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Salacgrīvas novada
izdevums

	 Salacgrīvas	novada	dome	februāra	vidū	
saņēma	 48	 Salacgrīvas	 novada	 uzņēmēju	
un	Salacgrīvas	pagasta	 iedzīvotāju	parak
stītu	vēstuli,	kurā	izteiktas	pretenzijas	pret	
valsts	ceļa	Akmeņkalni			Lauvas			Ķekari	
stāvokli.	 Viņi	 lūdz	 pašvaldību	 iesaistīties	
sarunās	ar	ceļu	uzturētāju	par	situācijas	uz
labošanu.	
	 Vēstulē	uzsvērts,	ka	šī	ceļa	posma	 lie
totājiem	ikdienā	apgrūtināta	nokļūšana	uz	
darbu,	 mājvietām,	 īpašumiem.	 Tūristiem	
sarežģīti	 tikt	 uz	 viesu	mājām	Kraukļi	 un	
Svētupe.	 Tiek	 bojāti	 iedzīvotāju	 un	 uz
ņēmēju	 transportlīdzekļi,	 viņiem	 rodas	
zaudējumi.	 - Pēc greiderēšanas paiet pā-
ris dienu, kad atkal parādās bedres. Tas 
nozīmē, ka pašreizējais ceļa segums savu 
laiku nokalpojis. Tāpat nepieciešams at-
jaunot ceļmalu grāvjus un caurtekas, lai 
ūdens nestāvētu uz ceļa un neveidotu dub-
ļu lāmas,	 		 teikts	 vēstulē.	 Tās	 autori	 teic	
paldies,	ka	janvārī	remontēts	viens	šī	ceļa	
posms	no	Jesparu	 līdz	Kalnupīšu	mājām,	
bet	viņus	uztrauc,	ka	rekonstrukcijas	darbi	
šajā	ceļā	nav	paredzēti	 līdz	pat	2020.	ga
dam.	Tā	vismaz	 liecina	 informācija	 inter
neta	 vietnes	 kartes.lvceli.lv	 sadaļā	 Valsts 
autoceļu sakārtošanas programma 2014. 
- 2020. gadam.
	 Salacgrīvas	 novada	 domes	 priekšsēdē
tājs	Dagnis	Straubergs	izteica	gatavību	pie	
sarunu	 galda	 aicināt	 VAS	 Latvijas valsts 
ceļi	 pārstāvjus.	 - Neviens jau neprasa šo 
ceļu tūlīt asfaltēt, bet situācija jāuzlabo. 
Kaut vai sākumam grāvji jāsakārto! Te 
taču arī dzīvo cilvēki un notiek uzņēmēj-
darbība! - 	teica	pašvaldības	vadītājs.
 Latvijas valsts ceļu	Vidzemes	 reģiona	
Limbažu	 nodaļas	 vadītājs	Viesturs	 Štrāls	
apliecināja,	 ka	 sarunai	 atsauksies.	 Lim
bažu	 nodaļas	 vadītājs	 atzina,	 ka	 nekādi	
līdzekļi	nopietniem	darbiem	šajā	ceļā	tie
šām	 nav	 iedalīti,	 jāiztiek	 ar	 uzturēšanai	
domātajiem.
	 5.	martā	Salacgrīvā	tikās	novada	domes,	
Latvijas valsts ceļu, Autoceļu uzturētāja 
pārstāvji	un	Lauvu	iedzīvotāji	un	sprieda,	
kā	un	ko	darīt,	lai	varētu	šo	posmu	sakār
tot.	 Esošā	 situācija	 ir	 bēdīga	 	 aizauguši	

Par ceļu Akmeņkalni - Lauvas - Ķekari

notekgrāvji	 vai	 to	 vispār	 nav,	 bojātas	 vai	
neesošas	 caurtekas,	 lieli	 koki	 ceļa	 malā,	
kas	 traucē	 tā	 sakārtošanu,	 un	finanšu	 trū
kums...	Vai	iespējams	kaut	ko	darīt,	lai	si
tuāciju	uzlabotu?	
 Latvijas valsts ceļu pārstāvis	 Māris	
Tams	skaidroja	esošo	situāciju:		Savulaik 
valstī bija Ceļu fonds, bet to ar vieglu roku 
likvidēja. Šobrīd ceļi nesaņem to naudu, 
kas pienākas un ir paredzēta to uzturēša-
nai. Cik varējām, esam šo ceļu sakārtoju - 
ši - izrakām grāvjus, ielikām caurtekas, 
ūdeņus novadījām. Ja netiek izbūvēts nor-
māls ceļa segums, neko vairāk tur nevar 
darīt. Teikums, ka uz šī ceļa nekas netiek 
darīts, neiztur kritiku. Šī nav vienīgā vieta, 
mums ir 800 kilometru valsts ceļu, par ku-
riem jārūpējas, un Lauvu ceļš vēl nav tas 
sliktākais. Ir jāizvērtē reālā situācija, un 
šajā jautājumā mums var palīdzēt pašval-
dība. Tama	kungs	arī	skaidroja,	ka	šobrīd	
2.	šķiras	valsts	un	lauku	ceļiem	vairs	nav	
nekādas	 reālas	programmas,	kurā	būtu	 lī
dzekļi.	Eiropas	Savienības	 fondu	 līdzekļu	

nauda	šobrīd	tiek	dota	galvenajiem	ceļiem.	
Lauku	ceļu	remontam	jāsaņem	līdzekļi	no	
valsts	budžeta.	
	 Lauvu	 puses	 iedzīvotāji	 gan	 nepie	kri
ta	 šim	 viedoklim,	 un	 diskusija	 izvērtās	
samērā	 asa.	Kraukļu	 saimnieks	 Edmunds	
Birkenbergs	 uzskata,	 ka	 nekas	 netiek	 da
rīts,	lai	šo	ceļa	posmu	sakārtotu,	bet	lielās	
kokmateriālu	 vedēju	mašīnas	 un	Latvijas 
valsts mežu	 trašu	būvētāju	 smagais	 trans
ports	 tikai	 bojā	 ceļa	 segumu.	 Savukārt	
novada	domes	priekšsēdētājs	aicināja	klāt
esošos	nolikt	malā	emocijas	un	pāriet	pie	
konstruktīvām	sarunām.	
	 Viesu	 nama	 Svētupes	 saimnieks	 Inga	
Saliņš	 interesējās,	vai	 ir	 iespējams	viskri
tiskākajās	vietās	atjaunot	grāvjus		un	ne
vis	pagaidām,	bet	tā	kārtīgi.	Taujāja,	vai	ir	
līdzekļi	ātrai	ūdens	aizvadīšanai.	
	 Līdz	 janvārim	 ceļu	 remontu	 darbus	
plānoja	Latvijas valsts ceļi,	 tagad	 to	dara	
Latvijas Autoceļu uzturētājs.	Tā	pārstāvis	
Roberts	Niedra	 informēja,	 ka	 Lauvu	 ceļš	
izbūvēts	samērā	līdzenā	reljefā	un	ne	visās	

vietās	iespējams	ir	nodrošināt	ūdens	atva
di.	Ir	jāizbrauc	un	jākonstatē	kritiskās	vie
tas,	jārunā	ar	pieguļošo	zemju	īpašniekiem,	
lai	varētu	veikt	ūdens	novadīšanu.	
	 Tama	 kungs	 aicināja	 vietējos	 palīdzēt	
cīņā	 ar	 lielākajiem	 ceļa	 izbraukātājiem	 	 
baļķvedējiem,	 kas	 neievēro	 uzstādītās	
aizlieguma	 zīmes,	 ziņojot	 par	 šādiem	ga
dījumiem	 Ceļu	 policijai.	 - Mums kopīgi 
jāapzina sāpīgākās vietas, saprotot, ka bez 
nopietnas rekonstrukcijas visu ceļu mēs 
nekad nevarēsim sakārtot, 	viņš	uzsvēra.
	 D.	Straubergs	un	viņa	vietnieks	attīstī
bas	 jautājumos	 J.	 Cīrulis	 vēlreiz	 aicināja	
klātesošos	 atgriezties	 pie	 konkrētu	 jautā
jumu	noskaidrošanas.	- Pašvaldība ir iein-
teresēta, lai šis ceļš būtu sakārtots, iedzī-
votājiem ir jābūt pārvietošanās iespējām. 
Man ir priekšlikums operatīvi izstrādāt mi-
nimālo darbu programmu - ņemam papīra 
lapu, uzzīmējam ceļu un konkrēti saskaņo-
jam, ko darīt. Vēlāk šī ceļa sakārtošanai 
varam izstrādāt maksimālo programmu 
ilgstošākam laikm. Ja mēs konkretizēsim 
darāmos darbus, tad tos arī izdarīsim,	 	
savu	pārliecību	pauda	J.	Cīrulis.
	 Vissliktākais	 posms	 šobrīd	 ir	 4,5	 kilo
metri	no	tilta	pār	Svētupi	pie	Kuiķules	līdz	
Lauvu	 krustojumam.	 Lielākas	 problēmas	
tur	rada	veco	koku	aleja.	Lai	risinātu	ceļa	
sakārtošanas	problēmu,	 tikšanās	 laikā	no
lēma		Autoceļu uzturētājs	izvērtēs,	kā	var	
novadīt	ūdeni,	kāda	situācija	tur	ar	caurte
kām	 un	 cik	 tas	 varētu	 izmaksāt.	Latvijas 
valsts ceļi	risinās	jautājumu	par	aleju		vai	
tās	 koki	 novācami,	 jo	 ir	 veci	 un	 apdraud	
braucējus.	Savukārt	novada	pašvaldība	pa
līdzēs	risināt	jautājumu	ar	īpašniekiem	par	
novadgrāvju	ierīkošanu.	
	 Salacgrīvas	novada	domes	 izpilddirek
tors	Kaspars	Ķemers	rādījās	apmierināts	ar	
darbu	 virzību:	 - Jau nākamajā dienā pēc 
mūsu tikšanās saņēmām ziņas par uzsāk-
tajiem darbiem šajā posmā. Rakšana sāk-
sies sausākā laikā, šobrīd rit koku ciršana. 
31. martā Autoceļu uzturētājs dos ziņu par 
ūdens novadgrāvju rakšanas darbiem.
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Roberts Niedra (no kreisās), Māris Tams un Jānis Cīrulis plāno, ko un kā labāk darīt, lai 
sakārtotu kritisko ceļa posmu

	 Novada	dome	izsludina	Jauniešu	bizne
sa	plānu	konkursa	komercdarbības	uzsāk
šanai	 Salacgrīvas	 novadā	 8.	 kārtu.	 Kon
kursu	 rīko	 novada	 domes	Uzņēmējdarbī
bas	atbalsta	centrs,	kas	atrodas	Salacgrīvā,	
Smilšu	 ielā	 9.	 Konkursa	 rīkotāja	 pilnva
rotā	 kontaktpersona	 ir	 Dzintra	 Eizenber
ga,	 tel.	 +37164071985,	 epasta	 adrese	 -  
Dzintra.eizenberga@salacgriva.lv.
	 Konkursa	8.	kārtas	pieteikuma	iesnieg
šanas	termiņš		20.	maija	plkst.	17	Sa	lac
grīvas	novada	domē.	Ar	konkursa	noliku
mu	 var	 iepazīties	 mājaslapā	 www.sa lac - 
griva.lv. Nolikums	 nosaka	 kārtību,	 kādā	
Salacgrīvas	 novada	 jaunieši	 vecumā	 no	
18	 līdz	 25	 gadiem	 var	 piedalīties	 šajā	
konkursā,	 kura	 mērķis	 ir	 stimulēt	 jaunu	
komersantu	veidošanos	novadā,	motivējot	
jauniešus	 veidot	 savu	 biznesu.	 Konkursa	

uzvarētāji	iegūst	tiesības	noslēgt	līgumu	ar	
pašvaldību	par	naudas	līdzekļu	saņemšanu	
no	Salacgrīvas	novada	privatizācijas	fonda	
komersantu	 izveidošanai	 un	 komercdar
bības	 uzsākšanai.	 Konkursa	 īstenošanai	
šobrīd	 piešķirts	 20	 000	 eiro	finansējums.	
Vienam	uzņēmējam	iespējams	saņemt	līdz	 
2500	eiro.
	 Gatavojot	projektu,	ļoti	nopietni	jāpie
strādā	pie	bilances	un	naudas	plūsmas,	lai	
tās	atbilstu	konkursa	nolikuma	prasībām.
	 Jauniešiem	 konsultācijas	 projekta	 sa
gatavošanā	 piedāvā	 Uzņēmēju	 konsul
tatīvās	 padomes	 locekļi	 Māris	 Trankalis	 
(t.	29219410)	un	Ilze	Kalniņa	(t.	29199299).	
Ar	viņiem	iepriekš	jāsazvanās	un	jāvieno
jas	par	tikšanās	laiku.
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Izsludināta Jauniešu 
biznesa plānu konkursa 

8. kārta 	 Šogad	visā	pasaulē	jau	astoto	reizi	tiks	
atzīmēta	 Zemes	 stunda,	 šoreiz	 29.	martā	
laikā	no	20.30	līdz	21.30.	
	 Zemes	 stunda	 ir	 pasaulē	 lielākā	 vides	
akcija,	kas	tradicionāli	notiek	marta	pēdē
jās	sestdienas	vakarā.	Līdzīgi	kā	Jaungada	
sagaidīšana,	Zemes	stunda	tiek	organizēta	
un	 svinēta	 ikvienā	 pasaules	 daļā,	 seko
jot	 laika	 joslu	 plānojumam.	Astoņu	gadu	
laikā,	 kopš	 tā	 notiek,	 akcija	 kļuvusi	 par	
globālu	kampaņu,	kurā	ikvienam	pasaules	
iedzīvotājam	dota	iespēja	parādīt	savu	at
tieksmi	un	 rīcību	vides	un	dabas	 ilgtspē
jas	saglabāšanai.	Akcijas	laikā	iedzīvotāji,	
institūcijas,	uzņēmumi	un	organizācijas	ir	
aicināti	simboliski	uz	vienu	stundu	izslēgt	
elektrību,	lai	tā	paustu	savu	atbalstu	vides	
un	klimata	pārmaiņu	problemātikai	un	ne
pieciešamajiem	risinājumiem.
	 Pasaules	 Dabas	 Fonds	 atgādina,	 ka	
Zemes	 stunda	 nav	 vienas	 stundas	 elek
troenerģijas	taupīšana,	bet	iedzīvotāju	in

formēšana,	 ka	 klimata	 pārmaiņas	 notiek	
un	par	to	atbildīgs	ir	ikviens.	Katru	dienu,	
katru	 stundu	 ikvienam	 ir	 iespēja	 rīkoties	
atbildīgāk	 pret	 vidi,	 saudzēt	 resursus	 un	
rūpēties	par	vides	ilgtspēju.
	 Arī	 Salacgrīvas	 novads	 pieteicis	 savu	
dalību	 akcijā	 Zemes stunda	 	 Salacgrīvā	
šajā	 laikā	 izslēgs	 apgaismojumu	 prome
nādē	pie	Salacas.	Aicinām	novada	 ļaudis	
tovakar	 uz	 stundu	 izslēgt	 apgaismojumu	
un	 organizēt,	 piedalīties	 Zemes	 stundai	
un	dabas	aizsardzībai	veltītos	pasākumos	
savās	mājās,	darba	vietās,	uzņēmumos	un	
organizācijās.	Domāsim	un	rīkosimies	vi
dei	draudzīgāk	katru	stundu	un	katru	die
nu!
	 Sekot	 Zemes	 stundas	 jaunumiem	 var	
arī	 sociālajos	 tīklos	 www.draugiem.lv/
zemesstunda	 un	 www.facebook.com/ze-
messtunda,	 kā	 arī	 Pasaules	Dabas	 Fonda	
mājaslapā	www.pdf.lv.	

Pasaules Dabas Fonds

Akcija Zemes stunda - 
29. martā plkst. 20.30 - 21.30
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	 7.	 martā	 Duntes	 Birzgaiļos,	 zemnie
ku	 saimniecības	Vīganti	 kafejnīcā	 notika	
Salacgrīvas	novada	uzņēmēju	konference.	
Reizi	divos	gados	novada	uzņēmēji	sanāk	
kopā,	 lai	 atskatītos	 uz	 padarīto,	 ievēlē
tu	 jaunu	Uzņēmēju	 konsultatīvo	 padomi,	
parunātos	un	ieklausītos	pieaicināto	viesu	
stāstītajā.	
	 Salacgrīvas	 novada	Uzņēmēju	konsul
tatīvā	 padome	 darbojas	 jau	 10	 gadu,	 un	
tās	tapšanas	vēsturi	savā	runā	apcerēja	no
vada	domes	priekšsēdētājs	Dagnis	Strau
bergs	 (viņš	 arī	Rīgas	 Plānošanas	 reģiona	
attīstības	 padomes	 priekšsēdētājs):	 - Tā 
radās 2004. gadā kārtējās krīzes laikā, 
kad problēmas bija visās jomās un Soci-
ālais dienests maksāja pabalstus visās jo-
mās. Domes vadība un deputāti saprata, 
ka jāaicina palīgā cilvēki, kuri zina savu 
arodu, - uzņēmēji. Mēs sapratām, ka nav 
jāizliekas gudrākiem, bet jāprasa padoms, 
ko un kā darīt labāk. Uzskatu, ka aizritēju-
šie 10 gadi bijis ļoti veiksmīgs laiks. Esam 
saņēmuši padomus, ieteikumus, atbalstu 
projektos, un ne reizi neesmu jutis konsul-
tatīvās padomes vēlmi kārtot savas lietas 
vai gūt kādu labumu sev... Kopējais darbs 
ir produktīvs, tā arī soli pa solim esam au-
guši... Atskatoties	uz	paveikto,	Uzņēmēju	
konsultatīvās	 padomes	 priekšsēdētājs	 Jā
nis	Lipsbergs	informēja	par	padomes	dar
bu	un	aicināja	aktīvāk	piedalīties	tās	dar
bībā:	- Kopā strādājot, veidojas abpusējā 
domes un uzņēmēju saikne, un ieguvējas, 
manuprāt, ir abas puses. Šāda komunikā-
cija ir būtiska, mēs visi esam ieinteresēti, 
lai novads attīstītos.
	 Šoreiz	 konferencē	 piedalījās	 Latvijas	
Pašvaldību	 savienības	 padomniece	 uzņē
mējdarbības	 jautājumos	Andra	 Feldmane	
un	 Latvijas	 Tirdzniecības	 un	 rūpniecības	
kameras	(LTRK)	valdes	priekšsēdētājs	Jā
nis	Endziņš.	
	 Uzņēmēju	 konferences	 laikā	 pirms	
jaunās	 Uzņēmēju	 konsultatīvās	 padomes	
vēlēšanām	 Salacgrīvas	 novada	 dome	 un	
LTRK	parakstīja	līgumu	par	sadarbību	un	
informācijas	apmaiņu.	Pēc	 līguma	parak
stīšanas	D.	 Straubergs	 atzīmēja:	 - Salac-
grīvas novadam jābūt īpaši aktīvam, lai 
mēs izdzīvotu, ņemot vērā Nacionālo at-
tīstības plānu. Atbilstoši tam mums finan-
šu resursus neviens klāt nepienesīs, kā tas 
būs attīstības centros un lielajās pilsētās. 
Tā ir mūsu nākotnes cīņa, lai mēs varētu 
patstāvīgi attīstīties.
	 Novada	 uzņēmēji	 ar	 lielu	 interesi	 ie
pazinās	 ar	 prezentācijas	Ražots Salacgrī-
vas novadā	galdu,	uz	kura	varēja	apskatīt	

Salacgrīvas novada uzņēmēju konference

AS	Brīvais vilnis,	 z.s.	Dunduri,	 z.s.	 Tū-
jaskrasts,	 Lienes konditorejas,	 z.s.	 Dun-
dagas,	 SIA	 Kurzeme GB,	 saimniecības	
Auliši-Dravnieki-Kārkliņi,	 Baumaņu	 mā
jas,	Alberta	Rebāna,	 biedrības	Mežābele,	
mākslinieka	 Imanta	Klīdzēja,	 SIA	Zebri-
ņas	un	z.s.	Gulbīši	ražojumus.	
	 Ņemot	 vērā	 konsultatīvās	 padomes	
sēdes	 lēmumu	 februārī,	 jaunajā	 padomē	
jāievēl	 9	 uzņēmēji.	 Uzņēmējdarbības	 at
balsta	centra	vadītāja	Dzintra	Eizenberga	

aicināja	 izvirzīt	 kandidātus,	 domājot	 gan	
par	 nozares	 un	 teritoriālo	 pārstāvniecību,	
gan	 nepiemirstot	 jauno	 uzņēmēju	 līdz
dalību	 padomes	 darbā.	 Padomei	 izvirzī
ja	 Hermani	 Juzefoviču,	 Viktoru	 Georgu	
Dammi,	 Kristīni	 Mauliņu,	 Jēkabu	 Raģi,	
Valdi	 Jokstu,	 Ilzi	 Kalniņu,	 Jāni	 Lipsber
gu,	Edžu	Zvīni,	Gintu	Roni,	Arni	Viļļu	un	
Sandi	Birkenbergu.	Pēc	balsošanas	rezul
tātu	apkopošanas	Uzņēmēju	konsultatīva
jā	padomē	ievēlēti	V.	G.	Damme	(Ainaži),	

K.	 Mauliņa	 (Liepupe),	 J.	 Raģis	 (Salac
grīva),	 J.	 Lipsbergs	 (Salacgrīva),	 E.	 Zvī
nis	 (Salacgrīva),	 I.	 Kalniņa	 (Salacgrīva),	 
G.	Ronis	(Salacgrīva),	V.	Joksts	(Liepupe)	
un	A.	Viļļa	(Salacgrīva).	
	 Viņi	 18.	martā	 tikās	 padomes	 pirmajā	
sēdē.	 Tajā	 vienbalsīgi	 par	 konsultatīvās	
padomes	 priekšsēdētāju	 ievēlēja	 J.	 Lips
bergu,	par	vietnieku		G.	Roni.

Ilga Tiesnese

Zemnieku saimniecības Birzgaiļi kafejnīcā bija pulcējušies aptuveni 50 lielāki un mazāki Salacgrīvas novada uzņēmēji

Ražots Salacgrīvas novadā - daudzus novadā ražotos produktus 
varēja ne tikai apskatīt, bet arī nogaršot

Nupat parakstīts LTRK un Salacgrīvas novada domes 
sadarbības līgums - tā parakstītāji Dagnis Straubergs 
(no kreisās) un Jānis Endziņš

	 Ainažos,	 pilsētas	 pārvaldes	 ēkā,	 dur
vis	nupat	vēris	biedrību	saieta	centrs.	Tas	
tapis,	 pateicoties	 biedrībai	 Ainaži.	 Tās	
Eiropas	 Lauksaimniecības	 fonda	 lauku	
attīstībai	(ELFLA)	rakstītais	projekts	pa
sākumam	Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teritori-
jā	rīcībā	Vietējo kopienu un saietu centru 
attīstība	 guva	 atbalstu	 un	 tika	 īstenots	
pērnā	gada	nogalē	un	šī	gada	sākumā.	
	 Biedrību	 saieta	 centrs	 tapis,	 lai	 vei
cinātu	 sabiedrisko	 aktivitāti	 un	 paaug
stinātu	 iedzīvotāju	 dzīves	 kvalitāti.	 Ir	
izveidots	centrs	kultūras,	sabiedrisko	ak
tivitāšu,	veselības	un	sporta	aktivitāšu	un	
sociālā	atbalsta	pasākumu	organizēšanai	
Ainažu	 pilsētā	 un	 pagastā.	 Par	 projek
ta	 līdzekļiem	 (Ls	 14	 954,95	 jeb	 21	 304	
eiro)	veikta	ēkas	vienkāršota	renovācija,	
iepirktas	 mēbeles,	 galda	 spēles	 un	 spē
ļu	 inventārs.	 Līdz	 šim	 biedrības	 Ainaži 
organizētie	 semināri,	 kursi	 un	 radošās	
nodarbības	notika	pašvaldības	 iestādēs		
kultūras	namā,	skolā	vai	bibliotēkā.	
	 Pirms	 griezt	 saieta	 centra	 atklāšanas	
lenti,	Zintis	Sārs	aicināja	Ainažu	pilsētas	
pārvaldes	 vadītāju	 Ilonu	 Jēkabsoni	 pa
stāstīt,	kā	 tapis	 šis	projekts.	 - Šis centrs 
nācis ilgi un grūti, projektus šo telpu 
sakārtošanai rakstījām vairākas reizes. 

Beidzot 2013. gadā saņēmām finansē-
jumu projektam. Esam gandarīti, mums 
izdevās, -	 sacīja	 I.	 Jēkabsone.	Vispirms	
nama	saimniece	uz	lieveņa	izkaisīja	sāli,	
lai	ļaunie	gari	netiek	iekšā	telpās,	un	tad	
jau	bija	klāt	svinīgais	brīdis		lentes	grie
šana.	 Saieta	 centra	 telpas	 tika	 iesvētītas	
pēc	 senām	 tradīcijām	 ar	 sāli	 un	 ūdeni,	
kuru	apvārdoja	sanākušie	ciemiņi,	 sakot	
savus	 labos	 vārdus	 un	vēlējumus	 centra	
turpmākai	darbībai.	Viesi	vēlēja,	 lai	šais	
telpās	nekad	netrūkst	cilvēku,	kuri	vēlas	
darboties,	lai	nekad	netrūktu	gaismas	un	
sportiska	azarta,	lai	būtu	interesanti,	jaut
ri,	jauki,	sirsnīgi,	priecīgi,	lai	rodas	jauni	
draugi,	ir	jaunas	tikšanās,	lai	dzirkstī	bēr
nu	smiekli,	valdītu	draudzīga	atmosfēra,	
visiem	 pietiktu	 vietas	 un	 vienmēr	 būtu	
vēlme	atgriezties.	Ar	šādiem	vēlējumiem	
apvārdoto	ūdeni	ar	kadiķa	zariņu	Z.	Sārs	
iesvētīja	telpas	un	aicināja	viesus	tās	ap
skatīt.	
	 Sveicēju	vidū	bija	biedrība	Sprints A,	
pensionāru	 klubs,	 tuvākie	 kaimiņi	 	Ai
nažu	 bibliotēkas	 darbinieces,	 biedrības	
Vecāki Ainažu jaunatnei un	Dzintarlāse,	
kultūras	 nama	 un	 tūrisma	 informācijas	
punkta	 darbinieces.	 Salacgrīvas	 novada	
domes	priekšsēdētājs	Dagnis	Straubergs,	
sveicot	biedrību,	sacīja:	- Redzēju šīs tel-
pas pirms remonta un redzu tagad. Izda-

rīts ir ļoti daudz. Paldies par ieguldīto 
darbu!	Biedrības	Sprints A vadītāja	Gun
ta	Bērziņa,	neslēpjot	prieku,	atklāja		viņa	
pat	nesapņojusi,	ka	šī	iecere	izdosies.	- Nu 
esmu pārliecināta, ka apmeklētība būs! 
Pašreiz arī mums nav, kur organizēt sa-
vas sapulces un tikšanās,		viņa	piebilda.	
Krišjāņa	Valdemāra	Ainažu	pamatskolas	
direktore	Sandra	Kuka	izteica	cerību,	ka	
arī	skolēni	drīz	atradīs	ceļu	uz	centru.	Sa
vukārt	biedrības	Ainaži	valdes	locekle	un	
pilsētas	 pārvaldes	 vadītāja	 I.	 Jēkabsone	
pateicās	novada	domei	par	finansiālo	at
balstu	un	lielu	paldies	par	darbu	un	atbal
stu	 sacīja	 celtniekiem	 	 SIA	Kopturis-A 
un	 SIA	 Salacgrīvas elektromontāžnieks, 
tāpat	 saviem	 čaklajiem	 palīgiem	 Sigitai	
Kalmačai	un	Raivim	Viļļam.	
	 Pēc	atklāšanas	I.	Jēkabsone	pastāstīja,	
ka	jaunajā	centrā	biedrībām	būs	vieta	se
mināriem,	 sanāksmēm,	 radošajām	 darb
nīcām,	 kā	 arī	 Dienas	 centrs	 jauniešiem	
un	 bērniem,	 lai	 uzspēlētu	 galda	 tenisu,	
novusu,	galda	spēles	u.tml.	Šobrīd	centrā	
strādā	Anita	Plūme,	kura	ne	tikai	pieska
tīs	apmeklētājus	un	kārtību,	bet,	būdama	
šuvēja,	dalīsies	 savās	gudrībās	ar	 skolē
niem	un	jauniešiem	un	palīdzēs	pielabot	
drēbes	pieaugušajiem.
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valdītu miers, saticība un draudzība
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	 Saulainajā	14.	marta	pēcpusdienā,	kad	
gaiss	virmoja	pavasara	noskaņā,	bija	uz
ziedējušas	 pirmās	pavasara	 puķes	 un	no	
siltajām	 zemēm	 atlidojuši	 mūsu	 draugi	
putni,	Krišjāņa	Valdemāra	Ainažu	pamat
skolā	 notika	 jau	 par	 tradīciju	 kļuvušais	
pasākums	Nāc, būsim kopā.	To	 atklājot,	
direktora	 vietniece	 audzināšanas	 darbā	
Daiga	 Tomsone	 sacīja:	 - Šodien esam 
pulcējušies vienā no lielākajiem un skais-
tākajiem pasākumiem mūsu skolā, lai jūs, 
skolēni, kopā ar saviem vecākiem varētu 
piedalīties dažādās interesantās atrakci-
jās, sporta sacensībās un parādītu savas 
zināšanas. Šīs dienas pasākums veltīts 
mūsu draugiem putniem, un droši vien jūs 
visi zināt, ka šī gada putns ir pupuķis.
	 Būt	 kopā	 bija	 ieradušies	 14	 vecāki,	 
39	skolēni	un	kuplā	pedagogu	saime.	Sa
dalījušies	6	komandās,	viņi	bija	gatavi	do
ties	putnu	lidojumā.	Pirms	tam	vajadzēja	
piedalīties	 komandu	 saliedēšanas	 uzde
vumā,	kura	laikā	bija	jāizdomā	komandas	
nosaukums	un	jāparāda	īss	priekšnesums.	
Pirmā	bija	Zīlīšu	komanda,	tad	Dzenīši – 
meža	ārsti,	Jautrie putni,	kuri	ieradušies	
Ainažos	ligzdas	vīt,	tad	Sīkie putni,	pilni	
rati	sasēduši,	Gājputni,	kas	vienmēr	turas	
kopā,	un	apvienotā	komanda	Putni.
	 Pirms	došanās	lidojumā	katra	koman
da	 saņēma	 savu	maršruta	 karti.	Koman
dām	bija	jāpiestāj	6	stacijās:	Putnu	mājā,	
jāpiedalās	jautrajā	stafetē,	jāpazīst	putnu	
balsis,	 paši	 putni,	 jāatceras	 tautasdzies
mas	par	putniem	un	 jāizveido	savs	 teik
smu	putns.	Smejot,	cits	citu	atbalstot	un	
uzmundrinot,	 putnu	 lidojuma	 dalībnieki	
no	 vienas	 stacijas	 devās	 uz	 nākamo,	 lai	
pēc	 tam	 pulcētos	 skolas	 zālē	 uzzināt	 un	
sumināt	uzvarētājus.	
	 Pirms	rezultātu	paziņošanas	 lielu	pal
dies	 konkursa	 organizētāji	 sacīja	 Jurim	
Bērziņam,	 kurš	 putnu	mājas	 stacijā	 kat
rai	grupai	palīdzēja	uztaisīt	putnu	būrīti.	
- Šis skaistais pasākums nevarētu noritēt 
bez sadarbības ar biedrību „Vecāki Ai-
nažu jaunatnei”,	 	 uzsvēra	D.	Tomsone,	
kura	 pateicās	 biedrības	 vadītājai	 Ingai	
Čekaļinai	un	Salacgrīvas	novada	domei,	
kas	 sarūpēja	 balvas	 viktorīnas	 uzvarētā
jiem.	Visas	komandas	saņēma	atzinību	un	
īpaši	piešķirtu	titulu:	Sportiskākā	koman
da	bija	Gājputni,	rūdītākā		Jautrie putni,	
mākslinieciskākā		Sīkie putni,	muzikālā
kā		Dzenīši,	acīgākā		Zīlītes	un	praktis
kākā		Putni.	Saldās	balvas	 ieguva	visas	
komandas	un	arī	skolotāji,	bez	kuriem	šis	
pasākums	nebūtu	iespējams.	
	 Paldies	par	 jautri,	 interesanti	 un	patī
kami	pavadīto	 laiku	Krišjāņa	Valdemāra	
Ainažu	pamatskolā!	
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Putnu mājas stacijā Juris Bērziņš rādīja, kā jātaisa māja lidojušajiem draugiem

