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Salacgrīvas novada

izdevums

	 Pateicībā	par	Salacgrīvas	mākslas	sko-
las	audzēkņu	dalību	Ziemassvētku	kartīšu	
dizaina	konkursā	2017.	gada	18.	decembrī	
četri	mākslas	skolas	audzēkņi	un	divi	pe-
dagogi	 bija	 aicināti	 uz	 tikšanos	 ar	Valsts	

prezidentu	 Raimondu	 Vējoni.	 Lūk,	 viņi:	
Alise	 Sedleniece,	 Estere	 Līdaka,	 Ralfs	
Kreituss,	Sabīne	Taube	un	pedagogi	Katrī-
na	Gaile	un	Anna	Laicāne.

Imants Klīdzējs

Salacgrīvas novada mākslas skolas skolēni un skolotāji pie Latvijas valsts pezidenta

Pateicība no 
Valsts 

prezidenta
 6.	martā	plkst.	17	Salacgrīvā,	Rīgas	ie- 
lā	10a,	Dabas	aizsardzības	pārvaldes	Vidze-
mes	reģionālās	administrācijas	biroja	telpās	
notiks	informatīva	sanāksme	par	dabas	lie-
guma	Vidzemes akmeņainā jūrmala	dabas	
aizsardzības	 plāna	 izstrādi	 turpmākajam	 
12	gadu	periodam.	Dabas	aizsardzības	plā-
na	 uzdevums	 ir	 saskaņot	 dabas	 aizsardzī-
bas,	 dabas	 resursu	 izmantošanas,	 reģiona	
attīstības	un	iedzīvotāju	intereses	tā,	lai	tik-
tu	saglabātas	teritorijas	dabas	vērtības.	
	 Informatīvās	sanāksmes	laikā	klātesošie	
tiks	iepazīstināti	ar	dabas	lieguma	Vidzemes 
akmeņainā jūrmala	izveidošanas	mērķiem	
un	dabas	vērtībām,	dabas	aizsardzības	plā-
na	izstrādes	procedūru,	termiņiem,	iesaistī-
tajiem	ekspertiem,	plānotajiem	pētījumiem	
un	 iespēju	 piedalīties	 dabas	 aizsardzības	
plāna	izstrādē.
	 Dabas	liegums	Vidzemes akmeņainā jūr-
mala	ir	Eiropas	nozīmes	īpaši	aizsargājama	
dabas	 teritorija	 (Natura 2000).	 Lieguma	
kopējā	platība	ir	3371	ha,	tas	dibināts	1957.	
gadā.	Dabas	 lieguma	galvenais	 izveidoša-
nas	mērķis	ir	ES	nozīmes	biotopu	–	Jūras 
stāvkrasti,	Akmeņu sēkļi jūrā,	Daudzgadīgs 
augājs akmeņainajā pludmalē	 u.c.	 sagla-
bāšana.	 Vidzemes akmeņainās jūrmalas 

uzdevums	 ir	 no-
drošināt	sugu,	bio-
topu	 un	 ainavas	
daudzveidības	 sa-
glabāšanu;	sekmēt	
teritorijas	 dabisko	
biotopu	platību	un	
kvalitātes	saglabā-
šanos;	nodrošināt	teritorijas	kultūrvēsturis-
ko	ainavu	un	rekreācijas	resursu	ilgtspējīgu	
sociāli	ekonomisko	izmantošanu.
	 Aicinām	iedzīvotājus,	zemju	īpašniekus,	
komersantus	u.c.	iesaistīties	un	piedalīties,	
lai	 uzzinātu	 priekšlikumus	 un	 ieceres	 un	
laikus	paustu	viedokli	par	turpmāko	šīs	te-
ritorijas	apsaimniekošanu	un	izmantošanu!
	 Plānu	Dabas	aizsardzības	pārvaldes	uz-
devumā	 izstrādā	 SIA	Reģionālie projekti,	
adrese	Rūpniecības	 iela	 32b	 –	 501,	Rīga,	
LV-1045,	 www.rp.lv.	 Izteikt	 viedokli	 un	
iesniegt	priekšlikumus	par	turpmāko	dabas	
lieguma	 attīstības	 vīziju	 aicinām	 sanāk-
smes	 laikā	vai	 rakstiski,	adresējot	 tos	plā-
na	 izstrādātājai	 –	 SIA	Reģionālie projekti 
vai	plāna	izstrādes	vadītājai	Līgai	Blankai	
(liga@enviro.lv) līdz 27. martam.
	 Aicināti	visi	interesenti!

Informatīva sanāksme par 
dabas lieguma Vidzemes 
akmeņainā jūrmala dabas 

aizsardzības plāna izstrādes 
uzsākšanu

 Salacgrīvas	novada	domes	finanšu	ko-
miteja	 14.	 februārī	 izskatīja	 jautājumu	
par	Ainažu	 pirmsskolas	 izglītības	 iestā-
des	Randa	pievienošanu	Krišjāņa	Valde-
māra	Ainažu	pamatskolai.
	 Līdz	 šim	 veikti	 lieli	 priekšdarbi	 –	 ir	
atrastas	 telpas,	 izdomāts,	 kā	 tās	 pārbū-
vēt,	 veikta	 analīze,	 nosakot	 apvienoša-
nas	stiprās	un	vājās	puses,	plānotie	darbi	
sabalansēti	 atbilstoši	 Valsts	 būvniecības	
uzraudzības	 biroja	 prasībām.	 Veiktajā	
priekšizpētē	ir	konstatēts,	ka	ieguvēji	no	
tās	būtu	gan	bērni	un	vecāki,	gan	pašval-
dība.	Salacgrīvas	novada	domes	priekšsē-
dētājs	Dagnis	Straubergs	uzsver:	– Šobrīd 
esam pieņēmuši politisku lēmumu, kāds 
ceļš ir ejams. Protams, runāsim ar bēr-
nu vecākiem un darbiniekiem. Deputāti ir 
apsprieduši šo jautājumu, šī nav spontā-
na ideja. Bez pirmsskolas izglītības iestā-
des Ainaži nepaliks!
	 Šobrīd	 pirmsskolas	 izglītības	 iestā-
des	ēkai	 jāremontē	jumts,	kas	 izmaksātu	

aptuveni	70	000	eiro.	Namā	 trūkst	 telpu	
kopīgiem	 pasākumiem,	 tas	 atrodas	 ne	
īpaši	 labā	 vietā	 –	 pie	 tirdzniecības	 cen-
tra,	bērnu	 rotaļu	 laukums	 ir	noēnots,	 tas	
atrodas	 ziemeļu	 pusē.	Veicot	 apvienoša-
nu,	 pašvaldība	 uzlabotu	 bērnu	 sadzīves	
apstākļus,	 atvieglotu	 vecāku	 ikdienu	 un	
racionālāk	 izmantotu	 skolas	 telpas.	 Tur	
vide	ir	daudz	drošāka,	klusāka,	ir	iespēja	
bērniem	organizēt	pastaigas	un	sporta	no-
darbības	ārā.	
	 Pašvaldības	 vadītājs	 ir	 pārliecināts,	
ka	 finansiālā	 situācija	 abās	 iestādēs	 būs	
daudz	 labāka.	 – Mūsu mērķis ir ilglai-
cīgi un ekonomiski efektīvi risināt dažā-
dus jautājumus. Plānojam uz domes sēdi 
februārī sagatavot visus ekonomiskos 
aprēķinus. Šajā apvienošanas procesā 
un darbos plānojam ieguldīt vairāk nekā 
100 000 eiro. Telpās jāveic remonts, jāsa-
kārto tās atbilstoši prasībām un patīka-
mas bērniem, vecākiem un darbiniekiem. 
Bez telpu remonta un ēdināšanas bloka 

sakārtošanas atbilstoši prasībām plāno-
jam izbūvēt arī piebrauktuvi, lai pirms-
skolas izglītības iestādes bērniem un 
vecākiem būtu ērti tikt jaunajās telpās. 
Nevienai no izglītības iestādēm Ainažos 
netiks noņemts ikdienas finansējums, ne-
viena darbavieta netiks likvidēta, darbi-
niekiem tikai būs jāiet uz darbu skolā, – 
stāsta	Dagnis	Straubergs.
	 Remontdarbus	 pirmsskolas	 izglītības	
iestādes	 plānotajās	 telpās	 skolas	 dienvi-
du	pusē	veiks	tā,	lai	jaunais	mācību	gads	 
1.	septembrī	varētu	sākties	jau	apvienotā	
iestādē.	Tas	ir	optimistiskākais	variants.	
	 Domes	 priekšsēdētāja	 vietniece	 at-
tīstības	 jautājumos	 Evija	 Keisele	 stāsta,	
ka,	veicot	SVID	analīzi,	parādījies	daudz	
iespēju	–	drošāka	vide	āra	pastaigām	un	
aktivitātēm,	 estrāde	 pasākumiem	 un	 tā	
tālāk.	– Pedagogiem mācību procesā būs 
iespēja savā darbā izmantot modernās 
tehnoloģijas, jo skolā ir tehniskais aprī-
kojums, kopīgs ēdināšanas bloks, kopēja 

apkures sistēma, iespējama telpu optimi-
zācija. Liels pluss ir arī perspektīva – ja 
pēc plānotās izglītības reformas sešgad-
niekiem būs jāuzsāk skolas gaitas, viņu 
dienas ritms būs pakārtots mācību proce-
sam, – viņa	skaidro. 
	 Pašlaik	 pirmsskolas	 izglītības	 iestā-
di	Randa	 apmeklē	26	audzēkņi,	no	 tiem	 
14	ir	5—6	gadus	veci,	jauktā	vecuma	gru-
pā,	 ko	 apmeklē	2—4	gadus	vecie	 bērni,	
ir	12.
	 Pašreizējās	pirmsskolas	 izglītības	 ies-
tādes	 Randa	 telpas	 ir	 pašvaldības	 īpa-
šums.	 Kas	 notiks	 ar	 šīm	 telpām,	 īstas	
skaidrības	 nav.	 – Varbūt tās būs nepie-
ciešamas potenciālajam investoram, kurš 
plāno pansionāta būvniecību Ainažos? Ja 
nebūs, tad domāsim, ko darīt, meklēsim 
telpām pielietojamību, Apvienošana ne-
notiek, lai šis telpas atbrīvotu un kādam 
atdotu, neviens šīs telpas nav iekārojis, – 
uzsver	pašvaldības	vadītājs.

Ilga Tiesnese

Ainažu izglītības iestāžu reorganizācijā 
ieguldīs vairāk nekā 100 000 eiro
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aizgādņus.	Salacgrīvas	novadā	ir	seši	aiz-
gādņi	sešām	pilngadīgām	personām	ar	ie-
robežotu	rīcībspēju,	no	tām	trim	personām	
aizgādnība	ir	nodibināta	2017.	gadā.	

Bērnu manta
	 Bērnu	mantu	lietās	ir	pieņemti	seši	 lē-
mumi,	 t.sk.	 par	 bērnam	 piederošu	 trans-
portlīdzekļu	 pārdošanu,	 atļauju	 bērnam	
ik	mēnesi	 no	 sava	 konta	 noņemt	 zināmu	
naudas	 summu,	 nekustamo	 īpašumu	 pie-
ņemšanu	 dāvinājumā,	 atļauju	 pieņemt	
mantojumu.	Uz	2017.	gada	31.	decembri	
bāriņtiesā	aktīva	bija	31	mantu	lieta.	

Pieņemtie lēmumi
	 2017.	 gadā	 bāriņtiesā	 aktīvas	 bija	 
82	(88)	lietas	un	notika	38	(40)	sēdes,	ku-
rās	pieņemts	61	(80)	lēmums	(iekavās	aiz	
cipara	 skaits	2016.	gadā).	5	 (22)	 lēmumi	
pieņemti	par	aizbildņu	iecelšanu/atlaišanu,	
18	(22)	–	par	aizgādības	tiesību	pārtrauk-
šanu/atņemšanu/atjaunošanu,	 6	 (7)	 –	 par	
bērnu	mantu,	6	(6)	–	par	lietu	izbeigšanu,	
4	(5)	–	par	ārpusģimenes	aprūpē	esoša	bēr-
na	saskarsmi	ar	vecākiem,	1	(5)	–	ar	adop-
cijas	procesu	saistīts	lēmums,	7	(4)	–	par	
aizgādnību,	2	(3)	–	par	bērnu	izņemšanu/
ievietošanu	 audžuģimenē,	 2	 (0)	 par	 bēr-
nu	 ievietošanu/izņemšanu	 no	 institūcijas,	 

1	(3)	–	par	bērna	ievietošanu	citā	ģimenē,	
nepārtraucot	vecākam	aizgādības	tiesības,	
1	(1)	–	par	ģimenes	valsts	pabalsta	izmak-
su	 personai,	 kura	 faktiski	 audzina	 bērnu,	 
4	(1)	–	par	atzinuma	sniegšanu	 tiesai	par	
bērna	dzīvesvietas	noteikšanu	vai	saskar-
smi	ar	otru	no	vecākiem,	sevišķa	aizbildņa	
iecelšanu,	4	(1)	–	citi	lēmumi.
	 Bāriņtiesa	ir	piedalījusies	15	tiesu	sēdēs	
(2016.	gadā	8),	kurās	ir	lemts	gan	par	aiz-
gādības	tiesību	atņemšanu,	gan	bērnu	dzī-
vesvietas	noteikšanu	un	saskarsmi	ar	otru	
no	vecākiem,	gan	par	personas	rīcībspējas	
ierobežošanu.

Bāriņtiesu apliecinājumi
	 Bāriņtiesā	2017.	gadā	veikti	303	aplie-
cinājumi	(iepriekšējā	gadā	–	418),	no	tiem	
196	 (242)	 –	 Salacgrīvā,	 32	 (38)	 –	Aina-
žos	un	75	(138)	–	Liepupē.	Kopumā	tika	
sagatavoti	 56	 darījumu	 akti,	 apliecināti	
40	 (48)	darījumi	un	48	 (108)	paraksti	uz	
dažāda	 veida	 dokumentiem,	 sagatavo-
tas	 48	 pilnvaras	 un	 apliecinātas	 59	 (72)	
pilnvaras,	 sastādīti	 94	 nostiprinājuma	 lū-
gumi	un	apliecināti	263	(131)	paraksti	uz	
nostiprinājuma	 lūgumiem.	 Sastādīti	 arī	
4	 (2)	 testamenti	 (skatīt	 diagrammu).	 Par	
šiem	 apliecinājumiem	 pašvaldības	 bu-
džetā	ir	iekasēta	3363	EUR	valsts	nodeva	 
(2016.	gadā	4126	EUR).	

Salacgrīvas novada bāriņtiesas 
2017. gada pārskata ziņojums

Aizgādība
	 Līdz	 pilngadības	 sasniegšanai	 bērns	 ir	
vecāku	 aizgādībā.	 Bāriņtiesa	 2017.	 gadā	
ierosināja	 12	 lietu	 par	 aizgādības	 tiesību	
pārtraukšanu	vecākiem.	Sešas	tika	izbeig-
tas	un	bērnu	aizgādības	tiesības	vecākiem	
netika	pārtrauktas,	bet	14	bērnu	deviņiem	
vecākiem	 (piecām	mātēm	 un	 četriem	 tē-
viem)	 aizgādības	 tiesības	 tika	 pārtrauk-
tas.	 Šajā	 skaitā	 ietilpst	 arī	 divi	 vienper-
soniski	 pieņemti	 lēmumi.	 Salīdzinot	 ar	
2016.	 gadu,	 vecāku	 skaits,	 kuriem	 pār-
trauca	 aizgādības	 tiesības,	 samazinājies	 
par	12.	
	 Septiņi	bērni	palika	otra	vecāka	aizgā-
dībā,	septiņi	ievietoti	ārpusģimenes	aprū-
pē,	 no	 tiem	 trim	bērniem	nodibināta	 aiz-
bildnība	un	četri	 ievietoti	 institūcijā.	Trīs	
no	 institūcijā	 ievietotajiem	bērniem	ir	at-
griezušies	ģimenē	(Jelgavas	novada	bāriņ-
tiesas	lēmums)	un	vienu	bērnu	institūcijā	
ievietoja	Alojas	novada	bāriņtiesa.
	 Ja	 gada	 laikā	 pārtrauktās	 aizgādības	
tiesības	 nav	 atjaunojamas,	 bāriņtiesai	 jā-
sniedz	prasība	 tiesā	par	bērnu	aizgādības	
tiesību	 atņemšanu	 vecākiem.	 2017.	 gadā	
pārtrauktās	 aizgādības	 tiesības	 atjaunotas	
vienam	tēvam,	kura	trīs	bērni	atradās	mā-
tes	aprūpē.	Pārtrauktās	aizgādības	tiesības	
netika	atjaunotas	sešu	bērnu	četriem	vecā-
kiem.	
	 Bāriņtiesa	pieņēma	sešus	lēmumus	par	
prasības	iesniegšanu	tiesā	aizgādības	tiesī-
bu	 atņemšanai	 astoņiem	 vecākiem.	Tiesa	
aizgādības	tiesības	atņēma	trim	mātēm	un	
trim	tēviem.	Četru	bērnu	abiem	vecākiem	
vēl	notiek	tiesvedība.	Četri	bāriņtiesas	lē-
mumi	 ir	 pieņemti	 par	 bērnu	 ciemošanos	
pie	vecākiem,	kuriem	ir	pārtrauktas	aizgā-
dības	tiesības.

Ārpusģimenes aprūpe
	 Ārpusģimenes	 aprūpē	 esošo	 bēr-
nu	 skaits	 2017.	 gada	 31.	 decembrī	 bija	
32	 (34)	 bērni	 (iekavās	 bērnu	 skaits	 
2016.	 gada	 31.	 decembrī).	Aizbildnībā	 ir	
19	 (18)	 bērnu,	 audžuģimenē	11	 (14),	 bet	
institūcijā	–	2	(2)	bērni.	

Aizgādnība
	 Saskaņā	 ar	 tiesas	 nolēmumu	 par	 aiz-
gādnības	 nodibināšanu	 bāriņtiesa	 ieceļ	

Darba organizācija, 
kontakti

	 2017.	gada	1.	martā	darbu	sāka	Salac-
grīvas	 novada	 pārvēlētais	 bāriņtiesas	 sa-
stāvs.	Proti,	pastāvīgā	darbā	strādā	bāriņ-
tiesas	priekšsēdētāja	Maruta	Pirro	(Salac-
grīva,	Salacgrīvas	pagasts),	bāriņtiesas	lo-
cekle	Ginta	Jēkabsone	(Liepupes	pagasts,	
Ainaži	 un	Ainažu	 pagasts)	 un	 sekretāre,	
bāriņtiesas	 locekle	Dina	Bantersone.	Bā-
riņtiesa	savus	lēmumus	pieņem	koleģiālā	
sēdē,	vismaz	trīs	cilvēki,	tādēļ	bāriņtiesas	
sastāvā	 ir	 vēl	 trīs	 bāriņtiesas	 locekļi	 –	 
Ligita	 Dambe,	 Ināra	 Karlsone,	 Daiga	
Krūze	 –,	 kuru	 pastāvīgais	 darbs	 ir	 citās	
iestādēs.
 Bāriņtiesa apmeklētājus pieņem:
pirmdienās		 900–1800 
(pusdienlaiks	1300–1400) 

Salacgrīvā	un	Liepupē;
otrdienās		 800–900		 Salacgrīvā;
trešdienās		 800–1300		 Liepupē;
ceturtdienās	 830–1230		 Ainažos.	
 Kontakti: 
64071990,	25436459	 Salacgrīvā;
64023933,	28007713	 Liepupē;
64071313,	28007713	 Ainažos.
barintiesa@salacgriva.lv
	 Bāriņtiesa	nodrošina	bērnu	vai	personu	
ar	 ierobežotu	 rīcībspēju	 personiskās	 un	
mantiskās	 intereses.	 Papildus	 minētajam	
bāriņtiesa	sava	novada	iedzīvotājiem	veic	
arī	apliecinājumus:	izgatavo	pilnvaras,	sa-
gatavo	 un	 apliecina	 darījumus,	 apliecina	
parakstus,	 izgatavo	 testamentus,	 sastāda	
un	 apliecina	 nostiprinājuma	 lūgumus	 ze-
mesgrāmatai.	
 Par iedzīvotāju rīcību neatliekamās 
situācijās bērna dzīvības vai veselības 
apdraudējuma gadījumā.
	 Informāciju	 par	 bērna	 dzīvības	 vai	
veselības	 apdraudējumu	 bāriņtiesai	 var	
sniegt	 jebkurā	 citā	 bāriņtiesas	 darba	 lai-
kā	 (otrdienās,	 trešdienās	 un	 ceturtdie-
nās	 800—1300	 un	 1400—1700;	 piektdienās	
800—1300	 un	 1400—1600).	 Ārpus	 bāriņtie-
sas	 darba	 laika	 jāzvana	 policijai	 110	 vai	
neatliekamajai	 medicīniskajai	 palīdzī- 
bai	113.

Maruta Pirro,
Salacgrīvas novada bāriņtiesas 

priekšsēdētāja

Dzimšanas reģistrācija
	 Salacgrīvas	 novada	 Dzimtsarakstu	 no-
daļā	 2017.	 gadā	 reģistrēti	 44	 jaundzimu-
šie.	 Ja	 pieskaitām	 arī	 citās	 nodaļās	 reģis-
trētos	 mazos	 novadniekus,	 mums	 ir	 vēl	
par	11	mazuļiem	vairāk.	No	reģistrētajiem	 
20	ir	meitenes,	24	–	zēni.	Reģistrējot	dzim-
šanu,	 paternitātes	 atzīšanas	 iesniegumu	
rakstījuši	 28	 bērnu	 vecāki,	 bet	 divi	 dzim-
šanas	 ieraksti	 tika	 sastādīti	 bez	 ziņām	par	
tēvu.	 Pērn	 nav	 izmantota	 iespēja	 iesniegt	
trīspusējo	 paternitātes	 atzīšanas	 iesniegu-
mu.	
	 Vienai	 māmiņai	 piedzimis	 ceturtais	
bērns,	sešām	trešie,	20	–	otrie	un	17	–	pir-
mie	bērni.	Piecas	pilsētas	 ir	 reģistrētas	kā	
mūsu	 jaundzimušo	novadnieku	dzimšanas	
vietas.	 Valmierā	 pasaulē	 nākuši	 24	 bērni,	
Cēsīs	–	astoņi,	Siguldā	–	septiņi,	Rīgā	–	čet-
ri,	Jūrmalā	–	viens.
	 Meitenēm	doti	vārdi	Adrija,	Anete	Pau-
la,	Anna,	Annika,	Dārta,	Elizabete	Estere,	
Estere,	Grēta,	Ieva,	Paula,	Rebeka	un	Sāra.	
Divām	meitenēm	tikuši	dubultvārdi	–	Alise	
Elīza	un	Emīlija	Melānija.	Puišiem	doti	vār-
di	Aldis,	Alekss,	Armands,	Arvis,	Braiens,	
Bruno,	Edvards,	Everts,	Gustavs,	Kristers,	

Leino,	Markuss,	Matīss,	Mārcis	Jānis,	Mi-
kaēls,	Miks,	Miķelis,	Olivers,	Ostins,	Otto,	
Reinis,	Renārs	un	Selvins.
	 Ar	2017.	gada	1.	jūliju,	reģistrējot	dzim-
šanu,	bērniem	piešķir	personas	kodus,	kas	
nesatur	datus	par	dzimšanas	datumu.	Šādi	
personas	kodi	sākas	ar	32.
	 	Bērniem,	kuru	dzimšana	reģistrēta	Sa-
lacgrīvas	 novada	 Dzimtsarakstu	 nodaļā,	
dāvinājām	 dzimšanas	 apliecības	 vāciņus	
ar	 novada	 ģerboni.	 2018.	 gadā	 papildus	
dāvinām	 grāmatu	Mūsu bērns,	 kas	 ir	 gan	
kā	 skaista	 atmiņu	 klade	 par	 bērna	 pirmo	
dzīves	gadu,	gan	arī	noderīgu	padomu	un	
ieteikumu	avots.

Laulības
	 Mūsu	novadā	laulību	noslēguši	39	pāri,	
t.sk.	 arī	 4	 pāri,	 kuri	 jāvārdu	 teikuši	 Liep-
upes	 evaņģēliski	 luteriskajā	 draudzē.	 No	
35	Dzimtsarakstu	nodaļā	noslēgtajām	lau-
lībām	17	pāri	svinīgās	ceremonijas	organi-
zēja	ārpus	nodaļas	telpām.	Seši	pāri	vēlējās	
savas	 attiecības	 nostiprināt	 tikai	 juridiski,	
bez	 svinīgas	 ceremonijas	 rīkošanas.	 Šāds	
laulības	 reģistrēšanas	 veids	 kļūst	 aizvien	
populārāks.	 Mūsu	 novadā	 ģimeni	 nodibi-

nāja	17	vietējo	līgavaiņu.	20	līgavaiņi dzī-
vesvietu	 deklarējuši	 citos	 novados,	 viens	
norādījis	 uzturēšanās	 adresi	 ārvalstīs,	 bet	
viens	bija	ārzemnieks.	Savukārt	16	 līgavu	
bija	novada	iedzīvotājas,	22	pārstāvēja	ci-
tus	 novadus	 un	viena	norādījusi	 uzturēša-
nās	adresi	ārvalstīs.
	 Visvairāk	bija	pāru,	kuros	abi	laulībā	stā-
jās	pirmo	reizi,	–	27.	Pāri,	no	kuriem	viens	
laulībā	stājās	pirmo,	bet	otrs	otro	reizi,	bija	
astoņi,	 savukārt	 otrreiz	 abas	 puses	 laulībā	
stājās	četriem	pāriem.	
	 Pēc	 laulības	 noslēgšanas	 vīra	 uzvārdu	
pieņēma	30	sievu.	Četras	savam	uzvārdam	
pievienoja	vīra	uzvārdu,	bet	pirmslaulības	
uzvārdā	 palika	 piecas	 sievas.	 Neviens	 no	
precētajiem	 vīriešiem	 savu	 uzvārdu	 nav	
mainījis.
	 Interesanta	un	emocionāli	bagāta	piere-
dze	bija	piedalīšanās	lībiešu	kāzu	rituālā	–	
līdzināšanā.	Uzreiz	pēc	etnogrāfiskās	vedī-
bu	daļas	laulība	tika	noslēgta	un	reģistrēta	
juridiski.

Mirušo reģistrācija
	 2017.	gadā	Salacgrīvas	nodaļā	reģistrē-
tas	29	mirušas	personas	(2016.	gadā	–	47).	

Divi	no	reģistrētajiem	bija	citu	novadu	ie-
dzīvotāji.	 Kopējais	 mirušo	 skaits	 novadā	
tomēr	ir	lielāks,	jo	reģistrāciju	drīkst	veikt	
arī	citās	nodaļās.	
	 Apkopojot	 Iedzīvotāju	 reģistra	 da-
tus,	 mirušo	 novadnieku	 skaits	 sasniedz	 
102	(45	sievietes	un	57	vīrieši). No	mūsu	
novadā	reģistrētajiem	jaunākais	bija	57	ga-
dus	vecs	vīrietis,	bet	visgarāko	mūžu	pie-
dzīvojusi	96	gadus	veca	sieviete.	

	 Vēl	mūsu	nodaļā	dažādu	gadu	ierakstos	
ir	veikti	11	papildinājumi,	t.sk.	par	laulības	
šķiršanu	 astoņas,	 paternitātes	 atzīšana	 ie-
priekš	reģistrētā	dzimšanas	ierakstā	–	divas	
reizes	un	uzvārda	maiņa	bērnam	–	vienreiz.

	 Dzimtsarakstu	 nodaļas	 pakalpojumus	
novadā	sniedz	
l	 nodaļas	 vadītāja	 Līga	 Zālīte	 (tālr.	
64071979),	 Salacgrīvā,	 Smilšu	 ielā	 9,	 
1.	stāvā,	107.	kabinetā;
l	 nodaļas	vadītājas	vietniece	Ginta	Jēkab-
sone	 (tālr.	 64023933,	 28007713)	Mežgra-
vās,	Liepupes	pagasta	pārvaldē.

