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Salacgrīvas novada
izdevums

Radošuma balva Salacgrīvas novadam – 
radošums ir mūsu cerība dzīvot labāk!

Salacgrīvieši Jānis Cīrulis, Dagnis Straubergs, Baiba Ozoliņa, Liena Ozola un Dace Martinsone ir priecīgi un 
gandarīti, saņemot Radošuma balvu vidējo novadu kategorijā

 16. martā Rīgas Starptautis-
kajā ekonomikas un biznesa ad-
ministrācijas augstskolā radošās 
darbības nedēļas RADI! laikā, 
kas šogad visā Latvijā norisinā-
jās no 12. līdz 18. martam, notika 
Radošuma balvas pasniegšanas 
ceremonija. Tās laikā tika pazi-
ņotas radošākās Latvijas pašval-
dības, kas īstenojušas oriģinālus 
risinājumus vietējās attīstības 
sekmēšanā, stiprinot savu identi-
tāti un veicinot sociālo un ekono-
misko aktivitāti. 
 Pirmo reizi Latvijas vēsturē 
tika piešķirtas balvas radošā-
kajām pašvaldībām. Šo balvu 
iniciējusi Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija 
(VARAM), balvas mērķis ir ro-
sināt pašvaldības dalīties labās, 
interesantās idejās un inovācijās. 
Galvenie 75 iesniegto projektu 
pieteikumu vērtēšanas kritēriji 
bija oriģinalitāte, netradicionāli 
risinājumi savas teritorijas attīs-
tības plānošanā, idejas sabied-
riskais nozīmīgums un ilgtspēja. 
Arī tas, cik pašvaldības ir atvēr-
tas jaunām idejām un to risināju-
miem. Pašvaldību pieteiktos pro-
jektus vērtēja 3 kategorijās – re-
publiku pilsētas un lielie novadi, 
vidējie novadi un mazie novadi. 
 Laureātus sveica vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības 
ministrs Edmunds Sprūdžs, kul-
tūras ministres padomnieks Jānis 
Dripe un Izglītības un zinātnes 
ministrijas valsts sekretāra viet-
niece Inga Štāle, balvā pasnie-
dzot J. Rozentāla Rīgas Mākslas 
vidusskolas audzēkņu darbus un 

iespēju piedalīties konkrētai paš-
valdībai pielāgotā radoši izglīto-
jošā apmācībā.
 Radošākās Latvijas pašval-
dības republikas pilsētu un lielo 
novadu grupā: 1. vietā Siguldas 
novads par atvērtību un prasmi 
izmantot iedzīvotāju radošās ide-
jas pašvaldības attīstības veicinā-
šanā; 2. vietā Valmieras pilsēta 
par atvērtā pirmkoda program-
matūras izmantošanu pašvaldī-
bas ikdienas funkciju veikšanā 
un pakalpojumu sniegšanā; 3. 
vietā Dobeles novads par oriģi-
nalitāti pašvaldības tēla veidoša-
nā un pazīstamības veicināšanā. 
 Vidējo novadu grupā 1. vie-
ta Salacgrīvas novadam par 
oriģinālajiem risinājumiem, 
veicinot jauniešu iesaisti darba 
tirgū; 2. vietā Salaspils novads 
par unikālu pieeju sabiedrības 
iesaistīšanā lēmumu pieņemša-
nā; 3. vietā Babītes novads par 
netradicionālu risinājumu kultū-
ras pasākuma organizēšanā un 
īstenošanā.
 Mazo novadu grupā 1. vietā 
Rūjienas novads par jaunu sa-
darbības formu izveidi starp paš-
valdību, tās iedzīvotājiem, amat-
niekiem un uzņēmējiem; 2. vie-
tā Skrundas novads par oriģi-
nālu pieeju vietējās identitātes 
stiprināšanā, prasmīgi attīstot 
pašvaldības vizuālo tēlu; 3. vietā 
Priekules novads par efektīviem 
risinājumiem vides sakopša-
nā, saglabājot kultūrvēsturisko 
mantojumu.
 Speciālbalvu par radošiem ri-
sinājumiem saņēma Alojas pilsē-

tas kultūras nams. 
 Salacgrīvas novada dome 
radošuma konkursam pieteica 
3 projektus. Pasniedzot balvu, 
VARAM pārstāvji uzsvēra nova-
dā esošo ideju bagātību un vēlmi 
dalīties idejās un to labajos risi-
nājumos. Balvu saņēma projek-
ta pieteicēji – Uzņēmējdarbības 
atbalsta centra vadītāja Dzintra 
Eizenberga, domes Informācijas 
nodaļas vadītāja Ilga Tiesnese 
un novada domes priekšsēdē-

tājs Dagnis Straubergs. Gleznu, 
pateicības rakstu un pārpilnības 
raga cepuri salacgrīvieši ieguva 
par jauniešu biznesa plānu kon-
kursu komercdarbības uzsākša-
nai Salacgrīvas novadā un paš-
valdības iniciatīvu sadarbībā ar 
uzņēmējiem, organizējot skolēnu 
starptautiskās jauniešu nomet-
nes. Tā pasniegta par pašvaldī-
bas oriģinālajiem risinājumiem, 
veicinot jauniešu iesaisti darba 
tirgū un veiksmīgu sadarbību ar 

uzņēmējiem. Projektu rezultāts 
būs vērtējams ilgtermiņā un tas 
dos ieguldījumu valsts kopējā 
ekonomiskajā izaugsmē. 
 Saņemot balvu, D. Straubergs 
teica lielu paldies ministrijai par 
atzinību, kolēģiem par ieguldī-
to darbu un aicināja braukt uz 
Salacgrīvu, lai dabā skatītu īs-
tenotos projektus un piedalītos 
Positivus un Klasiskās mūzikas 
festivālā.

Ilga Tiesnese

Pavasars pār 
Salacgrīvu

Sāk koku zarus pluinīt vēji.
Un saule augstāk pakāpjas,
Jau sniega kupenas kūst spēji
Pļavās, birzīs, mežmalās.
Sēž zīlīte uz priedes zara,
Uz savu dziesmu zīzina,
Tas smaržo viss pēc pavasara, 
Mazs pūpols sauli sveicina.
 Es staigāju gar jūras krastu,
 Ko ledus vāks vēl stipri tur,
 Šeit nāku es, lai mieru rastu,
 Nu, kur vēl jaukāk ir, nu, kur?
 Pūš pāri jūrai dzestri vēji,
 Bet tajos tomēr pavasari jūt,
 Tie kāpām pāri pārskrien spēji,
 Iekrīt vītolos un zūd. 
Nāk pavasars ar gājuputnu kāsīm, 
Ar strazdiem pirmajiem, 
Kas sveicienus mums teiks,
Ar stiprām, slapjām lietus lāsīm,
Kas ledus vāku jūrai kausēt steigs.
Saplauks ābeles un ceriņzari,
Kļūs mūsu pilsēta kā līgava,
Tā apņems sevī tevi, mani,
Tu, Salacgrīva, 

pavasara plaukumā. 

Anita Dzirnupe
2012. gada 7. marts

Vēl tikai līdz 30. marta 13.00
 - varat paspēt iesniegt projektu konkursam Sabiedrība ar dvēseli, 
ko rīko sadarbībā ar Nīderlandes asociāciju Koninklijke Nederland-
sche Heidemaatschappij (KNHM). Viena projekta īstenošanai pieej-
ams fi nansējums līdz 1000 eiro. Ja projekta izmaksas pārsniedz šo 
summu, projekta iesniedzējiem jāmeklē līdzfi nansējums. Priekšro-
ka būs tiem projektiem, kuru dalībnieki vairāk būs gatavi darīt 
pašu spēkiem. PLĀNOJOT PROJEKTA AKTIVITĀTES, JĀŅEM 
VĒRĀ, KA projektam līdz 2012.g. 15. septembrim jābūt īstenotam 
Salacgrīvas novada teritorijā! No iesniegtajiem projektiem atbalstu 
gūs 5, un projektu konkursa rezultātus paziņos līdz 15. maijam. Kon-
kursa noslēgumā (novembrī) viena no īstenoto projektu grupām, ko 
projektu vērtēšanas komisija atzīs par labāko, saņems 500 eiro bal-
vu. Ar konkursa nolikumu, pieteikuma un atskaites veidlapām varat 
iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv sadaļā Salacgrīvas novadā 
izsludināts projektu konkurss «Sabiedrība ar dvēseli».

Vēl tikai līdz 1. aprīlim,
ja esi Salacgrīvas novada

9., 10., 11. un 12. klašu skolēns
 - vari paspēt pieteikties starptautiskajai jauniešu nometnei 
Go Global Go Green. Nometnes dalībnieki būs 16 Salacgrīvas no-
vada skolēni, 9 skolēni no Salacgrīvas sadraudzības pilsētām Vā-
cijā, Zviedrijā un Igaunijā + 5 ārvalstu brīvprātīgie, 3 pieaugušie. 
NOMETNE NOTIKS ANGĻU VALODĀ! Pieteikšanās www.salac-
griva.lv. Jāaizpilda anketa angļu valodā, jāuzraksta eseja par kādu 
no divām tēmām. Pieteikumus sūti ilga.tiesnese@salacgriva.lv. Da-
lība nometnē būs bez maksas. Starptautisko jauniešu vasaras nomet-
ni fi nansē Salacgrīvas novada uzņēmēji. Informācija pieejama arī 
http://goglobalgogreen.wordpress.com.

 Pamatojoties uz iepirku-
ma (identifi kācijas Nr. SND 
2011/20-KPFI) Saules kolektoru 
uzstādīšana Salacgrīvas novada 
pašvaldības ēkās rezultātiem, 
13. februārī Salacgrīvas nova-
da dome noslēdza līgumu par 
saules kolektoru piegādi, uzstā-
dīšanu un montāžu ar SIA Alt-
energo. Kopējā līguma summa - 
Ls 45 155,26, t.sk. PVN 22% - 
Ls 8142,75. Līguma izpildes ter-
miņš - 11. maijs.
 Uzņēmējs veiktajiem būvnie-
cības darbiem dod 24 mēnešu 
garantiju no abpusēja pieņemša-
nas – nodošanas akta parakstīša-
nas brīža. Saules kolektori tiks 
uzstādīti Salacgrīvas vidusskolā 
ar max  jaudu - 43,9 kW,  Salac-
grīvas PII Vilnītis ar max  jaudu  
12,5 kW un sporta kompleksā ad-
ministratīvajā ēkā ar max  jaudu  
7,8 kW. Šajās tehnoloģijās tiks 
izmantoti materiāli un iekārtas ar 

ekomarķējumu, tātad videi drau-
dzīgi materiāli, kas ražoti ES val-
stīs ar ražotāja 10 gadu garantiju. 
Projektā plānotie sasniedzamie 
rādītāji: 
- oglekļa dioksīda emisiju sama-
zinājums 23,237 tCO2 gadā;
- oglekļa dioksīda emisiju sama-
zinājuma efektivitātes rādītājs 
0,677 kgCO2/Ls gadā, atbilstoši 
MK noteikumu Nr. 12 9. punktā 
noteiktajām prasībām.
 Atbildīgie no SIA Altenergo 
puses:  tehniskais direktors Vla-
dislavs Sokoļņikovs un būvdarbu 
tiešais vadītājs Gedimins Misjus, 
no Salacgrīvas novada domes 
puses - izpilddirektora palīgs teh-
niskos jautājumos Aivars Krū-
miņš un projektu vadītāja Sarma 
Kacara.

Saules enerģija siltajam 
ūdenim Salacgrīvas 

novadā
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Salacgrīvā nominēta gada sieviete – līdere

Līderes nominācijai no Salacgrīvas novada bija izvirzītas Salacgrīvas pilsētas bibliotēkas vadītāja Hedviga Inese Podziņa un biedrības 
Dzintarlāse vadītāja Maiga Sāre

 3. martā Salacgrīvas kultūras namā 
notika Starptautiskās sieviešu dienas 
svinības, ko organizēja Salacas baseina 
bibliotēku apvienība Salacas bibliotēkas 
un Sieviešu tiesību institūts (STI). Šādus 
svētkus STI rīko kopš 1997. gada, bet 
gada sievieti – līderi šogad sumināja sesto 
reizi.
 Pasākumu atklāja Salacgrīvas pilsētas 
bibliotēkas vadītāja Inese Hedviga Podzi-
ņa: - Vēja spārniem atkal aizritējis gads. 
Un mēs esam šeit, Salacgrīvā, manā pusē, 
manā pilsētā pie visskaistākās jūras, pie 
visskaistākās Ziemeļvidzemes upes Sala-
cas. Salacas baseina bibliotēku apvienī-
bas «Salacas bibliotēkas» valdes vārdā 
un Sieviešu tiesību institūta valdes vārdā 
sveicu visas dāmas un arī kungus Starp-
tautiskajā sieviešu solidaritātes dienā.
 Salacgrīvā šajā dienā bija sabraukušas 
dāmas no visas Latvijas – Garkalnes, Rū-
jienas, Gulbenes, Cesvaines, Vārkavas, 
Krustpils, Talsu, Pļaviņu, Madonas, Ru-
cavas, Varakļānu, Nīcas, Ogres, Engures, 
Jēkabpils, Rīgas, Alojas, Liepājas un, pro-
tams, Salacgrīvas novada. Klātesošās sie-
vietes svētkos sveica Salacgrīvas novada 
domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs. 
Viņš pastāstīja, kā novada dome sadar-
bojas ar nevalstiskajām organizācijām un 
konsultatīvajām padomēm. - Priecājos, 
ka konference notiek Salacgrīvā, un uz-
skatu, ka tikai kopā mēs varam darīt lielus 
darbus. Tieši tad mēs kļūstam interesantā-
ki, spēcīgāki un spējīgāki izdzīvot krīzēs. 
Mēs katrs varam pacelt vienu akmeni, bet 
ja mūsu ir daudz un katrs paceļam pa ak-
menim, tad redzam, cik lielu darbu varam 
kopīgi paveikt, - viņš apliecināja savā uz-
runā. Savukārt STI direktore Laila Balga 
izvērtēja padarīto 2011. gadā un runāja 
par nākotnes plāniem, ko kopīgi varētu 
darīt, lai dzīvotu labāk, aktīvāk. Bet Sa-
lacgrīvas kultūras nama vadītāja Pārsla 
Dzērve pastāstīja par novada aktīvo kultū-
ras dzīvi un lielākajiem novada svētkiem, 
ikvienu aicinot ciemos. 
 Šogad STI gada balvai bija izvirzītas 
24 sievietes līderes no visas Latvijas - 
fantastiskas savu novadu, kolektīvu, pri-
vātuzņēmumu, biedrību aktīvistes: Janī-
na Ancāne no Vārkavas novada, Emīlija 

Spalve no Galkalnes, Ārija Olande no 
Rīgas, Laima Barone no Pļaviņām, Valen-
tīna Briška no Varakļāniem, Irīna Tīre no 
Liepājas, Ausma Dzintare no Nīcas, Beni-
ta Spalviņa no Atašienes Krustpils nova-
dā, Ligita Tumanova no Madonas, Ināra 
Reimane no Garkalnes, Inta Bergmane no 
Rīgas, Anna Leivalde no Talsiem, Brigi-
ta Dreiže no Liepājas, Emīlija Vancāne 
no Talsiem, Ināra Muižniece no Cesvai-
nes, Gundega Zeme no Rucavas novada 
Dunikas, Ilze Līcīte no Cesvaines, Biruta 
Austrupa no Talsiem, Terēzija Mackare 
no Rīgas, Staņislava Poče no Varakļā-
niem, Hedviga Inese Podziņa no Salacg-
rīvas, Valda Stadgale no Rucavas, Iveta 
Valeine no Garkalnes un Maiga Sāre no 
Salacgrīvas novada. Skanot Maijas Lauk-
manes dzejai, katra nominate saņēma 
pateicības rakstu un nelielas atbalstītāju 
sarūpētas dāvaniņas. Apsveikuma vārdus 
konferences dalībniecēm un gada balvas 
pretendentēm teica ne tikai L. Balga, bet 
arī LSDSP Sieviešu apvienības valdes 
priekšsēdētāja Simona Kalniņa. Konfe-
rences dalībnieces pieņēma arī STI izstrā-
dāto politisko rezolūciju, kura tapusi sais-
tībā ar Starptautisko Sieviešu solidaritātes 
dienu, - to pasniedza S. Kalniņai.

 Pirms paša svarīgākā – gada balvas pa-
sniegšanas 2011. gada sievietei – līderei 
pagājušā gada balvas saņēmējas Sandras 
Slavišenas-Doršas apsveikumu visām 
svētku dalībniecēm nolasīja L. Balga. - 
Grūti bija izvēlēties šī gada balvas iegu-
vēju, - viņa teica, - jo visas 24 izvirzītās 
kandidātes vērtējām pēc vairākiem kri-
tērijiem, svarīgākais no tiem – lielākais 
2011. gadā sabiedriskajā darbā un dzīvē 
iesaistīto sieviešu skaits. Bet vērtēšana ir 
noslēgusies, un Sieviešu tiesību institūta 
2011. gada sieviete-līdere ir Valda Stad-
gale no Rucavas. Saņemot balvu (Ls 300) 
un pateicības rakstu, rucavniece bija ļoti 
pārsteigta: - Visu mūžu esmu strādājusi, 
negaidot uzslavu un atzinību. Nekas nav 
labāks, kā strādāt citiem! 
 Maigu Sāri no Salacgrīvas novada 
gada līderes nominācijai izvirzīja biedrī-
ba Mežābele. Pēc kopīgās fotografēšanās 
viņa teica: - Man piešķirta balva par līde-
rismu. Paldies par to! Es varu pateikties 
Dievam, ka viņš man dod sparu dzīvot 
tā, kā es dzīvoju. Man šī sabiedriskais 
darbs sākās tieši ar Sieviešu tiesību ins-
titūtu. Vadīt sabiedrisku organizāciju 
esmu iemācījusies tieši tur. STI organizē 
brīnišķīgus seminārus un konferences gan 

Latvijā, gan ārpus tās. Līdzi viņiem esmu 
augusi. Otrs sabiedriskais darbs, kurā 
esmu iesaistījusies, ir kopā ar brīnišķīga-
jām sievietēm no «Mežābeles», kuras pa-
līdz man darīt dzīvi krāsaināku. Un vēl es 
darbojos fotobiedrībā «Salacgrīva», kur 
korifeju vadībā mācos uz dzīvi skatīties 
caur objektīvu - mācos bildēt. Kad esmu 
šo sparu saņēmusi, dodos uz Ainažiem 
vadīt savu biedrību «Dzintarlāse». Saku 
lielu paldies saviem līdzcilvēkiem, kuri 
palīdz īstenot idejas! Uz līderisma balvu, 
kas ir maigs žests manam egoismam, ska-
tos divējādi – kā uz balvu par mūža ie-
guldījumu sabiedriskajā darbā un kā uz 
avansu, kas dots manos vājuma brīžos, lai 
es rastu iekšēju spēku sapurināties, pie-
celties un turpināt strādāt.
 Konferenci krāšņāku, priecīgāku un 
krāsaināku darīja Salacgrīvas kultūras 
nama pašdarbības kolektīvi – pirmsskolas 
vecuma, jauniešu deju kolektīva Randa 
un senioru deju kopas Saiva dejotāji un 
popgrupu Sapņi ar spārniem un Dzie-
dātprieks vokālistes. Amatnieku tirdziņā 
nama foajē bija iespējams iegādāties rok-
darbnieču darinājumus un pēc konferen-
ces baudīt svētku pusdienas.