Top komandas  Sīki putni Teiksmu putns

Jautrajā stafetē bija ne tikai jāsoļo ar slēpēm, bet arī 
jāatrod putni un olas

Nāc, būsim kopā Ainažos

	 Gaisā	 jūtams	 pavasaris,	 tā	 vien	 gribas	
rušināties	dārzā,	bet	vēl	mazliet	jāpagaida.	
Daba	tam	vēl	nav	gatava.	Vēl	mazliet,	un	
jau	 26.	 aprīlī	 varēsim	 piedalīties	 Lielajā	
talkā.	 Pirms	 tās	 organizatori	 jau	 sākuši	
Latvijas	mēroga	 vides	 kampaņu	 ar	 sauk

li	 Tīra Latvija sākas Tavā galvā.	 Šogad	
akcents	 likts	 uz	 tīru	 Baltijas	 jūru,	 tādēļ	
apakštēma	ir	Tīra Baltijas jūra sākas tavā 
vannas istabā.	Kampaņas	mērķis	ir	ne	ti
kai	aicināt	cilvēkus	uz	talku	26.	aprīlī,	bet	
arī	savā	ikdienas	dzīvē	piemērot	principus,	

Tīra Baltijas jūra sākas tavā vannas istabā....
kas	atbilstu	talkas	lielajam	mērķim		Lat
vijai	2018.	gadā	būt	tīrākajai	valstij	pasau
lē.	
	 Salacgrīvas	novada	dome	kopā	ar	Jau
natnes	 iniciatīvu	 centru	 Bāka un	 Dabas	
aizsardzības	pārvaldes	(DAP)	Vides	izglī
tības	centru	iesaistījusies	šajā	vides	kam
paņā	un	novadā	organizē	 izglītojošas	no
darbības	par	cilvēku	ikdienas	iedarbību	uz	
vidi.	 Pirmā	 nodarbība	 notika	 Salacgrīvas	
vidusskolā,	tikšanās	vēl	plānotas	Krišjāņa	
Valdemāra	Ainažu	 pamatskolā,	 Liepupes	
vidusskolā,	biedrībā	Mežābele	un	pensio
nāru	biedrībā.	
	 Lielās	 talkas	 koordinators	 Salacgrīvas	
novadā,	 domes	 izpilddirektors	 Kaspars	
Ķemers,	 tiekoties	 ar	 skolēniem	 Salacgrī
vas	vidusskolā,	 sacīja:	 - Kampaņas laikā 
apmeklēsim skolas, tiksimies ar iedzīvotā-
jiem, rādīsim un stāstīsim, kā mēs varam 
ietekmēt Baltijas jūru. Nodarbību laikā fil-
mēsim un veidosim 2 minūšu videofilmiņu 
par tīru Baltijas jūru, kas varētu sākties 
mūsu vannas istabā. Uzvarot konkursā, 
mums ir iespēja iegūt kādu no naudas bal-
vām, specbalvām vai doties ceļojumā.

	 DAP	 Vides	 izglītības	 centra	 vadītāja	
Inta	 Soma	 nodarbībā	 aicināja	 skolēnus	
līdzdarboties,	 izdzīvot	 savu	 ikdienu	 ar	
mazgāšanas	 un	 tīrīšanas	 līdzekļiem,	 lai	
saprastu,	kā	 ietekmējam	dabu	un	Baltijas	
jūru	ikdienā.	40	minūšu	nodarbībā	jaunieši	
aizdomājās,	ka	 ir	 videi	draudzīgi	mazgā
šanas	 līdzekļi,	mācījās	atšķirt	videi	drau
dzīgas	un	nedraudzīgas	vielas,	varēja	ap
domāt,	kā	piesārņojam	vidi	ar	vielām,	kas	
mums	ikdienā	ir	vajadzīgas,	arī	par	saviem	
ikdienas	 paradumiem.	 I.	 Soma	 aicināja	
jauniešus	 pēc	 nodarbībām	 savā	 vannas	
istabā	paskatīties,	 cik	pulveru	un	mazgā
jamo	līdzekļu	satur	fosfātus,	un	padomāt,	
kā	mazināt	jūras	piesārņošanu.	Viņa	sacī
ja:	 - Mums, protams, vajag mazgāties un 
mazgāt, bet mēs varam izvēlēties videi 
draudzīgākus līdzekļus!
 Bākas	jaunatnes	lietu	speciāliste	Marta	
Dance	uzskata,	ka	izdosies	izveidot	pamā
cošu	 un	 atraktīvu	 videoklipu	 par	 radoša
jām	 nodarbībām	 Salacgrīvas	 novadā	 un	
Latvija	varēs	mācīties	zaļā	novada	piere
dzi.
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 29.	martā	Salacgrīvas	Jaunat
nes	 iniciatīvas	 centrā	 Bāka	 no	
pulksten	 10	 līdz	 15	 notiks	 bez
maksas	seminārs	neformālajiem	
aprūpētājiem.	 Apmeklētāji	 uz
zinās	par	 tehnisko	palīglīdzekļu	
izmantošanas	 iespējām,	 sociālā	
darbinieka	 kompetencēm	 pa
līdzības	 sniegšanā,	 par	 sociālo	
pabalstu	un	atvieglojumu	iespē
jām	 mūsu	 novadā,	 par	 fiziote
reapeita	palīdzību,	ergonomikas	
pamatprincipiem,	 aprūpētāja	 un	
aprūpējamā	 savstarpējām	 attie
cībām,	 psihoterapijas	 pieejamī
bu,	 izdegšanas	 sindromu	 un	 ie
teicamajām	ikdienas	aktivitātēm	
savas	pašsajūtas	uzlabošanai	un	
profilaksei.	 Seminārā	 uzstāsies	
fizioterapeites,	 ergoterapeite,	
sociālais	darbinieks	un	ārstspsi
hoterapeits.
	 Neformālie	aprūpētāji	ir	ra
dinieki,	 draugi	 vai	 brīvprātīgie,	
kuri	 veic	 kādas	 personas	 (pie
mēram,	 viena	 vai	 abu	 vecāku,	
bērna	 vai	 smagi	 slima	 līdzgait
nieka)	 ikdienas	 aprūpi	 mājās,	
nesaņemot	 par	 to	 atalgojumu.	
Neformālie	 aprūpētāji	 ir	 starp
nieki	 starp	 formālo	 aprūpi	 (ār
stu,	 fizioterapeitu,	 sociālo	 dar
binieku,	 psihologu	 un/vai	 citu	
speciālistu)	 un	pacientu,	 nodro

šinot	 ikdienas	 aprūpi	 un	 dzīves	
kvalitāti,	ko	formālā	aprūpe	ne
spēj.	Lai	šī	aprūpe	būtu	efektīvā
ka,	 neformālajiem	aprūpētājiem	
nepieciešamas	 specifiskas	 un	
padziļinātas	zināšanas.
	 ALICE	 ir	 mūžizglītības	 pro
grammas	 Grundtvig	 apakšpro
jekts,	 kurā	 Rīgas	 Stradiņa	 uni
versitātes	Veselības	aprūpes	ma
ģistrantūras	 studentes	 izstrādā	
neformālo	aprūpētāju	apmācības	
programmu.	Semināra	apmeklē
tājiem	būs	iespējas	saņemt	zinā
šanas	par	valsts	un	konkrētā	no
vada	 piedāvātajiem	 sociālajiem	
pakalpojumiem.	
	 Dalība	seminārā	-	bez	mak-
sas!	 Seminārā	 iekļauta	 kafijas	
pauze.	 Iecerētas	diskusijas,	 jau
tājumu	uzdošana	pieredzējušiem	
speciālistiem,	dalīšanās	pieredzē	
un	jaunu	atziņu	gūšana.	Iespējas	
izzināt,	kā	efektīvāk	palīdzēt	tu
vam	cilvēkam,	nekaitējot	sev,	kā	
darīt	to	ar	prieku,	saglabājot	po
zitīvās	 emocijas	 un	 neizsīkstot.	
Lai	 iepriekš	 pieteiktos,	 zvaniet	
29422333	(Zane)

Seminārs neformālajiem 
aprūpētājiem - 
ALICE projekts

	 Salacgrīvas	 novada	 redzes	
invalīdu	 grupas	 vadītāja	 Faina	
Mennika	 nolēmusi	 turpmāk	 dar
bu	 ar	 redzes	 invalīdiem	 uzticēt	
Imantam	 Dambim.	 - Gadi iet, 
un arī mani spēki izsīkst. Izlēmu 
redzes invalīdu grupas vadīšanu 
uzticēt Imantam, viņš jau tagad 
labprāt darbojas kopā ar mums 
un ir gatavs palīdzēt arī turpmāk. 
Es savukārt apsolos palīdzēt, cik 
nu vien būs manos spēkos. Ticu, 
ka mēs sastrādāsimies un arī in-
valīdi būs apmierināti. Slimība ir 
smaga lieta, un ir grūti dzīvot dzī-
voklī, neko neredzot, netiekoties 
ar līdzcilvēkiem,		viņa	stāstīja.	
	 Faina	 šādā	brīdī	 ir	 gatava	pa
ritināt	arī	atmiņu	kamolīti:	- Žēl, 
ka neatceros, kāds bija pavasaris 
1988. gada aprīlī, kad mani pie-
runāja palīdzēt redzes invalīdu 
grupai Salacgrīvā. Darbs man 
likās svešs, slimnieki maz smai-
dīja, jutās vientuļi un garlaikoti. 
Piekritu, ka izmēģināšu, un tā tas 
aizgāja. Centāmies noorganizēt 
vienotu grupiņu. Izdevās! Toreiz 
grupā bija 16 biedru. Ekskursijās 
nebraucām, bet redzes invalīdiem 
katru gadu apmaksāja rehabili-
tāciju Jaundubultu sanatorijā. 
Tolaik	 redzes	 invalīdi	 ik	 gadu	
apciemoti	 mājās,	 apzinātas	 viņu	
problēmas	un	palīdzēts		iegādāta	
malka,	tīrīts	skurstenis	vai	veikts	
remonts.	 Jau	 tad	 kopīgi	 atzīmēti	
priecīgi	un	pieminēti	skumīgi	brī
ži,	svinēti	Ziemassvētki.	Sākumā	
redzes	 invalīdi	 tikās	 Salacgrīvas	
bibliotēkā,	 vēlāk	 meklētas	 citas	
telpas.	 Pēc	 ilgākiem	 meklēju
miem	 Faina	 tikšanās	 organizēja	
savās	mājās.	Viegli	tas	nebija,	bet	
visi	bija	priecīgi	par	kopābūšanu.	
	 Smejot,	 bet	 ar	 asarām	 acīs	
Faina	atceras	arī	kuriozus	un	ris
kantus	gadījumus:	- Reiz Ziemas-

svētku eglīti svinējām ļoti aukstā 
dienā. Sakurināju siltu māju, sa-
gaidījām Ziemassvētku vecīti ar 
mīļām dāvaniņām. Tolaik manā 
istabā vēl bija garais mūrītis, 
uz kura varēja arī gulēt. Cilvē-
kiem patika uz tā sildīties, bet, 
kad cienījamā Mirdzas kundze 
teica, ka kļūst slikti ar sirdi, ļoti 
pārbijos. Satraucos, kas nu būs, 
bet kā glābiņš prātā ienāca mā-
sas padoms - ja ar sirdi top slikti, 
siltā ūdens glāzē vajag izšķīdināt 
nitroglicerīna tabletes un dot sa-
vārgušajam izdzert. Noriskēju un 
ar bailēm gaidīju, kas būs... Mir-
dziņa paskatījās uz mani un sa-
cīja: „Zini, man palika labāk!”. 
Paldies Dievam, viss kārtībā!
	 Spilgtā	atmiņā	Fainas	kundzei	
ekskursija	 kopā	 ar	 redzes	 inva
līdiem	 uz	 Siguldu.	 No	 rīta	 laiks	
licies	 labs,	 bet,	 kad	 iznākuši	 no	
muzeja,	 lijis,	 celiņš	 līdz	 autobu
sam	 slīps,	 mālains	 un	 slidens,	
iet	 grūti.	 - Mūsu dalībniecei -  
I grupas invalīdei Ilgai no Sprī-
dīšu pansionāta - kreisajā kājā 
iemetās krampji, viņa nevarēja 
paiet. Ko darīju? Ņēmu Ilgu pa-
dusē un steberējām uz autobusu. 
Grūti gāja, bet pēc pusstundas 
cīniņa abas, slapjas kā žurkas un 
nogurušas, bet laimīgas, bijām 
autobusā. Tālāk bija ieplānots 
brauciens uz Cēsīm, bet kur slapji 
var aizbraukt? Ilga, kura augu-
mā bija mazāka, tika pārģērbta 
citu ekskursantu drēbēs, bet man 
bija jābrauc slapjai. Cēsīs mums 
uzvārīja karstu tēju, kafiju, sa-
sildījāmies, un atkal viss beidzās 
laimīgi,		atminas	grupas	vadītāja.
	 Tagad	F.	Mennika	redzes	inva
līdiem	 divas	 reizes	 gadā	 organi
zē	ekskursijas	un	vienu	reizi	visi	
kopā	 tiekas	 rehabilitācijas	 pasā
kumā.	 Tas	 parasti	 notiek	 viņas	

mājā	vai	dārzā,	jo	šobrīd	nav	tādu	
telpu,	 kur	 redzes	 invalīdi	 varētu	
mācīties	 gatavot	 pusdienas	 un	
vakariņas.	Bez	ēstgatavošanas	šie	
ļaudis	 mācās	 pērļot,	 šūt	 priekš
autus,	nūjot,	iet	kopīgās	pastaigās	
uz	jūrmalu	un	svin	jubilejas.	
 - Viena no mūsu patīkamāka-
jām kopābūšanas reizēm ir lielo 
dzērveņu lasīšana Špata purvā 
rudenī. Tūlīt pēc tam sākam gai-
dīt Ziemassvētkus, ko jau vairā-
kus gadus svinam kopā ar Vid-
zemes redzes invalīdiem. Kopā 
darbojamies vairāk nekā 25 ga-
dus un jūtamies kā viena ģimene. 
Esam pateicīgi par Cēsu nere-
dzīgo biedrības darbinieču Aijas 
Rīvītes, Irēnas Lāces un Zaigas 
Liepiņas sniegto palīdzību redzes 
invalīdu grupas saliedēšanā un 
padomu, kopīgām nodarbībām, 	 
stāsta	Faina.	Savā	un	visu	redzes	
invalīdu	grupas	dalībnieku	vārdā	
viņa	saka	paldies	Salacgrīvas	no
vada	pensionāru	biedrības	vadītā
jai	Aijai	Kirhenšteinei	 par	 dāva
niņām	svētkos	un	atbalstu,	Veltai	
Andersonei	no	uzņēmuma	Barwil 
Andersson Agences,	 kura	 katru	
gadu	 dāvāja	 līdzekļus	 ekskursi
jām	un	pasākumu	organizēšanai,	
tāpat	 Salacgrīvas	 novada	 domei	
par	finansiālo	atbalstu.
	 Domājot	par	nākotni,	F.	Men
nika	uzsver:	- Turpmākajiem ga-
diem ideju mums ir daudz. No 
sirds priecājos par saviem ak-
tīvajiem redzes invalīdu grupas 
biedriem, kuri nenīkuļo mājās, 
bet cenšas kustēties, būt kopā ar 
visiem un darboties. Varu teikt 
vienu - 26 gadus strādāt ar redzes 
invalīdiem nav viegli, bet es esmu 
gandarīta par laiku, kas pavadīts 
kopā ar viņiem.

Ilga Tiesnese

Apsolos viņam palīdzēt...

	 Tāda	 bija	 šī	 gada	 Salacgrīvas	 kultū
ras	 nama	 pašdarbības	 kolektīvu	 vakara	
tēma.	 Šoreiz	 kolektīvi	 nepulcējās	 foajē,	
bet	 turpat	 zālē	 uzsāka	 kopīgi	 dziedāt	Li
lioma	dziesmu	un,	 rokās	 sadevušies,	 riņ
ķa	 dejā	 izstaigāja	 zāli	 un	 sasveicinājās.	
Uzrunājot	 pašdarbniekus,	 kultūras	 nama	
vadītāja	 Pārsla	 Dzērve	 sacīja:	 - Šovakar 
tautas mākslas kolektīvi un biedrības, kas 
darbojas kultūras namā un mūsu pilsētā 
un novadā, pulcējas, lai atskatītos uz ie-
priekšējā gadā paveikto. Šajā	 ziņā	 2013.	
gada	 vislielākais	 veikums,	 kam	 ir	 val
stiska	un	 starptautiska	nozīme,	bija	 lielie	
Dziesmu	un	Deju	svētki,	kuros	piedalījās	
septiņi	 kultūras	 nama	 kolektīvi:	 senioru	
deju	 kolektīvs	 Saiva,	 vidējās	 paaudzes	
deju	 kolektīvs	 Tingeltangels,	 jauniešu	

deju	kolektīvs	Randa,	folkloras	kopa	Cie-
lava,	tautas	muzikanti	Cielavas spēlmaņi,	
pūtēju	 orķestris	Enkurs	 un	 senioru	 koris	
Salaca.	Tie	 bija	 svētki,	 kas	 piešķīra	 jēgu	
piecu	gadu	melnajam	ikdienas	darbam,	lai	
uzplauktu	tik	krāšņā	un	brīnišķīgā	emociju	
puķē.	Ikkatra	veikums	bija	svarīgs	un	no
zīmīgs,	lai	taptu	šie	latviešiem	tik	lielie	un	
nozīmīgie	 svētki.	 Paldies	 par	 lielo	 darbu	
visiem	 sacīja	 gan	 kultūras	 nama	 vadītāja	
Pārsla	Dzērve,	gan	Salacgrīvas	novada	do
mes	izpilddirektors	Kaspars	Ķemers.	
	 Novada	domes	un	kultūras	nama	sarū
pētās	dāvaniņas	 saņēma	Tingeltangels,	 tā	
vadītājs	 Jānis	 Ērglis	 un	 koncertmeistare	
Inga	Strante,	Saiva,	tās	vadītāja	Valentīna	
Kalniņa	 un	 koncertmeistare	 Ligita	 Dam
be,	Randa	un	vadītāja	Anita	Gīze,	Salaca 

un	 vadītāja	Arta	Zunde,	Cielava	 un	Cie-
lavas spēlmaņi,	 ko	 vada	Zenta	Mennika,	
Enkurs	un	tā	vadītājs	Arnis	Šmitiņš,	pūtēju	
ansamblis	All Remember,	ko	vada	Vitālijs	
Bogdanovičs,	 Agitas	 Zvejnieces	 vadītais	
vokālais	 ansamblis	 Dziedātprieks,	 kas	
nupat	ar	 labiem	 rezultātiem	atgriezies	no	
skates,	 teātra	 studija	 Visa veida versijas 
un	režisore	Inese	Jerāne.	Liels	paldies	un	
dāvaniņas	biedrībām,	kas	vienmēr	ir	klāt
esošas	pilsētai	un	novadam	svarīgos	pasā
kumos,		Austrumu	deju	studijai	Hasana,	
ko	vada	Gundega	Upīte,	fotobiedrībai	Sa-
lacgrīva	 (vadītāja	 Līga	 Gulbe)	 un	 lauku	
sieviešu	biedrībai	Mežābele	un	tās	vadītā
jai	Rutai	Birkenbergai.	
	 Kad	bija	izskanējuši	labie	vārdi	un	sa
ņemtas	 dāvaniņas,	 kolektīvi	 atrādīja	 mā

jasdarbu	 par	 tēmu	 Salacgrīva - Eiropas 
kultūras priekšpilsēta.	Pirmā	savu	prezen
tāciju	 rādīja	 fotobiedrība,	 deju	 pauzēs	 ar	
priekšnesumiem	uzstājās	Saiva, Salaca	un	
Hasana,	kam	nedaudz	vēlāk	piebiedrojās	
Visa veida versijas,	Dziedātprieks, Enkurs 
un	Randa.	
	 Gan	 pirms,	 gan	 pēc	 priekšnesumiem	
nerimās	darbošanās	fotosalonā,	jo	fotogrā
fi	demonstrēja	projektā	iegādāto	aparatūru	
un	visi,	kuri	vien	vēlējās,	varēja	izmantot	
piedāvājumu	nofotografēties.	Balli	 spēlē
ja	mūsu	pašu	novadnieki		Andra	Zundes	
grupas	 Vēja muzikanti	 puiši,	 izdejoties	
varēja	tā	kārtīgi.	Laiks	paskrēja	nemanot.	
Liels	paldies	par	svētkiem,	ko	varam	sarī
kot	paši	sev!	

Ilga Tiesnese

Senioru kora priekšnesums izpelnījās skatītāju ovācijas Savu redzējumu par Salacgrīvu kā Eiropas kultūras galvaspilsētas priekšpilsētu rāda 
Saivas dejotāji
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Apspriež Salacgrīvas 
ostas attīstību

	 4.	martā	Salacgrīvas	kultūras	namā	no
tika	Salacgrīvas	ostas	pārvaldes	ierosinā
tās	darbības	Salacgrīvas ostas un priekš-
ostas rekonstrukcija, ieskaitot akvatorijas 
padziļināšanu līdz -7,00 m	 sākotnējā	 sa
biedriskā	apspriešana.
	 Sākumā	par	Salacgrīvas	ostas	attīstību	
runāja	 novada	 domes	 priekšsēdētājs	 un	
ostas	valdes	priekšsēdētājs	Dagnis	Strau
bergs:	- Šodien esam sanākuši, lai pieda-
lītos sākotnējā sabiedriskā apspriešanā. 
Mēs iepazīstināsim jūs ar plānotajām 
darbībām Salacgrīvas ostas tālākai attīs-
tībai. Šī sanāksme notiek ietekmes uz vidi 
novērtējuma ietvaros, un tā nebūs vienī-
gā. Process ir garš.
	 Kartē	 rādot	 ostas	 pašreizējās	 teritori
jas,	D.	Straubergs	minēja,	ka	papildus	jau	
esošajām	teritorijām	kreisajā	krastā	ostas	
kraujlaukumi	palielināti	par	6	ha,	atgūstot	
daļu	no	ūdens.	Pieprasījums	pēc	ostas	te
ritorijām	 ir	 pietiekami	 liels.	 Ņemot	 vērā	
to,	 ka	 vēsturiski	 osta	 veidojusies	 upes	
grīvā,	 iespiesta	 starp	 dzīvojamo	 sektoru	
un	 jūru,	 palielināt	 ostas	 teritoriju	 iespē
jams	vien	uz	jūras	pusi.	Tāpēc	ostas	val
de	pieņēmusi	 lēmumu	meklēt	 iespēju	šīs	
teritorijas	attīstīt	un	izbūvēt.	Iepriekš	tām	
jāveic	plānošana	un	ietekmes	uz	vidi	no
vērtējums	(IVN),	tad	jāizstrādā	tehniskais	
projekts,	un	tikai	pēc	tam	varēs	runāt	par	
konkrētām	investīcijām.
	 Ir	izstrādāta	principiālā	ostas	attīstības	
shēma,	kas	pašreiz	 tiek	 izvirzīta	apsprie
šanai	 gan	 atbildīgajām	 institūcijām,	 gan	
sabiedrībai.	 Tajā	 redzams,	 ka	 dienvidu	
pusē	plānots	izveidot	laukumus	6	ha	pla
tībā,	 izbūvējot	 arī	 jaunas	 piestātnes,	 un	
upes	labajā	krastā	papildus	apgūt	aptuveni	 
30	 ha	 laukumu,	 ko	 var	 iegūt,	 ietiecoties	
jūrā.	Nākotnē	tas	dos	iespēju	atvirzīt	kra
vu	uzglabāšanu	tālāk	no	pilsētas	dzīvoja
mā	un	rūpnieciskā	sektora.	Kā	zināms,	ir	
dažas	kravas,	kuru	atrašanās	tiešā	pārtikas	
ražošanas	 teritoriju	 tuvumā	 rada	 lielas	
problēmas.	 Šobrīd	 situācija	 tiek	 risināta	
un	kontrolēta,	tomēr	pastāv	risks,	ka	šādu	
kravu	esamība	var	radīt	produkcijas	eks
portēšanas	problēmas.	
	 Ostas	 attīstības	 kontekstā	 daudz	 do
māts	 par	 iespējamiem	pievadceļiem.	Šo
brīd	 katrā	 upes	 krastā	 paliks	 pa	 vienam	
pievadceļam,	pa	kuru	kravas	virzīsies	uz	
vai	 no	 ostas.	 Tās	 ir	 Jūras	 un	Transporta	
iela.	Jautājums	par	ziemas	ostas	aizbērša
nu	pašreiz	nav	aktuāls.	
	 Savukārt	 Salacgrīvas	 ostas	 pārvald
nieks	 Ivo	 Īstenais	detalizētāk	stāstīja	par	
ostas	teritorijas	plānotajiem	attīstības	eta
piem:	- Pamats ietekmes uz vidi novērtē-
juma uzsākšanai ir ostas valdes 2013. ga - 
da 10. janvāra lēmums Nr. 2 par ostas 
kopējā attīstības plāna izstrādi. Tajā pa-
redzēts ostu attīstīt arī ārpus esošajām os-
tas teritorijām. Tad arī tika nolemts veikt 
ietekmes uz vidi novērtējumu. SIA «Inže-
nieru birojs «Kurbada tilti»» sagatavoja 
sākotnējo tehnisko dokumentāciju, tā tika 