Līga Zālīte,
Salacgrīvas novada 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Par 2017. gadu Salacgrīvas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā
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	 Salacgrīvas	 novads	 īsteno	 uz	 attīstību	
virzītu	 atbildīgu	 un	 ilgtspējīgu	 politiku.	
Neņemt	 kredītus	 –	 tas	 šodien	 nozīmē	 ne-
attīstīties.	Sakārtota	 infrastruktūra	un	vide	
veicina	to,	lai	iedzīvotāji	būtu	apmierināti.	
Vairāk	 investējot	 infrastruktūrā,	 var	 veici-
nāt	 uzņēmēju	 interesi	 par	 novadu,	 rosināt	
novadā	darbojošos	uzņēmumus	investēt	arī	
pašiem.	 Sakārtotā	 vidē	 var	 attīstīties	 biz-
ness,	 tajā	vēlas	 ienākt	vietējie	un	ārzemju	
investori	 ar	 uzņēmumiem	 un	 ražotnēm.	
Daudzi	 kredīti	 ņemti,	 lai	 sakārtotu	 ūdens	
un	kanalizācijas	saimniecības	visā	novadā.	
Pēc	tam,	kad	veikti	pazemes	darbi,	var	sākt	
kārtot	 virszemes	 infrastruktūru,	 un	 tas	 arī	
tiek	darīts.
	 Esošos	kredītus	varētu	dalīt	divās	daļās	–	 
tajos,	kas	ņemti	līdz	novada	veidošanai	un	
jau	 esot	 kopā	novadā.	Kredīti	Salacgrīvas	
novadā	tiek	ņemti	projektu	realizācijai,	lie-
lākā	 daļa	 –	 Eiropas	 Savienības	 vai	 valsts	
finansēto	projektu	 līdzfinansēšanai,	 tā	pie-
saistot	vairāk	līdzekļu	investīcijām	novada	
teritorijā.
	 Kredītu	 atmaksas	 termiņš	 tiek	 plānots	 
20	 gadu,	 lai	 nebremzētu	 iespējas	 īstenot	
projektus,	jo	to	nosacījumi	mēdz	būt	dažā-
di	–	 ir	projekti,	kam	nepieciešams	priekš-
finansējums,	 un	 tikai	 tad	 var	 iegūt	 fondu	
finansējumu.	Saņemot	ES	fondu	finansēju-
mu,	tiek	atmaksāta	kredīta	daļa.	
	 Kopējās	 kredītsaistības	 2018.	 gada	
1.	 janvārī	 Salacgrīvas	 novadam	 bija	 
3	893	048	eiro,	kas	tikai	nedaudz	pārsniedz	
naudas	atlikumu	no	2017.	gada	(naudas	at-
likums	uz	gada	sākumu	ir	3	195	368	eiro)	–	

tas	liecina	par	spēju	kredītus	nomaksāt	jau	
šogad.	Taču	vai	 tas	būtu	pareizs	 lēmums?	
Tas	nozīmētu	neturpināt	attīstīt	un	uzlabot	
infrastruktūru,	 realizējot	 mazāku	 daļu	 no	
attīstības	plānā	iezīmētajām	prioritātēm.
	 Pašvaldībām	 kredītu	 ņemšanas	 nosacī-
jumus	 nosaka	 likums	 Par valsts budžetu 
2018. gadam,	 kur	 noteikts	 kopējais	 visu	
pašvaldību	 aizņēmumu	 palielinājuma	 ap-
mērs	un	mērķi,	kam	aizņēmumus	var	ņemt.
	 Tie	ir:
l	 Eiropas	Savienības	fondu	un	pārējās	ār-
valstu	finanšu	palīdzības	līdzfinansēto	pro-
jektu	īstenošanai;
l	 ceļu	un	to	kompleksa	investīciju	projek-
tiem,	 kur	 aizņēmuma	 apmērs	 nav	 lielāks	
par	75%	no	kopējām	izmaksām.	Pašvaldī-
bai	pašai	jālīdzfinansē	25%	no	izmaksām;
l	 kultūras	 iestāžu	 investīciju	 projektiem,	
kur	aizņēmuma	apmērs	nav	lielāks	par	60%	
no	 kopējām	 izmaksām.	 Pašvaldībai	 pašai	
jālīdzfinansē	40%	no	izmaksām;
l	 kurināmā	iegādei	un	pirmpirkumu	tiesī-
bu	izmantošanai;
l	 izglītības	 iestāžu,	 t.sk.	 pirmsskolas,	
investīciju	 projektiem,	 sociālo	 iestāžu	 in-
vestīciju	projektiem,	pašvaldību	katlumāju	
energoefektivitātes	uzlabošanas	investīciju	
projektiem,	investīcijām	ārkārtas	(avārijas)	
seku	neatliekamai	novēršanai	un	pašvaldī-
bu	autonomo	funkciju	veikšanai	nepiecie-
šamā	transporta	iegādei;
l	 pašvaldību	prioritāro	investīciju	projek-
tu	 īstenošanai	 ar	 maksimālo	 aizņēmumu	
summu	400	000	eiro.
	 Kārtību,	 kādā	 pašvaldība	 var	 paņemt	

Nr. 
p.k.  Mērķis Parakstīšanas 

datums 
Apmaksas 

termiņš 

Neapmaksātā 
summa uz 

01.01.2018.

Atmaksājams 
2018.gadā

Neapmaksātā 
summa uz 

01.01.2019.

1
Krišjāņa Valdemāra 
Ainažu pamatskolas 
renovācija

01.07.2003. 20.06.2023.  114 114 €  17 075 €  97 039 € 

2 PII Randa renovācija 04.11.2005. 20.01.2025.  84 831 €  11 725 €  73 106 € 

3 Liepupes vidusskolas 
renovācija 22.11.2006. 20.08.2021.  39 217 €  10 456 €  28 761 € 

4 Duntes tautas nama 
renovācija 22.12.2006. 20.08.2021.  24 986 €  6 545 €  18 441 € 

5

KF Ūdenssaimniecības 
attīstība Austrumlat-
vijas upju baseinos 
īstenošanai

29.03.2007. 20.03.2027.  106 784 €  11 554 €  95 230 € 

6
ERAF Ūdenssaimniecības 
attīstība mazās 
apdzīvotās vietās

29.03.2007. 20.03.2027.  247 241 €  - €  247 241 € 

7
Pagastmājas jumta re-
monts, inventāra iegāde 
Duntes tautas namam

01.06.2007. 20.03.2022.  17 645 €  4 166 €  13 479 € 

8 Pagasta ceļu remonts 01.06.2007. 20.03.2022.  61 541 €  14 496 €  47 045 € 

9 Liepupes vidusskolas ēdi-
nāšanas bloka renovācija 05.06.2007. 20.05.2022.  26 881 €  5 976 €  20 905 € 

10 Liepupes vidusskolas 
fasādes siltināšana 23.07.2007. 20.06.2022.  15 956 €  3 563 €  12 393 € 

11 Nekustamā īpašuma 
iegāde 16.05.2008. 20.09.2018.  17 490 €  17 490 €  - € 

12 Katlumājas rekonstrukcija 20.10.2008. 20.10.2023.  16 891 €  2 942 €  13 949 € 

13
KF Ūdenssaimniecības 
attīstība Austrumlatvijas 
upju baseinos īstenošanai

19.12.2008. 20.08.2028.  277 891 €  25 857 €  252 034 € 

14
ERAF projektam Zilā ka-
roga prasību nodrošināša-
na Baltijas jūras reģionā

19.06.2009. 20.05.2029.  18 585 €  - €  18 585 € 

15 Muižas ielas rekonstrukci-
ja – LAD projekts 14.09.2009. 20.07.2024.  57 919 €  8 588 €  49 331 € 

16

Jūras siltums kā 
atjaunojamās enerģijas 
izmantošana siltumapgā-
des sistēmā

19.07.2010. 20.06.2030.  115 196 €  - €  115 196 € 

17
ERAF projekts 
Ūdenssaimniecības 
attīstība Liepupes ciemā

26.08.2010. 20.09.2030.  84 039 €  6597 €  77 442 € 

18
ELFLA projekts Rekreāci-
jas infrastruktūras izveide 
Ainažu pilsētā

01.10.2010. 20.09.2030.  25 311 €  1986 €  23 325 € 

19
ELFLA projekts Liepupes 
vidusskolas sporta zāles 
rekonstrukcija

28.03.2011. 20.12.2021.  8318 €  2083 €  6 235 € 

20
LAD Kultūras infrastruktū-
ras rekonstrukcija Salac
grīvas novadā

26.09.2011. 20.12.2018.  6479 €  6479 €  - € 

21
Saules enerģija siltajam 
ūdenim Salacgrīvas 
novadā

15.05.2012. 20.06.2020.  5147 €  2071 €  3076 € 

22
Veloceliņu tīklu attīstība 
un uzlabošana Centrālās 
Baltijas reģionā

06.08.2012. 20.08.2032.  12 559 €  - €  12 559 € 

Kredīti Salacgrīvas novadam – risks 
nākamajām paaudzēm vai iespēja attīstīties?

Salacgrīvas novada domes saistību apmērs procentos 
(ietverot plānotos kredītus 2018. gadā)

Atļautās kredītsaistības 20% no 2018. gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez valsts budžeta transfertiem noteiktiem mērķiem

Salacgrīvas novada domes kredītsaistības (ietverot plānotos kredītus 2018. gadā ), %

23

EZF projekts Mūzikas un 
deju studijas izveide Liep
upes pagastā un bērnu 
rotaļu laukumu izveide

18.09.2012. 20.09.2018.  4042 €  4 042 €  - € 

24

Latvijas un Šveices 
sadarbības projektam 
Salacgrīvas novada mul-
tifunkcionālā jaunatnes 
iniciatīvu centra izveide

21.11.2012. 20.11.2032.  147 480 €  9 832 €  137 648 € 

25

Igaunijas – Latvijas –  
Krievijas pārrobežu 
sadarbības programmas 
projekta Sadarbība teātra 
un mūzikas mākslu attīstī-
bā īstenošanai

26.02.2013. 20.02.2023.  10 248 €  1 708 €  8540 € 

26
EZF projekta Multifun
kcionālā centra izveide 
Salacgrīvā īstenošanai

16.04.2013. 20.04.2033.  122 403 €  - €  122 403 € 

27

ELFLA projekta Sporta un 
atpūtas kompleksa «Zvej-
nieku parks» rekonstruk-
cija īstenošanai

16.04.2013. 20.04.2033.  134 416 €  8 672 €  125 744 € 

28

Projektam Kompleksi 
risinājumi siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināša-
nai Salacgrīvas vidusskolā

20.06.2014. 20.06.2034.  481 487 €  - €  481 487 € 

29
Ūdenssaimniecības 
attīstība Salacgrīvas 
pilsētā

04.07.2014. 20.06.2034.  769 494 €  46 636 €  722 858 € 

30 Ūdenssaimniecības 
attīstība Tūjā 04.07.2014. 20.06.2034.  46 530 €  2820 €  43 710 € 

31

KPFI projekta Siltumnīc
efekta gāzu emisijas 
samazināšana Salacgrī-
vas novada pašvaldības 
publisko teritoriju apgais-
mojuma infrastruktūrā 
īstenošanai

21.05.2015. 20.05.2035.  50 334 €  - €  50 334 € 

32

SIA Salacgrīvas ūdens 
pamatkapitāla palieli-
nāšanai ERAF projektu 
īstenošanai Svētciemā, 
Vecsalacā, Korģenē un 
Ainažu pilsētā

21.08.2015. 20.08.2035.  259 292 €  14 608 €  244 684 € 

33 Valmieras ielas atjauno-
šanai 05.07.2016. 20.06.2036.  167 906 €  9 076 €  158 830 € 

34
Autotransporta iegādei 
pašvaldības autonomo 
funkciju veikšanai 

22.07.2016. 20.07.2023.  116 265 €  20 220 €  96 045 € 

35 Salacgrīvas pilsētas 
Rīgas ielas pārbūve 11.05.2017. 20.05.2037.  137 665 €  5373 €  132 292 € 

36
ELFLA projekta Vieta 
pozitīvām emocijām 
realizācijai

14.07.2017. 22.07.2022.  19 269 €  2259 €  17 010 € 

37

Projekta Ainažu pilsētas 
Jāņa Asara un Valdemāra 
ielas asfalta seguma 
atjaunošanai realizēšanai

31.08.2017. 20.08.2037.  41 196 €  996 €  40 200 € 

     € 3 893 048  € 285 891  € 3 607 157 

Sagatavoja I. Lazdiņa

Salacgrīvas novada domes pārskats par aizņēmumiem un 
atmaksājamām kredīta summām 2018. gadā

kredītus,	 nosaka	 Ministru	 kabineta	 notei-
kumi	Par pašvaldību aizņēmumiem un gal-
vojumiem.	Tie	paredz	–	lai	pašvaldība	tiktu	
pie	 kredīta,	 jāpieņem	 domes	 lēmums	 par	
kredīta	 ņemšanu,	 jāvēršas	 Pašvaldību	 aiz-
ņēmumu	 un	 galvojumu	 kontroles	 un	 pār-
raudzības	padomē,	kur	jāsaņem	tās	lēmums	
ar	 atļauju	 slēgt	 kredīta	 līgumu.	 Padomei	
jāsniedz	 virkne	 dokumentu,	 kas	 apliecina	
prasītā	 kredīta	 pamatotību	 un	 atbilstību	
likumā	 atļautiem	 mērķiem.	 Plānojot	 savu	
finanšu	 plūsmu,	 pašvaldība	 izvērtē,	 kuros	
gadījumos	 projektu	 līdzfinansējumu	 veikt	
pašiem	un	kuru	projektu	realizēšanai	ņemt	
kredītus,	lai	samazinātu	birokrātisko	doku-
mentu	apjomu,	kas	jāgatavo	kredītu	uzrau-
dzības	padomei.
	 Pašvaldība	kredītus	ņem	Valsts	kasē,	kur	
gada	 procentu	 likme	 ir	 0,25%	 (iekļaujot	
maksu	 par	 valsts	 aizdevumu	 izsniegšanu	
un	 apkalpošanu)	 –	 gada	 procentu	 fiksē-
šanas	periods	 ik	pēc	gada	(informācija	no	
www.kase.gov.lv).	0,25%	gadā	no	izsniegtā	
aizdevuma	atlikuma	ir	maksa	par	aizdevu-
ma	 izsniegšanu	un	apkalpošanu.	Gada	 in-
flācijas	procents	 ir	2,9%	(Latvijas	Bankas	

2017.	gada	inflācijas	prognoze	joprojām	ir	
2,9%.	Gaidāms,	ka	arī	2018.	gadā	inflācija	
saglabāsies	 2,9%	 līmenī…	Paredzams,	 ka	
2019.	gada	inflācija	būs	2,6%	(informācija	
no	www.banka.lv	–	Latvijas	Bankas	prog-
nozes	(aktualizēts	19.12.2017.)).
	 Iepriekš	minētā	 informācija	 liecina,	 ka	
pašvaldība	 jau	 iegūst	 2,35%	 uz	 inflācijas	
rēķina	(katru	gadu),	ņemot	kredītus	un	in-
vestējot	 šodien,	 jo	 nākamgad	 par	 to	 pašu	
naudu	varēs	izdarīt	mazāk.
	 Pašvaldībām	atļautais	saistību	apmērs	ir	
noteikts	20%	no	2018.	gada	pamatbudžeta	
ieņēmumiem	(bez	valsts	budžeta	ieskaitīju-
miem	noteiktiem	mērķiem),	atsevišķos	ga-
dījumos	lai	neaizkavētu	ES	projektu	reali-
zēšanu,	ar	finanšu	ministra	atļauju	ir	iespēja	
šo	20%	slieksni	pārkāpt.
	 Salacgrīvas	novadam	saistību	apmērs	ir	
7%	 ar	 tendenci	 samazināties,	 jau	 ietverot	
plānotos	2018.	gada	kredītus	820	917	eiro	
apmērā.
	 Atmaksājamā	 summa	 2018.	 gadā	 ir	
285	 891	 eiro.	 Jebkuru	 no	 kredītiem	 var	
atmaksāt	 arī	 ātrāk,	 šāda	 iespēja	 paredzēta	
kredīta	līgumos.

http://www.kase.gov.lv
http://www.banka.lv
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	 10.	 februārī	 Salacgrīvas	 kultūras	 namā	
rīboņa,	skaļās	dziesmas	un	maskas	liecinā-
ja,	ka	gads	ir	pagājis	un	klāt	kārtējais	Salac-
grīvas	Masku	tradīciju	festivāls,	šogad	jau	
astotais.	
	 To	 atklājot,	 Salacgrīvas	 kultūras	 nama	
vadītāja	Pārsla	Dzērve	sacīja:	–	Salac grīvai 
labais gals būs uz augšu, jo maskas atkal ir 
klāt! Viss sliktais tiks aizmēzts, un mēs ie-
sim tik uz labo. Šogad festivālā esam izlai-
duši āra sadaļu. Dimdināsim, rībināsim un 
ņemsimies te, lielajā kultūras nama zālē, jo 
šajā reizē mums jānosvin saimnieku – folk
loras kopas «Cielava» – trīsdesmit gadu 
jubileja. Esmu pārliecināta, ka to vislabāk 
izdarīt pie bagātīgi klātiem galdiem.
	 Pirms	sumināt	jubilāru,	Pārsla	pastāstīja	
kā	Cielava	 nonākusi	 līdz	 vecīšu	maskām,	
ar	kurām	piedalās	visos	gadskārtu	svētkos.	
Kopai	Cielava	kā	čigāniem,	cūkai,	ragani-
ņai,	velnam,	garajai	sievai,	vilkam,	āzim	un	
dzērvei	maskošanās	sākusies	2001.	gadā	ar	
piedalīšanos	Daugavpils	2.	masku	tradīciju	
festivālā.	Tā	bija	pirmā	pieredze,	izzināša-
na,	savas	maskas	meklēšana.	Tomēr	Ciela-
va	turpināja	meklēt	mūspusei	raksturīgāko.	
Un	arī	atrada,	jo	jau	4.	Daugavpils	masku	
festivālā	 un	 arī	Venēcijas	masku	 festivālā	
Cielava	devās	kā	vecīši.	
	 Vakara	 saimnieki	 Laima	 Rozenaua	 un	
Jānis	Nadeždins	 un	 viesi,	 kājās	 stāvot	 un	
aplaudējot,	 sagaidīja	 jubilārus	 –	Cielavas 
vecīšus,	kas	ieradās	ar	savām	dziesmām	un	
rituāliem.
	 Pirmie	 savu	 sveicienu	 jubilāram	 nesa	
Salacgrīvas	vidusskolas	folkloras	kopa	Zē-
ģelīte,	ko	tāpat	kā Cielavu	vada	Zenta	Men-
nika.	Šī	priekšnesuma	laikā	vecīši	paguva	
pārģērbties	un	visi	sveica	Cielavas	dziedā-
tājus	 ar	 tautasdziesmu	 Cielava baltgalve, 
daudz tavu bērnu…
	 Folkloras	 kopa	 Cielava	 dibināta	 
1988.	 ga	dā.	 Tas	 Latvijā	 bija	 nacionālās	
identitātes	 apzināšanās	 laiks,	 kad	 katrs	
meklēja	 un	 atrada	 savu	 ceļu,	 dziesmu	 un	
deju.	Pirmā	vadītāja	Rasma	Balode,	 tagad	
Petmane,	 tolaik	 iedibināja	 tradīciju	 kopu,	
kas	ar	lustīgām	latviešu	dziesmām	priecēja	
pasākumos,	viesībās	un	pie	ugunskura.	Bet	
kopš	1995.	gada	–	jau	23	gadus	–	kopas	va-
dītāja	ir	Z.	Mennika.	Pateicoties	tieši	viņai,	
Cielava	ilgstošos	meklējumos	atradusi	savu	
seju	un	savas	dziesmas,	un	tagad	droši	var	
teikt	–	Cielavu	pazīst,	jo	jubilāru	sveikt	bija	
sabraukuši	labākie	draugi	no	visas	Latvijas.	
	 Kultūras	 nama	 vadītāja	 vakara	 viesus	
iepazīstināja	ar	katru	Cielavas	dalībnieku.	
Tika	 nosaukta	Dace	Grāvīte,	 Ieva	Bitēna,	
Iveta	Kalniņa,	Laura	Eimane,	Madara	Kal-
niņa,	 Rūta	 Lepiksone,	 Inese	 Liepiņa-Val-
jusa,	 Jānis	 Nadeždins,	 Laima	 Rozenaua,	

Cielava svin 30. jubileju reizē ar 
Masku festivālu

Mairita	 Andersone,	 Ilze	 Andersone,	 Ilze	
Kripēna,	Biruta	Gulbe,	Inga	Starčaka.	Kopš	
1988.	gada	kopā	ir	Daina	Grandberga,	bet	
Ilma	Lubiņa	 un	Z.	Mennika	 tajā	 darbojas	
no	pašiem	pirmsākumiem.	
 Cielavu	 jubilejā	 sveica	Salacgrīvas	 no-
vada	domes	priekšsēdētāja	vietniece	izglī-
tības,	 kultūras	 un	 sporta	 jautājumos	Evija	
Keisele	 un	 maskā	 tērpta	 čakla,	 atraktīva,	
pielaidīga	un	 enerģiska	meitene	no	 ciema	
padomes,	kura	vēlāk	izrādījās	esam	novada	
domes	 priekšsēdētājs	 Dagnis	 Straubergs.	
Sveicēju	vidū	bija	Latvijas	Nacionālā	kul-
tūras	 centra	 eksperte	 folkloras	 jomā	 Gita	
Lancere,	kura	jubilārei	vēlēja	nezaudēt	un	
saglabāt	 zinātkāri,	 būt	 tikpat	 skaistai	 un	
jaunavīgai.
	 No	folkloras	kopām	pirmie	jubilejā	svei-
ca Delve	no	Vidrižiem.	Viņi	bija	atbraukuši	
ar	pašu	lasītajiem	sarmas	kokiem,	kas	līdz	
Salacgrīvai	atkusuši.	Bet	ko	nu	darīt	–	jādā-
vā	tādi,	kādi	tie	ir.	Viņi	uzsvēra	–	galvenais, 
lai galva strādā! Delves	vēlējums	bija,	lai 
lauki zaļoti jauki, lai sēkla kā jūra, lai paši 
sidrabā mērcēti, lai āboli kā ziloņi, lai zirgi 
kā lāči, lai vienmēr kāda reņģe mājās, lai 
draugi nebūtu skopi, lai izdodas raža un 
lopi.	
 Sītava	 no	 Puzes	 jubilārei	 vēlēja	 vēl	 
100	gadu	un	zīlēja	bagātu	un	darbīgu	laiku.	
Vietējā	 čigānu	 tabora	 –	 senioru	 deju	 ko-

pas	Saiva	–	sveiciens	bija	pielāgots	putras	
mēnesim,	viņi	vēlēja	cielaviešiem	vienmēr	
pilnus	vēderus,	daudz	draugu,	bērnu	un	vēl	
vairāk	dziesmu.	Nāburgi	no	Valkas,	izpucē-
jušies	ne	pa	jokam,	pa	taisno	no	Venēcijas	
festivāla	 Cielavas	 vecīšiem	 bija	 atveduši	
Livonijas	viduslaiku	 tērpos	skaisti	ģērbtas	
sievietes,	vitamīnus	un	nāburgšņabi.	Baus-
kas	Vecsaules	sveiciens	bija	vesela	ķekatu	
izrāde	ar	dziesmām,	dejām	un,	protams,	dā-
vanām.	Dvīga	no	Saulkrastiem	pauda	pār-
liecību,	ka	uz	Salacgrīvu	mērojusi	visgarā-
ko	ceļu	–	700	km.	Un	izrādījās,	ka	saulkras-
tieši	visus	veiktos	ceļus	skaitījuši	kopā,	jo	
uz	 Salacgrīvas	 masku	 festivālu	 nākuši,	
braukuši,	šļūkuši	jau	septīto	reizi,	šoreiz	ar	
vislielāko	torti	un	laba	vēlējumiem.	Sudma-
liņas	no	Valkas	jubilārei	atveda	visšķībākās	
narcises,	nomierinošus	līdzekļus	un	čigānu	
danci.	 Ar	 Meteņu	 dziesmām	 Cielavu	 su-
mināja	 Cesvaines	 Krauklēnieši,	 Dimzēns 
no	 Jelgavas,	 un	 Saldus	 novada	Medainis.	
Sveicēju	vidū	arī	senioru	koris	Salaca.	
	 Lielu	 paldies	Cielavai	 un	 Z.	Mennikai	
par	latvisko	tradīciju	kopšanu	un	mācīšanu	
sacīja	skolotāja	Lolita	Valaņina	un	Zēģelī-
te:	– Bez jums nav iedomājama pavasara 
saulītes sagaidīšana pilskalnā, Līgo svētki 
jūrmalā ar vītnēm un lielo ugunskuru, tā-
pat augusta pēdējā sestdiena ar ugunsku-
riem pie jūras. Paldies «Cielavai», paldies 

Zentiņai un vēl vismaz 3 x 30! Cielaviešus 
jubilejā	sveica	arī	kopas	dibinātāja	un	pir-
mā	vadītāja	R.	Petmane:	– Paldies par šo 
skaisto atmiņu vakaru! Es toreiz – kopas 
aizsākumos – biju konservatorija studente, 
darījām, kā pratām. Tajos pirmajos piecos 
gados asinājām to lāpstu, ar kuru tagad 
Zenta rok dziļi un pamatīgi. Lai izdodas!
	 Kad	 saimnieki	 Laima	 un	 Jānis	 svei-
cējus	 bija	 pacienājuši	 ar	 alu	 un	 pīrāgiem,	 
Z.	 Mennika	 sacīja	 paldies	 visiem	 sveicē-
jiem:	– Nedomāju, ka mūsu svētki izvērtī-
sies tik skaisti! Man ir ļoti liels prieks par 
savām meitenēm. Mums kopā ir labi, un to 
šovakar jūs redzat. Klātesošajiem	 Ciela-
va	 nodziedāja	 jūras	 dziesmu	un	visi	 kopā	
veldzējās	 tautasdziesmā	Pie Dieviņa gari 
galdi…
	 Īpašu	 pateicību	 –	 raganu	 vainagu	 ar	
kūpinātas	 reņģes	 rotājumu	 –	Cielava	 bija	
sarūpējusi	 saviem	 draugiem	 un	 atbalstītā- 
jiem	 –	 Gitai	 Lancerei,	 P.	 Dzērvei,	 Inesei	
Jerānei,	Vizbulītei	Treijai.	Visas	ciemos	at-
braukušās	folkloras	kopas	saņēma	uzslavas	
rakstus.
	 Un	tad	jau	bija	klāt	laiks	ēst	zirņus,	ska-
tīties	 individuālo	 masku	 skati	 un	 ļauties	
dančiem	kopā	ar	Cielavas spēlmaņiem	un	
citām	kopām.

Ilga Tiesnese

Fotosesijā tapusi folkloras kopas Cielava bilde tepat pie jūras...

