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IV Starptautiskais
masku festivāls
12. janvārī Salacgrīvā notika masku gatavošanas meistardarbnīca, kurā piedalīties bija aicināti visi interesenti neatkarīgi

no vecuma. IV Starptautiskā Salacgrīvas
Masku tradīciju festivāla meistardabnīcu
vadīja, par maskām un maskošanos stās-

9. februārī
11:00 - 11:30 Masku grupu jampadracis
Bocmaņa laukumā un pie biedrību laivas ( pie Spīķera).
13:00 - 13:30 Lielais Masku gājiens
no Spīķera uz pilskalnu
Pilskalnā:
13:30 - 14:30 Festivāla atklāšana un
katras grupas vizītkarte
Kultūras namā:
16:00 - 18:00 Masku gatavošanas meistardarbnīca
Meistardarbnīcā būs iespējams izgatavot sev masku
ar ko piedalīties individuālajā masku skatē
18:00 - 20:00 Masku saiets un izrādīšanās
22:00 DANČI,
kuros visiem interesentiem ierādīs gan latviešu,
gan viesu-bulgāru, grieķu, poļu un igauņu danču soļus
Ostmalā pie bākas:
21:00 - 22:00 Individuālo masku skate

10. februārī
11:00 - 13:00 Seminārs par masku tradīcijām
kultūras namā; seminārā uzstāsies lektori no Latvjas,
Igaunijas, Bulgārijas, Grieķijas, Polijas, kas stāstīs par
savas puses maskošanās tradīcijām, masku gatavošanu
un pieredzi masku gājienos
13:00 - 14:00 Festivāla noslēguma rituāls
ostmalā pie bākas

IV

Starptautiskais
Salacgrīvas

MASKU
TRADICIJU
FESTIVALS

2013.gada 9. un 10.februāris
Projekts tiek finansēts
ar Eiropas Savienības
programmas ,,Eiropa
Pilsoņiem" atbalstu

Salacgrīvas
novads

Tiekamies Salacgrīvā!
Vairāk par festivālu lasi: www.salacgriva.lv

Jokojot un
smejot festivāla organizētāja Zenta
Mennika un
Latvijas Folkloras biedrības valdes
priekšsēdētājs Andris
Kapusts
rāda, kā
vienkārši
gatavojamas sejas
maskas

tīja tradicionālo masku pētnieki Andris
Kapusts un Aīda Rancāne. Viņiem līdzi
bija viss nepieciešamais, lai tāsdienas darbošanās būtu gan vērtīga, gan interesanta.
Dalībnieki ne tikai klausījās runātājos, bet
arī skatījās videoierakstus no masku pasākumiem, izmēģināja masku svarīgākos
atribūtus, apguva tradicionālās kustības
un iejutās lāča, dzērves, čigānietes, āža,
kazas, nabaga, nāves un vīriņa lomās.
Uz meistardarbnīcu atnākušajiem Latvijas Folkloras biedrības valdes priekšsēdētājs A. Kapusts pastāstīja, cik svarīgi
maskošanās grupu izteiksmes līdzekļi ir
rituālais troksnis un smiekli. Lauku sētā
pirmais uz to reaģē suns, pēc tam bērni.
Tas ir pirmais signāls, ko dzird mājnieks,
tā nozīme ir signāla funkcija - viņsaules
tēli nāk. To tad visi kopīgi arī iemēģināja –
troksnis ar zvaniem, katlu vākiem, pātagu,
kanniņām ar koka vālītēm sanāca pamatīgs, izdevās arī kopīgā smiešanās.
No darbnīcas vadītājiem uzzinājām, ka
tradicionālais maskās iešanas laiks ir no
Mārtiņiem līdz Meteņiem. Pavasarī iet bu-

dēļos un maska ir Budēlis. Kā tas izskatās?
Kažoks vērsts uz otru pusi, ar salmiem vai
ko citu apjozta josta, piekarināts zvans,
pakulu bārda, seja nosmērēta ar kvēpiem
un cepure.
Kad bija gana redzēts un dzirdēts, skolēni kopā ar pieaugušajiem ķērās pie masku gatavošanas. No folkloras kopas Cielava dalībnieču sagādātā materiāla tapa
sejas maskas, kurām pielika pakulu matus
un bārdu.
A. Kapusts priecājās būt Salacgrīvā un
tikties ar Cielavas vadītāju Zentu Menniku, kura ļoti daudz darījusi maskošanās tradīciju saglabāšanā un atjaunošanā.
- Zenta ir pelnījusi, lai viņas pilsētā Salacgrīvā notiktu masku festivāls. Ļoti jauki, ka šo pasākumu atbalsta arī pašvaldība, - uzsvēra darbnīcas vadītājs.
Mums atlicis laiks sameklēt veco kažoku un izgatavot sejas masku, lai 9. februārī varētu piedalīties lielajā masku gājienā. Tiekamies!
Ilga Tiesnese

Salacgrīvas novada attīstības programmas un
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde
2012. gada 19. decembrī ar Salacgrīvas
novada domes lēmumu Par Salacgrīvas
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2014. - 2038. gadam izstrādes uzsākšanu
(sēdes protokols Nr. 16; 1.§) ir sākta Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. - 2038. gadam izstrāde. Apstiprināts arī darba uzdevums un izpildes
termiņi. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir
ilgtermiņa attīstības plānošanas un Salacgrīvas novada domes politikas dokuments,
tā izstrādi paredz Latvijas Republikas likumi.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas uzdevums ir definēt Salacgrīvas novada ilgtermiņa attīstības redzējumu, ilgtermiņa attīstības prioritātes, stratēģiskos mērķus un
telpiskās attīstības perspektīvu.
Kā jau iepriekš ziņots, Salacgrīvas novada dome izstrādā vidēja termiņa plānošanas dokumentu – attīstības programmu.
Ar 2012. gada 19. decembra Salacgrīvas
novada domes lēmumu Par grozījumiem
Salacgrīvas novada domes 2011. gada
16. novembra lēmumā Nr. 630 «Par Salacgrīvas novada attīstības programmas

2013. – 2020. gadam vadības grupas izveidošanu un darba uzdevumu apstiprināšanu» (sēdes protokols Nr. 16, 2.§) ir mainīti
Salacgrīvas novada attīstības programmas
izstrādes termiņi, vadības grupas sastāvs,
kā arī plānotais darbības termiņš no 2014.
līdz 2020. gadam.
Salacgrīvas novada dome aicina sabiedrības pārstāvjus līdzdarboties plānošanas
dokumentu izstrādē, iesaistoties darba grupās, sabiedriskajās apspriedēs, iesniedzot
priekšlikumus Salacgrīvas novada domē.
Informācija par plānošanas dokumentu

izstrādes aktivitātēm tiks nodrošināta novada interneta vietnē www.salacgriva.lv un
pašvaldības informatīvajā izdevumā Salacgrīvas Novada Ziņas.
Lūdzam priekšlikumus iesniegt līdz
29. martam, tos elektroniski sūtot teritorijas
plānotājai Vinetai Krūzei uz e-pastu vineta.
kruze@salacgriva.lv, telefoniski 64071996
vai rakstiski, adresējot Salacgrīvas novada
pašvaldībai Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV-4033, norādot vārdu,
uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu.
Vineta Krūze
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Salacgrīvas novada pedagoģisko
darbinieku Ziemassvētku konference
Gada nogalē Salacgrīvas vidusskolā savā otrajā Ziemassvētku konferencē tikās novada pedagoģiskie darbinieki. Konferenci
atklāja novada izglītības speciāliste Antra Paegle. Viņa sveica
pedagogus, izglītības iestāžu vadītājus un viesus svētkos un sacīja: - Noslēdzot 2012. gadu, visiem
saku lielu paldies par ieguldīto
nenovērtējamo darbu. Šis ir tāds
interesants laiks. Mēs visi sekojam līdzi iecerētajām reformām,
lai arī ne vienmēr tās saprotam un
pieņemam. Par spīti tam ir jāatrod sevī enerģija un spēks jaunam
darba cēlienam. Tāpēc visiem
jaunajā gadā vēlu labu veselību,
izturību, darba prieku un lielu
cilvēkmīlestību. Lai jauka šī diena un radoša optimisma pilns un
atziņām bagāts gads.
Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos
Dace Martinsone, sveicot pedagogus svētkos, teica: - Mazā atelpas
brīdī, kopābūšanā kā lielā ģimenē
esam sanākuši šajā konferencē,
lai kavētos atmiņās, pasapņotu
par nākotni, jo jūsu devums mazuļiem bērnudārzā, skolēniem
pamatskolā un vidusskolā, un
profesionālās ievirzes skolās ir tie

panākumi, ar kuriem mēs vienmēr
varam lepoties. Gadumijas svētki
allaž ir ģimeņu kopā sanākšanas
brīdis. Lai visiem laba veselība,
laime un mīlestība! Lai jums mīļi,
paklausīgi, dažkārt nerātni, radoši bērni, jo tikai tādi savā dzīvē
var sasniegt daudz. Novēlu priecīgu šo un katru dienu, lai veselība,
darba spars, izdoma un radošums
katru dienu! Tad kopā varēsim
priecāties par sasniegto. Lai piepildās sapņi!
Arī Salacgrīvas novada izglītības iestāžu direktoru padomes
priekšsēdētājs Eduards Ādmīdiņš
novēlēja kolēģiem laimīgu gadu.
- Runājot par reformām, daudzas
lietas mēs tieši pēdējā laikā uztveram ļoti sakāpināti un pārprasti.
Novēlu pārvērtēt to, ko ikdienā
šādi redzam un uztveram. Patiesībā viss ir daudz vienkāršāk.
Mūsu – pedagogu – misija ir šīs
sarežģītās lietas vienkāršot, - viņš
uzsvēra.
Psiholoģes Airas Briedes lekcija- seminārs Pa attīstības ceļu
ļoti atbilda atelpas brīdim starp
Ziemassvētkiem un gadumiju, jo
tas ir laiks, kad izvērtējam bijušo un domājam par sevi, jaunām
zināšanām, apkārtējām lietām un
izvirzām mērķus.

Uzrunātie izglītības iestāžu
vadītāji bija vienisprātis - šādas
tikšanās ir vajadzīgas. - Tas, ka
konference notiek otro gadu, ir
pierādījums mūsu varēšanai,
mūsu pašpietiekamībai. Cilvēks
jūt iekšēju nepieciešamību pēc
svētkiem. Cik bieži skolotāji satiekas? Vienā skolā dažādos stāvos
strādājot, kolēģi nesatiekas dienām. Darbs ir saspringts. Šis ir
viens no tiem jaukajiem brīžiem,
kad viss novads var sanākt kopā.
Paskatāmies uz kolēģiem, parunājamies, nekāda lielīšanās ar
panākumiem nenotiek. Šīs mācību
semestris bijis tik pilns ar daudziem pārsteigumiem kā neviens
cits. Mūsu izglītības ministrs šauj
savas idejas kā no ātrgaitas ložmetēja, bet daudzas ir ļoti labas
un pareizas, - savu pārliecību
pauda Salacgrīvas vidusskolas
direktors E. Ādmīdiņš. Krišjāņa
Valdemāra Ainažu pamatskolas
direktore Sandra Kuka apgalvoja,
ka šādi saieti noteikti vajadzīgi:
- Brīnišķīgas sarunas, piedevām
skaists koncertiņš noskaņai! Priecīga par tikšanos bija arī mūzikas
skolas direktore Katrīna Borozdina: - Ikdienā ar visiem saviem
kolēģiem netiekos. Kad sanākam
kopā ārpus skolas un ikdienas,

Astroloģes lomā iejutusies, Agnese Gromova-Ķūrena skaidroja nākotni
novada pedagogiem

varu parunāties gan ar savējiem,
gan citu iestāžu pedagogiem. Tas
ir jauki! Savs sakāmais par pedagogu tikšanos bija arī Liepupes vidusskolas direktoram Žanim Andžem: - Tāda brīva un neformāla
konference ir ārkārtīgi jauka. Šī ir
tā reize, kad sapulcējoties var parunāt ne tikai par darbu. Tas arī
cilvēkam ir vajadzīgs relaksācijai,
atpūtai un svētku priekam.
Interesanta un izglītojoša bija
Agneses Gromovas-Ķūrenas lekcija Zvaigžņu maģija. Tās laikā
klausītāji uzzināja, ka visizplatītā-

kā zodiaka zīme starp 149 novada
pedagoģiskajiem darbiniekiem –
dvēseļu inženieriem – ir Lauva, tai
seko Ūdensvīrs, Auns, Strēlnieks,
Jaunava un Zivis. Atsevišķi astroloģe Agnese raksturoja katras izglītības iestādes zvaigžņu stāvokli
un mijiedarbību.
Muzikālajā pauzē visus priecēja skolas absolvente Sabīne
Balode. Viņas, Andra Zundes un
Mārtiņa Roziņa izpildījums mijās
ar iluzionista priekšnesumiem un
sarunām pie kafijas tases.
Ilga Tiesnese

Labo darbu balva Liepupē
29. decembrī Duntes tautas namā Mežgravās pirmo reizi notika sarīkojums
Labo darbu balvas pasniegšanai. Balvas
iniciators un organizētājs, Liepupes tautas
nama vadītājs Andris Zunde stāstīja, ka
balvas mērķis ir apzināt cilvēkus, kuri ar
nesavtīgu darbu palīdzējuši citiem. Kāds
palīdzējis kaimiņienei saskaldīt malku,
novākt kartupeļus, cits bez samaksas aprūpējis vecu cilvēku, kopis pieklīdušu dzīvnieku. - Esmu drošs, ka ikviens no mums
varētu atcerēties kāda darbu, par ko tā
veicējs pelnījis pateicību. Liepupē ir ļoti
daudz cilvēku, kuri paveikuši labas lietas.
Ceru, ka nākamajā gadā būs lielāka atsaucība un nominantu būs vēl vairāk, - teica
A. Zunde.
Uzrunājot sarīkojuma dalībniekus, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
Dagnis Straubergs sacīja: - Šovakar mēs
sakām paldies liepupiešiem par labajiem
darbiem. Ceru, ka mācāmies pateikt tos
paldies, ko ikdienā piemirstam. Pirmais
paldies Andrim, ka šāds pasākums šodien
notiek!
Pirmoreiz Labo darbu balvas Liepupē
saņēma 33 cilvēki un ģimenes. Vispirms
balva tika SIA Lauga īpašniekam Albertam Tomanam (Albert Thomann). Atbilstoši labākajām Eiropas biznesa tradīcijām
viņš ne tikai veiksmīgi apsaimnieko kūdras purvu, bet vienmēr ar vērā ņemamiem
ziedojumiem atbalsta aktivitātes Liepupē.
Ziedot citiem var tikai labs cilvēks. Paldies viņam par labiem darbiem! Piemiņas
velti saņēma arī Laugas izpilddirektore
Ludmila Šica. Andris par Ludmilu teica:
- Jūs esat cilvēks, pie kura vienmēr ir patīkami aizbraukt, allaž atvērta, smaidīga.
Un mēs droši zinām - ja būs iespējams,
palīdzēsiet. Saņemot balvu, L.Šica sacīja:
- Mūsu direktoram piemīt viena ļoti svarīga īpašība – lai cik liels būtu mērķis un
spēki tā sasniegšanai, viņš savu mērķi sasniedz. Arī jums vēlu, lai piepildās visas
ieceres. Galvenais ir darīt, tad sasniegsim, ko esam iedomājušies.
Nākamais Labo darbu balvas saņēmējs
bija Jānis Lokmanis. Arī par Jāņa labajiem darbiem Andrim netrūka sakāmā:
- Ja vajag kādu kliņģeri vai šampanieti,
droši zvanu Jānim. Visbiežākā viņa atbilde ir: „Tu man gari nestāsti, saki, ko
vajag, brauc un dabūsi!” Daudzu liepupiešu paldies saņēma arī divi stalti kungi
– Māris Miezis un Juris Līcis. Jau vairākus mēnešus viņi darbojas simtlatnieku
programmā un ir apliecinājuši sevi kā iz-

domas bagātus vīrus. Sīkus un ne tik sīkus
remontiņus pagastā veicot, viņi izmantojuši savus personīgos darbarīkus. Andrim
atlicis vien nopirkt divas saujas skrūvju
un - darbi padarīti!
Novada sociālā dienesta darbiniece,
liepupiete, Līvija Bērziņa pateicās par trīs
gadu sadarbību baznīcas draudzes sekretārei Ingunai Staģei un draudzes vadītājam Jurim Staģim. - Pēdējais viņu labais
darbs šogad martā sarūpētā humānās
palīdzības krava,- viņa pieminēja. Viņi ne
tikai organizē šādus sūtījumus, bet arī palīdz ģimenēm un bērniem. Līvija balvai izvirzīja arī Sandri Brīniņu. - Sandris ir cilvēks – ātrā palīdzība. Pie viņa var vērsties rītā vai vakarā, viņš vienmēr atsauksies un palīdzēs. Atbalstīs morāli, fiziski
un materiāli, - sacīja ieteicēja.
Liepupes ļaudis apbalvošanai izvirzījuši Inesi Alksni, raksturojot viņu kā ļoti izpalīdzīgu, nesavtīgu cilvēku, pensionāru
ekskursiju organizētāju, Dziesmu draugu
kopas neformālo vadītāju. Rūta Kraule
pieteikumos raksturota kā ļoti izpalīdzīga.
Savukārt pieteikums par Baibu un Zigurdu
Muižniekiem atšķīries no pārējiem – tajā
rakstīts, ka viņi ir vismīļākie vecvecāki
6 mazbērniem un vienmēr un nenogurstoši rūpējas par visiem. Par Sidneju Šavdinu cilvēki raksta – ļoti izpalīdzīgs un
atsaucīgs. Gādā par daudzdzīvokļu māju,
kurā dzīvo, un tās apkārtni, aizdod traktoru malkas vai kartupeļu atvešanai, tajā
pašā laikā paspēj pieskatīt trīs puikas.
Vigru Fjodorovu balvai pieteikusi viņas
auklējamā – Artura – mamma: - Vigra ir
mana mazā dēliņa mīļā auklīte. Paldies
viņai par pacietību, mīļumu un smaidu!
Savukārt Alberts Elksnis visiem zināms
kā dzīvo būtņu dakteris un novada pensionāru biedrības Liepupes grupas vadītājs.
Pieteikumos viņš raksturots kā sirsnīgs,
ļoti atsaucīgs cilvēks.
Mārīte Mežgaile (Liepupē pazīstama
kā Mārītes tante) bija absolūtā Labās balvas laureāte, jo par viņu saņemts visvairāk pieteikumu. Tajos rakstīts gan par viņas sirsnību, gan labestību, tāpat par to, ka
viņa nekad neaizmirsīs apsveikt jubilejā,
ar savu mašīnu aizvedīs, bet pats galvenais – Mārītes tantei piemīt īpaša spēja
padomāt par citu cilvēku. Par nominanti
Ināru Grīnbergu cilvēki rakstījuši tā: - Izpalīdzīga, nesavtīga dārza kaimiņiene.
Par Gunti Sakārni, kurš pazīstams ar iesauku Guno, anketās rakstīts: - Cilvēks, uz
kuru var paļauties. Cilvēks, kurš vienmēr

un visiem palīdz, viņu raksturo labie darbi gadu garumā.
- Katrā kolektīvā ir kāds rūķis, labais
gariņš, kurš uzņemas rūpi par kolektīva
ikdienu, gādā par ieņēmumiem un izdevumiem, par to, kas, kur un par cik jāpērk. Cilvēks, kurš apkopo un atgādina
pārējiem dalībniekiem par dzimšanas un
vārda dienām, cilvēks, ar kuru dalām gan
priekus, gan bēdas, - tā par Lilitu Šreideri
rakstīja Liepupes vidējās paaudzes deju
kolektīva Ulubele dalībnieki. Kolektīva
vārdā viņi teic Lilitai milzīgu paldies par
ne tik vieglajiem, bet vienmēr ar smaidu
pildītajiem pienākumiem. Un novēl, lai
viss viņai izdodas. Labo darbu balvu saņēma arī kora Pernigele vadītāja diriģente
Arta Zunde, par kuru koristi raksta: - Arta
ir labestīga, sirsnīga, atsaucīga, vienmēr
jautra un jaunu ideju pilna. Ar savu darba
sparu un sirsnīgumu spēj aizraut arī citus
un saturēt kopā kā lielu ģimeni. Lai Artai
laba veselība un spēks arī turpmāk!
Balvas saņēmēju Guntu Kuģenieci
liepupieši raksturo vienkārši kā izpalīdzīgu un sirsnīgu cilvēku, kura piegādā
zāles no Limbažu un Liepupes aptiekas.
Biedrības Veixmes vadītājs Aleksandrs
Pavlovskis pats nav no daiļrunātājiem,
viņš ir darītājs, tāpēc arī teksts par viņu
bija ļoti īss: - Veiksmīgi vada sporta biedrību «Veixmes» un organizē florbola dzīvi
Liepupē. Sporta entuziasts, kuru raksturo
uzņēmība un precizitāte. Anna Čakste liepupiešiem ir vairāk nekā tikai pastniece,
cilvēki par viņu raksta: - Izpalīdzīga, pretimnākoša, no veikala piegādā produktus,
no aptiekas - zāles, kaut tas darba pienākumos neietilpst.
Rūķu grupas iemītnieki Labo darbu
balvai ieteikuši savu audzinātāju Mariku
Skuju, sakot paldies par sirds mīlestību,
gādību un rūpēm. - Zinām, ka tā saulīte,
kas no viņas sirds staro uz ikvienu rūķu
bērnu, būs labākais palīgs mazajam cilvēkam lielajā pasaulē, - viņi raksta. Skolotāja Rita Gulbe šoreiz balvai pieteikta kā
biedrības Liepupe 30 vadītāja, kura veic
aktīvu, intensīvu, nenovērtētu un nenovērtējamu darbu sabiedriskā kārtā. Inita un
Viesturs Martinsoni, Lelde un Andris Teši
tiek raksturoti kā izpalīdzīga un atsaucīga
ģimene, kas aizved pie ārsta, atved zāles,
piezvana, vai no veikala ko nevajag. Paldies šai jaukajai ģimenei teica kaimiņiene. Savukārt Jurim Bērziņam liels paldies
pienākas par malkas sagatavošanu kaimiņienei. Liepupes vidusskolas 6. klases