izskatīta attiecīgajās valsts institūcijās, 
un 6. janvārī Vides pārraudzības valsts 
birojs pieņēma lēmumu par ietekmes uz 
vidi novērtējuma procedūras piemēroša-
nu.
	 Salacgrīvas	 ostas	 teritorijas	 attīstī
ba	 plānota	 sešās	 kārtās.	 1.	 kārta	 	 esošā	
Dienvidu	mola	rekonstrukcija.	Tehniskais	
projekts	šiem	darbiem	 jau	 izstrādāts.	Pie	
šī	posma	nākotnē	var	piebūvēt	jaunu	pie
stātni,	 izveidot	 kraujlaukumus	 (tie	 daļēji	
jau	izveidoti).	Ja	tiks	būvēta	piestātne,	jā
padziļina	arī	ostas	akvatorija.	Tieši	plāna	
2.	kārta	ir	ostas	akvatorijas	padziļināšana,	
izveidojot	apgriešanās	laukumu	un	pieeju	
pie	 piestātnes,	 tādējādi	 iegūstot	 iespēju	
palielināt	Salacgrīvas	ostā	ienākošās	flotes	
izmērus	līdz	130	m	(pašreiz	atļautais	kuģa	
garums	ir	115	m).	3.	kārta	ir	Ziemeļu	mola	
rekonstrukcija,	 kurai	 tehniskais	 projekts	
top.	Šis	posms	Salacgrīvas	ostai	 ir	viens	
no	primārajiem,	 jo	Ziemeļu	mols	 ir	 tādā	
stāvoklī,	ka	vairs	pilnvērtīgi	nepilda	savas	
funkcijas		tas	neaiztur	smilts	sanešu	plūs
mu,	līdz	ar	to	ostas	kanāls	tiek	pastiprināti	
piesērēts.	4.	kārta		jauna	Dienvidu	mola	
izbūve,	vienlaikus	veidojot	papildu	krauj
laukumus	 ar	 perspektīvu	 izbūvēt	 jaunas	
piestātnes.	4.	kārta	noteikti	ir	diezgan	tāla	
perspektīva,	bet	ostas	pārvalde	neizslēdz	
arī	 šādu	 ostas	 attīstības	 iespēju.	 5.	 kārta	
ir	 saistīta	 ar	4.	 	padziļināšanas	darbi	un	
jau	pieminētā	laukumu	izbūve	starp	esošo	
un	jauno	Dienvidu	molu.	6.	kārta	paredz	
jaunu	 laukumu	 izbūvi	 upes	 labajā	 pusē.	
Šī	 pašreiz	 ir	 visneskaidrākā	 teritorija,	 jo	
nav	zināms,	cik	 tālu	 jūrā	drīkst	virzīties,	
tāpēc	plānā	iezīmētās	robežas	vairāk	ir	in
formatīva	 rakstura.	Cerams,	 ka	 pēc	 IVN	
pabeigšanas	būs	skaidras	robežas,	līdz	ku
rām	varēs	ostu	attīstīt.	
	 Pirmās	trīs	Salacgrīvas	ostas	attīstības	
kārtas	ir	Vides	valsts	dienesta	akceptētas,	
tehniskie	 noteikumi	 izsniegti,	 tām	 IVN	
nav	 nepieciešams.	 IVN	 nepieciešams	
veikt	4.,	5.	un	6.	kārtai.	
	 Ostas	pārvaldnieks	Ivo	Īstenais	uzsvē
ra:	 	Ostas attīstība nav saistīta ar dzī-
vojamā sektora izmaiņām - mēs nevienu 
māju neplānojam nojaukt, tāpat neplāno-
jam mežu izciršanu. Ir	secināts,	ka	plāno
tajā	teritorijā	nav	vēsturisku,	arheoloģisku	
un	 kultūrvēsturisku	 nozīmīgu	 ainavu	 vai	
objektu.	 Ostas	 darbība	 ietekmē	 Ziemeļ
vidzemes	biosfēras	 rezervāta	 ainavu	aiz
sardzības	zonu,	Rīgas	līča	piekrastes	aiz
sargjoslu,	 kā	 arī	 atrodas	 aptuveni	 500	m	
attālumā	no	Natura 2000	 teritorijas		da
bas	parka	Salacas ieleja.	 Jāatzīst,	ka	do
kumentu	sagatavošanas	 laikā	 jau	 tapušas	
dažas	ekspertīzes.	Viena	no	vides	eksper
tēm		Egita	Grolle		savā	atzinumā	secina,	
ka	paredzētās	darbības	teritorijā	nav	kon
statētas	īpaši	aizsargājamas	augu	sugas	un	
citas	bioloģiskās	vērtības.	Arī	zinātniskais	
institūts	BIOR	sākotnējā	zivsaimnieciskās	
ekspertīzes	atzinumā	norāda,	ka,	ievērojot	
ieteiktās	 rekomendācijas,	 akvatorijas	 pa

dziļināšana	 būtiskus	 un	 neatgriezeniskus	
zaudējumus	 zivju	 resursiem,	 visticamāk,	
neradīs.
	 Veicot	 ostas	 attīstības	 plānotās	 darbī
bas,	būs	nepieciešams	mainīt	Salacgrīvas	
novada	 teritorijas	 plānojumu,	mainot	 arī	
ostas	 robežas,	 jo	 labajā	 krastā	 plānotās	
darbības	 ir	 ārpus	esošajām	ostas	 teritori
jām.	
	 Klātesošos	 interesēja	 visdažādākie	 ar	
ostu	saistīti	un	nesaistīti	jautājumi.	Pauls	
Kariņš	 vaicāja,	 vai	 netiks	 nojauktas	AS	
Salacgrīva 95	 vecās	 attīrīšanas	 iekārtas.	
Ostas	 pārvaldnieks	 I.	 Īstenais	 atbildēja,	
ka	 nezina	 to	 īpašnieku	 nākotnes	 plānus,	
bet	 osta	 būtu	 ieinteresēta	 šīs	 teritorijas	
izmantošanā	savām	vajadzībām.	Savukārt	
AS	Brīvais vilnis	juriste	Zinaīda	Ekmane	
norādīja	 uz	 neprecizitātēm	 detālplānoju
ma	 skaidrojošajā	 daļā,	 kas	 radījis	 bažas	
uzņēmuma	 vadībā.	 I.	 Īstenais	 skaidroja,	
ka	Brīvā viļņa	attīrīšanas	iekārtas	noteikti	
nav	plānots	nojaukt:	- Iespējams, ka tā ir 
drukas kļūda vai vienkārši informācijas 
pārrakstīšana no teritoriālā plānojuma 
paskaidrojošās daļas.	 Savukārt	 novada	
domes	 priekšsēdētāja	 vietnieks	 attīstības	
jautājumos	Jānis	Cīrulis	atgādināja,	ka	te
ritoriālais	plānojums	tapis	jau	2004.	gadā:	
- Iespējams, ka tad bija kaut kādas ide-
jas par šo attīrīšanas iekārtu pārņemšanu 
domes īpašumā. Plānots, ka šī gada bei-
gās novada teritoriālais plānojums tiks 
atvērts pārstrādei. Es aicinu jau drīzumā 
iesniegt domē lūgumus un priekšlikumus 
par jums interesējošajām izmaiņām, lai 
pilsētas atbildīgie speciālisti varētu apko-
pot informāciju.
	 Uz	jautājumu,	cik	ilgu	laiku	varētu	aiz
ņemt	ostas	 attīstības	projekta	 realizācija,	
ostas	 pārvaldnieks	 atbildēja:	 - Tā nebūs 
tādā secībā, kā norādīts pa kārtām. Ar at-
sevišķiem izņēmumiem šo kārtu izbūvi var 
veikt neatkarīgi citu no citas. Mūsu prio-
ritāte ir Ziemeļu mols, jo tā sakārtošana 
būtiski samazinātu padziļināšanas darbu 
izmaksas. Uzsveru, ka abi moli kā pilnvēr-
tīgas hidrotehniskās būves nefunkcionē 
ne sava garuma, bet gan pašreizējā 1,5 m 
augstuma dēļ. Lai moli nosargātu viļņoša-
nos un sanešu plūsmu, tiem jābūt vismaz  
3 m augstumā, un tagad tie tā arī izpro-

jektēti. Ja pašreiz ostas kanāls un akva-
torija jātīra reizi 3 gados, tad pēc mola 
rekonstrukcijas tas varētu būt reizi 4 ga-
dos. Cerams, ka projektam varētu saņemt 
Eiropas naudas atbalstu, taču, ja tas ne-
būs iespējams, sāksim darbu par saviem 
līdzekļiem. Bet, runājot par visu projektu 
kopumā, tam vajadzēs vismaz 20 gadu. 
Bet šāds plāns dod mums iespēju klien-
tiem piedāvāt teritorijas un biznesa iespē-
jas. Ziemas ostas jautājums pašreiz nav 
aktuāls. Tas varētu tāds kļūt pēc priekšos-
tas izrakšanas, jo tad rastos iespēja ku-
ģiem paslēpties ledus iešanas laikā. Tad 
arī varētu rosināt diskusiju par šīs ostas 
daļas izmantošanu. Ir izstrādāts arī pro-
jekts ostas akvatorijas padziļināšanai līdz 
7 metriem.
	 SIA	 Salacas termināls	 direktors	 To
mass	 Lemberts	 interesējās	 par	 dziļu
mu	 Ziemeļu	mola	 atzarā	 	 tas	 pašreiz	 ir	 
2,5	 	 3,5	 m	 un	 vajadzīgs,	 lai	 pasargātu	
kuģus	ostas	iekšienē	no	tiešās	viļņošanās.	
Kādā	leņķī	šī	mols	būs	novietots,	realizē
jot	projektu,	ostas	pārvaldnieks	vēl	nezi
nāja:	 - Šīs hidrotehniskās būves novieto-
jumu un garumu aprēķinās, izstrādājot 
tehnisko projektu, izmantojot matemātis-
ko modelēšanu. Nedomāju, ka kāds tagad, 
papildus to neaprēķinot un nemodelējot, 
varētu pateikt šīs būves parametrus un 
novietojumu. Jāsaprot, ka šī karte ir she-
matiska.
	 Runājot	 par	 ostas	 padziļināšanas	 dar
biem,	I.	Īstenais	uzsvēra:	- Padziļināšanas 
tehnikas izmantošana ir atkarīga no iz-
smeļamās grunts kategorijas. Ja nepiecie-
šams izsmelt tikai smiltis, citiem vārdiem 
sakot, - atjaunot dziļumu no sanešiem, to 
var veikt ar zemessūcēju. Ja ir smagās 
gruntis, un gribu piebilst, ka Salacgrīvas 
ostā tās zem šīs projekta atzīmes -6,5 m  
ir ļoti smagas, to var izsmelt tikai ar ek-
skavatoriem. Mūsu gruntis ir tik cietas, 
ka, ja varētu upi izsūknēt, mēs kuģu ka-
nālu ieraudzītu kā grāvi ar ļoti stāvām 
malām. 
	 Ļoti	ceram,	ka,	pateicoties	Salacgrīvas	
ostas	attīstībai,	uzlabosies	dzīve	arī	Salac
grīvā.

Ilga Tiesnese

Salacgrīvas ostas 
pārvaldnieks Ivo 

Īstenais iepazīstina 
ar ostas attīstības 
plāniem tuvākam 
un tālākam laika 

periodam

	 Salacgrīvas	 novada	 Sociālais	 dienests	
janvārī	rīkoja	kārtējo	aprūpētāju	tikšanos	
Salacgrīvā	 un	 pirmo	 reizi	 arī	 Liepupes	
pagasta	 pārvaldē,	 lai	 kopīgi	 pārrunātu	
aizgājušā	 gada	 veikumu,	 informētu	 par	
jaunumiem	 aprūpētāju	 darbā	 un	 dalītos	
pieredzē.
	 Mājas	 aprūpētāji	 tika	 uzrunāti	 ar	 vār
diem:	- Katram ir svarīgi kādam piederēt, 
par kādu atbildēt un justies vajadzīgam, 
jo, darot labu citiem, pats darītājs top 
laimīgāks! Mājas	 aprūpes	 pakalpojuma	
mērķis	ir	nodrošināt	kvalitatīvu	un	indivi
duālām	 prasībām	 atbilstošu	 aprūpes	mā
jās	 pakalpojumu	 dzīvesvietā	 personām,	
kuras	vecuma	vai	funkcionālu	traucējumu	
dēļ	pašas	nespēj	veikt	ikdienas	darbus	vai	
savu	 personīgo	 aprūpi,	 iespēju	 robežās	

uzlabot	viņu	dzīves	kvalitāti	un	nepieļaut	
tās	pasliktināšanos.	
	 Uz	tikšanos	bija	ieradušies	14	aprūpē
tāji.	 4	 aprūpētāji,	 kuri	 papildus	 vientuļo	
ļaužu	aprūpes	pienākumu	veikšanai	 strā
dā	algotu	darbu,	uz	tikšanos	ierasties	ne
varēja.	Piedalīties	 tika	aicinātas	arī	brīv
prātīgās	 aprūpētājas	 Maiga	 Martinsone	
un	Gunta	Kuģeniece,	kurām	 ir	nesavtīga	
vēlme	 palīdzēt	 sirmgalvjiem	 un	 atbalstīt	
viņus,	 liekot	 lietā	 no	 vecākiem	 mantoto	
sirdsgudrību.
	 Ļoti	 sirsnīgi	un	aizkustinoši	ar	 I.	Zie
doņa	dziesmu	Caurvējā	un	brāļu	Ziemeļu	
Uzsniga sniedziņš balts	 Liepupes	 pagas
ta	 kultūras	 dzīves	atašeja	Andra	Zundes	
izpildījumā	 tika	 iepriecināti	 aprūpētāji	
Liep	upes	pagasta	pārvaldē.	

	 Visā	 Salacgrīvas	 novadā	 aprūpes	 pa
kalpojumu	 sniedz	 22	 aprūpētāji:	 Salacg
rīvā	10,	Liepupē	9,	Ainažos	3,	no	kuriem	
jaunākajam	ir	19,	vecākajam		79	gadi.	
	 Sociālā	 darbiniece	 darbā	 ar	 pilngadī
gām	 personām	 Salacgrīvā	 Inga	 Līce	 ap
rūpētājiem	bija	sagatavojusi	prezentāciju,	
ar	kuras	palīdzību	viņi	tika	informēti	par	
jauninājumiem	Sociālā	dienesta	darbā,	jo	
aprūpētāji	 kā	 vēstneši	 aiznes	 ziņu	 iedzī
votājiem.	 Aprūpētāji	 tika	 informēti	 par	
izlietoto	 budžetu	 aprūpes	 pakalpojumam	
mājās,	par	plānotajiem	pasākumiem.	Tika	
atgādināti	 I	 un	 II	 līmeņa	 mājas	 aprūpes	
pakalpojuma	 pienākumi.	 Tāpat	 aprūpē
tājus	 iepazīstināja	 ar	 ilgstošās	 sociālās	
aprūpes	 un	 rehabilitācijas	 pakalpojuma	
sniedzējiem	 gan	 mūsu	 pašvaldībā,	 gan	

ārpus	tās	robežām.	Izskanēja	informācija,	
cik	novada	cilvēku	uzturas	ilgstošas	soci
ālās	aprūpes	institūcijās	un	kā	šo	pakalpo
jumu	var	 saņemt,	kā	arī	par	 jauno	valsts	
nodrošināto	 asistenta	 pakalpojumu	 un	 tā	
saņemšanas	kartību.	
	 Aprūpētāji	Salacgrīvā	ierosināja	tikties	
arī	 vasarā	 kopā	 ar	 saviem	 aprūpējama
jiem.	Arī	Liep	upes	aprūpētāji	atbalstīja	šo	
ideju.
	 A.	Zundes	 iepriecinājums	 skanēja	 au
sīs	visu	pēcpusdienu:	- Vienmēr uz pasau-
les kāds, kuram bez tevis ir auksti, un pat 
aiz pasaules vēl vajaga siltu plaukstu... 
Tā	pateicībā	par	tikšanos	un	iespēju	dalī
ties	pieredzē	sacīja	arī	aprūpētāji.	

Līvija Bērziņa un Inga Līce,
Sociālā dienesta speciālistes

Sociālā dienesta organizētā aprūpētāju tikšanās
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 Pirmsskolas	 izglītības	 iestādē	 Vilnītis 
notika	 pirmsskolas	 skolotāju	 metodiskās	
apvienības	 seminārspraktikums	 Integrēto 
rotaļnodarbību plānošana un organizēša-
na,	 kas	 izraisīja	 lielu	 interesi.	Dalībnieku	
vidū	bija	gandrīz	visas	pirmsskolas	skolo
tājas	no	novada	izglītības	iestādēm,	lai	ko
pīgi	pārrunātu	dažādus	integrācijas	veidus	
un	darba	grupās	 izstrādātu	rotaļnodarbību	
plānu	 paraugus.	 Semināru	 vadīja	 Vilnīša 
vadītāja	Dace	Vilemsone,	kurai	ir	10	gadu	
pieredze	darbā	ar	integrācijas	metodi.
	 2012.	gada	31.	jūlijā	apstiprināti	Minis
tru	kabineta	noteikumi	Nr.	533	Noteikumi 
par valsts pirmsskolas izglītības vadlī-
nijām.	 Tie	 nosaka	 pirmsskolas	 izglītības	
iestāžu	 pedagoģisko	 darbību	 Latvijā,	 pa
redzot	mūsu	valsts	izglītības	sistēmas	mai
ņu,	iekļaušanos	kopējā	Eiropas	Savienības	
izglītības	sistēmā,	pārejot	no	konkrētu	zi
nāšanu	apguves	uz	kompetenču	pilnveidi.	
Noteikumos	norādīti	pirmsskolas	izglītības	
satura	 mērķi	 un	 uzdevumi,	 pedagoģiskā	
procesa	organizācijas	principi,	pirmsskolas	
izglītības	apguves	plānotie	rezultāti	un	vēr
tēšanas	pamatprincipi.	Kā	galvenais	bērna	
darbības	veids	pirmsskolā	ir	rotaļa,	darbī
bas	organizācijas	forma		bērna	patstāvīgā	
darbība	 un	 rotaļdarbība,	 kurā	 integrētais	
mācību	saturs	sekmē	bērna	attīstību	kopu
mā.	
	 Kā	ikvienas	pārmaiņas,	arī	jauno	vadlī
niju	ieviešana	pirmsskolas	izglītībā	saistīta	
ar	 lielu	 izskaidrošanas	 darbu	 gan	 pirms
skolas	 skolotājiem,	 gan	 bērnu	 vecākiem	
un	 sabiedrībai	 kopumā.	Vairāku	gadu	ga
rumā	notiek	diskusijas	 par	 pārmaiņu	 liet
derību,	valda	neticība	jaunajai	sistēmai,	jo	
uzskati	par	lietām	saistīti	ar	mūsu	personī
go	pieredzi:	man skolotāja lika lasīt tā..., 
kad es augu, man mamma darīja tā..., ja 
esi iemācījies lasīt un rēķināt, tad esi sa-
gatavots skolai...	un	 tamlīdzīgi.	Konkrētu	
zināšanu	apguve	vairāk	saistīta	ar	atmiņas	
treniņu,	iegaumēšanu,	uztveres	procesiem,	
uzmanības	 koncentrēšanu.	 Palielinoties	
konkrēto	zināšanu	apjomam,	bērns	daudz	
ko	no	mācītā	aizmirst	un	turpmākajā	dzīvē	

neizmanto.	Lai	bērns	spētu	uztvert	apkār
tējo	 pasauli	 veselumā,	 vairāk	 uzmanības	
jāpievērš	 domāšanas	 procesiem,	 analīzei,	
sintēzei,	uz	ko	 rosina	 jaunā	 izglītības	sis
tēma.	 Integrējot	 mācību	 saturu,	 prasmes	
vai	veicot	tematisko	integrāciju,	palielinās	
bērna	patstāvīgās	darbības	nozīme,	aktivi
zējas	domāšanas	procesi,	bērns	pats	aktīvi	
iesaistās	 mācību	 procesā,	 eksperimentē,	
pēta,	veido	savu	viedokli	par	pasaules	kār
tību	un	pats	nonāk	pie	secinājumiem.	Tātad	
bērns	jaunas	zināšanas	iegūst,	balstoties	uz	
savu	iepriekš	gūto	pieredzi.	Attīstās	bērna	
kompetences,	un	domāšanas	procesu	attīs
tībai	ir	ilglaicīga	vērtība	visa	cilvēka	mūža	
garumā	neatkarīgi	no	profesijas	izvēles.
	 Pirmsskolas	 izglītības	 vadlīnijās	 pare
dzētā	 integrācijas	 metodes	 ieviešana	 ik
dienas	darbā	ir	liels	izaicinājums	ikvienam	
skolotājam.	Tas	 ir	 grūts	 un	 sarežģīts	 pro
cess,	kas	 liek	mainīties	domāšanai	un	pa
redz	mūsdienīgu	pieeju	bērna	izglītošanai,	
konkrētu	zināšanu	sniegšanu	papildinot	ar	
bērna	 kompetenču	 pilnveidošanu.	 Pirms
skolas	metodiskā	 apvienība	 sniegusi	 pro
fesionālu	atbalstu	pirmsskolas	skolotājām,	
organizējot	 tālākizglītības	 kursus	 par	 jau
nākajām	 tendencēm,	 sniedzot	 daudzpusī
gu	teorētisko	zināšanu	bāzi.	Ir	organizētas	
atklātās	rotaļnodarbības	ar	mērķi	praktiski	
vērot	 un	 analizēt	 integrācijas	metodes	 iz
mantošanu	 rotaļnodarbību	 organizēšanā,	
kā	 rezultātā	 veiksmīgi	 esam	 iekļāvušies	
jaunajā	izglītības	sistēmā.	
	 Seminārspraktikums	parādīja,	ka	lielā
kā	daļa	pirmsskolas	skolotāju	lieliski	izprot	
prasmju	un	mācību	satura	integrāciju	un	to	
izmanto	 ikdienas	 darbā.	 Semināra	 laikā	
darba	 grupu	 veikumu	 prezentēja	 Ainažu	
PII	Randa	skolotāja	Evija	Līdaka,	Vilnīša 
Korģenes	filiāles	skolotāja	Ilga	Ūdre,	Vil-
nīša	 skolotājas	Maija	Treimane	un	Sanita	
Janīte,	 demonstrējot	 augstu	 pedagoģisko	
kompetenci.	 Varam	 lepoties	 ar	 mūsu	 no
vada	pirmsskolas	skolotāju	veikumu	jaunu	
darba	metožu	ieviešanā	bērnu	izglītošanā!

Ligita Dambe,
metodiskās apvienības vadītāja, Mg. paed.

Pirmsskolas skolotājas 
pilnveido pedagoģiskās 

kompetences

	 Krišjāņa	Valdemāra	Ainažu	pamatsko
lā	 no	 17.	 līdz	 21.	 janvārim	notika	 Jautrā	
nedēļa.	 Tā	 mūsu	 skolā	 jau	 ir	 tradīcija,	
šogad	 to	aizvadījām	 laikā,	kad	dabas	ap
stākļi	liedza	izbaudīt	ziemas	priekus.	Pats	
galvenais	nedēļas	uzdevums		mūsu	pelē
ko	 un	 aizņemto	 nedēļu	 darīt	 krāsainu	 un	
interesantu.	Protams,	mācības	neizpalika.	
Stundas	notika	kā	parasti,	 tikai	katru	 rītu	
uz	skolu	ar	milzīgu	interesi	un	azartu	nāca	
ikviens	skolēns	un	pat	skolotāji.	Visi	bija	
pārņemti	ar	vienu	domu		kādi	izskatīsies	
klasesbiedri?	 Šajā	 procesā	 tika	 iesaistīti	

arī	vecāki.	Paldies	viņiem	par	izdomu	un	
ieguldīto	darbu,	gatavojot	 skolēnu	apģēr
bu!
	 Jautrās	 nedēļas	 vērtēšanā	 šogad	 tika	
ieviesti	 daži	 jauninājumi.	 Uz	 skolu	 mēs	
nācām,	dažādi	ģērbti,	 	kā	 slavenības,	kā	
silto	zemju	iedzīvotāji,	septiņkrāsu	tērpos,	
dažādu	profesiju	 tērpos	un	kā	 tēli	no	pa
sakas,	 ko	 attēlojām	 nedēļas	 noslēgumā.	
Katru	 dienu	 žūrija	 	Ainažu	 pilsētas	 bib
liotekāre	 Sanita	 Kānīte,	 Ugunsdzēsības	
muzeja	vadītāja	Anastasija	Celma,	skolas	
datorspeciāliste	 Līga	 Lūsīte,	 skolotāja	

Laila	Olte	un	viņas	meita	Digna		izvēlējās	
katras	klases	atbilstošākā	tērpa	autoru.	Kā	
jau	 katru	 gadu,	 nedēļa	 noslēdzās	 ar	 inte
resantu	pasākumu.	Tajā	 katrai	 klasei	 bija	
jāsagatavo	 muzikāli	 teatrāla	 pasaka,	 ko	
vērtēja	žūrija.	
	 Par	 labākajiem	 tērpu	autoriem	 tika	 iz
virzīti	un	pārsteiguma	balvas	saņēma	Rin
alds	 Runcis	 (1./2.	 klase),	 Markuss	 Sārs	
(3.	kl.),	Reičela	Zlidņeva	 (4.	kl.),	Edgars	
Tīts	 (5.	 kl.),	 Emīls	 Ķirsis	 (6.	 kl.),	 Toms	
Zlidņevs	 (7.	 kl.),	 Nauris	 Irmejs	 (8.	 kl.),	
Rodrigo	Kānītis	 (9.	 kl.).	 Pēc	 priekšnesu

mu	izvērtēšanas	1.	vietā	ierindojās	1./2.	un	 
9.	 kl.,	 2.	 vietā	 3.	 un	 8.	 kl.,	 bet	 3.	 vietā	 
4.	un	6.	kl.	Pārējo	kolektīvi	saņēma	atzi
nības,	un	visi	kopā	cienājās	ar	gardu	torti.	
Paldies	par	 ieguldīto	darbu	pasākuma	sa
gatavošanā	 klašu	 audzinātājiem	 un	 sko
lēnu	 padomes	 pārstāvjiem	T.	 Zlidņevam,	
Diānai	 Nummurei,	 Tīnai	 un	 Nilam	 Sā
riem,	bez	kuriem	nav	iedomājams	neviens	
mūsu	skolas	kultūras	pasākums.

Daiga Tomsone,
Ainažu pamatskolas direktora vietniece 

audzināšanas jomā

Jautrā nedēļa Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā

9. klase rāda pasaku Sarkangalvīte un vilks

1. klases uzvedums Vilks un septiņi kazlēni

	 Februāra	 nogalē	 Svētciema	 bibliotēkā	
noslēdzās	 lasīšanas	 veicināšanas	 prog
ramma	Bērnu un jauniešu žūrija 2013.	Šī	
iniciatīva	Latvijā	sākusies	jau	2001.	gadā.	
Svētciema	bibliotēka	tajā	iesaistījusies	no	
2002.	 gada,	 tāpēc	 īpašā	Lasīšanas mara-
tona	 svece	 svinīgi	 tika	 iedegta	 jau	 vien
padsmito	reizi.	
	 Pateicoties	 programmai,	 bibliotēkas	
bērnu	 un	 jauniešu	 literatūras	 krājums	
2013.	 gadā	 tika	 paildināts	 ar	 25	 jaunām	
grāmatām.	Žūrijas	dalībniekiem	bija	jāiz
lasa	un	jāvērtē	6	grāmatas	no	29	grāmatu	
kolekcijas.	 Grāmatas	 bija	 sadalītas	 atbil
stoši	 vecuma	 grupām.	 Noslēguma	 pasā
kumā	sapulcējas	tie	bērni	un	jaunieši,	kuri	
izlasījuši	visas	vai	gandrīz	visas	viņu	ve
cuma	 grupai	 noteiktās	 grāmatas.	Viņi	 ie
guvuši	tiesības	vērtēt	grāmatas	un	saukties	
par	ekspertiem.	
	 Vispirms	eksperti	dalījās	lasīšanas	pie
redzē	 gan	 par	 izlasītajām	 grāmatām,	 gan	
tām,	kas	nelikās	tik	interesantas	un	palika	
puslasītas.	Plašāks	stāstījums	bija	 jāsaga
tavo	par	vienu	grāmatu,	arī	žetonu	varēja	
piešķirt	 tikai	 vienai	 grāmatai.	Tā	 uzzinā
jām,	 kuras	 bijušas	 interesantākās	 mūsu	
bibliotēkas	 lasītājiem.	Viņi	par	 interesan
tākājām	 bija	 atzinuši	 vācu	 bērnu	 rakst
nieka	 Janoša	 stāstu	 krājumu	 Ak,	 skaistā 
Panama,	 igauņu	 rakstnieka	Andrusa	 Ki
virehka	neparasto	stāstu	grāmatu	Kaka un 
pavasaris,	nīderlandiešu	rakstnieka	Paula	
van	 Lona	 pasaku	 krājumu	 Šausmu auto-
buss	un	somu	dzejnieces	Heli	Lāksonenas	
dzejas	 izlasi	ar	Vidzemes	 lībiskā	dialekta	
izloksnes	 iezīmēm	Kad gos smei.	Par	 to,	
vai	 eksperti	 grāmatas	 ir	 izlasījuši,	 varē
jām	 pārliecināties,	 minot	 burtu	 mīklas.	
Arī	darbs	komandās	bija	nopietns		jālasa	
izcilnieču	godā	neiekļuvušo	grāmatu	frag
menti	un	jāprezentē	tās	tā,	lai	ieinteresētu	
citus	lasīt.	Kamēr	Vecāku žūrijas	eksperti	
apkopoja	rezultātus	un	klāja	galdu	cienas
tam,	bērni	spēlēja	dažādas	spēles.	
	 Noslēgumā	katrs	eksperts	saņēma	Bēr-
nu un jauniešu žūrijas	organizētāju	sagā
dātās	 pildspalvas,	 biedrības	 Jūrkante	 dā

vātās	grāmatiņas	par	seno	amatu	pratējiem	
Lietuvā,	uzlīmes	un	saldumus.	
	 Un	vēl		2013.	gada	jaunums	bija	ne	tikai	
elektronisko	 anketu	 aizpildīšana,	 kas	 bija	
jāveic	 līdz	 janvāra	beigām.	Tās	vajadzēja	
nosūtīt	 Latvijas	 Nacionālās	 bibliotēkas	
Bērnu	literatūras	centram	tālākai	vērtēša
nai.	 Savukārt	 mūsu	 īpašā	 sacensība	 bija	
burgeru pelnīšana.	 Lai	 ar	 lasīšanas	 gaitu	
gada	garumā	varētu	iepazīties	ikviens	bib
liotēkas	lasītājs,	par	katru	izlasīto	grāmatu	
pretī	 eksperta	 vārdam	 tika	 uzlīmēta	 uzlī
mīte	ar	hamburgerīti	un	grāmatas	nosau
kumu.	Apbalvošanas	ceremonijā	tie	bērni,	
kuri	 bija	 nopelnījuši	 5	 vai	 vairāk	 šādas	
uzlīmes,	tika	pie	īsta	un	silta	burgera.	Čak
lākā	lasītāja	bija	4.	klases	skolniece	Ance	
Andersone,	kura	bija	izlasījusi	10	grāma
tu.	 8	 bija	 izlasījuši	 un	 vērtējuši	 1.	 klases	
skolniece	Monta	 Runce,	 Endija	 Ramona	
Roska	 (3.kl.),	 Jānis	 Ozols	 (6.kl.),	 Laura	
Krisanova	(7.kl.)	un	Marta	Stivriņa	(9.kl.).	
Vecāku žūrijā	eksperta	gods	 tika	skolotā
jai	 Indrai	Mednei.	Prieks	par	visjaunāka
jiem	 žūrijas	 ekspertiem	 	 pirmsskolnieks	
Kaspars	 Pudniks	 un	 1.	 klases	 skolnieks	
Jānis	 Blaus	 izlasīja	 visas	 savas	 vecuma	
grupas	 grāmatas!	 Citiem	 mazliet	 pietrū
ka	 līdz	 hamburgeram,	 taču	 kraukšķīgie	
kartupeļu	salmiņi	 tika	visiem.	Paldies	vi
siem	 lasīšanas	 programmas	 dalībniekiem	
un	 viņu	 vecākiem,	 īpaši	 Ilonai	 Pudnikai,	
Zanei	Putniņai	un	Lindai	Sankovskai	par	
atbalstu	pasākuma	sarīkošanā!	
	 Visjaunākajai	 ekspertu	 grupai	 bija	
jāizlasa	 grāmatiņa Kur ņemt vienu ap-
kampienu,	 taču	 neviens	 nebija	 ielūkojies	
to	 apkampienu	 daudzveidībā,	 ko	 autors	
piedāvājis	 grāmatas	 beigās.	 Vai	 zinājāt,	
kādi	 izskatās	 ķēdīšveida,	 grupiņveida	 un	
sviestmaižveida	apkampieni	un	īpašais	ne
laidvaļā	apkampiens?	Nē?	Tad	ieskatieties	
šajā	brīnišķīgajā	grāmatiņā	un	varbūt	gri
bēsiet	būt	eksperts	jaunajā	Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrijā 2014.	gadā?

Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

Bērnu un jauniešu žūrijas 
lasīšanas gada noslēgums 

Svētciemā
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	 15.	 martā	 Salacgrīvas	 kultū
ras	 namā	 norisinājās	 jau	 15.	 Sa
lacgrīvas	jauno	talantu	konkurss.	
Tajā	 piedalījās	 bērni	 no	 Salac
grīvas,	 Liepupes	 un	 Ainažiem,	
kuri	 dziedāja,	 spēlēja	 klavieres	
un	 harmoniku	 un	 runāja	 dzeju.	
Kā	 jau	 konkursā	 pienākas,	 da
lībniekus	vērtēja	nopietna	žūrija:	
Salacgrīvas	bērnu	mūzikas	skolas	
skolotāja,	 brīnišķīgu	 skaņdarbu	
un	 dziesmu	 aranžētāja	 Elza	 Šul
ce,	 dzejdare,	 dziesminiece	 un	
komponiste	 Guna	GroteMajore,	
Zemessardzes	pūtēju	orķestra	pir
mais	 trompetists,	 Jāzepa	Mediņa	
Rīgas	mūzikas	vidusskolas	orķes
tra	 trompetists	 un	 vairāku	 grupu	
mūziķis	Klāvs	Borozdins.
	 28	konkursa	dalībniekus	vērtē
ja	 trīs	vecuma	grupās.	 Jaunākajā	
grupā	(vecumā	līdz	7	gadiem)	da
lībnieku	 skaits	 bija	 vislielākais	 	
13.	Pirmā	un	visdrosmīgākā	šajos	
dziedāšanas	svētkos	bija	trīsgadī
gā	 Adriana	 Sigajeva,	 viņa	 dzie
dāja	 dziesmiņu	Tuk tuk!.	Visjau

nākā,	 tikai	 divarpus	 gadus	 vecā	
dalībniece		Hanna	Eltamma	dzie
dāja	Runcis ūsas kustina.	Cita	pēc	
citas	uz	skatuves	kāpa	saposušās	
mazās	princesītes:	Kristiāna	Rei

ziņa,	 Digna	 Gruzniņa,	 Karlīna	
Zeņina,	 Mare	 Malvīne	 Īstenā,	
Tīna	Krūma,	 dvīņu	māsas	 Paula	
un	Elza	Eglītes,	Madara	Metuse,	
Ance	 Rubene,	 Emīlija	 Goba	 un	

Tīna	Adela	Zeņina.	
	 Vecuma	 grupā	 no	 8	 līdz	 14	
gadiem	 bija	 8	 dziedātāji:	 Marta	
Kociņa,	Paula	Undīne	Penka,	An
nija	Migliņa,	Jānis	Krūmiņš	kopā	
ar	 māsu	 Ritu,	 Dace	 Jaunbalode	
un	Nikija	Pabērza,	Alīna	Balode,	
Linda	 Priekule,	Areta	 Līva	Krū
miņa	un	Elīna	Stalte.	Šīs	 grupas	
jaunie	 talanti	 ne	 tikai	 dziedāja,	
bet	arī	spēlēja	klavieres,	flautu	un	
lasīja	dzeju.	
	 Vecākajā	grupā	7	jaunie	talan
ti,	kuru	sniegumu	esam	dzirdēju
ši	un	par	to	priecājušies	ne	vienā	
vien	 koncertā.	 Justīnei	 Jamontei	
šoreiz	 bija	 divi	 priekšnesumi	 	
viņa	 dziedāja	 un	 spēlēja	 klavie
res.	Jānis	Sustrups,	Amanda	Krū
miņa,	 Reinis	 Maurītis	 un	 Līga	
Kariņa	 dziedāja,	 savukārt	 Guna	
Brenda	Pogule	kopā	ar	savu	sko
lotāju	Agru	Jankovsku	četrrocīgi	
spēlēja	klavieres.
	 Katrā	 vecuma	 grupā	 diplo
mus	 saņēma	 pirmo	 trīs	 vietu	
ieguvēji	 	 vecuma	 grupā	 līdz	 7	

gadiem	 1.	 vieta	 Emīlijai	 Gobai,	
2.	 	Marei	Malvīnei	 Īstenai,	 3.	 	
Madarai	 Metusei,	 īpašā	 žūrijas	
simpātijas	 balva	 tika	 Kristiānai	
Reiziņai.	Vecuma	grupā	no	8	līdz	 
14	gadiem	3.	vieta	Martai	Koci
ņai,	2.		duetam	Dacei	Jaunbalo
dei	un	Nikijai	Pabērzai	un	1.	vieta	
Elīnai	 Staltei.	 Vecuma	 grupā	 no	
14	līdz	18	gadiem	1.	vietā	Reinis	
Maurītis,	 2.	 	 Justīne	 Jamonte,	 
3.		Guna	Brenda	Pogule.	Grand 
Prix	ieguvēja	Salacgrīvas	15.	jau
no	talantu	konkursā		Līga	Kariņa	
par	dziesmas	When I’m gone	 iz
pildījumu.
	 Dāvanas	 konkursa	 dalībnie
kiem	šoreiz	palīdzēja	sarūpēt	vei
kali	 Līvima	 un	 Līvima plus,	AS	
Brīvais vilnis	un	kultūras	nams.	
	 Paldies	 pedagogiem,	 kuri	 pa
līdzēja	sagatavoties	konkursam,		 
Agitai	 Zvejniecei,	 Ingai	 Gobai,	
Agrai	Jankovskai,	Lienei	Hincen
bergai,	 Katrīnai	 Borozdinai	 un	
Veltai	Ločmelei.

Ilga Tiesnese

Jauno talantu konkursa 1. vietas ieguvējs Reinis Maurītis

Jaunie talanti Salacgrīvas novadā

	 Ainažu	kultūras	namā	8.	martā	notika	
tradicionālais,	 ļoti	 gaidītais	 pasākums	
Dziesma manai paaudzei.	 To	 atklājot,	
Ainažu	 kultūras	 nama	 darba	 organiza
tors	Zintis	Sārs	sveica	sievietes	svētkos.	
Pirms	 dziesmu	 konkursa	 ainažniekus	 ar	
savu	spēli	priecēja	Sinfonietta Rīga	pūtē
ja	 kvinteta	mūziķi,	 tostarp	 fagotists,	 bi
jušais	ainažnieks	Jānis	Semjonovs.	Vēlāk	
viņi	bija	arī	žūrijas	komisija,	kas	vērtēja	
konkursa	12	dalībniekus.	Dziedātājus	pa
vadīja	 pašmāju	muzikālā	 apvienība	Zem 
varavīksnes tilta:	Agita	Zvejniece,	Gints	
Kopštāls,	 Einārs	 Kalniņš,	 Vilnis	 Stepa
novs,	Aivis	 Irmejs	 un	 Jānis	 Everts,	 pie	
skaņu	pults		Jānis	Runcis.	
	 Koncerta	pirmais	dalībnieks	bija	ikga
dējais	solists	Mārtiņš	Maksimovs	ar	labi	
zināmo	dziesmu	Dzērvenīte.	Dziesmu	Lā-
cītis,	kas	savulaik	skanēja	aktiera	Edgara	
Liepiņa	izpildījumā,	tovakar	dziedāja	Ni
kija	Pabērza	un	Dace	Jaunbalode.	Trešie	
uz	 skatuves	 kāpa	 brālis	 un	māsa	 	 Jānis	
un	 Laura	 Sustrupi,	 lai	 izpildītu	 Imanta	
Kalniņa	Smilšu rausi.	 Starptautisku	 pie
sitienu	 konkurss	 Ainažos	 ieguva	 pērn,	
kad	tajā	piedalījās	Igaunijas	pārstāve	Ki
tija	Šohireva.	Tad	viņa	dziedāja	igaunis
ki,	bet	šogad	latviski	izpildīja	Jenny	May	
dziesmu	Es gribu vēl mīlēt...	 Pati	Kitija	
teica:	 - Igauniski dziedāt būtu vieglāk, 
bet latviski ir foršāk. Kristers	Žurakovs

kis	 skatītajiem	 dāvāja	 dziesmu	Ardievu, 
meitenes	 no	 izrādes	Šveiks.	 Līga	Kariņa	
konkursam	bija	sagatavojusi	 īpaši	atrak
tīvu	priekšnesumu		dziesmas	When I’m 
gone	izpildījumu	ar	ritmiskām	kustībām.	
Žūrija	bija	pārsteigta	par	Līgas	profesio
nālo	priekšnesumu.	Debitante	Ilze	Ozoli
ņa	 bija	 izvēlējusies	 šobrīd	 ļoti	 populāro	
Dona	 dziesmu	Pēdējā vēstule.	 Savukārt	
daudzkārtējā	 dalībniece	 Judīte	 Kauliņa	
izpildīja	 dziesmu	Māte Marija no	 kino
filmas	 Likteņdzirnas.	 Svētciemietis	 Rei
nis	Maurītis	 dziedāja	Kalniem pāri,	 bet	
iepriekšējo	 gadu	 laureāts	 Jānis	 Everts	 	
Vai tu nāksi līdzi?.	Katrīna	Kariņa	 tova
kar	izpildīja	Mēs sāksim no jauna.	Tā	kā	
dziesma	 apvieno	 visas	 paaudzes,	 pēdējā	
uzstāšanās	ar	Džona	Lenona	Imagine	bija	
uzticēta	 pieredzējušajam	 dziesminiekam	
Ivaram	Mangulim.	
	 Atzīmējot	šī	konkursa	10	gadu	jubile
ju,	 svētku	 torti	 saņēma	M.	Maksimovs		
dziedātājs,	kurš	piedalījies	visos	Dziesma 
manai paaudzei	 konkursos.	Pārsteiguma	
dāvaniņas	par	 regulāru	piedalīšanos	 tika	
arī	 grupas	 Zem varavīksnes tilta	 muzi
kantiem	G.	Kopštālam,	 E.	Kalniņam	 un	
A.	Irmejam.
	 Jaunākajā	 vecuma	 grupā	 1.	 vieta	 
K.	Šohirevai.	Grand Prix	ieguvējas	šogad	
ir	divas	 	māsas	K.	un	L.	Kariņas,	katra	
ar	savu	dziesmu.	Savas	simpātiju	un	pār

steiguma	balvu	veikals	Loreta	pasniedza	 
I.	Mangulim	un	K.	Žurakovskim,	firmas	 
M un Je roze	balva	J.	Evertam,	Ainažu	ap
tiekas	dāvana	I.	Mangulim,	z.s.	Bisenieki 
dāvaniņa	 K.	 Žurakovskim,	 J.	 Evertam	
un	I.	Mangulim,	Salacgrīvas	novada	do
mes	un	Ainažu	pilsētas	pārvaldes	dāvana	 

L.	 un	 J.	 Sustrupiem,	 pārsteiguma	 dāva
nas	no	veikala	Līvima		M.	Maksimovam,	
brālim	 un	 māsai	 Sustrupiem	 un	 māsām	 
L.	un	K.	Kariņām,	Ainažu	kultūras	nama	
balva		J.	Kauliņai.	

Ilgas Tiesneses
teksts un foto

Ainažos jau desmito reizi konkurss 
Dziesma manai paaudzei

Kopā ar konkursa dalībnieku pavadošo grupu Zem varavīksnes tilta 
dzied Ivars Mangulis

Skatītājiem ļoti patika Līgas Kariņas priekšnesums

Žūrija šoreiz ļoti kompetenta - Sinfonietta Rīga pūtēja kvinteta mūziķi (no kreisās) Jānis 
Semjonovs, Pēteris Endzelis, Ilona Meija,  Artūrs Šulcs un Guntis Kuzma
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	 Salacgrīvas	 kultūras	 namā	 skatāma	
mūsu	 novadnieces	 Aijas	 Rācenājas	 tek
stilmozaīkas	 darbu	 izstāde.	 Izstādi	 atklā
jot,	kultūras	nama	vadītāja	Pārsla	Dzērve	
sacīja:	 - Ir reizes kad dikti gatavojamies, 
meklējam, organizējam, bet patiesās un īs-
tās lietas notiek pašas no sevis. Mākslinie-
ce Aija, salacgrīvieša Viktora Pēča meita, 
pati atnāca un piedāvāja savu brīnišķīgo 
darbu izstādi. Savulaik viņa beigusi Mūzi-
kas akadēmiju kā kordiriģente un Latvijas 
Universitātē izstudējusi ekonomiku. Un 
tagad jau vienpadsmit gadu Aija - gaišs, 
vienmēr sarunām atvērts cilvēks - šuj 
mākslu!
	 Sarīkot	 savu	 darbu	 izstādi	 Salacgrī
vā	Aiju	mudinājusi	mamma,	 ik	palaikam	
vaicādama,	kad	viņa	Salacgrīvā	sarīkošot	
izstādi. - Mamma allaž uzsvēra, ka mani 
darbi bijuši daudzviet Latvijā un arī ārze-
mēs, bet Salacgrīvā vēl ne. Bija vien viņai 
jāpiekrīt, tālab mājās savācu savus darbus 
un braucu šurp, -	stāstīja	pati	māksliniece.	
Salacgrīvā	skatāmi	19	Aijas	tekstilmozaī
kā	šūtie	darbi,	katrs	savā	tehnikā,	ar	inte
resantiem	zīmējumiem	košās	krāsās.
	 Māksliniece	ļoti	labprāt	stāsta	par	sevi	
un	saviem	darbiem:	- Tekstilmozaīka Lat-
vijā vēl ir maz zināma. Šūšanas un rok-
darbu skolā «Burda Rīga» mācu citiem 
tekstilmozaīkas pamatus, bet, lai iemācītu 
citiem, vispirms jāiemācās šūt pašai. Tā 
arī tapuši mani darbi šajā izstādē - māco-
ties. Jaunākais	Aijas	darbs	veidots	Sankt
pēterburgas	konkursam	Tradīcija,	tā	tēma	
zvaigznes.	- Gribējās vērtētājiem un ska-
tītājiem parādīt sauli un dienu, zvaigznes 
un nakti, jūru un smiltis, kas vienā vārdā 
skanētu «Latvija».
	 Ar	 lielu	 aizrautību	 māksliniece	 stāsta	
par	 saviem	 darbiem,	 bet,	 nonākusi	 līdz	
darbam	 Novakars Salacgrīvas jūrmalā,	
nedaudz	pieklust.		To 2011. gadā Bordžel-
lo tehnikā šuvu, domājot par Salacgrīvu. 
To gribu uzdāvināt Salacgrīvas kultūras 

namam, ja vien atradīsies vieta, kur to no-
likt, 	sacīja	Aija.	Kultūras	nama	vadītāja	
Pārsla,	 nedaudz	 pārsteigta	 un	 samulsusi,	
bija	 pārliecināta,	 ka	 tik	 lielā	 mājā	 vieta	
darbam	atradīsies	noteikti...	Mīļākie	Aijas	
darbi	šajā	izstādē	ir	Rozes simfonija,	kura	
tapšanā	izmantoti	12	dažādu	krāsu	kokvil
nas	audumi,	un	 festivālam	Krievijā	 tapu
šais	darbs	Zvaigznes.	
	 Saistošā	Aijas	stāstījumā	izstādes	atklā
šanā	sanākušie	varēja	iepazīt	tekstilmoza
īkas	tradīcijas,	tās	vēsturi	un	domās	apce
ļot	pasauli.	Tekstilmozaīkai	 ir	 tūkstošiem	
gadu	 vecas	 tradīcijas.	 Tā	 aizsākusies	 jau	
Senajā	Ēģiptē	vairāk	nekā	pirms	3400	ga
diem.	 Šobrīd	 tekstilmozaīka	 aizvien	 vai
rāk	ienāk	mūsu	ikdienā,	tai	ir	gan	praktis
ka,	gan	mākslinieciska	nozīme.	Tiek	izdo
tas	 grāmatas,	 žurnāli,	 katalogi,	materiāli,	
darbarīku	 komplekti,	 organizētas	 skolas,	
kursi,	meistardarbnīcas,	 izstādes	un	festi

vāli.	Latvijā	tradicionālās	tekstilmozaīkas	
šūšanai	vairāk	 sāka	pievērsties	pirms	ga
diem	 desmit,	 tagad	 nodibināta	 Latvijas	
tekstilmozaīkas	 biedrība,	 kas	 ir	 Eiropas	
tekstilmozaīkas	 asociācijas	 biedre,	 klubi,	
jau	notikuši	5	festivāli.	
	 Latvijā	 nav	 daudz	 cilvēku,	 kuri	 šūtu	
tekstilmozaīkas.	 Pirms	 11	 gadiem,	 kad	
Aija	sāka	šūt,	Latvijā	nebija,	kur	mācīties,	
palīdzēja	internets.	Ar	tā	palīdzību	viņa	arī	
tagad	sazinās	ar	amata	māsām	visā	plašajā	
pasaulē,	mācās,	piedalās	konkursos,	iepa
zīst	citu	darbus.	
	 Arī	salacgrīvietēm	pēc	izstādes	atklāša
nas	un	kārtīgas	darbu	apskates	bija	iespēja	
iemēģināt	savu	roku	tekstilmozaīkas	šūša
nā.	Kas	zina,	varbūt	arī	kāda	no	mums	da
rinās	skaistus	darbus	sev	un	savējiem	par	
prieku!

Ilga Tiesnese

Māksliniece Aija Rācenāja pie sava šobrīd mīļākā darba Krīt zvaigznes

Ar rokām, lūdzu, neaiztikt...

darīt laimīgus citus. Jūs esat sasniegusi 
abas. Paldies par to! Apaļajā	jubilejā	ga
viļnieci	sveica	bijušie	kolēģi		Salacgrīvas	
vidusskolas	 direktors	 Eduards	 Ādmīdiņš	
un	 direktora	 vietniece	 Inta	 Cirša.	 Ilgas	
kundze	daudzus	gadus	 strādāja	 skolā	par	
medmāsiņu,	 sniedza	 palīdzību,	 aprūpēja	
un	 mācīja,	 vārdu	 sakot,	 bija	 tās	 neatņe
mama	 sastāvdaļa.	Abi	 izteica	 apbrīnu	vi
ņas	enerģijai,	organizējot	Donoru	dienas,	
aprūpējot	 vecos	 cilvēkus	 un	 apmeklējot	
visus	kultūras	pasākumus.	Sveicēju	pulkā	
bija	arī	spriganākās	un	ašākās	kolēģes	no	
senioru	 deju	 kolektīva	 Saiva	 	 Valentīna	
Kalniņa	un	Māra	Zapevalova.	V.	Kalniņa	
atminējās,	ka	1973.	gadā,	kad	viņa	sākusi	
strādāt	Salacgrīvā,	Ilga	jau	dejojusi	Saivā.	
- Ja vien Ilga spēs, viņa celsies un palīdzēs 
citiem. Ilgus gadus viņa mums «Saivā» 
bija dakteris. Dodoties braucienos, zinā-
jām - Ilga mums ir, tātad viss būs kārtībā. 
Sakām paldies par pacietību, izturību. Uz 
viņu vienmēr var paļauties. Dod, Dievs, 
mums visiem tādu enerģiju! - sacīja	dejo
tājas.	Mīļus	sveicienus	jubilārei	bija	sarū
pējuši	arī	SK	aktīvisti.	

	 Pēc	 kopīgas	 fotografēšanās	 jubilāre	
viesus	 aicināja	 pie	 galda.	 Kad	 bija	 uz
saukti	pirmie	tosti	un	baudīts	cienasts,	ju
bilāre	atritināja	atmiņu	kamolīti:	 	 	Esmu 
kalpu bērns, dzimu Vīķos, augu piecu 
bērnu ģimenē. Mācījos Vīķu pamatskolā, 
tad Staicelē un medicīnas skolā. Pēc tās 
beigšanas mani nosūtīja strādāt uz Alojas 
rajonu. Strādāju Staicelē, tad mani pārcē-
la darbā uz Salacgrīvu. Tā no 1952. gada 
esmu šeit. Strādāju ambulancē, darba 
bija ļoti daudz. Pie pacientiem braucām 
ar zirgu, palīdzēju slimniekiem, pieņēmu 
dzemdības. Tie bērniņi, kurus pieņēmu, 
visi ir sveiki un veseli. 1970. gadā, kad 
atvēra jauno skolu, sāku strādāt tajā par 
medmāsu, vadīju sanitāros posteņus un 
sanitārās kopas, mācījāmies, piedalījā-
mies sacensībās. Žēl, ka tagad skolā vairs 
nemāca pirmās palīdzības sniegšanu un 
pārsiešanu, tas ir tik vajadzīgi. Man ļoti 
svarīgi šai dzīvē justies noderīgai. Bērni, 
mazbērni un mazbērni ir izauguši, pašiem 
savas dzīves. Kamēr es vēl varu, es daru!

Ilga Tiesnese

Svarīgi justies 
derīgai...

Svētku reizē, 
kad jubilāre 

svin nozīmīgu 
jubileju, ir 

īstais brīdis 
pateikt paldies

 - Vakardiena ir vēsture, rītdiena vēl 
jāgaida, bet šodien ir īstākā diena. Tieši 
šodiena ir tavējā! Nu, māsiņ, atskatoties 
tev ir, par ko padomāt. Tev ir, par ko prie-
cāties, ir darbs, kupla dēla ģimene, kolēģi 
un draugi,	 	 tā	mīļi	 un	 sirsnīgi	 Ilgas	 Lī
dakas	jubilejas	svinības	iesāka	viņas	māsa	
Valda	 Logina.	Visi	 zina,	 ka	 jubilāre	 Ilga	
savos	 gados	 paspējusi	 daudz	 	 savu	 lau
lību	 aprūpēt,	 dārziņu	 sakopt,	 nemaz	 ne
runājot	 par	 iziešanu	 sabiedrībā,	 pasaules	
apceļošanu	un	darbošanos	Sarkanā	Krusta	
valstībā.	 Šajā	 svētku	 reizē,	 kad	 jubilāre	
svinēja		apaļu	jubileju,	bija	īstais	brīdis	vi
ņai	pateikties.	Ne	mazums	viesu	21.	febru
āra	 pēcpusdienā	 bija	 pulcējušies	 Sarkanā	
Krusta	(SK)	telpās	Salacgrīvā.	
	 Salacgrīvas	novada	domes	priekšsēdē
tāja	vietnieks	Jānis	Cīrulis,	sveicot	ilgga
dējo	Sarkanā	Krusta	vadītāju,	sacīja:	- Mēs 
Ilgas māsiņu pazīstam kā enerģisku, mīļu, 
vienmēr darbīgu, visur esošu un nekad 
neatsakošu cilvēku. Novada domes vārdā 
sveicam apaļajā jubilejā un vēlam labu 
veselību, aicinām aktīvi piedalīties mūsu 
kopējā dzīvē, strādāt Sarkanajā Krustā, 
kurā ieliekat savu mīlestību un sirdi. Vē-
lam veselību un daudz baltu dieniņu! Ju
bilāri	 sveica	 arī	 SK	 Limbažu	 komitejas	
priekšsēdētāja	 Sandra	 Našeniece:	 - Tādu 
cilvēku kā jūs ir ļoti maz. Visu savu mūžu 
esat ieguldījusi sabiedriskajā darbā, un 
vistuvākais jums bijis Sarkanais Krusts. 
Esat fantastisks cilvēks ar lielu gribas-
spēku, pacietīga un iejūtīga. Vienā vārdā 
sakot - briljants. Jūs ieiesiet Latvijas Sar-
kanā Krusta vēsturē, jo esat veltījusi sevi 
darbam līdz ilgam vecumam. Reti kurš to 
spēj, un cilvēku ar tādām zināšanām, tādu 
bagāžu kā jums ir maz. Pasaulē ir divas 
laimes - viena būt laimīgai pašai, otra - 

	 Ar	šādu	moto	1.	martā	Salacgrīvas	kul
tūras	 namā	 pulcējās	 senioru	 kora	 Salaca 
draugi,	lai	kopā	dziedātu	un	atpūstos.	Šajā	
vakarā	 jūras	 plašums	 bija	 ne	 tikai	 dzies
mai,	bet	arī	smaidiem	un	sirdīm.	Satiekot	
tuvākos	 un	 tālākos,	 nerima	 sarunas	 un	
smiekli,	 jo	Salacai	ar	katru	vieskolektīvu	
ir	kāds	kopīgs	piedzīvojums	un	jaukas	at
miņas.
	 Koncertā	 Limbažu	 vīru	 ansamblis	Sir-
mie ozoli	 un	 tā	 vadītājs	 Vitauts	 Liepiņš	
klausītājus	 ielūdza	 Lauku kāzās,	 Iecavas	
Noktirne	un	diriģente	Ilga	Bērziņa	padalī
jās	noslēpumā,	ka	Sen jau būtu Jāņa brūte,	
ja	vien	 tā	kaimiņu	Madaļa...	Limbažu	At-
vasara	ar	atraktīvo	diriģentu	Egonu	Beiti
ku	dziesmā	uzbūra	jaukas	ainas	par	drau
dzību.	 Valmieras	 politiski	 represēto	 vīru	
koris	Baltie bērzi	 ar	 diriģenti	 Ingu	 Zirni,	
kā	 jau	piedien	piejūras	pilsētā,	 repertuārā	
iekļāvuši	atbilstošu	dziesmu	Vecā jūrnieka 
stāsts.	Arī	Valmieras	Sudrablāses,	tāpat	kā	
Cēsu	Ābeles	dziesmām	bija	jūras	plašums.	
Mājniecēm		Salacai		šoreiz	divas	dzies
mas	 kopā	 ar	 Noktirni,	 un	 diriģente	 Arta	
Zunde	 koncerta	 izskaņai	 bija	 izvēlējusies	
dziesmu,	kas	 tik	 ļoti	 raksturoja	atmosfēru	
zālē,		Siltums jau nenāk no svecēm, bet tas 
plūst no sirdīm,	sasildot	visus	klātesošos.	
	 Noslēgumā	 visi	 koncerta	 dalībnieki	
vienojās	Raimonda	Paula	dziesmā	Svētva-
kars.	To	 diriģēt	Arta	 aicināja	 savu	 skolo
tāju	Līgu	Priedīti,	par	kuru	viņa	sacīja	cil-
vēks, kurš man iemācīja mīlēt kora mūziku.	
Zālē	 izskanēja	 pēdējie	 dziesmas	 akordi,	
bet	ar	 to	vakars	nebeidzās.	Tas	 turpinājās	
kopā	ar	Cielavas spēlmaņiem	un	 jestriem	
latvju	dančiem.

Inese Jerāne

Dziesmai jūras 
plašums

	 Februārī	Ainažu	bibliotēka	bērnudārza	
Randa	 sagatavošanas	 grupas	 audzēkņus	
un	Krišjāņa	Valdemāra	Ainažu	pamatsko
las	3.	 klases	 skolēnus	 aicināja	uz	pasaku	
rītu	 Margaritas Stārastes fantāzijas pa-
saulē.
	 Viena	 no	 ievērojamākajām	 latviešu	
bērnu	 grāmatu	 ilustratorēm	 M.	 Stāraste	
2.	februārī	atzīmēja	100	gadu	jubileju,	bet	
18.	 februārī	 saņēmām	 skumju	 vēsti	 par	
mākslinieces	 aiziešanu	 mūžībā.	 Vairākas	
paaudzes	Latvijā	augušas	kopā	ar	M.	Stā
rastes	sacerētajām	un	zīmētajām	pasakām.	
M.	Stārastes	pirmā	grāmata	bija	Balti tīri 
sniega vīri,	bet	viena	no	pazīstamākajām	
un	populārākajām	ir	Zīļuks.	Jau	ar	pirma
jiem	izdevumiem	mākslinieces	talantu	no
vērtēja	gan	lieli,	gan	mazi	lasītāji.	
	 Bērni	 klausījās	 bibliotekāres	 stātījumu	
par	 mākslinieci	 un	 viņas	 radītajiem	 ne
skaitāmajiem	 mīļuma	 pilnajiem	 tēliem,	
piemēram,	 Zīļuku,	 Tinci,	 Pintiķi,	 Lācīti	
Rūcīti,	kurus	visus	vieno	mākslinieces	dā
vātais	mīlīgais	 izskats.	Viņas	darbos	visa	
pasaule	 ir	 dzīva,	 koki,	 augi,	 kukaiņi,	 pat	
Saule	un	Mēness	runā	ar	bērniem	saprota
mā	valodā.	
	 Sākumskolas	 audzēkņi	 kopā	 ar	 audzi
nātājām	Ligitu	Lapsiņu	un	Gundegu	Kā
nīti	 veidoja	 mīļus	 un	 sirsnīgus	 piemiņas	
plakātus,	 godinot	M.	Stārasti,	 kā	 arī	 vei
ca	 bibliotekāres	 sagatavotos	 uzdevumus.	 
3.	klases	skolēni	uzmanīgi	klausījās	pasa
ku	 par	 Zīļuku,	 atbildēja	 uz	 jautājumiem,	
nopelnot	balvas.	Skolēni,	liekot	lietā	fan
tāziju,	ar	vārdiem	no	dažādām	M.	Stārastes	
pasaku	grāmatiņām	izdomāja	interesantas	
jaunas	 pasakas.	 Mākslinieces	 grāmatiņas	
joprojām	 dāvā	 gaišus	 mirkļus	 gan	 tiem,	
kuri	 bērnības	 zemi	 tik	 tikko	 sāk	 iepazīt,	
gan	tiem,	kuru	atmiņa	glabā	prieku	par	sa
tikšanos	pirmoreiz	un	uz	visiem	laikiem.

