgo, valsts jubileju un Ziemassvētkiem izdalītas paciņas ar pārtiku

un saldumiem 110 senioriem. Sadarbība
turpinās.
Latvijas Sarkanā Krusta (SK) organizācija īsteno Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām projektu higiēnas
preču un pārtikas paku izdalīšanu trūcīgiem iedzīvotājiem. Liels paldies SK aktīvistei Ilgai Līdakai šī projekta īstenošanā
mūsu novadā.
Sociālās darbinieces Zane Paegle,
Guna Paegle un Līvija Bērziņa vadīja izglītojošās lekcijas vecākiem.
Katru gadu sociālās darbinieces Inga
Līce, Guna Paegle un Līvija Bērziņa organizē aprūpētāju tikšanos. Arī šogad
aprūpētāji 19. februārī tikās Liepupē un
atskatījās uz paveikto, dalījās pieredzē un
noklausījās lekciju Vecu cilvēku aprūpes
un saskarsmes īpatnības.
Dienestā vēl arvien ir vakanta sociālā
pedagoga vieta uz noteiktu laiku. To, ka
nav sociālā pedagoga, izjūt gan dienesta
darbinieki, gan skolas.
Sociālo un veselības jautājumu un finanšu komiteja februārī akceptēja jaunas
štata vietas - sociālais rehabilitētājs-ģimenes asistents - izveidi dienestā. Šis speciālists sadarbībā ar sociālo darbinieku
īstenos rehabilitācijas plānā paredzētos
uzdevumus, kas saistīti ar bērnu aprūpi
un audzināšanu, vecāku sociālo prasmju
apguvi un attīstīšanu un ģimenes budžeta plānošanu. Darbs tiks veikts ar ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi
apstākļi u.c. problēmas. Šis speciālists
mācīs arī sociālās prasmes un iemaņas
personām ar garīga un psihiska rakstura
traucējumiem, lai šie cilvēki spētu dzīvot
patstāvīgi.
Salacgrīvas mājaslapā sadaļā Pakalpojumi atjaunota informācija par sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu. Esmu sagatavojusi materiālu
par pašvaldības palīdzību ģimenēm ar
bērniem, pilngadīgām personām, pensi
onāriem un personām ar invaliditāti.
Cerot uz sadarbību Anita Holma,
Sociālā dienesta vadītāja

Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība ģimenēm ar
bērniem Salacgrīvas novadā
Pakalpojuma un
Pakalpojuma un palīdzības veida apraksts
palīdzības veids
Bērna
Ja abu vecāku deklarētā dzīvesvieta ir Salacgrīvas novadā, viena bērna piepiedzimšanas
dzimšanas gadījumā pabalsts ir 150 eiro. Ja viena no vecākiem deklarētā
pabalsts
dzīvesvieta ir Salacgrīvas novadā, pabalsts ir 75 eiro. Dvīņu un vairāku bērnu
piedzimšanas gadījumā, ja abu vecāku deklarētā dzīvesvieta ir Salacgrīvas
novadā, par katru bērnu izmaksā 214 eiro, ja novadā deklarēts viens no vecākiem, - 107 eiro par katru bērnu.
Pabalsts skolas
Pabalsts tiek piešķirts dāvanu karšu veidā: trūcīgām ģimenēm 43 eiro vērtībā
piederumu
katram bērnam, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem - 28 eiro
iegādei
vērtībā katram bērnam. Bērniem, kuri atrodas audžuģimenē vai aizbildnībā,
naudas pabalsts 40 eiro apmērā tiek pārskaitīts audžuģimenes kontā.
Brīvpusdienas
Brīvpusdienas piešķir trūcīgo, daudzbērnu un krīzes situācijā nonākušo ģiskolēniem (PII un meņu bērniem, kuri apgūst valstī noteikto obligāto pamata un vidējo izglītību
skolās)
Salacgrīvas novada izglītības iestādēs.
Pabalsts
Pabalsts veselības aprūpei (slimnīcas izdevumu, valsts nekompensējamo
medicīnai
medikamentu, optisko briļļu iegādei bērniem) ir 65 eiro. To piešķir trūcīgām
ģimenēm, kam izsniegta izziņa par atbilstību trūcīgās ģimenes statusam, garantētā minimālā ienākuma līmeņa pabalsta saņēmējiem un krīzes situācijā
nonākušām ģimenēm.
Pabalsts
Ikmēneša pabalsts bērna uzturam ir 100 eiro, apģērbam un mīkstajam invenaudžuģimenēm
tāram - 45 eiro.
Vienreizējs dzīvokļa pabalsts, pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai, paPapildu atbalsts
balsts rehabilitācijas plāna mērķu sasniegšanai, uzturzīmes pārtikas talonu
trūcīgām un
maznodrošinātām veidā (talona vērtība 8 eiro), humānā palīdzība sadarbībā ar Velku biedrību.
ģimenēm
Atbalsts
Mācību līdzekļu iegādei, brīvpusdienas skolās un PII.
daudzbērnu
ģimenēm
Papildu pabalsti
Pabalsts ārkārtas situācijā - 285 eiro.
ģimenēm ar
bērniem
Papildu ieguvumi Ziemassvētku paciņas bērniem invalīdiem, audžuģimenēs un aizbildnībā esono pašvaldības
šiem bērniem, labdarības pasākums No sirds uz sirdi, atbalsta grupas vecākiem.
Psihologa
Pakalpojumu var saņemt ģimenes/personas, kurām nepieciešama psiholoģispakalpojums
ka palīdzība un atbalsts saskaņā ar Sociālā dienesta speciālista atzinumu.
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Par atkritumu apsaimniekošanu