audzēkņi balvai ieteikuši savu vislabāko,
vismīļāko skolotāju un klases audzinātāju
Ritu Cīruli. Godināto vidū bija arī uzņēmīgā un gādīgā Lija Jokste - cilvēks, kurš
radījis jaunas darbavietas Duntē. Atvērusi
veikalu, organizējusi talkas, vienmēr rūpējas par saviem darbiniekiem un rīko ģimenes ekskursijas. Savukārt Tūjas ciema
vecākā un biedrības Tūjaskrasts aktīviste
Rūta Kalniņa Labo darbu balvu saņēma
par nesavtīgu darbu Tūjas ciema labā.
Par nominanti Daci Martinsoni cilvēki teica tā: - Būdama Salacgrīvas novada domes augsta amatpersona, viņa nav
aizmirsusi Liepupes pagastu un liepupiešus. Viņa ir cilvēks, pie kura vienmēr var
vērsties ar savām problēmām, tās tiks uzklausītas un atrisinātas. Liepupes muižas
saimniece Egita Lauska balvu saņēma par
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu,
atjaunojot pamesto 1751. gadā celto Vidzemes pērli – Liepupes muižu.
Skolotāju Baibu Mantiņu balvai pieteikuši pašas delveri – devītie. Savā anketā
viņi raksta: - Jums ir, ko turēt, bet atcerieties - ne vienmēr viss ir tā, kā izskatās. Baiba saviem delveriem un visiem
pārējiem vēlēja: - Kaut ārā ir sniegs un
varavīksne nav iespējama, atrodiet laiku
savā ikdienas steigā apstāties un parādīt
savam bērnam varavīksni. Mūsu darbi
jau nekad nebeigsies, bet varavīksne negaidīs – tā izgaisīs.
Labo darbu balvu saņēma arī pats
A. Zunde. Anketās rakstītos labos vārdus
par viņu skaļi izteica Liepupes pagasta
pārvaldes vadītājs Aivars Ilgavīzis: - No
Andra staro labestība, viņš veiksmīgi
vada kultūras dzīvi Liepupē. Kaimiņi
Andri pieteikuši nominācijai Gada pārsteigums. Izrādās, viņš prot ne tikai vadīt
kultūras dzīvi, bet arī veikt remontu – pieslēgt silto grīdu.
A. Ilgavīzis sacīja paldies visiem balvas saņēmējiem, kuri izmanto Dieva doto
dāvanu – prasmi just līdzi – un dara labus
darbus.
Vakara viesiem muzicēja Ieva Akuratere ar savu komandu – dēlu Matīsu
Akurateru un Leonu Sējānu, Pērkona un
Menueta ģitāristu, kurš tieši todien svinēja dzimšanas dienu. Sveicot balvas saņēmējus, Ie. Akuratere rosināja labi iesākto
darbu turpināt. Svētku izskaņā kopīgi
dziedātā dziesma Palīdzi, Dievs visiem
deva spēku dvēseliski stiprināt sevi un
savu zemīti.
Ilga Tiesnese
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Gada nogale Salacgrīvas muzejā
14. decembrī ar folkloras kopas Cielava dziesmām aizsākās Ziemassvētku
gaidīšana Salacgrīvas muzejā. Arī šogad
muzejs godus sagaidīja ne tikai ar rotātu
eglīti un bagātīgi klātu galdu, bet ar jaunu
izstādi. Šajā dienā apmeklētāju apskatei,
vērtēšanai un priekam bija izstādīti Jāņa
Vismaņa metālkalumi – svečturi un sienu
rotājumi.
Atklājot izstādi, muzeja vadītāja Ieva
Zilvere atminējās, ka janvārī ceļots pa
novadu, lai apskatītu, kas tajā notiek. Bijām aizbraukuši pie kolēģiem Ainažu
ugunsdzēsības muzejā un atpakaļceļā
iebraucām «Mazviļņos». Pēc nostāstiem
zinājām, ka tur dzīvo vīrs, kurš strādā ar
metālu. Mūs uzņēma ļoti laipni un mīļi,
atklājās, ka gan istabās, gan 2. stāva vasaras istabās ir brīnišķīgi metāla darinājumi, ko tagad redzat izstādē. Jau tad
radās doma, ka šāda izstāde varētu būt
brīnišķīga Ziemassvētku dāvana salacgrīviešiem. Darbu autors, Ginta Šīmaņa
onkulis, piekrita izstādei muzejā. Liels
paldies autoram Jānim Vismanim un viņa
dzīvesbiedrei Valdai par to, ka neatteica!
– stāstīja vadītāja.
Izstādē skatāmi Ziemassvētkiem piemērotākie darbi – metāla svečturi un rotājumi, par godu šai izstādei autors izgatavojis jaunu Adventes svečturi. Muzeja
vadītāja iepazīstināja klātesošos ar vienu
no pirmajiem desmit J. Vismaņa darbiem,
par ko autoram piešķirts daiļamata meistara nosaukums.
86 gadus garajā mūžā Jānim nācies
strādāt par zvejnieku, šoferi, darbmācības
instruktoru skolā. Galu galā 1961. gadā
liktenis aizveda viņu uz uzņēmumu, kas

nodarbojās ar dažādiem jauninājumiem,
izgudrojumiem – Vissavienības ķimizācijas speciālo konstruktoru biroju. Tur,
32 gadus strādājot par virpotāju un metinātāju, tika izgudrotas daudzas jaunas
lietas. Darot vienkāršu darbu ar mākslinieka domāšanu un radošu pieeju, tapa
brīnišķīgi metālkalumi. 1968. gadā sākās
Jāņa aizraušanās ar metālmākslu, un jau
pēc gada tika iegūts daiļamata meistara tituls. Jau brīvās Latvijas laikā J. Vismanis
ieguva meistara diplomu, ko piešķir Latvijas Amatniecības kamera. Izstādē skatāma vien neliela daļa no autora darbiem, jo
meistara radītās rotas noteikti izstādāmas
atsevišķi.
Bez steigas aplūkojot smalkos metālkalumus, bija jābrīnās, kā cieto metālu var
savīt un saliekt tik smalkos rakstos! Svečturos mierīgi dega Jāņa paša lietās sveces,
valdīja svētku noskaņa. Par saviem darbiem meistars īpaši daudz nerunāja: - Sākumā bija ļoti grūti kaut ko izdomāt, vēlāk
ideju bija vairāk, nekā spēju uztaisīt. Savos darbos izmantoju etnogrāfiskos elementus. Sāku tos līkločus šā un tā, un tad
jau aizgāja. Kas acij patīk, to veidoju! Tas
ir mans sirdsdarbs. J. Vismaņa darbi bijuši Somijā, Polijā, Čehijā, Šrilankā, Japānā
un, protams, bijušajā Padomju Savienībā.
Tagad tie skatāmi Vēstures un Brīvdabas
muzejā Rīgā, tāpat Marksisma ļeņinisma
muzejā Maskavā.
Mākslinieka sieva Valda ir ļoti priecīga
par vīra vaļasprieku: - Viņš nedauzās apkārt ar sievietēm, nedzer šņabi un nepīpē,
bet mierīgi kaktiņā sēž un knibinās. Vai
nav skaisti? Es varu justies brīva – droša.
Ko labāku var vēlēties!

Ziemassvētku pasākums Brīzē
Tradicionālais Ziemassvētku sarīkojums
sociālās aprūpes un rehabilitācijas kūrortviesnīcā Brīze šogad pulcēja gandrīz 100
cilvēku. Tāds notiek katru gadu nedēļu
pirms Ziemassvētkiem, lai iespējami vairāk
mūsu klientu tuvinieku atrastu brīvu laiku
un mērotu ceļu pie saviem mīļajiem, lai
būtu visi kopā Ziemassvētku noskaņā.
Mūsu senioriem tie ir lielie Gaidīšanas
svētki gandrīz nedēļas garumā, kad īpaši
tiek domāts par dāmu matu sakārtojumu
un kungu matu griezumu, par ko rūpējās
frizieres Dace Kalniņa un Edīte Serečenko.
Iesaistot darbā apģērbu stilisti Rutu Romānovu, tiek kārtoti svētku tērpi. Gatavošanās
svētkiem aktivizē seniorus un ceļ viņu pašvērtējumu. Protams, katru dienu viss personāls nemanāmi veic savu ikdienas darbu,
no senioriem saņemdami sirsnīgu Paldies!.
Sociālā darbiniece Anita Lūse, vērtējot kolektīvu, atzīst: - Mūsu darbinieki ir kā tādas
mazas saulītes.
Lūk, 15. decembrī mājīgi rotātā zāle
sagaida visus – seniorus ar tuviniekiem un
viesus. Skan mūzika - spēlē un dzied grupa
Andrejs un draugi no Cēsīm, un ikviens atrod savu vietu pie grezni klātā svētku galda.
Pasākumu atklāj nama saimnieki Māra un
Juris Maksimovi kopā ar mazmeitiņu Emīliju. Juris novēl patīkamu gaisotni un sola,
ka Ziemassvētku vecītis ar dāvanu maisu
ieradīsies tieši svētkos. Ligita Jirgensone
apkopojusi gadagrāmatu Brīzes pasaule
2012. Ar vārdiem - Šodien šī grāmata tiek
nodota jūsu vērtējumam. Tajā atspoguļota
mūsu senioru dzīve visa gada garumā. Lūdzu, ierakstiet tajā arī savu vērtējumu un
novēlējumus, - viņa to pasniedz Mārai.
Ar sirsnīgām Ziemassvētku dziesmām
visus priecē Liepupes vīru ansamblis.
Šķiet, mirklis ir tik aizkustinošs, ka klātesošie skatās ne tikai ar acīm, bet arī sirdi. Vai
kāds brīnums, ja daudziem tajās iemirdzas
asaras! Varētu klausīties vēl un vēl... Bet
pēc brīža sentiments un nostalģija izgaist,
jo ar aplausiem tiek sagaidīti brālēni Jarāni – Jānis no Latvijas, Viktors no Sibīrijas –
ar koncertšovu. Jāņa neviltotais, patiesais
humors mijas ar Viktora izpildītajām senajām krievu un čigānu romancēm ģitāras
pavadījumā, kā arī tautā iemīļotām dziesmām. Atraktīvo mākslinieku uzmundrināti,
zālē visi smaida, aplaudē un dzied līdzi.
Laukā pamazām satumst, bet grupai
Andrejs un draugi cienītāju netrūkst. Daži
izloka kājas dejas taktī, citi dzied līdzi ie-

mīļotās dziesmas, vēl kāds runājas ar tuviniekiem. Pasākums aizrit sirsnībā un
vienkāršībā, bez oficiālām uzrunām, taču
norišu gaitā mīļus vēlējumus Salacgrīvas
novada domes vārdā saka Skaidrīte Eglīte,
no novada Sociālā dienesta sveic Inga Līce,
savus novēlējumus teic arī Ilga Līdaka un
Valda Logina. Salacgrīvas pilsētas dome,
pensionāru padome un Sociālais dienests
dāvaniņas jau nogādājuši rūķīšiem, kuri tās
pasniegs senioriem Ziemassvētkos. Gada
izskaņā gribas teikt: - To mirkli turi ciet, kas
pieklaudzina sirdij. Tā Brīzes kuplā saime
saka sirsnīgu paldies visiem, kuri šajā gadā
izrādījuši uzmanību, cieņu un labvēlību:
Salacgrīvas novada domei,
Salacgrīvas novada Sociālā dienesta
darbiniekiem,
Salacgrīvas novada pensionāru padomei, Aijai Kirhenšteinai un Veltai Zariņai,
Sarkanā Krusta Salacgrīvas nodaļai, Ilgai Līdakai,
Lielsalacas evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzei,
Septītās dienas adventistu baznīcas Salacgrīvas draudzes locekļiem Ristamecu
ģimenei un Lijai Sigājevai,
Salacgrīvas neredzīgo biedrībai, Fainai
Mennikai,
Salacgrīvas neatliekamās palīdzības brigādei,
BENU aptiekas kolektīvam,
Ģimenes ārstēm Skaidrītei Eglītei un
Sarmai Līsmanei,
Dakterei Allai Davidovai un fizioterapeitei Svetlanai Žestokovai,
Salacgrīvas kultūras nama pašdarbības
kolektīviem un to vadītājiem,
Liepupes vīru ansamblim,
Salacgrīvas pilsētas bibliotēkas darbiniekiem,
Salacgrīvas vidusskolas skolotājām Inārai Biseniecei un Lolitai Valaņinai un viņu
audzināmajām klasēm, mūzikas skolotājai
Ingai Strantei,
Salacgrīvas vidusskolas folkloras kopai
Zēģelīte, Zentai Mennikai,
Agrai Jankovskai un bērnu vokālajai
studijai,
Agitai Zvejniecei, viņas vadītajām popgrupām un solistei Katrīnai Kariņai,
Kuivižu dārzniecībai, Līgai un Jānim
Kukiem.
Personīgi Elitai Treijai, Smuidrai Kalniņai, Inai Žurakovskai, Sarmītei Persidskai.
Ligita Jirgensone

Vēl brīdis, un Jāņa Vismaņa metālkalumu izstāde būs atklāta

Kad bija apskatīta izstāde, blakus zālē
kopā ar folkloras kopām Cielava un Zēģelīte iejutāmies Ziemassvētku noskaņās
un klausījāmies Ie. Zilveres šī gada vērtējumā un nākamā gada plānos. Gandrīz
visas muzeja izstādes 2012. gadā tapušas
sadarbībā ar vietējiem. Pirmā bija Aldoņa
Cīruļa gleznu izstāde Ziema mūsu pusē.
Paldies māksliniekam par muzejam dāvāto gleznu! Nākamā muzeja izstāde bija
veltīta Uldim Lipsbergam un viņa fotogrāfijām. Viss izstādes fotogrāfiju klāsts arī
uzdāvināts muzejam. Paldies Lipsbergu
ģimenei! Svarīgākais gada notikums - Mu-

zeju nakts, kas bija veltīta Salacgrīvas Saviesīgās biedrības namam. Muzeju naktī
radioaparātu kolekciju interesentiem parādīja Pēteris Priekulis. Vasarā bija Kristapa
Auzenberga karikatūru izstāde, joprojām
apskatāma Gata Vēbera muzejam nodotā
arheoloģisko priekšmetu kolekcijai. Savukārt Aivars Skuja muzejam atdāvinājis
savas dzimtas fotoalbumu.
Dzerot tēju un cienājoties ar Ziemassvētku gardumiem, vēl ilgi muzejā skanēja Cielavas dziedātās svētku dziesmas un
ticējumi.
Ilga Tiesnese

Pie eglītes tiekas
Salacgrīvas Sarkanā Krusta
aktīvisti
28. decembrī Salacgrīvas Sarkanā
Krusta (SK) dalībnieki, atbalstītāji, veselīgā, kustīgā dzīvesveida piekritēji un
novada Sociālā dienesta pārstāvji pulcējās
pie tradicionālās eglītes. SK ilggadējā vadītāja Ilga Līdaka pastāstīja par gada garumā padarīto un ieskicēja nākotnē veicamo.
Pakavējāmies pagātnē, pārrunājām tagadni, bet nākotne ir atkarīga no situācijas un
likumiem valstī un pašvaldībā.
Vakaru izjusti un sirsnīgi vadīja Valda
Logina un ar priekšnesumiem iepriecināja
Agita Zvejniece un Karīna Karlsone. Kā
pārsteigums ieradās Ziemassvētku vecītis,
bija prieks, jautrība un omulība, vajadzēja
gan dziedāt, gan pantiņus skaitīt, tāpat bija
jāatbild uz jautājumiem. Rūķīši bija sarūpējuši cienastu – kopīgu pasēdēšanu pie

svētku galda. Netika aizmirsts neviens.
I. Līdaka ar saviem palīgiem ļoti centās,
lai visi justos omulīgi.
Svētku laikā novēlējām cits citam dzīvot ar ticību labajam, nepieminēt slikto,
bet priecāties par paveikto. Grieķi saka katrai kultūrai jāiemācās novērtēt sevi,
izjust pašvērtību un priecāties par paveikto. Savukārt SK moto ir Dari kā vari, bet
dari!
Lai šajā gadā mums nepietrūkst labu
darbu, labu vārdu, gaišā redzējuma, smaida kas sasilda un izmaina. Dzīvot aktīvi ir
interesanti, un caur grūtībām kļūsti stiprāks un gudrāks.
Ar cieņu un laba vēlējumiem –
Janīna Ramata

Svētki Ainažu bibliotēkai
Kā jūs, novada iedzīvotāji, domājat, ko
darīja ainažnieki, gaidot Ziemassvētkus?
Ja šķiet, ka tikai izbaudīja neparasti krāšņos ziemas priekus, tad dziļi maldāties.
Vērojot krāšņi apsnigušās egles, kas gluži
kā Ziemassvētku princeses sataisījušās uz
balli Ziemas pilī, devāmies uz savām otrajām mājām. Jautāsiet - kur tās ir? Kur
nu katram, bet lielai daļai ainažnieku tās
ir Ainažu bibliotēkas telpās. Jautāsiet - kāpēc tā? Gluži vienkārši tieši tur mēs sastopam cilvēkus ar līdzjūtīgām un siltām
sirdīm, kas mūs iedvesmo, dara līksmākus
un drošākus, lai, spītējot ziemelim, dotos
uz savu tik īpašo sirdī izloloto un izauklēto – savu ziemu.
Droši vien mulsinu jūs ar savām apcerīgajām domām, bet tieši tādi 13. decembra
vakarā ieradāmies pie savām bibliotekārēm, lai sveiktu, atcerētos kopā piedzīvoto un secinātu – jā, šai radošajai, siltajai
un reizē tik iedvesmojošajai pilij šodien
svētki – apaļi 90. Nevar noliegt sirds siltumu un mīļumu, ko saņēma klātesošie no
Salacgrīvas bērnu dziedātajām dziesmām
un viņu tik dabiskās, nepiespiestās un

draiskās izturēšanās mazā koncerta laikā.
Tikpat lieli un sirsnīgi bija vēlējumi, ar
ko savstarpēji apmainījāmies. Tie, kuri to
nedarīja no sirds, zina paši, viņus vārdos
neminēsim, jo Ziemassvētku rūķīši, kā zināms, to visu jau piefiksēja.
Priecēja arī namamāšu sveiciens un glīti klātais svētku mielasta galds. Protams,
arī atnācēji nebija ar tukšām rokām. Svētkos tā klājas! Bet kopīgi pavadītajā jaukajā pirmssvētku atmosfērā visi nospriedām – labi, ka mums tīk būt kopā, jo bibliotēka tiešām ir daudzu ainažnieku otrās
mājas, kur mūs gaida un kur vienmēr vērts
atgriezties. Nu ko, lai tikpat radoša, domu
lidojumiem bagāta un apmeklētāju piepildīta šī svētku pils arī turpmāk!
Un kā ir ar tevi? Vai tu savā bibliotēkā
jūties labi, vai tevi tur gaida? Padomā par
to. Padomāsim visi kopā, kā mēs varētu
būt daudz noderīgāki, daudz iejūtīgāki cits
pret citu ne tikai svētkos, bet arī ikdienā.
Lai Ainažu bibliotēkai gaiši, siltuma un
mīlestības pilni nākamie 90!
Zintis Sārs,
Ainažu bibliotēkas draugs
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Svētciema bibliotēkā
Minhauzena muzejā
Ziemassvētkus svin kopā ar
pērn 31 000 viesu
ciemiņiem no Tūjas un Salacgrīvas
19. decembrī Svētciema bibliotēka savus lasītājus aicināja uz
Ziemassvētku pasākumu. Svētku
ieskaņā pakavējāmies aizvadītās
vasaras krāšņumā, jo, par spīti
piesnigušajiem ceļiem, pie mums
ciemos bija atbraucis daiļdārza saimnieks Ojārs Kiršteins no
Tūjas. Viņa dārzā ielūkojāmies,
skatoties videofilmu. Klātesošos priecēja ne tikai redzētais
un dzirdētais, bet arī tas, ar kādu
sajūsmu Kiršteina kungs stāstīja
par jūru, akmeņiem un fotografēšanu, par dārza plānošanu un
kopšanu, par darbiem, kas viņam
dod ne tikai gandarījumu, enerģiju un veselību, bet arī iedvesmu prātam un dvēselei. Runājot
par svētku baltumu un pozitīvu
dzīves uztveri, mūsu viesis savā
stāstījumā vairākkārt citēja rakstnieces esejistes Zentas Mauriņas
atziņas. Bijām patīkami pārsteigti, ka tieši viņas jubilejas atceres
laikā tik daudz uzzinājām par
rakstnieces dzīvi un daiļradi.
Tovakar ciemos bijām sagaidījuši arī tuvākus viesus - Salacgrīvas teātra studijas Visa veida versijas dalībniekus. Klausījāmies
viņu brīnišķīgajos stāstos par
svētku sajūtām, par lietām, kas
cilvēkam dara prieku. Skaisti un
emocionāli izskanēja Ingas Gobas un Katrīnas Borozdinas dziedātās dziesmas. Paldies režisorei
Inesei Jerānei un burvīgajiem aktieriem par šo jauko tikšanos!

Gan pašā gada nogalē, gan sākot jauno, 2013. gadu, Minhauzena muzejs, kā ierasts, sagaidīja
daudz viesu. Vispirms jāmin tūristi no Krievijas - Maskavas, Pēterburgas, Tulas, Tveras, Voroņežas, Arhangeļskas, Čeboksariem,
Omskas. Mūs apmeklēja arī viesi
no Turcijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas un pat ģimenes no Austrālijas.
Pērnais gads muzejam bijis
ražīgs - tas uzņēma vairāk nekā
31 000 viesu. SIA Minhauzena pasaule objektus - arī dabas
taku, atrakciju kuģi - apskatīja
vairāk nekā 48 000 interesentu.
Savā goda dienā muzejā viesojās

Par jūru, akmeņiem, savu dārzu un fotografēšanu interesanti stāstīja
Ojārs Kiršteins (pirmais no kreisās) no Tūjas

Liels bija prieks, kad pie bibliotēkas durvīm pieklauvēja Ziemassvētku vecītis. Kā jau svētkos
pienākas, dāvanā viņš bija atnesis
ne tikai lielu un garšīgu kliņģeri,
bet arī dāvaniņas 2012. gada grāmatu dāvinātājiem, bibliotēkas
pasākumu viesiem, izstāžu autoriem un atbalstītājiem. Lielu
paldies bibliotēkas darbinieces
un Ziemassvētku vecītis teica
Rūdolfam Brokānam, Dacei Balcerei, Ramonai Gredzenai, Indulim Cīrulim, Mārītei Freibergai,
Baibai Vīksnai un Rotai Liepiņai
par grāmatu un žurnālu dāvinājumiem, Svētciema rokdarbniecēm
Anitai Kauliņai, Aelitai Naglai,

Ivonnai Smiltei, Dzidrai Porietei,
Mārītei Papinokai un Skaidrītei
Bergšteinei, bibliotēkas atbalstītājiem, pasākumu viesiem, izstāžu autoriem un brīvprātīgajiem
palīgiem - Vijai Maurītei, Ligitai
Jirgensonei, Ingaram Stepiņam,
Madarai Spriņģei, Intai Somai,
Dainai Ukasei, Pēterim Priekulim un Ilonai Mennikai, kā arī
kaimiņiem - pirmsskolas izglītības iestādes Vilnītis Svētciema
filiāles darbiniekiem. Paldies visiem, kuri gada garumā palīdzēja
darīt krāsaināku Svētciema bibliotēkas ikdienu un svētkus!
Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

Biedrībā Liepupe mācās, kā kļūt
laimīgiem un veseliem
Kad pienāk gadumija, cilvēki
parasti cits citam vēl laimi un
veselību. Bet kā pie šim abām
lietām tikt? To 30. decembra
pēcpusdienā biedrības Liepupe
telpās mums mācīja liepupiete
Sarmīte Baumane. Viņa pastāstīja, kādas Visumā notiek pārmaiņas, kā tās ietekmē mūsu

veselību, ko cilvēks var darīt, lai
atbrīvotu sevi no fiziskām un garīgām problēmām.
Vēl Sarmīte ir talantīga dzejniece – viņas nedarbiņi, kā viņa
kautrīgi izteicās, ļoti patika visiem klātesošajiem. Bet vislielāko pārsteigumu sagādāja Sarmītes pierakstītais čenelings (jeb

Visuma diktētās rindas). Šīs rindas, kas skanēja latviešu tautai
tik pazīstamajā tautasdziesmu
pantmērā, aicināja nepadoties,
domāt un darīt labu un ticēt,
ka Latvija būs laimīgu cilvēku
zeme.
Anda Alsberga

Ziemassvētki Liepupē - Rūķu mājā

48 pāri - jaunlaulātie vai kāzu
jubileju atzīmētāji. Kopš 2005.
gada 32. maija, kad muzeju atklāja, līdz 2012. gada 30. decembrim visu kompleksu apmeklējuši 364 872 viesi, tostarp aptuveni
300 kāzu pāru. Ciemiņi bijuši no
vairāk nekā 40 pasaules valstīm
un runājuši 26 dažādās valodās.
Muzejs, gatavojoties pavasarī sākt devīto sezonu, domā par
jaunu piedāvājumu saviem klientiem, tāpat muzeja speciālisti
gatavojas dalībai tūrisma tirgos gan Balttour 2013 Rīgā, gan ārpus Latvijas.
Irīna Noriņa,
Minhauzena muzeja vadītāja

Korģenē rūpējas par
pamestajiem minčiem

Kārtībniece Gunita Bisniece (no kreisās) Korģenes minču pieskatītājiem
Laimonim un Laimai nodod saziedotās dāvanas

Nevienam nesakot un neprasot nekādu palīdzību, rūpes par
10 kaķiem, kas ir bez saimnieka, Korģenē uzņēmušies Laima
Ķirse un Laimonis Kleins. Uzzinājusi par to, kārtībniece, korģeniete Gunita Bisniece nolēma viņiem palīdzēt. Pēc viņas ieteikuma Korģenes veikalā bija nolikta
ziedojumu kastīte ar aicinājumu
ziedot Korģenes minčiem.
- Mēs patiesi priecājamies
par to, ka pasaulē ir labi cilvēki, kuriem rūp dzīvnieciņi un kas
par tiem gādā, - saka Gunita.