Sanita Kānīte, 
Ainažu bibliotēkas bibliotekāre

Margaritas 
Stārastes
fantāziju 
pasaulē
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 Februāra	 beigās	
Salacgrīvas	novada	
mūzikas	skolā	noti
ka	radošā	un	patstā
vīgā	darba	koncerts	
Radām un rādām 
paši!,	 kurā	 pieda
līties	 tika	 aicināts	
ikviens	 skolas	 au
dzēknis.	 Koncerts	
bija	 īpašs	 ar	 to,	 ka	
šoreiz	tika	atskaņo
ti	skaņdarbi,	ko	sa
cerējuši	 vai	 iemā
cījušies	 paši	 jaunie	
mākslinieki	bez	pe
dagogu	palīdzības.	
	 Lai	gan	koncertā	
piedalījās	 vien	 seši	
drosmīgākie	 mūzi
kas	 skolas	 audzēk
ņi,	netrūka	ne	klau
sītāju	uzmanības	un	
aplausu,	 ne	 arī	 pa
tīkamu	 pārsteigu
mu.	Pirmā	uzstājās	
Mare	Malvīne	 Īstenā	 ar	F.	Zilhera	 dzies
mu	Tur, no debess tāles,	 ko	Mare	 atska
ņoja	uz	vijoles.	Nākamā	uz	skatuves	kāpa	
klavierklases	audzēkne	Nellija	Zvejniece,	
kura	 atskaņoja	 skaņdarbu	 Bongo-bongo.	
Patīkamu	 pārsteigumu	 koncerta	 apmek
lētājiem	sagādāja	pianists	Kārlis	Rubenis,	
kurš	 spēlēja	 latviešu	 tautasdziesmu	 Kur 
tad tu nu biji, āzīti manu?	 savā	 apdarē.	
Koncertā	skanēja	arī	Seši mazi bundzinieki 
3.	klases	audzēknes	Paulas	Spuriņas	apda
rē.	 Pasākumā	 piedalījās	 arī	 vecāko	 klašu	
audzēkņi	Ance	Vanaga	un	Reinis	Maurītis.	

Seši drosmīgākie mūzikas skolas audzēkņi - koncerta Radām un 
rādām paši! dalībnieki

Radām un rādām paši!

	 ...	notiek	rosība	Lauvu	tautas	namā.	Jau	
pagājušā	gada	nogalē	nolēmām	parūpēties	
par	savu	veselību.	Tā	nu	esam	pasākušas	
cītīgi	vingrot.	Ar	muguras	vingrinājumiem	
mūs	iepazīstina	fizioterapeite	Ilze.	Paldies	
viņai	par	pacietību,	darbam	ar	nezinīšiem	
ziedojot	brīvdienu	stundas!
	 Ziemas	aukstākajā	laikā	pie	mums	vie
sojās	 projekta	Vidzemes Svētupe mītiska-
jā un reālajā kultūrtelpā	īstenotāji	Janīna	
Kursīte,	Rasma	Noriņa,	Rūta	Muktupāve
la,	Māra	Urtāne,	Ieva	Vītola,	Juris	Urtāns,	
Sandis	Laime	un	Latvijas	Kultūras	akadē
mijas	studentu	grupa.	Viņi	sanākušos	iepa
zīstināja	ar	pagājušās	vasaras	pētījumiem	
un	 atklājumiem	 Svētupes	 krastos.	 Tā	 kā	
projekta	 īstenošana	 turpināsies,	 ceram	uz	
tikšanos	arī	nākamajā	gadā.
	 Februāra	sākumā	uz	kopsapulci	sanāca	
saviesīgās	biedrības	Svētupes Lauva	bied
ri.	 Atskatījāmies	 uz	 paveikto	 iepriekšējā	
gadā	un	plānojām	turpmāko	darbību.	Silts	
paldies	par	darbošanos	biedrības	valdē	tika	
Laimai	 Šēriņai,	 kura	 bija	 izteikusi	 vēlmi	
atstāt	šo	amatu.	Viņas	vietā	ievēlējām	vie
nu	 no	 jaunākajām	 un	 ideju	 bagātākajām	
biedrēm	 	 Lauru	 Lapiņu.	Viņai	 tika	 dota	
arī	 uzticība	 mūs	 pārstāvēt	 biedrībā	 Jūr-

kante,	par	kuras	kolektīvo	biedru	vēlamies	
būt.	 Tika	 apstiprināts	 nolikums	 aptaujai	
Lauvu labais gariņš,	kas	norisināsies	gada	
nogalē	 sadarbībā	 ar	 Lauvu	 tautas	 namu.	
Esam	lēmuši,	ka	arī	pie	mums	ir	izpalīdzī
gi,	 darboties	 griboši	 iedzīvotāji,	 kuri	 nes	
Lauvu	vārdu	tālāk	un	ir	pelnījuši	atzinību	
par	to.
	 Pēc	 sapulces	 visi	 interesenti	 pulcējās	
pēcpusdienā	 Mazās ceļojuma piezīmes.	
Ar	saviem	iespaidiem,	kas	gūti,	apceļojot	
dažādas	Eiropas	valstis		Islandi,	Serbiju,	
Bosniju	 ,	 dalījās	Guna	Meiere.	Varējām	
vērot	fotogrāfijās	iemūžināto	dabas	skais
tumu,	uzdot	jautājumus,	apskatīt	no	katras	
valsts	atvesto	krūzīti	un	sīknaudu.
	 Pēdējā	 viešņa	 Lauvās	 bija	 liepupiete	
Sandra	 Vergina.	 Mazās	 un	 lielās	 dāmas	
iepazina	 dažādu	 aromātu	 pasauli	 (beigās	
gan	 bijām	 apreibušas	 no	 dažādības)	 un	
Sandras	 pašgatavoto	 kosmētiku.	 Stāstī
jums	par	tās	tapšanu	un	pielietojumu	bija	
aizraujošs!	Pēc	 tam	arī	mēs	 izmēģinājām	
šo	nodarbi.	Tapa	lūpu	balzami	no	pašu	iz
vēlētām	sastāvdaļām.	Secinājums		bija	in
teresanta	un	noderīga	nodarbe,	kas	varētu	
turpināties.

Indra Kauliņa

No janvāra sala
līdz sniegpulksteņu 

zvaniem...

 Jau	vairākus	gadus	izglītības,	kultūras	
un	sporta	biedrība	Liepupe	ar	Salacgrīvas	
novada	domes	atbalstu	vietējiem	iedzīvo
tājiem	organizē	rokdarbu	nodarbības,	kur	
visiem	 interesentiem	 pieredzējušās	 sko
lotājas	un	pasniedzējas	Sandras	Verginas	
vadībā	 ir	 iespēja	 radīt	 pašdarinātas	 lieti
ņas.	Arī	 šī	 gada	 pirmo	divu	mēnešu	otr
dienu	 vakari	 pagāja	 pērļojot,	 tamborējot	
un	gatavojot	dabīgo	kosmētiku.
	 Šogad	īpaši	pievērsāmies	skaistumkop
šanai		veicām	sejas	kopšanas	procedūras	
(pīlingu,	liftingu)	un	paši	gatavojām	kos
mētiku,	kas	veidota	no	dabā	sastopamām	
izejvielām.	 Sākumā	 pasniedzēja	 pastās
tīja	 par	 dabīgās	 kosmētikas	 gatavošanas	
pamatlīdzekļiem	 (sviestiem	 un	 dažādām	
eļļām),	 to	 vērtīgajām	 īpašībām,	 izmato
šanas	 iespējām.	 Viņa	 skaidroja,	 kā	 kos
mētiku	pareizi	gatavot,	lai	tās	sastāvdaļas	
gatavošanas	 procesā	 nezaudētu	 vērtīgās	
īpašības.	Noteicām	arī	sev	tīkamākās	ēte

riskās	eļļas	no	plašā	aromātu	klāsta.
	 Vairāku	 nodarbību	 laikā	 katra	 intere
sente	 pagatavoja	 sev	 lūpu	 balzamu,	 ķer
meņa	sviestu	un	ziepes		katru	ar	atšķirīgu	
aromātu,	 ārstnieciskajām	un	kosmētiska
jām	 īpašībām.	 Nodarbības	 bija	 īpaši	 in
teresantas,	 jo	 līdz	 šim	neviena	no	mums	
nebija	gatavojusi	kosmētiku		tas	bija	kas	
jauns.	Katrā	 nākamajā	 tikšanās	 reizē	 jau	
varējām	apspriest,	kā	katrai	patīk	savs	pa
gatavotais	kosmētikas	līdzeklis.
	 Paralēli	 kosmētikas	 gatavošanai	 pēr
ļojām.	 Prieks,	 ka	 šogad	 nelielajam	 rok
darbnieču	 pulciņam	 pievienojušies	 jauni	
dalībnieki,	 kas	 ar	 apbrīnu	 aplūko	 mūsu	
iepriekšējo	 gadu	 pērļotās	 rotas	 un	 cītīgi	
gatavo	savas,	kas	arī	lieliski	izdodas.
	 Pavasarī	plānojam	gatavās	rotas	atrādīt	
nelielā	 izstādītē.	 Turpinām	 darboties	 un	
aicinām	mūsu	pulciņam	pievienoties	jau
nas	dalībnieces!

Līga Lūsīte

Liepupē darina rokdarbus un 
iepazīst dabīgās kosmētikas 

gatavošanu

	 Pavasara	atnākšanu	tautas	tra
dīcijās	iezīmē	vairākas	svinamās	
dienas	 	Ģertrūdes,	 arī	Kustoņu,	
Benedikta,	visbeidzot	 	Lielā	un	
Māras	 diena.	 Šis	 laika	 posms	
saistīts	 ar	 zemes	 atmošanos	 	
mostas	 auglības	 spēki,	 diena	
kļūst	 garāka	 par	 nakti	 un	 gais
ma	 svin	 galīgo	 uzvaru	 pār	 tum
su.	Visi,	kuri	vēlas,	 jau	vairākus	
gadus	 tiek	 gaidīti	 Salacgrīvas	
pilskalnā	 pulksten	 6	 no	 rīta,	 lai	
šajā	 nozīmīgajā	 laikā	 	 pavasara	
saulgriežos	 	 kopā	 varētu	 sveikt	
Sauli,	gūt	svētību	un	enerģiju	nā
kamajam	gada	cēlienam.
	 Arī	 21.	marta	 rītā	 uz	 pilskal
na	pusi	devās	neliels	pulciņš,	lai	
būtu	klāt	Lielās	dienas	 saullēkta	
sagaidīšanā	ar	saules	sveikšanas,	
auglības	un	veselības	nodrošinā
šanas	 tradicionālajiem	 rituāliem.	
Kopā	 pulcējās	 Zentas	Mennikas	
vadītā	 folkloras	 kopa	 Cielava 
un	 citi	 interesenti.	 Rīts	 bija	 vē

jains	 un	 silts.	 Tika	 iedegts	 ri
tuāla	ugunskurs,	dziedātas	saules	
sveikšanas	un	citas	šim	rituālam	
atbilstošas	dziesmas.	Ugunij	tika	
ziedota	 gan	 maizīte,	 lai	 tās	 ne
vienam	 netrūktu	 visu	 gadu,	 gan	
tika	 medutiņš,	 lai	 bitītes	 vasarā	
čakli	 strādātu.	 Citi	 ziedoja	 sa
vus	iepriekšējā	gada	Jāņu	vaina
dziņus.	 Tā	 tika	 sagaidīti	 pirmie	
saules	stari,	kas	ar	grūtībām	lau
zās	cauri	mākoņiem.	Vējš	darīja	
savu		mākoņus	kliedēja,	lai	mēs,	
visi	 sanākušie,	 varētu	 uzgavilēt.	
Visapkārt	 bija	 dzirdamas	 putnu	
dziesmas.	Skanēja	laba	vēlējumi,	
tika	baudīti	našķīši	un	dzērvenes.	
Gan	 rīts,	 gan	 pavasaris	 iesācies	
kopābūšanā,	 saullēktā	 un	 ar	 ri
tuālā	 gūto	 enerģiju.	 Paldies	 vi
siem	pasākuma	dalībniekiem	par	
atbalstu!

Lolita Valaņina,
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja 

Ilonas Mennikas foto

Pavasara sagaidīšana

Pavasara sauli sagaidot

Ance,	kura	 ikdienā	mūzikas	skolā	apgūst	
flautas	 spēli,	 koncertā	 savu	 kompozīciju	
Zem zvaigžņotā padebess	 atskaņoja	 uz	
klavierēm.	Savukārt	Reinis	izpildīja	divus	
pašsacerētus	skaņdarbus		Ilūzija	un	dzies
mu	Nedomā!.
	 Pēc	 koncerta	 visi	 dalībnieki	 saņēma	
saldumus	un	īpašus	mūzikas	skolas	patei
cības	 rakstus	 par	 piedalīšanos	 koncertā.	
Ceram,	ka	nākamajā	gadā	audzēkņiem	ne
trūks	 radošuma	un	daudz	 jaunu	 ideju,	 lai	
atkal	varētu	radīt	un	rādīt	paši!

Katrīna Borozdina

	 Tuvojas	Lieldienu	laiks.	Būsim	iecietī
gi	cits	pret	citu,	nepazaudēsim	cilvēcisko	
cieņu,	elementāro	kultūru!	Ne	jau	tautības	
vai	valodas	vainīgas.	Katrā	tautā,	valstī	un	
cilvēkā	ir	daudz	pozitīvā	un	skaistā,	ko	var	
apbrīnot	un	no	kā	mācīties.	Ja	saskatīsim	
un	novērtēsim	labo	un	ne	tik	labo	paši	sevī	
un	būsim	pozitīvāki,	visiem	būs	labāk.
	 Dzīves	ceļā	grūtību	un	dažādu	pārbau
dījumu	netrūkst,	toties	pietrūkst	dedzības,	
drosmes	 labiem	 darbiem.	 Šis	 laikmets	 ir	
īpašs	un	ļoti	sarežģīts,	jo	sevišķi	vecākajai	
paaudzei		tā	tas	ir	gan	jauno	tehnoloģiju	
apgūšanā,	 gan	 saskarsmē.	 Arī	 jaunatnei	
nav	viegli	saprasties	ar	vecāko	paaudzi,	jo	
viņi	 daudz	 ko	 nav	 piedzīvojuši	 un	 trūkst	
dzīves	pieredzes.	
	 Domāju,	ka	dzīvē	nekas	nav	svarīgāks	
par	 grūtā	 brīdī	 sniegtu	 atbalstu,	 sapratni,	

izpratni	un	tuvākā	mīlestību.	Lai	to	izdarī
tu,	vajag	labu	gribu	un	drosmi,	arī	izturību	
(cilvēks	ir	visievainojamākā	būtne	cīņā	ar	
saviem	trūkumiem).	Ir	labi,	ja	pats	var	pie
celties,	ja	gadījies	paklupt,	un	izturēt	(bieži	
vien	pazemojumus	un	netaisnīgus	apmelo
jumus).	Tukšas	dzīves	jābīstas	vairāk	nekā	
ciešanu.	Mēs	visi,	ja	gribam,	varam	daudz	
izdarīt,	 solidarizējoties	 un	 apvienojoties	
labajiem	darbiem,	jo	visiem	un	jau	sen	ir	
zināms,	ka	viens	nav	karotājs.	Ikvienam ir 
roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu 
tiek...	(Rainis)
	 Cik	daudz	skaista	un	 laba	 tika	 izdarīts	
2013.	gadā	mūsu	Salacgrīvā!	Ko	nepagu
vām,	lai	izdodas	padarīt	šogad!	Kritizēt	ir	
viegli,	bet	darīt?	To	zina	tikai	darītāji...	Ko	
darbam	dosi,	tas	tūkstoškārtkārt	zels...

Janīna Ramata

Pārdomas, pavasari 
sagaidot...
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	 Sākoties	 otrajam	 mācību	 semestrim,	 
4.	 marts,	 kad	 notiks	 atlases	 sacensības	
Lāse 2014	 volejbola	 turnīram	 Skonto	
hallē,	 likās	 tāls.	No	 apvienotā	Limbažu,	
Salacgrīvas	un	Alojas	novada	tam	izvirza	
labākās	zēnu	un	meiteņu	komandas	divās	
vecuma	grupās.	
	 Pagājušogad	 Salacgrīvas	 vidusskolas	
jaunieši	 ar	 diviem	 punktiem	 zaudēja	 lī
derim.	 Sāpe	 un	 skumjas	 par	 neizdarīto.	
Šogad	 pieeja	 treniņiem	 bija	 nopietnāka	
un	mērķtiecīgāka.	Tika	sarīkots	draudzī
bas	mačs	 ar	 liepupiešiem	 	 	Aleksandra	
Pavlovska	 Veixmes	 komandu.	 Pieredzes	
stunda	bija	pamācoša		 redzējām,	pie	kā	
vēl	jāpiestrādā.	
	 4.	 marts	 priecēja	 6	 vidusskolas	 jau
niešu	un	4	pamatskolas	meiteņu	koman
das.	Meitenēm	pirmā	spēle	pret	Umurgas	
pamatskolas	 komandu.	 Uzvara	 nenāca	
vieg	li	 	 bija	 jāpacīnās	 gan	 uzbrukumā,	
gan	aizsardzībā.	Vieglāk	gāja	cīņa	ar	Viļ
ķenes	meitenēm.	 Jau	 otra	 uzvara!	Trešā	
spēle	 pret	 līderēm	 	 Limbažu	 3.	 vidus
skolu.	Zaudējām,	bet	ne	bez	cīņas.	Mei
tenes	malači!	Sudraba	medaļas	un	kausu	
izcīnīja	 Paula	Gūtmane	 (kapteine),	 Elva	
Paula	Martinsone,	Gita	Priede,	Elizabete	
Pavlovska,	Una	Marta	Ozoliņa,	Beatrise	
Sintija	Celmiņa,	Laura	Ercika	un	Annija	
Dāboliņa.	
	 Jauniešiem	viss	gāja	kā	pēc	grāmatas		 

Uzvaru kaldināja Edgars Kohans (kapteinis), Edgars Kalniņš, 
Pēteris Dārznieks, Lauris Ķuzis, Artūrs Āboltiņš (MSĢ), Mārcis 
Rolands Janvars un Uģis Ozols

Sudraba medaļas un kausu izcīnīja Paula Gūtmane (kapteine), Elva 
Paula Martinsone, Gita Priede, Elizabete Pavlovska, Una Marta Ozoliņa, 
Beatrise Sintija Celmiņa, Laura Ercika un Annija Dāboliņa

Lāse 2014 volejbola sacensības Limbažos

uzbrukums,	 aizsardzība	 pret	 Limbažu	 
3.	 vidusskolas	 10.	 klasi.	Otrā	 spēle	 pret	
pagājušā	 gada	 līderiem,	 noskaņojums	
labs	 un	 emocijas	 pozitīvas.	 Sākums	 	
punkts	punktā.	Lūzumu	panācām	ar	ātrā
ku	spēli.	Un	pelnīta	uzvara!	Pārsteigumu	
sagādāja	 Alojas	 komanda.	 Nospēlējām	

neizšķirti.	 Puiši	 kautrējās	 spēcīgi	 grem
dēt,	jo	pretinieku	komandā	spēlēja	meite
ne.	Labas	spēles	un	uzvaras	arī	pret	Lim
bažu	 novada	 ģimnāziju	 un	 Profesionālo	
vidusskolu.	 Tātad	 ilgi	 gaidītā	 un	 cerētā	
uzvara		zelta	medaļas,	kauss	un	ceļazīme	
29.	martā	uz	Rīgu.	Uzvaru	kaldināja	Ed

gars	Kohans	(kapteinis),	Edgars	Kalniņš,	
Pēteris	 Dārznieks,	 Lauris	 Ķuzis,	 Artūrs	
Āboltiņš	(MSĢ),	Mārcis	Rolands	Janvars	
un	Uģis	Ozols.	 Turēsim	 īkšķus,	 lai	 vei
cas!

Mārīte Sakārne,
sporta skolotāja

 14.	 februārī,	kad	Latvija	svinēja	 jaun
laiku	 svētkus	 	 Valentīna	 dienu,	 Salac
grīvas	 bibliotēkā	 notika	 pasākums	 Rak-
stīsim vēstuli...	Vēlējāmies	šos	mīlestības	
svētkus	 pielāgot	 mūsu	 zemei,	 pārvēršot	
tos	par	parasto	papīra	vēstuļu	kulta	atjau
nināšanas	svētkiem.	Iepazīstināt	ar	latvie
šu	 dzejnieku	 vēstulēm	 dzejā.	 Ar	 dzejas	
palīdzību	 ļaut	 klausītājiem	 padomāt	 par	
aizmirstiem	draugiem,	mīļiem	cilvēkiem.	
Pasākuma	laikā	varēja	iepazīties	ar	ietei
kumiem	vēstuļu	pareizrakstībā	un	bija	sa
gatavots	viss	nepieciešamais		aploksnes,	
vēstuļpapīrs,	 rakstāmrīki,	 markas	 ,	 lai	
uzrakstītu	vēstuli.
	 Valentīna	 dienas	 vēsturiskās	 saknes	
ir	 reālas	un	patiesas.	Lai	gan	versijas	par	
Valentīna	 dienas	 rašanos	 ir	 vairākas,	 tās	
pamatā	 vieno	 viena	 līnija	 	 aristokrātijas	
aizspriedumu	 noliedzējs	 Valentīns,	 kas	
cīnījās	par	mīlestības	tiesībām	starp	mīļo
tajiem	cilvēkiem,	tika	nobendēts	mocekļa	
nāvē.	270.	gada	14.	 februārī	pirms	nāves	
Valentīns	 aizrakstīja	 sirsnīgu	 vēstuli	 cie
tumsarga	 aklajai	meitai.	 Pēc	 100	 gadiem	
viņu	pasludināja	par	svēto.	
	 Mūsdienās	 14.	 februāris	 visā	 pasaulē	
ir	 mīlestības,	 vēstuļu,	 apsveikumu	 kartī
šu	sūtīšanas	diena.	Katram	ir	iespēja	sūtīt	
vēstules	 draugiem,	 mīļotajiem,	 radiem,	
ģimenes	locekļiem	un	pat	kolēģiem,	izsa
kot	savas	 jūtas.	Var	 iebilst,	kāpēc	Latvijā	
atkal	 ieviesušies	 kaut	 kādi	 jauni,	 sveši	
svētki.	Tāpēc,	ka	tā	ir	iespēja	sazināties	ar	
saviem	mīļajiem.	Nevieni	svētki	nav	svi
nami	piespiedu	kārtā	vai	modes	dēļ.	Bet	ja	
mēs,	 pārņemot	 veselīgo	 ārzemēs	 uzdīgu
šo	 ideju,	pielāgojam	 to	mūsu	zemītei,	 lai	
tā	 plaukst	 un	 zied!	 Svētku	 nevar	 būt	 par	
daudz.	 Un	 kāpēc	 gan	 lieku	 reizi	 kādam	
neatgādināt,	 ka	 tu	 viņu	 mīli?	 Varbūt	 šie	
svētki	palīdzēs	kļūt	nedaudz	labākiem	ci
tam	pret	citu,	palīdzēs	pateikt	to	labo,	ko	
bieži	vien	par	kādu	cilvēku	domājam,	bet	
ikdienas	steigā	paturam	sevī.
	 Mūsu	 dzīvi	 monopolizējis	 internets,	
evide,	evēstules.	Vai	atceramies,	kad	pē
dējo	reizi	rakstīta	vai	saņemta	parasta	ap
loksne,	kurā	ir	parasta	papīra	vēstule?	Ne	
jau	 rēķins,	 ne	 jau	 reklāmas	 buklets.	 Bet	
vēstule	no	kāda	mīļa	cilvēka?	Gandrīz	jau	
esam	aizmirsuši,	kā	jāraksta	uz	aploksnes	
adrese,	cik	maksā	marka.	Vēstules,	šķiet,	
dažreiz	 raksta	 tikai	vecākā	paaudze.	 Jau
nieši	to	dara	ļoti	reti.
	 Lai	 salacgrīvieši	 atcerētos	 par	 smal

ko	saskarsmes	veidu	 	vēstuļu	 rakstīšanu,	
bibliotēkā	notika	pasākums,	kurā	ar	dzejas	
palīdzību	 tika	 radīta	 vēstuļu	 rakstīšanai	
piemērota	 aura.	 Literārajai	 kompozīcijai	
tika	 izmantotas	 Zentas	 Mauriņas	 domas	
no	krājuma	Sirds mozaīka	un	ieteikumi	no	
Sirkas	Lasilas	Jaunās uzvedības grāmatas.	
	 Lūk,	 neliels	 fragments	 no	 pasākuma	
scenārija.	 Varbūt	 turpmākās	 rindas	 liks	
aizdomāties,	ka	vēlamies	uzrakstīt	vēstuli.	
Parastu	vēstuli	uz	papīra	kādam...
	 Vēstules	mēdz	būt	dažādas.	Mīlestības	
vēstules	dzejā,	dzeja	vēstulēs.	Ir	atzinums,	
ka	 vismaz	 vienu	 dzejoli	 esot	 uzrakstījis	
katrs	latvietis,	īpaši	jaunībā.	Un	tad	rodas	
gandarījums,	 ka	 latviešiem	 ir	 tik	 daudz	
dzejnieku.	Bet	uzrakstītās	rindas	ne	vien
mēr	aizsūtītas	adresātam.	Varbūt	dažreiz	tā	
arī	labāk		rakstīt	otram,	bet	paturēt	sev.
Tev rakstu vēstuli uz kļavu lapas sārtas...
...Kaut šodien nezinu, kur mīti tu, ko mīli

	Ilze	Kalnāre	
Un atkal tev vēstules rakstu
Par dzilnīšiem, dzeņiem un mežiem...
...Kad redzēsim atkal sauli
Aprīļa siltajās lāstekās pilam,
Es sākšu vēl vienu vēstuli,
Bet ne jau tev - silam.

	Skaidrīte	Kaldupe	
	 20.	gadsimtā	ar	tehnizācijas	uzvaru	pa
pīra	 vēstulei	 tika	 piespriests	 nāvessods.	
Eziņas	 pārņēma	 pasauli.	 Bet	 parastās	
vēstules	ir	viens	no	smalkākajiem	saziņas	
priekiem!	Vēstulei	ir	svarīga	loma.	Saņē
mējam	tā	 ir	 īpaša	vēsts	no	sūtītāja.	Ir	 jau	
pierasta	 lieta	 saņemt	 evēstuli,	 saņemt	
SMS	 telefonā,	 bet	 parastas	 vēstules	 sa
ņemšana	var	būt	nozīmīgi	neaizmirstams	
notikums.
...Lūk, šī vēstule,
Ko ... no tālienes man sūta...
...Un, kad es lasu, katrs vārds ir silts,
Tas mani sauc un ved uz citu krastu...

	Mirdza	Ķempe	

	 Īpašas	ir	mātes	vēstules	bērniem	un	tās,	
ko	bērns	raksta	mātei.
Es zinu, kāpēc tu stāvi pie loga:
No šejienas ceļu var pārskatīt, 
Kur mājai garām ar somu rokās
Mēdz pastnieks ierasto soli iet.
  Tu skumsti un pukojies klusi:
  Pat vēstuli nevīžo atrakstīt zēns.
  Taisnība, māmuļa, ir uz to pusi,
  Slinks kļuvis tavs 

piecdesmitgadīgais zēns.

Bet nesēro, neesmu aizmirsis tevi,
Uz galda jau papīrs un aploksne vīd, 
Būs vēstule gara, stāstot par sevi,
Un izlasot saule sirdī tev spīd.
  ... gaidi, drīz vēstule pienāks,
  Aizmirsis tevi neesmu, māt!