	 29.	 janvārī	Salacgrīvas	vidusskolā	pēc	
skolas	 padomes	 ierosinājuma	 notika	 vēl	
nebijusi	akcija	–	BEZ-telefona	diena.	Tajā	
ikviens	 Salacgrīvas	 vidusskolā	 tika	 ai-
cināts	 nolikt	 savu	 tālruni	 un	 vairāk	 laika	
pavadīt	 kopā	 ar	 cilvēkiem.	Un	 jāteic,	 ka	
mūsu	skolas	skolēni	savā	ikdienā	var	iztikt	
bez	mobilo	tālruņu	izmantošanas.
	 Aptaujājot	 gan	 pedagogus,	 gan	 skolē-
nus,	varēja	secināt,	ka	akcija	noritēja	veik-
smīgi.	Tajā	piedalījās	lielākā	daļa	skolēnu.	
Bija	tādi,	kuri,	 lai	atturētos	no	kārdināju-
ma	izmantot	tālruni,	to	bija	atstājuši	mājās	
vai	 atdevuši	 klases	 audzinātājai.	 Skolēnu	
viedokļi	par	akciju	bija	šādi:	–	Smadzenes 
vairāk strādāja. Bikses bez telefona likās 
vieglākas. Vairāk varēja koncentrēties 
mācībām. Ļoti grūti bija rakstīt ieskaiti 
bez telefona. Nebija iespējams sazināties 
ar citiem. Vienā brīdī pat aizmirsu par te-
lefonu. Šādi varētu būt visu laiku. Skolo-
tāj, tumbiņa skaitās? Man jau tikai „tum-
biņa” skan. Taču tā bez telefona neskan. 
Ja daļa skolēnu ir telefonatkarīgi, tas ne-
nozīmē, ka telefoni jānoņem visiem. Starp 

skolēniem ir sliktas attiecības, un telefons 
ir tas, kas glābj no kontaktēšanās ar pārē-
jiem. Nē, tas nebija grūti, man vienā brīdī 
likās – kaut kā trūkst, nu jā, pierasts, ka te-
lefons ir rokās, bet – var iztikt. Sajūta tāda 
interesanta.	 Akcijas	 mērķis	 bija	 motivēt	
pašus	skolēnus	pievērst	uzmanību	tam,	
cik	 bieži	 tiek	 izmantots	 tālrunis	
un	vai	 tiešām	bez	 tā	nav	 iespē-
jams	 iztikt.	Akcijas	moto	 bija	
Vai tu vari?.	Tas	atspoguļojās	
arī	 skolā	 izvietotajās	 afišās.	
Tomass	 teica:	 –	 Smieklīgi ir 
zaudēt derībās pret afišu, pret 
papīra gabalu.
	 Pedagogu	viedoklis	par	ak-
ciju	 bija	 pozitīvs.	 Lūk,	 ko	 šajā	
dienā	 novērojuši	 vairāki	 pedagogi:		
–	Varētu teikt, ka visa klase akciju atbalstī-
ja. Neierasti daudzus bērnus šodien starp-
brīdī satiku klasē. Dienas beigās daudzi 
atzina, ka nemaz tik grūti nebija. Sajutu, 
ka man klasē ir vairāk bērnu. Prieks bija 
par skolēnu nopietno attieksmi. Ļoti atbal-
stu šādu akciju un ceru, ka mēs visi kopā 

to varētu padarīt par tradīciju. Skolēni 
ievēroja noteikumus, starpbrīžos spēlēja 
spēles. Noteikti atbalstītu, ja būtu šādas 
akcijas turpinājums – varētu kaut vai reizi 
nedēļā iztikt bez telefona. Bez mobilajiem 
skolēni starpbrīžos bija agresīvāki, ska-

ļāki, pēkšņi vairs nezināja, ar ko no-
darboties, – dažiem, aizrādot par 

telefona lietošanu starpbrīdī, 
atbilde bija, ka tā esot viņu iz-
vēle – piedalīties vai nepieda-
līties akcijā... un sadusmojās. 
Kopumā akcija parādīja, cik 
liela tomēr ir bērnu atkarība 

no telefona.	 Zēni noturējās, 
taču jutu, ka viņiem trūkst, ar ko 

sevi nodarbināt starpbrīdī. Teicu: 
„Runājieties”, bet atbilde bija: „Nav 

par ko, viss jau izrunāts”. Bet pašiem šī 
diena likās interesanta. Mana klase kat-
ru dienu dzīvo bez telefoniem no 1. kla-
ses, tāpēc nebija nekā, ko apspriest, skolā 
telefoni skolēnu rokās bija redzami stipri 
mazāk, bet dažiem tomēr bija komentāri 
par šādu dienu. Sen nebija redzēts, ka tik 

daudz skolēnu stāv pie ziņojumu dēļa un 
lasa afišas. Ir vērts šādu akciju turpināt.
	 Protams,	sajūtas	pēc	šādas	dienas,	kad	
mēģināts	 iztikt	bez	kaut	kā	 tik	 ierasta	kā	
mobilais	 tālrunis,	 ir	 dažādas.	 Taču	 šis	 ir	
sākums	un	aicinājums	tam,	lai	mēs	ikdienā	
vairāk	sarunātos	ar	cilvēkiem,	kuri	mums	
ir	blakus,	 lai	vairāk	izrādītu	emocijas,	 lai	
vairāk	 pavadītu	 laiku	 kopā,	 nevis	 virtu-
ālajā	 realitātē,	 lai	 spēles	 spēlētu	 kopā	 ar	
draugiem,	 nevis	 mobilajā	 aplikācijā.	 Īsti	
vietā	ir	Nika	sacītais:	–	Skolotāj, vai zināt, 
mums ir forša, saliedēta klase!
	 Liels	 paldies	 visiem,	 kuri	 piedalījās	
šajā	akcijā!	Tas	noteikti	bija	izaicinājums.	
Paldies	skolas	padomes	pārstāvjiem,	kuri	
ierosināja	šo	ideju,	paldies	vecākiem,	kuri	
atbalstīja	šāda	veida	aktivitāti	un	mudināja	
skolēnus	 atstāt	 tālruņus	mājās	 vai	 atteik-
ties	 no	 to	 izmantošanas,	 paldies	 skolotā-
jiem	 par	 skolēnu	motivēšanu.	 Kopā	mēs	
pierādījām,	ka	diena	bez	mobilā	tālruņa	ir	
iespējama	un	MĒS	TO	VARAM!

Sanita Šlekone,
Salacgrīvas vidusskolas direktore

Salacgrīvas vidusskolā BEZ-telefona diena
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	 Turpinot	 gadiem	 koptās	 tradīcijas,	 arī	
šogad	 Salacgrīvas	 pašdarbnieki	 pulcējās	
kultūras	nama	 foajē,	 lai,	 skanot	dziesmai	
Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet,	ienāk-
tu	zālē.
	 Sveicot	 pašdarbniekus,	 Salacgrīvas	
kultūras	nama	vadītāja	Pārsla	Dzērve	 sa-
cīja:	 – Salacgrīvas kultūras namā paš-
darbnieki šādi pulcējas kopš 1972. gada. 
Prieks, ka šī tradīcija turpinās! Jums un 
mums ir vajadzīga šī diena, kad pie svētku 
galdiem satiekas kultūras nama pieaugušo 
kolektīvi. Mēs, pašdarbnieku saime, esam 
tie labākie. Ne tajā ziņā, ka tā labi skan, 
bet tajā, ka pašdarbnieki tiešām ir tie la-
bākie. Jo, pirmkārt, jūs kopjat latviskās 
tradīcijas, otrkārt, jūs kopā ar pārējiem 
Latvijas pašdarbniekiem veidojat brīniš-
ķīgos Dziesmu un deju svētkus, uz kuriem 
sabrauc visas pasaules latvieši un viesi, 
kad visa Rīga zied, dzied, dejo un muzicē. 
Pēc ilggadējās pieredzes spriežot, ir pār-
liecība, ka pašdarbnieki ir īpaši, krietni 
un labi cilvēki, jo prot strādāt, priecāties 
un svētkus svinēt. Jūs esat vieni no tiem, 
ar kuriem lepojas Salacgrīva savā deviņ-
desmitgadē, ar ko lepojas Latvija savā 
simtgadē.	 Apsveikuma	 vārdus	 Salacgrī-
vas	pašdarbniekiem	sacīja	arī	novada	do-
mes	 priekšsēdētājs	Dagnis	 Straubergs	 un	
priekšsēdētāja	 vietniece	 izglītības,	 kultū-
ras,	sporta	un	 jaunatnes	 jautājumos	Evija	
Keisele.	
	 Īpašs	paldies	šajā	vakarā	izskanēja	ak-
tīvākajiem	 iepriekšējās	 sezonas	pašdarbī-
bas	 kolektīviem	un	 to	 vadītājiem.	Kultū-
ras	nama	vadītāja	uzsvēra:	– Pēdējo gadu 
pieredze liecina, ka kolektīvi kļūst arvien 
aktīvāki, – koncertē, brauc, piedalās fes-
tivālos un konkursos. Paldies visiem par 
centību, bet jo īpaši prieks par teātra stu-
diju «Visa veida versijas», kam pagājuša-
jā gadā bija četras pirmizrādes. Viņi arī 
iedzīvināja Salacgrīvas kultūras vides un 
norišu jaunu objektu – veco spīķeri tepat 
tilta galā. Jāuzteic arī vokālais ansamblis 
«Dziedātprieks», kam pagājušā sezona 
bija bagāta ar 18 koncertiem. Kā vienmēr 
favorītos ir senioru deju kopa «Saiva» ar 
saviem 12 oficiālajiem koncertiem plus 
visiem nesaskaitītajiem draudzības kon-
certiem, tai skaitā trim starptautiskiem, 

un trīsreizēju dalību skatēs un konkursos. 
Favorīti jau atkārtoti ir folkloras kopa 
«Cielava» un tautas mūzikas ansamblis 
«Cielavas spēlmaņi», kuriem šis skaitlis ir 
40. Bet paldies visiem kolektīviem! 
	 Paldies	 un	 nelielas	 dāvaniņas	 saņēma	

visu	kolektīvu	vadītāji	 un	koncertmeista-
ri	 –	 jauniešu	 deju	 kolektīva	Randa	 vadī-
tāja	Anita	Gīze	 un	 koncertmeistare	 Loli-
ta	 Jakabsone,	 pūtēju	 orķestra	 Enkurs	 un	
ansambļa	All Remember	 vadītājs	Vitālijs	
Bogdanovičs,	 vidējās	 paaudzes	 deju	 ko-

Aizskanējis pašdarbnieku vakars

lektīva	Tingeltangels	vadītājs	Jānis	Ērglis,	
koncertmeistare	Inga	Strante,	senioru	kora	
Salaca	vadītājs	Jānis	Lucāns,	otra	diriģen-
te	Agita	Zvejniece	(viņa	arī	vokālā	ansam-
bļa	Dziedātprieks	 vadītāja),	 senioru	 deju	
kopas	 Saiva	 vadītāja	 Valentīna	 Kalniņa,	
koncertmeistare	 Ligita	 Dambe,	 folkloras	
kopas	Cielava	un	tautas	mūzikas	ansambļa	
Cielavas spēlmaņi	vadītāja	Zenta	Menni-
ka,	teātra	studijas	Visa veida versijas	vadī-
tāja	un	režisore	Inese	Jerāne.	Paldies	tika	
arī	tiem	cilvēkiem,	kuri	vienmēr	ir	iesais-
tījušies	visos	pasākumos	un	bez	kuriem	nu	
nekā	–	Jānim	Balodim,	Vizbulītei	Treijai,	
Gunitai	Bahmanei,	Zintai	Viksei	un	Uldim	
Dzērvem.
	 Par	 jaukiem	 priekšnesumiem	 bija	 pa-
rūpējušies	 vakara	 viesi	 –	 deju	 studijas	 7 
dejotāji	Andris	Antuzevičs	un	Ilze	Jankov-
ska,	 Jānis	 Strēlnieks	 un	 Elīza	Grīnvalde,	
kā	arī	dziedošā	Baumaņu	ģimene.
	 Grupas	Vēja muzikanti	 spēlētās	 balles	
pauzēs	 uzstājās	 paši	 pašdarbnieki	 ar	 sa-
viem	X faktoram	sagatavotajiem	priekšne-
sumiem.	

Ilga Tiesnese

Salacgrīvas pašdarbnieku saime

Dziedātprieks savu priekšnesumu X faktoram bija atvedis no Japānas

	 Aizvadītā	gada	nogalē	Limba-
žu fonds	ieguva	jaunu	un	pozitīvu	
pieredzi,	rīkojot	Latvijā	vēl	ne	tik	
izplatīto	Ziedotāju	apli,	kas	palī-
dzēja	 piepildīt	 Limbažu	 novada	
iedzīvotāju	 ieceres	 savas	 ikdie-
nas	 uzlabošanai.	 Šogad	 fonds	
apņēmies	 šo	pozitīvo	akciju	 tur-
pināt	 un	 Ziedotāju	 apli	 rīkot	 arī	
Salacgrīvas	novadā.
 Limbažu fonds	 aicina	 Salac-
grīvas	 novada	 iedzīvotājus	 būt	
aktīviem	 un	 ikvienam,	 kuram	 ir	
ideja,	 kas	 vērsta	 uz	 sabiedrisku	
labumu,	izmantot	iespēju	un	līdz	
19.	martam	 iesniegt	 savu	pietei-
kumu.	 Konkursa	 nolikums	 un	
pieteikuma	 forma	–	www.limba-
zufonds.lv. 
	 Ziedotāju	 aplis	 notiks	 treš-
dien,	28.	martā,	Salacgrīvas	kul-
tūras	namā.	Pirms	tā	norises	žūri-
ja	no	iesniegtajiem	pieteikumiem	
izvēlēsies	 3—4	 veiksmīgākās	
idejas.	 To	 autoriem	 pasākuma	
laikā	 tiks	 dota	 iespēja	 sešās	mi-
nūtēs	 prezentēt	 savu	 ieceri,	 tik-

pat	ilgs	būs	laiks,	lai	atbildētu	uz	
jautājumiem.	Vienu	minūti	 ideju	
aizstāvēs	 Labdarības	 vēstnesis,	
kurš	 arī	 būs	 pirmais	 ziedotājs.	
Pēc	tam	pasākuma	dalībnieki	dos	
apsolījumu	savam	ieguldījumam	
šī	 projekta	 īstenošanā,	 kas	 var	
būt	gan	materiāls	ziedojums,	gan	
kontakti,	tāpat	laiks	un	zināšanas.
	 Ziedotāju	 aplis	 ir	 atvērts	 ik-
vienam	 iedzīvotājam,	 kurš	 vēlas	
uzklausīt	un	kļūt	par	atbalstītāju.	
Ziedojumu	apsolīšana	notiek	klā-
tienē,	 un	 ziedotājiem	 ir	 iespēja	
sekot	 līdzi	 pieaugošajai	 summai	
un	izaicināt	citus	dalībniekus.
 – Tev nav jābūt bagātam, lai 
būtu žēlsirdīgs, –	 tā	 saka	 filan-
trops	 Frederiks	Mulders,	 kurš	 ir	
Ziedotāju	 apļa	 (Giving circle) 
idejas	autors.	Un	tieši	tā	ir	arī	šīs	
metodes	 būtība,	 kas	 parāda,	 ka	
par	ziedotāju	var	kļūt	ne	tikai	tu-
rīgi	uzņēmēji.

Sandra Taube,
nodibinājuma «Limbažu fonds» 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Limbažu fonds 
aicina ikvienu 

piedalīties 
Ziedotāju aplī

Novada skolu otrajā 
Popielā

	 23.	 februārī	 Salacgrīvas	 kul-
tūras	namā	notika	otrā	Salacgrī-
vas	novada	 skolu	Pop iela,	 kurā	
savus	labākos	priekšnesumus	rā-
dīja	Krišjāņa	Valdemāra	Ainažu	
pamatskolas,	kā	arī	Liepupes	un	
Salacgrīvas	vidusskolas	skolēni.	
Vakaru	 atklāja	 un	 vadīja	 pagā-
jušā	gada	Popielas	uzvarētāja	–	 
Grand Prix	ieguvēja	Krista	Mu-
ciņa,	kura	bija	tērpusies	kā	dzie-
dātāja	Sia.
	 Lai	 noteiktu	 labākos,	 visus	
priekšnesumus	 vērtēja	 žūrija,	
kurā	 šogad	bija	Salacgrīvas	no-
vada	domes	priekšsēdētāja	viet-
niece	izglītības,	kultūras,	sporta	
un	 jaunatnes	 jautājumos	 Evija	
Keisele,	 kroga	Meke	 saimniece	
Daina	Sudraba,	Ainažu	kultūras	
nama	mākslinieciskās	 daļas	 va-
dītāja	 Inese	 Vēriņa-Lubiņa	 un	
īpaša	viešņa	no	Valmieras	5.	vi-
dusskolas	–	fizikas	un	informāti-
kas	skolotāja	Lolita	Krilova.	Arī	
skatītājiem	bija	iespēja	balsot	un	
noteikt	savu	simpātiju.
	 Pirmais	 izskanēja	Salacgrīvas	
vidusskolas	 8.b	 klases	 priekš-
nesums	 –	 Help Me Help You 
(Logan Paul ft. Why Don’t We).	
Liep	upes	 vidusskolas	 9.	 klase	
rādīja	Ylvis dziesmu	What does 

the fox say.	 Krišjāņa	 Valdemā-
ra	 Ainažu	 pamatskolas	 6.	 kla-
ses	 meitenes	 izpildīja	 grupas	
t.A.T.u	 dziesmu	All The Things 
She Said,	 savukārt	 Salacgrīvas	
vidusskolas	8.a	klase	bija	 saga-
tavojusi	Major Lazer & DJ Sna-
ke ft.MO	darbu	Lean On.	Žūrijai	
ļoti	patika	Liep	upes	vidusskolas	
6.	 klase	 ar	 Meganas	 Treinoras	
All About That Bass.	 Salacgrī-
vas	 vidusskolas	 9.b	 klases	 The 
Weather Girls priekšnesumā	It’s 
Raining Man	bija	 iesaistīta	visa	
klase,	 un	 tas	 izpelnījās	 skatītā-
ju	 nedalītu	 sajūsmu	 un	 žūrijas	
atzinību.	 Ainažu	 pamatskolas	
4.	 klases	 priekšnesumā	 remiksā	
bija	apkopotas	trīs	dažādu	izpil-
dītāju	dziesmas:	Keitijas	Perijas	
Hot N Cold,	Bermudu divstūra 
Šūpojam masas	 un	 Labvēlīgā 
tipa Frāzes.	 Salacgrīvas	 vidus-
skolas	7.b	klases	Thirty Seconds 
To Mars priekšnesumā	Walk On 
Water	 bija	 izcili	 tērpi,	 gaismas	
un	 kustības!	 Savukārt	 Liepupes	
vidusskolas	 12.	 klases	 izpildītā	
Little Mix Salute	bija	kā	eksplo-
zija,	 kas	 piepildīja	 zāli	 ar	 emo-
cijām.	 Šogad	 novada	 Popielu 
noslēdza	 Ainažu	 pamatskolas	
8.	klases	priekšnesums	–	grupas	

 Queen	dziesma	I Want To Break 
Free.
	 Pēc	 košajiem,	 krāsainajiem,	
emocijām	 bagātajiem	 priekšne-
sumiem	 žūrija	 devās	 apspries-
ties,	 savukārt	 skatītāji	 balsoja	
par	 savu	 simpātiju	 un	 skatījās	
Valmieras	5.	vidusskolas	sagata-
votos	Pop ielas	priekšnesumus.
	 Šī	 gada	 Salacgrīvas	 novada	
Popielas	 3.	 vieta	 tika	 Salac-
grīvas	 7.b	 klasei,	 2.	 –	 Krišjāņa	
Valdemāra	 Ainažu	 pamatskolas	 
4.	 klasei,	 bet	 1.	 –	 Liepupes	 vi-
dusskolas	 12.	 klasei.	 Grand 
Prix,	skatītāju	simpātiju	un	Val-
mieras	 5.	 vidusskolas	 simpātiju	
balvas	 ieguvēja	 –	 Salacgrīvas	
vidusskolas	9.b	klase!
	 Apsveicam	 uzvarētājus	 un	
paldies	 atbalstītājiem	 –	 Salac-
grīvas	 novada	 domei,	 Salac-
grīvas	 vidusskolai,	 Salacgrīvas	
kultūras	namam,	SIA	Baltic Fo-
rest,	 Lienes	 konditorejai	 –	Da-
bas maizei,	 veikalam	 Līvima,	
Inesei	 Zmičerevskai,	 viesu	 mā-
jai	 Kraukļi,	 Radīts Salacgrīvas 
novadā,	 SIA	 CUT!,	 kebabnīcai	
KasTe,	 jaunatnes	iniciatīvu	cen-
tram	Bāka un	 fotobiedrībai	 Sa-
lacgrīva.

Ilga Tiesnese
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	 Latvijas	 Nacionālās	 bibliotēkas	 (LNB)	
Atbalsta	biedrība	izveidojusi	Latvijas	simt-
gadei	 veltītu	 ceļojošo	 izstādi	 un	 katalogu	
Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai,	
ko	6.	februārī	atklāja	kultūras	pilī	Ziemeļ-
blāzma.	Kopumā	Latvijā	 ir	 789	publiskās	
bibliotēkas,	 aicinājumam	 piedalīties	 šajā	
projektā	 atsaucās	 aptuveni	 40.	Dalībai	 iz-
stādē	un	katalogā	iekļautas	tās	bibliotēkas,	
kas	jau	devušas	nozīmīgu	ieguldījumu	vie-
tējās	 vēstures	 apzināšanā	un	novadpētnie-
cībā.	
	 Starp	12	 izstādē	pārstāvētajām	 iekļauta	
arī	 Salacgrīvas	 novada	 bibliotēka.	 Salac-
grīvas	novada	dome	saņēma	LNB	Atbalsta	
biedrības	pateicības	rakstu	par	Salacgrīvas	
novada	bibliotēkas	dalību	izstādē	un	atbal-
stu	izstādes	tapšanā.	–	Atsevišķām Latvijas 
bibliotēkām ir simboliska nozīme Latvijas 
pakāpeniskā tapšanā par valsti. Latvijā ir 
gadījies tā, ka mūsu nācijas veidošanās 
ir iestiepusies tālākā pagātnē nekā valsts 
oficiālā proklamēšana. 18. un 19. gadsim-
tā tieši bibliotēkas, kas nereti veidojās no 
viena grāmatu plaukta, pakāpeniski ap 
sevi pulcēja sabiedrības aktīvāko daļu, 
kura slāpa pēc zināšanām. Tieši bibliotē-
kas veicināja nācijas apziņas nobriešanu 
un kļuva par centrtieces punktu, izglītojot 
demokrātisku un pilsonisku sabiedrību. Un 
tieši tāpēc izstādei un katalogam dots no-
saukums «Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt 
Latvijai». Katra no šīm bibliotēkām ir vei-
dojusies ar kāda uzņēmīga un nereti labāk 
izglītota cilvēka un spilgtas personības ini-
ciatīvu. Starp šādām personībām minams 
Baumaņu Kārlis, Augusts Deglavs, Augusts 
Dombrovskis, Jānis Kārkliņš, Jānis Misiņš, 
Krišjānis Valdemārs un citi ievērojami lat-
vieši. Izstādes veidotāji nav vairījušies iz-
celt arī sāpīgās epizodes Latvijas vēsturē, 
kad, mainoties svešām varām, kas baidījās 
no grāmatu spēka, sāka rediģēt un iznīcināt 
grāmatas. Pirmajos gados pēc Otrā pasau-
les kara vien iznīcināja aptuveni 12 miljo-
nu grāmatu. Šī izstāde vienlaikus apliecina 
bibliotēku lomu un atgādina, ka bibliotēkas 
pilnvērtīgi savu misiju var veikt tikai demo-
krātiskā sabiedrībā un neatkarīgā valstī, 
kāda šobrīd ir Latvija,	–	izstādes	atklāšanā	
uzsvēra	Karina	Pētersone.
	 Izstādē	 ietverti	 stāsti	par	Rīgas	Centrā-
lās	 bibliotēkas	Ziemeļblāzmas	filiālbiblio-
tēku,	Alūksnes	novada	Alsviķu,	Beverīnas	
novada	Mūrmuižas	 un	 Kauguru,	 Dobeles	
novada	Centrālo,	Liepājas	Centrālo	 zināt-
nisko,	 Jūrmalas	Alberta	Kronenberga	Slo-
kas,	Kuldīgas	novada	Krišjāņa	Valdemāra	
Ēdoles	pagasta,	Pļaviņu	novada	Klintaines	
pagasta,	 Limbažu	Galveno,	 Gulbenes	 no-
vada	Tirzas	pagasta,	Ventspils	un	Salacgrī-
vas	novada	bibliotēku.
	 Salacgrīvas	 novada	 bibliotēkas	 vēsture	
cieši	saistīta	ar	Salacgrīvas	Saviesīgo	bied-
rību,	kas	tika	dibināta	1890.	gadā	priekšsē-
dētāja	 Roberta	 Zvirbuļa	 vadībā.	 Savukārt	
biedrības	 bibliotēka	 savu	 darbību	 sāka	
1902.	gada	4.	augustā.	Pēterburgas Avīzes 
tā	paša	gada	17.	septembrī	rakstīja:	– Salac-
grīvas biedrībā 4. augustā atvēra bibliotē-
ku. Pēc atklāšanas bibliotekārs uzaicināja 
publiku viņam grāmatu pārmaināmās die-
nās pienest jau lasītas grāmatas, kuras tad 
sūtīšot uz Rīgu derīgu grāmatu Nodaļai, 
lai tā viņas izdalītu starp mūsu aizgājējiem 
Iekškrievijā.