Ilga Tiesnese

 apstiprināta robežu noteikšana aglo-
merācijām 3.5.1.1. aktivitātē Ūdenssaim-
niecības infrastruktūras attīstība aglome-
rācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 
2000;

 apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 8 
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 
2010. gada 19. maija saistošajos notei-
kumos Nr. 13 «Par interešu un pieaugušo 
neformālās izglītības pro grammu licencē-
šanu»;

 apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 9 
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 
2011. gada 16. februāra saistošajos no-
teikumos Nr. 3 «Par sociālās palīdzības 
pabalstiem»;

 apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 10 
Par līdzfi nansējuma samaksas kārtību par 
izglītības ieguvi Salacgrīvas novada pro-
fesionālās ievirzes izglītības iestādēs;

 nolemts norakstīt mūzikas skolas 
audzēkņu parādus par kopējo summu 
Ls 2173,50 un mākslas skolas audzēkņu 
parādus par kopējo summu Ls 774. Uzdots 
mūzikas skolas direktorei Katrīnai Boroz-
dinai un mākslas skolas direktoram Iman-
tam Klīdzējam slēgt līgumus ar audzēkņu 
vecākiem par līdzfi nansējuma apmaksas 
kārtību un nodrošināt savlaicīgu līdzfi nan-
sējuma apmaksu;

 ar 10% pašvaldības līdzfi nansējumu 
atbalstīti biedrības Zviedru ceļš projekta 
Iepazīsim Salacgrīvas novadu un Salac-
grīvas lauku sieviešu biedrības Mežābele 
projekta Nāc un radi! pieteikumi Eiropas 
Zivsaimniecības fonda fi nansētās aktivitā-
tes Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas 

maza mēroga infrastruktūras un pakalpo-
jumu attīstība rīcībā Ar zivsaimniecību un 
tūrismu saistīto pakalpojumu attīstība; 

 apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 11 
Kārtība, kādā tiek sadalīts Nodarbinātī-
bas valsts aģentūras piešķirto bezdarbnie-
ku vietu skaits pašvaldībā un tās iestādēs 
un tiek atlasītas kandidatūras uz pieprasī-
tajām darba vietām mērķprogrammā «Al-
gotie pagaidu sabiedriskie darbi» Salac-
grīvas novadā;

 nolemts piedalīties INTERREG IV A 
programmas atbalstītajā projektā Deve-
lopment and improvement of cycling route 
network in Central Baltic area (Veloceli-
ņu tīklu attīstība un uzlabošana Centrālās 
Baltijas reģionā). Salacgrīvas pašvaldības 
fi nansējuma daļa ir Ls 51 331,40, t.sk. 
Centrālās Baltijas jūras reģiona program-
mas fi nansējums Ls 41 065,10 jeb 80% no 
kopējām projekta izmaksām un pašvaldī-
bas līdzfi nansējums Ls 10 266,30 jeb 20% 
no kopējām projekta izmaksām;

 nolemts piedalīties Eiropas Zivsaimnie-
cības fonda projektu konkursā pasākumā 
Zveja iekšējos ūdeņos ar projektu Krastā 
bāzētās infrastruktūras attīstība pie Sala-
cas nēģu tača. Projekta kopējās izmaksas 
- Ls 73 200, t.sk. attiecināmās izmaksas 
Ls 60 000. Pašvaldības līdzfi nansējums 
projekta realizācijai - Ls 19 200.
 Ar pilnu domes sedes protokolu var 
iepazīties Salacgrīvas novada domē vai 
Salacgrīvas novada mājaslapā www.salac-
griva.lv sadaļā Dokumenti.

Ilga Tiesnese

Salacgrīvas novada 
domes sēdē martā:

 Marta sākumā Salacgrīvas novada domi 
apmeklēja Pārtikas un veterinārā dienesta 
(PVD) Ziemeļpierīgas pārvaldes vadītājs, 
valsts vecākais veterinārais inspektors Ma-
reks Samohvalovs. Savu vizīti Salacgrīvas 
novadā viņš skaidroja pavisam vienkārši: 
- Šajā gadā PVD vadošie darbinieki ir iz-
virzījuši mērķi apmeklēt visus novadus, lai 
pārrunātu problēmas katrā konkrētajā un 
identifi cētu vājos un stipros punktus. 
 Salacgrīvas novadā esošos uzņēmumus 
uzrauga un pārbauda Berģos esošā PVD 
Ziemeļpierīgas pārvalde, kuras fi liāles ir 
Limbažos un Ogrē. Mūsu novada pārstrā-
des uzņēmumus - AS Brīvais vilnis, SIA 
Baņķis, z.s. Bute, SIA Kurzeme GB - ap-
meklē mūsu PVD inspektori, viņi visu pār-
bauda un raksta arī sertifi kātus. 
 Par Salacgrīvas novadu un sadarbību ar 
tā uzņēmumiem M. Samohvalovs teica ti-
kai labus vārdu: - Mums izveidojusies laba 
sadarbība ar novadā esošajiem uzņēmu-

miem. Arī par ēdināšu novada skolās mums 
nav iebildumu, Liepupē, Ainažos un Salac-
grīvā strādā ļoti labi uzņēmēji. Pašvaldība 
vienmēr ir rūpējusies, lai būtu gan investī-
cijas, gan šie ēdinātāji būtu uzdevumu aug-
stumos. 
 Diskusiju objekts ir Salacgrīvas tirgus. 
PVD inspektori regulāri to apmeklē, un ne-
kādi īpašie pārkāpumi parasti netiek kon-
statēti. Runājot par zemnieku saimniecī-
bām – arī tur viss ir kārtībā. Lielie zemnieki 
kā Vecpuriņi, Tūjsmuiža, Oši, Robežnieki 
un Prauliņi nostiprinās un kļūst  spēcīgāki. 
 Iespējamā problēmu zona ir klaiņojošie 
dzīvnieki – suņi, kaķi. Bet ziņā par paš-
valdības ieceri atbalstīt privāto iniciatīvu 
novadā izveidot un uzturēt dzīvnieku pa-
tversmi, pārvaldes vadītājs jau saskata šīs 
problēmas risinājumu. - Tas ir labi, ka paš-
valdība cenšas uz vietas izrunāt  un risināt 
problēmas, - uzsvēra M. Samohvalovs.

Ilga Tiesnese

PVD Ziemeļpierīgas pārvaldes 
vadītājs apmeklē Salacgrīvu

 Salacgrīvas novada domes 2010. gada 
21. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 10  
Par ēku, būvju, īpašuma teritoriju un 
tiem pieguļošo publiskā lietošanā esošo 
teritoriju kopšanu un uzturēšanu Salac-
grīvas novadā noteikta vienota parauga 
ēku numurzīmju izvietošanas kārtība un 
obligātums. Uzaicinām juridiskās un fi zis-
kās personas, kuru īpašumā vai valdījumā 
esošās ēkas atrodas Salacgrīvas novada 
teritorijā, līdz 2012. gada 1. jūnijam iegā-
dāties un uzstādīt numura zīmes atbilstoši 
saistošo noteikumu prasībām. Ar saisto-
šo noteikumu pilnu tekstu un pielikumu, 

kurā norādīti numura zīmju paraugi, var 
iepazīties Salacgrīvas novada domē vai 
mājaslapā www.salacgriva.lv sadaļā Do-
kumenti. Numura plāksnes iespējams pa-
sūtīt PA Salacgrīvas komunālie pakalpo-
jumi (tālrunis uzziņām 64071575) vai pēc 
izvēles uzņēmumos, kas sniedz šāda veida 
pakalpojumus.
 Vienlaikus informējam, ka minēto 
prasību neizpildes gadījumā atbildīgās 
personas tiks sauktas pie administratīvās 
atbildības.

Aldis Freimanis,
Administratīvās komisijas priekšsēdētājs

Salacgrīvas novada dome informē
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 Sociālā dienesta pienākums ir sniegt so-
ciālos pakalpojumus un sociālo palīdzību. 
Viens no sociālā pakalpojuma veidiem, ko 
dienests nodrošina novada iedzīvotājiem, 
ir mājas aprūpes pakalpojumi. 2011. gadā 
Sociālais dienests mājas aprūpes pakalpo-
jumu reģistrēja Labklājības ministrijas so-
ciālo pakalpojumu reģistrā. Aprūpētājiem 
notika mācību seminārs par vecu cilvēku 
vecuma īpatnībām, aprūpētāji ieguva ap-
liecību. Trīs no dienesta aprūpētājām - 
Dace Smalkā, Ināra Borščevska un Rasa 
Baumane - apgūst aprūpētājas profesiju 
Rīgas 1. medicīnas koledžā. Mācības tiek 
organizētas sociālās aprūpes un rehabi-
litācijas kūrortviesnīcā Brīze. Pavisam 
dienestā strādā 21 aprūpētājs, kas aprūpē 
25 vientuļus pensionārus un 1. grupas in-
valīdus. 2011. gadā aprūpei mājās iztērēts 
5514 latu.
 Ilgstošās sociālās aprūpes iestādēs pa-
kalpojumus saņem 27 novada vientuļas 
personas, kuras vecuma vai slimības dēļ 
nevar sevi aprūpēt. Par veco ļaužu aprūpi 
savstarpējos norēķinos iztērēti 38 215,77 
lati. Varam justies droši veco cilvēku ap-
rūpē, jo šo pakalpojumu novadā nodrošina 
veco ļaužu mītne Sprīdīši un ilgstošās soci-
ālās aprūpes kūrortviesnīca Brīze. 
 Aprūpes un rehabilitācijas pakalpojums 
nepieciešams ne tikai veciem cilvēkiem, 
tas vajadzīgs arī bērniem. 2011. gadā no-
vadā bija 116 ģimeņu (2010. - 94), kas ir 
Sociālā dienesta uzmanības lokā. Soci-
ālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmuši 
26 bērni (2010. - 13), kas cietuši no pret-
tiesiskām darbībām. Šis pakalpojums tiek 
apmaksāts no valsts budžeta.

 Audžuģimene ir ārpusģimenes aprū-
pes forma, kas nodrošina aprūpi bērnam, 
kuram uz laiku vai pastāvīgi atņemta viņa 
ģimeniskā vide vai kura interesēs nav pie-
ļaujama palikšana savā ģimenē. Pagājušajā 
gadā ar bāriņtiesas lēmumu audžuģimenē 
tika ievietoti 9 bērni un audžuģimenei bēr-
nu uzturam, higiēnas precēm un mīkstajam 
inventāram izmaksāti 5967,83 lati. Sociālā 
dienesta speciālisti, kuri strādā ar ģimenēm 
un bērniem, iegulda lielu darbu, lai pārlie-
cinātu vecākus sadarboties ar dienestu un 
bērni varētu atgriezties savās ģimenēs.
 Sociālās palīdzības pabalstos 2011. gadā 
kopā izmaksāti 103 126,79 lati. Visvai-
rāk no budžeta tērēts garantētā minimālā 
ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai. 
Gada laikā GMI pabalstu saņēmušas 395 
personas un no Sociālā dienesta budžeta 
izmaksāti Ls 54 281. Dienesta darbinieki, 
ievērojot likumā noteiktās normas, nopietni 
izvērtē pabalsta piešķiršanas pamatotību un 
seko, vai piešķirtais pabalsts tiek izmantots 
pamatvajadzību nodrošināšanai. Ja tiek 
konstatēts, ka pabalsts netiek izmantots liet-
derīgi vai persona neiesaistās noteiktajos 
līdzdalības pasākumos, negodīgā pabalsta 
pieprasītāja daļa netiek izmaksāta. Dienesta 
darbinieces Inga, Iveta un Līga ar GMI pa-
balsta pieprasītājiem slēdz vienošanos par 
līdzdalību un seko tā izpildei. 2011. gadā 
ilgstošajiem GMI pabalsta pieprasītājiem 
tika organizētas trīs izglītojošas tikšanās ar 
dienesta darbiniekiem, kurās tika skaidrota 
pabalsta piešķiršanas kārtība, izmantošanas 
mērķis. Tikšanās reizēs tika uzaicināta spe-
ciāliste no Nodarbinātības valsts aģentūras, 
kura informēja par nodarbinātības iespē-

jām, un viena lekcija tika veltīta ģimenes 
budžeta plānošanai.
 Dzīvokļa (apkurei, malkai) pabalstiem 
iztērēti 9960,68 lati, veselības aprūpei - 
4994,67, skolēniem obligātās izglītības 
nodrošināšanā, uzsākot jauno mācību gadu, 
- 5515,15 lati, ēdināšanai un uzturzīmēs 
kopā - 14 694,93 lati. 
 Pabalstos (ārkārtas situācijā, apbedīša-
nas un piedzimšanas gadījumos), ko pie-
šķir, neizvērtējot personas ienākumus, iztē-
rēti 4790,52 lati, bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušiem bērniem, kuri turpina 
mācības, izmaksāti 2858 lati.
 2011. gadā liels atbalsts trūcīgām ģi-
menēm un GMI pabalsta saņēmējiem 
bija Latvenergo dāvanu kartes Elektrības 
norēķinu kartes - 500 kWh, ko saņēma 
119 ģimeņu. Līdz 2012. gada 31. martam 
atlikušās dāvanu kartes var saņemt novada 
1. grupas invalīdi. Lai saņemtu dāvanu kar-
ti, dienestā jāuzrāda invaliditātes izziņa un 
Latvenergo līguma numurs.
 2012. gadā Latvenergo un Latvijas Paš-
valdību savienība sāka sociālās atbalsta 
kampaņas otro posmu un nodeva dienestam 
100 dāvanu kartes Elektrības norēķinu kar-
te - 53.70 LVL. Tās tiks piešķirtas:
1) trūcīgo ģimeņu ar bērniem mājsaimnie-
cībām (ja iepriekšējās kampaņas ietvaros šī 
mājsaimniecība ir saņēmusi tikai vienu kar-
ti tieši šīs mērķa grupas ietvaros);
2) ģimenei ar bērnu invalīdu;
3) audžuģimeņu mājsaimniecībām, kurām 
piešķirts audžuģimeņu statuss un kurās dzī-
vo bērns;
4) daudzbērnu ģimenēm, kas nav saņēmu-
šas tarifa kompensāciju 2400 kWh patēri-

ņam no AS Latvenergo.
 2012. gadā būs izmaiņas saistošajos no-
teikumos Nr. 3 Par sociālās palīdzības pa-
balstiem:

 dzīvokļa pabalstu varēs saņemt pašval-
dības vientuļie vecuma pensionāri, kuriem 
nav likumīgu apgādnieku saskaņā ar LR 
Civillikumu un kuru ienākumi nepārsniedz 
90% no attiecīgā gada 1. janvārī spēkā eso-
šās minimālās darba algas valstī;
 pabalsts audžuģimenei bērna uzturam 

būs 70 latu, apģērbam un mīkstajam inven-
tāram - 30 latu,
 jauns pabalsta veids Pabalsts sociālās 

rehabilitācijas mērķu sasniegšanai.
 Izmaiņas būs arī saistošajos noteikumos 
Nr. 5 Par papildu palīdzību:
 piedzimšanas pabalsta apmērs būs 100 

latu viena bērna piedzimšanas gadījumā, ja 
abu vecāku deklarētā dzīvesvieta ir Salac-
grīvas novada administratīvā teritorija; 
 pabalsts 50 latu apmērā būs, ja viena no 

vecākiem deklarētā pamata dzīvesvieta būs 
Salacgrīvas novada administratīvā teritorija 
un šajā teritorijā deklarēta bērniņa dzīves-
vieta;
 dvīņu un vairāk bērnu piedzimšanas ga-

dījumā pabalsts būs 150 latu par katru bēr-
nu, ja abu vecāku deklarētā dzīvesvieta ir 
Salacgrīvas novada administratīvā teritori-
ja. 
 No 1. februāra sociālā darbiniece darbā 
ar ģimenēm un bērniem Līvija Bērziņa ce-
turtdienās un piektdienās strādās Salacgrī-
vā.

Anita Holma,
Salacgrīvas novada Sociālā dienesta 

vadītāja

Par sociālā dienesta darbu 2011. gadā

 Kā zināms, pavasaris ir dārz-
kopju laiks, tāpēc Izglītības, kul-
tūras un sporta biedrība Liepupe 
17. martā aicināja visus tos, ku-
riem tuva dārzkopība, apmeklēt 
Ilzes Indriksones, SIA Tagete di-
rektores un dārzu labiekārtošanas 
speciālistes ar 40 darba gadu stā-
žu, lekciju Pavasara darbi dārzā. 
Lekcijā saņēmām praktiskus pa-
domus rožu kopšanā un segšanā, 
stādu apgriešanas tehnikā, dārza 
labiekārtošanā, celiņu ierīkoša-
nā, zāliena izvēlē un kopšanā, 
nezāļu, augu slimību un kaitēkļu 
apkarošanā, koku vainagu vei-
došanā un daudzās citās jomās, 
kas aktuālas tieši pavasarī, kad 
dārzs mostas pēc ziemas miega. 

Ikviens apmeklētājs varēja uzdot 
jautājumus un uzzināt profesio-
nāļa viedokli. Aplūkojot autores 
veidotās prezentācijas, iepazi-
nām arī dārzkopības piemērus no 
citu valstu pieredzes. 
 Katram lekcijas apmeklētājam 
novēlu, lai gūtās zināšanas būtu 
lietderīgas un jau drīz mūs prie-
cētu arvien košākas dārzu aina-
vas. Paldies Salacgrīvas novada 
domei un Dagnim Straubergam 
par piešķirto fi nansējumu šīs lek-
cijas nodrošināšanai. 

Sanita Šlekone,
Izglītības, kultūras un sporta 

biedrības «Liepupe»
valdes priekšsēdētāja

Dārzkopji papildina 
zināšanas Liepupē

 Izglītības, kultūras un spor-
ta biedrībai Liepupe marts bijis 
īpaši veiksmīgs – biedrība guvusi 
atbalstu Valsts kultūrkapitāla fon-
da (VKKF) konkursā, izstrādājot 
projektu Sarunas. Tikšanās ar 
literātiem Liepupes pagastā. Ko-
pējā projekta summa ir Ls 331, 
no tiem Ls 300 ir VKKF fi nansē-
jums. Papildus piesaistīts biedrī-
bas un IK Torro līdzfi nansējums. 
Projekta laikā Liepupē viesosies 
sabiedrībā pazīstamas personī-
bas: Māris Olte, kuru iepazīsim 
sabiedrībai vēl mazliet neparastā 
rakursā – kā bērnu grāmatas Ma-
tīsa piedzīvojumi mežā autoru, 
dzejnieks Andris Akmentiņš, sir-
snīgu bērnu pasaku autore Regīna 
Ļovina un daudzu labi pazīstamu 
daiļdarbu autori - Māra Svīre un 
Vladimirs Kaijaks. 
 Laikā, kad latviešu jaunā pa-
audze dod pārliecīgu priekšroku 
modernajām tehnoloģijām un li-
teratūras nozari pārsvarā iepazīst 
tikai obligātās mācību literatūras 
aspektā, biedrība Liepupe vēlas 
iepazīstināt lauku teritorijas bēr-
nus, jauniešus un citus interesen-
tus ar latviešu literatūras daudz-

pusīgumu, organizējot izglītojošu 
literāro ciklu. Biedrības mērķis ir 
popularizēt latviešu oriģināllite-
ratūru, sniedzot iespēju klātienē 
iepazīties ar Latvijā pazīstamiem 
literātiem, uzzināt literāra darba 
tapšanas procesa aizkulises, vei-
cināt jauniešu vēlmi attīstīt savu 
talantu literatūras nozarē, sekmēt 
literatūras kā kultūras procesa 
izpausmes izpratni un tuvināt la-
sītāju rakstniekam, veicinot lite-
ratūras un kultūras vērtību pieeja-
mību sabiedrībai. Tikšanās ar li-
terātiem ir ļoti nozīmīgas dažādu 
paaudžu cilvēkiem. Tā ir iespēja 
ne tikai paplašināt apmeklētāju 
redzesloku, bet arī piesaistīt viņu 
interesi grāmatai kā nozīmīgai 
personības veidotājai. Tālab pro-
jekta laikā varēs satikties vairākas 
paaudzes – bērni, jaunieši, litera-
tūras nozares speciālisti, peda-
gogi, pensijas vecuma ļaudis, jo 
radošumam un mīlestībai uz lite-
ratūru vecuma ierobežojuma nav.