Tuvojas pavasaris, kad ķersimies pie
lielajiem tīrīšanas, kārtošanas un remontēšanas darbiem. To darot, daudzas ierastās
lietas kļūst nevajadzīgas, tās nomainām
pret modernākām, jaunākām un skaistākām. Tas ir ļoti pareizi, bet, to darot,
neizbēgami rodas jautājums, ko iesākt ar
vecajām lietām, kas nu kļuvušas par atkritumiem.
Atcerēsimies, ka Salacgrīvas novadā
SIA ZAAO sniedz kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, kas
ietver atkritumu savākšanu, šķirošanu,
transportēšanu, apstrādi un noglabāšanu
videi draudzīgā veidā, kā arī veic sabiedrības informēšanu un izglītošanu. Salacgrīvā, Viļņu ielā 18 ir šķiroto atkritumu
pieņemšanas laukums. Tajā var nodot
plašu klāstu otrreizējai pārstrādei derīgus
materiālus piecas dienas nedēļā.

Laukumā no privātpersonām bez maksas pieņem plašu otrreiz pārstrādājamo
materiālu klāstu, tostarp papīru un kartonu,
dzērienu kartona iepakojumu (tetrapakas
un elopakas), polietilēna plēvi, PET dzērienu pudeles, sadzīves ķīmijas un kosmētikas plastmasas iepakojumu, pudeļu un
burku stiklu, sadzīves metāla priekšmetus,
neizjauktas sadzīves elektriskās un elektroniskās iekārtas, arī noteiktus sadzīvē radušos bīstamo atkritumu veidus. Par nelielu
samaksu EKO laukumos privātpersonas
var nodot nestandarta lielgabarīta lietas, tīrus un jauktus celtniecības, arī zaļos, kompostējamos atkritumus un logu stiklu.
Sadzīves atkritumu savākšanu un būvgružu un celtniecības atkritumu izvešanu
var pieteikt pa tālruni 64281250 vai uz
mob. 26515556 darba laikā no 8 līdz 12
un no 13 līdz 17 vai sūtot e-pastu ar pie-

teikumu uz zaao@zaao.lv, vai uz faksu
64281251.
Pirms celtniecības darbu sākšanas
piedāvājam konsultāciju par būvgružu
savākšanu!
Atkritumu apsaimniekošanu Latvijā
nosaka Atkritumu apsaimniekošanas likums, Ministru kabineta noteikumi un Salacgrīvas pašvaldības saistošie noteikumi
Nr. 16. Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Salacgrīvas novadā.
Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 75. pants. Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana
nosaka - par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu vai atkritumu pārrobežu
(starptautisko) pārvadājumu noteikumu
pārkāpšanu uzliek naudas sodu fiziskajām
personām no 70 līdz 1000 eiro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos

Pieteikties platību maksājumiem
šogad varēs tikai elektroniski.
Lauksaimniekiem jābūt EPS lietotājiem
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka ar šo
gadu pieteikties platību maksājumiem var tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās
sistēmu (EPS).
Lai varētu lietot minēto sistēmu un iesniegt tajā
iesniegumu, lauksaimniekiem jānoslēdz līgums par
LAD EPS pakalpojumu izmantošanu. LAD aicina
visus lauksaimniekus, kuri vēl nav EPS lietotāji,
noslēgt lietotāja līgumu tuvākajā laikā, lai pavasarī
laikus varētu sākt lietot EPS un iesniegt iesniegumu
maksājumu saņemšanai. Līguma forma pieejama
gan elektroniski LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē Kā kļūt par EPS lietotāju, gan arī jebkurā LAD
klientu apkalpošanas centrā. Aizpildītu līgumu var

iesniegt gan LAD klientu centros, gan elektroniski,
izmantojot elektronisko parakstu.
Pavasarī, pirms sāksies platību maksājumu ie
sniegšana EPS, LAD organizēs atbalsta pasākumus
lauksaimniekiem par EPS lietošanu un pieteikšanos
platībmaksājumiem elektroniski. Atbalstu sniegs arī
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs.
Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnieki var saņemt konsultācijas jebkurā LAD klientu
apkalpošanas centrā klātienē, rakstot e-pastu klienti@lad.gov.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni
67095000.
Kristīne Ilgaža,
LAD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

PAZIŅOJUMS

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada būvvaldes
06.01.2016. lēmumu Nr. 13-12.1-1 Par būvniecības
ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību un
16.02.2016. lēmumu Nr.13-12.1-6 Par būvniecības
ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) SIA Atpūtas komplekss
«Meleki», reģ. Nr. 40003863607, Lubānas ielā 82,
Rīgā, tālr. 29243366, nodod publiskajai apspriešanai būvniecības ieceri Divas pirtis, laivu māja un
garāža ar palīgtelpu nekustamajā īpašumā Meleku
līcis Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 66720120027, kontaktpersona - arhitekts
Edgars Barkāns, tālr. 26405289.
Būvniecības ieceres izstrādātājs: būvprojekta
vadītāja Lāsma Rengarte sert. Nr. 1-00058, arhitekts Edgars Barkāns, adrese - Rīga, Lapu iela 15-7,
LV-1002, tālr. 26405289.

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi Salacgrīvas novada būvvaldē Smilšu ielā 9,
Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā līdz 22. martam,
kontaktpersona - būvvaldes vadītāja, galvenā arhitekte Ineta Cīrule, tālr. 64071996, 29343086.
Aptaujas anketas par būvniecības ieceri aizpildāmas un rakstiskas atsauksmes iesniedzamas Salacgrīvas novada būvvaldē Smilšu ielā 9, Salacgrīvā,
Salacgrīvas nov. LV-4033 līdz 22. martam.
Būvniecības ieceres prezentācijas sanāksme notiks 2. martā plkst. 17 Salacgrīvas novada domes
sēžu zālē Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā.
Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Salacgrīvas novada būvvalde jautājumu virzīs
izskatīšanai Salacgrīvas novada domē, kas apstiprinās publiskās apspriešanas pārskatu.

transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas,
bet juridiskajām personām - no 280 līdz
2100 eiro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai
bez konfiskācijas.
Par sadzīves atkritumu radītāja vai
īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā
uzliek naudas sodu fiziskajām personām
no 70 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām - no 430 līdz 1400 eiro.
Aicinām novada iedzīvotājus rīkoties
tā, lai pašvaldībai nebūtu jāsoda mežu
piemēslotāji. Aicinām par piesārņošanas
gadījumiem informēt kārtībniekus Didzi
Žibalu (t. 25636008) vai Gunitu Bisnieci
(t. 26443894).
Pašvaldība plāno veikt videonovērošanu vietās, kur parādās atkritumi!
Ilga Tiesnese