Novada bibliotekāres pie Salacgrīvas bibliotēkas stenda

	 Rīgas	 Latviešu	 biedrības	 Zinību	 ko-
misijas	 Derīgu	 grāmatu	 nodaļa	 dibināta	 
1886.	 gadā.	 Biedrības	 statūtos	 viens	 no	
galvenajiem	 mērķiem	 bija	 ierakstīta	 palī-
dzība	 trūkumu ciesdamiem.	 Otrs	 tās	mēr-
ķis	 –	 izplatīt derīgas zināšanas, tāpat arī 
godīgu kārtību un visādu gara apgaismo-
šanu starp šejienes latviešiem.	Pēterburgas 
Avīžu	raksta	publicēšanas	laikā	Derīgu	grā-
matu	 nodaļa	 veica	 aktīvu	 darbību,	 tostarp	
gatavoja	 drukāšanai	 pirmo	 pilna	 apjoma	
latviešu	četrsējumu	enciklopēdiju	–	Latvie-
šu konversācijas vārdnīcu	 (1903—1921)	
un	citus	vērtīgus	 izdevumus.	Salacgrīvieši	
iesaistījās	tās	centienu	atbalstīšanā.
	 Sākumā	bibliotēkā	bija	 300	dažāda	 sa-
tura	 grāmatu,	 kuru	 vērtība	 sniedzās	 pāri	
par	 280	 rubļiem.	 Bibliotēkas	 iekārtošanai	
bija	atvēlēti	55	rubļi.	Grāmatas	abonēt	va-
rēja	 katrs	 vietējais	 iedzīvotājs.	 Abonēša-
nas	maksa	bija	60	kapeiku	gadā	jeb	5	ka-
peikas	mēnesī.	 1903.	 gadā	 bibliotēkā	 bija	 
447	grāmatas,	no	kurām	273	bija	beletris-
tika,	114	zinātniska	un	60	–	dažāda	cita	sa-
tura.	Lasītāju	skaits	–	30.	Baltijas Vēstnesis 
1903.	gada	48.	numurā	rakstīja:	– Šīs bied-
rības cēlais mērķis ar prieku apsveicams, 
sevišķi tālab, ka no šā novada iemītniekiem 
ir ļoti maz procentu tādu, kuriem Laimes 
māmuliņa piešķīrusi caur skolām iegūt šo 
laiku dzīvei apmierinošu izglītību, t.i., ja 
pagasta un draudzes izglītību pie tādas ne-
pieskaita.
	 1912.	gadā	bibliotēkā	jau	bija	apmēram	
700	 sējumu,	 bet	 1930.	 gada	 1.	 janvārī	 –	 
766	vienības.	Nākamā	gada	 laikā,	 lasītāju	
skaitam	 paliekot	 nemainīgam,	 klāt	 nāca	 
95	 izdevumi.	 Grāmatu	 iepirkšanai,	 iesie-
šanai	 un	 uzturēšanai	 tika	 iztērēti	 327	 lati.	
Statistikas	 dati	 par	 1931.	 gada	 1.	 janvāri	
liecina,	 ka	 visi	 bibliotēkas	 54	 lasītāji	 bija	
latvieši,	12	no	tiem	–	sievietes.
	 Jūras	tuvums	diktēja	gan	nepieciešamī-
bu	apgūt	ar	zvejniecību	un	jūrniecību	sais-
tītos	 arodus	 un	 izglītību,	 gan	 noteica	 bib-

liotēkas	krājuma	specifisko	ievirzi.	Novada	
cilvēki	 iespēju	 robežās	 arī	 paši	 iegādājās	
kuģniecībai,	zvejniecībai	veltītās	grāmatas	
un	mēnešrakstus,	kas	iznāca	Rīgas	Latvie-
šu	biedrības	K.	Valdemāra	nodaļas	un	citu	
izdevēju	 apgādībā.	No	veco,	 aizsaulē	 aiz-
gājušo	 zvejnieku	mājām	 daļa	 grāmatu	 un	
žurnālu	vēlāk	pārceļoja	uz	bibliotēkas	retu-
mu	nodaļu.	Salacgrīvas	bibliotēkas	retumu	
fondā	 atrodas	 aptuveni	 1000	 ļoti	 vērtīgu	
grāmatu,	kas	Latvijā	ir	tikai	dažos	eksem-
plāros	vai	arī	tikai	pa	vienam	eksemplāram	
atrodas	LNB	retumu	fondā.	Daudzus	īpašus	
retumus	atveduši	trimdas	latvieši	Lilita	un	
Ilgvars	Gūtmaņi	no	Gēteborgas	Zviedrijā.	
	 Latvieši	ir	lasītājtauta.	Varbūt	tāpēc	grā-
matas	 bijušas	 vienas	 no	 tām	 lietām,	 kas,	
dodoties	 bēgļu	 gaitās,	 tika	 ņemtas	 līdzi.	
Izceļojušās	pa	pasauli,	 pēc	 ilgiem	gadiem	
tās	atkal	paretam	atgriežas	mājās	–	Latvi-
jā.	Tas	notiek,	pateicoties	tādiem	dzimtenes	
patriotiem	kā	Lilita	un	Ilgvars.	Gūtmaņu	ģi-
menei	esam	pateicīgi	arī	par	sava	zelta	retu-
mu	fondā	esošajām	vinila	skaņuplatēm	no	
Zviedrijas.	Sadarbībā	ar	Latvijas	Neredzīgo	
bibliotēku	 un	 ar	 pasaules	 Latviešu	 Fonda	
atbalstu	 plates	 restaurētas	 un	 pārrakstītas	
diskos.	
	 Pārsteigumu	ar	nelielu	skumju	pieskaņu	
atnesa	pagājušā	gada	nogale,	kad	saņēmām	
ziņu	 no	 Gēteborgas	 Latviešu	 evaņģēliski	
luteriskās	draudzes,	ka	tiek	slēgta	viņu	bib-
liotēka	un	viņi	 savas	vērtīgākās	grāmatas,	
žurnālus,	 rokrakstus	 dāvina	 Salacgrīvas	
novada	 bibliotēkai.	Dārgumu	kastes,	 kuru	
saturs	ir	tiešām	unikāls,	atceļojušas	uz	Sa-
lacgrīvu.	Esam	pateicīgi	par	pagodinājumu,	
ka	tieši	Salacgrīvas	bibliotēkai	tika	šāds	dā-
vinājums.	Auglīga	 bijusi	 sadarbība	 arī	 ar	
Adelaides	latviešiem	Austrālijā.
	 Salacgrīvas	 bibliotēka	 kopā	 ar	 savām	
filiālbibliotēkām	 godina	 jūrniecību	 un	
Krišjāni	 Valdemāru.	 1864.	 gadā	Ainažos,	
tagadējā	Salacgrīvas	novadā,	K.	Valdemā-
ra	 iedvesmoti,	 vietējie	 kuģinieki	 par	 pašu	

saziedotajiem	 līdzekļiem	 nodibināja	 pir-
mo	jūrskolu.	Tajā	jūras	zinības	bez	maksas	
varēja	apgūt	 latviešu	un	 igauņu	zemnieki.	
Skola	 kļuva	 ne	 vien	 par	 latviešu	 profesi-
onālās	jūrniecības	šūpuli,	bet	arī	par	nozī-
mīgu	nacionālās	pašapziņas	simbolu.
	 Salacgrīvas	 bibliotēkas	 paspārnē	 ir	 no-
dibināta	biedrība	Bibliokuģis Krišjānis Val-
demārs,	kuras	mērķis	ir	jūrniecības	tradīci-
ju	veicināšana	Latvijā.	Novada	bibliotekāri	
viesojas	Latvijas	skolās,	bibliotēkās,	 jaun-
sargu	nometnēs,	lai	aicinātu	jauno	paaudzi	
mācīties	par	jūrniekiem.
	 Salacgrīvas	bibliotēkā	izsenis	godā	celta	
tāda	latviska	vērtība	kā	dzeja.	Jau	30	gadu	
te	darbojas	dzejas	mīļotāju	klubs	Noskaņa.
	 2005.	 gadā	 Salacgrīvas	 bibliotēka	 aiz-
sāka	 vērienīgu	 pasākumu	 –	 ik	 pārgadus	
Lāčplēša	 dienā	 11.	 novembrī	 tā	 organizē	
Vidzemes	 Patriotiskās	 dzejas	 festivālu	 ar	
mērķi	 sekmēt	 latviskumu	 un	 tēvzemes	
mīlestību	 jaunajā	 paaudzē.	 Šogad	 11.	 no-
vembrī	notiks	jau	8.	Vidzemes	Patriotiskās	
dzejas	festivāls	Mūs vieno Latvijas svētais 
vārds.	Šajā	dienā	Salacgrīvas	bibliotēka	arī	
svinēs	savu	115.	jubileju.
	 Katalogu	 Bibliotēkas, kas palīdzēja 
izaugt Latvijai,	 kurā	 vienkopus	 redzami	
izstādē	 atspoguļotie	 stāsti	 par	 12	 Latvijas	
bibliotēkām,	var	apskatīt	visās	Salacgrīvas	
novada	bibliotēkās.	Katalogu	var	iegādāties	
LNB	Draugu	telpā	Rīgā,	Mūkusalas	ielā	3.	
Savukārt	pati	izstāde,	kas	pašlaik	apskatā-
ma	 kultūras	 pilī	 Ziemeļblāzma,	 līdz	 gada	
beigām	 apceļos	 Latviju	 un	 būs	 skatāma	
ikvienā	no	izstādē	un	katalogā	iekļautajām	
bibliotēkām.	Salacgrīvā	izstādi	varēs	skatīt	
maijā,	 kad	 aicināsim	 ikvienu	 ienākt	mūsu	
Gaismas	 pilī,	 novērtēt	 bibliotēku	 nozīmi	
laikmetu	griežos	un	arīdzan	mūsdienās	un	
atbalstīt	tās	izaugsmi,	lai	tā	būtu	saturā	un	
iespējās	 bagāts	 kultūras,	 izglītības	 un	 sa-
biedriskās	dzīves	centrs.

Hedviga Inese Podziņa

Arī Salacgrīvas bibliotēka palīdzēja izaugt Latvijai

 Janvāra	 nogalē	 Svētciema	 bibliotēkā	
ciemojās	 rokdarbniece	 Olga	 Šišļaņikova	
no	Skultes	pagasta	Stienes.	Pirms	tam	vai-
rākus	mēnešus	bibliotēkā	varējām	iepazī-
ties	ar	Olgas	darbiem	–	izonīta	tehnikā	iz-
šūtajām	glezniņām.	18	glezniņu	ar	latviešu	
spēka	 zīmēm	 autore	 apvienojusi	 izstādē,	
kas	jau	pāris	gadu	ceļo	pa	Limbažu,	Alojas	
un	Salacgrīvas	novada	bibliotēkām.
	 Pirms	 došanās	 pelnītā	 atpūtā	 Olgas	
darbavieta	gandrīz	20	gadu	bijusi	Stienes	
bibliotēka.	 Uz	mūsu	 jautājumu,	 kā	 izdo-
das	 tik	 taisni	un	precīzi	glezniņās	 izman-

tot	 lineālu,	 sagrafējot	 zīmējumam	 nepie-
ciešamos	 punktus,	 Olga	 atsmej,	 ka	 pēc	
profesijas	 viņa	 ir	 diplomēta	 inženiere	 ar	
Latvijas	 Lauksaimniecības	 Universitātes	
hidromelioratora	diplomu	kabatā	un	darbs	
bijis	saistīts	ar	rasēšanu.	Apvienojot	savas	
prasmes	 un	 vēlmi	 pašas	 rokām	 radīt	 ko	
skaistu,	 radusies	doma	pievērsties	gleznu	
un	apsveikumu	kartīšu	gatavošanai	izonīta	
tehnikā.	Tā	 ir	 zīmējumu	 izveides	 tehnika	
uz	papīra	ar	pavedienu	palīdzību.	
	 Lasot	 ierakstus	 izstādei	 pievienotajā	
atsauksmju	 grāmatā,	 vēlreiz	 pārliecinājā-

mies,	ka	darbi	ir	patiesi	novērtēti,	vairāk-
kārt	izteikta	apbrīna	par	Olgas	izdomu,	pa-
cietību	un	precizitāti.	Olga	iedvesmojusies	
no	latvisko	zīmju	pētnieces,	mākslinieces	
Brigitas	 Ektermanes	 ilustrācijām.	 Tā	 ta-
pušas	 pērlītēm	 izšūtās	 gleznas	 ar	Laimas	
krustu,	Saules	zīmi,	Jumi,	Laimas	grābek-
līšiem	un	citiem	simboliem.	Katrai	pievie-
noti	arī	apraksti	par	attiecīgā	simbola	nozī-
mi.	Vēl	Olgas	vaļasprieki	ir	fotografēšana,	
Latvijas	 skaistāko	 vietu	 apceļošana	 un,	
protams,	 grāmatas!	 Bet	 labai	 dzīvošanai	
viņa	iesaka	sakāmvārdu	Mūžu dzīvo, mūžu 

mācies.	Arī	mēs	 reiz	vienā	no	 radošajām	
trešdienām	 kopā	 ar	 nodarbību	 vadītāju	
Eviju	Keiseli	iemēģinājām	izšūt	apsveiku-
ma	kartītes.	Interesanti,	aizraujoši,	skaisti,	
bet	ne	vienkārši.
	 Bibliotēkas	lasītājas	teica	paldies	Olgai	
par	iespēju	iepazīt	viņas	radošos	darbus	un	
tām	pāris	 stundām,	kas	 sarunās	par	dzīvi	
laukos,	mākslu	un	vaļaspriekiem	paskrēja	
nemanot.	Februārī	ar	izstādi	varēja	iepazī-
ties	ainažnieki.

Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

Bibliotēkas lasītājas iepazīstas ar izstādes Latviešu spēka zīmes autori

http://www.rcb.lv/pub/?page_id=3161
http://www.rcb.lv/pub/?page_id=3161
http://www.rcb.lv/pub/?page_id=3161
http://www.biblioteka.lv/libraries/alsviku--biblioteka/default.aspx
http://www.biblioteka.lv/libraries/kauguru-pagasta-murmuizas-biblioteka--informacijas-centrs/default.aspx
http://www.biblioteka.lv/libraries/kauguru-pagasta-murmuizas-biblioteka--informacijas-centrs/default.aspx
http://www.dobelesbiblioteka.lv/
http://www.dobelesbiblioteka.lv/
http://www.liepajasczb.lv/
http://www.liepajasczb.lv/
https://www.jurmala.lv/lv/kultura/bibliotekas/18577-alberta-kronenberga-slokas-biblioteka
https://www.jurmala.lv/lv/kultura/bibliotekas/18577-alberta-kronenberga-slokas-biblioteka
http://edole.lv/biblioteka/
http://edole.lv/biblioteka/
http://www.biblioteka.lv/libraries/klintaines-pagasta-biblioteka/default.aspx
http://www.biblioteka.lv/libraries/klintaines-pagasta-biblioteka/default.aspx
http://www.limbazubiblioteka.lv/lv/ms/jaunumi/
http://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/novads/pagastu-bibliotekas/tirzas-pagasta-biblioteka
http://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/novads/pagastu-bibliotekas/tirzas-pagasta-biblioteka
http://biblioteka.ventspils.lv/
http://www.salacbiblioteka.lv/
http://www.salacbiblioteka.lv/
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	 Tieši	 ar	 šādu	 pieteikumu	 Salacgrīvas	
novada	 dome	 šoziem	 startēja	Valsts	 kul-
tūrkapitāla	 fonda	 (VKKF)	mērķprogram-
mas	konkursā	Latvijai – 100	un	guva	at-
balstu.	 Nu	 sākusies	 rosīga	 gatavošanās,	
lai	no	Vidzemes	ostas	pilsētas	Salacgrīvas	
nestu	sveicienus	un	mundrinājumus	izvē-
lēties	 jūrniecības	 arodus.	 Projekts	 aptver	
19	Latgales	vidusskolas,	kurās	uzrunāsim	
pamatskolēnus	un	mudināsim	viņus	turpi-
nāt	 izglītību	 Rīgas	 Jūrskolā	 vai	 Liepājas	
Jūrniecības	 koledžā	 un	 aicināsim	 vidus-
skolēnus	 startēt	Latvijas	 Jūras	 akadēmijā	
(LJA)	Daugavgrīvā.
	 Pirmais	 Latgales	 apciemojums	 notika	
jau	 21.	 februārī,	 kad	 tikāmies	 ar	 skolē-
niem	 Rudzātos	 un	 Riebiņos.	 Īpaši	 esam	
izvēlējušies	 lauku	 skolas	 (tām	 ir	 visgrū-
tāk	tikt	līdz	tādām	prestižām	izstādēm	kā	
Skola	Ķīpsalā),	 kā	 arī	Līvānu	bibliotēku,	
jo	bibliokuģa	pieraksta	osta	ir	Salacgrīvas	
novada	bibliotēka	un	 tā	 darbības	 akcents	
likts	uz	Krišjāņa	Valdemāra	teicienu	Prāta 
gaisma nāk no kuģniecības un rada kuģ-
niecību.

	 Kopumā	 astoņos	 braucienos	 paredzēts	
apmeklēt	skolas	Vārkavā,	Preiļos,	Aglonā,	
Dagdā,	Viļānos,	Dricānos,	Baltinavā,	Kār-
savā,	 Ludzā,	 Ciblā,	 Zilupē,	 Tilžā,	 Rugā-
jos,	Viļakā,	 Ilūkstē,	 Špoģos	 un	Krāslavā,	
lai	līdz	Salacgrīvas	Reņģēdāju	festivālam	
19.	maijā	Latgalē	prezentētu	senos	zvejas	
arodus.	Visur	tiks	demonstrēta	videofilma	
Salacas plostnieki	un	stāstīsim	par	jūru	kā	
ļoti	derīgu	un	saimnieciski	(arī	materiāli!)	
izdevīgu	darbalauku	jauniem,	dzīvi	mīlo-
šiem	ļaudīm.
	 Bibliokuģa	 komandā	 būs	 mūsu	 nova-
da	 bibliotekāri,	 novadnieki	 tālbraucēji	
kapteiņi,	 kuri	martā	 un	 aprīlī	 būs	 krastā,	
LJA	 studenti	 un	Rīgas	 Jūrskolas	 audzēk-
ņi.	 Pateicoties	 Sadarbības	 memorandam,	
kopā	ar	mums	dosies	arī	Latvijas	Univer-
sitātes	Akadēmiskās	bibliotēkas	direktore	
Venta	Kocere,	Rīgas	Vēstures	un	kuģnie-
cības	muzeja	Latvijas	kuģniecības	vēstu-
res	 nodaļas	 vadītājs	Andris	Cekuls,	 bāku	
entuziasts	 gids	 Normunds	 Smaļinskis	 un	
vēl	citi	bibliokuģa	draugi.	Iespēju	robežās	
aicināsim	līdzi	mūsu	novada	zvejniecības	

veterānus,	kuri	vislabāk	pamatos	paaudžu	
stafeti	jūras	arodos.
	 Latgali	 nebūt	 neesam	 izvēlējušies	 ne-
jauši.	Pagājušajā	gadā	Rēzeknē,	Latgales	
vēstniecībā	 Gors	 pasākumā	 Laiks Zie-
donim	 Daugavpils	 Universitātes	 rektors,	
Latvijas	 Rektoru	 padomes	 priekšsēdētājs	
Arvīds	Barševskis	mūs	uzrunāja	jūras	mu-
dinājumos	 neaizmirst	 Latgales	 skolēnus.	
Arī	LJA	esam	guvuši	atziņu,	ka	vairāk	ne-
pieciešams	uzrunāt	tieši	tos	jauniešus,	kuri	
jūru	neredz	ikdienā	un	kuriem	šīs	profesi-
jas	ir	mazāk	pazīstamas.
	 Tā	vai	citādi	–	statistika	ir	nepielūdza-
ma.	Pēc	Starptautiskās	Jūrniecības	organi-
zācijas	 (IMO)	datiem,	pasaulē	vēl	 arvien	
trūkst	vairāk	nekā	14	 tūkstošu	 jūras	virs-
nieku,	 un	 latvieši,	 kam	 šūpulī	 jau	 ielikts	
jūras	 gēns,	 izsenis	 ir	 pierādījuši	 sevi	 kā	
zinošus	jūrasbraucējus.	Tādēļ	šīs	prasmes	
ir	jāattīsta,	un	to	sekmēs	arī	VKKF	un	Sa-
lacgrīvas	novada	domes	atbalsts	biblioku-
ģa	aktivitātēm	Latgalē.

Gints Šīmanis

Bibliokuģis Latgalē: 
19 tikšanās ar jūru

	 2.	 februāra	 pēcpusdienā	 Liepupes	 bib-
liotēkā	ar	konusveida	cepuri	galvā	viesojās	
Anda	Alsberga,	lai	dalītos	ceļojuma	iespai-
dos	par	Vjetnamas	dienvidu	daļu.	Ceļoju-
ma	maršruts	–	Hošimina	jeb	Saigona,	Mui	
Ne,	 Dalata,	 Na	 Trang	 (izrunā	 Načanga).	
Hošimina	 ir	 Vjetnamas	 komerciālais	 un	
kultūras	 centrs,	 kas	 atrodas	 pie	 Saigonas	
upes,	 kur	 dzīvo	 vairāk	 nekā	 7	miljoni	 ie-
dzīvotāju.	Pamatvaloda	–	vjet	namiešu,	 re-
liģija	–	budisms,	valūta	–	dongs.	Ielās	valda	
haoss	 un	 transportlīdzekļu	 skaņu	 signāli,	
visa	pilsēta	ir	spoži	un	krāsaini	izgaismota.	
Galvenais	vietējo	iedzīvotāju	pārvietošanās	
līdzeklis	 ir	 motorollers.	 Kafejnīcās	 kafiju	
pasniedz	 speciālās	 krūzītēs,	 gatavotu	 ar	
kondensēto	 pienu,	 ēdienkartē	 ir,	 protams,	
jūras	 veltes	 un	 rīsi.	Mui	Ne	 ir	 slavena	 ar	
sarkanajām	kāpām.	Vjetnamiešu	 izmanto-
tās	laivas	atgādina	lielas	plastmasas	bļodas.	
Paši	vjetnamieši	par	vienu	no	skaistākajām	
vietām	uzskata	Dalatu	 ar	 ūdenskritumiem	
un	vēsturiskiem	tempļiem.	Īsts	arhitektūras	
šedevrs	 ir	Trakās mājas,	 kas	 atgādina	pa-
saku	 kokus.	 Iespaidīgus	 darinājumus	 var	
vērot	 zīda	 izšuvumu	 gleznu	 darbnīcā.	No	
pacēlāja	paveras	skats	uz	orhideju	alejām.	
Viena	 no	 lielākajām	 statujām	 –	 Guļošais	
Buda	–	ir	80	m	gara.	Pateicoties	labvēlīgam	
klimatam,	gadā	iegūst	trīs	ražas.	Visplašā-
kie	ir	tējas,	kafijas	un	rīsu	lauki.	
	 Visiem	pasākuma	dalībniekiem	bija	ie-
spēja	degustēt	kokosriekstu	piena	konfek-
tes	un	 lotosa	 sakņu	čipsus.	Paldies	Andai	
par	bagātīgo	ilustratīvo	materiālu	un	inte-
resanto	stāstījumu.

Sarmīte Zvīne,
Liepupes bibliotēkas vadītāja

Ceļojuma 
iespaidi no 
Vjetnamas

	 Biedrības	 Bibliokuģis «Krišjānis Val-
demārs»	Valsts	kultūrkapitāla	fonda	atbal-
stītie	projekta	Bibliokuģis Latgalē: 19 tik  
šanās ar jūru	 arodizglītības	 pasākumi	
mērķ	programmā	Latvijai – 100	ir	sākušies.	
Salacgrīvas	 novada	 bibliotēkas	 vadītājas	
Hedvigas	Ineses	Podziņas	iecerētie	Latga-
les	skolu	apmeklējumi	21.	februārī	aizsākās	
Preiļu	 apkaimē	 –	Rudzātu	 un	Riebiņu	 vi-
dusskolā	un	Līvānos.
	 Rudzātu	 vidusskolā	 par	 jūru	 izvērtās	
pavisam	profesionāla	saruna,	jo	skolotājas	
Lilitas	 Rudzātes	 meita	 pabeigusi	 Latvijas	
Jūras	 akadēmiju	 un	 kāpj	 pa	 karjeras	 kāp-
nēm	uz	kuģu	komandtiltiņa.	Kopā	ar	bib-
liokuģi	 šajā	 braucienā	 bija	 Latvijas	 Jūras	
akadēmijas	Rīgas	Jūrskolas	direktora	viet-
niece	Sarmīte	Dombrovska,	3.	kursa	kuģu	
vadītājs	Niklass	Pugejs	un	kuģu	mehāniķis	
Raitis	 Hveckovičs.	 Astoņpadsmitgadīgie	
puiši	tūdaļ	atrada	kopīgu	valodu	ar	saviem	
vienaudžiem,	 turklāt	 Raitis	 Līvānu	 1.	 vi-
dusskolā	atgriezās	savā	klasē,	kur	satikās	ar	
draugiem,	kas	plecu	pie	pleca	mācījās	līdz	
9.	klasei.
	 Riebiņu	 novada	 bibliotēkā	 uz	 tikšanos	
atnāca	 īpaši	 daudz	 puišu.	 Sākumā	 viņus	
sabiedēja	 augstā	 mācību	
maksa	Latvijas	Jūras	aka-
dēmijā	 (turpat	 3000	 eiro	
gadā,	ja	nepalaimējas	tikt	
valsts	budžeta	vietās),	bet	
vēlāk	interesenti	saprata,	ka	ir	pieejams	stu-
diju	kredīts,	un	jau	pēc	pirmās	jūras	prak-
ses,	 kas	 ir	 ienesīgs	 laiks,	 finanšu	 lietas	 ir	
veiksmīgi	nokārtojamas.
	 Raitis	 un	Niklass	 aizrautīgi	 stāstīja	 par	

studentu	 apmaiņas	 braucieniem	 Erasmus 
programmā,	mācīja	siet	 jūrnieku	mezglus,	
atminējās	interesantākās	pirmo	trīs	studiju	
gadu	epizodes.	Jaunos	jūrniekus	disciplinē	

forma,	 viņi	 ar	 to	 lepo-
jas	 un	 ir	 gatavi	 turpināt	
latviešu	 jūrnieku	 gaitas,	
nesot	 Latvijas	 vārdu	 pa-
saulē.	Katrā	tikšanās	reizē	

tika	demonstrēta	videofilma	Salacas plost-
nieki	un	meklētas	pareizās	atbildes	jautāju-
miem	viktorīnā	Reņģe – mūsu izdzīvošanas 
pamatu pamats.	Visur	īpašu	interesi	radīja	
stāsti	 par	 Reņģēdāju	 festivālu	 Salacgrīvā.	

No	 tiem	varēja	uzzināt,	kas	 ir	 reņģu	mai-
ze,	kā	top	šprotes,	kāpēc	Salaca	ir	vistīrākā	
lašu	dabīgā	nārsta	upe	no	Vislas	līdz	Ņevai	
un	kā	top	Salacas zutiņi	–	gardie	apaļmut-
nieki	nēģi.	Atvadoties	guvām	drošu	pārlie-
cību	–	19.	maijā	Salacgrīvā	ieripos	autobusi	
arī	no	Līvāniem,	Rudzātiem	un	Riebiņiem.
	 Līdz	 maija	 vidum	 bibliokuģim	 plānoti	
vēl	septiņi	braucieni,	ko	atbalsta	Salacgrī-
vas	novada	dome.	Tikšanās	ar	vēstnešiem	
no	Salacas	krastiem	būs	22	skolās.

Gints Šīmanis
Raivja Struncena foto
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Latgalē grib zināt, kā top reņģu maize

Riebiņu novada Centrālajā bibliotēkā tikšanās ar Riebiņu vidusskolas skolēniem. 
No kreisās – Latvijas Jūras akadēmijas Rīgas Jūrskolas direktora vietniece Sarmīte 
Dombrovska, kuģu mehāniķis Raitis Hveckovičs un 3. kursa kuģu vadītājs Niklass Pugejs

	 Salacgrīvas	 novada	 mūzikas	 skolas	
(MS)	4.	vijoles	klases	audzēkne	Mare	Mal-
vīne	Īstenā	 trīs	nedēļu	 laikā	paguvusi	pie-
dalīties	trijos	konkursos.	
	 Šogad	 visiem	 stīgu	 instrumentu	 spēles	
audzēkņiem	tiek	organizēts	valsts	konkurss	
vijoles,	alta,	čella	un	kontrabasa	spēlē,	kas	
notiek	 reizi	 četros	 gados.	 Konkurss	 no-
rit	trīs	kārtās.	1.	kārta	notiek	skolā	un	tajā	
piedalās	 visi	 konkrētā	 instrumenta	 spēles	
audzēkņi.	No	Salacgrīvas	MS	uz	konkursa	
2.	kārtu,	kas	19.	 janvārī	notika	Cēsīs,	 tika	
izvirzīta	M.	M.	 Īstenā.	Viņa	2.	 kārtā	 savā	
grupā	 ieguva	visaugstāko	novērtējumu	un	
saņēma	ceļazīmi	uz	finālu	Rīgā.	Konkursa	
3.	 kārta	 notika	 6.	 februārī	Augusta	Dom-
brovska	MS,	kur	Mare	savā	grupā	19	dalīb-
nieku	konkurencē	izcīnīja	3.	vietu.	Lai	gan	
žūrija	 piešķīra	 vairākas	 godalgotās	 vietas,	
prieks	un	lepnums	ir	liels,	jo	līdz	šim	šādus	
rezultātus	valsts	konkursos	nebija	uzrādījis	
neviens	MS	audzēknis.	
	 Starp	 abām	 pēdējām	 konkursa	 kārtām	
Mare	paguva	piedalīties	vēl	kādā	citā	kon-
kursā.	 26.	 janvārī	 Rīgā	 notika	 IV	Mazais	
Augusta	 Dombrovska	 konkurss	 stīgu	 ins-
trumentu	 spēles	 audzēkņiem,	 kura	 dalīb-
nieki	bija	ne	tikai	no	Rīgas	mūzikas	skolām	
(Juglas	 MS,	A.	 Dombrovska	 MS,	 Jāzepa	
Mediņa	 Rīgas	 1.	 MS),	 bet	 arī	 Ādažiem,	
Ulbrokas,	 Tukuma,	 Maltas,	 Jēkabpils	 un,	
protams,	Salacgrīvas.	Savā	grupā	14	dalīb-
nieku	 konkurencē	 žūrija	Mares	 sniegumu	
novērtēja	 ar	24,33	punktiem	 (no	25),	 pie-
šķirot	1.	vietu!	
	 Paldies	Mares	 ģimenei,	 koncertmeista-
rēm	Lolitai	Jakabsonei	un	Ingai	Gobai	un	
skolotājai	Santai	Kalniņai	par	ieguldīto	dar-
bu	un	laiku.