Sanita Šlekone,
Izglītības, kultūras un sporta 

biedrības «Liepupe»
valdes priekšsēdētāja

Biedrība Liepupe aicina 
uz tikšanos ar literātiem

 17. martā Ainažu kultūras 
namā ikvienam interesentam bija 
iespēja tikties ar Andžeju Rei-
teru - pašizaugsmes treneri un 
bioenerģētikas speciālistu, kurš 
mācījies bioenerģētiku Japānā un 
Taizemē, apguvis energoinfor-
mātiku, sensoriku, sociālo eko-
loģiju, apziņas higiēnu, bezkon-
takta aizsardzības tehnikas. Se-
mināra tēma - partnerattiecības, 
ģimene, veselība. Bet runājām ne 
tikai par to.
 Semināra sākumā A. Reiters 
pastāstīja par jauno Ūdensvīra 
laikmetu - par to, kā tad īsti jū-
tamies šajā pārmaiņu laikā un 
kāpēc jūtamies tieši tā. Daudzas 
lietas - likumsakarības, tehnikas, 
vērtību sistēmas - mainās. Semi-
nārā Andžejs daudz zīmēja - dvē-
seles un gara ceļu, savstarpējo 
mijiedarbību. Sievietes un vīrieša 
biolauku: kas tajā izmainās iemī-
lēšanās fāzē, kā tas izmainās pēc 
tam, kad rozā brilles krīt. Stās-
tīja, kā neielaist dzīvē rutīnu un 
saglabāt dzirkstelīti attiecībās. 
Attiecības ģimenē tiešā veidā ie-
tekmē arī mūsu bērnu fi zisko un 
garīgo veselību. Stāstījums tika 

bagātināts ar piemēriem no dzī-
ves.
 Bioenerģētikas likumi dar-
bojas arī cilvēku savstarpējās 
attiecībās, mīlestībā, draudzībā, 
partnerībā. A. Reiters uzsvēra, ka 
viens no veiksmīgu attiecību no-
slēpumiem ir godīgums - gan vie-
nam pret otru, gan, galvenokārt, 
pašam pret sevi. Ja cilvēks melo 
sev, enerģētiskā līmenī veidojas 
bloki, kas, ilgstoši krājoties, agri 
vai vēlu noved pie krīzēm attiecī-
bās, darbā, ģimenē, veselībā. Ru-
nājām par to, cik svarīgi laulāto 
šķiršanās gadījumā neturēt sevī 
dusmas un aizvainojumu. Jo dus-
mīgāks un aizvainotāks cilvēks, 
jo nespēcīgāks un neaizsargātāks 
viņš ir pret slimībām, neveik-
smēm. Galvenais ir piedot no 
sirds un apzināties, ka visu, kas 
ar mums šai dzīvē notiek, mēs 
paši esam nopelnījuši.
 Treneris stāstīja arī par kritis-
kajiem gadiem cilvēka dzīvē, kad 
mainās cilvēka bioenerģētika, 
skaidroja, ko vēlams darīt šajos 
gados vai, gluži pretēji, ko ietei-
cams nedarīt.
 Viņš uzsvēra, ka viss, kas cil-

vēkam vajadzīgs pilnai laimei, 
patiesībā ir pašos. Šīs īpašības 
ieliktas mūsos no dabas un debe-
sīm. - Sakiet paldies par to, kas 
jums pieder, un jums tiks dots ar-
vien vairāk, - viņš apliecināja.
 Noslēgumā vēl kopējā grupas 
meditācijas laikā bija iespēja pa-
lūgt piedošanu un to saņemt no 
cilvēka, kam apzināti vai neapzi-
nāti esam nodarījuši pāri.
 Bija interesanti, laiks pagāja 
nemanot. Rezultāti un iespaidi 
katram ir citādāki, vairāk vai ma-
zāk atkarīgi no iepriekšējās piere-
dzes. A. Reitera semināros cilvēki 
nenonāk nejauši. Neskaitot to, ka 
dzīvē vispār nav nejaušību, tie to-
mēr ir cilvēki, kas interesējas par 
šīm lietām, lasa ezoterisko litera-
tūru, iegulda sevis pilnveidošanā 
un garīgā attīstībā. Daudzi ar viņu 
tikās ne pirmo reizi un tāpat dau-
dzi ne pēdējo. Tas, kurš ir atradis, 
ir meklējis. Meklētais atnāk tad, 
kad esi tam gatavs.
 Paldies Salacgrīvas novada 
domei par fi nansējumu šim se-
mināram. Cilvēki, kas tur bija, 
noteikti to novērtēja!

Inga Čekaļina

Ainažos interesenti tiekas ar 
Andžeju Reiteru

Interesanta un saistoša bija tikšanās ar pašizaugsmes treneri un bioenerģētikas speciālistu Andžeju Reiteru
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 Šobrīd, kad Latvijā liela uzmanība ir 
pievērsta reformām izglītībā, mācību satura 
pārskatīšanā, alternatīvām mācību meto-
dēm, arī mums, Salacgrīvas novada latvie-
šu valodas un literatūras skolotājām, radās 
iecere doties pieredzes apmaiņā uz Ādažu 
Brīvo Valdorfa skolu (ĀBVS).
 Protams, varam izlasīt, kas ir valdorfpe-
dagoģija, kādas ir tās metodes. Taču mūsu 
mērķis bija iegūt kādu pieredzi, atziņu, ko 
arī mēs, vispārizglītojošas skolas skolotāji, 
varam izmantot ikdienas darbā ar skolē-
niem.
 23. februāra rītā ĀBVS mūs sagaidīja 
smaidīgas un viesmīlīgas skolotājas. Devā-
mies uz 7. klasi vērot pirmo mācību stundu, 
kuras garums ir 120 minūtes. Noskaidro-
jām, ka šī ir galvenā stunda, ar ko sākas 
katra diena. Pirmās 20 minūtes ar klasi tie-
kas audzinātāja, šoreiz ar 7. klasi runāja re-
torikas skolotāja, jo audzinātāja bija slima. 
Atvēlētajās minūtēs skolēni nepiespiestā 
atmosfērā ar skolotāju pieminēja aktualitā-
tes Latvijā un pasaulē, ko iepriekšējā dienā 
lasījuši, klausījušies, redzējuši, kā arī pārru-
nāja, kur piedalījušies. Tad pie klases iera-
dās latviešu valodas un literatūras skolotā-
ja, lai sāktu 100 minūšu garu cikla stundu. 
Cikla stundās tiek izmantots trīsdaļīguma 
princips. Pirmajā, tā saucamajā ritmiskajā 
daļā, septītklasnieki, stāvot kājās, skaļi lasī-
ja fragmentu no senās ķeltu leģendas Tris-
tans un Izolde. Mums, stundas vērotājām, 
sākumā nebija īstas skaidrības, kāpēc tas 
tiek darīts. Izrādās, tā ir skolēna atmodinā-
šana aktīvam mācību procesam, tās ilgums 
atkarīgs no bērna vecuma. Tad sākās stun-
das otrā - mācību - daļa, kurā skolēni atkār-
toja par divdabi un divdabja teicienu. Mā-
cību process bija ļoti interesants, dažādām 
metodēm bagāts - gan spēļu, gan koman-
du sacensība, tāpat grupu darbs, palīgos 
komandu darbā pat iesaistot mūs, viesus. 
Stundas noslēdzošajā daļā ieradās 6. klases 
skolēni, lai piedalītos skolasbiedru pēc paša 
izvēles izlasīto grāmatu prezentācijā, kas 
bija ļoti atraktīva, - skolēni uzstājās ļoti brī-
vi, nepiespiesti, saglabājot intrigu, labprāt 
atbildēja uz klātesošo jautājumiem. Intere-
santākais ir tas, ka šādā veidā skolēni cen-
šas ieintriģēt pārējos, arī skolotājus, izlasīt 
tieši viņa prezentēto grāmatu. 120 minūtes 
jeb, kā tas būtu vispārizglītojošā skolā, 
3 mācību stundas bez starpbrīža paskrēja 
nemanot. Skolēni bija motivēti, ieinteresēti 
darbam, neviens neskatījās pulkstenī, kad 
beigsies garā stunda, iztika bez mobilajiem 

telefoniem, iPhone vai kāda citu tehniskā 
izklaides līdzekļa, kas bieži vien mūsu sko-
lās skolēniem šķiet neatņemama stundas 
sastāvdaļa. 
 Pēc garā brokastu starpbrīža devāmies 
vērot literatūras stundu 10. klasē, kur sko-
lēni apguva Šekspīra Hamletu. Vidusskolē-
ni galvenokārt strādāja ar literāro tekstu, ko 
iepriekš bija izlasījuši. Galvenais akcents 
tika likts uz kritisko domāšanu. - Šī ir sko-
la, kas māca mācīties. Skola, kas māca do-
māt, - tā par savu mācību iestādi saka paši 
jaunieši. 
 Pēc stundu vērojumiem iepazināmies ar 
skolas ēku, klasēm, valdorfi ešu bērnudārza 
grupiņām un kopīgi ar skolotājām pārru-
nājām visus interesējošos jautājumus, kas 
saistīti ar valdorfpedagoģiju. Interesanti, ka 
pamatskolā ģeometriju, fi ziku, astronomi-
ju un ķīmiju skolēni sāk apgūt ātrāk nekā 
valsts vai pašvaldību skolās. Tam ir savs 
pamatojums, jo vācu fi lozofs R. Šteiners 
(valdorfpedagoģijas pamatlicējs) uzskatī-
ja, ka pedagoģijas pamatā ir pats bērns un 
viņa konkrētais vecums, kas nosaka mācību 
saturu un metodes, ar kādām jāstrādā. Jau-
tājumu bija daudz, jo mācību programma, 
pēc kuras mācās valdorfi eši, krietni atšķiras 
no mūsu skolu programmām.
 Ko mēs ieguvām no stundu vērošanas, 
no valdorfpedagoģijas mācību procesa? 
Nav svarīgi, vai mums viss patika un bija 
pieņemams, bet jaunas idejas kādas tēmas 
mācīšanai, jaunu pieredzi mācību procesā 
noteikti ieguvām. Skolotāja I. Antonova 
par viesošanos ĀBVS saka: - Tā stiprina 
apziņu, ka tas, kā darām savu darbu, ir 
pareizi, savā darbā neesam vienas. Katrs 
cilvēks ir atšķirīgs, tādēļ varam rast kādu 
ideju mūsu tālākajai darbībai. Tieši tā bija 
arī šoreiz, kaut darbs Ādažu Valdorfa skolā 
ir citādāk organizēts nekā pie mums. Gal-
venais, tika gūts apstiprinājums, ka arī mēs 
savā ikdienas mācību darbā strādājam gan 
radoši, gan izmantojam dažādas metodes. 
Varbūt reizēm piemirstam Valdorfa skolas 
latviešu valodas un literatūras skolotājas 
Ingas Zemītes teikto: - Mēs mācām nevis 
mācību priekšmetu, bet bērnu.
 Paldies par šo iespēju un atbalstu pie-
redzes apmaiņas braucienam sakām Sa-
lacgrīvas novada izglītības speciālistei 
A. Paeglei, kā arī novada skolu vadībai.

Ingūna Ādmīdiņa,
Salacgrīvas novada latviešu valodas un 

literatūras metodiskās apvienības vadītāja

Jebkura pieredze 
bagātina

 Marta brīvdienās Svētciema bibliotēkā 
skolēni devās uz tikšanos ar Dabas aizsar-
dzības pārvaldes darbiniekiem, lai iegūtu 
jaunas zināšanas par dabu. Lielāka uzmanī-
ba tika pievērsta kokiem, dzīvniekiem, put-
niem un augiem, kas atrodami Svētciema 
apkārtnē, kā arī jūras un Svētupes piekras-
tē. Sarunās ar vecāko valsts vides inspekto-
ru Guntaru Viļļu un Dabas uzraudzības un 
izglītības departamenta speciālisti-projektu 
vadītāju Intu Somu iesaistījās vairāk nekā 
20 skolēnu. Darbs pārsvarā notika grupās. 
Sākumā skolēniem vajadzēja atbildēt uz 
jautājumiem par Ziemeļvidzemes biosfēras 
rezervātu un Latvijas dabas rezervātiem ko-
pumā, saliekot pareizās atbildes no izdalīta-
jiem burtiņiem. Interesanta bija burtu mežā 
paslēpto dzīvnieku, abinieku, rāpuļu un to 
dzīvesvietu nosaukumu meklēšana. Lai 
uzzinātu, ka 2012. gada koks ir mežābele, 
skolēniem vajadzēja pareizā secībā sakārtot 
burtus krustvārdu mīklā. Par pārējiem šī un 
iepriekšējā gada dabas simboliem skolēnu 
zināšanas tika pārbaudītas, izvēloties pa-
reizos attēlus simbolu spēlē. Ne visi dalīb-
nieki zināja, ka 2012. gada dabas simboli ir 
jūras ērglis, sarkanais kailgliemezis, meža 
vizbulis jeb Daugavas anemone, Rudzīšu 
akmens Kuldīgas novadā, gludenā čūska, 
bezmugurkaulnieks - parastais krūmsūklis, 
kas apdzīvo stāvošus un lēni tekošus ūde-
ņus, spožā skudra, koši sārtā sēne - vēdek-
ļa sārtaine un jau pieminētā mežābele. Lai 
tuvāk iepazītu lielāko Latvijā ligzdojošo 
plēsīgo putnu - jūras ērgli -, grupām vaja-
dzēja aizpildīt uzdevumu tabulu, kurā bija 

jāieraksta pareizā atbilde par ligzdošanas 
un ziemošanas vietām, par mazuļu skaitu, 
putna ēdienkarti un dzīvesveidu, kā arī jā-
uzzīmē ērgļa līkais knābis.
 Tā kā koki būs pirmie objekti, ko svēt-
ciemieši iepazīs dabā, vides izglītības spe-
ciālisti tuvāk pastāstīja par dižkokiem, to 
aizsardzību, likumiem un nozīmi. Pirms 
došanās dabā tika noskaidroti nepiecieša-
mie apkārtmēri, lai attiecīgais koks varētu 
saukties par dižkoku. Svētciema zaļā rota 
ir kļavas, kastaņas, pa retam bērzam, pīlā-
dzim, vītolam, bet visbiežāk gan redzamas 
kuplās liepas un ozoli. Lai liepa būtu sauca-
ma par dižliepu, tās apkārtmēram vajadzētu 
būt 3,5 m, savukārt ozolam - 4 m.
 Kad teorētiskās zināšanas tika atsauktas 
atmiņā vai apgūtas no jauna, tās bija jāno-
stiprina praktiskā darbā. Saņēmuši novēro-
juma protokolus dižkoku apsekošanai, sko-
lēni devās vērot un mērīt kokus dabā. Darbs 
ritēja divās grupas. I. Soma palīdzēja alejas 
pētniekiem, savukārt G. Viļļa meklēja diž-
liepas Liepu ielā. Neizpalika arī ķērpju pē-
tīšana un garšošana.
 Pasākuma noslēgumā teicām paldies In-
tai un Guntaram par interesanti un saturīgi 
kopā pavadīto laiku, par zināšanām, kas 
turpmāk tiks izmantotas, vērojot un izzinot 
dabu.
 Sarunās ar bērniem radās pārliecība, ka, 
sadarbojoties ar Dabas aizsardzības pārval-
des speciālistiem, apkārtējās vides pētīšana 
tiks turpināta. 

Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

Brīvdienās skolēni mācās izzināt dabu

Jautro spēļu vakars
 Svētciema bibliotēkā Sirsniņsvētku no-
skaņās notika jautrs pasākums jauniešiem. 
Visi bija ļoti atsaucīgi un nebija mudināmi 
piedalīties atrakcijās, ko sagatavoja vadī-
tāji Elizabete un Emīls. Pasākumā pieda-
lījās 16 Svētciema jaunieši. Vakars sākās 
ar jauku pasēdēšanu pie karstas tējas un 
cepumiem, vēlāk tika spēlētas dažādas 

spēles. Lielu jautrību izraisīja stafete ar 
pārģērbšanos. Smieklīgākais bija mirklis, 
kad Santai vajadzēja noturēt visus klēpī-
sēdētājus. Vēlāk gan mūsu vilcieniņš iegā-
zās turpat grāmatu plauktos. Katras spēles 
uzvarētāji ieguva balvas. Vakars bija izde-
vies. Dalībnieki izteica vēlēšanos šādus 
pasākumus apmeklēt arī turpmāk. 

Elizabete Marcinkovska

Interesantas 
izstādes

 Svētciema bibliotēkā līdz marta vidum 
bija skatāma Valkas novada Kārķu pagasta 
jaunās mākslinieces Ilzes Beldavas adīto 
un tamborēto rotaļlietu izstāde. Tajā varēja 
sastapt draisko zaķu ģimeni, vardīšu mei-
tenes, simpātiskos pērtiķēnus, omulīgos 
lācēnus, tārpiņus, cūciņas un daudz citus 
mīļus dzīvnieciņus. Ar lielu rūpību un ra-
došu izdomu darinātās rotaļlietas piesaistī-
ja ne tikai bērnu, bet arī pieaugušo uzma-
nību un lika pasmaidīt vai atcerēties savas 
bērnības mīļmantiņas. 
 Visu martu bibliotēkas apmeklētāji var 
iepazīties ar Salacgrīvas novada izglītības 
iestāžu vēsturi. Šajā tematiskajā izstādē uz 
planšetēm izlikti materiāli no fotoalbuma, 
kas pagājušā gada nogalē izveidots, patei-
coties kādreizējā Limbažu rajona Tautas 
izglītības nodaļas vadītāja, tūjieša Jāņa 
Studera iniciatīvai un fanātismam. Inte-
resenti var iepazīties ar plašāku materiālu 
klāstu gan digitālā, gan tradicionālā veidā 

Svētciema bibliotēkā

Jautra un interesanta bija pēcpusdiena Svētciema bibliotēkā

- skatoties albumu. Fotomateriāli apkopoti 
ne tikai par esošajām izglītības iestādēm 
- skolām, bernudārziem, mūzikas un māk-
slas skolu, bet arī par jau zudušajām sko-
lām: Svētciema četrgadīgo skolu, Ausek-
ļa 1. pakāpes pamatskolu, Lāņu, Duntes, 
Korģenes, Mērnieku, Liepupes un Tūjas 
astoņgadīgo skolu, Vecmuižas un Svētcie-
ma pamatskolu.

Jautrie 
var-
dulēni 
sagaida 
ikvienu 
izstādes 
apmek-
lētāju

 Vairāk nekā mēnesi Svētciemā bija ska-
tāma Ilzes Beldavas fantastiskā rotaļlietu 
izstāde. Patīkami, ka to apskatīja ne tikai 
jaunākie bērni no bērnudārza un skolēni, 
bet arī pieaugušie bibliotēkas apmeklētā-
ji. Sagaidījām arī ciemiņus - Salacgrīvas 
lauku sieviešu biedrības Mežābele dalīb-
nieces. Interesanti bija vērot, kā tika ap-
lūkota katra tamborētā vardīte vai zaķis, 
apspriests izmantotais materiāls, dzijas, 
savilkumi un kruzulīši leļļu matos, sim-
pātiskās actiņas un deguntiņi lāčukiem, 
saskrullētās astītes sivēniem un pelēm. 
Jautra izvērtās peļu un melno kaķu de-
monstrēšana. Tā izstādi aplūkot nāk tikai 
lietpratējas, un Mežābeles dāmas tādas ir.
 Pēc izstādes aplūkošanas aktīvajām un 
radošajām kluba dalībniecēm tika piedā-
vāts ieskatīties uzziņu grāmatās par da-
žādiem vaļaspriekiem un rokdarbiem. Pie 
tējas tases raisījās sarunas par turpmāko 
sadarbību. Tā kā aprīlī tradicionālajā Bib-
liotēku nedēļā Svētciemā būs vietējo rok-
darbnieču jaunāko darinājumu izstāde, sa-
lacgrīvietes izteica vēlēšanos to papildināt 
arī ar saviem darbiem. Izstāde paredzēta 
aprīļa sākumā, tāpēc gaidīsim darbiņus jau 
marta beigās. 

Salacgrīvas 
Mežābele 

apmeklē izstādi 
Svētciemā

 Par jauko tikšanos paldies Mārītei Dun-
cītei un biedrības vadītājai Rutai Birken-
bergai.

Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

Svētciemā biedrības Mežābele dalībnieces 
apskatīja rotaļlietu izstādi un runāja par 
nākotnes plāniem
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 9. martā Siguldas 1. pamat-
skolā norisinājās Latvijas Zaļā 
punkta organizēts pasākums - 
izglītojoša diennakts nometne 
Zaļā nakts 14 - 19 gadu veciem 
skolēniem. Tajā savas zināšanas 
par dažādām vides aizsardzības 
tēmām teorētiskos un praktis-
kos uzdevumos pārbaudīja 20 
komandas – 100 skolēnu no vi-
sas Latvijas. Arī mums, Krišjāņa 
Valdemāra Ainažu pamatsko-
las 9. klases skolēniem Jolantai 
Zvaigznei, Elīzai Jūlikai, Vigo 
Bundulim, Helvijam Kostānam 
un Mārtiņam Mangulim, bija ie-
spēja piedalīties nometnē. Dalī-
bai Zaļajā naktī šogad pieteicās 
670 skolēnu, taču uz pasākumu 
tika aicinātas tikai viserudītākās 
komandas, kas savas zināšanas 
par dažādiem vides jautājumiem 
apliecināja pieteikuma anketā. 
 Lai sagatavotos misijai, sāku-
mā zinoši speciālisti mūs apmā-
cīja 5 vides izglītības darbnīcās: 

 Vairāk nekā sestā daļa Balti-
jas jūras jau ir mirusi - kas no-
tiks rīt? (vadītājs Pasaules Dabas 
fonda Ūdens programmas vadī-
tājs Ingus Purgalis); 

 Vai mēs visi esam LOHAS*? 
(vadītāja Latvijas Zaļā punkta 
mārketinga un komunikācijas 
projektu vadītāja Rita Bubina); 

 Ekodzīve: svešvārds, jaunākā 
mode vai iespēja izdzīvot? (vadī-
tāja žurnāla Vides Vēstis galvenā 
redaktore Anitra Tooma); 

 Vai tu esi gatavs dzīvei mežā? 
(vadītājs āra dzīves mācību cen-

tra Pelēkais vilks instruktors Nils 
Klints); 
 Vai šokējoša reklāmas kam-

paņa spēj mainīt cilvēku uzve-
dību? (vadītāja reklāmas aģentū-
ras MOOZ Klientu servisa vadī-
tāja Vita Gaisma).
 Darbnīcās ieguvām informā-
ciju par tādiem būtiskiem vides 
jautājumiem kā ekodzīve, izdzī-
vošana vidē, videi draudzīgs dzī-
vesveids, reklāmas ietekme uz 
cilvēku uzvedību un jūras piesār-
ņojums. 
 Pēc apmācības iegūtās zināša-
nas izmantojām praksē – devā-
mies misijā, kurā kopā ar koman-
du risinājām dažādus praktiskus 
uzdevumus: sagatavojām vides 
reklāmu, noteicām, kuri no dota-
jiem produktiem var tikt pārdoti 
ekoveikalā, noteicām videi drau-
dzīga dzīvesveida piekritējus, 
kūrām ugunskuru, noteicām zivis 
un to iespējamo izmantošanu uz-
turā, lai vismazāk ietekmētu ap-
kārtējo vidi, kā arī atbildējām uz 
25 āķīgiem jautājumiem par vidi.
  Zaļās nakts noslēgumā tika 
noskaidrota prasmīgākā planē-
tas glābēju komanda – Siguldas 
Valsts ģimnāzija, kura balvā sa-
ņēma Ls 250 dāvanu karti kopī-
gam ceļojumam. 
 Pasākums bija izdevies, un 
Zaļā nakts deva iespēju iegūt jau-
nas zināšanas un iemaņas zaļam 
dzīvesveidam. 

Jolanta Zvaigzne,
9. klases skolniece

Izglītojoša nometne 
skolēniem Zaļā nakts

 Pēdējos gados pirmsskolas 
iestādēs nonāk aizvien vairāk 
bērnu ar dažādiem attīstības trau-
cējumiem, no kuriem visbiežāk 
sastopamie ir skaņu izrunas un 
stājas traucējumi, kas ir savstarpē-
ji saistīti. Lai tos laikus novērstu 
un bērnam nerastos problēmas ar 
izglītības standarta apguvi sko-
lā, pirmsskolas izglītības iestādē 
Vilnītis licencēta jauna program-
ma bērniem ar jauktiem attīstības 
traucējumiem. Ieviešot šo prog-
rammu, svarīgi atbilstoši saga-
tavot pirmsskolas skolotājas, jo 
darbā ar bērniem, kam ir dažādi 
attīstības traucējumi, jāizmanto 
īpaša metodika. 
 Februārī katru sestdienu PII 
Vilnītis zālē skolotājām notika 
tālākizglītības kursi Pedagoģiskā 

procesa plānošana un organizē-
šana bērniem ar speciālām va-
jadzībām pirmsskolas izglītībā, 
ko vadīja VISC speciāliste Māra 
Liepniece un praktiķe, Jelgavas 
speciālās pirmsskolas izglītības 
iestādes skolotāja Māra Teika. 
Interese par šiem kursiem bija 
ļoti liela - piedalījās gandrīz visas 
Salacgrīvas novada pirmsskolas 
skolotājas no Salacgrīvas, Korģe-
nes, Svētciema un Ainažiem. 
 Kursu laikā viņas iepazinās ar 
jauktu attīstības traucējumu bērnu 
īpatnībām, darba specifi ku, pie-
mērotu darba metožu izvēli. M. 
Teika iepazīstināja ar daudzvei-
dīgo pašgatavoto mācību mate-
riālu, kas izmantojams bērniem ar 
speciālām vajadzībām. Tika dota 
iespēja smelties jaunas idejas, kā 

interesanti un daudzveidīgi iz-
mantot vienkāršus dabas materiā-
lus bērnu sīkās un lielās motorikas 
attīstībā.
 Kursu noslēgumā - mācību 
ekskursija uz Jelgavas speciālo 
pirmsskolas izglītības iestādi Ka-
molītis, lai uz vietas iepazītos ar 
mācību centru iekārtojumu atbil-
stoši speciālo bērnu vajadzībām, 
ar speciālistu kabinetu iekārto-
jumu un darba materiāliem. Kā 
apliecinājumu par dalību šajos 
kursos pirmsskolas skolotājas sa-
ņēma apliecību par tālākizglītību 
un tiesības strādāt ar bērniem ar 
speciālajām vajadzībām.

Ligita Dambe,
PII «Vilnītis» vadītājas vietniece 

izglītības jomā

PII Vilnītis
Mācās pirmsskolas skolotājas

bija bērnu acīs, skatoties multfi l-
mu Kā lupatiņas mazgājās (pēc 
Ineses Zanderes pasakas), jo bērni 
kopā ar audzinātājām bija iepazi-
nušies ar lupatiņu, cimdiņu, zeķīti 
grāmatiņā Kā lupatiņas mainījās.

 Paldies Līgai un Sandijai par 
iespēju iepazīties ar jaunākajām 
bērnu grāmatiņām un jauko rīta 
cēlienu bibliotēkā!

Anita Kauliņa,
pirmsskolas skolotāja

Pavasara vēstneši Svētciema bibliotēkā

Ainažu 
skolēni 
rūpīgi 
izvērtē, 
kurus 
no 
pārtikas 
produk-
tiem 
varētu 
tirgot 
ekovei-
kalā

Februāra sestdienās PII Vilnītis skolotājas mācījās

 Salacgrīvas novads ir ievēro-
jams ar ekoloģisko ideju popula-
rizēšanu un dažādu dabas resursu 
saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu 
ikdienas dzīvē. Lai aktualizētu 
dabas aizsardzības nepieciešamī-
bu un ekoloģisko domāšanu, no-
pietns darbs veicams novada ie-
dzīvotāju izglītošanā, ekoloģiskās 
pieejas būtības izskaidrošanā.
 Atbalstot zaļās idejas nova-
dā, pirmsskolas izglītības iestā-
de Vilnītis atsaucās Greenwalk 
un Baltijas Jūras rīcības grupas 
(BSAG) piedāvājumam rīkot bez-
maksas semināru ciklu Ekoloģis-
ka un ekonomiska saimniekoša-
na, ko vadīja bijusī salacgrīviete 
Dace Kalniņa. Seminārā iestādes 
pirmsskolas skolotāju palīdzes un 

citi interesenti 4 nodarbībās guva 
zināšanas, kā saimniekot ekolo-
ģiski, nenodarot pāri dabai. Tika 
skaidrots, kādu ļaunumu Baltijas 
jūrai nodara ķīmisko mazgāšanas 
līdzekļu nonākšana ūdenī, cik bū-
tiski ir tos nepārdozēt. Semināra 
dalībnieki uzzināja par dzeramā 
ūdens situāciju Latvijā, par ūdens 
īpašībām, noskaidroja, kāds ir vis-
labākais un visveselīgākais ūdens, 
ko lietot ikdienā. Interesanti bija 
iepazīties ar videi un cilvēkiem 
draudzīgu aromātu pasauli. Daudz 
noderīga noskaidrojām par uzkop-
šanu ar ūdeni un mikrošķiedru. 
Darbojoties ar dabai draudzīgiem 
līdzekļiem, ilgtermiņā iespējams 
ietaupīt un saimniekot ekonomis-
ki.

 Lielu interesi izraisīja daudz-
veidīgie Greenwalk piedāvātie 
ekoloģiskie tīrīšanas līdzekļi. 
PII Vilnītis vadība apsver iespēju 
pirmsskolas izglītības iestādē pa-
kāpeniski ieviest ekoloģiski tīros 
mazgāšanas līdzekļus, ikdienā 
telpu uzkopšanā lietot kvalitatīvus 
izstrādājumus no mikrošķiedras, 
lai izvairītos no ķīmisko līdzekļu 
izmantošanas un bērni augtu dro-
šā un ekoloģiskā vidē.
 Organizējot šo semināru, tika 
sperts kaut neliels solītis iestādes 
darbinieku izglītošanā un ekolo-
ģisko ideju popularizēšanā.

Ligita Dambe,
PII «Vilnītis» vadītājas vietniece 

izglītības jomā

Dzīvosim zaļi!

Mazie snīpēni priecājas par Ilzes Beldavas pašdarinātajām rotaļlietām

 PII Vilnītis Svētciema fi liāles 
mazie Snīpīši un lielie Snīpji ar 
nepacietību gaida īsta silta pava-
sara iestāšanos. Jau tagad dzirda-
mas skaļākas un klusākas putnu 
dziesmas, logos raugās sniegpulk-
stenīši un daži putnu bērni aizķē-
rušies koku zaros turpat grupas 
telpās.
 Kādā drūmā priekšpavasara 
dienā mazuļi devās ciemos uz 
Svētciema bibliotēku, kur viņus 
sagaidīja dažādi pārsteigumi. 
Vecākās grupas Snīpju audzēkņi 
klausījās, kā dzied un vidžina put-
ni Ulda Ausekļa dzejoļu krājumā 
Zīlītes pīlītes pūš, iepazinās ar 
Evijas Gulbes grāmatiņas Koko 
un Riko žurkulēniem un viņu ne-
darbiem.
 Bija iespēja samīļot valcēnietes 
Ilzes Beldavas pašdarinātās rotaļ-
lietas - pelēnus, kaķēnus, lācēnus 
un lelles. Katrs mazulis kaut uz 
nelielu laiku varēja padraudzēties 
ar šīm jaukajām mīļlietiņām. 
 Liels izbrīns un pārsteigums 

 Krišjāņa Valdemāra Aina-
žu pamatskola piedalās Eiropas 
Savienības fondu fi nansētajā 
projektā Izglītības iestāžu infor-
matizācija. Aktivitātes mērķis ir 
izglītības iestāžu nodrošināšana 
ar atbilstošu, izmaksu efektīvu, 
drošu un uzticamu informācijas 
un komunikāciju tehnoloģiju in-
frastruktūru, lai izglītības iestā-
dēs plašāk un efektīvāk izmanto-
tu informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijas, tā uzlabojot mācību 
kvalitāti un efektivitāti.
 Projekta laikā pērn skolā iz-
veidoja lokālo datortīklu. Savu-
kārt janvāra beigās skolā uzstā-
dīta interaktīvā tāfele. Komplek-
tā esošajā datorā ir modernas 
programmas, kas ļauj mūsdienīgi 
strādāt ar jaunākajiem mācību 
materiāliem. Bez tam skolotā-
jiem iespējams izveidot savus 
materiālus un padarīt izglītošanas 
procesu skolēniem saistošāku. 
Darbošanos interesantāku pada-
ra arī datu kamera, kas ļauj fo-
tografēt un fi lmēt sīkus objektus 
un parādīt tos lielā palielinājumā 

uz interaktīvās tāfeles. Moder-
nās tehnoloģijas piedāvā iespēju 
fi lmēt eksperimentus un pēc tam 
analizēt to norises. Tas ļauj sko-
lēniem izprast procesu gaitu un 
dažādās fāzes. Komplektā ietilpst 
arī vairāki ar datoru savienojami 
sensori, kas ļauj noteikt vides 
pH, temperatūru, kustību ātrumu, 
skaņu intensitāti. Šie rīki lieliski 
noderēs eksakto mācību priekš-
metu stundās, kā arī ieinteresēs 
jauniešus veikt praktiskus ekspe-
rimentus un izstrādāt zinātniskos 
darbus. Arī skolotājiem paveras 
jaunas iespējas uzskatāmi un 
vienkārši demonstrēt to, kas ie-
priekš sagādāja grūtības.
 Pagājis krietns brīdis, kopš 
darbojas jaunā tāfele. Pirmie vē-
rojumi liecina, ka skolēnu intere-
se ir pieaugusi un skolā mācību 
darbs ir kļuvis interaktīvāks.
 Projekta ietvaros drīzumā sko-
lā paredzēts uzstādīt arī jaunus 
datorus.

Ineta Lielkalne,
Krišjāņa Valdemāra Ainažu 

pamatskolas skolotāja

Krišjāņa Valdemāra Ainažu 
pamatskolas skolēniem 
mācību process kļūst 

interaktīvāks
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Jauno talantu konkurss Salacgrīvā
 Marta otrajā sestdienā Salacgrīvā jau 
13. reizi notika jauno talantu konkurss Sa-
lacgrīvas novada bērniem un jauniešiem 
vecumā līdz 18 gadiem. Šogad konkursā 
piedalījās 25 bērni, kuri dziedāja, dejoja, 
spēlēja klavieres un radīja vizuālus dar-
biņus, ko varēja apskatīt turpat kultūras 
nama foajē. 
 Konkursantu priekšnesumus vērtēja 
žūrija, skatītāji un, protams, atbalstītā-
ji. Žūrijā šogad bija Liene Hincenberga, 
Arnis Šmitiņš un Pārsla Dzērve. Vērtējot 
priekšnesumus, žūrija katrā vecuma gru-
pā noteica pirmo trīs vietu ieguvējus un 
galvenās balvas jeb Grand Prix saņēmē-
ju. Dāvanas konkursantiem sarūpēja Sa-
lacgrīvas novada dome, bet īpašu dāvanu 
vecākās grupas 1. vietai bija sarūpējis vei-
kals Līvima. 
 Kad talanti kā zvirbulīši bija sasēduši 
uz podestiem, žūrija ieņēmusi savas vie-
tas, konkurss varēja sākties! 
  Vispirms uz skatuves kāpa jaunākie 
konkursa dalībnieki vecumā līdz 7 ga-
diem. Pirmā uzstājās sešgadīgā Niki-
ja Pabērza no Ainažiem, viņa dziedāja 
dziesmiņu par burtiņu A. Piecgadniece 
Emīlija Zaprauska, kura ļoti gaida vasaru, 
kad varēs peldēties jūrā, izpildīja Miega 
dziesmiņu. Grētai Salmanei (5 gadi) ļoti 
patīk slidot un vingrot ar lielo bumbu, vi-
ņas dziesmiņa par Ķirbjumāti iepriecēja 
ikvienu zālē sēdošo. Otra piecgadniece 
Elīza Eglīte, kurai ļoti patīk dziedāt vien-
mēr un visur, bija izvēlējusies dziesmiņu 
par kaķīti un pelīti. Drošās dvīnes Amē-
lija un Matilde Vilkaules arī dziedāja par 
dzīvniekiem - Šā vai tā. Savukārt Amanda 
Hofmane savam priekšnesumam bija iz-
vēlējusies dejas improvizāciju Bārbijas 
pasaule. Pēc tam uz skatuves kāpa jaunā-
kais šī konkursa dalībnieks – divgadnieks 
Edgars Salmanis, viņš dziedāja latviešu 
tautasdziesmu Aitiņ, manu pūkainīt un 
spēlēja bungas. Viņa mamma apliecinā-
ja, ka Edgars allaž panāk visu, ko izdo-
mājis savā mazajā galviņā. Arī piecgadī-
gajai Paulai Eglītei ļoti patīk dziedāt un 
dejot. Meitene bija jautra, krāsaina un 
dzīvespriecīga kā lietutiņš, par kuru bija 
viņas dziesmiņa. Trīsgadīgā dzīvespriecī-
gā Emīlija Goba uz skatuves kāpa kopā 
ar savu māmiņu, lai dziedātu dziesmiņu 
Mazuļu rotaļas. Šī vecuma grupas uzstā-
šanos ar diviem priekšnesumiem noslēdza 
sešgadīgais Maksis Kārlis Grandbergs. 
Puisim jau uzkrāta prāva koncertu un 
konkursu pieredze. Maksis ir zinātkārs, 
sportisks un optimistisks puisis, lasa grā-
matas, spēlē spēles un aizraujas ar auto-
modelīšu kolekcionēšanu. Šobrīd viņa 
kolekcijā jau ir 80 modelīšu. 
 Nākamajā vecuma grupā uzstājās bērni 
no 8 līdz 13 gadiem. Pirmā bija astoņga-

Ļoti interesantu dziesmu salacgrīviešiem 
dziedāja un rādīja Saule Ķurena

Piepalīdzot bērnudārza vadītājai Baibai Kotānei, savam priekšnesumam gatavojas konkur-
sa jaunākais dalībnieks – divgadnieks Edgars Salmanis

dīgā Enija Rutka - muzikāls dabas bērns, 
mīļa, draudzīga, priecājas par visu ne-
parasto. Viņa dziedāja dziesmiņu Rūķis 
Mika un Miedziņš. Nākamais konkursa 
dalībnieks bija desmitgadīgais pianists 
Linards Kupcis ar Tokatīni. Viņš daudz 
lasa, aizraujas ar lego un mācās mūzikas 
skolā spēlēt klavieres. Deviņgadīgajai Lī-
vai Saulītei no Ainažiem patīk dziedāt, 
spēlēt klavieres, konkursā viņa dziedāja 
Sapņi lai nāk. Saule Ķūrēna par sevi bija 
rakstījusi tā: - Man ir 8 gadi un patīk zī-
mēt, dziedāt un apgleznot dažādas lietas. 
Pērn skolas Talantu konkursā viņa pieda-
lījās ar dziesmu Joka pēc alfabēts, kurā 
katram alfabēta burtam ir zīmējums. Šo 
dziesmiņu viņa izpildīja arī tagad. Tūdaļ 
pēc tam savu vietu pie klavierēm ieņēma 
11 gadniece Vanesa Marta Rutka - drau-
dzīga, izpalīdzīga, aktīva un sportiska 
meitene. Nedaudz vēlāk viņa rādīja savu 
otro priekšnesumu – dziedāja fi nāla dzies-
miņu Bērnības sala no izrādes Momo. Nā-
kamā konkursa dalībniece - divpadsmit-
gadīgā jautrā, draudzīgā un izpalīdzīgā 
Justīne Jamonte, kura konkursā piedalījās 
ne pirmo reizi -, izpildīja dziesmu Aicinā-
jums. Ainažnieks Jānis Sustrups dziedā-
ja Tētis mednieks. Jānim ir 13 gadu, ļoti 
patīk dziedāt, mācās spēlēt arī dažādus 
mūzikas instrumentus. Vēl šajā vecuma 
grupā startēja divpadsmitgadīgā Asnāte 
Kalniņa - sportiska, jautra un mērķtiecīga 
meitene, kura tēta ģitāras pavadījumā iz-
pildīja dziesmu Threy. 
 Vecākajā konkursa dalībnieku grupā 