29. decembrī viņa ar dāvanām –
par saziedotajiem 11 latiem iegādātajiem kaķu konserviem, AS
Brīvais vilnis dāvātajiem zivju
konserviem un iedzīvotāju ziedotajām segām – devās pie kaķu
pieskatītājiem un barotājiem.
Pēc korģeniešu ieteikuma
biedrība Mūsu ķepas ir solījusies
arī Korģenē, līdzīgi kā Svētciemā un Salacgrīvā, uzstādīt kaķu
māju. Ir jauki palīdzēt saviem
mazajiem četrkājainajiem brāļiem un māsām.
Ilga Tiesnese

Dāvanas mūsu
četrkājainajiem draugiem

Mazie liepupieši
un viņu audzinātājas rāda
mūziklu Notikums
mežā

19. decembrī Liepupes vidusskolas Rūķu mājā, 3 - 4 gadīgo
bērnu grupā gaišā, visai amizantā un humoristiskā gaisotnē
tika ieskandināti Ziemassvētki.
Bērni kopā ar audzinātājām bija
sagatavojuši mūziklu Notikums
mežā - mazie entuziasti, pārģērbušies par meža zvēriem un
sniegpārsliņām, dejoja, dziedāja

un skaitīja dzejoļus. Pasākuma
kulminācijā Ziemassvētku vecītis un Sniegbaltīte bērniem par
labi padarītu darbu dāvāja saldumu paciņas. Tās šogad sagādāja
Liepupes pagasta pārvalde.
Pateicības vārdus, sveicienus
Ziemassvētkos visiem vēlēja
Liepupes vidusskolas direktors
Žanis Andže un Rūķu mājas

krustmāte Dace Martinsone,
kura bija parūpējusies par jauku
pārsteigumu – jaunu pasaku grāmatu un puzli. Mirdzums bērnu
acīs, prieks, gandarījums audzinātāju un vecāku sejās liecināja
par labi paveiktu mācību un audzināšanas darbu šajā mācību
pusgadā.
Agnija Pavāre

Gatavojoties ziemai, kas solīta vēl bargāka nekā iepriekšējā,
Salacgrīvas novada kārtībnieki
un biedrība Mūsu ķepas kopā ar
Salacgrīvas novada iedzīvotājiem uzņēmās rūpes par pamestajiem dzīvniekiem, sākot tiešu
sadarbību ar dzīvnieku patversmi Valmierā. Arī mēs, kārtībnieki, iesaistījāmies šajā procesā
un, apvienojot darbu ar labdarību, iebraucām pie tiem iedzīvotājiem, kuri ziedoja pamestiem
dzīvnieciņiem segas, gultasveļu,
drēbes.
19. decembrī novada domes
busiņš Valmieras patversmē nogādāja sūtījumu ar saziedotajām
drēbēm un citiem materiāliem,
kas mūsu mazajiem draugiem
pagaidu mītnes vietu patversmē
darīs siltāku un mājīgāku. Biedrības Mūsu ķepas vadītāja Ligita
Šteina un kārtībnieki saka lielu
paldies Inesei Dārzniecei no Liepupes pagasta, Ritai Jēkabsonei,
Vēsmai Dancei, Līgai Miezei un

Līga Mieze sarūpējusi pamestajiem dzīvniekiem siltas guļvietas

Vijai Gulbei no Salacgrīvas, kā
arī Dainai Ukasei no Svētciema.
Gunita Bisniece
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Novada pensionāri svin Ziemassvētkus

Novada pensionārus svētkos sveic domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, Sociāla dienesta vadītāja Anita Holma un darbiniece Inga Līce

- Klāt atkal baltais Ziemassvētku laiks, kad domājam gaišas
domas, darām gaišus darbus un
paši sajūtamies gaiši. Tas ir kā
īsta svētība cilvēkiem un zemei, ar šādiem mīļiem vārdiem Salacgrīvas kultūras nama vadītāja
Pārsla Dzērve 22. decembrī uzrunāja uz pašu svētkiem sanākušos novada pensionārus. - Visu
gadu mēs traucamies, skrienam,
darām, bet Ziemassvētku laikā veicam gada, dažs pat visas
dzīves inventarizāciju. Pārdomājam, kas darbos un domās
īsti neizdevās, noskaņojamies
uz labo, ko gribētu darīt. Cenšamies palīdzēt, cenšamies dot.
Mēs varam tikai mēģināt aptvert, kāds gaišums šajās dienās
nolīst pār zemi! Savukārt pensionāri sarīkojumu iesāka, kopīgi runājot dzejoli – Es ticu, ka ir
debesis, kur laimes bērni mīt...
Turpinot teikto par labām
domām, patiesu labestību un
mīlestību, svētkos pensionārus
sveica novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs un Sociālā dienesta darbinieces Anita
Holma un Inga Līce. - Kurš gan
labāk par jums var novērtēt šo
Ziemassvētku laiku, kad miers
un klusums ir tik auglīgs, mīlošs un mūsu dvēselēm tik ļoti
vajadzīgs! Paldies visiem pensionāriem un īpaši pensionāru

padomei un tās vadītājai Aijai
Kirhenšteinei par darbu, ko esat
darījuši gadu no gada. Paldies
Dzidrai Gīzei, kura daudzus
daudzus bija jūsu labais gariņš,
- sacīja novada priekšsēdētājs.
A. Holma vēlēja tikpat daudz
miera un klusuma, cik piesnigušā mežā, tikpat prieka un labestības mirdzuma, cik svecēm egles
zaros, tikpat darba spara, cik 100
bitēm, tikpat veselības un izturības kā baltajam rūķim un tik
daudz laimes, cik sniegpārslu ir
šogad kupenās.
Apsveikuma vārdus sacīja
arī novada pensionāru biedrības
vadītāja A. Kirhenšteine: - Šie ir
mūsu sirsnīgākie svētki ar piparkūku smaržu, ar koši sapostām
eglītēm, ar savādu mirdzumu un
labestību cilvēku sejās. Šis laiks
rosina uz pārdomām, kā esam
pavadījuši gadu. Runājot par
pensionāru biedrību, esmu gandarīta, jo esam paveikuši vairāk
nekā iepriekš, esam piesaistījuši jaunus dalībniekus. Pavasarī
piedalījāmies radošajās darbnīcās pilsētas bibliotēkā. Rudenī veicām vairākus kolektīvus
pārbraucienus ar velosipēdiem.
Noteikti jāpiemin lielie senioru
svētki Zvejnieku parkā. Katru
gadu mēs saņemam lielu jo lielu Ziemassvētku vecīša dāvanu
maisu no domes – to sākam tuk-

Ar dziesmām priecēja senioru koris Salaca

Koncerta izskaņā visu sirdis sildīja kopīgi dziedātā Klusa nakts...

šot gada sākumā. Tās ir dāvanas
pensionāriem, jubilāriem 70, 75,
80 un vairāk gados visa gada garumā un visā novadā. Liels paldies par to domes priekšsēdētājam un deputātiem. Paldies viņa
teica biedrības valdes loceklēm
un vēlēja priecīgus Ziemassvētkus un veselību, sniegbaltas domas un mīļus cilvēkus līdzās jaunajā gadā. Savās Ziemassvētku
sajūtās ar vakara viesiem dalījās

kultūras nama teātra studija Visa
veida versijas (režisore Inese Jerāne), mīļākās dziesmas dziedāja
senioru koris Salaca (diriģente
Arta Zunde, koncertmeistare Lolita Jakabsone), raitu dejas soli
rādīja senioru deju kopa Saiva
(vadītāja Valentīna Kalniņa),
priecēja Saulkrastu senioru sieviešu ansambļa Dzīve (vadītājs
Jānis Lucāns) dāmu dziedājums
un Austrumu deju studijas Ha-

sana (vadītāja Gundega Upīte)
dejas.
Pirms sākt īsteno ballēšanos,
bija piemērots brīdis visiem
kopā nodziedāt Ziemassvētku
himnu Klusa nakts, svēta nakts.
Pēc tam līdz vēlam vakaram Salacgrīvas novada pensionārus
kultūras namā dančos lustināja
Andris un Mārtiņš jeb Vēja muzikanti.
Ilga Tiesnese

Ieskatoties sevī – pirmā radošā literārā darbnīca
Salacgrīvas vidusskolā
10. decembrī Salacgrīvas vidusskolas aktu zālē pulcējās bērni, jaunieši un citi interesenti, lai
tiktos ar literātu Aivaru Eipuru
(Eduardu Aivaru) – 2002. gada
Dzejas dienu balvas par labāko
gada dzejas grāmatu (krājums
Es pagāju) laureātu, 2001. gada
AS Preses nams, Kultūras fonda
un Rakstnieku savienības rīkotā
dzejas konkursa laureātu, kura
dzeja pazīstama visā Latvijā.
Novada skolēniem un citiem
interesentiem šī bija nozīmīga
diena, lai iepazītos ar literatūru
kā vienu no mākslas veidiem,
apzinātos nepieciešamību radīt
oriģinālliteratūras darbus, iepazītu radoša darba tapšanas gaitu
un autora pieredzi. Šī iespēja tika
nodrošināta Salacgrīvas vidusskolas izstrādātā projektā Radošo
literāro darbnīcu organizēšana
Salacgrīvas novadā. Tas ieguva
Valsts kultūrkapitāla fonda un
Salacgrīvas novada domes finansiālo atbalstu.
Šī bija pirmā no trim šāda
veida radošajām literārajām
darbnīcām, ko apmeklēja Salac-

grīvas vidusskolas un Krišjāņa
Valdemāra Ainažu pamatskolas
skolēni. Diemžēl pasākumā nepiedalījās Liepupes vidusskola.
Darbnīcas norise tika organizēta
divos posmos: sākotnēji ar autoru
tikās 7. - 9. klašu, vēlāk 10. - 12.
klašu skolēni. Notika ne tikai radošas pārrunas, bet arī praktisks
darbs dzejā un prozā. Ja 7. - 9.
klašu skolēniem literatūra vēl ir
diezgan neiepazīta pasaule, tad
vidusskolas vecuma grupā priecēja pārdomāti un rūpīgi darbi,
kurus drosmīgākie arī prezentēja.
Atzinība par uzstāšanos Mārtiņam Vaivadam, Alisei Veilandei
un citiem drosmīgajiem. A. Eipurs atbildēja arī uz jautājumiem.
Īstenojot šo projektu, tiek popularizēta latviešu literatūra, lauku bērniem, jauniešiem un citiem
interesentiem nodrošinot iespēju
klātienē iepazīt Latvijā zināmus
literātus, radot motivāciju veidot
oriģinālliteratūras darbus, atklājot un pilnveidojot jaunos talantus latviešu literatūrā.
Otra literārā darbnīca norisināsies janvāra beigās, kad ar lite-

Salacgrīvas vidusskolēni tikās ar literātu Aivaru Eipuru

rātiem Māri Runguli, Ivetu Ratinīku, Evitu Sniedzi un Valentīnu
Lukaševiču tiksies nelielas darba
grupas, lai pilnveidotu savus oriģināldarbus un radītu jaunus, sa-

ņemot speciālistu konsultācijas.
Paldies Salacgrīvas vidusskolas latviešu valodas pedagogiem,
it sevišķi Ingūnai Ādmīdiņai, par
palīdzību projekta īstenošanā un

Kārlim Miksonam par pasākuma
iemūžināšanu fotogrāfijās.
Sanita Šlekone,
Salacgrīvas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā
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Senču tradīciju iepazīšana turpinās
Visa pirmā mācību pusgada garumā
Salacgrīvas vidusskolas sākumskolas audzēkņiem nevieni svētki nenoritēja bez
paaudzēs krātām tradīcijām, darbojoties
kopā ar Zentu Menniku. Latvisku tradīciju
garā svinējām arī Ziemassvētkus. Gadskārtu svinības latvieši senatnē apzīmējuši
par laikiem vai dienām. Pirmajā pusgadā
skolā iepazinām Miķeļdienas un Mārtiņdienas tradīcijas, bet Ziemassvētki vienīgie nosaukti par svētkiem. Svētki atvasināts no vārda svēts ar pirmatnējo nozīmi
balts, tīrs, spodrs, gaišs. Tas viss parāda
Ziemassvētku vissenāko un dziļāko saturu.
Jau labu laiku pirms Ziemassvētkiem
sākumskolas bērni tiem gatavojās, rotādami telpas un gatavodami puzurus. Kopā ar
Z. Menniku viņi apguva prasmi veidot salmu savērumus, ko pēc tam papildināja ar
dažādiem citiem materiāliem, piemēram,
krāsainiem dzīpariem, putnu spalvām u.c.
Skolēniem šī senā tradīcija ļoti iepatikās,
un 3.a klases skolēni pagatavoja tik lielu un krāšņu puzuru, ka ar to vēl paspēja
piedalīties Mammadaba rīkotajā Ziemassvētku rotājumu konkursā. 1. - 4. klašu
skolēni, darinot puzurus, ielika tajos savu
mīlestību un bērna sirds skaidrību, tāpēc
šādiem veidojumiem piemīt īpaša enerģētika. Bērni ļoti ticēja, ka viņu darinājumi
lieliski attīrīs telpu no nevēlamām enerģijām. Arī egli pie sākumskolas skolēni
greznoja ar pašu gatavotām rotām.
Ziemassvētku nodarbēm pieder gan
svinīgs brīdis, gan svētku mielasts, gan
bluķa vilkšana un budēļos iešana, tāpat
radu ciemošanās, dziedāšana, dejošana
un rotaļas. Bez tā visa neiztika arī Salacgrīvas vidusskolā. 20. decembra rīts ausa
auksts, bet mierīgs un skaists. Sākumskolas audzēkņi rīta tumsiņā pulcējās ārā
pie skolas egles, lai kopā ar folkloristi
Z. Menniku piedalītos bluķa vilkšanas rituālā. Tas ir Ziemassvētku norises ievads.
Tam ir sena rituāla nozīme. Bluķa vilkšana saprotama kā aizgājušā gada grūtumu
un nedienu sakopošana. Skolēni ķērās pie
bluķim piesietajām virvēm un, Zentiņas
vadībā dziedot, trokšņojot, vilka bluķi
apkārt skolai. Lielākā daļa skolēnu šādā
rituālā piedalījās pirmo reizi. Pēc tam
bluķi sadedzināja ugunskurā. Kad bluķi
dedzina, tam līdzi nebūtībā aiziet arī visa
gada neveiksmes, bēdas. Pie ugunskura
skolēni dziedāja Ziemassvētku dziesmi-

ņas. Tie bija neaprakstāmi brīži. Skatoties
uz bērniem, uz viņu mirdzošajām actiņām,
mēs, pieaugušie, sapratām, ka esam sagādājuši viņiem patīkamas emocijas, jaunus
pārdzīvojumus. Bluķa vilkšanas rituāls
visā Latvijā notika šīs pašas dienas vakarā
plkst. 18, kad folkloras kopas kopā ar interesentiem to darīja, ejot pulkā un dziedot.
Pēc bluķa sadedzināšanas visi devās
dzert siltu tēju, par ko parūpējās skolas
virtuves saimnieces. Viņas gādāja arī par
saimes galda saturu, tāpēc, dzerot tēju,
skolēni viņas izsauca pie sevis un veltīja
dziesmu un pateicības vārdus.
Kad gada likstas sadedzinātas, var svinēt svētkus. Sākumskolas saime pulcējās
skolas zālē, kur visus sagaidīja Saimniece
(Z. Mennika), tika aizdegtas sveces uz lielā, baltiem galdautiem apklātā un Ziemassvētku pīrāgiem, piparkūkām un citiem
našķiem piepildītā saimes galda. Vispirms
direktora vietnieces izglītības jomā Dzidra
Štāla un Sanita Šlekone sveica tos skolēnus, kuri pirmo pusgadu beiguši ar labām,
teicamām, izcilām sekmēm un ļoti labu
uzvedību un kam bijuši ļoti labi panākumi
sportā. Un tādu mums netrūkst. Ir prieks,
ka viņu galvenais darbs – mācīties - tiešām
ir primārs.
Tomēr bērniem Ziemassvētkos prieku
sagādā ne tikai iegūtās atzinības, bet katrs
gaida kādu dāvanu. Par Ziemassvētku vecīša maisu piepildīšanu 1. - 4. klašu skolēniem bija parūpējusies Salacgrīvas novada
dome. Un kas būtu svētki bez dziesmām,
dejām, rotaļām, muzicēšanas? Kopā ar Z.
Menniku latvisko tradīciju garā skanēja
Zēģelēnu skanīgās balsis, aicinot pievienoties arī pārējos. Arī paši sākumskolēni
katrā klasē bija sagatavojuši priekšnesumus. 4.a klases skolēni (skolotāja Baiba
Runce) skandēja dzejoli, jaunākie parādīja
nelielas izrādes. Skolotājas Edītes Liedeskalniņas 1.a klases audzēkņi visiem izrādīja Rūķīšus un meža veci, bet skolotājas
Vinetas Dances 1.b klases audzēkņi ļoti
pārliecinoši un droši - Rūķi dodas pie Ziemassvētku vecīša. Mazajiem tā bija pirmā
lielākā uzstāšanās. Ziemassvētku rotaļām
raksturīga ir Vilks un kaza, kur simboliski
attēlota gaismas zudumā iešana pirms ziemas saulgriežiem. Šajā rotaļā piedalīties
visus aicināja 3.b klases audzēkņi kopā ar
skolotāju Viktoriju Brīnumu. Cik rūķi var
būt veikli un sprigani, parādīja 2.a klases
bērni (skolotāja Iveta Kupča). Bet tad at-

Kopā ar Zentu Menniku latvisko tradīciju garā skanēja Zēģelēnu skanīgās balsis, aicinot arī
pārējos pievienoties

skanēja 4.b klases un skolotājas Ligitas
Ķūrenas uzsāktās dziesmas Pie Dieviņa
gari galdi pirmās taktis, un visi zālē sēdošie cēlās kājās, lai pievienotos šai tik
emocionālajai, pacilājošajai un stiprajai
dziesmai, kas laikam nevar atstāt vienaldzīgu nevienu. Tas bija saviļņojoši, radīja
kopības sajūtu un vienotību. Bet šos mirkļus bijām radījuši mēs paši, nepalikdami
vienaldzīgi, izrādot savas emocijas. Sekoja skolotājas Ināras Ādmīdiņas vadītā
ansambļa priekšnesumi. Bērni gan skanīgi
dziedāja, gan paši spēlēja pavadījumu. Arī
šiem skolēniem tā bija pirmā uzstāšanās
tik daudzu skatītāju priekšā. Pārsteigumi
turpinājās. Ļoti latvisks mūzikas instruments ir kokle. Kokles ir dažādas. Tikpat
dažādi mēs katrs uztveram tās radītās skaņas. Tā liek ieklausīties. Ar kokli rokās zāles vidū iznāca Endija Ramona Roska, un
viņai pievienojās vēl citi 2.b klases skolēni (sk. Indāra Ceika). Kokles spēli meitene mācās pie Z. Mennikas. Maigi skanot
koklētājas spēlētajai latviskajai melodijai,
2.b klase skandēja latviešu tautasdziesmas
par Ziemassvētkiem. Šis priekšnesums
telpā ienesa mieru, svinīgumu, īstu svētku
sajūtu. To nepazaudēt palīdzēja Zēģelēnu
latviskās dziesmas.
Bet kas būtu Ziemassvētki bez budēlīšiem? Jau no seniem laikiem iecienīta
nodarbība šajos svētkos ir budēļos iešana,

kas sākās jau Mārtiņos (arī mūsu skolā) un
turpinās līdz Meteņiem. 3.a klases skolēni
(sk. Lolita Valaņina) parādīja, kā pie saimes ierodas budēļi, kuri tērpušies dažādās
maskās, kas atbilst latviešu tautas raksturam un uzskatiem. Piemēram, lācis ataino
tūļīgumu, zaķis - lišķību un bailes u.tml.
Starp budēļiem bija redzams arī velns, čigāns, čigāniete un citi tēli. Budēļi skandē
tautasdziesmas, trokšņo, vēro, vai māja
tīra, vai cienasts sagādāts.
Kad dziedāšana, rotaļas un dejošana
beigusies, laiks cienastam un pateicības
vārdiem mūsu Saimniecei Zentiņai par
sadarbību, lai šos Ziemassvētkus varētu
svinēt latviskā garā, tā turpinot iepazīstināt skolēnus ar latviskajām ieražām. Visi
zālē esošie veltīja Zentiņai dziesmu Daudz
baltu dieniņu..., jo pasākuma nedēļā viņai
bija dzimšanas diena.
Svētki turpinājās klasēs ar radu ciemošanos. Mēs, skolotājas, un Z. Mennika
centāmies atdzīvināt vismaz daļu no senču tradīcijām, cerot, ka kādu no tām mūsu
audzēkņi ienesīs arī savās ģimenēs. Ieceru
mums netrūkst arī otrajam mācību pusgadam, jo latviešiem savulaik bijis daudz ko
atzīmēt. Paldies visiem par sadarbību un
atbalstu šī pasākuma organizēšanā!
Lolita Valaņina,
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja

Par jauniešu aktivitātēm 2012. gadā
2012. gads jauniešiem bijis spraigs,
dažādām aktivitātēm bagāts. Tā sākumā
noslēdzās iepriekš sāktā labdarības akcija, kuras laikā tika saziedots 780 latu, ko
izlietoja ratiņkrēsla iegādei Sandim Keiselim.
Aprīlī atkal piedalījāmies pavasara Lielajā talkā, kuras laikā notika Ferzenu kapeņu labiekārtošana. Šis ir vēsturisks objekts, un tā sakopšana un labiekārtošana ir
mūsu novada vēsturisko vērtību saglabāšana. Maijā Salacgrīvas novada jauniešu
konsultatīvās padomes (SNJKP) priekšsēdētājs Elvijs Veide aicināja novada uzņēmējus piedāvāt darbu jauniešiem vasaras
brīvlaikā. Pieteicās daudzi, kuri vēlējās
vasarā kaut mēnesi pastrādāt, diemžēl uzņēmēju atsaucība nebija liela. Jāteic gan,
ka uzņēmīgākie jaunieši gāja paši runāt ar
uzņēmējiem un bieži ne bez rezultātiem.
Tātad daži darbu vasarai atrada.
Jūnijā Latvijā vienas dienas vizītē viesojās ASV valsts sekretāre Hilarija Klintone. Pēc tikšanās ar Valsts prezidentu, Ministru prezidentu un ārlietu ministru viņas
dienas plānā bija paredzēts arī neformāls
forums ar jauniešiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Tajā piedalījās arī
mūsu pārstāvji Laura Tiesnese un Marta
Dance. Forumā tika diskutēts par izglītības sistēmas elastīgumu, darba tirgus iespējām jauniešiem Latvijā, jaunieši varēja
uzdot jautājumus.
Jūlijā Salacgrīvā piestāja burinieks Lovis ar 20 radošiem un aktīviem jauniešiem,
kuriem rūp ilgtspējīgas attīstības un atjaunojamās enerģijas jautājumi. Lai iepazīs-

tinātu Salacgrīvas iedzīvotājus un citus
interesentus ar kuģi un tā nesto vēsti, komanda kopā ar biedrības homo ecos: brīvprātīgajiem rīkoja radošo darbnīcu Zaļais
elements, kurā iesaistījās arī mūsējie.
Starptautiskā jauniešu apmaiņa Nākamā pietura: neformālā izglītība! (NEXT
STOP: non-formal education!), ko organizēja jauniešu organizācija RED-Radošo
efektu darbnīca, devās neformālās izglītības ekspedīcijā pa Baltijas jūras Vidzemes
piekrasti ar jūras katamarāniem, lai popularizētu neformālo izglītību, aktīvu jauniešu līdzdarbošanos un lietderīgu brīvā
laika pavadīšanu piekrastes ciematos un
mazpilsētās. Katamarāni piestāja arī Salacgrīvā un mūsu jauniešiem bija iespēja
piedalīties dažādās radošās darbnīcās, izklaidēs, iepazīties ar citu kultūru pārstāvjiem no Nīderlandes, Grieķijas, Spānijas
un Igaunijas.
Jau trešo gadu Salacgrīvas novadā norisinājās starptautiskā vasaras nometne
jauniešiem Go Global - Go Green. Uz
to varēja pieteikties Ainažu, Liepupes un
Salacgrīvas skolu 9., 10., 11. un 12. klašu audzēkņi. Nometnes galvenie mērķi angļu valodas zināšanu uzlabošana, zaļās domāšanas un dzīvesveida izplatīšana
jauniešu vidū, arī brīvprātīgā darba popularizēšana. Dalība nometnē jauniešiem ir
bez maksas, to finansē Salacgrīvas novada
uzņēmēji. Paldies viņiem! Nometnes laikā
jaunieši apmeklēja Salacgrīvas novada uzņēmumus, organizēja labdarības pēcpusdienu bērnu psihoneiroloģiskajā slimnīcā
Ainaži, iepazina Salacgrīvas novadu, do-