	Jānis	Silazars	

	 Valentīna	dienas	pasākuma	apmeklētā
jiem	bija	iespēja	iepazīties	ar	materiāliem,	
kā	 sākt	vēstuli.	Unikāls	piemērs	 ir	Raiņa	
vēstules.	Uzturoties	 trimdā,	Rainis	Aspa
zijai	 rakstīja	 gandrīz	 katru	 dienu.	 Raiņa	
vēstules	apkopotas	četros	sējumos,	un	kat
ra	 vēstule	 sākas	 ar	 citādāku	 uzrunu.	 Pie
mēram	 - manu sirdssaulīt, manu sirdsza-
ļumiņ, manu mīļo pinekliņ, mīļo sirdslabu-
miņ, manu mīļo sirdsatslēdziņ, mīļo zelta 
āboliņ, manu mīļo dimanta kodoliņ utt.	Un	
tā	dienu	no	dienas,	nedēļu	pēc	nedēļas...
	 Vēstuli	nevajag	sākt	drūmā	tonī	vai	ar	
sliktu	 ziņu.	 Piem.,	 	 Šodien man klājas 
briesmīgi	vai	Mani reimatisms tik ļoti no-
mocījis, ka pat vēstules rakstīšana sagā-
dā sāpes.	 Vēstules	 sākumā	 pasaki	 kādu	
draudzīgu	frāzi: - Tik jauki bija saņemt no 
Tevis kādu ziņu...	vai	Esmu ļoti priecīga, 
ka Tu mani atcerējies...	vai	Īpaši sirsnīgs 
paldies par Tavu vēstuli...	u.tml.
	 Vēstuļpapīram	jābūt	pēc	iespējas	vien
kāršam:	 maigie	 pasteļtoņi	 der	 sievietēm,	
askētiski	baltais		vīriešiem,	dabiski	brūnā	
un	pelēkā	krāsa	der	abiem.	Jaunām	meite
nēm	tīkamas	rozes	un	jauku	zvēriņu	attēli	
vēstuļpapīra	stūrī,	bērniem		automašīnas,	
lelles	 un	 lidmašīnas.	 Mīlestības	 vēstules	
var	iesmaržināt.	Jā,	mīlestības	vēstules...
Atbrauc, ar sauli jau sarunāts - būs.
Jūra putos un, ja vajadzēs, 

kļūs zaļganzila kā tavas acis.
Tiesa, dzintaru pamaz, 

te nav jūra, bet līcītis.
Arī jūtas un sajūtas līdzīgas...
Atbrauc... bet dzirdi, Rīgā neatstāj bāku,
Visspožāko bāku uz zemes - sirdi.
Gaidīšu, briesmīgi gaidīšu,
Allažiņ palikdams tavs.

	Imants	Lasmanis	

	 Nedrīkst	 lasīt	 otram	 adresētu	 vēstuli.	
Arī	 tad	 ne,	 ja	 tā	 atvērta	 atstāta	 uz	 galda	
gluži	 kā	 kārdinājums.	 Ja	 saņem	 vēstuli	
brīdī,	kad	tev	ir	ciemiņi,	never	to	tūlīt	vaļā	
un	nelasi,	bet	gan	pagaidi,	kamēr	viesi	aiz
iet.	Nekad	neraksti	dusmu	brīžos.	Vismaz	
izguli	nakti,	pirms	sāc	kādu	rīcību.	No	rīta	

uzrakstīsi	mierīgāk,	 un	 draugs	 tev	 nebūs	
jāizmanto	kā	dzēšpapīrs	tavu	grūtumu	no
ņemšanai.
Pasaulē vārdu ir tik maz,
Īstu un siltu kā lietus, kas martā līst.
Un to nevar pasacīt it neviens, 
Ko čukst pumpuri plīstot.
  Droši vien arī ledum sāp,
  Kad jūras zaļganais plecs 

to projām grūž.
  Droši vien tāpēc pali plašuma slāpst,
  Ka ikvienam pavasarim 

tikai viens mūžs.
Bet tu zini - vārds grūti un smagi dzimst,
Ja tas patiess, vienīgs un īsts.
Vēstules nebūs. Pie tevis aizlidos 

domu simts
Ieklausies - pumpuri plīst...

	Daina	Avotiņa	

	 Vēstule	 ir	 kā	 mīļa	 drauga	 apciemo
jums.	Saldi	 ir	gaidīt	pastnieka	atnākšanu,	
viņa	soļus	atšķirt	no	neskaitāmiem	citiem	
soļiem	gaitenī	un	tad	uztvert	kluso,	čauk
stošo	troksni,	vēstulei	iekrītot	pastkastītē.	
Vēstules	gaida	vienmēr.	Bet	vai	sagaida?	
Mēs	 taču	 varam	 vēstules	 rakstīt	 un	 sūtīt	
domās...
Pēr, netici tiem, kas saka,
Ka mūsu dienās vairs Solveigas nav.
No viņu vārdiem nāk dvēseles 

puvuma smaka.
Tava Solveiga stāv vakara blāzmas vārtos,
Gaidot, kad aicināsi, kad viņai 

ar krītošu zvaigzni māsi...
Bet, kad tumsa sarec tik ļoti, ka acis vairs 
lielceļa nevar uziet,
Viņa ietinas ēnu lakatā
Un tev vēstuli raksta

Gadiem ilgi jau dzeguze zvana, 
gadiem ilgi jau gaidi tu mani,

Solveiga mana!
Un nu es tev rakstu aizlauztiem spārniem 
Kā ērglis, kas kritis no klints,
Es - tavs slinkais Pērs Gints

	Jānis	Grots	
	 Lords	 Bairons	 ir	 teicis:	 - Ir tik jauki 
lasīt vecas vēstules - arī tāpēc, ka zini: 
uz tām nevajag atbildēt. Bet,	lai	tev	kāds	
rakstītu,	arī	pašam	jāraksta.	Pamēģināsiet?	
Iespējams,	šodien	uzrakstītā	vēstule	stipri
nās	tuvinieku,	draugu,	jo	varbūt	cilvēks	to	
saņems	kādā	viņam	grūtā	brīdī	un	tā	sasil
dīs	sirdi.

Hedviga Inese Podziņa

Ar mīlestību rakstot un gaidot
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	 No	7.	 līdz	23.	 februārim	
Ziemas	 olimpisko	 spēļu	
laikā	 Salacgrīvas	 novadā	
norisinājās	 akcija	 Turam 
īkšķus!.	 To	 organizēja	 kro
dziņš	Minhauzens pie Boc-
maņa	 sadarbībā	 ar	 biedrī
bu	 Sprints A.	 Mazākajiem	
novada	 bērnudārzos	 bija	
iespēja	 spert	 pirmos	 soļus	
olimpisko	zināšanu	apguvē,	
savukārt	 skolēni	 atsaucās	
aicinājumam	radoši	 izpaus
ties	 zīmējot,	 veidojot	 un	
sūtot	videosveicienus	mūsu	
olimpiešiem.	
	 Krodziņā	Minhauzens pie 
Bocmaņa	Salacgrīvā,	veika
los	Vega	un	Vega-M	Ainažos	
un	veikalā	Liepupes muižas 
klēts	Liepupē,	aizpildot	an
ketas,	varēja	piedalīties	vik
torīnā	Ko es zinu par Zie - 
mas olimpiskajām spēlēm?.	
Skaļi	 līdzi	 just	Latvijas	ho
keja	izlasei	spēļu	laikā	varē
ja	krodziņā,	tur	notika	arī	spēļu	rezultātu	
prognožu	konkurss.	
	 Akcijas	 iniciatore	 Elita	 Treija	 pastās
tīja,	 ka	 organizatori	 apmeklēja	 novada	
pirmsskolas	 izglītības	 iestādes	 Ainažos,	
Salacgrīvā,	Korģenē,	Svētciemā	un	Liep
upē.	- Viesojāmies arī Krišjāņa Valdemā-
ra Ainažu pamatskolā, Liepupes un Sa-
lacgrīvas vidusskolā, rīkojām pasākumus 
pieaugušajiem. Skolēni pa klašu grupām 
zīmēja. Liepupes otrklasnieku Emīla, 
Kārļa un Amandas zīmējumu nosūtījām 
mūsu olimpiešiem uz Sočiem, un tas rotāja 
mūsu skeletonistu istabiņas durvis. Mūsu 
olimpietim, sudraba medaļas ieguvējam 
Martinam Dukuram tas ļoti patika. Pal-

dies atbalstītājiem un palīgiem - biedrī-
bai «Sprints A» - Līgai Ločmelei un Gun-
tai Bērziņai un Martai Dancei,	 	 sacīja	 
E.	Treija.
	 Biedrības	 Sprints A	 vadītāja	 Gunta	
Bērziņa	ir	gandarīta	par	padarīto:	- Mums 
tikai vajag „uzsvilpt”, un mēs esam ga-
tavi darbam. Pirmo reizi organizējām ko 
tādu, tā bija jauna pieredze. Kur meklēt 
sponsorus, ko un kā darīt...? Sākumā likās 
- kas tad tur, bet, jo tuvāk nāca pasākums, 
jo nopietnākas kļuvām. Bija interesanti, 
jauniešus mudināja pētīt, lasīt, meklēt, 
uzzināt. Citādi ir garlaicīgi. Domāju, ka 
viss izdevās ļoti labi.
	 Konkursu	 un	 aptauju	 uzvarētāji	 tika	

noskaidroti	 24.	 februārī,	 kad	 krodziņā	
Minhauzens pie Bocmaņa	 kopā	 sanāca	
vērtēšanas	 komisija:	 Dagnis	 Straubergs,	
Elita	Treija,	Gunta	Bērziņa,	Andris	Zun
de,	Marta	Dance,	Diāna	Aldersone,	Līga	
Ločmele	un	Ilga	Tiesnese.	Žūrija	par	ļoti	
labu	atzina	L.	Ločmeles	ierosinājumu	or
ganizēt	ceļojošu	izstādi,	lai	bērni	visā	no
vadā	uzzina,	kas	zīmēts,	veidots	un	tapis	
šīs	akcijas	laikā.
	 Vispirms	žūrija	noskaidroja	zīmējumu	
konkursa	 uzvarētājus	 1.	 	 4.	 klašu	 gru
pā	 Latvijas olimpieši XXII Soču ziemas 
Olimpiskajās spēlēs.	1.	vieta	Salacgrīvas	
vidusskolas	2.b	klasei,	audzinātāja	Vineta	
Dance,	 2.	 vieta	 Krišjāņa	 Valdemāra	Ai

Akcija Turam īkšķus! noslēgusies

Žūrijai darbs grūts un atbildīgs - jāizvēlas interesantākie un labākie zīmējumi

nažu	 pamatskolas	 4.	 klasei,	 audzinātāja	
Daiga	Tomsone,	 3.	 vieta	 Salacgrīvas	 vi
dusskolas	4.b	klasei,	audzinātāja	Viktorija	
Brīnuma.	Šajā	grupā	speciālbalvu	saņēma	
Liep	upes	 vidusskolas	 2.	 klases	 skolē
nu	 Emīla,	Kārļa	 un	Amandas	 zīmējums.	 
5.		9.	klašu	grupā	skolēni	gatavoja	talis
manu	 Latvijas	 olimpiešiem.	 1.	 vietā	 Sa
lacgrīvas	vidusskolas	9.a	klases	gatavotā	
rokassprādze.	2.	vieta	Salacgrīvas	vidus
skolas	5.b	klases	veidotajam	 talismanam	
	olimpiskajam	bebram,	3.	vieta		Krišjāņa	
Valdemāra	Ainažu	pamatskolas	8.	klases	
kamaniņu	 braucējam	Mājup ar uzvaru!.	
Šajā	grupā	simpātiju	balva	Krišjāņa	Val
demāra	Ainažu	pamatskolas	9.	klasei	par	
Zelta zirgu.	10.		12.	klašu	grupā	uzvarē
tāju	 gods	 Liepupes	 vidusskolēniem	 par	
fanu	saukli	olimpiešu	atbalstam.	
	 Anketu	Ko es zinu par Ziemas olim-
piskajām spēlēm?	 precīzākie	 aizpildītā
ji	 bija	 Liene	Melbārde	 (Liepupe),	Māris	
Ločmelis	 (Ainaži),	 Pēteris	 Dārznieks	
(Liepupe),	 Mārīte	 Bokmeldere	 (Ainaži),	
Juris	 Bērziņš	 (Ainaži),	 Gvido	 Bokmel
deris	(Ainaži),	Edgars	Kohans	(Liepupe),	
Sarmīte	 Spiģere	 (Ainaži),	 Mārtiņš	 Nei
manis	 (Liepupe),	Artis	 Kānītis	 (Ainaži).	
Speciālbalvas	saņēma	viktorīnas	jaunākie	
dalībnieki	Valts	 Līdaka	 (Ainaži),	Valters	
Alberts	Jurčjus	(Ainaži),	speciālbalva	arī	
vecākajam	dalībniekam	Mārtiņam	Miljo
nam	(Ainaži).
	 Kopā	 ar	 visiem	 olimpiskās	 komandas	
līdzjutējiem	 īkšķus	 turēja	un	balvu	veik
smīgākajiem	 gādāja	 Latvijas	 Olimpiskā	
komiteja,	 hokeja	 klubs	 Dinamo Rīga,	
Dailes	 teātris,	Salacgrīvas	novada	dome,	
AS	Food Union	(Rīgas	piena	kombināts),	
SIA	AG-GI mondo	un	drukas	studija	Poli-
Grāma.

Ilga Tiesnese

Salacgrīvas muzeja dārgumi

	 Lai	seifu	varētu	nogādāt	muzejā,	to	vispirms	vajadzēja	dabūt	ārā	no	
domes	ēkas.	Ar	Jura	Maksimova	noorganizēto	pacēlāju	un	palīgiem	
tas	izdevās.

	 2008.	gadā	pēc	izstāžu	zāles	remonta	seifs	ar	lielām	pūlēm	tika	uz
vilkts	2.	stāvā	un	kā	pirmais	eksponāts	novietots	uz	palikšanu	muzejā.	

	 Amatnieka	Gundara	Āboltiņa	
darbnīcā	seifs	tika	atbrīvots	no	pa-

domju mantojuma		biezā	krāsu	slāņa.	
Tikai	tad	atklājās	brīnišķīgais	kronis 
ar	ražotāja	logo	Rob. Altberg Riga 

Katoliche str. 7.

Iveta Kalniņa,
Salacgrīvas muzeja krājuma glabātāja 

 Ūtrupe. 1929. gada marta mēneša 19. dienā plkst. 10 
no rīta pie Salacas pagasta nama atklātā vairāksolīšanā 
tiks pārdota Salacas pag. valdes piederoša kustama man-
ta, sastāvoša no viena dzelzs naudas skapja, novērtēta par  
Ls 320.-, kas apķīlāta par no viņa iekasējamo slimo kases 
naudu Ls 320.- apmērā. 
 Manta apskatāma ūtrupes dienā uz vietas.
 Limbažos, 1929. g. 5. martā, Nr. 164.
 Valmieras apr. Priekšnieka Palīgs II. iecirknī M. Deigels

	 Tā	rakstīja	Limbažu Vēstnesis	1929.	gada	8.	marta	nu
murā.	Un,	kas	to	lai	zina,	varbūt	seifs,	kas	atrodas	Salacgrī
vas	muzeja	ekspozīcijā,	ir	tieši	šis	dzelzs	naudas	skapis,	ko	
savulaik	ieķīlājusi	Salacas	pagasta	valde.

	 Iespējams,	ka,	1928.	gadā	iegūstot	pilsētas	tiesības,	Sa
lacgrīva	sāka	augt	straujāk	un	pilsētas	kasē	ieplūda	vairāk	
nodokļu	 maksātāju	 naudas	 un	 radās	 nepieciešamība	 pēc	
lielāka	 seifa.	Tikai	mūsdienās	visa	nauda	atrodas	bankās,	
un	mēs	vairāk	rīkojamies	ar	kartēm	un	kontiem.	Toreiz	va
jadzēja	kārtīgu	seifu,	kurā	glabāt	naudu	un	svarīgus	doku
mentus.
	 Mēs	 noteikti	 zinām,	 ka	 seifs	 izgatavots	 Latvijā,	 Rīgā,	 
19.	 gadsimta	 beigās	 un	 ka	 tas	 ilgi	 un	 droši	 kalpojis	 Sa
lacgrīvas	 pašvaldībai,	 sākot	 ar	 pirmās	 Latvijas	 brīvvalsts	
laiku,	 cauri	 padomju	 laikiem	 un	 kā	 inventārs	 pārceļojis	 
1995.	gadā	no	bijušās,	nu	jau	nodegušās	domes	ēkas	Rīgas	
ielā	10	uz	pašreizējo.	Rūpīgi	glabāts	un	uzraudzīts,	tas	pie
dzīvojis	daudzkārtēju	atjaunošanu		pārkrāsošanu	ar	biezu	
eļļas,	bieži		grīdas		krāsu.
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 Salacgrīvas	novada	dome	 informē,	ka,	
pamatojoties	 uz	 grozījumiem	 un	 papildi
nājumiem	likumā	Par nekustamā īpašuma 
nodokli,	2014.	taksācijas	gadā	nekustamā	
īpašuma	nodokļa	aprēķināšanas	un	maksā
šanas	kārtība	būs	šāda:	
	 1.	 likumā	 noteiktais	 nodokļa	 maksā
šanas	 paziņojumu	 nosūtīšanas	 termiņš	 ir	 
15.	februāris.	Nekustamā	īpašuma	nodok
ļa	 (NĪN)	maksāšanas	paziņojumi	 tiks	 sū
tīti	 centralizēti	 visiem	 NĪN	 maksātājiem	
ne	vēlāk	kā	līdz	3.	martam.	Maksātājiem,	
kuri	 līdz	 šim	 datumam	 nav	 saņēmuši	
maksāšanas	 paziņojumus,	 lūdzam	 intere
sēties	 Salacgrīvas	 novada	 domes	 Nekus
tamā	 īpašuma	 nodaļā	 Salacgrīvā,	 Smilšu	
ielā	 9,	 II	 korpusa	 2.	 stāvā	 vai	 pa	 tālruni	 
64071984.	Tos	 īpašniekus,	 kuru	 īpašums	
(i)	atrodas	Liepupes	pagastā,	 lūdzam	in
teresēties,	 pašiem	 ierodoties	 vai	 rakstiski	
ziņojot	Liep	upes	pagasta	pārvaldei		Mež-
gravas,	 Liep	upes	 pag.,	 Salacgrīvas	 nov.,	
LV4023	vai	pa	tālruni	64023931.
	 2.	Sākot	ar	2014.	gadu,	pamatojoties	uz	
likuma	 Par nekustamā īpašuma nodokli  
5.	 panta	 pirmās	 daļas	 1.2	 punktu,	 NĪN	
summa	 samazināma	 par	 50%	 no	 aprēķi
nātās	nodokļa	summas,	bet	ne	vairāk	par	 
427	 eiro	 mājoklim	 un	 tai	 piekritīgai	 ze
mei	personai,	kurai	ir	trīs	vai	vairāk	bērnu	
vecumā	 līdz	 18	 gadiem	 (arī	 aizbildnībā	
esoši	vai	audžuģimenē	ievietoti	bērni),	 ja	
personai	 šajā	objektā	 ir	deklarēta	dzīves
vieta	kopā	ar	vismaz	 trim	no	minētajiem	
bērniem.
	 3.	Salacgrīvas	novada	dome	2013.	gada	
25.	 septembrī	 izdevusi	 saistošos	noteiku
mus	Nr.	 12	Par nekustamā īpašuma no-
dokli Salacgrīvas novadā 2014. gadā.	Tie	
paredz,	ka:	
	 3.1.	 ja	 nemainās	 nekustamā	 īpašuma	
lietošanas	mērķis,	NĪN	apmērs	2014.	gadā	
nedrīkst	pārsniegt	iepriekšējam	taksācijas	
gadam	aprēķināto	nodokļa	apmēru	(neņe

mot	 vērā	 atvieglojumus)	 vairāk	 nekā	 par	
25%.	Šo	noteikto	 pieauguma	 ierobežoju
mu	 (NPI)	 nepiemēro,	 ja	 aprēķinātais	 no
doklis	ir	mazāks	par	7	eiro	un	tas	neattie
cas	uz	papildu	aprēķinu	par	neapstrādātu	
lauksaimniecības	zemi	(NPI	25%	apmērā	
netiek	 piemēroti).	NĪN	maksāšanas	 pazi
ņojumā	 šis	 piemērojums	 atspoguļots	 ar	
simbolu	*;
	 3.2.	 vidi	 degradējošu,	 sagruvušu	 vai	
cilvēku	 drošību	 apdraudošu	 būvi	 apliek	
ar	NĪN	likmi	3%	apmērā	no	lielākās	(ēkas	
vai	zemes)	kadastrālās	vērtības;
	 3.3.	 neapstrādātai	 lauksaimniecībā	 iz
mantojamai	 zemei	 NĪN	 likme	 noteikta	
3%	 no	 nekustamā	 īpašuma	 kadastrālās	
vērtības.	Papildu	aprēķins	tikts	veikts	pēc	
Lauku	 atbalsta	 dienesta	 Ziemeļvidzemes	
reģionālās	 lauksaimniecības	 pārvaldes	
datu	saņemšanas	2013.	gada	novembrī	ar	
2014.	gada	maksāšanas	termiņiem.
	 4.	 Atgādinām,	 ka,	 pamatojoties	 uz	
2010.	gada	17.	februārī	izdotajiem	pašval
dības	saistošajiem	noteikumiem	Nr.	1	Par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanas kārtību Salacgrīvas novadā, 
NĪN	 atvieglojumi	 tiek	 piešķirti	 šādām	
maksātāju	 kategorijām,	 ņemot	 vērā	 NĪN	
maksātāju	rakstveida	iesniegumu	(atzinu
mu):
	 4.1.	 maznodrošinātām	 personām	 (ģi
menēm),	 kurām	 novada	 domes	 Sociālais	
dienests	 piešķīris	 minēto	 statusu,	 par	 to	
īpašumā	 esošo	 zemi	 un	 ēkām	 50%	 ap
mērā	 no	 nekustamā	 īpašuma	 nodokļa	
summas,	 ja	NĪN	atvieglojuma	prasītājam	
novada	 administratīvajā	 teritorijā	 pieder	
ne	 vairāk	 kā	 viens	 nekustamais	 īpašums,	
kas	 nepārsniedz	 saistošajos	 noteikumos	 
Nr.	1	definēto	platību,	izņemot	neapstrādā
to	lauksaimniecības	zemi;
	 4.2.	trūcīgām	personām	(ģimenēm),	ku
rām	 Salacgrīvas	 novada	 domes	 Sociālais	
dienests	piešķīris	 trūcīgas	personas	statu

	 Salacgrīvas	 novada	 dome	 piedāvā	 ne
kustamā	 īpašuma	 nodokli	 par	 zemi	 un	
ēkām	 maksāt,	 izmantojot	 epakalpojumu	
saiti	www.epakalpojumi.lv.	 Portālā	 apko
pota	nekustamā	īpašuma	nodokļa	informā
cija.	Nekustamā	īpašuma	nodokļa	maksā
tājs	var	pieteikties	saņemt	no	pašvaldības	
nodokļa	 maksāšanas	 paziņojumu	 pa	 e
pastu,	 izmantojot	pakalpojumu	Pieteikša-
nās elektroniskai maksāšanas paziņojumu 
saņemšanai.
	 Pašreiz	 nodokļa	 informācija	 pieejama	
tikai	 fiziskām	 personām.	 Tas	 ir	 vienkār
ši!	 Lai	 uzsāktu	 pakalpojumu,	 jānospiež	
uz	 saites	Sākt pakalpojumu	 vai	Autorizē-
ties,	lai	sāktu,	un	jāautorizējas,	izmantojot	
kādu	 no	 portālā	 piedāvātajām	 metodēm.	
Ja	nepieciešams	iegūt	informāciju	par	pa
kalpojumiem,	jāizvēlas	saite	Pakalpojuma 
apraksts.	Šo	pakalpojumu	var	izmatot	ne

kustamo	īpašumu	īpašnieki	vai	to	tiesiskie	
valdītāji,	 kuri	 ir	 internetbankas	 lietotāji.	
Norādot	īpašuma	(zeme,	mājoklis)	perso
nīgā	konta	numuru,	ir	iespēja	veikt	nekus
tamā	 īpašuma	 nodokļa	 maksājumus	 par	
citu	personu.
	 Pakalpojums	 Nekustamā īpašuma no-
doklis	pieejams	tikai	tiem	lietotājiem,	kuri	
veikuši	autorizāciju	(aizpildījuši	iesniegu
mu)	epakalpojumu	mājaslapā.
	 Pakalpojums	ļauj:
l	 pieteikties	saņemt	nodokļa	maksāšanas	
paziņojumu	pa	epastu;
l	 iegūt	aktuālu	 informāciju	par	savu	ne
kustamā	īpašuma	nodokli	Latvijas	pašval
dībās;
l	 veikt	nodokļa	samaksu	par	saviem	īpa
šumiem	 Latvijas	 pašvaldībās	 (skatīt	 No-
dokļa samaksas ierobežojumi);
l	 aplūkot	 un	 izdrukāt	 maksāšanas	 pazi

ņojumus	par	saviem	īpašumiem;
l	 veikt	 nodokļa	 samaksu	 par	 citas	 fizis
kas	vai	juridiskas	personas	īpašumiem;
l	 iegūt	 informāciju	 par	 veiktajiem	 no
dokļa	maksājumiem	par	sev	piederošajiem	
īpašumiem	Latvijas	pašvaldībās;
l	 iegūt	 citu	 noderīgu	 informāciju	 (t.sk.	
arī	 juridisku)	par	nekustamā	īpašuma	no
dokli;
l	 nosūtīt	 ziņojumu	pašvaldībai,	 ja	 rodas	
jautājumi	par	jūsu	nekustamā	īpašuma	no
dokli.

Nodokļa samaksas 
ierobežojumi

	 Informācija	 par	 nekustamā	 īpašuma	
nodokli	 šobrīd	 pieejama	 tikai	 fiziskām	
personām.	Maksāt	par	juridiskas	personas	
īpašumiem	iespējams,	autorizējoties	kā	fi

ziskai	personai	un	veicot	maksājumu	par	
citu	personu.	Lai	to	veiktu,	jāizvēlas	paš
valdība	 un	 jānorāda	 juridiskās	 personas	
nekustamā	 īpašuma	 nodokļa	 maksātāja	
konta	 numurs	 (atrodas	 nekustamā	 īpašu
ma	nodokļa	maksāšanas	paziņojuma	laba
jā	augšējā	pusē).
	 Nekustamā	 īpašuma	nodokļa	maksātā
jus	 lūdzam	 būt	 atsaucīgiem	 un	 izmantot	
šo	piedāvāto	pakalpojumu,	jo	tas	ir	ērts	un	
pārskatāms	 samaksas	veids	un	 ļauj	 sekot	
līdzi	 sava	 nekustamā	 īpašuma	 nodokļa	
maksājumiem.
	 Nekustamā	īpašuma	nodokļa	maksātāji	
var	 sūtīt	 epasta	 vēstuli	 valda.neimane@
salacgriva.lv	 vai	 inga.gegere@salacgri-
va.lv	un	saņemt	nekustamā	īpašuma	mak
sāšanas	paziņojumu	savā	epastā.	

Nekustamā īpašuma nodaļa

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

Salacgrīvas	novada	domes	norēķinu	konti:	
SEB banka - kods	UNLALV2X,	konts	LV71UNLA0013013130848;
AS Citadele banka, kods	PARXLV22,	konts	LV10PARX0002241210033;
AS DnB Banka, kods	RIKOLV2X,	konts	LV77RIKO0002013118289;
AS Swedbank, kods	HABALV22,konts	LV18HABA0551012205203;
Salacgrīvas	pilsētas	ar	lauku	teritoriju	domes	reģistrācijas	Nr.	90000059796

	 Vienlaikus	atgādinām,	ka,	maksājot	nekustamā	īpašuma	nodokli,	nepieciešams	norā
dīt	personīgā	konta	numuru,	kas	redzams	nodokļa	maksāšanas	paziņojuma	labajā	aug
šējā	pusē.	Tas	nepieciešams,	lai	novērstu	pārpratumus,	par	kādu	īpašumu	nodoklis	tiek	
maksāts.

Valda Neimane, 
Nekustamā īpašuma nodokļa speciāliste

su,	par	to	īpašumā	esošo	zemi	50%	apmē
rā	(par	ēkām	likuma Par nekustamā īpašu-
ma nodokli	5.	pantā	noteikts	atvieglojums	
90%	apmērā)	no	nekustamā	 īpašuma	no
dokļa	summas,	ja	NĪN	atvieglojuma	prasī
tājam	Salacgrīvas	novada	administratīvajā	
teritorijā	pieder	ne	vairāk	kā	viens	nekus
tamais	 īpašums	 	 zeme,	 kas	 nepārsniedz	
iepriekš	minētajos	saistošajos	noteikumos	
paredzēto	 platību,	 izņemot	 neapstrādāto	
lauksaimniecības	zemi;
	 4.3.	Černobiļas	AES	avārijas	seku	 lik
vidētājieminvalīdiem	 par	 to	 īpašumā	
esošo	 nekustamo	 īpašumu	 50%	 apmērā	
no	nekustamā	 īpašuma	nodokļa	 summas,	
izņemot	 neapstrādāto	 lauksaimniecības	
zemi.
	 Nekustamā	īpašuma	kadastrālo	vērtību	
nosaka	 Valsts	 zemes	 dienests	 atbilstoši	
Nekustamā	 īpašuma	 valsts	 kadastra	 liku
ma	prasībām.
	 Ja	īpašumu	dāvina	vai	atsavina,	Zemes
grāmatā	īpašnieka	maiņu	var	reģistrēt	pēc	
tam,	kad	pilnībā	nomaksāts	NĪN	par	 tak
sācijas	gadu,	kurā	notiek	īpašnieka	maiņa,	
un	Zemesgrāmatu	nodaļa	par	 to	 pārlieci
nājusies	tiešsaistes	datu	pārraides	režīmā.	
	 Salacgrīvas	 novada	 pašvaldības	 admi
nistratīvajā	teritorijas	nekustamo	īpašumu	
īpašniekiem	 saskaņā	 ar	 spēkā	 esošajiem	

normatīvajiem	 aktiem	 mēneša	 laikā	 no	
īpašumu	 iegūšanas	 brīža	 jāvēršas	 Salac
grīvas	 novada	 domes	 Nekustamā	 īpa
šuma	 nodaļā,	 līdzi	 ņemot	 darījuma	 aktu	
(pirkumapārdevuma	 līgums,	 dāvinājuma	
līgums,	apliecība	par	tiesībām	uz	mantoju
mu	u.tml.)	 vai	Zemesgrāmatas	 apliecību,	
lai	 laikus	 varētu	 veikt	 īpašnieku	 pārre
ģistrāciju.	 Tos	 īpašniekus,	 kuru	 īpašums	
(i)	atrodas	Liepupes	pagastā,	lūdzam	par	
to	 informēt	 personīgi	 vai	 rakstiskā	 veidā	
ziņot	 Liepupes	 pagasta	 pārvaldei	 	Mež-
gravas,	 Liepupes	 pag.,	 Salacgrīvas	 nov.,	 
LV4023	 vai	 arī	 pa	 tālruni	 	 64023931.	
Ierodoties	pārvaldē,	 līdzi	 jāņem	darījuma	
akts	 (pirkumapārdevuma	 līgums,	 dāvi
nājuma	līgums,	apliecība	par	 tiesībām	uz	
mantojumu	 u.tml.)	 vai	 Zemesgrāmatas	
apliecība,	lai	laikus	varētu	veikt	īpašnieku	
pārreģistrāciju.	
	 Nekustamā	 īpašuma	 īpašnieks	 ir	 atbil
dīgs	par	nodokļa	(zemes	nodokļa)	nomak
su	 laikus.	Maksājumus	 var	 veikt	 jebkurā	
bankā,	arī	ar	 internetbankas	starpniecību.	
Iespējams	maksājumus	veikt	arī	Salacgrī
vas	novada	domē	ar	maksājuma	karti	elek
troniskā	veidā,	Liepupes	pagasta	pārvaldē	
ar	maksājuma	karti	 vai	 skaidrā	naudā	un	
Ainažu	 pilsētas	 pārvaldē	 ar	 maksājuma	
karti	vai	skaidrā	naudā.