(14 – 18 gadu) pirmā ar dziesmu Uguns kā 
gaiss uzstājās Regita Karīna Strence – jau-
ka, smaidošai 17 gadniece. Nākamā kon-
kursante – četrpadsmitgadīgā liep upiete 
Amanda Krūmiņa, kura labprāt sporto un 
čato ar draugiem, konkursā dziedāja Spār-
ni un vējš. Guna Brenda Pogule (14 gadu) 
apgūst akordeona, klavieru spēli un arī 
solodziedāšanu. Viņa uzstājās ar skaņ-
darba Valsis klavierizpildījumu. 16 gadu 
vecā liepupiete Rita Krūmiņa Liepupes 
vidusskolā ir skolēnu padomes priekšsē-
dētāja, organizē pasākumus un atrod laiku 
arī dziedāt korī. Pacietīgās, uzņēmīgās dī-
džejmeitenes izpildījumā izskanēja dzies-
ma Dīdžeja sirds. Piecpadsmitgadīgajam 
Arnim Leimanim patīk meitenes un elek-
tronika. Par sevi viņš rakstījis tā: - Esmu 
diezgan izskatīgs zēns ar labu smaidu. 
Arnis spēlē basģitāru, bet konkursā dejoja 
tektonik. Alise Lubiņa, sportiska, komuni-
kabla, 17 gadīgā meitene, kurai ļoti patīk 
dziedāt, izpildīja dziesmu Nosargāt sevi. 
15 gadīgais Reinis Maurītis dzied jau no 
4 gadu vecuma, Salacgrīvas mūzikas 
skolā 6 gadus apgūst klavierspēli, dzied 
popgrupā Sapņi ar spārniem un ir sācis 
komponēt. Žūriju, skatītājus un atbalstītā-
jus viņš priecēja ar paša sacerēto dziesmu 
Nedomā.
 Kamēr žūrija apspriedās, skatītāji va-
rēja nobalsot par sev tīkamāko priekš-
nesumu. Tas, kura saldumu traukā bija 
visvairāk konfekšu, kļuva par šī konkursa 
skatītāju simpātiju. Bet vēl pirms tam liels 
paldies jāsaka pedagogiem, kuri bērnus 

sagatavo, iedrošina, pamudina piedalīties 
konkursos. Paldies Lolitai Jakabsonei, 
Baibai Kotānei, Agrai Jankovskai, Agitai 
Zvejniecei un Katrīnai Borozdinai! Patei-
coties pedagogiem, mūsu bērni ir tik dros-
mīgi, lai kāptu uz skatuves un piedalītos 
šādos konkursos. 
 Pēc krietnas apspriešanās žūrija bija 
gatava paust savu viedokli un apbalvot 
dalībniekus un uzvarētājus. 
 Jaunākajā grupiņā katrs bērns saņē-
ma balvu par drosmi, uzdrīkstēšanos, 
un skaisto priekšnesumu. 3. vieta tika 
piešķirta Maksim Kārlim Grandbergam, 
2. – Edgaram Salmanim, bet divas pirmās 
– Emīlijai Zaprauskai un Emīlijai Gobai. 
Vidējā vecuma grupā 3. vieta Jānim Sus-
trupam, 2. – Saulei Ķūrenai, 1. – Asnātei 
Kalniņai. Vecākajā grupā 3. vieta Alisei 
Lubiņai, 2. – Regitai Karīnai Strencei, 
1. – Reinim Maurītim. Skatītāju simpā-
tijas balvu šajā konkursā ieguva Asnāte 
Kalniņa. Grand Prix (mobilo telefonu) 
saņēma Vanesa Marta Rutka. 
 Žūrija bija ļoti iepriecināta par jauka-
jiem, sirsnīgajiem un atraktīvajiem priekš-
nesumiem. Arnis Šmitiņš bija pārsteigts: - 
Šogad jaunākais dalībnieks mums jau di-
vos gados dzied. Kas būs nākamajā gadā? 
Patiess pārsteigums - mums Salacgrīvā ir 
radies savs Eltons Džons, tas priecē! 
 Bet tad jau vēl tikai uzvarētājas Vane-
sas Martas Rutkas dziesma, aplausi, ap-
sveikumi. Tiksimies 14. Talantu konkursā 
nākamā gada marta otrajā sestdienā! 

Ilga Tiesnese

Lieldienu 
iešūpošana 

Brīvdabas muzejā
 Lielā diena iezīmē laiku, kad 
diena un nakts kļuvusi viena ga-
ruma. Tad gaisma uzveic tumsu, 
diena kļūst garāka jeb lielāka par 
nakti. Iestājas pavasaris. Šogad 
tas notika 20. martā, bet saskaņā 
ar tautas tradīcijām šo notikumu 
var svinēt veselas 3 dienas. Tā-
pēc svētdien, 18. martā, Salacgrī-
vas novada folkloras kopa Ciela-
va Brīvdabas muzeja Gadatirgus 
laukumā rīdziniekiem un pilsētas 
viesiem rādīja Lielās dienas svi-
nēšanas tradīcijas.
 - Zemes māte ir modusies, 
un mēs aicinām svinēt pavasara 
atnākšanas svētkus - Lielo die-
nu. Pušķosim un iesvētīsim šū-
poles, apdziedāsimies, krāsosim 
un ripināsim olas, piedalīsimies 
olu kaujās, sitīsim vecos podus 
un izspēlēsim senās rotaļas, - 
aicināja kopas vadītāja Zenta 
Mennika.

 Visupirms šūpoles izrotāja ar 
pūpoliem, sniegpulksteņiem, sa-
plaukušiem bērzu zariņiem un 
krāsainiem dzīpariem un, dzies-
mu dziedot, iesvētīja. Pirmā šū-
polēs sēdināta tika saimniece – 
Etnogrāfi skā brīvdabas muzeja 
direktora vietniece Una Sedle-
niece, viņu izšūpināja Cielavas 
šoferītis Imants Tomsons. Patei-
cībā par šūpošanu Imants saņēma 
nevis olu, bet gan ielūgumu mu-
zeja apmeklējumam. Par kārtīgu 
pūpolu pērienu pirmslieldienu 
laikā parūpējās Renāte, bet Inga 
un Mairita mudināja sasit pērnā 
gada iedauzītos māla podus, Ilma 
un otra Inga pieskatīja olu ripinā-
šanu un rotaļas.
 Visas dienas garumā varēja 
šūpoties šūpolēs, krāsot olas sī-
polu mizās, vizināties zirga mu-
gurā, mēroties spēkiem koka un 
īsto olu ripināšanā, spēlēt senās 

Folkloras kopa Cielava kopā ar rīdziniekiem un pilsētas viesiem iesvēta Lieldienu šūpoles Etnogrāfi skajā 
brīvdabas muzejā

koka spēles kopā ar Aldoni Bal-
diņu, apskatīt Intas Lūses veido-
tās zaķu, kumeļu un pūķu olas. 
Diena paskrēja nemanot. Priecīgi 
par svētkiem bija gan lielie, gan 

mazie apmeklētāji, muzeja dar-
binieki, priecājās arī Cielavas 
dalībnieces Z. Mennika, Inga 
Cīrule, Renāte Bērziņa, Ilma Lu-
biņa, Inga Kuka, Mairita un Ilze 

Andersones un mazās Zēģelītes 
dziedātājas Zenta Cielava, Ane-
te Grīnberga un Endija Ramona 
Roska.

Ilga Tiesnese
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 Marta otrajā sestdienā Ainažos notika 
tradicionālais pasākums Dziesma manai 
paaudzei, kurā savu dziedātprasmi un ta-
lantu rādīja 20 lieli un mazi ainažnieki un 
tuvākās apkārtnes dziedātāji. 
 Vakara vadītājs Zintis Sārs skatītājus 
un dziedātājus vispirms iepazīstina ar kon-
kursa žūriju – Lāsmu Homku, Rūtu Maz-
kalni un Inesi Apsaloni no Valmieras un 
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju 
Dagni Straubergu. Viņi konkursu atklāja 
ar kopīgi dziedātu Bēdu manu, lielu bēdu, 
kas der visām paaudzēm, visos laikos 
un visās dzīves situācijās. Ikviens vēlēja 
veiksmi dalībniekiem un, protams, viņu 
lielajam atbalstītāju pulkam: - Nebaidie-
ties, lai skan, lai kustas, nenogurstot līdz 
pašām beigām!
 Ar skaļiem aplausiem skatītāji sveica 
dziedātāju pavadošo grupu - mūziķus Vil-
ni Stepanovu, Eināru Kalniņu, Aivi Irme-
ju, Gintu Kopštālu un Agitu Zvejnieci. Pie 
skaņu pults šajā vakarā bija Jānis Runcis. 
Topošā mūzikas menedžere un producente 
Alīna Štāle pieteica konkursantus. Pirmais 
uzstājās ilggadējais konkursa dalībnieks 
Mārtiņš Maksimovs, ar dziesmu Nē, mīļā, 
nē! no grupas Jūrkante repertuāra. Nāka-
mā dalībniece Kitija Šohireva ienesa kon-
kursā starptautisku skanējumu, jo dzīvo 
kaimiņos, Igaunijā. Kitija izpildīja dzies-
mu Country Roads. Aiva Luste-Muciņa 
dziesmu Dāvāja Māriņa izpildīja kopā ar 
savu mazo meitiņu Lieni. - Gluži kā Aija 
Kukule, - teica vakara vadītājs Zintis. Sa-
vukārt žūrija pateicās Aivai par iespēju at-
griezties jaunībā. Lote Veckalne konkursā 
piedāvāja Lienes Candy dziesmu Dīdžeja 
sirds. Žūrija atzinīgi novērtēja Lotes izpil-
dījumu – ātra un dinamiska dziesma, ļoti 
saskaņots tērps. Vija un Reinis Maurīši 
dziedāja Reiņa sacerēto dziesmu Nedomā, 
kuras vārdu autori ir Agita Zvejniece un 
Reinis pats. Žūrija savā lēmuma bija vien-
balsīga – visi četri desmitnieki! Arī Elza 
Jirgensone ar izjusti izpildīto dziesmu He-
artlines uzrunāja žūriju un saņēma četrus 
desmitniekus. Ar krāsainiem ziepju bur-
buļiem rotāti, izskanēja Unas Jēgeres Krā-
saini sapņi. Danas Tomsones dziesmu Ir 
kāds krāšņāku darīja Ketas Līdakas fl autas 
spēle. Nākamā konkursante Katrīna Kari-
ņa šajā konkursā startējusi vairākkārt, šo-

Ļoti atraktīvs bija Jāņa Muciņa un Katrīnas Kariņas 
priekšnesums, izpildot dziesmu Dzied’ ar mani, tautu 
meita

Uzvarētāja vecākajā grupā Elza 
Jirgensone

Uzvarētāja jaunākajā grupā – Alīna 
Balode

Ainažos Dziesma manai paaudzei

reiz viņa dziedāja Nevajag raudāt. Žūrija 
par dziedājumu teica labus vārdus: - Var 
iemācīties dziedāt, var iemācīties kustē-
ties, bet nevar iemācīties harismu - tev 
tā piemīt. Tev ir pasakains balss tembrs, 
pareizi izvēlēta dziesma. Jutām emocijas, 
pārliecināji! Arī viņa saņēma žūrijas vis-
augstāko vērtējumu. Katrīna palīdzēja arī 
citiem konkursa dalībniekiem un uzstājas 
kā bekvokāliste vairākos priekšnesumos. 
Reinis Maurītis ar dziesmu Mēness domā 
tāpat izpelnījās spēcīgus skatītāju aplau-
sus! 
 Pēc pavisam neliela starpbrīža žūriju 
un skatītājus priecēja māsu Sabīnes un 
Žaklīnas Šmitu dziesma Vārdi. Žaklīna 
šoreiz dziedāja bekvokālu, bet žūrijai so-
līja nākamajā konkursā uzstāties kā so-
liste. Kristai Muciņai dziesmā Par rozīti 
palīdzēja ne tikai bekvokāliste Katrīna, 

bet arī bitīte ar medus podu. 
Desmitgadīgā Alīna Balode ar 
dziesmu No rīta uzbūra jauku 
noskaņojumu. Alīnas uzvārda 
māsas Andas I’m going home 
izskanēja kā veltījums tiem, kas 
dzīvo un strādā ārzemēs. Arī nā-
kamā dalībniece Sabīne Balode 
uz skatuves nekāpa pirmo reizi. 
Viņa jau uzvarējusi konkursā 
Dziesma manai paaudzei. Šoreiz 
viņas izvēle - Life is Wonderful 
- pauda izpildītājas domas. Žūri-

ja ieteica Sabīnei noteikti piedalīties kādā 
no muzikālajiem realitātes šoviem. Bra-
vo! Žēl, ka nav atzīme 11! Vēsā džekiņa 
Jāņa Muciņa dziedātā Dzied’ ar mani, tau-
tu meita bija atraktīva un jautra. Arī viņš 
saņēma augstāko vērtējumu. Šī konkursa 
smagsvars Rebeka Eberharde 8 gadu laikā 
uzvarējusi jau divas reizes. Par viņas dzie-
dāto Someone žūrija teica: - Mūsu priekšā 
stāv īsts talants! Ko tu te vēl Ainažos dari 
– startē vēl kaut kur, lai visi tevi redz un 
dzird! Spēcīga, niansēta, dinamiska balss, 
visu dziesmas laiku bija interesanti! Lietus 
serenādi izpildīja Judīte Kauliņa. Žūrija 
atzina, ka šis ir viens no emocionālāka-
jiem priekšnesumiem. Pēdējais uz skatu-
ves kāpa iepriekšējā gada uzvarētājs Elvijs 
Rebāns ar kompozīciju Mana dziesma. 
 Kad žūrija devās apspriesties, skatī-
tājiem dziedāja Agitas Zvejnieces vadītā 

popgrupa Sapņi ar spārniem. 
 Konkursa dalībnieki tika vērtēti divās 
vecuma grupās – līdz 15 gadiem un no 
15 gadiem. Lai radītu lielāku intrigu, katrs 
žūrijas pārstāvis konkursa gaitā piešķirta-
jiem vērtējumiem varēja pieplusēt 5 pun-
ktus sev tīkamākajam. 
 Pirms uzvarētāju nosaukšanas piemiņas 
balvas par piedalīšanos konkursā saņēma 
visi dziedātāji, savas simpātiju balvas pa-
sniedza Ainažu uzņēmēji – bārs Arizona, 
veikali Loreta, Sāga, Vega un Līvima, Ai-
nažu aptieka, Salacgrīvas novada dome un 
Ainažu kultūras nams. 
 Pasniedzot balvas, žūrija uzsvēra labo 
dziedājumu, pavadošās grupas profesiona-
litāti un skatītāju lielo atsaucību. Vecuma 
grupā līdz 15 gadiem 3. vietā Reinis Mau-
rītis, 2. - Jānis Muciņš un 1. – Alīna Balo-
de. Vecākajā grupā 3. Rebeka Eberharde, 
2. - Sabīne Balode, uzvarētāja - Elza Jir-
gensone.
 - Mums ļoti patika konkursa gaisotne, 
bijām pārsteigtas par tik apmeklētu pa-
sākumu. Esam patīkami pārsteigtas par 
solistu labo dziedājumu, ļoti grūti bija 
izvēlēties uzvarētājus, - pēc konkursa pa-
stāstīja žūrijas komisijas locekles Inese, 
Rūta un Lāsma. - Daudzveidīgs piedāvā-
jums – no tautasdziesmas līdz pat balādei 
– bija ko klausīties un baudīt. Paldies kon-
kursantiem, mūziķiem un organizētājiem!

Ilga Tiesnese

 Uz skatuves Pētera, Katrīnas un Saules 
tētis uzstādījis skaņu aparatūru, mikrofo-
nus, pavadījumu daudzveidībai mūzikas 
skolotājas sarūpējušas digitālās klavieres, 
telpa izrotāta krāsainām notiņām. Kāds 
vēl steidz atkārtot dziesmas vārdus un 
sakārtot tērpu, jo pirmsskolas izglītības 
iestādes Vilnītis ģimenēm sāksies dzie-
dāšanas svētki. Katrs no kuplā klausītāju 
pulka saņem pa mūzikas instrumentam – 
stabulīti, tarkšķi, klabatiņas, svilpīti, tau-
rīti. Kad visi kopā iemēģina instrumentu 
skanējumu, šķiet - īsts orķestris ienācis 
zālē, un laba atmosfēra nodrošināta ar pir-
mo svētku mirkli. Vienojamies, ka orķes-
tris, izsakot atzinību, uzgavilēs pēc katra 
priekšnesuma. Liels prieks, ka vecāki iz-
prot, cik nozīmīgi bērnam kaut ko darīt 
kopā ģimenes lokā. Tā veidojas piederī-
bas sajūta savai tautai un ģimenei, drošī-
bas sajūta, pašcieņa, ticība savām spējām. 
 Grēta un Edgars Salmaņi kopā ar mam-
mu visus aicina uz svētkiem ar Dipu, dapu 
lācis nāk un ar mani dancot sāk. Mazais 
tīģerēns skanīgo dziedājumu papildina ar 
izteiksmīgu deju. Emīlija ar mammu pār-
stāv Gobu ģimeni, dziedot mīļo dziesmiņu 
par lācīti. Kagaiņu ģimene dziesmā prie-
cājas par Dieva mīlestību, kas dota mums 
katram. Ance Tomsone ar māmiņu visus 
iepriecina ar Agitas Zvejnieces komponē-
to Mana mamma. Ķūrēnu ģimenes māsi-
ņas Saule un Katrīna satikušās dziesmā ar 
nerātni Piču (brālis Pēteris), kurš sen nav 
redzēts, bet nu ieradies uz dziedāšanas 
svētkiem ar lielu instrumentu kasti rokā, 
izspūrušiem matiem, nosmulētu degunu 
un braši dzied kopā ar visiem. Ance Men-
nika Ozoliņa kopā ar māsiņu un māmiņu 
visiem dziesmā pastāsta, kāds blēdis ir 
slavenais kaķis Herkuless, bet Jānis Me-

ļikidze kopā ar māmiņu krieviski dzied 
dziesmu par krokodilu Genu. Lai visiem 
viss būtu saprotams, Jāņa tētis nodrošinā-
jis teksta tulkojumu uz liela ekrāna. Elīza 
Gederte uzstājas kopā ar mīļo vectētiņu 
Ingu Saliņu, kurš dziesmu Lelles jaka ie-
mācījies pirms 60 gadiem. Aizkustinošs ir 
viņa spēlētais dziesmas pavadījums. Sa-
vulaik pašam neesot paticis mācīties mū-
zikas skolā, bet nu nākas muzicēt kopā ar 
jauko mazmeitiņu. Mīlestības pilnu gai-
sotni zālē ienes Krūmiņu ģimenes dzie-
dātā Miega dziesmiņa. Cik tas skaisti, ja 
mamma, tētis un meitiņa Areta var kopā 
tā uzdziedāt! Majoru ģimene ģitāras un 
bungu pavadībā atskaņo varžu dziesmu 
popūriju, un nobeigumā mazā vardulē-
na vēderā patiešām tiek atrasta zivs, ko 
dziesmas laikā ģimene centās noķert. Jau-
ko koncertu ar skanīgu dziesmu nobeidz 
allaž atraktīvā un kuplā Muciņu ģimene. 
Skan braši un katrs saprot, ka lielā un 
draudzīgā ģimenē ir spēks.
 Nobeigumā dalībnieki saņem jaukas 
pašgatavotas piemiņas veltes. Mielojoties 
ar svētku kliņģeri, tiek apspriestas norises 
un emocijas. Izrādās, tieši bērni bijuši gal-
venie iniciatori un mudinātāji piedalīties 
šajos svētkos. Ģimenes izjutušas gandarī-
jumu par kopābūšanu un secina, ka dzie-
dāšanas svētki jārīko arī turpmāk. Paldies 
Robertam Ķūrēnam, mūzikas skolotājām 
Ingai Gobai un Andai Ristamecei, Agitai 
Zvejniecei, simtlatu stipendiātei Nadež-
dai Lontonei un vadītājas vietniecei saim-
nieciskajā jomā Valentīnai Jēkabsonei par 
atbalstu svētku tapšanā!