doties pārgājienā, nodarbojās ar radošām
un sportiskām aktivitātēm, kā arī apmeklēja Klasiskās mūzikas festivālu. Nedēļas
laikā jūlija nogalē nometnes dalībniekiem
bija iespēja uzlabot savas angļu valodas
prasmes, uzzināt vairāk par studiju iespējām ārzemēs, iepazīt citu valstu kultūru
un savu novadu u.c. Šajā gadā nometnē
piedalījās 29 jaunieši gan no Salacgrīvas
novada, gan citām valstīm - Vācijas, Lietuvas un Igaunijas, kā arī 5 brīvprātīgie no
Portugāles, Itālijas, Lietuvas, Kipras, Ungārijas.
Būtisks notikums novada jauniešiem
bija septembra vidū, kad tika parakstīts līgums starp Salacgrīvas novada pašvaldību
un būvfirmu Kopturis-A par Salacgrīvas
novada multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveidi. Tā tiek finansēta no
Latvijas un Šveices sadarbības programmas Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai
attālos vai mazattīstītos reģionos līdzekļiem, kā arī Salacgrīvas novada pašvaldības līdzfinansējuma. Šīs idejas īstenošanā
jaunieši iesaistījušies jau vairākus gadus,
sniedzot ieteikumus gan par telpu izvietojumu un iekārtojumu, gan precizējot
nepieciešamo inventāru un aprīkojumu,
gan paredzamās aktivitātes. Centra izveide būs lieliska iespēja ikvienam jaunietim
lietderīgi pavadīt brīvo laiku, īstenot savas
ieceres, gūt pieredzi organizēt dažādas aktivitātes un pasākumus.
Oktobra beigās notika SNJKP jaunās padomes vēlēšanas. Prieks, ka uz šo
sapulci bija ieradušies neierasti daudz
darbotiesgribošu jauniešu. Par padomes

priekšsēdētāju ievēlēja mani, Sabīni, par
manu vietnieku - Kasparu Neimani. Sekretāra pienākumus pildīs Samanta Vikmane. Padomē domes pārstāvja pienākumus
turpinās pildīt Gints Šmits, tajā darbosies
arī jaunatnes lietu speciāliste Liene Eglīte
un izglītības speciāliste Antra Paegle.
Tradicionāli gads noslēdzās ar labdarības akcijas organizēšanu. Tā mēs paši mācāmies un aicinām arī novada ļaudis būt
labestīgiem - dalīties, palīdzēt. Ar ieguldīto darbu, ar labām domām, ar naudu - katrs
pēc savām iespējām. Šogad sadarbībā ar
Salacgrīvas novada domi, Lienes konditoreju, biedrību Vecāki - Ainažu jaunatnei
aicinājām ziedot, lai palīdzētu ainažniecei
Annijai Ķellei. Arī šoreiz cepām piparkūkas, gatavojām kartītes, gājām pie Salacgrīvas novada uzņēmējiem, aicinājām viņus ziedot, piedalījāmies Vecāki - Ainažu
jaunatnei rīkotajā labdarības pasākumā
Labo domu Ziemassvētki. Šogad Salacgrīvā un Ainažos bija iespēja arī izmantot
ziedojumu kastītes. Paldies visiem, kuri
mūs atbalstīja! Par šīs akcijas rezultātu
tiks ziņots. Tie, kuri vēl nav paspējuši un
kam ir vēlme, var ziedot, ieskaitot naudiņu Salacgrīvas novada domes ziedojumu
kontā.
Ir pienācis jauns gads, un jaunieši ir
enerģijas pilni darboties. Mūsu pulks ir
kļuvis kuplāks, un tas nozīmē, ka arī ideju
jaunajam darba cēlienam būs daudz vairāk. Lai mums visiem radošs, pozitīviem
notikumiem bagāts gads!
Sabīne Čekaļina
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Mūzikas skolu koncerts No menueta līdz tango
14. decembrī Salacgrīvas kultūras namā notika 4 mūzikas skolu koncerts No menueta līdz tango. Kopīgai muzicēšanai pulcējās
Limbažu, Salacgrīvas mūzikas
un Staiceles un Alojas mūzikas
un mākslas skolu audzēkņi. Koncerta vadītāja Inta Cirša uzsvēra,
ka todien notiekošais ir unikāls,
jo Salacgrīvas kultūras namā satikušās četras mūzikas skolas.
Koncerta pirmo daļu – Senās
dejas – ievadīja cienīga ceremoniāla deja polonēze, kas no 17.
Līdz 19. gs. atklāja galma balles
un karaļnamu sarīkojumus. To
izpildīja Limbažu mūzikas skolas
4. kokles klases audzēkne Agneta
Jeske. Izciemojušies senos gadsimtos, atgriezāmies pie savām
saknēm – it kā mājās pārveda
Salacgrīvas jauniešu deju kolektīva Randa dejotās Sudmaliņas.
Pēc tam klausījāmies latviešu
un citu tautu dziesmas, polkas
un dančus. Koncerta trešajā daļā
skanēja sarīkojumu dejas – valsis
un tango. Noslēdzošajā koncerta
daļā mazie un lielie mūziķi izpildīja skaņdarbus, kas neiekļaujas
mūzikas skolu noteiktajā repertuārā, bet ļoti noder sirdij un Ziemassvētkiem. Staiceles mūzikas
un mākslas skolas solistu Emīla
Konrāda un Kristiānas Vanagas dziedātās dziesmas uzrunāja
ikvienu zālē sēdošo. Koncerts
izskanēja ar Limbažu mūzikas
skolas vijolnieku ansambļa izpildīto Emīla Dārziņa Melanholisko
valsi, gaisā atstājot vieglas mūzikas vibrācijas un Ziemassvētku

noskaņu.
Ar aplausiem skatītāji pateicās visiem mūziķiem: Agnetai
Jeskei, Keitai Možvillo, Martai
Zundei, Lanai Vītolai, Kevinam
Bernhardam, Rūtai Kaļvai, Gitai Grīnbergai, Everitai Bindei,
Agatei Vigijai Lošinai, Reinim
Maurītim, Magdalēnai Razmai, Elīzai Elizabetei Gedertei,
Madarai Zeidmanei, Marekam
Vītiņam, Ancei Vanagai, Sabrīnai
Baronai, Nilam Gustam Šulcam,
Liānai Lapiņai, Kristiānam Patrikam Dzelmem, Jugitai Miķelsonei, Emīlam Eglītim, Emīlam
Konrādam, Kristiānai Vanagai,
Justīnei Vītolai, Ritvaram Čipotam, Staiceles mūzikas skolas
vijolnieku ansamblim Laurai Staģei, Andrai Rozenbergai, Jānim
Masļeņikovam, Alojas mūzikas
un mākslas skolas ģitāristu ansamblim Baibai Romanovskai,
Amandai Saulejai, Mārtiņam
Elsiņam, Kristeram Miezītim,
Kevinam Bernhardam, Edgaram
Roļskijam, Alojas mūzikas un
mākslas skolas koklētāju ansamblim Danai Silājai, Baibai Romanovskai, Elīnai Dzelzītei, Marijai
Jenčai, Undīnei Jenčai, Karīnai
Jenčai, Limbažu mūzikas skolas
vijolnieku ansamblim, Salacgrīvas mūzikas skolas pedagogu
un audzēkņu apvienotajam ansamblim un pedagogiem Jānim
Kalējam, Gatim Vanagam, Irinai
Pupiņai, Kārlim Vanagam, Latvītei Podiņai, Viktoram Ņikandrovam, Raimondai Penkai, Annai
Spalviņai, Maijai Lūkinai, Agrim

Muzicē apvienotais Salacgrīvas mūzikas skolas pedagogu un audzēkņu ansamblis

Liepiņam, Inetai Javičai, Solveigai Alainei-Barkovskai, Liānai
Kūlmanei, Aleksandram Jasjukevičam, Dainai Grīnbergai, Jānim
Ansonam, Anitai Viziņai-Nīlsenai, Vitālijam Bogdanovičam,
Lolitai Jakabsonei, Andai Ristamecei, Austrumu deju studijai
Hasana, jauniešu deju kolektīvam Randa un tā vadītājai Anitai
Gīzei. Dāvaniņas svētkos un par
kopīgu muzicēšanu saņēma arī
Alojas un Staiceles mūzikas un
mākslas skolu pārstāvji.
Pēc koncerta Salacgrīvas mūzikas skolas direktore Katrīna
Borozdina lielu paldies teica saviem kolēģiem: - Paldies par šo

Ainažnieku komanda
pasākumā Nāc un dari
kopā ar mums
4. janvārī Latvijas Universitātes
(LU) Lielajā aulā notika LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra
pasākums Nāc un dari kopā ar mums.
Tajā pulcējās 25 bioloģijas, fizikas, ķīmijas, matemātikas skolotāju un 7. - 9.
klašu skolēnu komandas no visas Latvijas. Pasākumā dalībnieki spēkus izmēģināja eksakto uzdevumu konkursā,
kurā skolotāji ar skolēniem uzdevumus
risināja kopā. K. Valdemāra Ainažu
pamatskolas komandu veidoja 8. klases skolnieces Diāna Nummure, Ance
Laiviņa un Tīna Sāra un skolotājas
Daina Skuja un Ineta Lielkalne.
Pēc tam skolēni paši vadīja citu sko-

lu audzēkņiem radošās darbstacijas Interesanti par dabaszinātnēm un matemātiku. Mūsu skolēni citus iepazīstināja ar dzīvnieku pasaules daudzveidību
pašu gatavotā spēlē Ceļojums dzīvnieku
pasaulē un iepazinās ar citu skolu pieredzi.
Noslēgumā ainažnieku komanda
saņēma Latvijas Dabas muzeja īpašo
balvu. Tie bija dubulti svētki 8. klases
skolniecei D. Nummurei, kuras iesūtītā
logo skice skolēnu virtuālajam konkursa logotipam ieguva 1. vietu.
Ineta Lielkalne,
Krišjāņa Valdemāra Ainažu
pamatskolas skolotāja

Krišjāņa Valdemāra Ainažu
pamatskolā interaktīvās
tehnoloģijas ne tikai mācību
stundās
10. janvārī zinātkāres centrā Zili brīnumi notika zīmējumu konkursa Darini
kalendāru! noslēgums. Konkursā novembrī tika aicināti piedalīties 1. - 9.
klases skolēni, iesūtot ar interaktīvās
tāfeles palīdzību radītus zīmējumus par
Dziesmu un deju svētkiem, gadskārtu
paražām, latvju rakstu zīmēm un simboliem. Konkursu organizēja UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija, izdevniecība Lielvārds un uzņēmums Lielvārds
IT, kā arī Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs, tradicionālās
kultūras biedrība Aprika un zinātkāres
centrs Zili brīnumi.
Konkursam no 43 Latvijas skolām
tika iesniegts 140 darbu. Viena no šīm
skolām, kas iesaistījās, bija Krišjāņa
Valdemāra Ainažu pamatskola. Konkursam savus darbus iesniedza 5. klases
skolnieces Elza Puriņa, Linde Smilte
un Sabīne Kalmača un 8. klases skolēni

Diāna Nummure, Ance Laiviņa, Tīna
Sāra, Rodrigo Kānītis un Alvis Kānītis.
Žūrijas izvēlēti 15 darbi tika izmantoti 2013. gada kalendāra ilustrācijām.
Ainažnieces Tīnas Sāras veidotais zīmējums rotā kalendārā jūniju.
UNESCO 2013. gads pasludināts
par nemateriālā kultūras mantojuma
un Dziesmu un deju svētku tradīcijas
gadu. Konkurss pierādīja, ka interaktīvās izglītības tehnoloģijas sniedz iespēju ne tikai apgūt jaunas prasmes un
zināšanas, bet arī saistošā veidā runāt
par būtisko, šoreiz - nemateriālo kultūras mantojumu. Tas ir viss, ko vienīgi
mēs paši spējam uzturēt dzīvu, saglabāt
un nodot tālāk nākamajām paaudzēm.
Mums tas izdodas!
Ineta Lielkalne,
Krišjāņa Valdemāra Ainažu
pamatskolas skolotāja

dāvāto svētku mirkli šeit, Salacgrīvā. Lielais paldies vispirms
Limbažu mūzikas skolai, jo tieši
ar viņiem aizsākās ideja rīkot
kopīgus koncertus. Ilgus gadus
mūsu skolas sadarbojās, tad saites pačibēja, izplēnēja. Bet maijā limbažnieki rīkoja ļoti skaistu
koncertu un mūs - visas bijušās
rajona mūzikas skolas - uzaicināja ciemos. Tad radās ideja, ka
jāatjauno tradīcija visiem satikties un kopīgi muzicēt. Savukārt
Limbažu mūzikas skolas direktors Viktors Ņikandrovs sacīja:
- Nedzirdēts koncerts! Ceru, ka
sadarbība turpināsies. Laiks
pirms svētkiem ir īstā reize, kad

satikties. Visiem novēlu, lai jaunais gads mums nestu laimi, veselību un prieku!
Īpašu paldies saņēma vakara
vadītāja, mūzikas mīļotāja un pazinēja I. Cirša, kura visiem jaunajiem mūziķiem, viņu pedagogiem
un koncerta apmeklētājiem novēlēja: - Attīstiet sevī mūzikas gēnu
un mūzikas prieku! Jūsos tas jau
ir, bet tas nekad nevar būt par lielu. Lai muzikāls nākamais gads!
Pēc koncerta visi tā dalībnieki
devās uz mūzikas skolu, lai pie
tējas tases un kliņģera apspriestu
nākamā gada darbus.
Ilga Tiesnese

Novada Dzimtsarakstu
nodaļas informācija
2012. gadā Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts 15 laulību, no tām
12 noslēgtas nodaļā, 3 – baznīcā. Sešas ģimenes izveidojušās no mūsu novada iedzīvotājiem. Trīs novadnieki noslēguši laulību ar
citā novadā noskatītu dzīvesdraugu. Mūspusē gredzenus mijuši seši pāri no citiem novadiem, t.sk. viens līgavainis no Lielbritānijas.
13 senāk sastādītos reģistros izdarītas atzīmes par laulības šķiršanu. Šis rādītājs tomēr
ir zemāks nekā 2011. gadā. Divi pāri bija
izteikuši vēlmi svinīgi atskatīties uz saviem
laulībā aizvadītajiem 50 zelta gadiem.
Jau vairākus gadus negatīva ir demogrāfiskā bilance. Pērn 90 reģistrēto aizsaulē
aizgājušo iedzīvotāju ir par 43 vairāk nekā
dzimušo. Mirušo skaits gan ir samazinājies,
jo 2 iepriekšējos gadus tas pārsniedza simtu. Trešo gadu pēc kārtas sastādīto dzimšanas reģistru skaits ir samērā nemainīgs, pat
minimāli pieaugošs. Dzimšanas apliecības izsniegtas 27 meitenēm un 20 zēniem.
Divkāršs bērnu sagaidīšanas prieks bijis
vienā ģimenē, kurā 2 puišiem pievienojušās dvīnītes. Sešos reģistros ziņas par tēvu
iztrūkst, tomēr jācer, ka šo bērnu reālajās
dzīvēs tēvi savas vietas tukšas neatstās.
22 dzimšanas reģistri sastādīti ar paternitātes
atzīšanu. Vienam bērnam paternitāte noteikta
tiesā. Visvairāk jaundzimušo reģistrēts gada
pirmajā pusē. Bērniem likti atšķirīgi vārdi,
bet vairāk iecienītie ir Alise, Katrīna, Marta,
Gustavs un Martins. Pie diviem vārdiem tika
7 bērni.
Dažādu iemeslu dēļ 28 reģistru ierakstos
izdarīti papildinājumi vai labojumi. 20 reizes
izsniegtas atkārtotas apliecības, jo iepriekšējie dokumenti ir pazaudēti vai aktualizēts
to saturs. Pa vienam saņemti pamatoti vārda
un uzvārda maiņas iesniegumi, kā rezultātā
personas saņēmušas atļaujas mainīt vārdu vai
uzvārdu.
Šajā gadā ir izmaiņas civilstāvokļu aktu
reģistrēšanā, jo ar 1. janvāri stājies spēkā jaunais Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
un pieņemti grozījumi Civillikuma Ģimenes
tiesību daļā. Turpmāk nebūs publiski jāizsludina pieteiktās laulības, lai gan no iesnieguma rakstīšanas līdz laulības noslēgšanas
dienai tāpat paredzēts vismaz viens mēnesis.

Iesniegums un citi dokumenti laulības noslēgšanai Dzimtsarakstu nodaļā jāiesniedz
arī tad, ja svinīgā ceremonija paredzēta baznīcā. Par dokumentu pārbaudi tiks izsniegta
izziņa, ko varēs iesniegt garīdzniekam vai citai dzimtsarakstu iestādei, ja mainījušies apstākļi un ir vēlme laulību noslēgt citā novadā.
Pēc personu lūguma Dzimtsarakstu nodaļas
amatpersona var reģistrēt laulību ārpus nodaļas telpām - citā piemērotā vietā, ja personas,
kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus
apstākļus.
Pēc saņemtajiem jautājumiem par laulību
noslēgšanu uzmanība jāvērš uz to, ka Dzimtsarakstu nodaļas funkcija ir reģistrēt civilstāvokļa aktu, šajā gadījumā – reģistrēt laulības
noslēgšanu. Ja personas vēlas, laulības reģistrēšanu (tā saukto oficiālo daļu) dzimtsarakstu iestāde nodrošina svinīgu, bet tas nenozīmē, ka nodaļai jāorganizē kāzu svinības. To
pēc pašu izvēles var lūgt darīt kāzu rīkotājus
vai vedējus (lieciniekus).
Ja izmaiņām laulību noslēgšanā ir pievērsta paaugstināta sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu uzmanība, tad jaunā iespēja paternitātes atzīšanā ir atstāta novārtā. Jaunais likums
paredz, ka, reģistrējot bērna dzimšanu, bērna
māte, bērna mātes esošais vai bijušais vīrs un
bērna bioloģiskais tēvs var rakstīt kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu ar lūgumu par
bērna tēvu dzimšanas reģistrā ierakstīt bērna
bioloģisko tēvu, nevis bērna mātes vīru vai
bijušo vīru. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka jūs
paši sev atvieglosiet dzīvi, ja ievērosiet procesu tradicionālu secību, juridiski sakārtojot
savas attiecības.
Iesakām pirms nākšanas uz nodaļu piezvanīt, lai varam informēt par līdzi ņemamajiem dokumentiem un vienoties par ērtāko
pieņemšanas laiku. Par dzimtsarakstu jautājumiem lūdzam zvanīt Līgai Zālītei Salacgrīvā – tālr. 64071979 un Gintai Jēkabsonei
Liepupē – tālr. 64023933. Gaidām jūs arī
Dzimtsarakstu nodaļā Salacgrīvā, Smilšu
ielā 9 un Liepupes Mežgravās.
Līga Zālīte,
Salacgrīvas novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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2013. gada 18. janvāris

2012. gada 19. decembrī

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. B-1

Par Salacgrīvas novada pašvaldības
2013. gada pamata un speciālo budžetu
Izdoti, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21. panta 1. daļas 2. punktu un 46. pantu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 12.12.2012. un 17.12.2012. Finanšu komitejas atzinumiem, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Salacgrīvas novada pašvaldības Pamatbudžeta:
1.1. ieņēmumus Ls 3 840 659;
1.2. izdevumus Ls 5 153 163;
1.3. Finansēšanas daļu Ls 1 312 504,
1.3.1. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā Ls 740 204,
1.3.2. naudas līdzekļu atlikums gada beigās Ls 0,
1.3.3. saņemtie aizdevumi Ls 715 851,
1.3.4. budžeta aizdevumu atmaksa Ls 149 785,
1.3.5. izsniegto aizdevumu atmaksas Ls 6234;
1.4. kredītsaistības
2. Noteikt Salacgrīvas novada pašvaldības Speciālā budžeta:
2.1. ieņēmumus Ls 189 633;
2.2. izdevumus Ls 375 633;
2.3. finansēšanas daļu Ls 186 000;
2.3.1. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā Ls 186 000,
2.3.2. naudas līdzekļu atlikums gada beigās Ls 0.

Pārskats
par Salacgrīvas novada pašvaldības
2013. gada budžetu
Pamatbudžets
Pamatbudžeta ieņēmumi Ls 3 840 659
Salacgrīvas novada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti, ievērojot likumu Par valsts budžetu 2013. gadam, un nosaka prognozēto ieņēmumu procentuālo sadalījumu pa ceturkšņiem: I ceturksnī – 20%, II ceturksnī – 24%, III ceturksnī – 27%, IV ceturksnī – 29%.
Svarīgākās no pamatbudžeta ieņēmumu pozīcijām:
iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze Ls 2 311 158,
ieņēmumi no izlīdzināšanas fonda Ls 380 161,
nekustamā īpašuma nodokļu prognoze Ls 259 341,
nekustamā īpašuma nodokļu prognozētie ieņēmumi no parādu maksājumiem
Ls 51 242,
mērķdotācija pamata un vispārējās izglītības pedagogiem 8 mēnešiem Ls 451 432,
mērķdotācija interešu izglītības pedagogiem 8 mēnešiem Ls 17 814,
mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo apmācībai 8 mēnešiem Ls 39 080,
dotācija mākslas skolas pedagogiem 12 mēnešiem Ls 12 301,
dotācija mūzikas skolas pedagogiem 12 mēnešiem Ls 50 034.

Pamatbudžeta ieņēmumi
Rādītāja nosaukums

2012. gada
plāns

2013. gada
plāns

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Īpašuma nodokļi
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžeta transferti
Budžeta iestāžu ieņēmumi
KOPĀ

Ls 2 294 577
Ls 330 862
Ls 924
Ls 13 667
Ls 13 230
Ls 502
Ls 24 057
Ls 1 519 575
Ls 46 200
Ls 266 002
Ls 4 509 596

Ls 2 311 158
Ls 310 583
Ls Ls 10 961
Ls 12 435
Ls Ls 14 820
Ls 1 024 064
Ls 39 713
Ls 116 925
Ls 3 840 659

% 2013. gada
plāns pret
2012. gada plānu
101%
94%
0%
80%
94%
0%
62%
67%
86%
44%
85%

Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

2013. gadā plānoto ieņēmumu struktūra
Budžeta iestāžu ieņēmumi;
Ls 116 925; 3%

Pašvaldību budžeta
transferti; Ls 39 713; 1%

Valsts budžeta transferti;
Ls 1 024 064; 27%

Ieņēmumi no īpašuma
pārdošanas; Ls 14 820; 1%

Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis; Ls 2 311 158; 60%
Īpašuma nodokļi;
Ls 310 583; 8%

Naudas sodi un sankcijas;
Ls 12 435; 0%

Valsts (pašvaldību) nodevas
un maksājumi;
Ls 10 961; 0%

Pamatbudžeta izdevumi Ls 5 153 163

Pamatbudžeta izdevumi
2012. gada
plāns

Rādītāja nosaukums
Izpildvara
Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem
Transferti no pašvaldības budžeta
Kredītu procentu maksājumi
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
KOPĀ

2013. gada
plāns

Ls 481 410
Ls 11 684
Ls 214 486
Ls 82 305
Ls 33 083
Ls 485 524
Ls 46 694

Ls 482 299
Ls 66 472
Ls 194 939
Ls 86 103
Ls 34 162
Ls 486 388
Ls -

Ls 1 346 435
Ls 8 903
Ls 656 599
Ls 1 651 411
Ls 421 538
Ls 5 440 072

Ls 430 294
Ls 3 540
Ls 1 230 008
Ls 1 721 690
Ls 417 268
Ls 5 153 163

% 2013. gada
plāns pret
2012. gada plānu
100%
569%
91%
105%
103%
100%
0%
32%
40%
187%
104%
99%
95%

Svarīgākās no pamatbudžeta izdevumu pozīcijām
mērķdotācija pamata un vispārējās izglītības pedagogiem 8 mēnešiem:
Liepupes vidusskolai Ls 79 940,
Salacgrīvas vidusskolai Ls 267 843,
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolai Ls 103 649;
mērķdotācija interešu izglītības pedagogiem 8 mēnešiem:
Liepupes vidusskolai Ls 3271,
Salacgrīvas vidusskolai Ls 11 343,
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolai Ls 3200;
mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo apmācībai 8 mēnešiem:
pirmsskolas izglītības iestādei Vilnītis Ls 28 020,
pirmsskolas izglītības iestādei Randa Ls 3950,
Liepupes vidusskolas pirmsskolas grupām Ls 7110;
pašvaldības finansējums interešu izglītības pedagogu atalgojumam 8 mēnešiem:
pirmsskolas izglītības iestādei Vilnītis Ls 2772,
Salacgrīvas vidusskolai Ls 1642,
Liepupes vidusskolasi Ls 4678;
pašvaldības finansējums pirmsskolas pedagogiem:
pirmsskolas izglītības iestādei Vilnītis Ls 99 744,
pirmsskolas izglītības iestādei Randa Ls 19 320,
Liepupes vidusskolas pirmsskolas grupām Ls 745;
Kultūras ministrijas dotācija:
mākslas skolas pedagogiem 12 mēnešiem Ls 12 301,
mūzikas skolas pedagogiem 12 mēnešiem Ls 50 034;