Starp 2015. gada
Latvijas labākajiem
tirgotājiem Liepupes muiža
Šogad konkursā Latvijas Labākais tirgotājs, kurā
piedalījās 198 uzņēmumi,
galvenās balvas saņēmēju
vidū ir arī viesu nams Liep
upes muiža. Kopumā par
uzvarētājiem atzīti 48 uzņēmumi, laureāta diplomus
saņēma 17.
Liepupes muižas komercdirektore
Gundega
Ruciņa uzsvērusi, ka dalība konkursā ir būtiska ar
iespēju parādīt uzņēmumu
Latvijas mērogā un saņemt
tā darbības profesionālu
vērtējumu. - Konkurence
vienmēr ir bijusi un būs vajadzīga, tā ir attīstība, novērtējums un sevis pilnveidošana, - sacīja uzņēmēja.
Balva piešķirta arī
Zvaigznes
grāmatnīcai
Cēsīs un tirdzniecības cen- Liepupes muižas saimniece Egita Lauska
tram Valleta Valmierā.
(no kreisās) un muižas komercdirektore
Konkursu Latvijas La- Gundega Ruciņa pēc konkursa Latvijas
tirgotājs 2015 galvenās balvas
bākais tirgotājs rīko Lat- Labākais
saņemšanas
vijas Tirgotāju asociācija
kopā ar Latvijas Pašvaldību sa- un pakalpojumu sniedzēju uzņēvienību. Vairāk nekā 20 gadu lai- mumus visā Latvijā.
kā konkursa eksperti izvērtējuši
No aģentūras LETA resursiem
labākos tirdzniecības, ēdināšanas
Artas Alliu foto

Latvijas Maksimālisti
finālistiem janvārī
pievienojas Elza Puriņa
no Ainažiem
Stipendiju konkursa Latvijas
Maksimālisti žūrijas pārstāvji
noteikuši janvāra 12 finālistus.
Viņu vidū ar pieteikumu humanitāro zinātņu kategorijā iekļuvusi
arī Elza Puriņa no Salacgrīvas
novada. Četrpadsmitgadniece sa
vā konkursa pieteikumā stāsta,
ka agrāk rakstījusi dzejoļus, bet
tagad arī stāstus: - Jau pusgadu
rakstu stāstu, ko vēlos publicēt
internetā vai pat grāmatā. Par
iegūto stipendiju iegādātos savu
portatīvo datoru, lai tas man ir
blakus, kad ir iedvesma.

Pieteikšanās stipendiju konkursam pagarināta līdz 15. martam. Savus spēkus izmēģināt aicināti 5. - 12. klašu skolēni, kā arī
1. - 3. kursu profesionālo vidusskolu audzēkņi. Kopumā konkursam pieteikušies 247 jaunieši no
visas Latvijas. Janvārī visplašāk
pārstāvēti nemainīgi bijuši Latgales, Vidzemes un Rīgas reģi
oni.
Jānis Beseris,
SIA «Maxima Latvija»
Komunikācijas vadītājs
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS
Salacgrīvas
bibliotēkā
3. martā
plkst. 17.30

Jubilāriem
Ar dzīves krāsām pierakstītas
Kad visas dienu lapas šķiet,
Kāds mirklis gaišs tās pulcē kopā
Un dzīves grāmatā liek siet.

Sveiciens februāra
jubilāriem! Šis sērsnu
un puteņu mēnesis
ir īpašs - jau atlidojuši
gājputni un mostas
sniegpulksteņi. Vai nav par agru?
Kur tāda steiga? Bet daba grib
mosties, un mums ir laiks mosties
tai līdzi… Lai izdodas!