Ligita Dambe,
PII «Vilnītis» vadītājas vietniece 

izglītības jomā

Ģimenes atkal dzied

 11. marta rītapusē Ainažu bibliotēkā 
pulcējās rakstnieces Dainas Avotiņas daiļ-
rades cienītāji. Par spīti rakstnieces cienī-
jamiem gadiem, risinājās spraiga un inte-
resanta saruna. Rakstniece veiksmīgi ap-
guvusi prasmes darboties ar datoru. Viņas 
dienas paiet, rakstot savus darbus. Inte-
resantu personu dzīvesstāsti atspoguļojas 
D. Avotiņas jaunajos romānos. Pasākuma 
dalībniekus pārsteidza rakstnieces dzīves-
prieks un šodienas pasaules redzējums, 
Viņas vēlme redzēt latviešus atgriežamies 
savā dzimtenē. 
 Ainažu bibliotēkas lasītājiem D. Avoti-
ņa teica: - Ja cilvēki pa ledus klātu ceļu 
nāk pie grāmatām, tad viņu sirdīs nekad 
ledus nebūs. Un Ainaži būs mūžam, ja ta-
jos dzīvo šādi ļaudis, ja spītīgi turas kāpu 
priedes un aiz tām ir mūsu visu jūra…

 Ainažu bibliotēkā bija skatāma māks-
linieces Ievas Lūsītes burvīgo glezniņu 
izstāde. Izstādes apmeklētāji, priecājoties 
par brīnišķīgajiem darbiem, izteica vēl-
mi tikties ar mākslinieci klātienē. Ieva 
labprāt atsaucās, un 19. martā bibliotēkā 
jaunā māksliniece pastāstīja par sevi un 
saviem darbiem. Gleznas ir veidotas ļoti 
dzīvīgas, krāsainas un siltas. Ir izmantota 
interesanta tehnika un neparasti materiāli. 
Viskošākie dzīpari veido krāsainas dabas 
gleznas. Māksliniece savus darbus vei-
dojusi, iespaidojoties no apkārtējās dabas 
krāsainības, ziedu un augļu bagātības. 
 Izstādes apmeklētāju vārdā pateicamies 
Ie. Lūsītei par brīnišķīgajiem darbiem. Lai 
radošs gars arī turpmāk!

Rūta Lepiksone,
Ainažu bibliotēkas vadītāja

Pie ainažniekiem ciemojās 
Daina Avotiņa un Ieva Lūsīte

Ieva atklāj ainažniecēm savus darba noslēpumus
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Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādamā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. pants nosaka vietējās 
pašvaldības tiesības alkoholisko dzērienu apritē. Ja vietējā 
pašvaldība izdod atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo 
alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā, 
tā izdod saistošos noteikumus, kuros nosaka kārtību, kādā 
komersants ir tiesīgs saņemt minēto atļauju. Līdz šim šāda kārtība ar 
saistošajiem noteikumiem nav noteikta.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Noteikumi nosaka kārtību, kādā Salacgrīvas novada pašvaldībā 
tiek izsniegta atļauja pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo 
alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā valdījumā esošajos 
dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem 
augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos 
dzērienus.

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Nav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu.

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

Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Atļauju pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko 
dzērienu ražošanai no savā īpašumā valdījumā esošajos dārzos un 
dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem izsniegs 
Salacgrīvas novada domes izpilddirektors. Iesniegums par atļaujas 
izsniegšanu iesniedzams Salacgrīvas novada domē.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts un projekta paskaidrojuma raksts 
ievietots www.salacgriva.lv. 

PIELIKUMS Salacgrīvas novada domes
15.02.2012. lēmumam Nr. 88 (protokols Nr. 3; 2.§)

Saistošo noteikumu Nr. 5
Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, 

raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu 
ražošanai Salacgrīvas novadā projekta

paskaidrojuma raksts

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs 

 I. Vispārīgie jautājumi
 1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, 
kādā Salacgrīvas novada pašvaldībā tiek 
izsniegta atļauja pašu ražotā vīna, raudzē-
to dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērie-
nu ražošanai (turpmāk tekstā – atļauja) 
no savā īpašumā vai valdījumā esošajos 
dārzos un dravās iegūtajiem produktiem 
vai savvaļā augošiem augiem, neizman-
tojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos 
dzērienus.
 2. Salacgrīvas novada domes izpild-
direktors izskata iesniegumu par atļaujas 
izsniegšanu vīna, raudzēto dzērienu vai 
pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai un 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā 
kārtībā pieņem lēmumu par atļaujas iz-
sniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju.
 II. Pieteikuma iesniegšanas kārtība 
 3. Lai saņemtu atļauju, komersantam 
Salacgrīvas novada domē jāiesniedz ie-
sniegums, kurā norādīts:
3.1.1. komersanta nosaukums, reģistrāci-
jas numurs un juridiskā adrese;
3.1.2. saražojamo alkoholisko dzērienu 
sortiments un apjoms un/vai absolūtā al-
kohola daudzums;
3.1.3. ražošanas vieta (adrese).
 4. Iesniegumam jāpievieno ražošanas 
vietas lietošanas tiesību apliecinoša doku-
menta kopija.
 III. Atļaujas izsniegšanas kārtība
 5. Atļauju izsniedz uz pieprasīto laika 
periodu, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem.
 6. Atļauja netiek izsniegta, ja:
6.1. komersants nav iesniedzis visus 
šo noteikumu 3. un 4. punktā minētos 
dokumentus;
6.2. komersants atļaujas saņemšanai snie-

dzis nepatiesas ziņas;
6.3. ražošanu plānots veikt vietā, kas nav 
pielāgota (nav nodrošināta atbilstoša ven-
tilācija, atkritumu savākšana, kanalizāci-
jas novadīšana u.tml.) un neatbilst tās iz-
mantošanas mērķim;
6.4. ražošanu plānots uzsākt vietā, kas 
atrodas:
6.4.1. izglītības un sporta iestāžu, kultūras, 
ārstniecības iestāžu, policijas vai citu mili-
tāro formējumu ēkās un teritorijā;
6.4.2. daudzdzīvokļu (divdzīvokļu vai vai-
rākdzīvokļu ) mājā;
6.4.3. ēkās, kurās atrodas valsts vai paš-
valdības iestādes;
6.4.4. alkoholisko dzērienu ražošana no-
rādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko 
kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.
 IV. Atļaujas atcelšana
 7. Izsniegtā atļauja var tikt atcelta šādos 
gadījumos:
7.1. komersants atļaujas saņemšanai snie-
dzis nepatiesas ziņas;
7.2. ražošana tiek veikta telpās, kas nav 
pielāgotas un neatbilst to izmantošanas 
mērķim;
7.3. izbeigta attiecīgā ražošana atļaujā no-
rādītajā vietā;
7.4. alkoholisko dzērienu ražošana at-
ļaujā norādītajā vietā būtiski apdraud sa-
biedrisko kārtību un citu personu tiesību 
aizsardzību.
 8. Salacgrīvas novada domes izpild-
direktors Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par at-
ļaujas atcelšanu.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5
Par kārtību, kādā tiek izsniegta 
atļauja vīna, raudzēto dzērienu 
vai pārējo alkoholisko dzērienu 
ražošanai Salacgrīvas novadā

APSTIPRINĀTS ar Salacgrīvas novada domes
2012. gada 15. februāra sēdes lēmumu Nr. 88 

(protokols Nr.3; 2.§)
Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta otro daļu

PIELIKUMS Salacgrīvas novada domes
21.03.2012. lēmumam Nr. 147 (protokols Nr. 5; 4.§)

Saistošo noteikumu Nr. 10
Par līdzfi nansējuma samaksas kārtību

par izglītības ieguvi Salacgrīvas novada 
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

paskaidrojuma raks ts
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādamā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Papildu fi nansējuma piesaiste, lai nodrošinātu profesionālās 
ievirzes izglītības pieejamību Salacgrīvas novadā. Tiesiskais 
regulējums - izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12. panta otro prim 
daļu.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek iekasēta 
līdzfi nansējuma maksa par izglītības ieguvi Salacgrīvas 
novada domes dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības 
iestādēs. Saistošie noteikumi paredz kārtību, kādā tiek noteikts 
līdzfi nansējums un piemērots daļējs vai pilnīgs atbrīvojums no 
vecāku līdzfi nansējuma maksas, nosaka līdzfi nansējuma iemaksas 
kārtību un termiņus.

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu pieņemšana budžetu neietekmē, jo vecāku 
maksas tādā pašā apjomā līdz šim tika iekasētas, pamatojoties uz 
Salacgrīvas novada domes lēmumu.

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

Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav attiecināms.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs 

 I. Vispārīgie jautājumi
 1. Saistošie noteikumi (turpmāk - notei-
kumi) nosaka kārtību, kādā tiek noteikta 
daļēja maksa kā līdzfi nansējums (turpmāk 
- līdzfi nansējums) par izglītības ieguvi 
pašvaldības dibinātajās profesionālās ie-
virzes izglītības iestādēs.
 2. Līdzfi nansējuma samaksas kārtī-
ba attiecas uz Salacgrīvas novada mūzi-
kas skolu un Salacgrīvas mākslas skolu 
(turpmāk tekstā katra atsevišķi - Skola) 
audzēkņu vecāku vai aizbildņu (turpmāk 
tekstā - vecāki) daļējām iemaksām kā līdz-
fi nansējums profesionālās ievirzes izglītī-
bas iestāžu programmās ietverto mācību 
procesa nodrošināšanai.
 II. Līdzfi nansējuma noteikšanas kār-
tība un apmērs
 3. Līdzfi nansējuma apmēru Skolām no-
saka Salacgrīvas novada dome, pamatojo-
ties uz Skolas iesniegumu.
 4. Līdzfi nansējums par izglītības iegu-
vi pašvaldības dibinātajās profesionālās 
ievirzes izglītības iestādēs veido daļu no 
katras Skolas fi nansējuma.
 5. Līdzfi nansējumu maksā vecāki, kuru 
bērni Skolā apgūst licencētas profesionā-
lās ievirzes izglītības programmas atbil-
stoši Skolas nolikumam un kuru mācību 
nodarbības organizē un nodrošina Skola.
 6.Vecāku līdzfi nansējums tiek noteikts:
6.1. audzēkņiem, kuru deklarētā dzīves-
vieta ir Salacgrīvas novada administratī-
vajā teritorijā, Ls 5 (pieci lati) mēnesī;
6.2. audzēkņiem, kuru deklarētā dzīves-
vieta ir citas pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, Ls 6 (seši lati) mēnesī.
 7. Skola ar audzēkņu vecākiem slēdz 
rakstveida līgumu par līdzfi nansējuma sa-
maksas kārtību. 
 8. No līdzfi nansējuma maksas, pama-
tojoties uz audzēkņa vecāku iesniegumu, 
attiecīgajā mācību gadā atbrīvo, ja:
8.1. audzēknis ir invalīds;
8.2. audzēknis ir bārenis;

8.3. audzēknis ir no ģimenes, kurai pie-
šķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģime-
nes statuss; 
8.4. audzēknis ir no daudzbērnu ģimenes;
 9. No līdzfi nansējuma maksas, pama-
tojoties uz skolas pedagoģiskās padomes 
lēmumu, mācību gada attiecīgajā semestrī 
atbrīvo audzēkņus, kuriem iepriekšējā se-
mestrī ir:
9.1. sniegumi konkursos, festivālos (uzva-
ras, atzinības raksti);
9.2. augstas sekmes mācībās (8, 9 un 10 
balles).
 10. Ja audzēknis mēnesī attaisnoti (ie-
sniedzot ārsta izziņu) nav apmeklējis Sko-
lu 3 nedēļas vai vairāk, par kavēto laika 
periodu līdzfi nansējums attiecīgajā mēne-
sī nav jāmaksā.
 11. Audzēkņiem, kuri attaisnotu v ai ne-
attaisnotu iemeslu dēļ Skolu neapmeklē, 
līdzfi nansējums netiek pārrēķināts. Pār-
traucot mācības skolā, līdzfi nansējums ne-
tiek atmaksāts.
 12. Skolas piedāvātajās interešu izglī-
tības programmās līdzfi nansējums tiek 
noteikts ar Salacgrīvas novada domes lē-
mumu.
 III. Līdzfi nansējuma iemaksas kārtī-
ba 
 13. Vecāki līdzfi nansējumu maksā par 
laika periodu no 1. septembra līdz 31. mai-
jam.
 14. Līdzfi nansējumu vecāki iemaksā 
starp Skolu un vecāku noslēgtā līguma par 
līdzfi nansējuma samaksas kārtību norādī-
tajā Salacgrīvas novada domes norēķinu 
kontā. 
 15. Līdzfi nansējums jāsamaksā katru 
mēnesi ne vēlāk kā līdz mēneša pēdējam 
datumam.
 16. Šo noteikumu ievērošanas un līdz-
fi nansējuma iemaksas izpildes kontroli or-
ganizē un nodrošina Skolas direktors.

Dagnis Straubergs, 
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10
Par līdzfi nansējuma samaksas 

kārtību par izglītības ieguvi 
Salacgrīvas novada profesionālās 

ievirzes izglītības iestādēs
APSTIPRINĀTS ar Salacgrīvas novada domes
2012. gada 21. marta sēdes lēmumu Nr. 147

(protokols Nr. 5; 4.§)
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12. panta otro prim daļu un likuma Par pašvaldībām

43. panta pirmās daļas 13. punktu
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PIELIKUMS Salacgrīvas novada domes
21.03.2012. lēmumam Nr. 182 (protokols Nr. 5; 37.3.§)

Saistošo noteikumu Nr. 11
Kārtība, kādā tiek sadalīts Nodarbinātības valsts 

aģentūras piešķirto bezdarbnieku vietu skaits 
pašvaldībā un tās iestādēs un tiek atlasītas 
kandidatūras uz pieprasītajām darba vietām 

mērķprogrammā «Algotie pagaidu sabiedriskie 
darbi» Salacgrīvas novadā
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādamā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

1.1. Nodarbinātības valsts aģentūra ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
atbalstu sadarbībā ar pašvaldībām 23.01.2012 uzsākusi jaunā 
nodarbinātības pasākuma Algotie pagaidu sabiedriskie darbi 
īstenošanu. Salacgrīvas novadā laikā no 25.01.2012 līdz 31.12.2012 
izveidota 31 darba vieta – 10 Ainažu pārvaldē, 10 Liepupes pārvaldē 
un 11 Salacgrīvas pārvaldē. Projekts nepieciešams, lai pašvaldības 
iestāžu un struktūrvienību vadītājiem dotu iespēju no piedāvātajiem 
bezdarbnieku kandidātiem izvēlēties piemērotāko konkrētā darba 
veikšanai. 
1.2. Saistošie noteikumi nosaka prioritāro bezdarbnieku iesaistes 
kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumu Nr. 75 Noteikumi 
par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba 
samazināšanas pasākumu organizēšanas un fi nansēšanas kārtību un 
pasākumu īstenotāju izvēles principiem nosaka pašvaldības tiesības 
saistošajos noteikumos noteikt prioritāro bezdarbnieku iesaistes 
kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā.

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu neietekmēs. 

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

4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais 
regulējums, – bezdarbnieki, kuri Nodarbinātības valsts aģentūrā 
izteikuši vēlmi strādāt algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos 
Salacgrīvas novada pašvaldībā;
4.2. uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā grozījumi neskars.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Bezdarbnieki saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties 
Salacgrīvas novada pašvaldībā un Sociālajā dienestā.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas ar 
domes iestāžu un struktūrvienību vadītājiem un Sociālā dienesta 
speciālistiem.

Dagnis Straubergs, 
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

 1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, 
kādā tiek sadalīts Nodarbinātības valsts 
aģentūras (turpmāk tekstā – NVA) pie-
šķirto bezdarbnieku vietu skaits mērķpro-
grammā Algotie pagaidu sabiedriskie dar-
bi Salacgrīvas novadā un kādā tiek atla-
sītas kandidatūras uz pieprasītajām darba 
vietām pašvaldībā un tās iestādēs pēc NVA 
iesniegtajiem bezdarbnieku sarakstiem. 
 2. Pasākumā iesaista aktuālajā bezdarba 
periodā NVA vismaz 6 mēnešus bezdarb-
nieka statusā reģistrētos bezdarbniekus, 
kuri vēlas iegūt un uzturēt praktiskās zinā-
šanas darba veikšanā un tajā laika periodā 
nesaņem bezdarbnieka pabalstu. 
 3. Veicot NVA piešķirto bezdarbnieku 
darba vietu skaita sadalījumu Salacgrīvas 
novada pašvaldībā un tās iestādēs, priekš-
roka tiek dota tām iestādēm un struktūr-
vienībām, kurās nav domes algotas štata 
vietas uz attiecīgo darbu. 
 4. Algotajos pagaidu sabiedriskajos 
darbos Salacgrīvas novada domē, tās 
struktūrvienībās un iestādēs prioritāri tiek 
iesaistīti NVA noteiktie mērķgrupas bez-
darbnieki, kuriem: 
4.1. pamata deklarētā dzīvesvieta Salac-
grīvas novadā ir vismaz 6 mēnešus;
4.2. dzīvesvieta atrodas iespējami tuvāk 
piedāvātajai darba vietai;
4.3. Sociālais dienests pēc izvērtēšanas 
piešķīris trūcīgas vai maznodrošinātas 

personas statusu un kuri ir:
4.3.1. pirmspensijas vecuma bezdarbnie-
ki, kuriem līdz pensijas vecuma sasniegša-
nai saskaņā ar likumu Par valsts pensijām 
ir ne vairāk kā 5 gadi;
4.3.2. jaunieši vecumā līdz 24 gadiem;
4.3.3. vecāki ar 3 un vairāk bērniem; 
4.3.4. 2. un 3. grupas invalīdi;
4.3.5. ilgstoši garantētā minimālā ienāku-
ma pabalsta saņēmēji;
4.3.6. personas pēc soda izciešanas;
4.3.7. personas ar tehnisko, profesionālo 
vai augstāko izglītību;
4.4. pārējie bezdarbnieki, kuri neatbilst šo 
saistošo noteikumu 4.3. punktā noteikta-
jiem kritērijiem, algotajos pagaidu sabied-
riskajos darbos Salacgrīvas novada domē, 
tās struktūrvienībās un iestādēs tiek iesais-
tīti rindas kārtībā.
 5. Bezdarbnieku atbilstību šo saistošo 
noteikumu 4.3. punktā noteiktajām priori-
tātēm izvērtē Salacgrīvas novada Sociālais 
dienests.
 6. Divu darba dienu laikā pēc bezdarb-
nieku saraksta saņemšanas no darba ko-
ordinatora pašvaldībā Salacgrīvas novada 
Sociālais dienests sagatavo prioritāro al-
goto pagaidu darbu veikšanā iesaistāmo 
bezdarbnieku sarakstu un nosūta to darba 
koordinatoram pašvaldībā. 