Katrīna Borozdina

Salacgrīvas 
novada 

mūzikas skolas 
audzēknei augsti 

sasniegumi 
konkursos
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	 2018.	gada	budžets	apstiprināts	2017.	gada	28.	decembrī	(lēmums	
Nr.	 470).	 2018.	 gada	17.	 janvārī	 budžetā	 veikti	 grozījumi	 (lēmums	 
Nr.	19),	iekļaujot	naudas	atlikumus	no	2017.	gada,	iekļaujot	izdevu-
mus	prioritāriem	pasākumiem,	pārceļot	finansējumu	iesāktiem	un	ne-
pabeigtiem	darbiem	un	projektiem.	
	 2018.	 gada	 17.	 janvāra	 lēmums	 Nr.	 19	Par saistošo noteikumu  
Nr. B2 «Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017. gada 28. decem-
bra saistošajos noteikumos Nr. B1 «Par Salacgrīvas novada pašval-
dības 2018. gada pamata un speciālo budžetu»» apstiprināšanu.
	 Salacgrīvas	novada	dome	NOLEMJ:
1.	noteikt	Salacgrīvas	novada	pašvaldības	pamatbudžeta:
1.1.	ieņēmumus	9 335 994 EUR,
1.2.	izdevumus	12 310 912 EUR,
1.3.	finansēšanas	daļu	2 974 918 EUR,
1.3.1.	naudas	līdzekļu	atlikums	gada	sākumā	3 195 368 EUR,
1.3.2.	naudas	līdzekļu	atlikums	gada	beigās	755 476 EUR,
1.3.3.	aizdevumi	820 917 EUR,
1.3.4.	budžeta	aizdevumu	atmaksa	285 891 EUR.
1.4.	Kredītsaistības.
2.	Noteikt	Salacgrīvas	novada	pašvaldības	speciālā budžeta:
2.1.	ieņēmumus	410 442 EUR,
2.2.	izdevumus 708 628 EUR,
2.3.	finansēšanas	daļu	298 186 EUR,
2.3.1.	naudas	līdzekļu	atlikums	gada	sākumā	298 186 EUR,
2.3.2.	naudas	līdzekļu	atlikums	gada	beigās	0 EUR.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

l Ieņēmumi no nodokļiem, nomas līgumiem, 
 valsts budžeta
l Izdevumi, kas nodrošina iestāžu pastāvēšanu 
 (alga, komunālie maksājumi u.c.)
l Valsts budžeta dotācijas, mērķdotācijas 
 pedagogu atalgojumam, asistentu 
 pakalpojumiem, mācību līdzekļu iegādei u.c.

l Ieņēmumi no pasākumiem
l Izdevumi pasākumu organizēšanai
l Citi vienreizēji izdevumi, uzlabojumi, 
 atbalsts biedrību aktivitātēm

l Pasākumi, kuri ietverti novada attīstības plānā, 
 tie veicina šī plāna īstenošanu
l Projektu realizācija, piesaistot ES finansējumu

Budžeta Izdevumu sadalījums daļās

Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

Pamatbudžeta izdevumi 
 atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Pamatbudžeta izdevumi 
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Kopbudžeta izdevumi 13 019 540 eiro

Pamatbudžeta izdevumi 
12 310 912 eiro

Speciālā 
budžeta 
izdevumi 

708 628 eiro

Prioritāriem 
pasākumiem 
5 524 401 eiro

Bāzes izdevumi 
5 879 047 eiro

Ārpusbāzes 
izdevumi 

907 464 eiro
Bāzes 

izdevumi 
(pašvaldī-

bas) 
4 870 803 

eiro

VB finan-
sējums 

noteiktiem 
mērķiem 
1 008 244 

eiro

Pasā- 
kumu  

organizē-
šanai 

180 524 
eiro

Ārpus-
bāzes 

izdevumi 
726 940 

eiro

 

Bāzes izdevumi; 
4 870 803 € ; 37%

Speciālā budžeta izdevumi;
708 628 € ; 6%

Dotācijas, mērķdotācijas 
noteiktiem mērķiem; 

1 008 244 € ; 8%

Ārpus bāzes izdevumi; 
726 940 € ; 6%

Ārpus bāzes pasākumi; 
180 524 € ; 1%

Prioritārie pasākumi;
5 524 401 € ; 42%

Kopbudžeta izdevumu struktūra
Kopbudžeta izdevumu struktūra

 

- € 

1 000 000 € 

2 000 000 € 

3 000 000 € 

4 000 000 € 

5 000 000 € 

6 000 000 € 

7 000 000 € 

8 000 000 € 

9 000 000 € 

10 000 000 € 

2015.gada izpilde 2016.gada izpilde 2017.gada izpilde 2018.gada plāns
(B-2)

Budžeta iestāžu ieņēmumi 206 508 € 212 286 € 198 278 € 272 462 € 
Pašvaldību budžeta transferti 84 446 € 93 813 € 103 714 € 98 153 € 
Valsts budžeta transferti 2 320 507 € 2 254 483 € 2 510 873 € 4 042 670 € 
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto

publisko personu transferti 1 689 € 800 € - € 25 500 € 

Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas 153 069 € 82 379 € 84 007 € 45 236 € 
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 245 963 € 2 422 € 9 287 € 1 842 € 
Naudas sodi un sankcijas 8 535 € 6 124 € 5 567 € 4 000 € 
Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi 24 911 € 22 171 € 17 218 € 17 580 € 
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 1 674 € 454 € 337 € - € 
Īpašuma nodokļi 592 039 € 634 700 € 643 684 € 593 726 € 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 3 861 475 € 4 011 595 € 4 348 586 € 4 234 825 € 

Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

 

- € 

2 000 000 € 

4 000 000 € 

6 000 000 € 

8 000 000 € 

10 000 000 € 

12 000 000 € 

14 000 000 € 

2015.gada izpilde 2016.gada izpilde 2017.gada izpilde 2018.gada plāns
(B-2)

Sociālā aizsardzība 581 215 € 628 158 € 676 595 € 765 496 € 
Izglītība 2 529 196 € 2 632 581 € 2 804 786 € 2 619 899 € 
Atpūta, kultūra un reliģija 913 811 € 1 093 789 € 1 198 262 € 3 191 007 € 
Veselība 11 462 € 10 392 € 11 335 € 10 873 € 
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 609 644 € 677 639 € 628 517 € 1 394 897 € 
Vides aizsardzība - € - € 7 330 € - € 
Ekonomiskā darbība 661 498 € 1 168 466 € 927 833 € 3 012 066 € 
Sabiedriskā kārtība un drošība 48 519 € 48 729 € 53 449 € 96 999 € 
Kredītu procentu maksājumi un apkalpošana 58 478 € 50 820 € 14 014 € 21 157 € 
Transferti no pašvaldības budžeta 288 512 € 258 076 € 270 354 € 328 856 € 
Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem - € - € - € 100 000 € 
Izpildvara 656 620 € 760 656 € 694 264 € 769 662 € 

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

 

- € 

2 000 000 € 

4 000 000 € 

6 000 000 € 

8 000 000 € 

10 000 000 € 

12 000 000 € 

14 000 000 € 

2015.gada
izpilde

2016.gada
izpilde

2017.gada
izpilde

2018.gada plāns
(B-2)

Kapitālie izdevumi 576 403 € 1 235 587 € 836 236 € 5 558 552 € 
Uztrēšanas izdevumu transferi 288 512 € 258 076 € 270 354 € 328 856 € 
Sociālie pabalsti 144 173 € 164 060 € 168 699 € 215 737 € 
Subsīdijas un dotācijas 92 335 € 115 510 € 141 692 € 177 346 € 
Procentu izdevumi 48 946 € 41 158 € 4 348 € 10 000 € 
Preces un pakalpojumi 1 791 891 € 1 990 281 € 2 146 842 € 2 624 265 € 
Atlīdzība 3 416 695 € 3 524 634 € 3 718 568 € 3 396 156 € 

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Par Salacgrīvas novada 
2018. gada budžetu
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- € 
50 000 € 

100 000 € 
150 000 € 
200 000 € 
250 000 € 
300 000 € 
350 000 € 
400 000 € 
450 000 € 

2015.gada izpilde 2016.gada izpilde 2017.gada izpilde 2018.gada plāns (B-2)
Zvejas naudas 16 852 € 16 094 € 16 266 € 11 700 € 
Licencētā makšķerēšana 30 536 € 19 529 € 26 411 € 23 000 € 
Ostas nodeva 33 169 € 26 473 € 29 411 € 30 000 € 
Dabas nodoklis 36 137 € 26 717 € 24 114 € 30 000 € 
Autoceļu fonds Liepupē 59 639 € 64 337 € 64 337 € 66 207 € 
Autoceļu fonds Ainažos 56 867 € 61 354 € 61 354 € 63 137 € 
Autoceļu fonds Salacgrīvā 167 902 € 181 134 € 181 134 € 186 398 € 

Speciālā budžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiemSpeciālā budžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

Speciālā budžeta izdevumi pa izdevumu veidiem

 

- € 
100 000 € 
200 000 € 
300 000 € 
400 000 € 
500 000 € 
600 000 € 
700 000 € 
800 000 € 

2015.gada izpilde 2016.gada izpilde 2017.gada izpilde 2018.gada plāns (B-2)
Zvejas naudas 4 698 € 485 € 4 € 126 406 € 
Licencētā makšķerēšana 22 397 € 13 943 € 20 328 € 58 875 € 
Ostas nodeva 9 066 € 10 389 € 4 627 € 103 324 € 
Dabas nodoklis 16 349 € 57 506 € 14 436 € 84 039 € 
Autoceļu fonds Liepupē 58 217 € 65 018 € 63 501 € 67 043 € 
Autoceļu fonds Ainažos 67 464 € 55 548 € 72 430 € 63 162 € 
Autoceļu fonds Salacgrīvā 152 417 € 182 532 € 215 698 € 205 779 € 

Speciālā budžeta izdevumi pa izdevumu veidiem
	 18.	 janvārī	 notika	Salacgrīvas	
novada	 pašvaldības	 izsludinātā	
otrā	 tirgus	nomas	tiesību	rakstis-
kā	 izsole	 par	 Salacgrīvas	 tirgus	
kompleksa	 apsaimniekošanas	
un	 apakšnomas	 tiesībām,	 kā	 arī	
tirdzniecības	 organizēšanas	 tie-
sībām	 gadatirgos,	 Jūras	 svētkos	
un	 Salacgrīvas	 pilsētas	 svētkos.	 
23.	 janvārī	 notika	 piedāvājumu	
izvērtēšana	 un	 par	 jauno	 Salac-
grīvas	 tirgus	 apsaimniekotāju	 uz	
trim	gadiem	kļuva	SIA	Ekobalt1.	
Otrajai	 tirgus	 nomas	 tiesību	 iz-
solei	 pieteicās	 divi	 pretendenti.	
– Esam gandarīti, ka kāds vēlas 
tirgū saimniekot. Mūsu mērķis ir 
tikai viens – lai tirgus būtu. Mums 
nav bijusi doma to slēgt, tas vai-
rāk jāpopularizē,	–	sacīja	pašval-
dības	vadītājs.
	 29.	janvārī	Salacgrīvas	novada	
domē	 pašvaldības	 vadītājs	 Dag-
nis	 Straubergs	 tikās	 ar	 līdzšinē-
jo	 tirgus	 apsaimniekotāju	 Gintu	
Ostapko,	lai	pārrunātu	neskaidros	
jautājumus	 un	 kliedētu	 tirgotāju	
bažas	par	 turpmāko	 tirgus	darbī-
bu.	Pašvaldības	vadītājs	paskaid-
roja	G.	Ostapko,	kādi	 ir	vērtēša-
nas	 kritēriji	 un	 kā	 notiek	 piedā-
vājumu	 izvērtēšana.	 – Mums ir 
ļoti svarīgi, lai tirgus Salacgrīvā 
būtu. Līdzšinējam apsaimnie-
kotājam pašvaldība daudz nāca 
pretī, bet uzskatām, ka pēdējās 
viņa iesniegtās prasības bija ne-
pamatotas un pārmērīgas, –	 sa-
runā	 uzsvēra	 D.	 Straubergs.	 To	
sarunā	 atzina	 arī	 G.	 Ostapko.	 

D.	Straubergs	kliedēja	G.	Ostap-
ko	 bažas	 par	 izcenojumu	 palie-
lināšanu,	 jo	 jebkuras	 izmaiņas	
tirgus	maksas	pakalpojumos	jāsa-
skaņo	ar	pašvaldību.	– Spēles no-
teikumi visiem ir vienādi! Tirgus 
ir ne tikai vieta, kur iegādāties 
preces, tā ir vieta, kur satikties, 
uzzināt un pārrunāt jaunumus, –	
uzskata	D.	Straubergs.	
	 Ja	 rodas	nesaskaņas	vai	nesa-
prašanās	 ar	 jauno	 tirgus	 apsaim-
niekotāju,	 pašvaldības	 vadītājs	
aicina	 tirgotājus	 vērsties	 domē.	
Tirgus	 ir	 Salacgrīvas	 pašvaldī-
bas	 īpašums,	 mainījies	 tikai	 tā	
apsaimniekotājs.	 Jaunajam	 ap-
saimniekotājam	 Marekam	 Bur-
kovskim	 ir	pieredze,	kontakti	un	
apņēmība	 strādāt.	Viņš	vēlas,	 lai	
par	Salacgrīvas	tirgu	runātu	labu	
visā	 Igaunijas	 pierobežā,	 lai	 tas	
nebūtu	ne	 ar	 ko	 sliktāks,	 piemē-
ram,	 par	 Limbažu	 vai	 Skultes	
tirgu.	 Jaunais	 Salacgrīvas tirgus	
nomnieks	 ir	 noskaņots	 optimis-
tiski.	
	 Līdz	 Lieldienām	 Salacgrī-
vas	 tirgus	 strādās	 ierastā	 režīmā	
–	 piektdienās	 un	 sestdienās,	 bet	
pēc	Lieldienām	katru	dienu,	sola	
jaunais	 tirgus	 apsaimniekotājs.	
Sazināties	 ar	 Salacgrīvas	 tirgus	
nomnieku	 varat	 tirgū,	 zvanot	
29563288	vai	rakstot	mareksbur-
kovskis@inbox.lv.
	 2.	martā	13.30	Salacgrīvas	tir-
gū	pašvaldības	 vadītājs	 tiekas	 ar	
tirgotājiem	un	tirgus	pārzini.

Ilga Tiesnese

Par Salacgrīvas tirgu

	 8.	 februārī	 Salacgrīvas	 nova-
da	 domes	 priekšsēdētājs	 Dagnis	
Straubergs	 parakstīja	 līgumu	 ar	
personu	 apvienību,	 kurā	 ietilpst	
SIA	Energy Expert	un	SIA	EIPLS,	
par	apgaismojuma	izbūvi	novadā.
	 Līgums	paredz	izbūvēt	apgais-
mojumu:	
l	 A1	šosejas	un	ceļa	Pagasta pa-
dome – Vangas	krustojumā	Liep-
upes	pagastā;

l	 Robežu	stāvlaukumā	Ainažos;
l	 Liepu	ielā	Svētciemā;
l	 Svētciema	parkā;
l	 Zītaru	ielā		Korģenē;
l	 Jūras	ielā	Tūjā;
l	 Mustkalnos,	Liepupes	pagastā.
	 Šiem	 darbiem	 atvēlēti	 
73	747	eiro,	realizācijas	laiks	–	šī	
gada	maija	beigas.

Ilga Tiesnese

Parakstīts līgums

	 Pēc	Latvijas	Pašvaldību	savie-
nības	 (LPS)	 ierosinājuma	 Tiesu	
aģentūra,	 kas	 nodrošina	 Zemes-
grāmatu	 elektronisko	 funkciona-
litāti,	 izveidojusi	 jaunu,	 turklāt	
bezmaksas,	 pakalpojumu	 visiem	
nekustamo	 īpašumu	 īpašnie- 
kiem	 –	 iespēju	 klātienē	 uzrakstīt	
iesniegumu	vai	elektroniski	portā-
lā	www.zemesgamata.lv	 piereģis-
trēt	 savu	 e-pasta	 adresi,	 uz	 kuru	
iesniegšanas	 brīdī	 tiks	 nosūtīta	
informācija	 par	 katru	 iesniegtu	
nostiprinājuma	 lūgumu	uz	 īpašu-
mā	esošu	nekustamo	īpašumu.	Šis	
elektroniskais	pakalpojums	ir	bū-
tisks	krāpniecības	novēršanai,	ga-
dījumos,	 kad	 Zemesgrāmatā	 tiek	
iesniegti	viltoti	nostiprinājuma	lū-
gumi.	Tas	 nodrošinās,	 ka	 esošais	
īpašnieks,	 ja	 vien	 būs	 piereģis-
trējis	sava	e-pasta	adresi,	saņems	
ziņu	par	iesniegto	nostiprinājuma	
lūgumu	 nekavējoties.	 Tādējādi	
viņš	 nekavējoties	 varēs	 informēt	
Zemesgrāmatu,	 kā	 arī	 iespējami	
ātri	vērsties	kompetentajās	izmek-
lēšanas	iestādēs,	lai	novērstu	turp-

māku	prettiesisku	darījumu	ķēdi.
	 Pakalpojums	 ir	 pieejams	 arī	
gadījumos,	ja	nekustamā	īpašuma	
īpašniekam	 nav	 e-pasta	 adreses,	
bet	 ir	 kāds	 īpašniekam	 uzticams	
cilvēks,	 kuram	 ir	 e-pasts,	 jo	 ne-
kustamā	īpašuma	īpašnieks	klātie-
nē	 –	 rakstot	 iesniegumu	 jebkurā	
Zemesgrāmatu	 nodaļā	 vai	 Tiesu	
administrācijā	 Antonijas	 ielā	 6,	
Rīgā	–	var	norādīt	jebkuru	e-pas-
tu,	uz	kuru	turpmāk	tiks	sūtīta	in-
formācija	par	katru	 iesniegtu	no-
stiprinājuma	 lūgumu	 uz	 īpašumā	
esošu	nekustamo	īpašumu,	tiklīdz	
konkrētais	nostiprinājuma	lūgums	
tiks	iesniegts	Zemesgrāmatā.	
	 Pakalpojums	 elektroniski	 pie-
ejams	 portālā	 www.zemesgrama-
ta.lv,	 autorizējoties	 ar	 banku	 au-
torizācijas	 līdzekļiem,	 e-parakstu	
vai	 eID	 karti	 sadaļas	 Mani dati 
apakšsadaļas	Pieteikt manu īpašu-
ma uzraudzību	 izvēlnē	Paziņoju-
mi par iesniegtajiem nostiprināju-
ma lūgumiem.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs):  
SIA Energolux Service, reģ. Nr. 40103928401, 
juridiskā adrese – Vecvimbas 1, Berģi, Garkalnes 
nov., LV-1024 kontaktpersona Ilze Indriksone-Gro-
mova, tālrunis 26566287.

Būvprojekta izstrādātājs: SIA Progress Projekts, 
reģ. Nr. 40103131194, juridiskā adrese – Brīvības 
iela 144, Rīga, LV-1012, kontaktpersona Viktors 
Rimša, tālrunis 29498848. 

Būvniecības ieceres nosaukums, adrese,  
kadastra Nr.: Kafejnīca nekustamajā īpašumā Os-
tas ielā 4, Salacgrīvā, Salacgrīvas nov., kadastra  
Nr. 6615 001 0073 un nekustamajā īpašumā Boc-
maņa laukumā 4, Salacgrīvā, Salacgrīvas nov., 
kadastra Nr. 6615 001 0084.

Publiskās apspriešanas norises laiks – no  
15. februāra līdz 15. martam. 

Publiskās apspriešanas norises vieta: Salac-
grīvas novada būvvaldē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, 
Salacgrīvas novadā, LV-4033, kontaktpersona – 
Ineta Cīrule, tālrunis 64071996.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks  
15. martā plkst. 17 Salacgrīvas novada domes 
sēžu zālē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas 
novadā.

Atsauksmes var iesniegt Salacgrīvas novada 
būvvaldē Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas 
nov. LV-4033 līdz 15. martam.

Par jaunu Zemesgrāmatu 
bezmaksas pakalpojumu 

visiem nekustamā 
īpašuma īpašniekiem

PAZIŅOJUMS
par būvniecības ieceres Kafejnīca

nekustamajā īpašumā Ostas iela 4, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., 
kadastra Nr. 6615 001 0073,

nekustamajā īpašumā Bocmaņa laukums 4, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., 
kadastra Nr. 6615 001 0084

nodošanu publiskajai apspriešanai

Tāda izskatīsies kafejnīca Salacas labajā krastā pie promenādes

mailto:mareksburkovskis@inbox.lv
mailto:mareksburkovskis@inbox.lv
http://www.zemesgamata.lv
http://www.zemesgramata.lv
http://www.zemesgramata.lv
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 Pirmsskolas	 izglītības	 iestādē	 Vilnītis 
aizvadīti	 tradicionālie	ģimeņu	dziedāšanas	
svētki,	kas	šogad	norisinājās	jau	sesto	reizi.	
Dalībnieku	pulks	šoreiz	neliels,	bet	prieks	
par	ģimenēm,	kas,	spītējot	ziemas	dzestru-
mam	 un	 nepielūdzamajiem	 vīrusiem,	 bija	
spējušas	 sagatavot	 jaukus	 priekšnesumus	
un	ieradušās	savā	muzicēšanas	priekā	dalī-
ties	ar	citiem.
	 Bergu	 ģimene	 dziesmā	 pastāstīja	 par	
mammu	 gammu,	 kas	 ir	 katras	 melodijas	
pamatu	 pamats.	 Māsas	 Lotes	 brašo	 dzie-
dājumu	papildināja	tēta	Arta	un	mazā	brāļa	
Helmuta	 vēl	 brašāk	 veidotais	 muzikālais	
pavadījums.	Māsas	Elīza	un	Dārta	Geder-
tes,	 dziedot	 un	 spēlējot	 dziesmu	 par	 šo-
kolādi,	 kā	 allaž	 visus	 iepriecināja	 ar	 savu	
lielisko	 muzikalitāti,	 katrai	 skaņai	 ļaujot	
ieskanēties	kā	dzidram	zvaniņam.	Treiju	ģi-
mene	publikas	priekšā	stājās	pilnā	sastāvā.	
Tētis	Artis	lika	plecos	akordeonu	un	pava-
dīja	dēlu	Alberta	un	Rūdolfa	un	mammas	
Lindas	 dziedāto	 dziesmu	 par	 zilo	 zirgu,	
kas	naktīs	dzied,	liekot	klausītāju	atmiņām	
aizklīst	 tālā	bērnībā.	Brašās	Viļļu	ģimenes	
māsas	Anna	un	Marta,	enerģiski	un	dzīves-
priecīgi	četrrocīgi	atskaņojot	skaņdarbu	par	
vilku,	 ļāva	 sajust	drosmi	un	pārliecību,	 jo	
patiešām	–	kas	gan	no	vilka	baidīsies.	Zē-
ģeļu	 ģimene	 bija	 mēģinājusi	 pagalmā	 sa-
skaitīt	 sniegavīrus	 un	 visus	 10	marša	 solī	
ievest	zālē.	Mammai	ar	dēlu	Adrianu	tas	arī	
izdevās!	Koncerta	noslēgumā	Gromovu	ģi-
mene	radīja	romantisku,	sapņainu	noskaņu,	
tēta	Sanda	un	mazās	meitas	Viktorias	bal-
sīm	saplūstot	vienā	veselā,	stāstot	dziesmā	
par	dabas	noslēpumainību,	ko	piedzīvojam,	
pirms	tā	aizmieg.	
	 Svētku	 noslēgumā	 iestādes	 vadītāja	
Dace	 Vilemsone	 sveica	 visus	 dalībniekus	
ar	nelielām	piemiņas	veltēm	un	izteica	at-
zinību	 ģimenēm,	 kas	 bērniem	māca	 runāt	
mūzikas	–	mīlestības	–	valodā.
	 Paldies	mūzikas	 skolotājai	 Ingai	Gobai	
un	vadītājas	vietniecei	saimnieciskajos	jau-
tājumos	Valentīnai	Jēkabsonei	par	ieguldīto	
darbu	pasākuma	sagatavošanā!	Paldies	ies-
tādes	 padomes	 priekšsēdētājam	 Raimon-
dam	Kreitusam	par	atsaucību	un	nesavtību,	
ik	gadu	sarūpējot	atzinības	rakstus	dziedo-
šajām	ģimenēm!	Uz	sadziedāšanos	nākam-
gad!

Ligita Dambe,
«Vilnīša» vadītājas vietniece izglītības 

jomā

Ģimeņu 
dziedāšanas 

svētki 
PII Vilnītis

	 Janvārī	Ainažu	bibliotēkā	 lasītāju	 klu-
biņa	 Vārds	 dalībnieces	 tikās	 ar	 Ainažu	
tūrisma	 informācijas	 punkta	 konsultanti	
Intu	Briģi.	Šoreiz	aicinājām	Intu	uz	sarunu	
par	viņas	talantu	zīmēt.	Bibliotēkā	vairāk	
nekā	mēnesi	bija	skatāma	Intas	darbu	 iz-
stāde,	 kurā	 varējām	 apskatīt	 dažādus	Ai-
nažu	 pilsētas	 slavenāko	 objektu	 zīmēju- 
mus	–	gan	Veides	pili,	bijušo	kroga	māju,	
bāku,	gan	labāko	Latvijas	jātnieku	Krista-
pu	Neretnieku,	kurš	ir	Intas	māsasdēls.	Ar	
lielu	mīlestību	Inta	zīmē	zirgus	un	suņus,	
jo	tie	viņai	īpaši	tuvi.	
	 Bērnību	 Inta	 pavadījusi	Ventspilī,	 pēc	
tam	pārcēlusies	uz	Rīgu.	Viņai	labi	pade-
vusies	zīmēšana,	gribējusi	iestāties	Latvi-
jas	Mākslas	akadēmijā,	bet	dzīvē	sanācis	
citādi.	 Inta	 beigusi	 Latvijas	 Universitāti,	
tur	 studējusi	 angļu	 valodu	 un	 literatūru.	
Valodu	 zināšanas	 devušas	 iespēju	 braukt	
uz	 kuģa	 par	 stjuarti.	 Pārceļoties	 uz	 dzīvi	
Ainažos,	 Intas	 darba	 gaitas	 bijušas	 visai	

dažādas	 –	 strādāts	Ainažu	 izpildkomitejā	
pie	 toreizējās	 vadītājas	 Lilijas	 Tauriņas,	
veikalā	par	pārdevēju,	par	bārmeni…	Tas	
devis	 lielu	pieredzi	dzīvē	un	arī	darbā	ar	
cilvēkiem.	Pasākuma	izskaņā	Inta,	stāstot	
smieklīgus	 atgadījumus	 no	 pašas	 dzīves,	
raisīja	 pasākuma	 dalībniecēs	 omulību	 un	
jautru	noskaņojumu.	
	 Savukārt	februārī	klubiņā	viesojās	jau-
nā	Ainažu	kultūras	nama	mākslinieciskās	
daļas	vadītāja	Inese	Vēriņa-Lubiņa.	Inese	
nāk	no	Rīgas,	 tāpēc	bija	 interesanti	uzzi-
nāt,	 kas	 viņu	 piesaistījis	 mūspusei.	 Ap-
precējusies	un	pārnākusi	dzīvot	uz	Kuivi-
žiem,	Inese	jutusi	vēlmi	vairāk	iepazīt	šīs	
puses	sabiedrību.	Avīzē	Auseklis	ieraudzī-
jusi	sludinājumu,	ka	Ainažu	kultūras	namā	
vajadzīgs	 mākslinieciskās	 daļas	 vadītājs,	
nolēmusi	 izmēģināt	 prasmes	 šajā	 jomā.	
Inese	 ir	 profesionāla	māksliniece	 ar	 Lat-
vijas	Mākslas	akadēmijas	maģistra	grādu,	
viņai	ir	pieredze	tradicionālajā	mākslā,	in-

stalāciju	veidošanā,	video	un	multimediju	
mākslā	un	pedagoģijā.	Divas	dienas	nedē-
ļā	Inese	dodas	uz	Rīgu,	lai	Rīgas	Dizaina	
un	mākslas	vidusskolas	Reklāmas	dizaina	
nodaļā	 pasniegtu	 grafisko	 dizainu,	 mate-
riālmācību,	grafiskās	datorprogrammas	un	
vadītu	video	specefektu	nodarbības.	
	 Pasākuma	 gaitā	 jaunā	 kultūras	 nama	
darbiniece	 iepazīstināja	 ar	 sevi	 un	 savu	
radošo	 darbību,	 pastāstīja	 par	 savām	 ie-
cerēm	 un	 plāniem	 jaunajā	 darba	 vietā.	
Noslēgumā	 Inese	 visus	 klātesošos	 aici-
nāja	 atbalstīt	 un	 apmeklēt	 kultūras	 nama	
rīkotos	pasākumus	un	tajos	gūto	gandarī-
jumu	 izmantot	 katrai	 turpmākajai	 dienai.	
Bibliotēkas	darbinieces,	kā	arī	lasītāju	klu-
biņa	dalībnieces	 Inesei	vēlēja	 izturību	un	
patiesu	 iedvesmu	 daudzu	 oriģinālu	 ideju	
radīšanā.

Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja

Tikšanās ar 
Inesi Vēriņu-
Lubiņu 
ainažniekiem 
bija 
interesanta 
un jauka

Tikšanās Ainažu bibliotēkā

	 Šogad	 pie	 mums	 sāka	 strādāt	 sociālā	
darbiniece	 Aiva,	 kura	 rūpējas	 par	 nama	
iemītnieku	aktivitātēm	un	iesaistīšanu	ko-
pīgos	pasākumos,	aizpildot	viņu	ikdienu.
	 14.	februāra	rīts	veco	ļaužu	mītnē	Sprī-
dīši	sākās	ar	aktīvu	darbošanos.	Sakarā	ar	
Dienvidkorejā	 notiekošo	Olimpiādi,	 kam	
iemītnieki	aktīvi	sekoja	līdzi,	arī	Sprīdīšos 
valdīja	olimpiskais	gars.	Visi	kopā	vingro-
jām	–	imitējām	slēpošanu	u.c.	sporta	vei-
dus…	 Pēc	 sportiskajām	 aktivitātēm	 pie-
vērsāmies	 Valentīndienas	 svinībām.	 Ga-
tavojām	 apsveikumus	 –	 tinām	no	 dzijām	
sirsniņas,	līmējām,	bet	pats	jaukākais	bija	
tas,	ka	katrs,	tinot	sirsniņu,	dalījās	atmiņās	
par	jaunības	gadiem	un	to,	kā	mīlas	fron-
tē	gājis…	Skanēja	smiekli,	 tika	dziedātas	
dziesmas.	Pēc	čaklas	un	aktīvas	darboša-
nās	sekoja	vēderprieki,	jo	mīlestība	iet	arī	
caur	vēderu…	Visi	kopā	baudījām	Sprīdī-
šu	darbinieču	sarūpētos	gardumus.	
	 Paldies	jaukajam	kolektīvam	un	iemīt-
niekiem	par	pozitīvo	emociju	devu,	smai-
diem	un	mīlestību!

Anita Lūse

Valentīndiena 
Sprīdīšos

	 Šajā	 dienā	 skolas	 telpās	 nedaudz	 tika	
samazināta	 temperatūra.	 Atbalstu	 akcijai	
varējām	apliecināt,	uzvelkot	siltāku	džem-
peri	 un	 aktīvi	 kustoties.	 7.	 un	 9.	 klases	
skolēni	 pēc	 mācību	 stundām	 sporta	 zālē	
organizēja	 jautras	 stafetes,	 ko	 vadīt	 pa-
līdzēja	 sporta	 skolotāja	 Mārīte	 Sakārne.	
Aktivitātē	iesaistījās	skolēni	no	1.	līdz	12.	

klasei,	bija	jautri,	interesanti	un	silti.
	 7.	 un	 9.	 klases	 skolēni	 audzināšanas	
stundās	pētīja	klimata	izmaiņas	Latvijā	un	
pasaulē	un	veidoja	informatīvo	materiālu,	
kas	izlikts	pie	Ekoskolas	ziņojumu	stenda.
	 Arī	 skolas	 piedāvātās	 pusdienas	 bija	
ļoti	garšīgas	un	bez	gaļas!	Pārtikas	atkri-
tumi	arvien	samazinās.

	 Akcijas	Silto džemperu diena	mērķis	ir	
izglītot	sabiedrību	par	klimata	pārmaiņām	
un	veicināt	videi	un	klimatam	draudzīgā-
kus	paradumus.
	 Taupīsim	 siltumenerģiju,	 elektroener-
ģiju	un	ēdīsim	vietējo	pārtiku!

7. klases ekopadome

Ekoskolu organizētā akcija Silto džemperu diena 
Liepupes vidusskolā

	 No	 12.	 līdz	 17.	 februārim	 Liepupes	
vidusskolā	 notika	 projektu	 nedēļa,	 kuras	
tēma	 bija	 Radošums.	 Skolēni	 darbojās	
dažādās	 radošās	 darbnīcās	 –	 filcēja,	 iz-
gatavoja	 rotaļlietas	 un	 rotājumus,	 cepa	
kūkas,	 sagatavoja	 olimpiskās	 spēles,	 uz	
skolu	 nāca	 vecāki	 un	 stāstīja	 par	 savām	
profesijām.	 Projektā	Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai	 skolas	
audzēkņi	 bija	 ekskursijās	 uz	 šokolādes	
fabriku	 Laima	 Rīgā,	 maiznīcu	 Lielezers 
un	Limbažu	muzeju.	
	 	Skola	ir	laba,	stabila,	tajā	strādā	augsti	
kvalificēti	pedagogi,	skolēnu	sekmes	ir	la-
bas	un	viņi	ar	labiem	rezultātiem	piedalās	
mācību	olimpiādēs,	pirmsskolas	 izglītības	
iestādē	bērnu	skaits	pieaug.	Direktore	Arta	
Rubeze	uzsver,	ka	mācību	procesā	liela	vē-
rība	ir	un	būs	pievērsta	eksakto	priekšmetu	
apguvei,	 valodām.	 Liepupes	 vidusskolā	
darbojas	mūzikas	un	mākslas	skolas	filiā-
les,	sporta	skola,	kurā	trenējas	izcili	dam-
bretisti,	 robotikas	 pulciņi	 ir	 sākumskolā	
un	pamatskolā,	un	to	dalībnieki	nupat	ļoti	
veiksmīgi	startēja	sacensībās	Valkā.	Skola	

iesaistījusies	ekoskolu	programmā	un	pro-
jektā	Erasmus+,	kura	laikā	sadarbosies	ar	
skolām	Rumānijā	un	Portugālē.	
	 Projektu	 nedēļā	 Liepupes	 vidussko-
lu	 apmeklēja	 Salacgrīvas	 novada	 domes	
priekšsēdētājs	 Dagnis	 Straubergs.	 Viņš	
tikās	ar	skolas	direktori	A.	Rubezi,	skolo-
tājām	Inesi	Broku	un	Iru	Janišu.	Direkto-
re	kopā	ar	pašvaldības	vadītāju	izstaigāja	
skolas	 telpas	 un	 pārrunāja,	 kā	 racionā-
lāk,	 ekonomiskāk	 un	 optimālāk	 izmantot	
skolas	 ēku.	 Zēnu	mājturības	 kabinets	 un	
mākslas	skola	ir	telpās,	kas	netiek	izman-
totas	pilnībā.	D.	Straubergs	uzskata,	ka	uz	
šīm	telpām	ar	atsevišķu	 ieeju	un	sanitāro	
mezglu	 būtu	 ērti	 pārcelt	 Liepupes	 ciema	
bibliotēku,	 kas	 pašlaik	 atrodas	 daudzdzī-
vokļu	mājas	trīsistabu	dzīvoklī.	
	 Skolas	direktore	ir	pārliecināta,	ka	cie-
ma	bibliotēkas	atrašanās	skolā	netraucētu	
ne	 mācību	 procesu,	 ne	 bibliotēkā	 notie-
košos	 pasākumus.	 Bērni	 un	 viņu	 vecāki	
varēs	 apmeklēt	 bibliotēku	 skolas	 telpās.	
Zēnu	mājturības	un	mākslas	skolas	nodar-
bības	varētu	pārcelt	uz	citām	telpām.	

	 Noslogota	 ir	 Liepupes	 skolas	 sporta	
zāle,	mācību	stundu	laikā	to	izmanto	sko-
lēni,	vakaros	–	pieaugušie.	Arī	pirmssko-
las	 izglītības	 iestādes	 Rūķu nams	 telpas	
ir	par	šaurām,	un	A.	Rubeze	 ir	 iecerējusi	
sešgadīgos	 audzēkņus	 pārcelt	 uz	 ēkas	 
2.	 stāvu.	 Tad	 netiks	 traucēts	 apmācības	
process	ne	mazajiem,	ne	lielajiem.	Pirms-
skolas	izglītības	grupu	vecumā	no	1,5	līdz	
4	gadiem	šobrīd	apmeklē	27,	bet	piecu	un	
sešgadīgo	grupiņu	–	20	audzēkņu.
	 Pagājušajā	 rudenī	 ir	 veikts	 Liepupes	
vidusskolas	bibliotēkas	jumta	remonts	un	
tagad	tā	ir	gaiša,	izremontēta	un	vienā	no	
tās	 telpām	 top	 skolas	 muzejs.	 Šajā	 gadā	
sakārtos	 piebrauktuvi	 pie	 skolas,	 notiks	
trotuāra	un	laukuma	izbūve,	ir	plānota	ap-
kures	sistēmas	sakārtošana	sporta	zālē	un	
sporta	zāles	jumta	siltināšana.	
	 Pagājušā	gadsimta	80.	gados	uzbūvētā	
Liepupes	 vidusskola	 paredzēta	 370	 sko-
lēniem,	bet	 šobrīd	 to	 apmeklē	170	bērnu	
un	jauniešu	(tostarp	pirmsskolas	izglītības	
iestādes	Rūķu nams	audzēkņi).	

Ilga Tiesnese

Par Liepupes vidusskolu
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	 No	26.	līdz	28.	janvārim	projekta	Ēdam 
atbildīgi! dalībvalstu	delegācijas	pulcējās	
Prāgā,	 lai	 ar	 trīs	 dienu	 semināru	 kopīgi	
nosvinētu	panākumus,	dalītos	pieredzē	un	
turpinātu	padziļināt	zināšanas	par	pārtikas	
patēriņa	 saistību	ar	globālām	vides	prob-
lēmām.	Trīs	 gadus	 ilgušā	 projekta	 noslē-
gumā	tikās	koordinatori	un	dalībskolu	pār-
stāvji	no	Latvijas,	Rumānijas,	Horvātijas,	
Slovākijas,	 Slovēnijas,	 Polijas,	 Maltas,	
Bulgārijas	 un,	 protams,	 pašas	 Čehijas	 –	
pavisam	120	skolotāju	un	skolēnu.	
	 Liepupes	 vidusskolēnu	 aktivitātes	 un	
rezultātus	 prezentēju	 es,	 Ekoskolas	 ko-
ordinatore	 Ira	 Janiša.	Šo	aktuālo	pārtikas	
tēmu	 mūsu	 skolā	 realizējam	 Ekoskolu	
programmā,	 kas	 tiek	 integrēta	 visos	mā-
cību	 priekšmetos.	 Caur	 dažādām	 aktivi-
tātēm	un	izglītojošiem	materiāliem	veici-
nām	skolēnu	izpratni	par	resursu	efektīvu	
izmantošanu,	 bioloģisko	 daudzveidību,	
klimata	pārmaiņām,	cilvēktiesībām	un	go-
dīgu	 tirdzniecību.	 Runājam	 par	 šķietami	
attālinātām	tēmām,	bet	patiesībā	spriežam,	

ko	 varam	 ietekmēt	 pozitīvi	 vai	 negatīvi,	
mainot	savus	ēšanas	paradumus.
	 Pusgada	 laikā	 ir	 gūti	 zināmi	 rezultā- 
ti	–	samazināti	pārtikas	atkritumu	apjomi,	
nopirkti	Latvijā	audzēti	ābeļu	stādi	(pava-
sarī	 veidosim	 ābeļdārzu	 pie	 skolas),	 gan	
pieaugušajiem,	 gan	 skolēniem	 organizēti	
semināri	par	pareizu	pārtikas	uzglabāšanu.	
Audzēkņi,	apgūstot	atbildīgu	pārtikas	pa-
tēriņu,	savas	emocijas	un	izjūtas	atspoguļo	
plakātos	un	zīmējumos.	Šo	darbu	 izstāde	
ir	skolas	1.	stāvā.	Skolai	 iegādātas	vairā-
kas	 izglītojošas	vides	spēles,	un	 iesāktais	
darbs	turpinās.	
	 Starp	 citu,	 Prāgas	 pasākuma	 simbols	
bija	kanārijputniņš,	kas	arī	attēlots	uz	da-
lībniekiem	 dāvinātajām	 auduma	 somām.	
Devīze	Never too little to care and do my 
share	mudina	– neviens nav par mazu, lai 
rūpētos un rīkotos!

Ira Janiša,
Liepupes vidusskolas 

Ekoskolas koordinatore

	 5.	februārī	4.	klašu	skolēniem	pro-
jektā	Ēdam atbildīgi! bija	tikšanās	ar	
Salacgrīvas	 novada	 zemnieku	 saim-
niecības	 Robežnieki saimnieci	 Ievu	
Alpu-Eizenbergu.	
	 Aizvien	 svarīgāks	 kļūst	 jautājums	
gan	 par	 to,	 kādu	 iespaidu	 uz	 mūsu	
veselību,	vidi	atstāj	pārtika,	ko	ēdam,	
gan	pārtikas	sadalījums	pasaulē	–	tās	
trūkuma	un	pārprodukcijas	paradokss.	
Sākot	 apzināties	 atbildību	 par	 savu	
ķermeni,	 arī	 skolēni	 var	 aizdomāties	
par	pārtikas	ietekmi	uz	vidi	un	cilvē-
ku.	Tā	kā	pārtika	ir	viena	no	mūsu	pa-
matvajadzībām,	šis	temats	ir	nesarau-
jami	saistīts	ar	daudzām	vides	tēmām,	
kuru	 skatīšana	 caur	 pārtikas	 prizmu	
veicina	sistēmisku	domāšanu	un	ilus-
trē	 to,	 kā	pārtika	 ietekmē	vidi,	mūsu	
veselību	un	arī	sociālos	jautājumus.
	 Svarīgi	 veidot	 izpratni	 par	 resur-
su	 efektīvu	 izmantošanu,	 bioloģisko	
daudzveidību.	Pārtikas	ražošanas	glo-
balizētā	 iedaba	 rada	 gan	fizisku,	 gan	
psiholoģisku	atsvešinātību	starp	lauk-
saimnieku	 un	 patērētāju,	 kā	 arī	 starp	
pārtikas	 patēriņu	 un	 tās	 izcelsmes	
apzināšanos.	 Visvairāk	 tas	 ietekmē	
pilsētu	iedzīvotājus,	jo	pārtikas	piegā-
de	ir	lielveikalu	kontrolē.	Pārtika	līdz	

patērētājam	 nonāk	 tikai	 kā	 iepakota	
prece	 lielveikalu	 plauktā	 un	 iespējas	
izsekot	 tās	 izcelsmei	 ir	 ļoti	 ierobežo-
tas.	Tāpēc	arvien	vairāk	cilvēku	tomēr	
vēlas	 iegādāties	 pārtikas	 produktus,	
kuru	izcelsme	ir	zināma.	Mazās	zem-
nieku	saimniecības	saražo	70%	pasau-
les	pārtikas.
	 Savu	tikšanos	ar	skolēniem	Ieva	uz-
sāka	 ar	 jautājumu	 par	 līdzatnestajām	
olām,	no	kurām	viena	daļa	bija	veika-
lā	iegādātas,	bet	groziņā	–	no	kaimiņu	
saimniecības.	 Kuras	 tad	 ir	 labākas?	
Kāpēc?	Skolēnu	atbildes	bija	dažādas.	
Bet	secinājums	bija	par	labu	olām,	kas	
iegādātas	 vietējā	 saimniecībā.	 Ieva	
skolēniem	 pastāstīja,	 ka	 viņas	 saim-
niecībā	nodarbojas	ar	piena	lopkopību	
un	graudu	audzēšanu.	Skolēniem	bija	
iespēja	uzzināt	un	iepazīt	piena,	piena	
produktu	un	graudaugu	produktu	ceļu	
līdz	patērētājam.	Sava	stāstījuma	laikā	
Ieva	ik	pa	brīdim	uzsvēra,	cik	svarīgi	
ir	atbalstīt	vietējos	zemniekus	un	pirkt	
viņu	 izaudzētos	 un	 ražotos	 pārtikas	
produktus.	 Sarunas	 laikā	 arī	 skolēni	
stāstīja	savus	vērojumus,	ģimeņu	iera-
dumus	produktu	iegādē.	Arvien	vairāk	
cilvēku	 apzinās	 daudzos	 ieguvumus	
no	ēšanas	un	pārtikas	patēriņa	mode-

ļu	maiņas.	Viņi	kļūst	par	virzītājspēku	
daudzveidīgām	 iniciatīvām,	 tiecoties	
panākt	 pārtikas	 piegādes	 ķēžu	 saīsi-
nāšanos	 un	 sadarbības	 izveidošanos	
starp	ražotājiem	un	patērētājiem.	Pie-
augošā	interese	par	vietējās	izcelsmes	
pārtiku	 sniedz	 atspēriena	 iespējas	 arī	
vietējai	 –	 Salacgrīvas	 novada	 –	 eko-
nomikai.	
	 Saruna	bija	interesanta.	Priecēja,	ka	
skolēni	bija	zinoši	un	dalījās	pieredzē	
par	 savu	 ģimeņu	 saimniecībās	 notie-
košo.	Ieva	aicināja	bērnus,	kuru	vecā-
kiem	 ir	 saimniecība,	 nepamest	 savas	
dzimtās	mājas	un	turpināt	vecvecāku,	
vecāku	iesākto	darbu.	Tikšanās	noslē-
gums	bija	ļoti	gards	–	Ieva	bija	atve-
dusi	skolēniem	vietējo	ražotāju	–	Le-
dus ogas	–	dažāda	veida	saldējumus,	
kuru	 pagatavošanā	 tiek	 izmantots	 no	
Robežnieku	gotiņām	iegūtais	piens.	
	 Šādas	 tikšanās	 sniedz	 skolēniem	
izpratni	 par	 pārtikas	 produktu	 ražo-
šanā	ieguldīto	darbu	un	liek	padomāt,	
cik	 katrs	 atbildīgi	 attiecamies	 pret	
to,	kas	 tiek	uzlikts	uz	 šķīvja.	Paldies	 
Ie.	Alpai-Eizenbergai	par	sirsnīgo	tik-
šanos!

Lolita Valaņina, 
Ekoskolas koordinatore

 Krišjāņa	 Valdemāra	 Ainažu	 pamatskolas	 7.	 un	 
9.	klases	skolēni	piedalījās	Eiropas	Parlamenta	(EP)	In-
formācijas	biroja	Latvijā	izsludinātajā	projektā	Garšīgie 
likumi.	Tā	 laikā	 skolēni	 tika	 izglītoti	 par	EP	darbu	un	
pārtikas	drošuma	jautājumiem.	Galvenie	jautājumi	bija:
l	 kas	ir	ģenētiski	modificēta	pārtika	un	vai	tā	ir	sastopa-
ma	Latvijā;
l	 kas	ir	galvenie	pārtikas	alergēni?	Kā	EP	lēmumi	uzla-
bo	alerģisku	cilvēku	dzīves	kvalitāti;
l	 kas	ir	jaunā	pārtika?
	 7.	klases	audzēkņi	tika	iepazīstināti	ar	pārtikas	alergē-
niem,	viņiem	bija	uzdevums	atrast	un	atlasīt	informāciju	
par	noteiktu	alergēnu.	Izanalizējot	to,	vajadzēja	atzīmēt,	
cik	lielā	mērā	šis	produkts	ir	bīstams	cilvēka	veselībai,	
dzīvībai.	 Mājasdarbā	 tika	 izveidota	 vizuāli	 pievilcīga	
ēdienkarte,	 kurā	 norādīti	 alergēni	 atbilstoši	 EP	 notei-
kumiem.	Skolēni	 ierosināja	veikt	 aptauju	 skolasbiedru	
vidū,	 lai	 noskaidrotu,	 cik	 daudziem	 no	mūsu	 audzēk-
ņiem	ir	pārtikas	alerģija.	Aptaujas	rezultāti	tika	izanali-
zēti	un	ar	tiem	iepazināmies	noslēguma	pasākumā.
	 9.	 klases	 skolēni	 bioloģijas	 stundā	 izzināja,	 kas	 ir	
ģenētiski	modificētie	 organismi	 (ĢMO).	 Pēc	 tam	 viņi	
apsekoja,	vai	un	kas	 tiek	piedāvāts	veikalos	no	ĢMO.	
Toms	Jaunkalns	un	Edgars	Tīts	jautājumu	par	ģenētiski	
modificiēto	 pārtiku	 analizēja	 daudz	 pamatīgāk	 un	 uz-
deva	jautājumus	Pārtikas	un	veterinārā	dienesta	(PVD)	
pārstāvei.
	 Noslēguma	 pasākumā	 30.	 janvārī	 EP	 Informācijas	
biroja	Latvijā	pārstāve	Jolanta	Bogustova	informēja	par	
Eiropas	 lēmējinstitūciju,	 valsts,	 pašvaldību	 un	 ēdinā-
šanas	nozares	speciālistu	lomu	rūpēs	par	drošu	pārtiku	
Latvijā.	Tā	skolēniem	bija	jauna	pieredze	–	sadarboties	
videokonferences	veidā,	jo	viņi	klausījās	ne	tikai	J.	Bo-
gustovas	stāstīto,	bet	arī	aktīvi	līdzdarbojās	un	iesaistījās	
diskusijā.	Tajā	tika	runāts	par	produktu	marķējumiem	un	
to	nozīmi,	par	 to,	 kur	 tie	 atrodas	uz	produkta	un	kam	
jāpievērš	uzmanība.
	 Pēc	 skolēnu	 secinājumiem	un	pārdomām	par	 pārti-
kas	alergēniem	un	ĢMO	vārds	tika	dots	PVD	Ziemeļ-
pierīgas	pārvaldes	pārtikas	inspektorei	Inārai	Legzdiņai,	
kura	 stāstīja	 par	 pārtikas	 drošumu	 Latvijā.	 Cik	 daudz	
ko	par	daudzām	lietām	mēs	tomēr	nezinām!	Piemēram,	
konfektēm	Skittles	kā	dabīgo	sarkano	krāsvielu	izmanto	
vabolīšu	cietos	spārnus…
	 Noslēgumā	 notika	 jaunās	 pārtikas	 degustācija.	 Tās	
laikā	skolēniem	bija	iespēja	nogaršot	jauno	pārtiku.	Pa-
zīstamākā	bija	čia	 sēklas,	kas	 satur	Omega3	 taukskā-
bes,	kalciju	un	dzelzi	(tiek	audzētas	pārsvarā	Meksikā),	
godži	ogas,	kas	 satur	21	minerālu	un	18	aminoskābes	
(tiek	audzētas	Ķīnā),	un	baltā	zīdkoka	ogas,	kas	ir	 ļoti	
spēcīgs	C	vitamīna	avots	(tās	audzē	dažādās	Āzijas	val-
stīs).	
	 Īpašs	paldies	par	darbu	projektā	7.	klases	skolniecēm	
Liānai	Artai	Persidskai,	Evelīnai	Skujai	 un	 sociālo	 zi-
nību	skolotājai	Lailai	Oltei,	kā	arī	9.	klases	skolēniem	
Markusam	Kalmačam,	E.	Tītam	un	T.	Jaunkalnam.	

Ineta Lielkalne,
projekta organizētāja Krišjāņa Valdemāra Ainažu 

pamatskolā, VVS koordinatore, bioloģijas skolotāja

Skolotāja Ira Janiša pārstāvēja Liepupes vidusskolu projekta Ēdam atbildīgi! trīs dienu 
seminārā Prāgā

Liepupes vidusskolas skolēnu darbi Prāgā

No zemnieku saimniecības 
līdz mūsu galdam

Ieva Alpa-Eizenberga ciemojas Salacgrīvas vidusskolas 4. klasē

Projekts Garšīgie 
likumi Krišjāņa 

Valdemāra Ainažu 
pamatskolā



12   l   SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS 2018. gada 2. marts

 Salacgrīvas	 novada	 jaunatnes	 konsul-
tatīvās	 padomes	 (SNJKP)	 un	 jaunatnes	
iniciatīvu	 centra	Bāka	 pārstāvji	 devās	 uz	
Latvijas	 novadu,	 pilsētu	 un	 pagastu	 jau-
niešu	 domju	 salidojumu	Saskrienamies?! 
Madonā	 –	 Jauniešu galvaspilsētā 2018.	
Iegūstot	 jauniešu	 galvaspilsētas	 statusu,	
Madona	šogad	kļuvusi	par	svarīgāko	jau-
natnes	pasākumu	centrālo	norises	vietu.	
	 19.	janvārī	šis	pasākumu	cikls	tika	aiz-
sākts	ar	svinīgo	atklāšanas	ceremoniju	un	
karoga	 pacelšanu	 Madonas	 Saieta	 lau-
kumā,	 kā	 arī	 jauniešu	 domju	 salidojumu	
mūzikas	klubā	Smeceres krogs.	Program-
mā	bija	 jauniešu	un	 jaunatnes	darbinieku	
iepazīšanās,	 arī	 diskusijas,	 domu	 apmai-
ņas,	 saliedēšanās	 un	 ideju	 ģenerēšanas	
aktivitātes.	SNJKP	priekšsēdētāja	Nadīna	
Ozoliņa-Mennika	par	gūtajiem	iespaidiem	
Madonā	saka:	– Man ļoti patika visa pa-
sākuma norise, lieliskā gaisotne, par ko 
jāpateicas komandas un personības attīs-
tības trenerim Mārim Resnim. Oriģināls 
bija veids, kā sadalīt lielo jauniešu skai 
tu – aptuveni 200 dalībnieku – darba 
grupās. Kaut kas pavisam jauns un svešs 
man bija improvizācijas teātris – lieliska 
iespēja, kā atbrīvoties, un iesaku visiem 
kaut reizi pamēģināt!	 Savukārt	 Karlīna	
Karlsone	pamanījusi,	cik	ražīgi	un	radoši	
pastrādājuši	vienaudži:	–	Biju sajūsmā par 
madoniešiem, kuri noorganizēja šo satik-
šanos ar citu pilsētu jauniešu domēm. Pa-
tīkami bija apmainīties idejām un uzzināt, 
cik daudz aktīvistu ir citos Latvijas nova-
dos.	Savās	pārdomās	par	Madonā	redzēto	
dalījās	arī	Bākas	pārstāve	Endija	Eglīte: – 
Uzzināju, kas ir improvizācijas teātris un 
pirmo reizi tā darbojos Vara Klausītāja 
un Ineses Zīles vadībā. Patika pasākuma Salacgrīvas jaunatnes iniciatīvu centra Bāka pārstāvji Madonā

Salacgrīvas jauniešu viesošanās Madonā – 
Jauniešu galvaspilsētā 2018

Zināšanai: tituls Jauniešu galvaspilsē-
ta Latvijā tiek piešķirts jau trešo gadu, 
2016. gadā to ieguva Jelgava, bet  
2017. – Liepāja. Konkursu Latvijas Jau-
niešu galvaspilsēta organizē Izglītības 
un zinātnes ministrija sadarbībā ar Ei-
ropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, 
Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūru, Latvijas Pašvaldību savienību, 
Latvijas Jaunatnes padomi un nodibi-
nājumu Baltijas Reģionālais fonds. Tā 
mērķis ir popularizēt jaunatnes jomu un 
veicināt sadarbību pašvaldību vidū, dalo-
ties ar labās prakses piemēriem, kā arī 
aktualizēt Eiropas Savienības vērtības, 
jauniešu iespējas, paaugstināt jaunatnes 
darbinieku un organizāciju prestižu.

brīvā, draudzīgā un atraisītā atmosfēra. 
Varēju vērot un analizēt, kā organizēts 
tāda mēroga pasākums. Patika komunicēt 
ar citiem jauniešiem, uzzināt, kā jaunatnes 
lietas tiek īstenotas citās Latvijas pilsētās 
un pašvaldībās.
	 Ceļš	uz	Madonu	šogad	noteikti	tiks	mē-
rots	vairākkārt.	Jau	15.	–	16.	februārī	jau-
nieši	un	jaunatnes	darbinieki	varēja	pieda-
līties	Strukturētā	dialoga	V	cikla	nacionā-
lajā	konferencē,	bet	martā	tiek	organizēts	
pieredzes	 apmaiņas	 brauciens	 jaunatnes	
darbā	iesaistītajiem	ar	mērķi	sekmēt	labās	
prakses	pārņemšanu,	jaunu	ideju	un	ieros-
mju	apguvi.	Novēlam	Madonas	kolēģiem	
veiksmīgu	 šo	 gadu	 –	 sasniegt	 izvirzītos	
mērķus,	 paveikt	 iecerēto,	 lai,	 nododot	 ti-
tulu	nākamajai	 jauniešu	galvaspilsētai,	ar	
gandarījumu	varētu	atskatīties	uz	paveik-
to!