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Ls 6 000 000

Ls 6 000 000

Ls 5 000 000
Ls 5 000 000

Ls 4 000 000
Ls 4 000 000

Ls 3 000 000
Ls 3 000 000

Ls 2 000 000
Ls 2 000 000

Ls 1 000 000
Ls 1 000 000

Ls 0
Sociālā aizsardzība

Ls 0
Budžeta iestāžu ieņēmumi
Pašvaldību budžeta transferti

2010. gada fakts
Ls 403 472

2011. gada fakts
Ls 383 298

2012. gada plāns
Ls 266 002

2013. gada plāns
Ls 116 925

Ls 45 595

Ls 69 668

Ls 46 200

Ls 39 713

Ls 2 934 172

Ls 1 607 938

Ls 1 519 575

Ls 1 024 064

Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas

Ls 53 050

Ls 26 840

Ls 24 057

Ls 14 820

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

Ls 34 877

Ls 32 237

Ls 502

Ls 0

Naudas sodi un sankcijas

Ls 10 539

Ls 14 123

Ls 13 230

Ls 12 435

Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi

Ls 10 943

Ls 13 407

Ls 13 667

Ls 10 961

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma

Ls 23 417

Ls 13 973

Ls 924

Ls 0

Valsts budžeta transferti

Īpašuma nodokļi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Ls 258 006

Ls 323 322

Ls 330 862

Ls 310 583

Ls 2 119 024

Ls 2 130 106

Ls 2 294 577

Ls 2 311 158

Izglītība
Atpūta, kultūra un reliģija
Veselība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Vides aizsardzība

2010. gada fakts
Ls 343 895

2011. gada fakts
Ls 416 679

2012. gada plāns
Ls 421 538

Ls 1 576 008

Ls 1 554 292

Ls 1 651 411

2013. gada plāns
Ls 417 268
Ls 1 721 690

Ls 783 422

Ls 638 201

Ls 656 599

Ls 1 230 008

Ls 197

Ls 294

Ls 8 903

Ls 3 540

Ls 616 234

Ls 569 652

Ls 1 346 435

Ls 430 294

Ls 106 737

Ls 110 535

Ls 46 694

Ls 0

Ls 1 208 665

Ls 530 673

Ls 485 524

Ls 486 388

Sabiedriskā kārtība un drošība

Ls 14 681

Ls 18 938

Ls 33 083

Ls 34 162

Kredītu procentu maksājumi

Ls 111 414

Ls 91 559

Ls 82 305

Ls 86 103

Transferti no pašvaldības budžeta

Ls 154 687

Ls 160 641

Ls 214 486

Ls 194 939

Ekonomiskā darbība

Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem
Izpildvara

Ls 0

Ls 0

Ls 11 684

Ls 66 472

Ls 457 774

Ls 430 385

Ls 481 410

Ls 482 299
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Salacgrīvas novada domes pārskats par aizņēmumiem un atmaksājamām kredīta summām
Nr.
p.k.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Parakstīšanas
datums

Mērķis
ERAF Projekta Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas jūras reģionā
KF ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos īstenošanai
KF ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos īstenošanai
ERAF Ūdenssaimniecības attīstība mazās apdzīvotās vietās
Muižas ielas rekonstrukcija Liepupē
K. Valdemāra Ainažu pamatskolas renovācija
Interreg III projekta līdzfinansējuma nodrošināšana
PII Randa renovācija
Nekustamā īpašuma iegāde
Bibliotēkas un bērnudārza katlumājas rekonstrukcija Ainažos
Mikroautobusa iegāde
Liepupes vidusskolas renovācija
Duntes tautas nama renovācija
Pagastmājas jumta remonts, inventāra iegāde Duntes TN
Liepupes pagasta ceļu remonts
Liepupes vidusskolas ēdināšanas bloka renovācija
Liepupes vidusskolas fasādes siltināšana
Liepupes katlumājas rekonstrukcija
Peldvietas un glābšanas dienesta attīstība Tūjā un Salacgrīvā
Materiālās bāzes pilnveidošana dabaszinātnēs un matemātikā Liepupes
vidusskolā
Jūras siltums kā atjaunojamās enerģijas izmantošana siltumapgādes
sistēmā
ERAF projekts Ūdenssaimniecības attīstība Liepupes ciemā
ELFLA projekts Rekreācijas infrastruktūras izveide Ainažu pilsētā
ELFLA projekts Liepupes vidusskolas sporta zāles rekonstrukcija
LAD kultūras infrastruktūras rekonstrukcija Salacgrīvas novadā
Saules enerģija siltajam ūdenim Salacgrīvas novadā
ELFA projekts Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Salacgrīvas
novadā
Tehnika Dinos Salacgrīvas novada domē
Veloceliņi no Ainažiem līdz Tūjai
EZF projekts Mūzikas un deju studijas izveide Liepupes pagastā un bērnu
rotaļu laukumu izveide
Latvijas un Šveices sadarbības projektam Salacgrīvas novada
multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide
Salacgrīvas novadā kopā

Apmaksas
Valūta
termiņš

Aizņēmuma
summa Ls

19.06.2009.
19.12.2008.
29.03.2007.
29.03.2007.
14.09.2009.
01.07.2003.
18.05.2005.
04.11.2005.
16.05.2008.
16.09.2003.
22.11.2006.
22.11.2006.
22.12.2006.
01.06.2007.
01.06.2007.
05.06.2007.
23.07.2007.
20.10.2008.
19.06.2009.
19.06.2009.

20.05.2029.
20.08.2028.
20.03.2027.
20.03.2027.
20.07.2024.
20.06.2023.
20.04.1015.
20.01.2025.
20.09.2018.
01.10.2013.
20.08.2021.
20.08.2021.
20.08.2021.
20.03.2022.
20.03.2022.
20.05.2022.
20.06.2022.
20.10.2023.
20.04.2024.
20.12.2017.

EUR
LVL
LVL
LVL
LVL
LVL
LVL
LVL
LVL
LVL
LVL
LVL
LVL
LVL
LVL
LVL
LVL
LVL
EUR
EUR

Ls 133 875
Ls 345 223
Ls 154 218
Ls 615 110
Ls 88 994
Ls 155 000
Ls 86 000
Ls 158 500
Ls 160 000
Ls 20 000
Ls 16 302
Ls 108 390
Ls 65 860
Ls 41 681
Ls 145 131
Ls 60 892
Ls 36 254
Ls 31 000
Ls 104 752
Ls 51 738

19.07.2010.

20.06.2030.

EUR

Ls 532 644

Ls 80 960

Ls -

Ls 80 960

Ls 4 049

26.08.2010.
01.10.2010.
28.03.2011.
26.09.2011.
15.05.2012.
09.07.2012.

20.09.2030.
20.09.2030.
20.12.2021.
20.12.2018.
20.06.2020.
20.07.2022.

LVL
LVL
LVL
LVL
LVL
LVL

Ls 129 848
Ls 81 568
Ls 28 242
Ls 89 014
Ls 28 005
Ls 14 086

Ls 69 413
Ls 24 768
Ls 13 002
Ls 27 389
Ls 10 855
Ls 10 497

Ls Ls 1 396
Ls 1 299
Ls 4 324
Ls 1 414
Ls 1 140

Ls 69 413
Ls 23 372
Ls 11 703
Ls 23 065
Ls 9 441
Ls 9 357

Ls 1 527
Ls 778
Ls 328
Ls 587
Ls 212
Ls 189

27.03.2007.
06.08.2012.
18.09.2012.

30.03.2014.
20.08.2032.
20.09.2022.

EUR
LVL
LVL

Ls 38 796
Ls 51 331
Ls 56 533

Ls 3 653
Ls 36 759
Ls 56 533

Ls 2 915
Ls 1 334
Ls 3 056

Ls 738
Ls 35 425
Ls 53 477

Ls 70
Ls 881
Ls 1 131

21.11.2012.

20.11.2032.

LVL

Ls 187 766

Ls 25 160

Ls 2 439

Ls 22 721

Ls 2 786

Ls 3 816 753

Ls 1 849 621

Ls 146 061

Ls 1 703 560

Ls 79 426

pašvaldības finansējums profesionālās ievirzes pedagogiem:
mākslas skolas pedagogiem Ls 20 101,
mūzikas skolas pedagogiem Ls 23 254.
Biedrību atbalstam Ls 87 994.

Ls 22 250 multifunkcionālā centra izveidei Salacgrīvā;
Ls 536 projektam Sapnis par rotaļām, dziesmām un dejām;
Ls 6394 meliorācijas sistēmu sakārtošanai.

Speciālais budžets

2013. gadā plānotā izdevumu struktūra
Līdzekļi neparedzētiem
izdevumiem; Ls 66 472; 1%

Izpildvara; Ls 482 299; 9%
Sociālā aizsardzība;
Ls 417 268; 8%

Neapmaksātā 2013. gadā Neapmaksātā
%
summa uz
atmaksājams
summa uz
maksājumi
01.01.2013. Ls
Ls
01.01.2014. Ls
Ls
Ls 114 501
Ls 7 044
Ls 107 457
Ls 5 184
Ls 286 164
Ls 18 172
Ls 267 992
Ls 13 200
Ls 115 648
Ls 8 120
Ls 107 528
Ls 5 706
Ls 173 762
Ls Ls 173 762
Ls 8 650
Ls 41 313
Ls Ls 41 313
Ls 950
Ls 140 200
Ls 12 000
Ls 128 200
Ls 7 129
Ls 36 000
Ls 16 000
Ls 20 000
Ls 782
Ls 100 820
Ls 8 240
Ls 92 580
Ls 4 541
Ls 94 352
Ls 16 412
Ls 77 940
Ls 4 208
Ls 4 000
Ls 4 000
Ls Ls 50
Ls 9 678
Ls 1 104
Ls 8 574
Ls 301
Ls 64 302
Ls 7 348
Ls 56 954
Ls 3 042
Ls 40 560
Ls 4 600
Ls 35 960
Ls 2 000
Ls 27 041
Ls 2 928
Ls 24 113
Ls 667
Ls 94 191
Ls 10 188
Ls 84 003
Ls 4 626
Ls 39 892
Ls 4 200
Ls 35 692
Ls 1 960
Ls 23 734
Ls 2 504
Ls 21 230
Ls 585
Ls 22 211
Ls 2 068
Ls 20 143
Ls 549
Ls 51 769
Ls Ls 51 769
Ls 2 301
Ls 10 494
Ls 1 816
Ls 8 678
Ls 457

Transferti no pašvaldības
budžeta; Ls 194 939; 4%
Kredītu procentu
maksājumi; Ls 86 103; 2%

Izglītība; Ls 1 721 690; 33%

Sabiedriskā kārtība un
drošība; Ls 34 162; 1%
Atpūta, kultūra un reliģija;
Ls 1 230 008; 24%

Ekonomiskā darbība;
Ls 486 388; 10%
Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana;
Ls 430 294; 8%
Veselība; Ls 3 540; 0%

Rezerves fonds Ls 66 472
Finansēšana
Ls 740 204 naudas atlikumi gada sākumā:
Ls 1364 multifunkcionālā jaunatnes centra izveidei;
Ls 11 928 papildu siltināšanas darbi Jaunatnes iniciatīvu centram;
Ls 276 370 sporta kompleksam;
Ls 58 000 privatizācijas fonda līdzekļi;
Ls 73 109 ceļu remontiem pamatbudžetā;
Ls 36 000 aizdevuma procentu maksājumiem;
Ls 120 000 IIN no 2012. gada;
Ls 19 000 NĪN no 2012. gada;
Ls 1500 soda naudas no 2012. gada;
Ls 1500 nekustamā īpašuma nodaļai mežu inventarizācijas sagatavošanai;
Ls 111 616 domes ēkas rekonstrukcijai;
Ls 637 Liepupes vidusskolas asistenta pakalpojumiem;

Speciālā budžeta ieņēmumi Ls 189 633

Speciālā budžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem
Rādītāja nosaukums
Dabas resursu nodoklis
Autoceļu fonda līdzekļi
Pārējie speciālā budžeta līdzekļi
KOPĀ

2012. gada
plāns
Ls 19 131
Ls 128 313
Ls 84 487
Ls 231 931

2013. gada
plāns
Ls 18 000
Ls 115 633
Ls 56 000
Ls 189 633

% 2013. gada plāns pret
2012. gada plānu
94%
90%
66%
82%

Speciālā budžeta izdevumi Ls 375 633

Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām
Rādītāja nosaukums
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Kapitālie izdevumi
Transferti VB
KOPĀ

2012. gada
plāns
Ls 13 061
Ls 193 262
Ls 10 903
Ls 14 800
Ls 232 026

2013. gada
plāns
Ls 10 898
Ls 224 585
Ls 129 000
Ls 11 150
Ls 375 633

% 2013. gada plāns pret
2012. gada plānu
83%
116%
1183%
162%

Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskai
klasifikācijai
Ls 250 000

Ls 200 000

Speciālā budžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

Ls 150 000

Ls 100 000

Ls 400 000
Ls 50 000

Ls 350 000
Ls 300 000

Ls 0

Ls 250 000

Pārējie speciālā budžeta līdzekļi

2010. gada fakts
Ls 24 808

2011. gada fakts
Ls 16 414

2012. gada plāns
Ls 84 487

2013. gada plāns
Ls 56 000

Ls 200 000

Autoceļu fonda līdzekļi

Ls 170 692

Ls 149 770

Ls 128 313

Ls 115 633

Dabas resursu nodoklis

Ls 18 910

Ls 18 144

Ls 19 131

Ls 18 000

Ls 150 000
Ls 100 000
Ls 50 000
Ls 0
Vides aizsardzība
Ekonomiskā darbība
Vispārējie valdības dienesti

2010. gada fakts
Ls 9 847

2011. gada fakts
Ls 12 228

2012. gada plāns
Ls 9 376

2013. gada plāns
Ls 61 000

Ls 201 092

Ls 120 481

Ls 207 850

Ls 303 483

Ls 256

Ls 0

Ls 14 800

Ls 11 150

Speciālā budžeta naudas atlikumi uz gada beigām Ls 186 000
Ls 110 000 ostas nauda;
Ls 25 000 zvejas nodeva;
Ls 43 000 dabas nauda;
Ls 8000 Licencētās makšķerēšanas nauda
Sagatavoja ekonomiste Ināra Lazdiņa
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

PIELIKUMS
Salacgrīvas novada domes 19.12.2012. lēmumam
Nr. 663 (protokols Nr. 16; 95.3.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 26

NOLIKUMS par licencēto makšķerēšanu
Salacas upes posmā Salacgrīvas
novada administratīvajā teritorijā
(posms SALACA I)
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10. panta trešo daļu
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Šis nolikums attiecas uz Salacas upes
posmu, kas atrodas Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā, kas atrodas arī Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta un dabas parka Salacas
ieleja teritorijā (turpmāk – posms Salaca I).
1.2. Salacas upe saskaņā ar Civillikuma
1102. punkta I pielikumu ir publiski ūdeņi, kuros zvejas tiesības pieder valstij.
1.3. Licencētā makšķerēšana posmā Salaca I tiek ieviesta, lai nodrošinātu bioloģiskās
daudzveidības aizsardzību un racionāli izmantotu vērtīgo zivju krājumus, pamatojoties uz
Latvijas Zivju resursu aģentūras 11.04.2006.
vēstulē Nr. 04/257 noteiktajiem zivju ieguves
limitiem. Licencētās makšķerēšanas pamatmērķis ir iegūt papildu līdzekļus zivju krājumu
pavairošanai un aizsardzībai, kā arī licencētās
makšķerēšanas un ar to saistītā lauku tūrisma
un rekreācijas attīstībai.
1.4. Licencēto makšķerēšanu posmā Salaca I organizē Salacgrīvas novada dome Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads,
LV-4033, reģ. nr. 90000059796, tālr. 64071973,
fakss 64071993, e-pasts dome@salacgriva.lv,
mājaslapa www.salacgriva.lv.
1.5. Nolikums par licencēto makšķerēšanu
posmā Salaca I stājas spēkā pēc tā saskaņošanas ar Zemkopības ministriju, valsts zinātnisko
institūtu Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskais institūts, Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldi, Dabas
aizsardzības pārvaldi un Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministriju un atbilstoši
spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem par
pašvaldības saistošo noteikumu spēkā stāšanos.
2. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
2.1. Licencētās makšķerēšanas zonas.
2.1.1. Licencētā makšķerēšana posmā Salaca I
notiek Salacas upes posmā, kas sākas no Salacgrīvas ostas nožogojuma Salacas upes kreisajā
krastā un no jahtu piestātnes Salacas upes labajā krastā uz augšu pret straumi līdz Salacgrīvas
novada administratīvās teritorijas robežzīmei
Salacas upes krastā ar Alojas novada administratīvo teritoriju.
2.1.2. Taimiņa (arī laša) licencētā makšķerēšana posmā Salaca I atļauta tikai Salacas upes
posmā, kas sākas no tilta pār Salacas upi Salacgrīvā uz augšu pret straumi līdz Salacgrīvas
novada administratīvās teritorijas robežzīmei
Salacas upes krastā ar Alojas novada administratīvo teritoriju un tiek iedalīta šādās zonās
(skatīt arī upes posma shēmu Pielikumā Nr. 2.):
2.1.2.1. A zona – no tilta pār Salacas upi Salacgrīvā uz augšu pret straumi līdz Korģes upes
ietekai Salacas upē,
2.1.2.2. B zona – no Korģes upes ietekas Salacas upē uz augšu pret straumi līdz Ainažu
pagasta nekustamajam īpašumam Senču klintis
(zem mājām Polāri);
2.1.2.3. C zona – no Ainažu pagasta nekustamā
īpašuma Senču klintis (zem mājām Polāri) uz
augšu pret straumi līdz dzelzs tiltam pāri Salacas upei;
2.1.2.4. D zona – no dzelzs tilta pāri Salacas
upei līdz Salacgrīvas novada robežzīmei ar
Alojas novadu.
2.1.3. Citu zivju sugu (izņemot taimiņa un laša)
makšķerēšana posmā Salaca I atļauta Salacas
upes daļā no Salacgrīvas ostas nožogojuma
Salacas upes kreisajā krastā un no jahtu piestātnes Salacas upes labajā krastā uz augšu pret
straumi līdz Salacgrīvas novada administratīvās teritorijas robežzīmei Salacas upes krastā
ar Alojas novada administratīvo teritoriju un
tiek iedalīta šādās zonās (skatīt arī upes posma
shēmu Pielikumā Nr. 2.):
2.1.3.1. „1” zona - no Salacgrīvas ostas nožogojuma Salacas upes kreisajā krastā un no
jahtu piestātnes Salacas upes labajā krastā uz
augšu pret straumi līdz tiltam pār Salacas upi
Salacgrīvā;
2.1.3.2. „2” zona – no tilta pār Salacas upi Salacgrīvā uz augšu pret straumi līdz pirmajam
augstsprieguma elektrolīnijas pārvadam pār
Salacas upi Salacgrīvā;
2.1.3.3. „3” zona – no pirmā augstsprieguma
elektrolīnijas pārvada pār Salacas upi Salacgrīvā uz augšu pret straumi līdz Korģes upes
ietekai Salacā;

2.1.3.4. „4” zona – no Korģes upes ietekas Salacas upē uz augšu pret straumi līdz Salacgrīvas novada robežai ar Alojas novadu.
2.2. Makšķerēšanas sezonas, to laiki.
2.2.1. Ziemas - pavasara sezona - no 1. janvāra
līdz 30. jūnijam;
2.2.2. vasaras - rudens sezona - no 1. jūlija līdz
31. decembrim;
2.2.3. taimiņa – laša makšķerēšanas sezona no 1. janvāra līdz 30. aprīlim;
2.3. Licencētajā makšķerēšanā posmā Salaca I ievēro 22.12.2009. MK noteikumu Nr.
1498 Makšķerēšanas noteikumi normas par
makšķerēšanas rīkiem un to lietošanu, atļauto loma lielumu un pieļaujamo zivju garumu,
vispārējiem makšķerēšanas aizliegumiem un
makšķernieka pienākumiem, kā arī šādus papildu nosacījumus:
2.3.1. no 1. marta līdz 31. maijam noteikta visu
zivju sugu saudzēšanas diena – katras nedēļas
pirmdiena (izņemot valstī noteiktās svētku dienas), kad aizliegta jebkura veida makšķerēšana;
2.3.2. Spiningošana un mušiņmakšķerēšana
aizliegta no 30. septembra līdz 30. aprīlim,
izņemot taimiņa makšķerēšanas licenču īpašniekus, uz kuriem šis aizliegums neattiecas šo
zivju makšķerēšanas sezonā no 1. janvāra līdz
30. aprīlim;
2.3.3. spiningošana un mušiņmakšķerēšana atļauta tikai diennakts gaišajā laikā (no saullēkta
līdz saulrietam);
2.3.4. taimiņa (arī laša) makšķerēšana atļauta
tikai spiningošanas vai mušiņmakšķerēšanas
veidā, izmantojot tikai 1 (vienu) makšķerēšanas rīku, lietojot mākslīgo ēsmu, kas aprīkota
tikai ar vienu jebkura veida āķi;
2.3.5. „3” un „4” zonā (arī A, B, C, D zonā) – no 1. oktobra līdz 31. maijam iebrišana
ūdenī atļauta ne tālāk kā vienu metru no krasta
līnijas, bet pārējā laikā bez ierobežojuma;
2.3.6. makšķerēšana no laivām atļauta no 1. jūnija līdz 30. septembrim;
2.3.7. aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām;
2.3.8. aizliegts vēžot bez speciālām vēžošanas
licencēm, kas iegādātas saskaņā ar licencētās
vēžošanas noteikumiem;
2.3.9. aizliegts izmantot ūdas;
2.3.10. aizliegts izmantot gafu zivju uztveršanai;
2.3.11. visās licencētās makšķerēšanas sezonās
(zonās 1 – 4) vienreizējās, sezonas vai gada
bezmaksas licences īpašniekam vienā makšķerēšanas reizē atļautā loma lielums vimbām ir ne
vairāk kā 2 (divas) zivis un pārējo (22.10.2009
MK noteikumu Nr.1498 18.7. punktā paredzēto) zivju sugu svars makšķerēšanas laikā un
pēc tās pabeigšanas nedrīkst būt lielāks par
10 kg, izņemot sudrabkarūsas, kuru svars netiek limitēts;
2.3.12. taimiņa makšķerēšanas vienreizējā
1 dienas licence un taimiņu makšķerēšanas sezonas licence dod tiesības tās īpašniekam vienā
dienā iegūt un lomā paturēt taimiņu 1 (vienu)
gab. vai lasi 1 (vienu) gab. uz 1 (vienu) licenci,
ievērojot, ka lasim minimālais pieļaujamais garums ir 60 cm, bet taimiņam - 50 cm;
2.3.13. aizliegta taimiņa vai laša makšķerēšana
un paturēšana lomā visās licencētās makšķerēšanas sezonās, izņemot taimiņa makšķerēšanas
vienreizējo 1 dienas licenču un taimiņu makšķerēšanas sezonas licenču īpašniekiem no
1. janvāra līdz 30. aprīlim;
2.3.14. makšķernieku skaits 1 dienā pa zonām
un sezonām tiek ierobežots un norādīts šī nolikuma 4. punktā.
3. Vides un dabas resursu aizsardzības
prasības
3.1. Posms Salaca I, kurā tiek īstenota licencētā makšķerēšana, atrodas Ziemeļvidzemes
biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonā un
Natura 2000 teritorijas - dabas parka Salacas
ieleja neitrālajā, dabas parka un dabas lieguma
zonās.
3.2. Ikvienam licencētās makšķerēšanas dalībniekam jāievēro 2009. gada 10. marta MK
noteikumi Nr. 228 Dabas parka «Salacas ieleja» individuālie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi, tai skaitā aizliegts:
3.2.1. pārvietoties pa upi (izņemot neitrālo

2013. gada 18. janvāris
zonu) ar kuģošanas līdzekļiem un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai
motora jauda pārsniedz 3,7 kilovatus, un ūdens
motocikliem, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un pilnvaroto personu
pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus;
3.2.2. piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem.
4. Makšķerēšanas licenču veidi, skaits,
cenas un iegāde

gus - katru dienu (izņemot svētdienas) no 6.00
līdz 9.00, tālr. 29923873, pārējā laikā, iepriekš
sazvanoties pa minēto tālruni;
7.1.2. Rīgā, Zvaigžņu ielā Nr. 31 (SIA Spars
veikalā Sams) - katru dienu (izņemot svētdienas) no 9.00 līdz 18.00, tālr. 67273451;
7.1.3. Ainažos, Valdemāra iela 56, (veikals
Vega) katru dienu (izņemot svētdienas) no 9.00
līdz 18.00, tālr. 29485030;
7.1.4. Staicele, Lielā iela 38 (veikals Mež-

Taimiņa makšķerēšanas licences
Licenču veidi

Licenču skaits

4.1.Taimiņa
makšķerēšanas
vienreizējā 1dienas
licence posmā Salaca I
A, B, C un D zonā
4.2.Taimiņu
makšķerēšanas sezonas
licence posmā Salaca I
A, B, C un D zonā