Dagnis Straubergs, 
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11
Kārtība, kādā tiek sadalīts Nodarbinātības 

valsts aģentūras piešķirto bezdarbnieku vietu 
skaits pašvaldībā un tās iestādēs un tiek 

atlasītas kandidatūras uz pieprasītajām darba 
vietām mērķprogrammā «Algotie pagaidu 
sabiedriskie darbi» Salacgrīvas novadā
APSTIPRINĀTS ar Salacgrīvas novada domes 

21.03.2012. sēdes lēmumu Nr. 182
(protokols Nr. 5, 37.3.§)

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumu Nr. 75 Noteikumi 
par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu 

organizēšanas un fi nansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem141.6 punktu

PIELIKUMS Salacgrīvas novada domes
25.01.2012. lēmumam Nr. 67 (protokols Nr. 2; 66.§)
Saistošo noteikumu Nr. 3 Grozījums Salacgrīvas 

novada domes 2009. gada 19. augusta saistošajos 
noteikumos Nr. 5 «Par papildu palīdzību»

paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta 

sadaļas Norādamā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Saistošo noteikumu Grozījums Salacgrīvas novada domes saistošajos 
2009. gada 19. augusta noteikumos Nr. 5 «Par papildu palīdzību» 
projekts izstrādāts, pārskatot novada iedzīvotāju statistiskos 
rādītājus, redzama dzimstības līmeņa pazemināšanās attiecībā pret 
mirstības rādītājiem. Jāņem vērā arī fakts, ka iedzīvotāji ar bērniem 
izbrauc uz dzīvi un darbu ārzemēs. Vecākiem ar jaundzimušajiem 
bērniem jārada sajūta, ka viņi ir vajadzīgi savam novadam, lai viņi 
justu šo atbalstu ne tikai vārdos, bet arī fi nansiāli.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Projekts nosaka pabalsta apmēru viena bērna piedzimšanas 
gadījumā, dvīņu un vairāk bērnu piedzimšanas gadījumā, ja abu 
vecāku deklarētā dzīvesvieta bērna dzimšanas reģistrācijas brīdī 
ir Salacgrīvas novada administratīvā teritorija vai ja viena no 
vecākiem deklarētā dzīvesvieta bērna dzimšanas reģistrācijas brīdī 
ir Salacgrīvas novada administratīvā teritorija.

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Budžetā nepieciešami papildu Ls 2500

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

Nav

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

5.1. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Sociālais dienests

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1. Saistošo noteikumu projekts un projekta paskaidrojuma raksts 
ievietots www.salacgriva.lv. Saistošie noteikumi izskatīti Salacgrīvas 
novada Sociālo un veselības jautājumu komitejā un Finanšu komitejā.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

 Izdarīt pašvaldības domes 2009. gada 
19. augusta saistošajos noteikumos Nr. 5 
Par papildu palīdzību šādu grozījumu:
 Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:
„8. Pabalsta apmērs:
8.1. Ls 100 viena bērna piedzimšanas ga-
dījumā, kā arī par adoptēto vai aizbildnībā 
ņemto bērnu, ja abu vecāku deklarētā dzī-
vesvieta ir Salacgrīvas novada administra-
tīvā teritorija un šajā teritorijā ir deklarēta 
arī bērna dzīvesvieta; 
8.2. Ls 50 viena bērna piedzimšanas gadī-
jumā, kā arī par adoptēto vai aizbildnībā 
ņemto bērnu, ja viena no vecākiem dek-
larētā dzīvesvieta ir Salacgrīvas novada 
administratīvā teritorija un šajā teritorijā ir 

deklarēta arī bērna dzīvesvieta;
8.3. Ls 150 dvīņu un vairāk bērnu pie-
dzimšanas gadījumā par katru bērnu, ja 
abu vecāku deklarētā dzīvesvieta ir Sa-
lacgrīvas novada administratīvā teritori-
ja un šajā teritorijā ir deklarēta arī bērnu 
dzīvesvieta; 
8.4. Ls 75 dvīņu un vairāk bērnu piedzim-
šanas gadījumā par katru bērnu, ja viena 
no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Sa-
lacgrīvas novada administratīvā teritori-
ja un šajā teritorijā ir deklarēta arī bērnu 
dzīvesvieta.” 

Dagnis Straubergs, 
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3
Grozījums Salacgrīvas novada domes 

2009. gada 19. augusta
saistošajos noteikumos Nr. 5

«Par papildu palīdzību»
APSTIPRINĀTS ar Salacgrīvas novada domes
2012. gada 25. janvāra sēdes lēmumu Nr. 67

(protokols Nr. 2; 66.§)
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta trešo daļu

CRC - jaunākā kosmetoloģiskā farmācijas līnija 
tagad arī Salacgrīvā, skaistumkopšanas salonā 

Skaistuma darbnīca.
 Ražots ASV. CRC izmanto visjaunākās ādas ārstēšanas tehnoloģijas, balstoties uz zināt-
nisku pieeju ādas ķīmiskajā līdzsvarā un uz aktīvo sastāvdaļu iekļūšanu ādā. Pamatā izmanto 
fi tīna ārstniecisko koncentrātu. Dabīgs un drošs produkts. Piemērots visiem ādas tipiem. Tūlītējs 
efekts.
 Fitīna koncentrāts regulē ādas tauku dziedzeru darbību, ievērojami samazina poru izmēru, 
samazina pinnes, ādas kairinajumus. Izlīdzina ādas toni. tā kļūst gluda, tvirta, spīdīga. Lieliski 
rezultāti būs arī pigmentētas ādas balinošajai darbībai. Spēcīga pretnovecošanās darbība, sejas 
liftings.
 Salonā tiek izmantota arī vidējā dziļuma pīlings - 15% fi tīna un trihloretiķskābes kombinācija. 
Tas ir ķīmisks pīlings. Procedūras gaita nerada sāpes, tiek saglabāts estētisks izskats ādas nolo-
bīšanās periodā. Lieto pēcaknes komplikāciju – rētaudu ārstešanā, pret pigmentāciju, nogurušas 
ādas uzmundrinājumam.
 Piedāvājam arī ārstnieciskos kopšanas produktus mājas lietošanai. Procedūras cena ļoti de-
mokrātiska – Ls 25. Gaidām mūsu saloniņā! 64041491 ☺

Mīļie pircēji!
 Tagad veikalā LILY varat iegādāties ne tikai ap-
ģērbus un apavus, bet arī mīļas rotaļlietas bērniem, 
Krievijā un Baltkrievijā ražotu kosmētiku, piemēram, 
Čornij žemčug un Čistaja ļiņija. Te var nopirkt arī šū-
šanas piederumus - diegus un adatas, ieveramo 
gumiju, rāvējslēdzējus, krāsainas atlasa lentes 
un daudz citu ikdienā vajadzīgu lietiņu.

Visi mīļi gaidīti
veikaliņā Lily

bijušā veikala Bodīte tel-
pās Bocmaņa laukumā 2

pirmdien - piektdien 10 - 18,
sestdien 9 - 15,
svētdiena - brīva.
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 Izdarīt pašvaldības domes 2009. gada 
15. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 Sa-
lacgrīvas novada pašvaldības nolikums 
šādus grozījumus: 
 1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā: 
„1. Salacgrīvas novada pašvaldības terito-

rijai ir šāds iedalījums :
1.1. Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsē-
ta;
1.2. Salacgrīvas novada Salacgrīvas pa-
gasts;
1.3. Salacgrīvas novada Ainažu pilsēta;

Saistošo noteikumu Nr. 4 
Grozījumi Salacgrīvas novada domes

2009. gada 15. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2
«Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums»

paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta 

sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Likuma Par pašvaldībām 24. panta pirmā daļa noteic, ka 
pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības 
pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju 
tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības 
organizācijas jautājumus. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošo noteikumu mērķis ir veikt precizējumus pašvaldības 
administrācijas struktūrā un citus redakcionālus labojumus un 
papildinājumus atbilstoši faktiski esošajam. 

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta fi nansiāla ietekme 
uz pašvaldības budžetu. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai 
nav nepieciešams paplašināt esošo institūciju kompetenci. 

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

Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu 
piemērošanā, ir pašvaldības dome. Saistošo noteikumu projekts 
neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām 
veicamās darbības līdzšinējo kārtību. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar 
sabiedrības pārstāvjiem. 

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

1.4. Salacgrīvas novada Ainažu pagasts;
1.5. Salacgrīvas novada Liepupes pa-
gasts.”
 2. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
„5. Pašvaldības centrālā administrācija ir 
pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes 
pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba 
organizatorisko un tehnisko apkalpošanu 
un tā sastāv no:
5.1. pārvaldes;
5.2. Attīstības un plānošanas nodaļas;
5.3. Finanšu un ekonomikas nodaļas;
5.4. Dzimtsarakstu nodaļas;
5.5. Sabiedriskās kārtības nodaļas;
5.6. Uzņēmējdarbības atbalsta centra;
5.7. Būvvaldes;
5.8. Nekustamā īpašuma nodaļas;
5.9. Informācijas nodaļas;
5.10. speciālistiem un tehniskā personāla.”
 3. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:
„6. Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas 
iestādes:
6.1. Salacgrīvas vidusskola;
6.2. Liepupes vidusskola;
6.3. Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamat-
skola;
6.4. pirmsskolas izglītības iestāde Vilnītis 
ar fi liālēm Korģenē un Svētciemā;
6.5. pirmsskolas izglītības iestāde Randa;
6.6. Salacgrīvas novada mūzikas skola;
6.7. mākslas skola;
6.8. Korģenes feldšeru – vecmāšu punkts;
6.9. Dienas centrs bērniem;
6.10. veco ļaužu mītne Sprīdīši;
6.11. Zvejnieku parks;
6.12. Salacgrīvas bibliotēka;
6.13. Svētciema bibliotēka;
6.14. Ainažu bibliotēka;
6.15. Mērnieku bibliotēka;
6.16. Liepupes bibliotēka;
6.17. Tūjas bibliotēka;
6.18. Korģenes bibliotēka;
6.19. Salacgrīvas muzejs;
6.20. Ainažu ugunsdzēsības muzejs;
6.21. Salacgrīvas kultūras nams;
6.22. Ainažu kultūras nams;
6.23. Liepupes pagasta tautas nams;
6.24. Lauvu tautas nams;
6.25. Salacgrīvas novada bāriņtiesa;
6.26. Sociālais dienests;
6.27. Salacgrīvas novada tūrisma informā-
cijas centrs ar Ainažu nodaļu;
6.28. Salacgrīvas novada dome.
 4. Papildināt noteikumus 7.1 punktu 
šādā redakcijā:
„7.1 Pašvaldība un Limbažu novada paš-
valdība izveidojusi kopīgu iestādi - Lim-
bažu un Salacgrīvas novada sporta skola, 

kas darbojas saskaņā ar domju apstiprinā-
tu nolikumu.”
 5. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:
„8. Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās 
publiski privātajās kapitālsabiedrībās:
8.1. SIA Ziemeļvidzemes atkritumu ap-
saimniekošanas organizācija;
8.2. AS CATA;
8.3. SIA Limbažu slimnīca;
8.4. SIA Olimpiskais centrs Limbaži.
 6. Papildināt noteikumus 8.1 punktu 
šādā redakcijā:
„8.1 Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja paš-
valdības kapitālsabiedrībā SIA Salacgrī-
vas ūdens.”
 7. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:
9. Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās 
(nodibinājumos):
9.1. biedrībā Latvijas Pašvaldību savienī-
ba;
9.2. biedrībā Jūrkante;
9.3. biedrībā Latvijas Kūrortpilsētu asoci-
ācija;
9.4. biedrībā Vidzemes tūrisma asociācija;
9.5. biedrībā Kuivižu jahtklubs.
 8. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:
„11. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildī-
šanai dome no deputātiem, amatpersonām, 
darbiniekiem un attiecīgās pašvaldības ie-
dzīvotājiem ir izveidojusi šādas komisijas 
un patstāvīgi darbojošās darba grupas:
11.1. Vēlēšanu komisiju;
11.2. Administratīvo komisiju;
11.3. Dzīvojamo māju privatizācijas ko-
misiju;
11.4. Pilsētas zemes komisiju;
11.5. Pašvaldības īpašuma atsavināšanas 
un privatizācijas komisiju;
11.6. Ārkārtējās situācijas operatīvo komi-
siju;
11.7. Izglītības iestāžu direktoru padomi;
11.8. Ūdenssaimniecības attīstības darba 
grupu;
11.9. Komisiju ēku un būvju pieņemšanai 
ekspluatācijā;
11.10. Iepirkumu komisiju;
11.11. Interešu un pieaugušo neformālās 
izglītības licencēšanas komisiju;
11.12. Pasažieru komercpārvadājumu li-
cencēšanas komisiju;
11.13. Interešu izglītības programmu iz-
vērtēšanas, valsts mērķdotācijas un paš-
valdības fi nansējuma sadales komisiju;
11.14. Uzņēmēju konsultatīvo padomi; 
11.15. Salacgrīvas novada pašvaldības pe-
dagoģiski medicīnisko komisiju.”

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 

2009. gada 15. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr. 2 Salacgrīvas novada 

pašvaldības nolikums
APSTIPRINĀTS ar Salacgrīvas novada domes
2012. gada 15. februāra sēdes lēmumu Nr. 87

(protokols Nr. 3; 1.§)
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

 Tai tālajā 1774. gadā angļu jū-
rasbraucējs Džemss Kuks Klusajā 
okeānā atklāja salu, ko nosauca 
par Jaunkaledoniju, jo Skotijas 
agrākais nosaukums bija Kaledo-
nija. Pēc 70 gadiem sala pārgāja 
Francijas īpašumā, un 32 gadu ga-
rumā tā bija izsūtījuma vieta jeb 
katorga cilvēkiem, kuri šā vai tā 
sagrēkojušies Eiropā. Jaunkaledo-
nijā nonāca arī pašā nežēlīgākajā 
franču 1870. gada revolūcijā sa-
kautie Parīzes Komūnas komunā-
ri – gan atsevišķas personas, gan 
veselas ģimenes, kas Eiropā tika 
iesēdinātas kuģos un vestas uz 
šo dienvidu salu. Cilvēki nonāca 
ārkārtīgi neveselīgā klimatā. Tie 
mira gan no nemitīgā mitruma, 
moskītu kodumu radītām infekci-
jām, gan briesmīgām okeāna vēt-
rām, nemitīgām lietusgāzēm un to 
radītām problēmām veselībai un 
dzīvībai. 
 Paiet vēl 142 gadi, un Rīgas 
lidostā februāra sniegputenī no 
lidmašīnas mazliet apdulluši un 
pārsteigti izkāpj divi no Jaunkale-
donijas!
 Jau vairākus gadus mūsu ģi-
menes tuva radiniece – Latvijas 
Valsts Operas koncertmeistare 
Ieva Šmite un slavenais kontrte-
nors Sergejs Jēgers mēro tālo ceļu 
uz Jaunkaledoniju, lai sniegtu 
baznīcās klasiskās mūzikas kon-
certus. Šos koncertus organizē 
kāds franču ķirurgs, kurš ārpus 
sava darba pienākumiem nodibi-
nājis pat kori un iestudē pasaules 
klasiskās mūzikas skaņdarbus. Iz-

rādās, ka tālās salas iedzīvotājiem 
nav sveša Haidna, Baha, Mocarta, 
Šūmaņa, Šūberta u.c. klasiskās 
mūzikas pīlāru daiļrade. 
 Un, lūk – šā ķirurga meita Jū-
lika kopā ar savu sirdsmīļo Lau-
rentu ierodas Latvijā atbildē uz 
latviešu mākslinieku vizīti Jaun-
kaledonijā. 
 Abi trīsdesmitgadnieki gan nav 
mūziķi. Viņi ir diplomēti biologi. 
Jaunības zinātkāre un spēks pār-
varējuši grūtības, nolidojot turpat 
20 000 kilometru, un nu viņi vēro 
zemi, no kuras latvju mākslinieki 
ved klasiskās mūzikas dārgumus 
uz pašu pasaules malu. 
 Kā gan labāk tik tāliem viesiem 
parādīt Latviju, ja ne atvest uz 
mežu, uz laukiem, uz versmainu 
lauku pirti; izpeldināt āliņģī, sa-
sildīt pie kamīna; aizbrist līdz zie-
mas saltā skaistumā zaigojošām, 
ledus bruņās iekaltajām Lībiešu 
upuralām. Klausīties sešgadīgās 
Elīzas Elizabetes klavierspēli; pa-
šiem uzdziedāt un uzdejot letiņu 
sirsnīgā omulībā. 
 Jūlika un Laurents pirmo reizi 
redzēja Latviju, pirmo reizi brida 
pa sniegu, pirmo reizi pērās lau-
ku pirtī, pirmo reizi mirka āliņģī. 
Varētu padomāt, ko gan diplomēti 
biologi pasaulē nav redzējuši? Šo-
reiz nebija gan! Latviju viņi skatī-
ja pirmatklājēja acīm. 
 Jaunie cilvēki dzīvo Jaunkale-
donijas galvaspilsētā Numeā, bet 
darba gaitās lido uz Jaunkaledo-
nijai piederošajām salām, vairāk 
gan ekvatora virzienā. 

 Lai arī mums, ziemeļniekiem, 
liekas, ka dienvidu salas ir viena 
vienīga paradīze, Jūlika un Lau-
rents stāsta gan par nepatīkama-
jiem moskītiem (naktīs jāguļ mos-
kītu tīkla aizsargātam), gan nepār-
traukta lietus periodiem, kas rada 
labvēlīgu vidi visādiem mošķiem. 
Šaurs ceļš vedot gar okeāna pie-
krasti. Salas vidienē visā tās ga-
rumā ir kalni. Nemitīgā slapjumā 
kalnu ceļi ir slideni un bīstami. 
Jūlika stāsta par okeānu. Laiviņā 
vizinoties pa piekrastes viļņiem, 
reizēm blakus iznirstot milzu vaļa 
mugura, reizēm parādoties haizi-
vis. Tad ātri jānosaka, vai haizivs 
ir agresīva, vai miermīlīga un cil-
vēkam neuzbruks. Laurenta aiz-
raušanās ir zivju zemūdens medī-
bas ar harpūnu. Zivis okeāna pie-
krastē esot īsta pārbagātība. Abi ar 
Saliņkungu apspriež okeāna zivis 
– garšīgās un negaršīgās....
 Ārā jau satumsis. Kamīnā kvē-
lojošās oglēs raugoties, aizrunāja-
mies līdz spokiem. Ne tikai Latvi-
jā vecās mājās spokojas. Jaunka-
ledonija esot pārpilna ar gariem, 
dievībām, spokiem. Ar tiem tad 
cenšas sadzīvot iezemieši – veicot 
tikai viņiem zināmus un saprota-
mus rituālus. 
 Dzīves līmenis Jaunkaledo-
nijā ir vairāk kā nodrošināts. Pat 
ja cilvēks nestrādā, nav jācieš no 
nabadzības. Drīzāk jāraizējas par 
pārmērīgu dzīrošanu, jo iedzimtie 
ļoti mīl viesības un ciemos ieša-
na ir ikdienas rituāls. Ciemoša-
nās sākas no rīta, un dienas laikā 

paviesojoties vairākās mājās pie 
klātiem galdiem, kur netrūkst al-
kohols, ciemiņš vakarpusē var ti-
kai sabrukt.... No rīta viss atsākas 
ar jaunu sparu.... Negribi strādāt 
– nestrādā! Pabalstu tāpat saņem-
si. Gribas ēst? Piekrastē zivju ka 
biezs! Slinkums makšķerēt? Koki 
līkst no augļu smaguma, tikai jā-
pastiepj roka. 
 Sarunās mēs stāstījām par 
Latvijas dabas bioloģisko daudz-
veidību. Viesi izpētīja Ziemeļvi-
dzemes biosfēras rezervāta karti, 
interesējās par Latvijas mežiem 
un radībām, kas tajos mīt. Sevišķi 
viņiem patika stāsts par lūšiem un 
Svētupes krastā veco koku dobu-
mos mītošajiem apogiem. Biolo-
gi lieliski saprata, kāda laime ir 

dzīvot zemē, kur ir nepiesārņots 
gaiss, tīrs ūdens, zaļi meži, brīnu-
maina dabas daudzveidība.
 Vai mēs, latvieši, vienmēr to 
protam novērtēt? Lūk, ko pēc tā-
das tikšanās gribas pajautāt sev un 
citiem. 
 Ar lielu prieku Jūlika un Lau-
rents pieņēma mūsu dāvanu – vai-
rākus bukletus angļu valodā par 
Latvijas dabu, rezervātiem, meža 
dzīvniekiem, putniem, zivīm. 
 Bet Operas mākslinieki jau 
atkal saņēmuši ielūgumu rudenī 
muzicēt Jaunkaledonijas baznī-
cās. Skanēs Šūberta Ave Maria 
,un jaunkaledoniešu acīs mirdzēs 
patiesa dvēseles pārdzīvojuma 
asaras. 