Pasaule
ar kājām
gaisā
Imanta Klīdzēja iespaidi
Austrālijā

Paldies maniem kolēģiem Kapteiņu ostā un visiem labajiem cilvēkiem,
kuri palīdzēja man ugunsgrēka nelaimē.
No visas sirds paldies! Lai Dievs jūs sargā!
Jonas Kilaitis Kuivižos
Ainažu kultūras namā
27.II		 15.30
27.II			
			 16.00
			 18.00
				
5.III		 20.00
				
11.III 16.00
24.III 16.00
				
				
27.III 12.00

Jura Bindemaņa gleznu izstādes atklāšana
mazie teātra svētki:
Ainažu amatierteātra izrāde Līnis murdā
Liepupes amatierteātra izrāde Dārgā Tonija (ieeja - 2 eiro,
skolēniem un pensionāriem - 1 eiro)
tematisks pašdarbnieku vakars No ziemas atvadās saulesstars, klāt pavasars!
Konkursa Ziemas rota laureātu godināšana
cirks - klaunu šovs Oki doki. Ieeja - 1,50 eiro
komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts atceres pasākums K. Valdemāra Ainažu pamatskolas un Salacgrīvas mūzikas skolas audzēkņu
koncerts
tradicionālais Lieldienu pasākums

Liepupē

l Tautas namā fotokonkursa Skaņa darbu izstāde apskatāma darbdienās no plkst. 8 līdz 17
12.III 20.00 tautas namā Tulpju balle. Muzicēs grupa Flame & The Rolltones,
				
vakaru vadīs Sandis Miltovičs (TV spēles Maini vai zaudē vadītājs).
				
Katrai dāmai puķe! Ieeja - 4 eiro. Galdiņi mūsu, groziņi jūsu!
				
Vietu rezervācija tautas namā vai pa tālruni 64023932
20.III 6.00 	 Liepupes pilskalnā Lielās dienas sagaidīšanas rituāla izdzīvošana
				
kopā ar tradīciju kopu Skale. Saules sagaidīšana, šūpoles, olu krāsošana,
				
rotaļas un atrakcijas
23.III 19.00 tautas namā spēlfilma Es esmu šeit. Režisors Renārs Vimba.
				
Filma vēsta par mūsdienu Latvijai aktuālo situāciju - kas notiek ar bērniem,
				
kuru vecāki aizbrauc strādāt uz svešām zemēm. Filmas kvalitāti apliecina fakts,
				
ka tās starptautiskā pirmizrāde notika februāra vidū Berlīnes kinofestivālā.
				
Ieeja 1 eiro
24.III		
represētajiem veltīts sarīkojums
			 15.00 piemiņas brīdis pie piemiņas zīmes liepupiešiem (pie baznīcas)
			 15.30 Birzgaiļos jauna Dzintras Gekas dokumentālā filma Tēvi tur.
				
Birzgaiļu saimnieces cienasts

Salacgrīvas kultūras namā

5.III		 20.00
				
8.III 19.00
				
				
				
				
12.III 13.00
				
				
				
				
				
				
				
17.III 18.00
				
				
				
				
				
				
				
19.III 18.00
				
				
				
24.III 18.00
				
				
				
				
25.III 15.00
27.III		
				
				