Liene Eglīte, Guna Grote-Majore

	 29.	 janvārī	 Salacgrīvas	 vidusskolas	 
11.	klases	skolēni	devās	mācību	ekskursijā	
uz	Rīgu,	lai	apmeklētu	Latvijas	Nacionālo	
bibliotēku	 (LNB)	un	Rīgas	Motormuzeju.	
LNB	Virtakas	klase	par	brīvu	piedāvā	no-
darbības	 dažāda	 vecuma	 skolēniem,	 tālab	
mēs	 izmantojām	 izdevību,	 lai	 iepazītos	 ar	
izstādi	 Grāmata Latvijā,	 kuras	 centrā	 ir	
grāmata.	Tas	ir	stāsts	par	grāmatas	kā	me-
dija	 attīstību	 no	 pirmsākumiem	 līdz	mūs-
dienām,	par	 to,	kā	 lasīšanas	brīdī	 satiekas	
ne	tikai	prāts,	emocijas,	bet	arī	ķermenis	un	
maņas,	 par	 grāmatas	 varu	 pār	 cilvēku	 un	
cilvēka	varu	pār	grāmatu,	par	to,	ka	grāmata	
ir	durvis	uz	citu	pasauli,	kurā	mājo	reliģisks	
vai	laicīgs	garīgums,	iztēle	un	fantāzija.
	 Ekspozīcijā	 skatāmi	 vairāk	 nekā	 
100	grāmatu	oriģināli	no	viduslaikiem	līdz	
mūsdienām.	 Izstādē	 izmantotas	 digitālā	
laikmeta	priekšrocības,	padarot	izstādi	par	
vienreizēju	 piedzīvojumu.	 Skolēni	 varēja	
apskatīt,	kāda	 ir	1100	gadu	veca	grāmata,	
uzzināt,	 ka	 tā	 laika	 grāmatas	 rakstītas	 ar	
roku,	aptaustīt,	kāds	tad	ir	pergaments,	uz	
kura	kādreiz	rakstīja.	Bija	iespējams	savām	
acīm	redzēt,	kā	izskatās	grāmata	zelta	bur-
tiem,	 kādas	 ir	 pirmās	 drukātās	 grāmatas,	
piemēram,	no	1425.	gada.	Izstādē	skatāms	
pirmais	kalendārs,	pirmā	pavārgrāmata,	kur	
ēdienu	 nosaukumi	 ir	 vācu	 valodā,	 pirmā	
ābece.	Goda	vietā	bija	J.	E.	Glika	Bībeles	
tulkojuma	izdevums	(2487	lappuses).	Gli-
ka	 Bībelei	 bija	 1500	 eksemplāru,	 vienu	
daļu	 no	 tiem	nopirka	 arī	 latviešu	 zemnie-
ki.	Pārrēķinot	mūsu	naudā,	viena	grāmata	
maksāja	aptuveni	5000	eiro.	
	 Ekspozīcija	 veda	 arī	 uz	 laicīgo	 litera-
tūru,	 rādot,	 kā	 laika	 gaitā	 grāmata	 attīstī-
jusies.	Ieskats	bija	gan	bērnu,	gan	trimdas	
literatūrā,	tāpat	grāmatās,	kas	bijušas	varas	
ierocis.	34	stendi	ar	daudzveidīgo	digitālo	
saturu	ļauj	skārienjutīgos	ekrānos	ērti	aplū-
kot	 grāmatas,	 iegūt	 papildinformāciju	 par	

laikmetu	 un	 personībām.	 Audioierakstos	
var	dzirdēt	gan	latviešu	folkloru,	gan	izcilā-
ko	rakstnieku	balsis,	speciālā	telpā	var	bau-
dīt	grāmatas	lasīšanu	kopā	ar	vizuāliem	un	
skaņu	efektiem.	Skolēni	varēja	paši	darbo-
ties,	gan	rakstot	uz	rakstāmmašīnas,	spēlē-
jot	cenzūras	spēli,	pamēģinot,	kā	veicas	ar	
Braila	raksta	lasīšanu,	gan	mēģinot	noteikt	
dažādu	smaržu	un	smaku	saistību	ar	grāma-
tām	un	vēl,	un	vēl...
	 Pēc	 tam	 devāmies	 ekskursijā	 pa	 Gais-
mas	 pili.	 Mums	 bija	 iespēja	 no	 augstākā	
stāva	 vērot	 brīnišķīgus	 skatus	 uz	 pilsētu,	
apskatīt	 bibliotēkas	 arhitekta	 G.	 Birketa	
projektu	maketus,	pēc	kuriem	tapušas	ēkas	

visā	 pasaulē.	 Redzējām	 dažādas	 izstādes,	
kas	 izkārtotas	 LNB,	 piemēram,	 varējām	
atkal	 papriecāties	 par	 latiem,	 aplūkot	 ko-
lekcionāru	savāktos	preses	izdevumus	u.c.	
Ejot	pa	kāpnēm	uz	 leju,	apskatījām	vairā-
kas	 lasītavas,	grāmatas	 retumus,	 redzējām	
Dainu	skapi,	kas	iekļauts		UNESCO	pasau-
les	 mantojuma	 reģistrā	 Pasaules atmiņa.	
Pārliecinājāmies,	 ka	 bibliotēka	 ir	 gaiša,	
mājīga,	un	varbūt	kāds	no	vidusskolēniem	
studiju	gados	būs	biežs	viesis	šajā	skaistajā	
ēkā.	
	 Noteikti	 gribu	 ieteikt	 skolotājiem	 iz-
mantot	 to,	 ka	 skolēniem	 tiek	 piedāvātas	
tik	 plašas	 iespējas	 darboties	 un	 tik	 daudz	

Salacgrīvas vidusskolas 11. klases skolēni 
mācību ekskursijā Rīgā

Salacgrīvas vidusskolas 11. klase pie Rīgas Motormuzeja

redzēt,	 iegūt	zināšanas.	Apmek-
lējot	 LNB,	 varbūt	 atradīsiet	 arī	
atbildi	 uz	 jautājumu,	 kāda	 bija	
grāmatas	 loma	 kādreiz,	 kāda	 tā	
ir	tagad	un	kāda	būs	nākotnē.
	 Vēlāk	 Rīgas	 Motormuze-
jā	 varējām	 apskatīt	 vairāk	 nekā	 
100	 unikālu	 spēkratu.	 Garais 
ceļš līdz auto	 ir	 ievads	 ekspo-
zīcijai	 un	 stāstam	 par	 autobū-
ves	 pirmsākumiem.	 Tad	 seko	 
20.	 gadu	 vieglie	 automobiļi	 un	
motocikli,	30.—40.	gadi,	Krem-
ļa	kolekcija,	kas	 ir	 ļoti	plaša	un	
liecina	 par	 komunistiskās	 parti-
jas	vadītāju	vēlmi	pēc	dārgām	un	
īpašām	mašīnām.	Pēckara	PSRS	
automobiļi	 un	 motocikli,	 pēc	
kuriem	 bija	 jāstāv	 garās	 rindās,	
lai	 iegūtu	 īpašumā,	 automoto	
sporta	 mašīnas,	 kravas	 un	 spe-
ciālie	 auto,	 kulta	 auto	 un	 auto,	
moto,	 velo	 ražošanas	 attīstība	
Latvijā.	 Tas	 viss	 vienā	 muzejā,	
kas	 burtiski	 ierauj	 apmeklētāju	
tehnikas	 pasaulē	 tā,	 ka	 pazūd	
laika	 izjūta.	 Šeit	 ienākot,	 nepa-

liek	 vienaldzīgs	 ne	 liels,	 ne	 mazs.	 Rīgas	
Motormuzejs	ir	lielākais	seno	spēkratu	mu-
zejs	Baltijā.	Tā	labais	vārds	izskanējis	plaši	
pasaulē.	 2017.	 gada	 oktobrī	 Maķedonijā	
tika	 apbalvoti	Eiropas	muzeju	 akadēmijas	 
2017.	 gada	 izcilākie	 muzeji.	 Rīgas	 Mo-
tormuzejs	 tika	 iekļauts	konkursa	finālā	un	
fināla	atlasē	bija	starp	pieciem	labākajiem.	
Bet	tiem,	kuri	vēl	nav	bijuši	šajā	muzejā,	ie-
saku	noskatīties	videoreklāmu,	kas	domāta	
ārvalstu	tūristiem	un	angļu	valodā	sākas	ar	
vārdiem	Dažreiz iekāpšana svešinieka au-
tomobilī var būt arī laba doma...

Inta Balode,
Salacgrīvas vidusskolas latviešu valodas 

skolotāja
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	 3.	februārī	Salacgrīvas	vidusskolā	atkal	
pulcējās	 absolventi,	 skolēni,	 basketbola	
mīļotāji	un	atbalstītāji,	lai	dienas	garumā	
spēlētu	basketbolu	un	vispirms	absolven-
tu	 turnīrā	 noskaidrotu,	 kura	 no	 piecām	
komandām	–	Zīdaiņi,	Mazdēli,	Dēli,	Tēvi 
vai	Vectēvi	–	šajā	turnīrā	ir	rezultatīvākā,	
veiksmīgākā,	un	vakarā	 spēlētu,	 justu	 lī-
dzi	 un	 atbalstītu	 savējos	 dienas	 lielākajā	
un	svarīgākajā	spēlē	–	skolēni pret absol-
ventiem.	
	 Dienas	turnīrā	uzvarēja	komanda	Maz-
dēli	–	Edgars	Šilbergs,	Dins	Rūdolfs	Dan-
cis,	Edgars	Edelmanis,	Dāvis	Melnalksnis	
un	Gusts	Gustavs	Zvīnis,	aiz	sevis	atstājot	
Tēvus,	Dēlus,	Zīdaiņus	un	Vectēvus.

	 Absolventu	 mačos	 spēlēja	 27	 absol-
venti	 un	 astoņi	 skolnieki.	 Salacgrīvas	
vidusskolas	 skolēnu	 komandā	 bija	Toms	
Laubmanis,	 Gvido	 Horens	 Paegle,	 Val-
ters	 Bitmanis,	 Kristers	 Briedis,	 Rinalds	
Miksons,	Kristers	Kotāns,	Raivo	Ramba,	
Markuss	 Kalviņš.	 Savukārt	 absolventu	
komandā	 stājās	Aigars	 Ragainis,	 Guntis	
Bukāns,	Jānis	Drulle,	Andris	Irmejs,	Da-
niels	Pīle,	Mareks	Runcis,	Jānis	Sālzem-
nieks,	 Ainārs	 Šmits,	 Kristaps	 Menniks,	
Andris	 Bulis,	 Ēriks	 Ozols,	 Egons	 Vil-
de,	 Arnis	 Jermacāns,	 Jānis	 Bergs,	 Jānis	
Irmejs,	 Mārtiņš	 Šilbergs,	 Kārlis	 Vale-
nieks,	 Edgars	 Šilbergs,	 Gusts	 Gustavs	
Zvīnis,	Dāvis	Melnalksnis,	Edgars	Edel-

manis,	Dins	Rūdolfs	Dancis,	Emīls	Ļebe-
devs,	Ralfs	Klētnieks,	Kaspars	Miksons,	
Ojārs	Rozenbergs,	Arturs	Zmičerevskis.	
	 Maču	 tiesāja	 Māris	 Zariņš	 un	 Raitis	
Veinbergs,	 sekretariāts	 –	 Linda	 Grand-
berga,	Sandra	Bērziņa,	Mārīte	Jankovska,	
skolas	komandas	treneris	Kaspars	Neima-
nis,	absolventu	–	Uģis	Maurītis	un	Gatis	
Gailis.	
	 Izcila	 saspēle,	 spriedze	 –	 tāda	 bija	 šī	
vakara	 spēle.	 Skolēni	 vareni	 turējās,	 un	
rezultāts	62:72	rādīja,	ka	viņi	spēj	turēties	
pretī	absolventu	pārspēkam.	
	 Paldies	 Sandrai	 Bērziņai	 un	 Rasmai	
Turkai	 par	 pasākuma	 organizēšanu!	 Pal-
dies	 Intai	 Ciršai	 un	 Mārītei	 Jankovskai	

par	 vadīšanu,	 tiesnešiem	M.	Zariņam	un	
R.	 Veinbergam,	 protokolistei	 L.	 Grand-
bergai!	 Paldies	 Andrim	 Bulim	 par	 at-
balstu	 Absolventu	 mačam	 un	 spēlētāju	
pieteikšanu!	 Paldies	 kebabnīcai	 KasTe 
un	uzņēmumam	Lauku torte	par	sirsnīgo	
pārsteigumu	 un	 dāvinājumu	 Salacgrīvas	
vidusskolai.	 Tagad	 skolēniem	 būs	 jau-
nas	 un	 kvalitatīvas	 bumbas,	 ar	 ko	 trenē-
ties!	 Paldies	 Salacgrīvas	 novada	 domei	
par	 finansiālo	 atbalstu	 un	 novada	 domes	
priekšsēdētājam	Dagnim	Straubergam	par	
uzrunu!	 Paldies	 aktīvajiem	 līdzjutējiem!	
Paldies	talantīgajam	dīdžejam	Nikam	Ja-
kovickim!	

Ilga Tiesnese

Salacgrīvā – Absolventu mačs basketbolā

Absolventi pret skolēniem

Dienas turnīra uzvarētāji – komanda Mazdēli: Dāvis Melnalksnis, Edgars Šilbergs, Edgars 
Edelmanis, Dins Rūdolfs Dancis un Gusts Gustavs Zvīnis

Šī gada kopbilde

	 15.	 februārī	Liepupes	vidusskolas	sko-
lēni	pulcējās	uz	Olimpiskās	sporta	dienas	
aktivitātēm.	 Sākums	 norisinājās	 sporta	
zālē,	kur	Olimpisko	karogu	ienesa	8.	kla-
ses	 skolēns	 Rūdis	 Otomārs	 Gaigals,	 bet	
lāpu	 –	 8.	 klases	 skolniece	Ance	Ozoliņa.	
Katras	klases	komandas	pārstāvis	arī	nesa	
lāpu	(to	bija	meistarojuši	bērni	projektu	ne-
dēļas	nodarbībās).	Visiem	par	pārsteigumu	
zālē	ieradās	olimpiskie	talismani	–	pandas	
(pārģērbušās	 sporta	 skolotājas	Mārīte	Sa-
kārne	 un	 Marika	 Skuja),	 viņas	 pastāstīja	
par	Olimpisko	spēļu	norisi	un	iepazīstināja	

ar	dienas	aktivitātēm	un	tiesnešiem,	kā	arī	
izdalīja	komandām	trases	shēmu.
	 Kamēr	 vecāko	 klašu	 komandas	 devās	
trasē	ap	ezeru,	 iepriekš	saņēmuši	uzdevu-
mu	 kartē	 iezīmētajos	 kontrolpunktos	 pa-
ņemt	dažādu	krāsu	lentītes,	jaunāko	klašu	
skolēni	 pie	 skolas	 iesaistījās	 dažādās	 zie-
mīgās	 aktivitātēs.	 No	 dažādiem	 dotajiem	
priekšmetiem	 –	 trim	 apļiem,	 bumbiņām,	
burkāna,	 spaiņa,	 hanteles	 –	 vajadzēja	 iz-
veidot	sniegavīru,	mest	bumbas	koka	zaros	
iekārtajos	 apļos,	 nest	 sniegu	 ar	 spaiņiem,	
vilkt	 virvi,	 slēpot	 ar	 lielajām	 slēpēm,	 ko	

bija	sameistarojuši	skolas	saimnieki,	vilkt	
ragaviņas.
	 Laikā,	kad	skolēni	ar	aizrautību	sporto-
ja,	 skolas	 saimnieki	Andris	 Baumanis	 un	
Indulis	 Krūmiņš	 kūra	 ugunskuru,	 lai	 pēc	
tam	tajā	varētu	cept	desiņas.	Skolas	saim-
nieces	bija	izvārījušas	tēju,	un	Maija	Vilde	
ar	to	cienāja	nosalušos	sportotājus,	jo	laukā	
bija	diezgan	auksti.
	 Tikmēr	pamazām	atgriezās	vecāko	kla-
šu	 skolēni,	 savukārt	 jaunākie	 devās	 ceļā	
apkārt	ezeram.	Kad	aktivitātes	bija	beigu-
šās,	 sporta	 skolotājas	 visus	 apbalvoja	 un	

pasniedza	skolas	direktores	Artas	Rubezes	
sarūpētos	 kliņģerus.	 Skolas	 ēdnīcā	 sko-
las	 saimi	gaidīja	garšīga	 saimnieču	vārītā	
zupa.	
	 Olimpiskā	sporta	diena	bija	lieliski	no-
organizēta	un	deva	spēcīgu	enerģijas	lādi-
ņu	 turpmākajā	 darbā,	 kā	 arī	 vienoja	 visu	
skolas	kolektīvu.
	 Paldies	 tiesnešiem	un	klašu	 audzinātā-
jiem,	 kuri	 priecājās	 par	 ziemas	 priekiem	
kopā	ar	klasi!

Inese Broka,
Liepupes vidusskolas skolotāja

Olimpiskā sporta diena



14   l   SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS 2018. gada 2. marts

 23.	 februārī	 Salacgrīvas	 vidusskolas	
sporta	zālē	notika	basketbola	turnīrs	Ceļo-
jošais čemodāns	veterāniem	40+.
	 Šajā	 turnīrā	 piedalījās	 komandas	 no	
Jūrmalas,	Siguldas	un	Salacgrīvas.	Pirmā	
spēle	notika	starp	Salacgrīvas	un	Siguldas	
vīriem,	pēc	tam	savā	starpā	spēlēja	Jūrma-
las	un	Siguldas	veterāni,	bet	pēdējā	spēlē	
starp	Jūrmalu	un	Salacgrīvu	noskaidrojās	
turnīra	šī	vakara	uzvarētājs	un	ceļojošā	če-
modāna	ieguvējs.	Šoreiz	čemodāns	palika	
Salacgrīvā,	 jo	 mūsējie	 uzvarēja	 Siguldas	
un	arī	Jūrmalas	vīrus!
	 Salacgrīvas	 basketbola	 komandā	 spē-
lēja	 Aigars	 Tomsons,	 Raitis	 Veinbergs,	
Ainārs	 Šmits,	 Kaspars	 Krūmiņš,	 Jānis	
Sālzemnieks,	 Juris	 Jankovskis,	 Zigmārs	
Dancis,	 Andris	 Irmejs,	 Raitis	 Staškuns,	
Dagnis	Straubergs,	treneris	Uģis	Maurītis.

Ilga Tiesnese Siguldas, Jūrmalas un Salacgrīvas basketbola komandas pēc ceļojošā čemodāna izcīņas spēlēm

Ceļojošā 
čemodāna 

izcīņa

	 Janvāra	beigās	Liepupes	vidus-
skolā	notika	Latvijas	71.	Skolēnu	
sporta	 spēles	 64	 lauciņu	 dam-
bretē.	 Uz	 tām	 ieradās	 414	 jauno	
dambretistu	no	visas	valsts	–	visu	
laiku	dalībnieku	rekordskaits.	Pie-
cās	 vecuma	 grupās	 tika	 izspēlēts	 
2070	 partiju,	 kurās	 noskaidroti	
čempioni	 gan	 individuālajā,	 gan	
komandu	vērtējumā.	
	 Veiksmīgs	starts	padevās	mūsu	
sporta	 skolas	 dambretistiem.	 No	
10	 čempionu	 tituliem	 mūsējie	
izcīnīja	 piecus.	 Par	 čempioniem	
kļuva	Diāna	Malofeja	 (U-10	 ve-
cuma	 grupā),	 Klāvs	 Norenbergs	
(U-13),	 Sintija	 Malofeja	 (U-13),	
Kristers	Lapiņš	(U-16)	un	Magda-
lēna	Nereda	(U-19).	Vēl	jāatzīmē,	
ka	 vicečempiones	 titulu	 izcīnīja	
Elizabete	 Norenberga	 (U-16).	
Tuvu	 medaļniekiem	 bija	 arī	Ad-
rians	 Podenskis,	 Miks	 Magone,	
Rod	rigo	 Jugans,	 Taīda	 Kalniņa,	
Aija	 Gūtmane,	 Mareks	 Andrei-
sons,	 Mārcis	 Magone	 un	 Evita	
Lindenberga.
	 Ļoti	 labi	 rezultāti	 bija	 arī	 ko-

mandu	 sacensībās.	 No	 piecām	
vecuma	 grupām	 mūsu	 sporta	
skolas	 komandas	 uzvarēja	 trijās.	
U-13	grupā	kauss	par	1.	vietu	un	
zelta	 medaļas	 komandai,	 kurā	
spēlēja	 S.	 Malofeja,	 T.	 Kalniņa,	
K.	 Norenbergs	 un	A.	 Podenskis.	
Mūsu	 U-16	 vecuma	 grupas	 ko-
mandā	 spēlēja	 E.	 Norenberga,	 
E.	 Lindenberga,	 K.	 Lapiņš	 un	
Jānis	Krūmiņš.	 Junioru	 jeb	U-19	
vecuma	 grupā	 mūsu	 komandas	
sastāvs:	Aija	Gūtmane,	M.	Nere-
da,	M.	Andreisons	un	M.	Magone.	
U-8	 grupā	 pirmie	 bija	 rīdzinieki,	
bet	U-10	vecuma	grupā	uzvarēja	
Siguldas	sporta	skola.
	 Latvijas	 Dambretes	 savienība	
saka	lielu	paldies	Liepupes	skolas	
kolektīvam,	 īpaši	direktorei	Artai	
Rubezei,	par	veiksmīgi	sarīkotām	
sacensībām.	Ikdienā	skolā	apgro-
zās	aptuveni	150	cilvēku,	bet	vie-
su	skaits	bija	vismaz	piecas	reizes	
lielāks.	 Paldies	 SIA	Kuivižu En-
kurs	meitenēm,	kuras	 pagatavoja	
apmēram	500	garšīgu	pusdienu!

Kārlis Ozols

 Ar	 spēlēm	 sestdien,	 3.	 febru-
ārī,	 noslēdzās	 Olimpiskā	 centra	
(OC)	Limbaži	čempionāts	florbo-
lā.	Spraigā	fināla	cīņā	starp	Liep
upi	 un	 P.K.U.	 (Puikule)	 uzvaru	
guva	puikulieši.	
	 Fināla	mačā	jau	spēles	1.	mi-
nūtē	P.K.U.	izvirzījās	vadībā,	kad	
vārtus	guva	Jānis	Krustiņš.	Tiesa,	
liepupieši	 ilgi	 negaidīja	 un	 tajā	
pašā	 minūtē	 atbildēja	 ar	 gūtiem	
vārtiem.	 Līdz	 puslaika	 beigām	
komandas	vēl	reizi	apmainījās	ar	
vārtu	guvumiem,	solot	interesan-
tu	otro	spēles	daļu.	
	 Otro	periodu	atkal	veiksmīgāk	
iesāka	puikulieši.	Vārtus	22.	mi-
nūtē	pēc	Jāņa	Krustiņa	piespēles	
guva	 Zigmārs	 Sinka,	 taču	 Liep-
upe	 atkal	 parādīja	 raksturu,	 un	
Mārcis	Rolands	 Janvars	 rezultā-
ta	 starpību	 pēc	 sešām	 minūtēm	
izlīdzināja.	 Pēdējās	 desmit	 mi-
nūtes	 tomēr	pagāja	P.K.U.	zīmē.	

Viņi	uzbruka	bīstamāk,	un	tas	arī	
deva	rezultātu.	Otros	vārtus	mačā	
guva	Zigmārs	Sinka,	bet	pēc	brī-
ža	 rezultatīvs	 bija	 Māris	 Guķis.	
Tikmēr	 liepuieši	 spēja	 atbildēt	
tikai	 ar	 vieniem	 vārtiem.	 Mača	
beigās	 P.K.U.	 svinēja	 uzvaru	 ar	
5:4	 un	 virs	 galvām	 cēla	 čempi-
onu	kausu.	
	 Tikmēr	spēlē	par	3.	vietu	tikās	
Vidrižu Puiks	un	z.s.	Ceriņi.	Jau	
spēles	 pirmajās	minūtēs	 bija	 re-
dzams,	ka	vidrižnieki	 ir	 trenēju-
šies	un	gatavi	izcīnīt	pirmās	me-
daļas	 OC	 Limbaži	 čempionātā.	
Likumsakarīgi	viņiem	arī	uzvara	
ar	10:5.	Spēlē	ar	četriem	vārtiem	
un	 vienu	 rezultatīvu	 piespēli	 iz-
cēlās	Jānis	Preimanis.	
	 Šī	gada	čempionātā	piedalījās	
piecas	 komandas	 un	 visas	 bija	
līdzīgos	 spēka	 samēros.	 Kopā	
čempionātā	 tās	 aizvadīja	 pie-
cus	 sabraukumus	 OC	 Limbaži 

sporta	 hallē	 un	 Liepupes	 vidus-
skolā.	 Komandai	 katrai	 ar	 katru	
bija	 divas	 spēles,	 noskaidrojot	
vietu	 sadalījumu	 no	 pirmās	 līdz	
piektajai.	Četras	 labākās	 no	 tām	
čempionātu	 turpināja	 pusfinālā,	
finālā	un	spēlē	par	3.	vietu.	
 OC Limbaži čempionāta 
florbolā rezultāti: 
1.	vieta	–	P.K.U. 
2.	vieta	–	Liepupe
3.	vieta-	Vidrižu Puiks
4.	vieta	–	z.s.	Ceriņi 
5.	vieta	–	SKG
	 Par	 turnīra	 rezultatīvāko	 spē-
lētāju	tika	atzīts	Jānis	Preimanis,	
par	 labāko	 vārtsargu	 nosaukts	
Roberts	 Trepšs,	 bet	 fināla	 cīņas	
vērtīgākā	spēlētāja	balvu	izpelnī-
jās	Zigmārs	Sinka.	

Dāvis Strazds, 
OC «Limbaži» sporta darba 

organizators
Mob. nr. 26316900

	 12.	 janvārī	Valgā	 norisinājās	 Starptautiskās	 sa-
censības	 vieglatlētikā,	 kurās	 startēja	 vairāk	 nekā	
300	dalībnieku	no	dažādām	Latvijas	sporta	skolām	
un	protams,	mājnieki.	Šajās	sacensībās	startēja	arī	
13	Salacgrīvas	vidusskolas	sporta	skolas	audzēkņu.
	 U-18	 grupā	 (2001.—2002.	 g.dz.)	 visveiksmī-
gākais	 starts	 bija	Danielai	Kalniņai	 60	m	 skrējie	- 
nā	–	8,22	 s	un	1.	vieta.	Arī	300	m	skrējienā	viņa	
ar	 42,91	 s	 izcīnīja	 1.	 vietu.	 Tāllēkšanā	 jaunietēm	
Alisei	Danielai	Bašēnai	izcīnīta	3.	vieta	ar	rezultātu	

4,43m.	Oļegs	Gluhaņuks	ieņēma	5.	vietu	gan	60	m	
skrējienā,	gan	tāllēkšanā.
	 U-16	 grupā	 (2003.—2004.	 g.dz.)	Alise	 Smilte	
60	m	skrējienā	ieguva	3.	vietu	–	8,39	s	–	un	200	m	 
skrējienā	 ar	 rezultātu	 28,55	 s	 –	 4.	 vieta.	Aleksis	
Goba	200	m	skrējienā	–	26,87	s	izcīnīta	3.	vieta	un	
60	m	 skrējienā	 –	 8,15	 s	 iegūta	 5.	 vieta.	Viktorija	
Mežgaile	ar	4,68	m	tālu	lēcienu	ieguva	5.	vietu.