A, B, C un D zonā
no 1.01. līdz 30.04. –
1650 licences sezonā
(20 licenču 1 dienā
katrā no zonām)
10 licenču sezonā

Maksa par
1 (vienu) licenci,
t.sk. PVN 21%
Ls 9

Ls 300

Makšķernieka loma
lielums (zivju skaits un
svars uz 1 licenci)
Taimiņa makšķerēšanas
sezonā 1 (viena) jebkura
veida licence atļauj
1 (vienā) dienā uz 1 licenci
iegūt un paturēt lomā
1 (vienu) gab. taimiņu vai
lasi atbilstoši šo noteikumu
2.3.12. punktam

Ziemas – pavasara sezonas licences
4.3. Ziemas – pavasara
sezonas licence posmā
Salaca I 1 zonā
4.4. Ziemas – pavasara
sezonas vienreizējā 1
dienas licence posmā
Salaca I 2 zonā
4.5. Ziemas – pavasara
sezonas vienreizējā
1 dienas licence posmā
Salaca I 3 zonā
4.6. Ziemas – pavasara
sezonas vienreizējā
1 dienas licence posmā
Salaca I 4 zonā

30 licenču

Ls 6

1800 licenču
(40 licenču 1 dienā)

Ls 3

200 licenču
(20 licenču 1 dienā)

Ls 3

1300 licenču
(60 licenču 1 dienā)

Ls 3

Loma lielums (svars,
skaits) atbilstoši noteikumu
2.3.11.p. minētajam

Vasaras – rudens sezonas licences
4.7. Vasaras - rudens
sezonas licence
posmā Salaca I 1 zonā
4.8. Vasaras - rudens
sezonas vienreizējā
1 dienas licence
posmā Salaca I 2 zonā
4.9. Vasaras - rudens
sezonas vienreizējā
1 dienas licence
posmā Salaca I 3 zonā
4.10. Vasaras – rudens
sezonas vienreizējā
1 dienas licence
posmā Salaca I 4 zonā

30 licenču

Ls 6

1000 licenču (40
licenču 1 dienā)

Ls 3

200 licenču
(20 licenču 1 dienā)

Ls 3

700 licenču
(60 licenču 1 dienā)

Ls 3

Loma lielums (svars,
skaits) atbilstoši noteikumu
2.3.11.p. minētajam

Loma lielums (svars,
skaits) atbilstoši noteikumu
2.3.11.p. minētajam

Gada licences
4.11. Gada bezmaksas
licence posmā Salaca I
2, 3 un 4 zonā
4.12. Jaunā
makšķernieka
apliecība - licence
5. Bezmaksas licences
5.1. Gada bezmaksas licenci ir tiesīgi saņemt Salacgrīvas novada domes administratīvajā teritorijā Salacas upei pieguļošo krastu
zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi, represētās personas un invalīdi, kā arī Salacgrīvas novada makšķernieku biedrību biedri, kuri
snieguši ievērojamu ieguldījumu zivju resursu
un dabas aizsardzības pasākumos – atbilstoši
attiecīgās biedrības valdes apstiprinātam sarakstam, kurā sniegts maksas samazināšanas
pamatojums.
5.2. Salacgrīvas novada domes administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem bērniem un
pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem ir tiesības
visu gadu makšķerēt posmā Salaca I atbilstoši šī nolikuma prasībām (izņemot taimiņu un
lašu makšķerēšanu) bez šī nolikuma 4. punktā
minētās licences iegādes, ja viņi ir saņēmuši
Salacgrīvas novada domes Jaunā makšķernieka apliecību-licenci (skatīt Jaunā makšķernieka apliecības-licences paraugu – pielikums
Nr. 4), kurā norādīts personas vārds, uzvārds,
dzīvesvieta, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja paraksts un zīmogs. Apliecības tiek izsniegtas saskaņā ar Salacgrīvas novada domes
sastādītu sarakstu.
6. Licenču noformējums
6.1. Visās licencēs (pielikums Nr. 1) tiek
uzrādīts: licences veids, izsniegšanas datums,
kārtas numurs, cena, derīguma termiņš, makšķerēšanas zona (-as), licences saņēmēja vārds,
uzvārds un personas kods, licences saņēmēja
un izsniedzēja paraksts, ziņas par makšķerēšanas organizētāju, lomu uzskaites tabula (pielikums Nr. 5) vai tās paraugs, informācija par
svarīgākajiem makšķerēšanas noteikumiem.
7. Licenču realizācijas kārtība
7.1. Pārdošanas vietas, adreses, kontakttālruņi, darba laiki:
7.1.1. Salacgrīva, Krusta iela 3, Salacgrīvas tir-

Loma lielums (svars,
skaits) atbilstoši noteikumu
2.3.11.p. minētajam
Loma lielums (svars,
skaits) atbilstoši noteikumu
2.3.11.p. minētajam
biržas) katru dienu no 00.00 līdz 24.00, tālr.
29187425;
7.1.5. elektroniskās licences, izņemot bezmaksas gada licenci un Jaunā makšķernieka apliecību - licenci, var iegādāties SIA ZZ Dats mājaslapas www.epakalpojumi.lv sadaļā eLOMS
jebkurā diennakts laikā.
7.2. Gada bezmaksas licences izsniedz Salacgrīvas novada dome saskaņā ar 5.1.p. paredzēto kārtību Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 13.00 un no 14.00
līdz 18.00.
7.3. Jebkurai fiziskai personai ir tiesības nopirkt vai veikt jebkura veida 1 (vienas) vienreizējās 1 dienas licences iepriekšēju rezervēšanu
uz sava vārda ne vairāk kā 9 (deviņas) dienas
iepriekš, norādot licences veidu, makšķerēšanas zonu un makšķerēšanas datumu, bez tiesībām pārcelt (mainīt) datumu, zonu vai licences
veidu. Par rezervēto licenci jāsamaksā ne vēlāk
kā līdz plkst. 18 iepriekšējā dienā pirms licences derīguma sākšanās datuma, pretējā gadījumā licences rezervācija tiek anulēta.
7.4. Makšķerniekam ir tiesības iegādāties
un makšķerējot vienlaicīgi izmantot ne vairāk
kā 1 (vienu) taimiņa makšķerēšanas vienreizējo 1 dienas licenci.
7.5. Licencētās makšķerēšanas organizētājs
reģistrē makšķerniekus, kuri pārkāpuši šajā nolikumā noteikto licences atgriešanas un lomu
uzskaites kārtību, un neizsniedz tiem licences
kārtējā un arī nākamajā gadā.
7.6. Katra licencētās makšķerēšanas dalībnieka pienākums ir iepazīties ar šo nolikumu
un pildīt tā prasības, ko viņš apliecina ar parakstu, saņemot licenci.
7.7. Makšķerēšanai neizmantoto vai sakarā
ar pārkāpumu izņemto licenču vērtība makšķerniekam netiek atmaksāta.
7.8. Makšķerniekam makšķerēšanas laikā
jābūt klāt personu apliecinošam dokumentam.
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8. No licencēm iegūto līdzekļu izlietojums
8.1. No licenču realizācijas posmā Salaca I
iegūtās kopējās summas 40% Salacgrīvas novada dome reizi pusgadā (līdz 31. jūlijam par
pirmo pusgadu un līdz 31. janvārim – par otro
pusgadu) ieskaita valsts pamatbudžetā Zivju
fonda veidošanai.
8.2. 60% līdzekļu no pārdotajām licencēm
posmā Salaca I tiek ieskaitīti Salacgrīvas novada domes kontā. Tos izmanto zivju resursu pavairošanai vai zivju nārsta vietu rekultivācijai
(atjaunošanai) atbilstoši Latvijas Zivju resursu
aģentūras izstrādātajiem Salacas upes zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem, kā arī
zivju resursu aizsardzībai, makšķerēšanas kontrolei, licencētās makšķerēšanas organizēšanai
un makšķerēšanas tūrisma attīstībai.
8.3. Par iegūto līdzekļu sadali un izlietošanu
posmā Salaca I ir atbildīga Salacgrīvas novada
dome. Tā nodrošina savlaicīgu noteiktas formas
pārskata par realizēto makšķerēšanas licenču
skaitu, licenču veidiem, iegūtiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā divas reizes gadā – līdz 15. jūlijam
un 15. janvārim par iepriekšējo pusgadu.
9. Lomu uzskaites kārtība
9.1. Visu veidu makšķerēšanas licenču posmā Salaca I īpašnieku obligāts pienākums ir
nodot izmantoto licenci iegādes vai izsniegšanas vietā (skatīt 7.p. adreses) ar loma uzskaites
datiem:
9.1.1. Vienreizējo 1 dienas makšķerēšanas licenču īpašniekiem 9.1. p. prasības jāizpilda
24 stundu laikā pēc licences derīguma termiņa
beigām;
9.1.2. Sezonas un gada licenču īpašniekiem
9.1. p. prasības jāizpilda 10 (desmit) dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām.
9.1.3. Taimiņa makšķerēšanas vienreizējās
1 dienas licenču īpašniekiem licences jānodod
iegādes vietā makšķerēšanas dienā pēc makšķerēšanas pabeigšanas, jāuzrāda loms (ja tāds ir)
un licencē jāreģistrē zivs suga, garums un svars.
9.2. Salacgrīvas novada dome nodrošina
savlaicīgu pārskatu iesniegšanu Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā
institūtā BIOR par iegūtajiem lomiem un makšķerēšanas sacensību rezultātiem.
9.3. Makšķernieks katras dienas iegūto
lomu ieraksta Makšķernieku lomu uzskaites
lapā pēc norādītās formas (3. pielikums) vai
elektroniskā veidā mājaslapā www.epakalpojumi.lv sadaļā eLOMS.
10. Makšķerēšanas sacensības
10.1. Posmā Salaca I kalendārā gada laikā
var tikt rīkotas šādas makšķerēšanas sacensības:
10.1.1. taimiņa (arī laša) makšķerēšanas sezonas laikā ne vairāk kā 5 (piecas) taimiņa makšķerēšanas sacensības šī nolikuma 2.2. punktā
noteiktajās zonās A, B, C un D;

10.1.2. Ziemas - pavasara un vasaras - rudens
sezonā 5 (piecas) pludiņmakšķerēšanas sacensības katrā (kopā 10 sacensības) un 3 (trīs)
zemledus makšķerēšanas sacensības.
10.2. Makšķerēšanas sacensības notiek
atbilstoši šajā nolikumā noteiktajam licenču
skaitam un cenām, kā arī ievērojot citas šajā
nolikumā noteiktās prasības un normas.
10.3. Uz taimiņa (arī laša) makšķerēšanas
sacensību dienu sacensību norises zonās vienas dienas licences netiek pārdotas personām,
kuras nav attiecīgo sacensību dalībnieki, ja
sacensību organizētājs ne vēlāk kā 10 (desmit)
dienas pirms sacensību norises rakstiski par to
informē Salacgrīvas novada domi.
10.4. Sacensību dalībnieks, kurš iegādājies
vienas dienas taimiņa makšķerēšanas licenci,
var makšķerēt katrā no sacensībām pieteiktajām zonām.
10.5. Sacensību organizētājs papildus šajā
nolikumā noteikto prasību un normu ievērošanai garantē paņemt zvīņu paraugus no visiem
sacensību laikā likumīgi noķertajiem lašiem un
taimiņiem, lai varētu nodrošināt paraugu nodošanu Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un
vides zinātniskajā institūtā BIOR.
10.6. Attiecīgo makšķerēšanas sacensību
nolikumi tiek saskaņoti atbilstoši spēkā esošajiem Makšķerēšanas noteikumiem un papildus
ar Salacgrīvas novada domi, ja tā nav šo sacensību organizētāja.
11. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi
11.1. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi ir:
11.1.1. sniegt informāciju par licencētās makšķerēšanas vietām, licencētās makšķerēšanas
organizētāju un makšķerēšanas licences iegādes iespējām laikrakstā Latvijas Vēstnesis un
vietējā laikrakstā, kā arī nodrošināt atbilstošu zonu norādes zīmju izvietošanu licencētās
makšķerēšanas posmā Salaca I;
11.1.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību saskaņā ar šī nolikuma 7.1. un 7.2.
punktu;
11.1.3. reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī reģistrēt izsniegtās
makšķerēšanas licences uzskaites žurnālā; nodrošināt šī nolikuma 4. punktā noteiktā licenču
skaita limita ievērošanu attiecīgajās makšķerēšanas zonās, dienās un sezonās;
11.1.4. nodrošināt to līdzekļu, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences, izlietošanu atbilstoši šī nolikuma 8. punktam;
11.1.5. veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma 9. punktā noteiktajai kārtībai;
11.1.6. iepazīstināt makšķerniekus ar šo nolikumu;
11.1.7. nozīmēt atbildīgo personu, kura pēc
Valsts vides dienesta pilnvarotās personas vai

Pielikums Nr. 2

NOLIKUMAM Par licencēto makšķerēšanu
Salacas upes posmā Salacgrīvas novada
administratīvajā teritorijā (POSMS «SALACA I»)
Shēma ar attiecīgo makšķerēšanas zonu norādēm

pašvaldības pilnvarotās personas statusa iegūšanas piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī reizi
gadā iesniedz Valsts vides dienestā informāciju
par veiktajiem pasākumiem ūdenstilpes apsaimniekošanā, tai skaitā par šī nolikuma 8.2.
punktā paredzētajiem pasākumiem zivju resursu papildināšanā un aizsardzībā, kā arī licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā;
11.1.8. iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par pārskaitījumiem valsts budžetā Zivju
fonda dotācijas veidošanai un no licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojumu divas reizes
gadā - līdz 15. jūlijam un 15. janvārim par iepriekšējo pusgadu;
11.1.9. līdz katra nākamā gada 1. februārim iesniegt Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un
vides zinātniskajā institūtā BIOR makšķernieku aizpildītās un atgrieztās licences turpmākai
datu apstrādei un zivju resursu novērtēšanai;
11.1.10. veikt zivju krājumu pavairošanu saskaņā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskā institūta BIOR rakstiskām
rekomendācijām.
12. Licencētās makšķerēšanas un vides
aizsardzības prasību kontrole
Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības noteikumu ievērošanas kontroli posmā
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Salaca I veic Valsts vides dienesta Jūras un
iekšējo ūdeņu pārvaldes un Dabas aizsardzības
pārvaldes valsts vides inspektori, kuri ir tiesīgi
pārkāpuma gadījumā atsavināt jebkura veida licenci, kas izsniegta licencētajai makšķerēšanai
posmā Salaca I, un piemērot citus sodus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,
kā arī Valsts vides dienesta pilnvarotās personas un Salacgrīvas novada domes pilnvarotās
personas. Atbilstoši savai kompetencei licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības noteikumu ievērošanas kontrolē posmā Salaca I
piedalās Valsts policija, Zemessardze.
13. Nolikuma darbības beigu datums
Šī nolikuma darbības laiks ir 3 (trīs) gadi,
un tā beigu datums ir 2015. gada 31. decembris.
14. Nolikuma pielikumi
14.1. Pielikums Nr. 1 – licenču paraugi
(A – G).
14.2. Pielikums Nr. 2 – shēma ar attiecīgo
makšķerēšanas zonu norādi.
14.3. Pielikums Nr. 3 – saskaņojumi.
14.4. Pielikums Nr. 4 – Salacgrīvas novada
domes Jaunā makšķernieka apliecība.
14.5. Pielikums Nr. 5 – lomu uzskaites tabula.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Pielikums Nr. 4

NOLIKUMAM Par licencēto makšķerēšanu
Salacas upes posmā Salacgrīvas novada
administratīvajā teritorijā (POSMS «SALACA I»)
Jaunā makšķernieka apliecība-licence

makšķerēšanai Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā
(posms Salaca I) no 01.01.201_. līdz 31.12.201_.
Priekšpuse

JAUNĀ MAKŠĶERNIEKA
APLIECĪBA - LICENCE
(vārds, uzvārds)
(personas kods)
(dzīvesvieta)

(saņēmēja paraksts)
(pašvaldības vadītājs), z.v.
Apliecību nav tiesības nodot lietošanā citām personām!

Aizmugure
Šī apliecība dod tiesības tās īpašniekam makšķerēt (izņemot taimiņus un lašus)
no 01.01.201_. līdz 201_.31.12. (ieskaitot) Salacas upē, sākot no tilta pār
Salacas upi Salacgrīvā augšup pret straumi līdz Salacgrīvas novada robežai
ar Alojas novadu, stingri ievērojot MK. 2009. gada 28. decembra noteikumus
Nr. 1498 Makšķerēšanas noteikumi un nolikumā par licencēto makšķerēšanu
Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā noteikto
loma lielumu un citas prasības.
“Godātais jaunais makšķerniek!
Tavas dzīvesvietas pašvaldība izsaka cerību un pārliecību, ka tu uzmanīgi
iepazīsies ar licencētās makšķerēšanas nolikumu, godprātīgi attieksies pret tā
prasību ievērošanu un mācīsi tās ievērot arī saviem vienaudžiem, neiecietīgi
izturēsies pret Salacas upes un tās krastu piegružotājiem un maluzvejniekiem,
turēsi cieņā un godā Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta un Salacas kā
nacionālās lašu indeksa upes statusu, kā arī Latvijas dabu kopumā.”
Vēlot veiksmi un “ne asakas” – Tava Salacgrīvas novada dome

Pielikums Nr. 5

NOLIKUMAM Par licencēto makšķerēšanu
Salacas upes posmā Salacgrīvas novada
administratīvajā teritorijā (POSMS «SALACA I»)
Lomu uzskaites tabulas paraugs sezonas licencēm un
gada bezmaksas licencēm
Licences veids un numurs________________________________________________
Licences īpašnieks______________________________________________________
(vārds, uzvārds)
DATUMS

1) A, B, C un D zona taimiņa makšķerēšanai;
2) 1., 2., 3. un 4. zona pārējo zivju makšķerēšanai.

ZIVJU
SUGA

SKAITS

SVARS

GARUMS

PIEZĪMES

Jūsu sniegtie dati ir nepieciešami Latvijas Zivju resursu aģentūrai to apstrādei,
iegūtās informācijas apkopošanai un Salacas upes zivju resursu datubāzes veidošanai.
Paldies! Salacgrīvas novada dome
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PIELIKUMS Salacgrīvas novada domes 19.12.2012.
lēmumam Nr. 663 (protokols Nr. 16; 95.3.§)
Saistošo noteikumu Nr. 26
Nolikums «Par licencēto makšķerēšanu Salacas
upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā
teritorijā (posms Salaca I)»

paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta
Norādāma informācija
sadaļas
Saistošo noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta
1. Projekta
nepieciešamības
2003. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 574 Licencētās amatierpamatojums
zvejas - makšķerēšanas - kārtība. Šo noteikumu 13. punkts noteicis,
ka pašvaldība apstiprina saistošos noteikumus par licencēto amatierzveju saskaņā ar nolikumu, kas saskaņots normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
Makšķerēšanas kārtību regulē arī Ministru kabineta 2006. gada 10.
janvāra noteikumi Nr. 31 Makšķerēšanas noteikumi. Turklāt 2012.
gada 31. decembrī beidzās Salacgrīvas novada domes 2009. gada
19. novembrī apstiprināto saistošo noteikumu Nr. 14 Par licencēto
makšķerēšanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (posms Salaca I) termiņš.
2. Īss projekta satura
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama licencētā makšķeizklāsts
rēšana posmā Salaca I - upes posmā, kas sākas no Salacgrīvas ostas
nožogojuma Salacas upes kreisajā krastā un no jahtu piestātnes Salacas upes labajā krastā uz augšu pret straumi līdz Salacgrīvas novada
administratīvās teritorijas robežzīmei Salacas upes krastā ar Alojas
novada administratīvo teritoriju.
Būtiskākās izmaiņas salīdzinājumā ar 2009. gada 19. novembrī apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem:
1. samazināta taimiņu makšķerēšanas sezonas licences cena
no Ls 500 uz Ls 300 sezonā vienai licencei;
2. mainās 2.2.3. punktā taimiņu - laša makšķerēšanas sezona
no 20. decembra uz 1. janvāri līdz 30 aprīlim;
3. 7. punktā ir papildu 7.1.4. punkts par elektronisko licences
tirdzniecību un uzskaiti caur SIA ZZ Dats interneta pakalpojumu mājaslapu www.pakalpojumi sadaļā eLOMS;
4. 9. punkts ir papildināts ar punktu 9.3. par eLOMS uzskaiti
elektroniski.
3. Informācija par
Tiešas ietekmes nav.
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
Tiešas ietekmes nav.
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Notikušas konsultācijas ar makšķerniekiem.
konsultācijām ar
privātpersonām
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

2013. gada 18. janvāris

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 25

Par nekustamā īpašuma nodokli
Salacgrīvas novadā 2013. gadā
APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes
2012. gada 19. decembra sēdes lēmumu Nr. 632
(protokols Nr. 16; 66.§)
Izdoti saskaņā ar likuma Par nekustamā īpašuma nodokli Pārejas noteikumu 40.1 un 47. punktu
1. Noteikt, ka pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas nekustamā īpašuma nodokļa apmērs, ja nemainās nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis, atsevišķi par katru
zemes vienību 2013. gadā nedrīkst pārsniegt
iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus)
vairāk kā par 25 procentiem. Nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums
tiek piemērots arī tādiem nekustamā īpašuma
nodokļa objektiem daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā, kas sastāv no vienas telpu grupas un zemes domājamām daļām:
1.1. kuri no jauna izveidoti privatizācijas
rezultātā. Šādā gadījumā nekustamā īpašuma
nodokļa pieauguma ierobežojumu piemēro,
vadoties no iepriekšējam taksācijas gadam aprēķinātā nodokļa par nesadalīto zemes vienību,
kas bija piekritīga katram atsevišķam dzīvoklim vai nedzīvojamai telpai;
1.2. ja attiecīgajai telpu grupai Nekustamā
īpašuma valsts kadastra reģistrā nav mainīts
telpu grupas lietošanas veids, arī gadījumos, ja
zemei ir mainīts nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis.
2. Šo noteikumu 1. punktā noteikto nodokļa
apmēra pieauguma ierobežojumu nepiemēro,
ja aprēķinātais nodoklis ir mazāks par 5 latiem.
3. Šo noteikumu 1. punktā noteiktais nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums neattiecas
uz nodokļa aprēķinu par neapstrādātu lauksaimniecības zemi.
4. Piemērojot šo noteikumu 1. punktu:
4.1. nekustamā īpašuma lietošanas mērķis
uzskatāms par nemainītu, ja Ministru kabineta
2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 496 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība noteiktajā kārtībā pašvaldība nav mainījusi nekustamā īpašuma lietošanas mērķi vai lietošanas mērķis mainīts, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, uz administratīvo aktu (iestādes lēmumu), kas atceļ iepriekš
pieņemto prettiesisko lēmumu, vai uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 93. pantu;