atpūtas vakars-balle Tu skaistākā starp puķēm kopā ar Antu Eņģeli, Marko Ojalu
un balles muzikantiem grupu 911. Ieeja 7 EUR
liriska padomju komēdija 2 cēlienos Dienesta romāns. Lomās: Anna Šteina,
Zane Burnicka, Vita Vārpiņa, Madars Zvagulis, Aina Poiša, Kārlis Anitens
un Latvijas Kultūras koledžas muzikālo izrāžu izpildītāju specialitātes studenti.
Lugas autori E. Braginskis, E. Rjazanovs. Tulkojums - K. Anitens,
horeogrāfija - R. Muciņš, scenogrāfija - A. Ugrjumovs. Ieeja: 8, 10 vai 12 EUR
jauno talantu konkurss.
Aicināti izpildītājmākslinieki (dziedātāji, dejotāji, mūziķi, vingrotāji,
komponisti, daiļlasītāji, dzejnieki, tērpu darinātāji u.c.).
Izpildītājmāksliniekiem jāpiesakās Salacgrīvas kultūras namā līdz 10. martam,
iesniedzot anketu, kurā norādīts dalībnieka vārds, uzvārds, vecums,
izpildītās dziesmas vai priekšnesuma nosaukums un autors, pavadījuma veids un
pedagogs, kurš sagatavo konkursam. Tālrunis - 64041458.
Dalībnieku noklausīšanās 9. martā Salacgrīvas kultūras namā.
Stand-up izrāde latviešu valodā. Apvienības Comedy Latvia komiķa
Maksima Trivaškeviča stand-up izrāde par tautu, valstu un valodu kopīgajiem un
atšķirīgajiem aspektiem, kā arī par pašlaik un vienmēr aktuālo.
Bez kompleksiem, ierobežojumiem un ar pamatīgu satīras devu.
Maksims Trivaškevičs ir viens no pieredzējušākajiem stand-up žanra pārstāvjiem
Latvijā. Paspējis līdz asarām sasmīdināt publiku gan Latvijā, gan kaimiņvalstīs,
Salacgrīvas kultūras nama apmeklētājus priecēs ar vairāk nekā stundu garu
programmu. Ieeja 1 EUR
Jauniešu deju kolektīva Randa un draugu kolektīvu sadancis Lustes diena.
Piedalās: TDA Rotaļa, TDA Zelta sietiņš, TDA Ogre, TDA Vija, TDA Katvari,
DA Pērle, JDK Veselava, JDK Trejdeviņi, JDK Imanta, JDK Metieniņš,
JDK Jampadracis, JDK Dīdeklis, JDK Randa. Ieeja 1 EUR
kamermūzikas koncerts Panis Angelicus (Elīna Šimkus - soprāns,
Ieva Šablovska - arfa, Sondra Lejmalniece - flauta).
Programmā: Johana Sebastiana Baha, Karla Filipa Emanuela Baha,
Antonio Vivaldi, Riharda Dubras, Volfganga Amadeja Mocarta,
Sezāra Franka un Edvarda Grīga mūzika. Ieeja 3 EUR
pie piemiņas akmens represēto piemiņas pasākums
Lieldienas skvērā pie bibliotēkas
l Radošās darbnīcas (lietus gadījumā - JIC Bāka)
l Tautas mākslas un interešu kolektīvu koncerts

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

2016. gada 23. februāris

Pateicība

Liels paldies Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājam Strauberga kungam
un viņa komandai par atvēlētajiem naudas līdzekļiem visa gada garumā pensi
onāru pasākumu rīkošanai un sveikšanai
jubilejās.
Paldies par skaisto Ziemassvētku balli kultūras namā, par priekšsēdētāja uzmundrinošo uzrunu! Paldies balles vakara atraktīvajai vadītājai Valdai Loginai,
šarmantajai pensionāru padomes priekšsēdētājai Aijai Kirhenšteinei un viņas
lieliskajai komandai par mielasta galda

klāšanu! Un kur tad vēl februāra sākumā
dzimšanas dienas apsveikums un dāvana
no divām ļoti brīnišķīgām un cienītām dāmām - Ilzes un Mārītes!
Trīs zvaigznes - cerēt, ticēt, mīlēt Lai jūsu sirdīs savu vietu rod.
Vien tas var otram gaismas staru iedot,
Kas savā sirdī pats sev gaismu rod.
(Inese Tora)
Ar vislielāko cieņu un pateicību par
jūsu rūpēm un gādību Kārkliņi
Salacgrīvas novada «Kronīšos»

MARTS BIBLIOTĒKĀS
Datums
2.III 10.00

Pasākums
Rīta stunda bērniem Palasīsim pasaciņu!