Aicinājums maksāt nekustamā īpašuma 
nodokli elektroniski

Aicinājums
	 Salacgrīvas	 novadā	 joprojām	 aptuveni	 20%	
lauksaimniecības	zemes	ir	neapstrādāta.	Aicinām	
zemes	 īpašniekus	būt	aktīviem	un	 izlemt,	ko	da
rīt	 ar	 šo	 ražošanai	 nepieciešamo	 pamatlīdzekli.	
Ir	 zemnieki,	 kuri	 gatavi	 slēgt	 nomas	 līgumus	 un	
apstrādāt	 jūsu	 lauksaimniecības	zemi.	 Ir	 iespējas	
slēgt	līgumus	par	appļaušanas	iespējām.	
	 Vēršam	 uzmanību,	 ka	 ar	 2014.	 gada	 pavasa
ri	 novada	kārtības	 sargi	 aktīvi	 rakstīs	protokolus	
tiem	 zemes	 īpašniekiem,	 uz	 kuru	 zemes	 ir	 vecā	
zāle	 	 kūla,	 kas	 ugunsgrēka	 gadījumā	 apdraud	
citus	 īpašumus.	 Sods	 par	 aizaudzētu	 lauksaim
niecības	zemi,	uz	kuras	 ir	 izveidojusies	kūla,	šo
pavasar	ir	līdz	500	eiro	fiziskajām	personām.	Lū
gums	iedzīvotājiem	par	nesakoptajiem	īpašumiem	
ziņot	 kārtībniekiem	 Didzim	 Žibalam	 un	 Gunitai	 
Bisniecei		(epasts	didzis.zibals@salacgriva.lv vai 
Gunita.bisniece@salacgriva.lv).

2. aprīlī 
Liepupes pagasta pārvaldes ēkā 
Duntes Mežgravās pulksten 10,
Salacgrīvas kultūras namā foajē

pulksten 13 

informācijas diena
zemniekiem

l LAP atbalsts - LLKC A. Legzdiņš;
l 2014. gada atbalsta iespējas - LLKC Z. Blaua;
l bloka kartes un to aizpildīšanas nepilnības - 
 Ziemeļvidzemes lauksaimniecības pārvaldes 
 kontroles daļas vadītāja Z. Špata; 
l grāmatvedības un nodokļu jaunumi.

 Projektus iesniegt aicinātas biedrības, nodibinājumi un fizisku per-
sonu neformālas grupas no Salacgrīvas novada. Konkursā tiks at-
balstīti sabiedriska labuma projekti jebkurā jomā.
 Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš - 17. aprīļa plkst. 13.
 Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa - www.salacgriva.lv.
 Papildu informācija pa tālruni 64071982 vai e-pastu solvita.kuka-
novska@salacgriva.lv.

Salacgrīvas novada dome
sadarbībā ar 

Nīderlandes biedrību
Koninklijke Nederlandsche

Heidemaatschappij
izsludina projektu konkursu

Sabiedrība ar dvēseli 2014

http://www.epakalpojumi.lv
mailto:valda.neimane@salacgriva.lv
mailto:valda.neimane@salacgriva.lv
mailto:inga.gegere@salacgriva.lv
mailto:inga.gegere@salacgriva.lv
mailto:didzis.zibals@salacgriva.lv
mailto:Gunita.bisniece@salacgriva.lv
http://www.salacgriva.lv
mailto:solvita.kukanovska@salacgriva.lv
mailto:solvita.kukanovska@salacgriva.lv
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	 Izdarīt	 Salacgrīvas	 novada	 domes	 
2011.	gada	16.	februāra	saistošajos	notei
kumos	Nr.	3	Par sociālās palīdzības pa-
balstiem	šādu	grozījumus:
	 1.	 aizstāt	 11.	 punktā	 skaitli	 un	 vārdu	
“64,03	euro”	ar	skaitli	un	vārdu	“75	euro”;
	 2.	 aizstāt	 15.1.	 apakšpunktā	 skaitli	 un	

vārdu	 “	 85,37	 euro”	 ar	 skaitli	 un	 vārdu	
“100	euro”;
	 3.	 aizstāt	 15.2.	 apakšpunktā	 skaitli	 un	
vārdu	“	28,46	euro”	ar	skaitli	un	vārdu	“45	
euro”.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma	raksta	
sadaļas Norādamā	informācija

1. Projekta	
nepieciešamības	
pamatojums

Lai	noteiktu	vienlīdzīgu	zemes	nomas	maksu	pašvaldības	zemes	gaba
liem,	kas	tiek	iznomāti	ar	mērķi	sakņu	dārzu	izmantošanai	un	kuriem	
pēc	teritorijas	plānojuma	noteikts	zemes	lietošanas	mērķis	–	individu
ālo	dzīvojamo	māju	apbūves	zeme	un	komercdarbības	objektu	apbū
ves	zeme,	piemērojot	 šiem	zemes	gabaliem	2%	likmi	no	kadastrālās	
vērtības,	bet	ne	mazāku	kā	7,11	euro	gadā,	lai	būtu	vienlīdzīga	zemes	
nomas	maksa	visā	novadā	par	zemes	gabaliem,	kas	 tiek	izmantoti	ar	
mērķi	sakņu	dārziem.

2.	Īss	projekta	satura	
izklāsts

Noteikumi	izdoti	saskaņā	ar	LR	likuma Par pašvaldībām 43.	panta	
pirmās	daļas	13.	punktu	un	trešo	daļu	un	Ministru	kabineta	2007.	gada	
30.	oktobra	noteikumu	Nr.	735 Noteikumi par valsts vai pašvaldības 
zemes nomu 18.	punktu, lai	noteiktu	zemes	nomas	maksas	aprēķināša
nas	kārtību	iznomātajiem	pašvaldības	zemes	gabaliem,	kas	iznomāti	
ar	mērķi	sakņu dārzu izmantošana.	

3.	Informācija	par	
plānoto	projekta	ietekmi	
uz	pašvaldības	budžetu

Nav

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

Saistošie	noteikumi	tiešā	veidā	neietekmēs	uzņēmējdarbību	pašval
dības	teritorijā.	Mērķgrupa,	uz	kuru	attiecināms	saistošo	noteikumu	
tiesiskais	regulējums,	ir	fiziskas	un	juridiskas	personas,	kuras	vēlas	
nomāt	pašvaldības	zemes	gabalus,	un	līdz	ar	to	tiks	radītas	vienlīdzī
gas	tiesības	visām	mērķgrupām	visā	novada	teritorijā.

5.	Informācija	par	
administratīvajām	
procedūrām

5.1.	Administratīvās	procedūras	netiek	mainītas.

6.	Informācija	par	
konsultācijām	ar	
privātpersonām

6.1.	 Saistošo	 noteikumu	 projekts	 un	 projekta	 paskaidrojuma	 raksts	
ievietots	www.salacgriva.lv.	 Saistošie	 noteikumi	 izskatīti	 Salacgrīvas	
novada	Uzņēmēju	konsultatīvās	padomes	sēdē.

Paskaidrojuma	raksta	
sadaļas Norādamā	informācija

1. Projekta	
nepieciešamības	
pamatojums

1.1.Dzīvokļa	pabalsta	(malkas	iegādei	un	komunālajiem	maksājumiem)	
apmērs	pašvaldībā	nav	mainīts	kopš	2003.	gada.	Pabalstu	Ls	45	(63,04	
EUR)	 izmaksāja	vienu	 reizi	gadā	 trūcīgām	personām,	kuras	dienests	
par	tādām	bija	atzinis	un	izsniedzis	izziņu	pēc	sociālā	darbinieka	infor
mācijas,	piemēram,	veicot	apsekošanu	un	konstatējot,	ka	trūkst	malka	
vai	izveidojies	apkures	parāds,	un	veciem,	vientuļiem	pensionāriem,	
1.2.	Laikā	kopš	2003.	gada	mainījušās	gan	malkas	cenas,	gan	uzņēmēju	
piedāvāto	malkas	atgriezumu	cenas.
1.3.	2013.	gada	23.	oktobra	saistošo	noteikumu	Nr.	17	Grozījumi Salac-
grīvas novada domes 2011. gada 16. februāra saistošajos noteikumos 
Nr. 3 «Par sociālās palīdzības pabalstiem»,	1.2.	un	1.3.	punktā	drukas	
kļūdas	dēļ	iekļauts	pabalsta	apmērs,	kas	neatbilst	spēkā	esošajos	notei
kumos	noteiktajam.

2.	Īss	projekta	satura	
izklāsts

2.1.	Pabalsta	apmērs	apkurei	un	komunālajiem	maksājumiem	2014.	
ga	dā	palielināts	no	63,04	euro	uz	75	euro.	Gadā	vidēji	pašvaldībā	uz	
dzīvokļa	pabalstu	pretendē	220	Sociālā	dienesta	klientu.	2013.	gadā	
dzīvokļa	pabalstam	tika	plānoti	11	878	euro,	2014.	gadā	16	361	euro.
2.2.	saistošo	noteikumu	15.1.	punktā	noteiktais	pabalsta	apmērs	bērna	
uzturam		100	euro;	saistošo	noteikumu	15.2.	punktā	noteiktais	pabal
sta	apmērs	apģērbam	un	mīkstajam	inventāram		45	euro.

3.	Informācija	par	
plānoto	projekta	ietekmi	
uz	pašvaldības	budžetu

2014.	gada	budžetā	papildus	nepieciešami	4483	euro.

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

Nav

5.	Informācija	par	
administratīvajām	
procedūrām

Saistošo	noteikumu	izpildi	nodrošinās	Sociālais	dienests

6.	Informācija	par	
konsultācijām	ar	
privātpersonām

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1 
Grozījums Salacgrīvas novada domes 

2013. gada 20. marta saistošajos 
noteikumos Nr. 5 Par neapbūvētu zemes 

gabalu nomas maksas aprēķināšanas 
kārtību Salacgrīvas novadā

APSTIPRINĀTS ar Salacgrīvas novada domes 
2014. gada 22. janvāra sēdes lēmumu Nr. 6 (protokols Nr. 1; 6.§)

Izdoti	saskaņā	ar	likuma	Par pašvaldībām	43.	panta	pirmās	daļas	13.	punktu	un	trešo	daļu	
un	Ministru	kabineta	2007.	gada	30.	oktobra	noteikumu	Nr.	735	

Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu	18.	punktu	

	 Izdarīt	 pašvaldības	 domes	 2013.	 gada	
20.	marta	saistošajos	noteikumos	Nr.	5	Par 
neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas 
aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas nova-
dā	 grozījumu	un	papildināt	 saistošos	no
teikumus	ar	2.1	punktu	šādā	redakcijā:
	 „2.1	Neapbūvētu	 pašvaldības	 zemesga
balu,	kuriem	saskaņā	ar	 teritorijas	plāno
jumu	 noteikts	 zemes	 lietošanas	 mērķis	 	 

individuālo	 dzīvojamo	 māju	 apbūves	
zeme,	 komercdarbības	 objektu	 apbūves	
zeme		un	kuri	tiek	iznomāti	ar	mērķi	sak-
ņu dārzi, nomas	maksu	nosaka	2%	apmērā	
no	 zemesgabala	 kadastrālās	 vērtības,	 bet	
ne	mazāku	kā	EUR	7,11	gadā.”

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

PIELIKUMS
Salacgrīvas novada domes 22.01.2014. lēmumam Nr. 6 

(protokols Nr. 1; 6.§)
Saistošo noteikumu Nr. 1 Grozījumi Salacgrīvas 
novada domes 2013. gada 20. marta saistošajos 
noteikumos Nr. 5 «Par neapbūvētu zemes gabalu 

nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas 
novadā» paskaidrojuma raksts

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 
2011. gada 16. februāra saistošajos 

noteikumos Nr. 3
Par sociālās palīdzības pabalstiem

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes
2014. gada 22. janvāra sēdes lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 1; 7.§)

Izdoti	saskaņā	ar	Sociālo	pakalpojumu	un	sociālās	palīdzības	likuma	35.	panta	piekto	daļu,	
Ministru	kabineta	2006.	gada	19.	decembra	noteikumu	Nr.	1036	

Audžuģimenes noteikumi	43.	punktu

PIELIKUMS Nr. 2 
Salacgrīvas novada domes 22.01.2014. lēmumam Nr. 7 

(protokols Nr. 1; 7.§)
Saistošo noteikumu Nr. 2 Grozījumi Salacgrīvas 

novada domes 2011. gada 16. februāra saistošajos 
noteikumos Nr. 3 «Par sociālās palīdzības 

pabalstiem»  paskaidrojuma raksts

Normatīvā	akta	
nosaukums:

Grozījumi Salacgrīvas novada domes  
2011. gada 16. februāra saistošajos 
noteikumos Nr. 3 «Par sociālās palīdzības 
pabalstiem»

Nr.	
p.k.

Normatīvā	akta	
pants,	daļa,	
punkts

Spēkā	esošajā	
normatīvajā	

aktā	
paredzētā	
naudas	

summa	latos1

Matemātiskā	
noapaļošana	 
uz	euro2 

(ar	6	cipariem	 
aiz	komata)	

Summa,	kas	
paredzēta	
normatīvā	

akta	
projektā,	
euro3

	Izmaiņas	
pret	sākotnējā	
normatīvajā	
aktā	norādīto	
summu,	euro4  
(ar	6	cipariem	
aiz	komata)	

1. 2. 3. (4)=(3)/0,702804 5. (6)=(5)-(4) 

1 11.	punkts 50,00 71,143591 75,00 3,856409

2 15.1.	apakšpunkts 70,00 99,601027 100 0,398973

3 15.2.	apakšpunkts 30,00 42,686154 45 2,313846

PIELIKUMS Nr. 3 
Salacgrīvas novada domes 22.01.2014. lēmumam Nr. 7

(protokols Nr. 1; 7.§)

 Tiesības	izvirzīt	un	pieteikt	ne	vairāk	
kā	 septiņus	 savus	 pārstāvjus	 iecirkņa	
komisijā	ir:
l	 reģistrētajām	politiskajām	partijām	vai	
to	apvienībām;
l	 ne	mazāk	kā	desmit	vēlētājiem;
l	 novada	vēlēšanu	komisijas	loceklim.
	 Par	 iecirkņa	 komisijas	 locekli	 var	
pieteikt	ikvienu	vēlētāju:
l	 kurš	prot	latviešu	valodu;	
l	 kuram	ir	vismaz	vispārējā	vidējā	izglītī
ba;	
l	 kurš	vēlēšanās	nav	pieteikts	par	depu
tāta	kandidātu	vai	nav	pilnvarotā	persona	
kandidātu	saraksta	iesniegšanai;

l	 kurš	nav	Saeimas,	Eiropas	Parlamenta,	
attiecīgās	 pilsētas	 domes	 vai	 novada	 do
mes	deputāts;	
l	 kurš	 nav	 citas	 vēlēšanu	 komisijas	 lo
ceklis	vai	citas	iecirkņa	komisijas	loceklis.	
	 Pieteikums	adresējams	un	iesniedzams	
Salacgrīvas	 novada	 vēlēšanu	 komisi
jā	 Smilšu	 ielā	 9,	 Salacgrīvā,	 LV4033,	
priekšsēdētājai	Marutai	Pirro	vai	sekretā
rei	Sarmai	Kacarai.	Pieteikums	sagatavo
jams	 pēc	 noteiktas	 formas,	 kas	 pieejama	
Centrālās	vēlēšanu	komisijas	mājaslapā.
	 Pieteikumus	 iesniegt	 līdz	 11.	 aprīļa	
plkst.	16.

Salacgrīvas novada vēlēšanu komisija

PAZIņOJUMS
Noteikta Salacgrīvas novada 

605., 607., 608. un 615. vēlēšanu iecirkņa
komisijas locekļu pieteikšana

Eiropas Parlamenta vēlēšanām
2014. gada 24. maijā

http://www.salacgriva.lv
http://www.salacgriva.lv/
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Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 

nekustamo īpašumu Mēles Salacgrīvas pagastā,
kadastra Nr. 6672 007 0403, kas sastāv no zemes gabala 0,1810 ha platībā un 

būves ar kadastra apz. 66720040438001.
 Izsoles sākumcena - 970 eiro.
 Izsoles solis - 20 eiro.
 Izsoles dalības maksa - 20 eiro.
 Izsoles dalības maksa un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objekta sākumcenas 
pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā - SEB banka, kods UNLALV2X, konts 
LV71UNLA0013013130848 un jāpiesakās izsolei līdz 31. marta plkst. 17. Izsole notiks 3. aprīlī 
plkst. 11 Salacgrīvā, Smilšu ielā 9.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 

nekustamo īpašumu Vārnas Liepupes pagastā, 
kadastra Nr. 66605090012, kas sastāv no saimniecības ēkas ar kadastra apz. 66600090341003. 
 Izsoles sākumcena - 400 eiro.
 Izsoles solis - 20 eiro.
 Izsoles dalības maksa - 10 eiro.
 Izsoles dalības maksa un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objekta sākumcenas 
pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā - SEB banka, kods UNLALV2X, konts 
LV71UNLA0013013130848 un jāpiesakās izsolei līdz 31. marta plkst. 17. Izsole notiks 2. aprīlī 
plkst. 11 Liep upes pagasta pārvaldes telpās Mežgravās.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu
Liepupes pagasta Liepupē - dzīvokli Nr. 2, Liepupe 4,

kadastra Nr. 66609000346, ar kopējo platību 47 m2 un 
kopīpašuma 470/2488 domājamās daļas no būves un zemes.

 Izsoles sākumcena - 600 eiro.
 Izsoles solis - 20 eiro.
 Izsoles dalības maksa - 10 eiro.
 Izsoles dalības maksa un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objekta sākumcenas 
pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā - SEB banka, kods UNLALV2X, konts 
LV71UNLA0013013130848 un jāpiesakās izsolei līdz 31. marta plkst. 17. Izsole notiks 2. aprīlī 
plkst. 11.20 Liepupes pagasta pārvaldes telpās Mežgravās.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod 
mutiskā izsolē ar lejupejošu soli 

vieglo pasažieru automašīnu Honda CRV, izlaiduma gads 1998.
 Izsoles sākumcena - 2478,10 eiro (papildus cenai maksājams likumā noteiktais pievienotās 
vērtības nodoklis).
 Izsoles lejupejošais solis - 70 eiro.
 Izsoles dalības maksa - 25 eiro.
 Informācija par automašīnas tehnisko stāvokli var saņemt pa tālr. 25636008.
 Izsoles dalības maksa un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objekta sākumcenas 
pretendentam līdz 6. maija plkst. 16 jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā - SEB banka, 
kods UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848. Izsole notiks 7. maijā plkst. 11 Salacgrīvā, 
Smilšu ielā 9.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod
mutiskā izsolē ar lejupejošu soli 

šķeldotāju Ducker H14O, izlaiduma gads - 2006.
 Nosacītā cena - 1990 eiro.
 Izsoles lejupejošais solis - 50 eiro.
 Izsoles dalības maksa - 10 eiro (tajā skaitā PVN ).
 Izsole notiks 7. maijā pulksten 11.30 Salacgrīvas novada domes telpās Salacgrīvā, Smilšu ielā 9.
 Izsoles dalības maksa un nodrošinājuma nauda pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas novada 
domes kontā - SEB banka, kods UNLALVX, konts LV71UNLA0013013130848.
 Apskatīt šķeldotāju dabā var, iepriekš piezvanot pa tālruni 29478781.

Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles,
saņemt informāciju un reģistrēties izsolēm iespējams katru darbdienu Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9, tālr. 64071986.

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod atsavināšanai, 
pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi,

Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu -
zemes starpgabalu Liepupes pagastā Muižkungi, 

kadastra Nr. 66600110147, zemes vienības kadastra apz. 66600110111 (274 m2 platībā). 
Nekustamais īpašums tiek atsavināts ar nosacījumu, 

ka tas pievienojams pieguļošam nekustamam īpašumam. 
 Izsoles objekta nosacītā cena - 45 eiro.
 Izsoles solis - 4 eiro.
 Izsoles dalības maksa - 20 eiro (tajā skaitā PVN).
 Nodrošinājuma nauda - 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas.
 Izsoles dalības maksa un nodrošinājuma nauda pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas novada 
domes kontā - SEB banka, kods UNLALVX, konts LV71UNLA0013013130848.
 Pirmpirkuma tiesīgajai personai pieteikums par izsoles objekta pirkšanu jāiesniedz viena mēne-
ša laikā no sludinājuma laikrakstā Latvijas Vēstnesis publicēšanas dienas.
 Izsole notiks 13. maijā pulksten 12 Liepupes pagasta pārvaldes telpās Mežgravās.

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod atsavināšanai, 
pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi, 

Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - 
zemes starpgabalu Liepupes pagastā, Tūjā, Liedaga ielā 23B, 

kadastra Nr. 66600030448, zemes vienības kadastra apz. 66600030416 (348 m2 platībā). 
Nekustamais īpašums tiek atsavināts ar nosacījumu, 

ka tas pievienojams pieguļošam nekustamam īpašumam. 
 Izsoles objekta nosacītā cena - 1700 eiro.
 Izsoles solis - 50 eiro.
 Izsoles dalības maksa - 20 eiro (tajā skaitā PVN).
 Nodrošinājuma nauda - 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas.
 Izsoles dalības maksa un nodrošinājuma nauda pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas novada 
domes kontā - SEB banka, kods UNLALVX, konts LV71UNLA0013013130848.
 Pirmpirkuma tiesīgajai personai pieteikums par izsoles objekta pirkšanu jāiesniedz viena mēne-
ša laikā no sludinājuma laikrakstā Latvijas Vēstnesis publicēšanas dienas.
 Izsole notiks 13. maijā pulksten 11.30 Liepupes pagasta pārvaldes telpās Mežgravās.

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod atsavināšanai, 
pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi, 

Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu -
zemes starpgabalu Salacgrīvā, Upes ielā 7A, 

kadastra Nr. 66150050195, zemes vienības kadastra apz. 66150050041 (103 m2 platībā), 
nekustamais īpašums tiek atsavināts ar nosacījumu, 

ka tas pievienojams pieguļošam nekustamam īpašumam. 
 Izsoles objekta nosacītā cena - 460 eiro.
 Izsoles solis - 10 eiro.
 Izsoles dalības maksa - 20 eiro (tajā skaitā PVN).
 Nodrošinājuma nauda - 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas.
 Izsoles dalības maksa un nodrošinājuma nauda pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas novada 
domes kontā - SEB banka, kods UNLALVX, konts LV71UNLA0013013130848.
 Pirmpirkuma tiesīgajai personai pieteikums par izsoles objekta pirkšanu jāiesniedz viena mēne-
ša laikā no sludinājuma laikrakstā Latvijas Vēstnesis publicēšanas dienas.
 Izsole notiks 20. maijā pulksten 15 Salacgrīvas novada domes telpās Smilšu ielā 9.

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod atsavināšanai, 
pārdodot mutiskā izsolē, nekustamo īpašumu 

Salacgrīvas pagastā, dzīvokli Nr. 4 Mednieki 1,
kadastra Nr. 66729000284, kas sastāv no dzīvojamās telpas 42 m2 platībā, kopīpašuma 

420/3581 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas - kūts ar virsbūvi.
 Izsoles objekta nosacītā cena - 350 eiro.
 Izsoles solis - 10 eiro.
 Izsoles dalības maksa - 10 eiro (tajā skaitā PVN ).
 Izsole notiks 7. maijā pulksten 11.30 Salacgrīvas novada domes telpās Smilšu ielā 9.
 Izsoles dalības maksa un nodrošinājuma nauda pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas novada 
domes kontā - SEB banka, kods UNLALVX, konts LV71UNLA0013013130848.
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1 0,57 0,12 0,69 0,81 0,17 0,98 1 1,33 0,28 1,61 1,89 0,40 2,29 1 0,76 0,16 0,92 1,08 0,23 1,31
2 1,14 0,24 1,38 1,62 0,34 1,96 2 2,66 0,56 3,22 3,78 0,79 4,57 2 1,52 0,32 1,84 2,16 0,45 2,61
3 1,71 0,36 2,07 2,43 0,51 2,94 3 3,99 0,84 4,83 5,67 1,19 6,86 3 2,28 0,48 2,76 3,24 0,68 3,92
4 2,28 0,48 2,76 3,24 0,68 3,92 4 5,32 1,12 6,44 7,56 1,59 9,15 4 3,04 0,64 3,68 4,32 0,91 5,23
5 2,85 0,60 3,45 4,05 0,85 4,90 5 6,65 1,40 8,05 9,45 1,98 11,43 5 3,80 0,80 4,60 5,40 1,13 6,53
6 3,42 0,72 4,14 4,86 1,02 5,88 6 7,98 1,68 9,66 11,34 2,38 13,72 6 4,56 0,96 5,52 6,48 1,36 7,84
7 3,99 0,84 4,83 5,67 1,19 6,86 7 9,31 1,96 11,27 13,23 2,78 16,01 7 5,32 1,12 6,44 7,56 1,59 9,15
8 4,56 0,96 5,52 6,48 1,36 7,84 8 10,64 2,23 12,87 15,12 3,18 18,30 8 6,08 1,28 7,36 8,64 1,81 10,45
9 5,13 1,08 6,21 7,29 1,53 8,82 9 11,97 2,51 14,48 17,01 3,57 20,58 9 6,84 1,44 8,28 9,72 2,04 11,76

10 5,70 1,20 6,90 8,10 1,70 9,80 10 13,30 2,79 16,09 18,90 3,97 22,87 10 7,60 1,60 9,20 10,80 2,27 13,07
11 6,27 1,32 7,59 8,91 1,87 10,78 11 14,63 3,07 17,70 20,79 4,37 25,16 11 8,36 1,76 10,12 11,88 2,49 14,37
12 6,84 1,44 8,28 9,72 2,04 11,76 12 15,96 3,35 19,31 22,68 4,76 27,44 12 9,12 1,92 11,04 12,96 2,72 15,68
13 7,41 1,56 8,97 10,53 2,21 12,74 13 17,29 3,63 20,92 24,57 5,16 29,73 13 9,88 2,07 11,95 14,04 2,95 16,99
14 7,98 1,68 9,66 11,34 2,38 13,72 14 18,62 3,91 22,53 26,46 5,56 32,02 14 10,64 2,23 12,87 15,12 3,18 18,30
15 8,55 1,80 10,35 12,15 2,55 14,70 15 19,95 4,19 24,14 28,35 5,95 34,30 15 11,40 2,39 13,79 16,20 3,40 19,60
16 9,12 1,92 11,04 12,96 2,72 15,68 16 21,28 4,47 25,75 30,24 6,35 36,59 16 12,16 2,55 14,71 17,28 3,63 20,91
17 9,69 2,03 11,72 13,77 2,89 16,66 17 22,61 4,75 27,36 32,13 6,75 38,88 17 12,92 2,71 15,63 18,36 3,86 22,22
18 10,26 2,15 12,41 14,58 3,06 17,64 18 23,94 5,03 28,97 34,02 7,14 41,16 18 13,68 2,87 16,55 19,44 4,08 23,52
19 10,83 2,27 13,10 15,39 3,23 18,62 19 25,27 5,31 30,58 35,91 7,54 43,45 19 14,44 3,03 17,47 20,52 4,31 24,83
20 11,40 2,39 13,79 16,20 3,40 19,60 20 26,60 5,59 32,19 37,80 7,94 45,74 20 15,20 3,19 18,39 21,60 4,54 26,14
21 11,97 2,51 14,48 17,01 3,57 20,58 21 27,93 5,87 33,80 39,69 8,33 48,02 21 15,96 3,35 19,31 22,68 4,76 27,44
22 12,54 2,63 15,17 17,82 3,74 21,56 22 29,26 6,14 35,40 41,58 8,73 50,31 22 16,72 3,51 20,23 23,76 4,99 28,75
23 13,11 2,75 15,86 18,63 3,91 22,54 23 30,59 6,42 37,01 43,47 9,13 52,60 23 17,48 3,67 21,15 24,84 5,22 30,06
24 13,68 2,87 16,55 19,44 4,08 23,52 24 31,92 6,70 38,62 45,36 9,53 54,89 24 18,24 3,83 22,07 25,92 5,44 31,36
25 14,25 2,99 17,24 20,25 4,25 24,50 25 33,25 6,98 40,23 47,25 9,92 57,17 25 19,00 3,99 22,99 27,00 5,67 32,67
26 14,82 3,11 17,93 21,06 4,42 25,48 26 34,58 7,26 41,84 49,14 10,32 59,46 26 19,76 4,15 23,91 28,08 5,90 33,98
27 15,39 3,23 18,62 21,87 4,59 26,46 27 35,91 7,54 43,45 51,03 10,72 61,75 27 20,52 4,31 24,83 29,16 6,12 35,28
28 15,96 3,35 19,31 22,68 4,76 27,44 28 37,24 7,82 45,06 52,92 11,11 64,03 28 21,28 4,47 25,75 30,24 6,35 36,59
29 16,53 3,47 20,00 23,49 4,93 28,42 29 38,57 8,10 46,67 54,81 11,51 66,32 29 22,04 4,63 26,67 31,32 6,58 37,90
30 17,10 3,59 20,69 24,30 5,10 29,40 30 39,90 8,38 48,28 56,70 11,91 68,61 30 22,80 4,79 27,59 32,40 6,80 39,20