4.2. ja, pamatojoties uz likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 1. panta otrās daļas 13.
punktā paredzēto nosacījumu, nekustamā īpašuma nodoklis par rekonstruētu ēku iepriekšējam taksācijas gadam nav aprēķināts, nodokļa
apmēra pieauguma ierobežojumu piemēro,
ņemot vērā nodokļa summu, kāda būtu aprēķināta, ja uz šo ēku netiktu attiecināts minētais likuma nosacījums. Citos gadījumos, kad
nekustamā īpašuma nodoklis, pamatojoties
uz likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 1.
panta otrās daļas nosacījumiem, par konkrētu
nekustamā īpašuma objektu iepriekšējam taksācijas gadam nav aprēķināts, nodokļa apmēra
pieauguma ierobežojumu nepiemēro;
4.3. nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu piemēro, ja:
4.3.1. zemes vienībai nav mainīta tās kopējā platība un kopējās izmaiņas, kas radušās
pēc zemes vienības lietošanas mērķu maiņas,
nepārsniedz 10 procentus no zemes vienības
kopējās platības;
4.3.2. zemes vienību ar vienu lietošanas
mērķi sadala vairākās zemes vienībās un atdalītajām zemes vienībām nosaka tādu pašu lietošanas mērķi, kāds bija zemes vienībai pirms tās
sadalīšanas.
5. Noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu
piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz
septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa
iestāšanās brīža.
6. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku
drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā
īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no
lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:
6.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās
vērtības;
6.2. būves kadastrālās vērtības.
7. Noteikt neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei nekustamā īpašuma nodokļa
likmi 3 procentus no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Informācija nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Salacgrīvas novada dome informē, ka,
pamatojoties uz grozījumiem un papildinājumiem likumā Par nekustamā īpašuma
nodokli, 2013. taksācijas gadā nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība būs šāda:
1. 2013. taksācijas gadā likumā Par
nekustamā īpašuma nodokli noteiktais
nodokļa maksāšanas paziņojumu nosūtīšanas termiņš ir 15. februāris. Nekustamā
īpašuma nodokļa (NĪN) maksāšanas paziņojumi tiks sūtīti centralizēti visiem NĪN
maksātājiem ne vēlāk kā līdz 15. martam,
tādēļ NĪN maksātājiem, kuri līdz šim datumam nav saņēmuši paziņojumus, lūdzam
interesēties Salacgrīvas novada domes
Nekustamā īpašuma nodaļā Salacgrīvā,
Smilšu ielā 9, II korpusa 2. stāvā vai pa
tālruni 64071984. Tos īpašniekus, kuru
īpašums (-i) atrodas Liepupes pagastā, lūdzam interesēties personīgi vai rakstiskā
veidā, ziņojot Liepupes pagasta pārvaldei
Mežgravās, Liepupes pag., Salacgrīvas
nov., LV-4023 vai pa tālruni 64023931;
2. sākot ar 2013. gadu, pamatojoties uz
likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 5.
panta pirmās daļas 1.2 punktu, NĪN summa
ir samazināma par 50% no aprēķinātās nodokļa summas mājoklim un tai piekritīgai
zemei personai, kurai ir 3 vai vairāk bērni
vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā
esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni), ja
personai šajā objektā ir deklarēta dzīvesvieta kopā ar vismaz 3 no minētajiem bērniem;
3. novada dome 2012. gada 19. decembrī izdevusi saistošos noteikumus Nr. 25
Par nekustamā īpašuma nodokli 2013.
gadā, kas noteic, ka:
3.1. ja nemainās nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis, NĪN apmērs 2013. gadā
nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas

gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par
25%. Šo noteikto nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu (NPI) nepiemēro, ja
aprēķinātais nodoklis ir mazāks par 5 latiem un tas neattiecas uz papildu aprēķinu
par neapstrādātu lauksaimniecības zemi
(NPI 25% apmērā netiek piemēroti);
3.2. vidi degradējošu, sagruvušu vai
cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek
ar NĪN likmi 3% apmērā no lielākās (ēkas
vai zemes) kadastrālās vērtības;
3.3. neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei NĪN likme noteikta
3% no nekustamā īpašuma kadastrālās
vērtības. Papildu aprēķins tiks veikts pēc
Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes
reģionālās lauksaimniecības pārvaldes
datu saņemšanas 2013. gada novembrī;
4. atgādinām, ka, pamatojoties uz 2010.
gada 17. februārī izdotajiem pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 1 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtību Salacgrīvas novadā,
NĪN atvieglojumi tiek piešķirti šādām
maksātāju kategorijām, ņemot vērā NĪN
maksātāju rakstveida iesniegumu (atzinumu):
4.1. maznodrošinātām personām (ģimenēm), kam Salacgrīvas novada domes
Sociālais dienests piešķīris iepriekš minēto statusu, par to īpašumā esošo zemi un
ēkām 50% apmērā no nekustamā īpašuma
nodokļa summas, ja NĪN atvieglojuma
prasītājam Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā pieder ne vairāk kā viens
nekustamais īpašums, kas nepārsniedz
saistošajos noteikumos Nr. 1 noteikto platību, izņemot neapstrādāto lauksaimniecības zemi;
4.2. trūcīgām personām (ģimenēm),
kam novada domes Sociālais dienests pie-

šķīris trūcīgas personas statusu, par to īpašumā esošo zemi 50% apmērā (par ēkām
likuma Par nekustamā īpašuma nodokli
5. pantā noteikts 90% atvieglojums) no
nekustamā īpašuma nodokļa summas, ja
NĪN atvieglojuma prasītājam Salacgrīvas
novada administratīvajā teritorijā pieder
ne vairāk kā viens nekustamais īpašums zeme, kas nepārsniedz platību, kas noteikta iepriekš minētajos saistošajos noteikumos Nr. 1, izņemot neapstrādāto lauksaimniecības zemi;
4.3. Černobiļas AES avārijas seku likvidētājiem-invalīdiem par to īpašumā
esošo nekustamo īpašumu 50% apmērā
no nekustamā īpašuma nodokļa summas,
izņemot neapstrādāto lauksaimniecības
zemi.
Nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību
nosaka Valsts zemes dienests atbilstoši
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma prasībām.
Ja īpašumu dāvina vai atsavina, Zemesgrāmatā īpašnieka maiņu var reģistrēt pēc
tam, kad pilnībā nomaksāts NĪN par taksācijas gadu, kurā notiek īpašnieka maiņa,
un Zemesgrāmatu nodaļa par to ir pārliecinājusies tiešsaistes datu pārraides režīmā.
Nekustamā īpašuma īpašniekiem, kuri
Salacgrīvas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā savā īpašumā ieguvuši
nekustamos īpašumus, saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem mēneša
laikā no īpašumu iegūšanas brīža lūdzam
vērsties Salacgrīvas novada domes Nekustamā īpašuma nodaļā, līdzi ņemot darījuma aktu (pirkuma-pārdevuma līgums,
dāvinājuma līgums, apliecība par tiesībām
uz mantojumu utt.) vai Zemesgrāmatas
apliecību, lai laikus varētu veikt īpašnieku pārreģistrāciju. Tos īpašniekus, kuru
īpašums (-i) atrodas Liepupes pagastā, lū-

dzam par to informēt, ierodoties personīgi,
vai rakstiskā veidā ziņot Liepupes pagasta
pārvaldei Mežgravās, Liepupes pag., Salacgrīvas nov., LV-4023, vai arī pa tālruni
64023931. Ierodoties pārvaldē, līdzi jābūt
darījuma aktam (pirkuma-pārdevuma līgums, dāvinājuma līgums, apliecība par
tiesībām uz mantojumu, utt.) vai Zemesgrāmatas apliecībai, lai laikus varētu veikt
īpašnieku pārreģistrāciju.
Nekustamā īpašuma īpašnieks ir atbildīgs par nekustamā īpašuma nodokļa
(zemes nodokļa) nomaksu laikus. Maksājumus var veikt jebkurā bankā, arī ar internetbankas starpniecību. Iespējams maksājumus veikt arī Salacgrīvas novada domē
ar maksājuma karti elektroniskā veidā,
Liepupes pagasta pārvaldē ar maksājuma
karti vai skaidrā naudā un Ainažu pilsētas
pārvaldē ar maksājuma karti vai skaidrā
naudā.
Salacgrīvas novada domes norēķinu
konti:
SEB banka – kods UNLALV2X,
konts LV71UNLA0013013130848;
AS Citadele banka, kods PARXLV22,
konts LV10PARX0002241210033;
AS DnB Banka, kods RIKOLV2X,
konts LV77RIKO 0002013118289;
AS Swedbank, kods HABALV22,
konts LV18HABA 0551012205203;
Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju
domes reģistrācijas Nr. 90000059796
Vienlaikus atgādinām, ka, maksājot nekustamā īpašuma nodokli, nepieciešams
norādīt personīgā konta numuru, kas redzams nodokļa maksāšanas paziņojuma
labajā augšējā pusē. Tas nepieciešams, lai
novērstu pārpratumus, par kādu īpašumu
nodoklis tiek maksāts.
Nekustamā īpašuma nodokļa
speciāliste Valda Neimane
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Cienījamie Salacgrīvas novada iedzīvotāji!
Aicinām jūs līdz 28. februārim piedalīties Salacgrīvas novada attīstības programmas 2014. – 2020. g. un Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības 2014. – 2038. g. izstrādē un atbildēt uz
aptaujas jautājumiem par turpmākajiem novada attīstības virzieniem!
Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. Aptaujas mērķis ir noskaidrot Salacgrīvas novada iedzīvotāju viedokli par novada attīstības iespējām, problēmām un
to iespējamajiem risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus Salacgrīvas novada attīstības programmas un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei.
Aizpildītās anketas varat atstāt Ainažu pilsētas un Liepupes pagasta pārvaldēs, Svētciema, Tūjas, Liepupes, Ainažu, Korģenes vai Salacgrīvas bibliotēkās un Salacgrīvas novada domē Informācijas nodaļā. Atbildēt uz anketas jautājumiem iespējams arī elektroniski – anketa pieejama mājaslapā www.salacgriva.lv.

PIEDALIES ARĪ TU, PLĀNOSIM UN ĪSTENOSIM MŪSU NĀKOTNI KOPĀ!
1. Jūsu dzīvesvieta atrodas
(iespējama tikai 1 atbilde)
Salacgrīvas pilsētā
Salacgrīvas pagastā
Ainažu pilsētā
Ainažu pagastā
Liepupes pagastā
Citur (lūdzu, miniet kur)

6. Jūsu darba/mācību vieta atrodas
(iespējamas vairākas atbildes)
Salacgrīvas pilsētā
Salacgrīvas pagastā
Ainažu pilsētā
Ainažu pagastā
Liepupes pagastā
Ārpus Salacgrīvas novada teritorijas
Nestrādāju/ nemācos

2. Jūsu dzimums
(iespējama tikai 1 atbilde)
Sieviete
Vīrietis

7. Vai tuvāko piecu gadu laikā plānojat
mainīt dzīvesvietu?
(iespējama tikai 1 atbilde)
Jā, Salacgrīvas novada robežās
Jā, uz citu Latvijas novadu vai pilsētu
Uz ārzemēm
Nē

3. Lūdzu, norādiet savu vecumu
(iespējama tikai 1 atbilde)
līdz 18
18 – 25
26 – 45
46 – 61
62 un vairāk
4. Jūsu izglītība
(iespējama tikai 1 atbilde)
Pamata
Vidējā
Vidējā speciālā
Augstākā
5. Jūsu nodarbošanās
(iespējamas vairākas atbildes)
Skolēns
Students/-e
Uzņēmējs/-a
Privāta uzņēmuma darbinieks/-ce
Valsts, pašv. iestādes darb.
Pašnodarbināta persona
Mājsaimnieks/-ce
Bezdarbnieks/-ce
Pensionārs/-e
Cits variants (lūdzu, norādiet kāds)

8. Kur Jūs visvairāk iegūstat informāciju
par pašvaldības darbību?
(iespējamas vairākas atbildes)
Laikrakstā Auseklis (arī elektroniskajā
versijā)
TV, radio
Domē, pagasta pārvaldē
Informatīvajā izdevumā
Salacgrīvas Novada Ziņas
www.salacgriva.lv
https://twitter.com/SalacgrivasDOME
Cits variants (lūdzu, norādiet kāds)
9. Kādu informāciju, jūsuprāt, vajadzētu
vairāk?
(iespējamas vairākas atbildes)
Par pašvaldības darbību kopumā
Par jūsu pagastu/pilsētu

Par jautājumiem, kas saistīti ar nekustamo
īpašumu
Par izglītības jautājumiem
Par sociāliem pakalpojumiem
Par novadā notiekošajiem kultūras un
sporta pasākumiem
Par novadā pieejamajiem veselības
aprūpes pakalpojumiem
Par jautājumiem, kas saistīti ar
uzņēmējdarbību (piemēram, būvniecība,
uzņēmējdarbības saskaņošana)
Par pašvaldības uzņēmumu
sniegtajiem komunālajiem
pakalpojumiem
Par ūdens kvalitāti
Cits variants (lūdzu, norādiet kāds)

10. Kādi infrastruktūras uzlabojumi būtu
jāveic Jūsu pilsētā/pagastā?
Lūgums atzīmēt 3 prioritārās darbības!
Jāizkopj parki un apstādījumi
Jāremontē ielas un laukumi
Jāiekārto bērnu rotaļu laukumi
Jāuzlabo ielu apgaismojums
Vajadzētu vairāk soliņu, atkritumu
urnu, velonovietņu un tml.
Jāuzlabo satiksmes drošība ielās
(aizsargbarjeras, „guļošie policisti”,
gājēju pārejas)
Cits variants (lūdzu, norādiet kāds)

11. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu PIEEJAMĪBA jūsu pilsētā/pagastā:
Ļoti
Drīzāk
Drīzāk
apmierina apmierina neapmierina
Sabiedriskais transports
Centralizēta ūdensapgāde
Centralizēta kanalizācija
Centralizēta siltumapgāde
Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
Ārsts / ārsta palīgs (feldšeris)
Policija
Vispārējā pamatizglītība un vidējā izglītība
Vispārējā pirmsskolas izglītība
Profesionālās ievirzes izglītība (mūzika, māksla, sports)
Bibliotēku pakalpojumi
Kultūra (kultūras nami, tautas nami)
Tautas mākslas kolektīvi (kori, deju kolektīvi,
amatierteātri, ansambļi, orķestri, folklora)
Sporta pasākumi
Sadzīves pakalpojumi (frizētavas u.tml.)
12. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu KVALITĀTE Jūsu pilsētā/pagastā:
Vides sakoptība
Gājējiem domātu ielu infrastruktūra (ietves, celiņi,
gājēju pārejas u.tml.)
Veloceliņi, maršruti
Transportam paredzētā ielu/ceļu infrastruktūra
Ielu apgaismojums
Sabiedriskā transporta pakalpojumi
Atkritumu savākšana / izvešana
Centralizēta ūdensapgāde / kanalizācija
Centralizēta siltumapgāde
Namu apsaimniekošanas pakalpojumi
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
Bibliotēku pakalpojumi
Vispārējās pamata un vidējās izglītības pakalpojumi
Pirmsskolas izglītības pakalpojumi
Profesionālās ievirzes izglītības pakalpojumi
Kultūras un izklaides pasākumi
Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
Veselības aprūpes pakalpojumi
Būvvaldes pakalpojumi
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi
Mobilo telefonu sakari
Internets

Ļoti
neapmierina

Nav
pieejams

Grūti
pateikt

13. Kādi, jūsuprāt, ir LIELĀKIE
TRŪKUMI Jūsu pilsētā/pagastā?
Lūgums atzīmēt 3 aktuālākās problēmas!
Slikts ceļu stāvoklis
Nepietiekams sabiedriskā transporta
nodrošinājums
Nesakārtotas dabas teritorijas
Drošības un kārtības nodrošināšana
Veselības aprūpes pieejamība
Zema pieejamās izglītības kvalitāte
Nesakārtota ūdensapgāde un kanalizācija
Nesakārtota tūrisma infrastruktūra
Darbavietu trūkums
Cits variants (lūdzu, norādiet kāds)
14. Kādām, jūsuprāt, vajadzētu būt
PRIORITĀRAJĀM JOMĀM, ko
Salacgrīvas novadā vajadzētu attīstīt?
Lūgums atzīmēt 3 prioritārās!
Tūrisms
Sports un aktīvā atpūta
Izglītība - vispārējā/profesionālā
Kultūra
Veselības aprūpe
Infrastruktūra (ceļi, komunikācijas)
Drošība un sabiedriskā kārtība
Komunālā saimniecība (ūdens un
siltumapgāde, kanalizācija, atkritumi)
Uzņēmējdarbība
Daudzdzīvokļu māju un pašvaldības
objektu siltināšana
Būvniecība
Lauksaimniecība un lauksaimniecības
produkcijas pārstrāde
Mežizstrāde un kokapstrāde
Zivsaimniecība un zivju produktu ražošana
Derīgo izrakteņu ieguve un apstrāde
Ražošana
Cits variants (lūdzu, norādiet kāds)
15. Kāds, jūsuprāt, būtu nozīmīgākais
Salacgrīvas novada ATTĪSTĪBAS
VIRZIENS?
(Iespējama tikai 1 atbilde)
Cilvēka labklājība
Infrastruktūras attīstība
Pakalpojumu attīstība
Uzņēmējdarbības attīstība
Apkārtējā vide
Cits virziens (lūdzu, miniet kāds)
16. Norādiet trīs lietas, ar kurām jūs
lepojaties Salacgrīvas novadā!
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
17. Kādi ir, jūsuprāt, STEIDZAMĀKIE
DARBI vai PROBLĒMAS, kas pašvaldībai būtu jārisina?
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
18. Jūsu IETEIKUMI pašvaldības darba
uzlabošanai:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

PALDIES PAR IZRĀDĪTO INTERESI UN ATVĒLĒTO LAIKU APTAUJAS ANKETAS AIZPILDĪŠANAI!
Aptaujas rezultātu apkopojums būs pieejams Salacgrīvas novada interneta vietnē www.salacgriva.lv un publicēts vietējā avīzē Salacgrīvas Novada Ziņas.
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Iedzīvotāji un
uzņēmēji tiek
aicināti piedalīties
darba grupā par
tūrisma attīstību
Salacgrīvas novada attīstības programmas* un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas**
izstrādes laikā ikviens interesents tiek aicināts iesaistīties novada plānošanā, izvērtējot esošo situāciju un izaugsmes iespējas
tūrisma jomā. Katra ideja var būt būtiska
kādā konkrētā brīdī un veicināt gan Salacgrīvas novada pazīstamību, gan ekonomisko izaugsmi, gan vietējo iedzīvotāju labklājību.
Pirmā darba grupas sanāksme par tūrismu notiks 24. janvārī plkst. 11 Salacgrīvas kultūras nama kora zālē.
Interesentus lūdzam pieteikties pie Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotājas Vinetas Krūzes, zvanot 64071996, sūtot
e-pastu vineta.kruze@salacgriva.lv vai pie
Salacgrīvas Tūrisma informācijas centra
vadītāja Jura Zālīša, zvanot 64041254, sūtot e-pastu saltic.juris@salacgriva.lv
Salacgrīvas novada dome informē par
iespēju līdzdarboties darba grupās par
ekonomisko vidi, pašvaldības pārvaldību,
izglītības, kultūras, sporta, sociālajiem un
veselības jautājumiem.
Plašāku informāciju par plānošanas
jautājumiem varat saņemt, sazinoties ar
Salacgrīvas novada teritorijas plānotāju
Vinetu Krūzi pa tālr. 64071996 vai e-pastu
vineta.kruze@salacgriva.lv.
Vineta Krūze,
Salacgrīvas novada domes teritorijas
plānotāja
* Attīstības programma — vidēja termiņa
teritorijas attīstības plānošanas dokuments,
kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes
un pasākumu kopums vietējās pašvaldības
attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa
stratēģisko uzstādījumu īstenošanai
** Ilgtspējīgas attīstības stratēģija — ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas
dokuments, kurā noteikts vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums,
mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības
perspektīva

Portālā
www.Latvija.lv
var samaksāt
administratīvos
sodus
Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.Latvija.lv, izmantojot
e-pakalpojumu Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa, iespējams elektroniski
pārbaudīt un samaksāt gan Sodu reģistrā
esošos administratīvos sodus privātpersonām, gan CSDD reģistra datubāzē iekļautos
fotoradaru fiksētos pārkāpumus un stāvēšanas un apstāšanās pārkāpumu soda kvītis,
kas izrakstītas bez vadītāja klātbūtnes.
Valsts reģionālās attīstības aģentūras
(VRAA) un Iekšlietu ministrijas informācijas centra izstrādātā e-pakalpojuma
Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa lietotājiem iespējams bez maksas iegūt
informāciju par saviem, savu nepilngadīgo
bērnu, aizbildnībā un/vai aizgādnībā esošo
personu izdarītajiem administratīvajiem
pārkāpumiem. Elektroniski var samaksāt
gan sev, gan trešajām personām piemērotos
naudas sodus un segt izdevumus par apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanai veikto
pārbaudi.
Jaunais e-pakalpojums pieejams ar kādu
no portālā www.Latvija.lv piedāvātajām autentifikācijas iespējām (internetbanku, eID
karti, elektroniskā paraksta viedkarti eME).
Savukārt sodu apmaksu var veikt ar SEB
bankas, Swedbank, Norvik bankas un bankas Citadele internetbanku starpniecību.
Šobrīd portāls nodrošina pieeju 51 e-pakalpojumam un satur informāciju par 2073
valsts un pašvaldību pakalpojumu saņemšanas iespējām.
Laura Stūrīte,
VRAA Sadarbības un informācijas
departamenta projektu vadītāja
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Salacgrīvas novada domes sēdē
decembrī pieņemtie lēmumi
Sākt Salacgrīvas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2014. - 2038. gadam
izstrādi. Par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. - 2038. gadam izstrādes vadītāju apstiprināta Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja
Vineta Krūze. Izveidota Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.
- 2038. gadam izstrādes vadības grupa:
Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja Vineta Krūze; Salacgrīvas novada
domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs;
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sporta
jautājumos Dace Martinsone; Salacgrīvas
novada domes izpilddirektors Jānis Cīrulis; Salacgrīvas novada domes Attīstības
komitejas priekšsēdētājs Ivo Īstenais; Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta
vadītāja Anita Holma.
Mainīt Salacgrīvas novada attīstības
programmas darbības periodu un nosaukumu uz Salacgrīvas novada attīstības
programma 2014 – 2021.
Apstiprināt nolikumu Kārtība, kādā
tiek organizēts labdarības pasākums «No
sirds uz sirdi» Salacgrīvas novadā.
Apstiprināt nolikumu Kārtība, kādā
tiek organizēts Salacgrīvas novada jaunatnes konsultatīvās padomes labdarības
pasākums «Palīdzēsim...!».
Veikt cirsmu izsoli saimniecībā Sumbri.
Atzīt pašvaldības nekustamā īpašuma
Mednieki 1 dz. Nr. 4 Salacgrīvas pagastā
izsoli par nenotikušu.
Ieguldīt SIA Salacgrīvas ūdens pamatkapitālā naudas līdzekļus un izdarīt mantisko ieguldījumu SIA Salacgrīvas ūdens
pamatkapitālā.
Komandēt Salacgrīvas novada domes
un NVO pārstāvjus uz sadarbības pašvaldību Nīčepingu Zviedrijā laikā no 13. līdz
17. janvārim.
Noteikt Salacgrīvas novada mūzikas
skolas mūzikas instrumentu nomas maksu
Ls 2 mēnesī par vienu instrumentu, slēdzot instrumentu nomas līgumu.