3.III 17.30

Tematiska pēcpusdiena Pasaule ar kājām gaisā Imanta Klīdzēja ceļojuma iespaidi Austrālijā
Bibliotēkas Krēslas stundas sarunas Kā mēs braucām
Indiju lūkoties...
Ciemos jaunie ceļotāji Danija Linde un Ēriks Pudniks
Tematiskā izstāde Gleznotājam J. Rozentālam - 150

4.III
7. - 31.III

Vieta
Korģenes
bibliotēkā
Salacgrīvas
bibliotēkā
Svētciema
bibliotēkā

Korģenes
bibliotēkā
7. - 12.III
E-prasmju nedēļā - iecienītākās sociālo mediju vietnes. Tūjas
Nāc, dalies un iesaki draugam!
bibliotēkā
8.III 15.00
Liepupes
Sveiciens Sieviešu dienā
bibliotēkā
10. un 17.III Radošā darbnīca Naskie pirkstiņi. Lieldienu dekori
Korģenes
no 14.30
bibliotēkā
10.III
Ainažu
Lasītāju klubiņā Vārds tikšanās ar Salacgrīvas novada
Tūrisma informācijas centra vadītāju Lieni Somi-Tiesnesi bibliotēkā
21. - 31.III
Korģenes
Izstāde Lieldien’ jozu lielu jostu bibliotēkā
vairāk diega, ne dzīparu
21.III
Svētciema
Rīta stunda bērniem Oliņš Boliņš un Lieldienu Bums
bibliotēkā
21. - 30.III
Tūjas
Literatūras izstāde Senlatviešu tradīcijas un ticējumi
bibliotēkā
Lieldienās
23.III 13.00 Tikšanās un muzikāls stāsts kopā ar izstādes autoru un
Liepupes pagasta kultūras dzīves vadītāju, mūziķi
Andri Zundi
24.III 15.00 Krustvārdu mīklu minētāju pēcpusdiena
Korģenes
bibliotēkā
29.III 15.00 Pavadīsim Lieldieniņu ar raibām oliņām, ar kadiķu
Liepupes
bibliotēkā
ziediņiem…
Martā
Liepupes
Izstāde Čaklās rokdarbnieces
bibliotēkā
Martā
Tūjieša Guntara Vītola fotoizstāde Ar jūras vēju matos… Svētciema
bibliotēkā
Literatūras izstādes
l Pa ceļu tālo, nezināmo - veltīta 1949. gada
deportāciju atcerei
l Lieldienu rotāsim, Lieldienu svinēsim
l Jaunā pavasara jaukumi tavam dārzam
l Mirkļi no dzīves un skatuves - izstāde par Latviešu
teātra māksliniekiem
l Literatūras izstādes bērniem un skolēniem
l Zaķi un truši ciklā Kas, ko, kur dara?
l Portrets - veltīta gleznotāja J. Rozentāla 150. jubilejai
Martā
Ainažu
Lieldienu rītā saulīte rotājas - tematisks pasākums
bibliotēkā
bērnudārza Randa sagatavošanas grupas audzēkņiem.
Lieldieniņas braukšus brauca, Asnus veda vezumā
25. marts - Latviešu tautas sāpe mūža garumā.
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
Izstāde ... vismaz mani vārdi aizpeld tajā upē, kurai
sievietes vārds - dzejniecei Amandai Aizpurietei - 60
Martā
Grāmatu izstādes, veltītas rakstnieku jubilejām
Salacgrīvas
bibliotēkā
Martā
Jaunieguvumu - nozaru un daiļliteratūras - izstāde
Tūjas
Ciklā Apceļosim Latviju! novadnieces Astras Tomsones bibliotēkā
fotoizstāde Skaista mana tēvu sēta: Vienkoču parks
(Līgatnē) un Gleznotājkalns (Siguldā)
Pinumu meistara limbažnieka Andreja Vītola darbu
izstāde Koka pinumu māksla.
Novadnieces Astras Tomsones fotoizstāde privātekspozīcija Mana dzīve caur vaļaspriekiem
Ikviens aicināts iepazīt jaunāko spēļu kolekciju
Spēles - atpūtai un radošai domai
Martā
Ievērojamu cilvēku dzīves jubilejas martā
Tūjas
bibliotēkas
info stends

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 3000 eks.