Māra Saliņa «Svētupēs»

No mūžīgās vasaras Latvijas sniegos

Jaunka-
ledonieši 
Jūlika un 
Laurents 
pie Lībiešu 
upuralām
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Reģistrēšanās startam: 31. martā plkst. 10 Parka un Asara ielu krustojumā,
     Ainažos (ceļš uz «Balto sauli»).
Starts: ap plkst. 10.30.
Dalības maksa komandai: Ls 6, piesakoties līdz 29. martam,
      Ls 10, piesakoties 30. martā un sacensību dienā.
Pamatnoteikumi: 
1. Komandā piedalās divi dalībnieki: sieviete – pilots (pie stūres), vīrietis – stūrmanis; 
2.  Sacensībās piedalās ar jebkuras markas vieglo automašīnu; 
3.  Sacensību dalībnieki ievēro CSN un CSDD noteikumus un prasības;
4.  Sacensību dalībnieki ir pilnībā atbildīgi par savu ekipāžu (dalībniekiem un auto); 
5.  Dalībnieku automašīnā jābūt vismaz vienam mobilajam telefonam un digitālajam 
  fotoaparātam; 
6. Sacensību laikā automašīnā drīkst atrasties tikai automašīnas pilots un stūrmanis.

Maršruta aptuvenais kopgarums 200 km.
Papildu informāciju un sacensību nolikumu var saņemt gan elektroniski,
gan pa tālruni 26431767.
Komandas sacensībām var pieteikt, sūtot e- pastu uz adresi sprints-a@inbox.lv. 
(Pieteikumā jānorāda: komandas nosaukums, dalībnieku vārds, uzvārds, pilota 
tālruņa numurs).
Apbalvošana un tusiņš: plkst. 20 Ainažu kultūras namā. 

Visi laipni aicināti izbaudīt pavasara sauli un veiksmīgu ceļavēju!

2012. gada 31. martā Ainažos
auto orientēšanās un veiksmes sacensības

«Brauciens pretī pavasarim»

Pasākumu organizē: biedrība «Sprints A»
Pasākumu atbalsta:  Salacgrīvas novada dome un Ainažu pilsētas kultūras nams 

Vakances
Aicinām pievienoties mūsu ko-
mandai uz sezonu:
pavāriem, trauku opera-
toriem, viesmīļiem, admi-
nistratoriem, istabenēm, 
istabenēm-palīgiem, teritori-
jas strādniekiem (ravēšana, 
pļaušana, teritorijas uzkop-
šanas darbi).
Lieliska iespēja iziet praksi, labāka-
jiem praktikantiem strādāt Kapteiņu 
ostā arī pēc prakses beigām.
Savus CV un pieteikuma vēstules 
sūtiet uz info@kapteinuosta.lv.
Mēs atrodamies Salacgrīvā, Pērna-
vas 49a, tālr. 64024930

 Ar cieņu
Guna Pēce,

administratore
Atpūtas komplekss «Kapteiņu osta»

t. 64024930
e-pasts info@kapteinuosta.lv

www.kapteinuosta.lv

Lieldienu 
dievkalpojumi:
Lielsalacas ev.lut.baznīcā 

 1. aprīlī pl. 10
 Pūpolsvētdienas
 dievkalpojums ar dievgaldu.
 Dzied Dvēseles dziesma

 5. aprīlī pl. 18
 Zaļās ceturtdienas
 dievkalpojums ar dievgaldu.

 6. aprīlī pl. 15
 Lielās piektdienas
 dievkalpojums.
 Dzied Dvēseles dziesma

 8. aprīlī pl. 10
 Lieldienu dievkalpojums
 ar dievgaldu
 Dzied Dvēseles dziesma 

Brīdagas baznīcā 
 9. aprīlī pl. 11

LIMBAŽI-TAXI
atgriežas Salacgrīvā

Tel. 27852222
Jūs apkalpos jau zināmas
šoferītes Aija un Vizma.

Jūsu ērtībām strādāsim
visu diennakti!

Par kapu 
apsaimniekošanu
Kuiķules kapus apsaimnieko 
zemnieku saimniecība Vārpas 
- kontaktpersona Ligita Ozola – 
26164116.
Liepupes, Stienūžu, Salacgrīvas 
un Ainažu kapus apsaimnieko 
Maiga Dzene. 
Liepupes un Stienūžu kapos 
kontaktpersona Maiga Dzene – 
25905400.
Salacgrīvas kapos kontaktperso-
na Anita Dzirnupe – 20497024.
Ainažu kapos kontaktpersona 
Sanita Spuļģe – 26480356.

 8. martā Liepupes bibliotēkā 
pulcējās dziesmu draugu kopas 
dalībnieces, lai atzīmētu ne tikai 
Starptautisko sieviešu dienu, bet 
arī kopas gada jubileju. Protams, 
pie viņām ar dzeltenām tulpēm 
ieradās kultūras darba organi-
zators Andris Zunde. Viņa svei-
ciens svētkos bija gan ziedi, gan 
sievietēm veltīta dziesma Māmi-

ņai. Pirms gada izveidotā Liepu-
pes bibliotēkas dziesmu draugu 
kopa, sadarbojoties ar A. Zundi, 
visa gada garumā vienu reizi ne-
dēļā tiekas, lai sevi veltītu dzies-
mai. Kopas dalībnieces ar dzejas 
rindām un rožu ziediem Andrim 
pateicās par jauko sadarbību.
 Repertuāru viņas izraugās at-
bilstoši gadalaikiem un svētku 

noskaņai. Šoreiz par godu gada 
jubilejai tika skandinātas dažā-
das tautasdziesmas, ko izvēlējās 
katra dalībniece. Baudot svētku 
kūkas un kafi ju, pasākuma noslē-
gumā ieklausījāmies balādē par 
sievieti un uzzinājām izteicienus 
par sievietēm.

Liepupes bibliotēkas vadītāja
Sarmīte Zvīne

 Aukstā 4. februāra rītā biedrī-
bas Mēs Korģenei telpās notika 
pasākums Sveču dienā svečosi-
mies!. Bija iespēja liet dažādu 
formu un krāsu sveces. Katra 
svece iznāca citādāka, vienādu 
nebija. Mēs ne tikai lējām sve-
ces, bet arī uzzinājām, kādas 

krāsas svece piedien katrai ho-
roskopa zīmei, kāda jādedzina, 
kad esi saslimis, un sveču krāsu 
nozīmi. Vai zinājāt, ka, dedzinot 
sveci, ļoti liela nozīme ir krāsai? 
Vienmēr krājumā jābūt sarkanai 
svecei, jo tā noņem slikto. Ma-
zajiem sveču lējējiem bija iespē-

ja arī izkrāsot un uzzīmēt savu 
skaistāko sveci.
 Bija patiess prieks, ka auk-
stais laiks nenobiedēja ne ma-
zos, ne lielos korģeniešus, kas 
bija ieradušies. Paldies par at-
saucību!

Biedrība «Mēs Korģenei»

 Aprūpe mājās ir sociālie pakalpojumi personām, 
kuri objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt. 
Mūsu viesnīcas valde pārskatīja darbošanās iespēju 
efektivitāti, un secinājām, ka arī mūsu sertifi cētie 
darbinieki var sniegt gan minimālās nepieciešamās 
aprūpes, gan paplašinātās aprūpes pakalpojumus. 
 Minimālajā aprūpē piedāvājam:

 siltā ēdiena piegādi, pārtikas produktu, medika-
mentu un citu saimniecībā noderīgu preču piegādi 
mājās,

 dzīvojamo telpu uzkopšanu, gultasveļas maiņu,
 kurināmā piegādi telpā, krāsns kurināšanu,
 sarunas ar klientu par viņa aktuālajām problē-

mām,
 dzīvokļu īres un komunālo maksājumu veikša-

nu,
 ģimenes ārsta un citu medicīnas darbinieku pie-

teikšanu mājas vizītei.
 Paplašinātās aprūpes pakalpojums piedāvā:

 veikt klienta personīgās higiēnas pasākumus, 
piedāvājot iespēju nomazgāties dušā, vannā vai pir-
tī,

 veļas mazgāšanu, žāvēšanu, gludināšanu,
 apģērbu labošanu,
 grīdas un paklāju tīrīšanu, logu un aizkaru maz-

gāšanu,

 pavadoņa pakalpojumus, apmeklējot aptieku, ģi-
menes ārstu vai citus speciālistus poliklīnikā,

 pavadoņa pakalpojumu, klientam apmeklējot 
baznīcu, bibliotēku vai kultūras pasākumus,

 vieglā transporta pakalpojumus pēc klienta vēl-
mēm.
 Lai saņemtu sociālās aprūpes pakalpojumu, per-
sona vai viņa tuvinieki iesniedz rakstveida piepra-
sījumu sociālās aprūpes un rehabilitācijas viesnīcā 
Brīze, pievienojot ģimenes ārsta atzinumu par vese-
lības stāvokli. 
 Mēs cenšamies izprast cilvēkus, kuri diezgan 
bieži jūtas vientuļi un nespēcīgi, tādēļ ar šādu dar-
bošanos vēlamies sniegt palīdzību, mieru, gūt ab-
pusēju gandarījumu.
Allaž vairāk jānes nekā nesams, 
Allaž vairāk jācieš nekā ciešams. 
Vasara par īsu, ziema sen par garu,-
Biežāk pietrūkst tā, kas nepieciešams.
(M. Bendrupe)

Anita Lūse,
ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas 

kūrortviesnīcas «Brīze» sociālā darbiniece 

Sīkākas uzziņas mob.tālr. 29338118,
e-pasts mara@brize.lv

 Salacgrīvas novada dome, 
domājot par sporta un aktīvās 
atpūtas attīstību Salacgrīvas ie-
dzīvotāju un viesu vidū, ir sākusi 
sadarbību ar ilggadējiem sporta 
sacensību organizatoriem - spor-
ta klubu Alauksts - un plāno orga-
nizēt dažādus sporta pasākumus 
Salacgrīvā. 
 11. martā bija iecerētas dis-
tanču slēpošanas sacensības Sa-
lacgrīvas tautas slēpojums 2012, 
taču nepastāvīgo laikapstākļu dēļ 
tās tika atceltas. - Ziemas sezona 
ir īsa, distanču slēpošanas sacen-

sību kalendārs ir ļoti pieblīvēts. 
Šogad tāda īsta ziema sākās ļoti 
vēlu, tāpēc pieņēmām lēmumu 
sacensības atcelt. Taču jau laikus 
esam vienojušies distanču slēpo-
šanas sacensības organizēt 2013. 
gada 26. janvārī. Trase tiks saga-
tavota gar jūras krastu ar starta 
vietu Zvejnieku parkā. Šim sporta 
veidam neierastā vide - jūras pie-
kraste - noteikti veicinās sava vei-
da romantiku un īpašu atmosfēru 
sacensību vietā, - apgalvoja SK 
Alauksts pārstāvis Uvis Avens.
 Taču 6. maijā Salacgrīvas no-

vadā ieplānots velomaratons, tajā 
varēs startēt un sacensību garu 
izbaudīt gan bērni, gan sportisti, 
gan velotūristi. Ikvienam todien 
būs iespēja sacensties un skatīt 
skaistākās dabas takas un tūris-
ma objektus Salacgrīvā un tās 
apkārtnē. Iespējams, oktobrī visi 
varēs piedalīties kādā sportiskā 
un neaizmirstamā piedzīvoju-
mā, par ko parūpēsies Salacg-
rīvas novada dome sadarbībā 
ar Alaukstu. Par sporta notiku-
miem visa informācija mājaslapā 
www.salacgriva.lv.

Salacgrīva plāno aktīvās atpūtas 
pasākumus

Brīze paplašina aprūpes 
darbu - sniedz jaunu  
pakalpojumu veidu 

Aprūpe mājās

Svečošanās Sveču dienā

8. marts Liepupes bibliotēkā

4. aprīlī 11.00
Salacgrīvas kultūras namā

Salacgrīvas novada
pensionāru atskaišu un
pārvēlēšanas sapulce.

Tiks nodrošināts transports.
Zvanīt 29465758 Aijai.

11. aprīlī no 10.00 līdz 13.00 
Salacgrīvas kultūras namā 

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

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

Aprīlis bibliotēkās

Salacgrīvas novadā aprīlī
Salacgrīvas kultūras namā
4.IV 11.00 Salacgrīvas novada pensionāru kopsapulce
5.IV 19.00 izrāžu apvienības Panna komēdija Puse no sirds. Pētījums par 
    vidējā latvieša vidējo laulību. Autori Aiva Birbele un Juris Rijnieks. 
    Lomās Zane Daudziņa un Aldis Siliņš. Ieeja Ls 5, pensionāriem Ls 4
8.IV 13.00 LIELDIENAS pilskalnā
    Šūpošanās
    Olu krāsošana, ripināšana un sišana
    Kultūras nama mazo pašdarbnieku koncerts 
11.IV 15.00 jautra un muzikāla izrāde bērniem Pingvīni nāk.
    Lomās: Ieva Puķe vai Terēze Lasmane, Krišjānis Salmiņš,
    Mārtiņš Lūsis vai Imants Strads, Aigars Apinis, Armands Berģis vai 
    Madars Zvagulis. Režisors Imants Strads. Ieeja Ls 2
12.IV 19.00 Tu esi mans draugs - Putnu balle un PER vienosies Mārtiņa Freimaņa 
    dziesmu koncertā. Ieeja Ls 3, 4 un 5
14.IV 19.00 Austrumu deju studijas Hasana koncerts Tauriņu deja.
    Piedalās draugu kolektīvs no Smiltenes
21.IV 16.00  senioru kora Salaca 50 gadu jubilejas koncerts.
    Piedalās Limbažu jauktais koris Atvasara, Cēsu jauktais koris Atvasara, 
    senioru ansamblis Viļķenes draugi, Liepupes vīru ansamblis un
    senioru deju kopa Saiva
28.IV 18.00 konkurss-koncerts Paņem draugu – dziedāt nāc! Iespēja dziedāt uz 
    skatuves pieaugušajiem vecumā no 18 gadiem. Ieeja Ls 1

Ainažu kultūras namā
 8.IV   tradicionālais Lieldienu pasākums Nāc nākdama, Lielā diena
    * danči,
    * olu kaujas,
    * šūpošanās,
    * citas ēverģēlības.
14.IV 17.00 jaukto koru draudzības koncerts. Piedalās kori Ale, Vienmēr, 
    Krasts un citi.
28.IV 19.00 Riču kāzas (dziļas dziesmas, intīma atmosfēra, skaistas dejas,
    asprātīgi joki). Ieeja Ls 4 

Liepupē
1.IV 16.00 Duntes Mežgravās - Arta Dzīle Salons. Skultes amatierteātra izrāde.
    Režisore Ligita Smildziņa. Ieeja Ls 1
8.IV 16.00 Liepupes pilskalnā Lieldienas kopā ar tradīciju kopu Skale
    - šūpoles, 
    - dziesmas, rotaļas, atrakcijas,
    - līdzpaņemto olu krāsošana lielajā katlā.
15.IV 14.00 Duntes Mežgravās Teātra kafejnīca. Liepupes amatierteātra skate.
    - Baiba Jukņēviča Pavasara neprāts. Režisore Inese Broka
    (izrādes garums ~ 90 min.)
    - Annas Brigaderes viencēliens Čaukstenes. Viesojas Saulkrastu teātra 
    studija. Režisore Vija Skudra (izrādes garums ~ 35 min.)
    Ieeja uz visu pēcpusdienu Ls 1, skolēniem Ls 0,50
    Rezervēsim vietas pie galdiņiem un līdzi ņemsim „groziņus”.
    T. 64023932

Dzimtsarakstu nodaļas ziņas
Februārī dzimuši:
  Gustavs Liepiņš 
  Elīza Šterna 
  Patriks Markuss Vēbers
  Sofi ja Krama 
  Evelīna Jakabsone 
  Viktorija Tomsone 
  Sundars Kozlovskis 

* * *
Februārī aizsaulē aizgājuši:
  Svetlana Zvejniece (1945)
  Pārsla Zvejniece (1968)

 Gints Zvejnieks (1966)
 Anna Lapiņa (1922)
 Zigmunds Miščenkovs (1977)
 Vilnis Kleins (1929)
 Visvaldis Jirgensons (1942)
 Genadijs Šmidts (1951)
 Uldis Vasulis (1962)
 Jānis Krastiņš (1930)
 Milda Grante (1926)
 Elza Auziņa (1924)
 Fricis Reinsons (1923)
 Gaļina Babrikina (1931)

Laiks Pasākums Vieta
19.IV Lasītāju klubiņa Vārds tikšanās ar Salacgrīvas 

novada domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu
Ainažu bibliotēkā

aprīlī Pasaku rīts bērnudārza Randa sagatavošanas 
grupas bērniem

Ainažu bibliotēkā

aprīlī 
izstādes

 Ļauj ticēt, ka arī dvēselē drīz ziemas tumsa 
sāks irt. Kornēlijai Apškrūmai - 75 

Ainažu bibliotēkā

Lieldieniņas braukšus brauca,
Asnus veda vezumā.
Raibajā pasaulē pats sevi sameklē. Pēterim 
Brūverim – 55

5.IV Nu atnāca liela diena Liepupes b-ka
10. - 20.IV Izstāde – Kornēlijai Apškrūmai 75 Liepupes b-ka
23. - 29.IV Pasākumi Bibliotēku nedēļas ietvaros Liepupes b-ka
Aprīlī Izstāde Ja pērlīti pie pērlītes neliksi... Tūjas bibliotēka
2.- 10.IV Klausījos, brīnījos, Kas aiz kalna gavilēja...

jeb Viss ap un par Lieldienām
Tūjas bibliotēka

7.IV 12.00 Lieldienu olu krāsošana Tūjas bibliotēka
2.IV Rīta stunda bērniem Zaķi sanāk zaķoties Svētciema b-ka
Aprīlī Bērnu grāmatu izstāde Grāmatu karuselis Svētciema b-ka
5.IV Lieldienu pasākums pieaugušajiem Svētciema b-ka
2. - 30.IV Rokdarbu izstāde Savam priekam Svētciema b-ka
23. - 29.IV Bibliotēku nedēļas pasākumi: 

• fi lmu pēcpusdiena
• datorskola 
• krustvārdu minētāju pēcpusdiena
• mazo ciemiņu diena

Svētciema b-ka

Aprīlī Literatūras izstāde, veltīta rakstnieces Ilzes 
Indrānes jubilejai Rakstiet vien vēstules sniegā, 
ejiet pa aļņa pēdām!

Svētciema b-ka

Līdz 6.IV Izstāde Lieldienu šūpolēs Salacgrīvas bibliotēkas
bērnu lit. centrs

Aprīlis Ilzes Beldavas darināto rotaļlietu izstāde Salacgrīvas bibliotēkas
bērnu lit. centrs

20.IV 12.30 Dzejnieka Harija Heislera atceres brīdis 
Stienūžu kapos

Aprīlī Izstādes, veltītas rakstnieku jubilejām Salacgrivas b-ka

Nodarbības 
datums Laiks Nodarbības tēma

30.III 16.00 Ligzdas pīšana un noformēšana
13.IV 16.00 Sausā ziedu kompozīcija traukā
20.IV 16.00 Parafīna trauka liešana un dekorēšana, augļu trauka pagatavošana
27.IV 16.00 Piespraužu izgatavošana
18.V 16.00 Spraustais apaļais ziedu pušķis

Radošās darbnīcas Salacgrīvas bibliotēkā

Par ceļu uzturēšanu kārtībā
Salacgrīvas pašvaldības ceļu tīrīšanu un ielu uzturēšanu veic fi rma LaCeRa.
Sazināties varat, zvanot 29121568 vai 64071575, vai 29478781.
Firma veic arī privāto ceļu tīrīšanu.

Privāto ceļu tīrīšanas pakalpojumus Ainažu pagastā un daļēji arī Salacgrīvas pagastā 
veic SOS traktors. Kontakttālrunis - mob. 25413369 (Ojārs)

13. aprīlī plkst. 17 Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā
biedrība Vecāki - Ainažu jaunatnei sadarbībā ar skolu organizē

interaktīvu pasākumu ģimenēm «Nāc, būsim kopā!»
Pasākumu fi nansiāli atbalsta Salacgrīvas novada dome.