Alise Daniela Bašēna

Pirmie starti 2018. gadā Ar mūsu dambretistu 
pārsvaru

Treneris un skolotājs Kārlis Ozols ar saviem audzēkņiem

Liepupes florbola komanda

Ar P.K.U. uzvaru noslēdzies 
OC Limbaži čempionāts florbolā
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	 Kad	 atnāk	 ziema	 ar	 sniegu	 un	 salu,	
Salacgrīvā	 sporta	 un	 atpūtas	 kompleksā	
Zvejnieku parks	notiek	sportiskas	aktivi-
tātes	un	izklaides.	17.	februāra	rītā	termo-
metra	 stabiņa	 rādījums	 vēstīja,	 ka	 diena	
būs	 izdevusies,	–	varēs	notikt	gan	hoke-
ja	 turnīrs,	 gan	 šorttreka	 sacensības.	Arī	
sniega	 segas	 daudzums	 bija	 pietiekams,	
lai	bērni	ar	vecākiem	varētu	gūt	brīnišķī-
gu	sestdienas	atpūtu,	piedaloties	dažādās	
sniega	atrakcijās.
	 Jau	plkst.	 10	 sākās	 reģistrēšanās	 šort-
treka	 sacensībām.	 Tajās	 atsevišķi	 vērtē-
ja	 meitenes	 un	 zēnus	 dažādās	 vecuma	
grupās.	 Sacensības	 sāka	 paši	 mazākie	 –	
pirmsskolas	vecuma	bērni,	kuri	slidojumā	
veica	 vienu	 apli.	 Šajā	 grupā	 meitenēm	 
1.	 vietu	 izcīnīja	Elija	 Jirgensone,	 2.	 vie-
tā	 bija	 Krista	 Runce.	 Zēnu	 konkurencē	 
1.	 vietu	 izcīnīja	 Jēkabs	 Meļķis	 (visjau-
nākais	dalībnieks	–	3	gadi).	Nākamie	uz	
starta	stājās	1.–3.	klašu	skolēni.	Šī	vecu-
ma	meitenes	veica	vienu,	zēni	–	divus	ap-
ļus.	Starp	meitenēm	1.	vietu	izcīnīja	Emī-
lija	Goba,	 2.	 vietā	 –	Digna	Gruzdiņa	 un	 
3.	vietā	Karlīna	Zeņina.	Zēnu	konkurencē	
1.	 vietā	Kristians	Bērziņš,	 2.	 –	Heinrihs	
Ende	un	3.	–	Edgars	Salmanis.	4.—6.	kla-
šu	grupā	gan	meitenes,	gan	zēni	vietas	sa-
dalīja,	veicot	divus	apļus.	Starp	meitenēm	
visātrākā	bija	Grēta	Salmane,	2.	vietā	Tīna	
Adela	Zeņina	un	3.	–	Dagnija	Kuka.	Savu-
kārt	starp	zēniem	visātrāk	tos	veica	Dāvis	
Skuja.	2.	vietā	Kevins	Šrenks,	3.	–	Maksis	
Obuhovskis.	 7.—9.	 klašu	 grupā	 startēja	
tikai	zēni,	kuri	veica	trīs	apļu	slidojumu.	
Šajā	 grupā	 bija	 vislielākais	 dalībnieku	
skaits.	 1.	 vietu	 izcīnīja	 Rolands	 Zēģelis,	
2.	–	Edvards	Vilde	un	3.	–	Aleksis	Goba.	
Pieaugušo	grupā,	kur	gan	sievietēm,	gan	
vīriešiem	 arī	 bija	 jāveic	 trīs	 apļi,	 1.	 vie-
tu	izcīnīja	Elfa	Jirgensone,	2.	–	Ilze	Kal-
niņa	un	3.–	Laila	Olte.	Vīru	konkurencē	 
1.	vieta	Mārim	Veidem.	Šorttreka	sacensī-
bu	godalgoto	vietu	ieguvēji	no	Salacgrīvas	
novada	 domes	 saņēma	medaļas	 un	 katrs	
sacensību	dalībnieks	no	Alko 1000 Mar  
ket	–	sulas	un	čipsu	paciņu.
	 Plkst.	12	uz	ledus	devās	pirmās	divas	

komandas,	 kas	 sāka	hokeja	 turnīru	Win-
ter Classic Salacgrīva 2018.	 Uz	 turnīru	
pieteicās	trīs	komandas.	Spēles	laiks	bija	
3x12	min.,	 kur	 komandas	 izspēlēja	 apļa	
turnīru.	Pirmajā	spēlē	tikās	HK	Salacgrī-
va	un	HK	Lemisele	(Limbaži).	Šajā	spēlē	
ar	 4:2	 uzvaru	 izcīnīja	 salacgrīvieši.	 Uz	
otro	 spēli	 pēc	 nelielas	 pauzes	 atkal	 de-
vās	HK	Salacgrīva,	bet	pretiniekos	stājās	 
HK	Blackout	(Ādaži).	Spēles	pamatlaiks	
beidzās	neizšķirti	ar	4:4.	Izpildot	bullīšus,	
veiksmīgāki	bija	ādažnieki,	viņi	uzvarēja	
ar	5:4.	Pēdējā	spēlē	uz	ledus	devās	Lemi-
sele	un	Blackout.	Arī	šī	spēle	pamatlaikā	
beidzās	neizšķirti	–	1:1.	Atkal	tika	izpil-
dīti	 soda	 metieni,	 kur	 veiksmīgāki	 bija	
Ādažu	hokejisti	 –	2:1.	Noslēdzoties	 tur-
nīram,	komandas	sarindojās	šādi:	1.	vietā	 
HK	 Black out,	 2.	 –	 HK	 Salacgrīva	 un	 
3.	–	HK	Lemisele.	Par	turnīra	labākajiem	
spēlētājiem	tika	atzīti	vārtsargs	Uģis	Bo-
kāns	 (Blackout),	 Edgars	 Krasiļņikovs	
(Salac grīva)	 un	 vārtsargs	 Andris	 Lācis	
(Lemisele).
	 Stadionā	 tika	 piedāvātas	 arī	 dažādas	
aktivitātes	 sniegā.	 Katrā	 sacensību	 at-
rakcijā	 tika	 noskaidroti	 uzvarētāji	 dažā-
dās	 vecuma	 grupās.	 Vienlaikus	 jāšanas	
sporta	klubs	Fenikss	piedāvāja	vizināša-
nos	 ar	 zirgiem.	 Atrakcijā	 Slaloms,	 vei-
cot	 līkloču	 skrējienu	 ar	 sniega	 kameru,	
vecumā	 līdz	 septiņiem	 gadiem	 1.	 vietu	
izcīnīja	 Agnese	 Bērziņa,	 2.	 –	 Adrians	
Zēģelis,	3.	–	Ričards	Penka.	7—10	gadu	
veco	 grupā	 1.	 vietā	 Guntis	 Smalkais,	 
2.	–	Tomass	Tomsons,	3.	–	Karlīna	Zeņi-
na.	Vecumā	no	11	līdz	14	gadiem	1.	vie	- 
tā	Arvīds	Gertners,	2.	–	Sintija	Grīnval-
de,	 3.	 –	 Tīna	Adela	 Zeņina.	 Grupā	 15+	 
1.	vietā	Elīna	Gertnere,	2.	–	Monta	Mie-
ze,	 3.	 –	Kaspars	Meļķis.	 Ģimeņu	 grupā	 
1.	vietā	Lavīnijas	ģimene,	2.	–	Bērziņu	ģi-
mene	un	3.	–	Menniku	ģimene.	Disciplīnā	
ar	 nosaukumu	Mešana mērķī	 grupā	 līdz	
septiņiem	gadiem	1.	vietu	izcīnīja	Martins	
Valenieks,	aiz	sevis	atstājot	Jēkabu	Meļ-
ķi	 un	 Ričardu	 Penku.	 7—10	 gadu	 veco	
cīnītāju	 grupā	 1.	 vietā	 Gustavs	 Penka,	 
2.	un	3.	vietu	dalīja	Dagnija	Kuka	un	Digna	

Ledus un sniega prieki Salacgrīvā

Iemetiens, un pirmā tāsdienas spēle starp hokeja klubiem Salacgrīva un Lemisele ir sākusies

Apbalvojumu saņem visjaunākie šorttrekisti
Interesenti varēja vizināties ar jātnieku kluba Fenikss zirgiem

 2017./2018.	mācību	gadā	 sadarbībā	 ar	
Salacgrīvas	 novada	 domi	 Salacgrīvas	 vi-
dusskolā	sākta	Eiropas	Sociālā	fonda	pro-
jekta	 Nr.	 8.3.2.2/16/I/001	 Atbalsts izglī-
tojamo individuālo kompetenču attīstībai 
īstenošana.	Tā	mērķis	ir	nodrošināt	izglītī-
bas	pakalpojumu	daudzveidību,	kas	balstī-

ti	uz	individuālās	mācību	pieejas	attīstību	
un	ieviešanu	vispārējās	izglītības	iestādēs,	
tādējādi	 uzlabojot	 izglītojamo	kompeten-
ces	un	mācību	sasniegumus.
	 Šobrīd	Salacgrīvas	vidusskolas	audzēk-
ņiem	projekta	 līdzekļi	 nodrošina	 interešu	
izglītības	 programmas	 Robotikas pulciņš 

Salacgrīvas vidusskolā 
īsteno ESF projektu Atbalsts 

izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai

realizāciju	un	pedagoga	palīga	atalgojumu	
(viņš	sniedz	skolēniem	individuālu	atbal-
stu	mācību	vielas	apguvē).
	 Projekta	 laikā	 skolēniem	 būs	 iespēja	
praktiski	 darbojoties,	 nostiprināt	 zināša-
nas	eksaktajos	mācību	priekšmetos,	doties	
mācību	 vizītēs,	 apmeklēt	 daudzveidīgus	
pasākumus	Salacgrīvas	vidusskolā.	Tāpat	

tiks	 veicināta	 viņu	 interese	 par	 eksakta-
jiem	mācību	priekšmetiem,	būs	iespējams	
padziļināt	 zināšanas	Baltijas	 tautu	 vēstu-
res	kopsakarībās	un	kultūrvēsturē,	attīstot	
patriotismu	 un	 piederības	 sajūtu	 Latvijas	
valstij.

Sanita Šlekone,
Salacgrīvas vidusskolas direktore

Gruzdiņa.	 11—14	 gadu	 sasniegušo	 vidū	
1.	vieta	Maksim	Grandbergam,	2.	–	Kevi-
nam	Šrenkam,	3.	–	Arvīdam	Gertneram.	 
15+	grupā	1.	vietā	Aldis	Penka,	2.	–	Ģirts	
Kuks,	3.	–	Māris	Gruzdiņš.	Starp	ģimenēm	
1.	vietu	izcīnīja	Salmaņi,	2.	vietu	Gruzdi- 
ņi	–	Oltes,	bet	3.	–	Jirgensoni.	Sniegavīru	
celšanas	sacensībā	dalībniekiem	no	dažā-
diem	priekšmetiem	uz	 laiku	bija	 jāuzceļ	
sniegavīrs.	Grupā	līdz	7	gadiem	vislabāk	
veicās	 Annai	 Viļļai,	 2.	 vieta	 Elijai	 Jir-
gensonei,	3.	–	Adrianam	Zēģelim.	Grupā	 
7—10	 gadi	 1.	 vietā	 Rafaels	 Zviedris,	 
2.	 –	 Tomass	 Tomsons,	 3.	 –	 Ralfs	 Va-
lenieks.	 11–14	 gadu	 grupā	 1.	 vietā	 Ar-
vīds	 Gertners,	 2.	 –	Maksis	 Grandbergs,	 
3.	–	Sintija	Grīnvalde.	Grupā	15+	1.	vietā	
Kristaps	 Soms-Tiesnesis,	 2.	 –	 Elfa	 Jir-
gensone,	3.	–	Ģirts	Kuks.	Starp	ģimenēm	
visveiklākie	 bija	 Salmaņu	 ģimene.	 Pē-
dējā	no	 aktivitātēm	bija	Nobrauciens ar 
pannu,	 kur	 noteikts	 attālums	 no	 kalniņa	
bija	 jāveic	 ar	 laika	 kontroli.	 Grupā	 līdz	
7	 gadu	 vecumam	 1.	 vietu	 izcīnīja	 Kris-
ta	Runce,	 2.	 –	 Jēkabs	Meļķis,	 3.–	Keri-

ja	 Meļikidze.	 7—9	 gadu	 grupā	 1.	 vietā	
Guntis	 Smalkais,	 2.	 –	 Kristers	 Runcis,	 
3.	–	Agnese	Bērziņa.	11—14	gadu	grupā	
1.	vietā	Arvīds	Gertners,	2.	–	Mārtiņš	Pet-
kevičs,	3.	–	Maksis	Grandbergs.	Pieaugu-
šo	grupā	1.	vietā	Gints	Bērziņš,	2.	–	Ģirts	
Kuks,	3.	–	Laila	Olte.	Kā	aktīvākās	visas	
dienas	garumā	tika	sveiktas	Oltu	–	Gruz-
diņu,	Jirgensonu	un	Meļķu	ģimene.
	 Visas	dienas	garumā	 sacensību	dalīb-
nieki	 un	 apmeklētāji	 varēja	 cienāties	 ar	
siltu	 tēju	un	cepumiem.	Zvejnieku parks 
paldies	saka	sacensību	tiesnešiem	Lindai	
Grandbergai,	 Sandrai	 Bērziņai,	 Montai	
Miezei,	 Lindai	 Ivanovai,	 Elīnai	 Gertne-
rei,	Martai	Antonovai,	Nadīnai	Ozoliņai-
Mennikai,	 kā	 arī	 hokeja	 spēļu	 tiesnesim	
Mārtiņam	 Pēterim	 Jirgensonam	 un	 teh-
niskajam	 palīgam	 Ivo	Dišleram.	 Paldies	
šo	sacensību	un	svētku	atbalstītājiem:	Sa-
lacgrīvas	novada	domei,	Alko 1000 Mar-
ket	un	Ketijai	Kupčai.	Lai	ziemas	prieki	
turpinās!

Mārīte Jankovska,
sporta metodiķe
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Redaktore Ilga Tiesnese.
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e-pasts: ilga.tiesnese@salacgriva.lv

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

Jubilāriem
Ziemas vidū, ledū un salā
Bija liktenis lēmis Tev dzimt.
Tāpēc ceļā uz laimīgo malu
Reizēm nākas kupenās grimt.
Bet ja ticēsi sev, gaisīs ēnas,
Kuras ērkšķainas ceļā krīt,
Atnāks dvēselē rītausma lēnām
Jaunu cerību pumpurus vīt.

Marts BIBLIOTĒKĀS

Ainažu kultūras namā
l	 Līdz	4.	martam	izstāžu	zālē	Ivonnas	Zīles	gleznu	izstāde	Mantojums 
10.III  18.00	 koru	draudzības	koncerts.	Ieeja	bez	maksas
   21.00 Pavasara	balle.	Spēlē	grupa	«Atspulgs».	
	 	 	 	 Pasākums	ar	groziņiem.	Galdiņu	pieteikšana	kultūras	namā	
	 	 	 	 vai	pa	tālruni	28371559.	Ieeja	–	3	EUR	
PĀRCELTS! 
3.III   17.00		 asa	sižeta	piedzīvojumu	filma	Nameja gredzens. 
    Režisors	Aigars	Grauba.	Līdz	12	g.	v.	–	neiesakām.	
	 	 	 	 Ieeja	–	3	EUR
PĀRCELTS! 
9.III   18.00		 filma	visai	ģimenei	Paradīze 89. Režisore	Madara	Dišlere.	
	 	 	 	 Ieeja	–	2	EUR
23.III  14.00 atceres	pasākums	represētajiem.	Koncertā	piedalās	
	 	 	 	 Krišjāņa	Valdemāra	Ainažu	pamatskolas	un	Salacgrīvas	
	 	 	 	 mūzikas	skolas	audzēkņi.	Ieeja	bez	maksas
1.IV  12.00	 tradicionālais	Lieldienu	pasākums.	Piedalās	Ainažu	kultūras	
	 	 	 	 nama	pašdarbnieki	un	viesi.	Ieeja	bez	maksas

Liepupē
8.III  19.00	 Liepupes	tautas	namā,
14.III  19.00	 Muižas	klētī
	 	 	 	 filma	Nameja gredzens. Ieeja	3	EUR
16.III  18.30	 Liepupes	tautas	namā	Ineses	Vēriņas-Lubiņas	gleznu	
	 	 	 	 izstādes	atklāšana
17.III  13.00	 atpūtas	kompleksa	Birzgaiļi	lielajā	zālē	tautas	mūzikas	
	 	 	 	 svētki.	Koncerts.	Tikšanās	ar	seniem,	mūsdienās	reti	
	 	 	 	 sastopamiem	tautas	mūzikas	instrumentiem	un	to	
	 	 	 	 spēlmaņiem.	Ieeja	2	EUR
22.III  19.00	 Liepupes	tautas	namā	filma	Paradīze 89. 
    Ieeja	2	EUR,	skolēniem	un	pensionāriem	1	EUR
25.III  15.00 pie	piemiņas	zīmes	liepupiešiem	piemiņas	brīdis.	
	 	 	 	 veltīts	1941.	un	1945.	gadā	represētajiem.	
	 	 	 	 Koncerts	Birzgaiļos

Salacgrīvas kultūras namā 
2.III  19.00	 filma	Nameja gredzens.	Ieeja	3	EUR
3.III  18.00 standup	komēdijas	izrāde	Humors pa latviski.	
	 	 	 	 Komiķa	Maksima	Trivaškeviča	soloizrāde	kura	autors	
	 	 	 	 pastāstīs	savus	svaigākos	jokus. Ieeja	2	EUR
10.III  13.00	 Jauno	talantu	konkurss.	Aicinām	piedalīties	bērnus	un	
	 	 	 	 jauniešus	līdz	18	gadu	vecumam	
14.III  16.00		 leļļu	izrāde	bērniem	Sarkangalvīte un vilks.	
	 	 	 	 Ieeja	3	EUR
18.III  16.00	 latviešu	dejas	izrāde	Vēja stāsts. 
    Komponiste	–	Ilze	Rijniece.	Muzicēs	muzikālā	apvienība	
    Zemes balss	un	Rīgas	Doma	kora	skolas	audzēkņi.	
	 	 	 	 Tērpu	dizaina	mākslinieces	–	Beāte	Spure	un	
	 	 	 	 Karīna	Plotņikova.	Stāstnieks	un	Vēja	balss	atveidotājs	–	
	 	 	 	 Niks	Freimanis.	Idejas	autors	un	horeogrāfs	–	Juris	Gogulis.	
	 	 	 	 Ieeja	5	EUR
24.III  18.00	 jauniešu	deju	kolektīva	Randa	15	gadu	jubilejas	
    Lustes diena.	Piedalās:	TDA Ritenītis,	TDA Bramaņi,	
    TDA Latve,	DA Pērle,	JDK Zelta virpulis,	JDK Virpulis,	
	 	 	 	 JDK Skulte,	JDK Bramaņi un	JDK Randa.	Ieeja	1	EUR
25.III  14.00	 piemiņas	brīdis	represētajiem	–	pie	Lielsalacas	
	 	 	 	 ev.	lut.	baznīcas	piemiņas	akmens
29.III  19.00 Briseles kāposti jeb Kur vēl ņemt naudu? 
    Muzikāli	jautrā	komēdija	ir	pilna	humora	un	gatava	priecēt	
	 	 	 	 ikvienu	skatītāju	ar	pazīstamām	un	smieklīgām	situācijām.	
	 	 	 	 Par	pietiekamu	C	vitamīna	devu	parūpēsies	raidījuma	
    Anekdošu šovs	aktieri

Datums Pasākums Vieta
1.—15.III Izstāde Caur ilgām un sapņiem – dedzi-

nātā, kaltā un rūdītā… Olgai Dreģei 80
Liepupes 
bibliotēkā

Martā Pasākums lasītāju klubiņa Vārds dalīb-
niekiem

Ainažu 
bibliotēkā

8.III 14.00 Sarkano tulpju svētki Liepupes 
bibliotēkā

8.III 16.00 Nasko pirkstiņu radošās darbnīcas Korģenes 
bibliotēkā

9.III 
9.00—12.00

Tūjas iedzīvotāju ievērībai!
Varēsiet veikt ikgadējos maksājumus
par īpašumiem

Tūjas 
bibliotēkā

Martā Fotoizstāde Latvijas ainavas Liepupes 
bibliotēkā

Martā Izstādes
l Ja gribi rakstīt par sievieti, iemērc 
spalvu varavīksnē un notraus ziedpu-
tekšņus no taureņu spārniem uz papī-
ra… (D. Didro)
8. marts – Starptautiskā sieviešu diena 
l 25. marts – latviešu tautas sāpe mūža 
garumā. Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas diena 
l Dramaturgam Gunāram Priedem – 90 

Ainažu 
bibliotēkā

16.III 16.00 Tikšanās ar Hosamu Abu Meri Salacgrīvas 
novada 
bibliotēkā

22.III 16.00 Nasko pirkstiņu radošās darbnīcas Korģenes 
bibliotēkā23.III 15.00 Krustvārdu mīklu minētāju pēcpusdiena

Martā Jaunieguvumu – nozaru un daiļliteratū-
ras – izstāde.

Tūjas 
bibliotēkā

Martā Fotoreportāža par Tūjas bibliotēkas un 
Zinību centra notikumiem, pasākumiem 
2017. gadā (fotoarhīvs)

Līdz 23.III Novadnieces Astras Tomsones foto-
ekspozīcija Apceļo Salacgrīvas novadu!

No 25.III

25.III 12.30

Fotoizstāde Elpas krāsa (Limbažu fo-
tokluba 12 dalībnieku darbi.
Izstādes atklāšana un tikšanās ar foto-
darbu autoriem Tūjas Zinību centrā.

Tūjas 
bibliotēkā 
un Zinību 
centrā

25.III 13.00 Pavasara atmodas laikā zem Māras 
zīmes – literāri muzikāls stāsts, veltījums 
Latvijas simtgadei. Piedalās mūziķis 
Andris Mucenieks (vokāls, ģitāra) un  
radošie draugi

Tūjas 
Zinību 
centrā

 Latviešu	 dejas	 izrāde	 ar	 mo-
dernās	un	klasiskās	dejas	elemen- 
tiem	 –	 teika	 par	 zemi	 mūsu	 –	
stāsts	 par	 to,	 kā	 jūra	 satikās	 ar	
mežu	–	kā	tapa	mūsu	zemīte,	kas	
ieskauj	ezerus	un	upes.	Par	 jūras	
sintēzi	ar	mežu,	par	mijiedarbību	
un	draudzību;	par	to,	kā	veidojās	
viens	 veselums,	 par	 sapņiem,	 ti-
cību	 un	 mīlestības	 spēku.	 Tā	 ir	
Dabas	dāvana	Latvijas	simtgadei.	
Izveidota,	 lai	 mudinātu	 cilvēkus	
aizdomāties	 par	 skaistu,	 mīles-
tības	 bagātu	 dzīvi,	 lai	 piepildītu	
prieka	 kārpiņas	 ar	 laimes	 sajūtu,	
ka	 esam	LATVIEŠI.	 Izrāde	 savu	
pirmizrādi	piedzīvoja	2017.	gada	
5.	jūnijā	Dailes	teātrī.
	 Dejotāju	pulkā	ir	32	no	daudz-
pusīgākajiem	latviešu	tautas	dejas	
dejotājiem,	kuri	darbojas	deviņos	
dažādos	 valsts	 A	 grupas	 ansam-
bļos	–	Daiļradē,	Pērlē,	Gatvē,	Ro-
taļā,	 Vektorā,	 Teiksmā,	 Ačkupā,	
Zalktī un	Austrī.	
	 Papildus	 tapis	 jauns	 un	 ori-
ģināls	 muzikāls	 projekts	 Dabas 
krustcelēs,	 kas	 izveidots	 speciāli	
izrādes	muzikālajām	vajadzībām.	
Izrādes	pavadījumu	atskaņo	grupa	
Četri vienā	un	Rīgas	Doma	kora	
skolas	audzēkņi.

Sveiciens jubilāriem svētkos! Lai sals un 
sniegs jūs nebiedē! Sviniet, esiet kopā ar 
saviem mīļajiem, smaidiet, dzeriet tēju ar 
medu un stāstiet pasakas! Kopābūšana 
palīdzēs ātrāk sagaidīt pavasari un uzveikt 
sliktās domas un nespēku! Veselību! 

Latviešu 
dejas 
izrāde 

Vēja stāsts

	 Komponiste	–	Ilze	Rijniece.
	 Muzicēs	grupa	Četri	vienā	un	Rīgas	Doma	kora	skolas	audzēkņi.
	 Tērpu	dizaina	mākslinieces	–	Beāte	Spure	un	Karīna	Plotņikova.
	 Stāstnieks	–	Vēja balss,	atveidotājs	–	Niks	Freimanis.
	 Idejas	autors	un	horeogrāfs	–	Juris	Gogulis.	

	 Ainažu	kultūras	 nama	ēka	 ir	 lie-
lu	 un	 skaistu	 pārmaiņu	 priekšā,	 bet	
sakarā	 ar	 drīzo	 tās	 rekonstrukcijas	
darbu	 uzsākšanu	 iepriekš	 izziņotajā	
pasākumu	programmā	ir	korekcijas.
 Kino repertuārā PĀRCELTI	
seansi	filmām	Nameja gredzens,	kas	
notiks	sestdien,	3.	martā,	plkst.	17	un	
filmas	Paradīze 89	seanss,	kas	notiks	
piektdien,	9.	martā.	
	 Diemžēl	Sieviešu	dienai	veltītais	
koncerts	Ak, pavasar’, ak, pavasar’, 
tu visiem sirdis karstas dar’!,	 kas	
bija	 paredzēts	 9.	 martā,	 dažādu	 ap-
stākļu	dēļ	tiek	ATCELTS.
	 Bez	 izmaiņām	 norisināsies	 pa-
sākumi	 sestdien,	 10.	 februārī:	 koru	
draudzības	 vakars	 būs	 plkst.	 18	 un	
Pavasara	balle	–	no	plkst	21.
	 Tāpat	plānotajā	laikā	notiks	atce-
res	pasākums	represētajiem	–	pulcē-
simies	 nama	 izstāžu	 zālē	 piektdien,	
23.	martā,	plkst.	14.
	 Iestājoties	 siltākam	 laikam,	 dau-
dzi	 kultūras	 nama	 organizētie	 pasā-
kumi	notiks	Ainažu	estrādē	un	citur	
Ainažos,	līdz	saņemsim	atpakaļ	savu	
skaisto	un	atjaunoto	ēku.	Tas	plānots	
šī	gada	rudens	pusē.
	 Atvainojamies	 par	 sagādātajām	
neērtībām.

Inese Vēriņa-Lubiņa,
Ainažu kultūras nama 

mākslinieciskās daļas vadītāja

Izmaiņas 
Ainažu 

kultūras nama 
programmā

3. martā plkst. 20 

Lauvu tautas nama 
20 gadu jubilejas

pasākums.
Muzikāli sveicieni no koklētājas 
un skanīgas balss īpašnieces 

Ievas Veides.
Ballīte kopā ar grupu Atspulgs 

(2,50 EUR)

Salacgrīvas novada
pašvaldība 

pērk 
dzīvokli ar malkas apkuri

Salacgrīvā, Svētciemā
vai Ainažos.

Lūdzam sazināties 
ar Nekustamā īpašuma nodaļu 

pa tālruni 6 4071986 vai  
e-pastā nin@salacgriva.lv.

mailto:nin@salacgriva.lv