Apstiprināta ar 2013. gada 1. janvāri
Salacgrīvas vidusskolas 1. - 4. klašu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas
vecāku maksu par skolēnu ēdināšanu un
domes dotāciju skolēnu ēdināšanai.
Apstiprināt ēdināšanas pakalpojumu
cenas bērnu un skolēnu ēdināšanai ar
2013. gada 1. janvāri pirmsskolas izglītības iestādē Randa un Krišjāņa Valdemāra
Ainažu pamatskolā, vecāku maksas un domes dotāciju.
Apstiprināt ēdināšanas pakalpojumu
cenas bērnu un skolēnu ēdināšanai ar
2013. gada 1. janvāri Liepupes vidusskolā, vecāku ēdināšanas maksas un domes
dotāciju.
Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadales projektu Salacgrīvas novada
vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai no 2013. gada 1. janvāra līdz
31. augustam.
Nodrošināt pašvaldības finansējumu
Ls 46 009 Limbažu un Salacgrīvas novada
sporta skolas 2013. gada pamatbudžetam
atbilstoši Salacgrīvas novada audzēkņu
skaitam.
Apstiprināt Salacgrīvas novada domes
darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu.
Noteikt atlīdzību Salacgrīvas novada
vēlēšanu komisijai un novada vēlēšanu
iecirkņu komisijām Salacgrīvas novada
domes vēlēšanu un to sagatavošanas laikā.
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 25
Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā 2013. gadā.
Finansiāli atbalstīt 25 Salacgrīvas novada biedrības.
Apstiprināt
saistošos
noteikumus
Nr. B-1 Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2013. gada pamata un speciālo budžetu.
Apstiprināt grozījumus pašvaldības iestādes Veco ļaužu mītne «Sprīdīši» nolikumā.
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 26

Nolikums «Par licencēto makšķerēšanu
Salacas upes posmā Salacgrīvas novada
administratīvajā teritorijā (POSMS «SALACA I»)»
Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības
komerciālajai zvejai Rīgas līča piekrastes
ūdeņos uz desmit gadiem individuālajam
komersantam Sēre.
Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības
komerciālajai zvejai Rīgas līča piekrastes
ūdeņos uz desmit gadiem individuālajam
komersantam Zāmi.
Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības
komerciālajai zvejai Rīgas līča piekrastes
ūdeņos uz desmit gadiem individuālajam
komersantam Alnim Mennikam.
Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības
komerciālajai zvejai Rīgas līča piekrastes
ūdeņos uz desmit gadiem individuālajam
komersantam Indāns.
Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības
komerciālajai zvejai Rīgas līča piekrastes
ūdeņos uz desmit gadiem zvejnieku saimniecībai Šoneris.
Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības
komerciālajai zvejai Rīgas līča piekrastes
ūdeņos uz desmit gadiem individuālajam
komersantam Zaļā laiviņa.
Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības
komerciālajai zvejai Rīgas līča piekrastes
ūdeņos uz desmit gadiem zvejnieku saimniecībai Lasīši.
Sadalīt Salacgrīvas novada domes
2013. gadā zvejai Rīgas līča piekrastē piešķirtos rūpnieciskās zvejas limitus.
Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību
gada nomas maksu: reņģu stāvvadam
Ls100; zivju murdam Ls 60; zivju tīklam
Ls 15; reņģu tīklam Ls 5; lucīšu murdam
Ls 15; 100 zivju āķiem Ls 10; sīkzivju
murdam Ls 60.
Ar novada domes sēdes protokolu var
iepazīties novada domē pie sekretāres
pirmdienās no 8.00 līdz 13.00 un no 14.00
līdz 18.00 vai novada mājaslapā www.salacgriva.lv.
Ilga Tiesnese

Salacgrīvas novada Kārtības nodaļas
atskaite par 2012. gada decembri
Salacgrīvas novada teritorijā esam pārbaudījuši gājēju ietvju tīrīšanu no sniega
un ledus pēc Salacgrīvas novadu domes
2010. gada 21. aprīļa saistošajiem noteikumiem Par ēku, būvju, īpašuma teritoriju un tiem piegulošo publiskā lietošanā
esošo teritoriju kopšanu un uzturēšanu
Salacgrīvas novadā.
Teritorijas apsekošana Salacgrīvā, Ainažos par sniega tīrīšanu, mutiski aizrādījumi – 7,
kaimiņu konflikti par trokšņošanu, dažādiem pārmetumiem Liepupē, Korģenē,
Tūjā, Mērniekos, Ainažos – 8,
apsekošana Salacgrīvā par ZAAO atkritumiem, izteikts aizrādījums – 3,
uz mājām Lāņos nogādāts pensionārs,
kurš bija pakritis pie slidenās pārejas pie
Mego veikala,
stāvlaukumu nesakopšana pie jūras – 1,
reidi piektdienas vakaros Salacgrīvā,
Svētciemā – 2,
apsekošana kopā ar Sociālā dienesta
darbiniekiem – 1,
aizrādījumi par atvērtu alkohola pudeli
un to lietošanu sabiedriskā vietā Salacgrīvā, Svētciemā – 3,
jebkāda veida darbība, kas rada troksni
un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru, – 1,
suņu klaiņošana Liepupē, Svētciemā,
veiktas pārrunas ar suņu saimniekiem – 6,
veikta saziedoto segu, gultasveļu, drēbju vākšana iedzīvotājiem un nogādāšana
Valmieras patversmes suņiem, kaķiem,
iedzīvotāju saņemtie iesniegumi – 5,
atbildes uz iesniegumiem – 10,
veikta Salacgrīvas novada domes 2011.
gada 20. aprīļa saistošo noteikumu Par
kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta

ielu tirdzniecība kontrole, izteikti mutiski
brīdinājumi – 2,
pamesto, klejojošo kaķu apsekošana
Korģenē un palīdzība to sterilizēšanai – 2
veiktas pārrunas ar Salacgrīvas iedzīvotāju, kurš regulāri uzturas autoostā,
veiktas pārrunas ar Ainažu iedzīvotāju
par citas personas cieņas aizskaršanu,
tikšanās Dabas aizsardzības pārvaldē
Salacgrīvā – 1,
tikšanās ar Vidzemes reģiona pārvaldes
Limbažu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieku Ivo Viļķinu,
tikšanās ar Tūjas ciema vecāko par
problēmām ciematā un to atrisināšanu.
Atgādinām Salacgrīvas pilsētas un
novada iedzīvotājiem: novada domes
saistošie noteikumi Nr. 10 Par ēku, būvju,
īpašuma teritoriju un tiem piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju kopšanu
un uzturēšanu Salacgrīvas novadā nosaka
kārtību
kādā fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā vai valdījumā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā ir
nekustamais īpašums vai tā daļa, jānodrošina īpašuma un tam pieguļošās publiskā
lietošanā esošās teritorijas uzturēšana un
sakopšana.
Saistošie noteikumi ir saistoši visām
juridiskajām un fiziskajām personām neatkarīgi no tā, vai īpašums ir vai nav reģistrēts Zemesgrāmatā vai Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā.
Saistošie noteikumi paredz:
II. Īpašumu un īpašumam pieguļošo
publiskā lietošanā esošo teritoriju uzturēšana un kopšana:
4.6. gājēju ietvju (izņemot sabiedriskā

transporta pieturvietas) attīrīšana no sniega un ledus, parādoties apledojumam –
smilšu vai šķembu izsiju kaisīšana katru
dienu līdz plkst. 8.00, ja nepieciešams,
sniega tīrīšana un smilšu vai šķembu izsiju
kaisīšana visas dienas laikā;
4.7. daudzdzīvokļu māju pagalmu teritorijas (celiņi, brauktuves, atkritumu konteineru laukumi, autostāvvietas) attīrīšana
no sniega un ledus, parādoties apledojumam – smilšu vai šķembu izsiju kaisīšana
katru dienu līdz plkst. 8.00 un, ja nepieciešams, sniega tīrīšana un smilšu vai šķembu izsiju kaisīšana visas dienas laikā;
4.8. savāktā sniega no gājēju ietvēm un
iebrauktuvēm neuzkrāšana kaudzēs, kas
pārsniedz 1 m augstumu;
4.9. sniega un ledus notīrīšana no ēku
jumtiem, balkoniem, lodžijām, lāsteku
nolaušana, lai nepieļautu sniega un ledus
krišanu no jumtiem, dzegām, balkoniem,
lodžijām; situācijās, kad tiek apdraudēta gājēju drošība un iespējama transporta
līdzekļu bojāšana, – bīstamo vietu norobežošana, nekavējoties veicot pasākumus
sniega, ledus, lāsteku novākšanai.
Aicinām ievērot šo noteikumu prasības un sniega periodā regulāri tīrīt ietves, nodrošināt gājējiem drošu un ērtu
pārvietošanos! Ar saistošo noteikumu
Nr. 10 pilnu tekstu varat iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv vai Salacgrīvas
novada domē.
Atgādinām, ka par šo noteikumu neievērošanu vainīgās personas tiks sauktas
pie administratīvās atbildības.
Gunita Bisniece, Didzis Žibals,
Salacgrīvas novada kārtībnieki

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS
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Aicinājums maksāt
nekustamā īpašuma
nodokli elektroniski
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Brāļi Auzāni ar jauno muzikālo
projektu Slavenais Jersikas
orķestris koncertē visā Latvijā

Salacgrīvas novada dome piedāvā nekustamā īpašuma nodokli par
zemi un ēkām maksāt, izmantojot e-pakalpojumu saiti www.epakalpojumi.lv.
Portālā apkopota nekustamā īpašuma nodokļa informācija. Šī nodokļa maksātājs var pieteikties saņemt no pašvaldības nodokļa maksāšanas paziņojumu pa e-pastu, izmantojot pakalpojumu Pieteikšanās
elektroniskai maksāšanas paziņojumu saņemšanai. Pašreiz nodokļa
informācija pieejama tikai fiziskām personām.
Tas ir vienkārši! Lai uzsāktu pakalpojumu, jānospiež uz saites Sākt
pakalpojumu vai Autorizēties, lai sāktu un jāautorizējas, izmantojot
kādu no portālā piedāvātajām metodēm. Ja nepieciešams iegūt informāciju par pakalpojumiem, jāizvēlas saite Pakalpojuma apraksts. Šo
pakalpojumu var izmantot nekustamo īpašumu īpašnieki vai to tiesiskie valdītāji, kuri ir internetbankas lietotāji. Norādot īpašuma (zeme,
mājoklis) personīgā konta numuru, var veikt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par citu personu.
Pakalpojums Nekustamā īpašuma nodoklis pieejams tikai tiem lietotājiem, kuri veikuši autorizāciju (aizpildījuši iesniegumu) e-pakalpojumu mājaslapā.

Pakalpojums ļauj:
pieteikties saņemt nodokļa maksāšanas paziņojumu pa e-pastu;
iegūt aktuālu informāciju par savu nekustamā īpašuma nodokli
Latvijas pašvaldībās;
veikt nodokļa samaksu par saviem īpašumiem Latvijas pašvaldībās
(skatīt zemāk Nodokļa samaksas ierobežojumi);
aplūkot un izdrukāt maksāšanas paziņojumus par saviem īpašumiem;
veikt nodokļa samaksu par citas fiziskas vai juridiskas personas
īpašumiem;
iegūt informāciju par veiktajiem nodokļa maksājumiem par sev
piederošajiem īpašumiem Latvijas pašvaldībās;
iegūt citu noderīgu informāciju (t.sk. arī juridisku) par nekustamā
īpašuma nodokli;
iespēju nosūtīt ziņojumu pašvaldībai, ja rodas jautājumi par jūsu
nekustamā īpašuma nodokli.

Nodokļa samaksas ierobežojumi
Informācija par nekustamā īpašuma nodokli šobrīd pieejama tikai
fiziskām personām. Maksāt par juridiskas personas īpašumiem iespējams, autorizējoties kā fiziskai personai un veicot maksājumu par
citu personu. Lai to veiktu, jāizvēlas pašvaldība un jānorāda juridiskās personas nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja konta numurs
(atrodas nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma labajā
augšējā pusē).
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus lūdzam būt atsaucīgiem
un izmantot šo piedāvāto pakalpojumu, jo tas ir ērts un pārskatāms
samaksas veids, tas ļauj sekot līdzi sava nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumiem.
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji var sūtīt e-pasta vēstuli
valda.neimane@salacgriva.lv vai inga.gegere@salacgriva.lv un saņemt nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojumu savā e-pastā.
Nekustamā īpašuma nodaļa

Paldies par prieku un
smaidu!
Kad Ziemassvētku un Jaungada svētku kņada jau bija rimusi, 70 novada ģimeņu saņēma
vēl kādu pārsteigumu. Jau daudzus gadus salacgrīviešu ģimenēm, pret kurām liktenis ir skarbāks, tiek dāvāts prieks – akcija
No sirds uz sirdi.
Šogad par labu cilvēku un uzņēmumu saziedotajiem līdzek-

ļiem tika sarūpētas pārtikas pakas. Tajās tika ielikts prieks gan
maziem, gan lieliem. Vēl viena
svētku diena ģimenēm!
Mīļš paldies ziedotājiem un
novada Sociālā dienesta darbiniecēm par sagādāto prieku sirdīs un smaidu tik daudzās sejās.

3 gadus jauna
sunīte Džīna meklē
labus saimniekus.

SIA LĪVIMA darbdienās un
arī brīvdienās slēpošanai

Zvanīt 25636008 vai 26443894.

Baiba Vīksna

iznomā distanču slēpes,
nūjas un zābakus.
Zvanīt – 26311299
Katra mēneša otrajā un
ceturtajā otrdienā
Salacgrīvas novada dzīvnieku
aizsardzības biedrība Mūsu ķepas
organizē

suņu apmācību
profesionāla
kinologa vadībā.
Pārdod jaunu motociklu
«KAWASAKI» 750 cm³.
Zvanīt 26673708.

Apmācība notiek telpās
Salacgrīvas centrā.
Tuvākās nodarbības
22. janvārī un 12. februārī.
Informācija pa tālr. 29130667.

Brāļi Auzāni kopā ar Oranžā
kora dziedātājiem un 5 labākajiem Latvijas mūziķiem izveidojuši muzikālu apvienību Slavenais Jersikas orķestris. Koncerts
skatītājiem sniedz visdažādāko
pozitīvu emociju, noskaņu un sajūtu gammu – sākot ar atdzimušām latviešu 30. - 60. gadu estrādes dziesmām un ugunīgām latgaliešu tautasdziesmu apdarēm,
beidzot ar straujiem Balkānu
ritmiem un patiesi aizkustinošām
latviešu tautasdziesmu versijām.
Koncerts savu kulmināciju sasniedz, kad pēc tautasdziesmas
Tumša nakte, zaļa zāle unikālās
daudzbalsības skatītāju zālē iestājas elpas aizturēts klusums,
kas pēc dažiem mirkļiem pāraug
ugunīgā Čardašā, ko kopā ar pārējiem mūziķiem izpilda viens no
Latvijas labākajiem akordeonistiem - Sergejs Ivanovs. Neaizstājamas ir Jāņa Lemeža saksofona
un klavieru solopartijas salikumā

ar Kaspara Stenkeviča trompetes improvizācijām. Tradicionāli
koncertā piedalīsies arī projekta
Rokasspiediena attālumā labi iepazītie un fantastisku atsaucību
guvušie Ēriks Upenieks (ģitāras,
bandžo), Viktors Veļičko (kontrabass) un Nauris Bartusevičs
(sitamie instrumenti). Arī šogad
brāļi Auzāni, kāpjot uz skatuves,
ievēro svarīgāko sevis izvirzīto
nosacījumu – mūzikai jābūt īstai
un dzīvai, iztiekot bez fonogrammām un ierakstiem. Lai ievērotu
šo nosacījumu, kopumā uz skatuves tiek spēlēti vairāk nekā
20 dažādi mūzikas instrumenti,
t.sk. klavieres Rīga, ko orķestris
ir apņēmies vadāt līdzi uz visiem
vairāk nekā 50 koncertiem.
Kā jau ierasts brāļu Auzānu
koncertos, arī šoreiz liela uzmanība pievērsta koncerta tehniskajam nodrošinājumam – apskaņošanai un gaismu horeogrāfijas
spēlei, ar vienu kopīgu mērķi –

ļaut cilvēkam baudīt koncertu,
aizmirst ikdienas rūpes un atpūsties.
Katrs no koncerta 7 vokālajiem solistiem sniedz skatītājiem
savu dziesmas dvēseles redzējumu, izpildot skaņdarbus latviešu,
latgaliešu, angļu, vācu, spāņu un
portugāļu valodā. Programmā iekļautas tautā iemīļotas melodijas
Ata Auzāna aranžējumā: Atkal
līst, Differente, Man šodien 18
gadu, Tumša nakte, zaļa zāle,
Start wearing purple, Debesis
ir tuvu klāt, Ripo tvaika bānītis,
Čili baba, Puķu pārdevēja, Lili
Marleen, Aijas smaids u.c.
20. janvārī 15.00 tiksimies
Salacgrīvas kultūras namā!
Biļetes uz koncertiem var iegādāties www.bilesuparadize.lv un
pasākumu norises vietās.
Papildu informācija:
Jānis Auzāns,
e-pasts janis@soundsystems.lv,
www.soundsystems.lv

16

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Jubilāriem
Sirds bagātība dāvājoša
Jums, draugi, mūžam neizsīks
Kā saule laipna, starojoša,
Kaut daža puķe ceļā nīkst.
Es nezinu, kas vakar bija,
Es nezinu, kas rītu būs.
Tik ausīs šalc kā melodija:
Sirds bagātība nesarūs!
(K. Skalbe)

Kad puteņi griežas un
sals kniebj degunā, mēs
svinam ziemu! Aukstu,
baltu, pūkainu, tik mīļu
un gaidītu! Zinu, kāds par
šiem vārdiem īgņojas un
pukst – neizbraucami ceļi,
piesnigušas takas, slidenas
ietves... Bet atzīsimies –
mēs gaidām ziemu ar balto
sniegu, pārslu mirdzumu
un sala kniebienu degunā.
Izbaudīsim šo laiku!

9. februārī plkst. 10 Ainažu kultūras namā

2013. gada 18. janvāris

Februāris bibliotēkās
1. - 28.II

Gatavošanās skolēnu projektu nedēļai

Februārī

Kopā lasām grāmatiņu – tikšanās ar
Salacgrīvas PII Vilnītis audzēkņiem
Zaļās bērnu žūrijas rezultātu apkopošana un
gatavošanās noslēguma pasākumam kopā ar
ZBR darbiniekiem
Sveču mēnesis Tūjas bibliotēkā
Sveču veidošana pēc sentēvu metodes
Starptautiskā dzimtās valodas diena
Novadnieka mākslinieka Kristapa Auzenberga
grāmatas Mani ne-darbi atvēršanas svētki
Izstādes, veltītas rakstnieku jubilejām
Sveču dienai veltīta izstāde
Degsim gaiši uguntiņu…
Bērnu žūrijas 2012 noslēguma pasākums
Par drošu internetu manā bibliotēkā
Rīta stunda bērniem Svecītes stāsti Sveču dienā
Bērnu un jauniešu žūrijas noslēgums
Tematiskā izstāde, veltīta Igaunijas un Lietuvas
Neatkarības dienām Latvijas kaimiņvalstis
agrāk un tagad
Justīnes Borozdinas un Līgas Vītolas
fotogrāfiju izstāde ES TE. TU TUR
Literatūras izstādes, veltītas rakstnieku un
dzejnieku jubilejām:
Dzejniece - noslēpumainā un mīlētā Ārijai Elksnei 85 (7.II)
Dzejā ar Latgalītes dvēseli –
Martai Bārbalei 80 (8.II)
Latviešu valodas pētnieks un sargātājs –
Jānim Endzelīnam 140 (22.II)
Manī ir divi cilvēki kā divi apģērbi… Lūcijai Zamaičai 120 (25.II)

Februārī
9.II 12.00
22.II
2.II 15
Februārī
1. - 10.II
14.II
Februārī
2.II
8.II
16.II

tikšanās ar pašizaugsmes treneri un
bioenerģētikas speciālistu Andžeju Reiteru.

Februārī

Semināra tēma «No kā veidojās liktenis»

Februārī

Par visu, kas veido mūsu likteni, attiecības starp tuvajiem, izaugsmes ātrumu,
veiksmīgumu un piemērotību strauji nākošajam, krietni smalkākajam laikmetam.
Seminārā:
ko nosargā un izglābj cilvēks, kas mums dara pāri;
ar kādiem notikumiem dzīvē līdzsvarojās vīrieši, ar kādiem notikumiem sievietes;
apziņas plašums un mūsu domu izskats katrā no šiem līmeņiem;
kādēļ vienas attiecības uzpilda, bet citas iztukšo;
cik ļoti es varu ietekmēt likteni un cik efektīvas ir dažādas garīgās vai
psiholoģiskās prakses;
kā mūs sargā, līdzsvaro, liek augt (stumda) baušļi, svētbildes, tautasdziesmas.
Kādēļ, runājot lūgšanu, cilvēks atveseļojas, bet, skaitot afirmācijas, gūst tikai
īslaicīgu rezultātu;
katrs ģimenes loceklis, katrs skolēns klasē, katrs kolēģis kolektīvā, katrs pilsonis
valstī, katra tauta pasaulē planētu Visumā veido citu. Cik ļoti to drīkst ietekmēt
un kā;
kāpēc ar vieniem cilvēkiem ir viegli, bet ar citiem grūti. Kāds ir risinājums;
praktiski vingrinājumi, meditācijas.
Semināram pieteikties, rakstot vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju
uz e-pastu in-gucis2@inbox.lv, vai īsziņā uz tel. 29210511.
Dalības maksa Ls 1.

Salacgrīvas bibliotēkas
Bērnu lit. centrs
Salacgrīvas bibliotēkas
Bērnu lit. centrs
Salacgrīvas bibliotēkas
Bērnu lit. centrs
Tūjas bibliotēka
Tūjas bibliotēka
Salacgrīvas bibliotēka
Salacgrīvas bibliotēka
Liepupes bibliotēka
Liepupes bibliotēka
Liepupes bibliotēka
Svētciema bibliotēka
Svētciema bibliotēka
Svētciema bibliotēka
Svētciema bibliotēka
Svētciema bibliotēka

2. februārī plkst. 15
Salacgrīvas bibliotēkā

salacgrīvieša
Kristapa Auzenberga
grāmatas

Semināru organizē biedrība Vecāki - Ainažu jaunatnei
sadarbībā ar Ainažu kultūras namu.
Semināru finansiāli atbalsta Salacgrīvas novada dome.

Salacgrīvas kultūras namā
20.I 15.00
25.I 18.00
31.I 19.00
9. - 10.II
15.II 18.00
23.II 20.00

Brāļi Auzāni ar jauno muzikālo projektu Slavenais Jersikas orķestris.
Brāļi Auzāni kopā ar Oranžā kora dziedātājiem un pieciem labākajiem
Latvijas mūziķiem. Ieeja: Ls 3, 4 un 5
filma Dokumentālists. Jaunais gads Kinopunktos sāksies ar 2012. gada
Lielā Kristapa balvu ieguvušo Ivara Zviedra un Ineses Kļavas filmu.
Ieeja Ls 1
Teātra TT komēdija Daudz laimes ikdienā!
Biļetes iepriekšpārdošanā līdz 25. janvārim Ls 3, pēc tam Ls 4
IV Starptautiskais Salacgrīvas masku tradīciju festivāls
(skat. reklāmu 1. lpp.)
kinofilma Sapņu komanda 1935. Ieeja Ls 1
kultūras nama tautas mākslas kolektīvu atpūtas vakars.
Ieeja ar ielūgumiem

atvēršana

Ainažu kultūras namā
23.I 10.00
2.II 19.00
9.II

17.00

16.II 18.00
22.II 19.00

bērnu rīts Pidžamu ballīte mazajiem ainažniekiem
uzņēmēju, biedrību un kultūras nama tautas mākslas kolektīvu
svētki humoristiskā gaisotnē Lai dzirkstī prieks!
Spēlēs grupa Apvedceļš
LKA laikmetīgās horeogrāfijas deju nodaļas 2. kursa studentu
dejas izrāžu vakars. Ieeja Ls 2
tautas deju kolektīvu koncerts Es mācēju danci griezt...
Viesus uzņem Ainažu jauniešu deju kolektīvs Randiņš
koris Krasts dziedās kopā ar draugiem koncertā Lai skan!

Duntes Mežgravās
Baibas Krūmiņas fotoizstāde Līvu tautas izdzīvošanas fenomens
19.I 15.00 Liepupes amatierteātra pirmizrāde - Baiba Jukņēviča
Ak, šī jaukā lauku dzīve! Lomās: Diāna – Iveta Špūle, Saimnieks –
Normunds Baumanis, Juris Jusītis – Jānis Trezuns, Pastniece –
Maiga Martinsone, Saimniece – Lija Jokste, Jopciks – Alvis Keišs,
Sinta – Vēsma Keiša, TukiņLija – Aiga Baumane, 1. pilsētniece –
Endija Pavlovska, 2. pilsētniece – Marika Skuja, Reportieris – Māris
Kalniņš. Ieeja Ls 1, skolēniem Ls 0,50
25.I 20.00 sarīkojums Liepupes pašdarbniekiem, sportistiem un biedrībām
Zvaigžņu balles ceļojums. Vada Tallink kruīza vadītājs Egīls un
airBaltic stjuarte Karlīna. Galdiņu rezervācija

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

Labdarības fonds
Ticība, Cerība, Mīlestība
Salacgrīvietis Sandis Keiselis, kuram
ir bērnu cerebrālā trieka, pēc ārstēšanas
kursa Sanktpēterburgas invalīdu rehabilitācijas centrā jau patstāvīgi stāv. Pavisam
nedaudz un ar mammas palīdzību, bet
stāv. Viņa ar puisēnu nodarbojas katru dienu un tuvākajā laikā, cerams, ka viņš varēs
staigāt. Tas nebūtu iespējams bez cilvēku
palīdzības, kas ziedoja naudu zēna ārstēšanai. Paldies visiem! Sandi uz atkārtotu
ārstēšanu Sanktpēterburgas ārsti gaida
jau martā, lai nostiprinātu iegūto rezultātu un noņemtu sejas muskuļu spasticitāti,
lai viņš varētu smaidīt. Tam nepieciešami
3000 latu. Ceram, ka ar jūsu palīdzību mēs
savāksim šo summu un dosim Sandim iespēju pabeigt ārstēšanu.

Naudu var pārskaitīt uz АS SMP Bank
vai Nordea bankas norēķinu kontiem,
mūsu reģ. Nr. 50008173931, saņēmējs ir
labdarības fonds Ticība, Cerība, Mīlestība
SMP BANK
LV92MULT1010514620010
(multikonts)
SWIFT: MULTLV2X
NORDEA
Latos – LV19NDEA0000083088858
Eiro – LV35NDEA0000083088861
Dolāros – LV72NDEA0000083088874
Rubļos – LV12NDEA0000083088887
ar atzīmi Sandim Keiselim
Jūs varat ziedot naudu Sandim, arī
piezvanot uz labdarības fonda numuru
90006684. Viena zvana maksa - 1 lats.

Avīzes izdevējs - Salacgrīvas novada dome sadarbībā ar laikraksta Auseklis redakciju.
Izdevējdarbības atļauja Nr. 1449.
Salikts datortehnikā laikraksta Auseklis redakcijā, Limbažos, Jūras ielā 6.
Iespiests SIA Latgales druka Rēzeknē, Baznīcas ielā 28. Tirāža 3000 eks.