Maksa tikai par DZERAMO ŪDENI
1 m³ = 0,57+0,12 (PVN 21%) LVL, tas ir 0,81+0,17 (PVN 21%) EUR

EUR kurss 0,702804

Maksa tikai par DZERAMO ŪDENI un KANALIZĀCIJU
1 m³ = 1,33+0,28 (PVN 21%) LVL, tas ir 1,89+0,40 (PVN 21%) EUR

EUR kurss 0,702804

Maksa tikai par KANALIZĀCIJU
1 m³ = 0,76+0,16 (PVN 21%) LVL, tas ir 1,08+0,23 (PVN 21%) EUR

EUR kurss 0,702804

Maksa par dzeramo ūdeni ar ūdensskaitītāju 1m³ - 0,69 (0,57+0,12 (PVN 21%)) LVL - 0,98 (0,81+0,17 (PVN 21%)) EUR
Maksa par kanalizāciju ar ūdensskaitītāju 1m³ - 0,92 (0,76+0,16 (PVN 21%)) LVL - 1,33 (1,08+0,23 (PVN 21%)) EUR
Maksa par dzeramo ūdeni daudzdzīvokļu mājās bez ūdensskaitītāja vienam iedzīvotājam - 5,18 (4,28+0,90 (PVN 21%)) LVL - 7,37 (6,09+1,28 (PVN 21%)) EUR
Maksa par kanalizāciju daudzdzīvokļu mājās bez ūdensskaitītāja vienam iedzīvotājam - 4,94 (4,08 +0,86 (PVN 21%)) LVL - 7,03 (5,81+1,22 (PVN 21%)) EUR
Maksa par dzeramo ūdeni no brīvkrāna bez ūdensskaitītāja vienam iedzīvotājam - 0,96 (0,79+0,16 (PVN 21%)) LVL - 1,36 (1,12+0,24 (PVN 21%)) EUR
Maksa privātmājai bez ūdensskaitītāja par ūdeni un kanalizāciju mēnesī 1 privātmāja - 41,65 (34,42+7,22 (PVN 21%)) LVL - 59,26 (48,98+10,28 (PVN 21%)) EUR
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NOLIKUMS.
	 Konkursu	 Minhauzena jaunie piedzī-
vojumi	organizē	Salacgrīvas	novada	Liep
upes	 pagasta	 tautas	 nams	 sadarbībā	 ar	
Minhauzena	muzeju.	
1.	Mērķis.
	 Konkursa	 mērķis	 ir	 uzzināt	 bērnu	 re
dzējumu,	kas	asociējas	ar	vārdu	salikumu	
Minhauzena jaunie piedzīvojumi	un	ir	at
tēlots	zīmējumos	vai	stāstos.
2.	Dalībnieki.
	 Konkurss	 ir	 atklāts,	 tajā	 aicināti	 pie
dalīties	 Salacgrīvas	 novada	 un	 apkārtnes	
bērni	un	 jaunieši	 līdz	25	gadu	vecumam,	
kas	 iesnieguši	 zīmējumu	 un/vai	 literāru	
darbu	par	konkursa	tēmu.
3.	Zīmējums	un/vai	literārs	darbs.
	 Brīvs	domas	lidojums,	attēlots	zīmēju
mā	vai	literārā	darbā	par	tēmu	Minhauze-
na jaunie piedzīvojumi.
	 Zīmējumu	izmērs		ne	mazāks	par	A4,	
zīmējums	izpildīts	brīvā	tehnikā.	
	 Literārā	 darba	 formāts	 	 ne	 vairāk	 kā	
viena	A4	formāta	lapa	datorrakstā.	
	 Iesniedzot	darbus,	konkursantam	jāpie
vieno	savi	rekvizīti:	autora	vārds,	uzvārds	
un	tālruņa	numurs	vai/un	epasta	adrese.	
4.	Konkursa	laiks.
	 Darbu	 iesniegšanas	 termiņš	 	 līdz	 

15.	maijam	Liepupes	pagasta	tautas	namā	
Liepupes	 pagasta	 Mežgravās,	 tālrunis	
64023932,	 epasts	 andris.zunde@salac-
griva.lv.
	 Konkursa	darbi	tiks	izstādīti	Minhauze
na	muzejā	un	Salacgrīvas	novada	 izglītī
bas	un	kultūras	iestādēs.
5.	Autorība.
	 Autors	drīkst	iesūtīt	neierobežotu	skai
tu	darbu,	taču	tiem	jābūt	paša	radītiem.	Ie
sniedzot	savu	darbu,	konkursa	dalībnieks	
apliecina,	ka	konkursā	piedalās	labprātīgi	
un	 iesniegtie	 darbi	 tiek	 nodoti	 konkursa	
rīkotājiem.	 Autors	 neiebilst	 pret	 darbu	
izmantošanu	 izstādēs	un	apliecina,	ka	 tie	
ir	viņa	paša	veidoti.	Darbu	iesniedzējs	uz
ņemas	 pilnu	 atbildību	 pret	 trešo	 personu	
pretenzijām,	kas	varētu	rasties	saistībā	ar	
iesniegto	zīmējumu	vai	literāro	darbu	pub
lisku	izstādīšanu.
6.	Konkursa	darbu	vērtēšana.
	 Konkursa	darbus	vērtēs	neatkarīga	žū
rija.	Rezultāti	 tiks	paziņoti	novada	Bērnu	
svētkos	31.	maijā	Minhauzena	muzejā.
7.	Apbalvošana.
	 Balvas	 uzvarētājiem	 nodrošina	 Min
hauzena	muzejs.

Andris Zunde

Salacgrīvas novada
bērnu svētki

	 Tuvojas	Salacgrīvas	novada	Bērnu	svētki,	kas	dažādās	novada	vietās	notiks	jau	tre
šo	gadu.	Pirmie,	kā	jau	pieklājas,	bija	Salacgrīvā,	otrie	Ainažos.	Šogad	kārta	tos	rīkot	
tikusi	Liepupei.	Sadarbībā	ar	Minhauzena	muzeju	un	novada	izglītības	iestādēm	tos	
rīkosim	Minhauzena pasaulē	Duntē	31.	maijā	(pēc	Minhauzena	kalendāra		32.	maijā).	
Pateicoties	novada	finansējumam,	plašajam	Minhauzena pasaules	atrakciju	un	izklai
des	iespēju	klāstam	paredzēts	pievienot	vairākas	izglītojošas	un	izklaidējošas	atrakci
jas.	Būs	arī	pašiem	sava	novada	naudas	kaltuve.	Galvenais,	lai	tie	ir	svētki	bērniem!	
Šai	sakarībā	kopā	ar	Jakobīni	izsludinām	Minhauzena	jauno	piedzīvojumu	konkursu.

	 Konkursa	mērķis:	personiski	uzrunā
jot	un	iesaistot	jaunos	lasītājus	radošā	dar
bībā,	dot	iespēju	piedzīvot	Rīgas		Eiropas	
kultūras	galvaspilsētas		svētkus,	radīt	pla
šāku	 publicitāti	 jaunajai	 Nacionālās	 bib
liotēkas	ēkai,	bērnu	literatūrai,	lasošajiem	
bērniem	un	lasīšanai	kā	ģimenes	vērtībai,	
kopīgi	 atspēkot	 aizspriedumu,	 ka	 bērni 
mūsdienās vairs nelasa.
 Konkursa	 uzdevums:	 radošais	 dom
raksts	Kā atmodināt Saulcerīti?.
	 Bērni	 aicināti	 radīt	 jaunu	 leģendu	 par	
Stikla	kalnu,	Gaismas	pili,	Saulcerīti,	An
tiņu,	 viņa	 brāļiem	 un	 citiem	Raiņa	 lugas	
Zelta zirgs	tēliem.
 Domraksta	 apjoms:	 apmēram	 500	
vārdu.
 Vērtēšanas	kritēriji:
	satura	atbilstība	dotajam	uzdevumam;
	oriģināla	ideja;
	valodas	un	stila	izjūta,	kvalitāte.
 Balvas:	 iespēja	 piedalīties	 karnevāla	
gājienā	Rīgā	 8.	 septembrī,	 Starptautiska
jā	rakstpratības	dienā,	piedalīties	svētkos,	
klausīties	 koncertu,	 saņemt	 pārsteiguma	
balvas,	 ieraudzīt	 savu	 domrakstu	 kopīgā	
grāmatā,	kas	kalpos	kā	jauna	LNB	leģen
da.
 Konkurss	norisinās	2	līmeņos:
	reģionālais	konkurss;
	fināls.
 Rekomendējamais	 dalībnieku	 ve-
cums:	10		14	gadu.
	 1.	 līmenī	notiek	konkursi	vietējās	bib
liotēkās	un	skolās,	kas	piedalās	program
mā	Bērnu un jauniešu žūrija.
	 Piedalīties	 konkursā	 aicināti	 arī	 bērni	
no	skolām,	kas	nepiedalās	žūrijā,	taču	ap
ņemas	programmā	iesaistīties	šogad!
	 1.	līmeņa	konkursi	jāsarīko	martā.	Tos	
vērtē	 bibliotekāri	 un	 skolotāji,	 nosakot,	
kurš	 no	 iesniegtajiem	 domrakstiem	 sū
tāms	uz	reģionālo	bibliotēku.
	 Lūdzam	katru	skolu	un	bibliotēku,	kas	
īstenojusi	 1.	 līmeņa	 konkursu,	 sazināties	

ar	konkursa	darba	grupu	reģionālajā	līme
nī,	lai	reģistrētu	labāko	domrakstu	autorus	
tālākajai	sacensībai.
	 2.	 līmenī	 notiek	 reģionālie	 konkur
si,	 kuriem	 bibliotēkas	 un	 skolas	 izvirza	
savus	 uzvarētājus.	 Dalībai	 reģionālajās	
darbnīcās	 tiek	 nominēts	 kopumā	 60	 bēr
nu		veiksmīgāko	domrakstu	autoru.	Viņi	
satiekas	 aprīlī,	 piedalās	 dažādās	 aktivitā
tēs	 un	 izvēlas,	 kuras	 grāmatas	 tēla	 mas
ku	veidot,	saņem	ieteikumus,	kā	to	labāk	
izdarīt.	Katrs	reģions	tiek	pārstāvēts	Rīgā	
8.	septembra	pasākumā	ar	60	bērnu	grupu	
un	pavadošajiem	pieaugušajiem.	Projekta	
informatīvie	 sadarbības	 partneri	 nodro
šina	 reģionālo	 konkursu	 atspoguļojumu,	
izmantojot	iesūtītās	fotogrāfijas,	video	si
žetus	un	rakstiskas	reportāžas.
	 Interesantākos	 rakstu	 darbus	 no	 kon
kursa	2.	kārtas	lūdzam	atsūtīt	LNB	Bērnu	
literatūras	centram	līdz	aprīļa	beigām!
	 Tas	 nepieciešams,	 lai	 izraudzītos	 jau
nas,	 interesantas	 leģendas	 publicēšanai	
grāmatā	un	apbalvošanai,	kā	arī	spilgtāko	
vēstījumu	nolasīšanai	Rātslaukuma	pasā
kumā	no	Rātsnama	balkona.
	 Adrese:
LNB	Bērnu	literatūras	centrs
Domrakstu	konkurss	
Kā atmodināt Saulcerīti?
Tērbatas	iela	75,
Rīga	LV	1001
Epasta	adrese:	berni@lnb.lv 
(ar	norādi:	Domrakstu	konkurss)
	 Aktīvākajiem	 reģionālo	 darba	 grupu	
vadītājiem	 	 bibliotekāriem	 un	 skolotā	
jiem	 	 paredzēts	 pieredzes	 brauciens	 uz	
Zviedriju,	apmeklējot	A.	Lindgrēnes	mu
zejus.
	 Latvijas	 Nacionālās	 bibliotēkas	 Bērnu	
literatūras	 centra	 speciālisti,	 karnevāla	
gājiena	režisori	Krista	Burāne	un	Mārtiņš	
Eihe,	 māksliniece	 Indra	 Sproģe	 pateicas	
Jums	par	interesi	un	atsaucību!	Lai	veicas!	
Uz	tikšanos	8.	septembrī	Rīgā!

	 Kad	 pēc	 tēva	 nāves	 brāļi	 metas	 da
līt	 tēva	atstāto	mantu	un	aktīvi	domā	par	
nākotni,	 Antiņš	 sapņo	 par	 nepiepildītām	
cerībām,	 par	 princesīti,	 kas	 jau	 septiņus	
gadus	guļ	stikla	kalnā.	Pie	brāļiem	ierodas	
Nabags	(lugā		Baltais	tēvs),	kurš	pavēsta	
par	mielastu	karaļa	pilī,	kas	tiks	rīkots	par	
godu	princesei	un	tās	modinātājam.	Nāk
šot	 beidzot	 cēlājs,	 kas	 uzjās	 Stikla	 kalnā	
un	nonesīs	princesīti.	Antiņš	sapnī	redz	sa
tikto	princesīti	un	kaut	iztālēm	grib	redzēt,	
kā	viņa	tiks	modināta,	bet	brāļi	tikai	viņu	
izsmej	un	abus	kopā	ar	Nabagu	padzen	no	
mājām.	2.	cēlienā	notiek	Antiņa	tēla	garī
gā	izaugsme,	viņš	gatavojas	mērķim		kļūt	
par	Saulvedi,	kas,	nesaņemot	algu	par	se
vis	ziedošanu	citu	labā,	atbrīvos	princesi.
	 Princese	Saulcerīte	simbolizē	tautas	il
gas	un	centienus.	Šie	centieni,	reiz	sastin
guši	un	iegūluši	ledus	zārkā,	no	kura	tagad	
jāmodina.	 Biklums,	 domas	 novirzīšanās	
no	 vienīgā	 mērķa,	 sevis	 nenovērtēšana	 	
īpašības,	 kas	 sākumā	 traucē	Antiņam	 sa
sniegt	 iecerēto.	Tāpēc	jaunajam	varonim,	
kurš	vēl	pilnībā	neizprot	savu	uzdevumu,	
nepieciešams	Baltā	 tēva	 padoms.	 Baltais	
tēvs		tūkstošveidis,	kurš	simbolizē	attīstī
bas,	maiņas	un	pārvērtību	jēgu,	dod	Anti
ņam	dzīves	mācību.
	 Saulvedis	tikai	tāpēc	varēs	uzjāt	Stikla	

kalnā	un	nonest	Saulcerīti,	ja	nedomās	par	
algu,	ko	saņems.	Antiņam	jāuzvar	nevis	ar	
fizisku,	bet	ar	dvēseles	spēku,	jo	jāspēj	at
dot	sevi	visu.	Un	lugas	gaitā	viņš	pierādīs,	
ka	to	spēj.
	 Lugas	 darbību	 virza	 pretspēku	 cīņa.	
Stikla	kalns,	kas	simbolizē	grūtības,	šķērš
ļus,	 Antiņam	 jāpārvar	 izraudzītā	 mērķa	
sasniegšanai.	Rainis	 to	sauc	arī	par	 ledus	
kalnu,	 kas	 ir	 auksts,	 nemīlīgs,	 tumšs	 un	
simbolizē	 ļaunumu,	 palīdz	 raksturot	 vi
sus	tumsas	kalpus,	kas	stāsies	pretī	saules,	
gaismas,	 attīstības	 un	 progresa	 spēkiem.	
Bagātais	 princis,	 7	 kraukļi,	 kas	 apsargā	
Saulcerīti	 Stikla	 kalnā,	 Melnā	 māte,	 kas	
stingi	valda	nāves	valstībā,	 	 tie	 ir	 spēki,	
kas	 nevēlas	 neko	mainīt,	 kas	 grib	 vairot	
tikai	savu	spēku	un	varu	ar	visiem	iespē
jamajiem	līdzekļiem,	sējot	apkārt	viltu	un	
naidu.
	 Princeses	atmodināšana	simbolizē	tau
tas	brīvību,	atmodu	no	nebrīvības	miega,	
tauta	var	gavilēt		tautas	laime	un	brīvības	
cēlie	centieni	ir	sasniegti.
 Papildu informācija:

Silvija Tretjakova,
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

Bērnu literatūras centra vadītāja
E-pasts silvija.tretjakova@lnb.lv

Tel. 29492456

Konkursa Kā atmodināt 
Saulcerīti? nolikums

Raiņa lugas Zelta zirgs 
satura pārstāsts

	 Noslēgusies	Ainažu	 pilsētas	 pārvaldes	
organizētā	 iedzīvotāju	 aptauja	 par	 pilsē
tas	 laukuma	 nosaukumu.	 Aptaujā	 savu	
viedokli	 izteica	 191	 iedzīvotājs.	 Lielāko	
atbalstu	 	 162	 balsis	 	 guva	 nosaukums	
Jūrskolas	 laukums.	11	balsis	bija	 izpelnī
jies	Laukums pie Veides pils,	4		Arizonas 

laukums,	pārējās	balsis	tika	atdotas	par	da
žādiem	 nosaukumiem	 (Pils	 laukums,	 Li
vonijas	laukums,	Svētku	laukums	u.tml.).	
Ainažu	pilsētas	pārvalde	izsaka	pateicību	
iedzīvotājiem	par	aktīvu	līdzdalību.

Sigita Kalmača,
Ainažu pilsētas pārvaldes sekretāre

Noslēgusies aptauja

	 Jau	sesto	reizi	no	4.	līdz	6.	aprīlim	Lat
vijā	norisināsies	Latvijas	Nacionālā	kultū
ras	 centra	 veidotais	 projekts	 Satiec savu 
meistaru  2014.	Tas		ir	2009.	gadā	aizsāk
tās	 Tradicionālo	 prasmju	 skolas	 turpinā
jums,	kas	iekļauts	kopīgā	Eiropas	projektā	
Eiropas amatu prasmju dienas.	 Līdzīgi	
pasākumi,	kur	 tradicionālo	prasmju	zinā
tāji	uzņem	pie	sevis	mācekļus,	vienlaikus	
notiek	arī	Francijā,	Spānijā,	Itālijā,	Beļģi
jā	 un	 citās	 pasaules	 valstīs.	Aizvadītajos	
gados	 Satiec savu meistaru	 apmeklējuši	
vairāk	nekā	10	000	dažādu	paaudžu	inte
resentu,	un	 ik	pavasari	pasākums	sabied
rībā	kļuvis	par	gaidītu	notikumu.	Projekta	
būtība	 ir	 vēstīt	 plašākai	 sabiedrībai	 par	
vērtīgāko,	kas	mums	ir,		cilvēku,	viņa	zi
nāšanām	 un	 prasmēm,	 kas	 saglabātas	 un	
pārmantotas	no	paaudzes	paaudzē.	Meis
tari	 rīko	 meistardarbnīcas,	 individuālas	
nodarbības,	atvērtās	darbnīcas,	paraugde
monstrējumus,	 lekcijas,	 priekšlasījumus,	
koncertus	vai	dančus.	
	 Šogad	uz	 satikšanos	 aicina	divi	 amata	
meistari	 no	 Salacgrīvas	 novada	 	 Imants	
Klīdzējs,	 pie	kura	varēsiet	 apgūt	kerami
kas	 teoriju	 un	 praksi,	 un	 Gundars	 Ābol
tiņš,	kurš	ierādīs	senu	kokapstrādes	darba
rīku	remonta	iemaņas.

Satiec savu meistaru 2014

	 Piedalīties	pasākumā	Satiec savu meis-
taru	 aicina	 Latvijas	Nacionālais	 kultūras	
centrs	 sadarbībā	 ar	 Latvijas	 novadu	 un	
pilsētu	 pašvaldībām.	 Esi	 gaidīts	 ciemiņš	
Salacgrīvas	novadā!	

Salacgrīvas novada TIC

Senu kokapstrādes 
darbarīku remonts

Upesjennas, Krasta iela 38, Salacgrīva
4., 5.IV no plkst. 10 līdz 14;

maksimālais dalībnieku skaits –15
Meistars: GUNDARS ĀBOLTIŅŠ
Informācija: Gundars Āboltiņš,

tālr. +371 29226611;
e-pasts tacis@inbox.lv

Keramika - teorija un prakse.
Dažādu mālu materiālu

pielietošana,
 atšķirīgu tehniku 
demonstrējumi.

Imanta Klīdzēja darbnīca Enkuri, Salacgrīva
4., 5., 6.IV no plkst. 12. līdz 17; 

maksimālais dalībnieku skaits - 15
Meistars: IMANTS KLĪDZĒJS
Informācija: Imants Klīdzējs,

tālr. +37129151889.
e-pasts imants.klidzejs@gmail.com

	 Tradicionāli	 15.	 februārī	 Ainažu	 kul
tūras	 namā	 pulcējas	 aktīvākā	 iedzīvotāju	
daļa,	 lai	 satiktos,	 pārrunātu	 gada	 garumā	
padarīto	un	vienkārši	atpūstos.	Tā	bija	arī	
šogad.	Tomēr	saietam	nācās	īpaši	gatavo
ties		visiem	kolektīviem	vajadzēja	atbilst	
pasākuma	 tēmai	Zvaigznes ierodas Aina-
žos.	Zvaigžņu	bija	daudz	un	ļoti	aktuālas:	
XXII	Ziemas	olimpisko	 spēļu	dalībnieki,	
suitu	sievas,	ansamblis	no	Eirovīzijas	Bu-
ranovskije babuški,	Magone	ar	savu	Venti	
no	 šova	 un	 zvaigžņu	 pasniegšanas	 cere
monijas	vadītāji.	Tas	viss	tika	pasniegts	ar	

lielu	humora	devu,	lai	būtu	interesanti	un	
jautri.
	 Vakaru	 kuplināja	 deju	 ansamblis	 Jūr-
kante,	 kuru	 ritmi	 neļāva	 nevienam	 būt	
vienaldzīgam,	 bet	 gan	 vilktin	 vilka	 uz	
danci.	 Šo	 pasākumu	 organizēja	 Ainažu	
kultūras	 nams	 un	 biedrība	 Sprints A,	 jo	
šādā	kopdarbībā	rīkojam	dažādus	pasāku
mus.	Visiem	 liels	 paldies	par	 aktivitātēm	
un	piedalīšanos!

Gunta Bērziņa,
biedrības «Sprints A»
valdes priekšsēdētāja 

Uzņēmēju, biedrību un 
pašdarbības kolektīvu diena 

Ainažos

mailto:tacis@inbox.lv
mailto:imants.klidzejs@gmail.com
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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.

Jubilāriem

Aprīlis BIBLIOTĒKĀS

Salacgrīvā
4.IV	 19.00	 interaktīvais	komēdijšovs	SEX GURU	ar	Valdi	Melderi.	
	 	 	 	 Ieeja	7	eiro,	biļešu	iepriekšpārdošana	
10.IV	17.30	 Salacgrīvas	vidusskolas	interešu	pulciņu	atskaites	koncerts
12.IV	17.00	 konkursskoncerts	Paņem draugu - dziedāt nāc!	Aicinām	dziedāt	Salacgrīvas	
	 	 	 	 iedzīvotājus	no	18	gadu	vecuma.	Ieeja	1,42	eiro
17.IV	19.00	 gospeļkora	GG Choir	koncerts	Let there be love.	Mēs ticam, ka laimes sajūta nav 
    kaut kas neizprotams, nesasniedzams vai piedzīvojams tikai retu reizi mūžā, tā 
    rodama ikvienā brīdī, ikvienā sirdī, kas ir atvērta, mīloša un cēla. Ieeja	2,85	eiro
20.IV	12.00	 Lieldienas	pilskalnā
    l koncerts	
    l šūpošanās,	podu	sišana,	odu	dzīšana
    l olu	ripināšana,	mešana	un	nešana
    l sacensības	lieliem	un	maziem
26.IV	18.00	 pūtēju	orķestra	Enkurs	45	gadu	jubilejas	koncerts

Ainažos
5.IV	 18.00	 deju	grupas	Dzirnas	koncerts	Agra	Daņiļēviča	vadībā.	
	 	 	 	 Ieeja		5	un	7	eiro	(biļešu	iepriekšpārdošana	kultūras	namā	)
11.IV		 	 projekta	Wilderness dance	četru	islandiešu	dejas	kompānijas	Foreign Mountain 
	 	 	 	 mākslinieču	deju	uzvedumi
20.IV	12.00	 iešūposim	Lielo	dienu	Ainažos	kopā	ar	pašdarbniekiem
  21.00	 Lieldienu	balle.	Ieeja	2,85	eiro

Liepupē
15.IV	19.00	 Liepupes	pagasta	tautas	namā	Duntes	Mežgravās mākslas	filma	
    Džimlai rūdi rallallā!
	 	 	 	 Veco	ļaužu	pansionāta	iemītnieki	jau	gadiem	ilgi	jūtas	nevienam	nevajadzīgi	un	
	 	 	 	 traucējoši.	Bet	tad	viņiem	rodas	traka	ideja		atteikties	no	pensijām	un	doties	
	 	 	 	 brīvprātīgi	armijā,	tā	glābjot	valsti	finanšu	krīzes	laikā	un	aizraujoši	pavadot	
	 	 	 	 dzīves	pēdējos	gadus.	Vecīši	ir	gana	gudri,	šo	notikumu	organizējot,	un	tagad	īstie	
	 	 	 	 piedzīvojumi	tikai	sākas.	Kulminācija	visam	ir	veco	ļaužu	armijas	daļas	dalība	
	 	 	 	 NATO	apvienotajos	manevros.	Lomās:	Ingrīda	Andriņa,	Ļeva	Birmanis,	
	 	 	 	 Olga	Dreģe,	Baiba	Indriksone,	Ģirts	Jakovļevs,	Astrīda	Kairiša	un	citi.	
	 	 	 	 Režisori:	Māris	Putniņš,	Jānis	Cimmermanis.	
	 	 	 	 Pirmo	reizi	Liepupē	Blue-ray	kvalitāte!	Ieeja		2,50	eiro
16.IV	12.00	 Liepupes	pilskalnā	Lieldienas	kopā	ar	tradīciju	kopu	Skale	un	Liepupes	
	 	 	 	 vidusskolas	skolēniem.	Šūpoles,	olu	krāsošana,	rotaļas,	atrakcijas.	Aicināti	visi!

Aprīlī

5.IV	15.00 Pasākums	Pārsteidzošā mīlestība.	Tikšanās	ar
adventistu	draudzi	un	mācītāju	Dagniju	Lapu

Salacgrīvas	
bibliotēka

24.IV	17.30 Tikšanās	ar	rakstnieci	Moniku	Zīli
Aprīlī Izstādes,	veltītas	rakstnieku	jubilejām
Aprīlī Nāk pavasaris ar putnu dziesmām		ikvienam	iespējams	

klausīties	putnu	dziesmas
Salacgrīvas	
bibliotēkas
bērnu	
literatūras	
centrs

1.IV Izstāde	2. aprīlis - Starptautiskā bērnu grāmatu diena
2.IV Grāmatas - tik dažādās un gudrās.	Pasākums	kopā	ar	PII	

Vilnītis	grupiņu	Zaķēni 
17.IV Lasi grāmatu - paveries sev apkārt.	Pasākums	Bērnu 

Zaļās žūrijas	ekspertiem	kopā	ar	ZBR	Dabas	aizsardzības	
pārvaldes	darbiniekiem
Izstāžu	cikls	Latviešu gadskārtu ieražas

14.IV Agri lēca saulīte lieldienas rītiņā
23.IV Jurģi - Ūsiņa diena
1.	-	10.IV Daiļdarbu	izstāde	Vikam - 75 Liepupes	

bibliotēka22.IV	15.00	 Pavadīsim Lieldieniņu
21.	-	27.IV Bibliotēku	nedēļa
5.IV	12.00,	
reģistrācija	
no	11.00

Grāmatasdiska	Vecmuižas pamastkola 1854.- 1972.	
atvēršana.	Absolventu	tikšanās

Viesu	nams	
Vecmuiža

15.IV	16.00 Radošā	Lieldienu	darbnīca	bērniem Tūjas	
bibliotēka

Aprīlī Literatūras	izstādes:
l …nu viss, kur reiz viens gāju es, ir pārpilns manas 
pasaules, veltīta	dzejniekam	Viktoram	Kalniņam	(Vikam)	
75.	jubilejā
l Pasaule bilžu grāmatās - bilžu	grāmatu	izstāde
Labi padomi tavam dārzam
l Šekspīrs uz 21. gadsimta teātra saktuvēm, veltīta	angļu	
rakstnieka	un	dramaturga	V.	Šekspīra	450.	jubilejai
l Krāsosim, rotāsim, svināsim Lieldienu! - tematiskā	
izstāde	

Svētciema	
bibliotēka

4.IV Tikšanās	ar	sertificētu	dziednieci un	kosmoenerģētiķi	
Sarmīti	Baumani	

21.	-	27.IV Bibliotēku	nedēļas	pasākumi:	
l	fotoizstāde Bibliotēka svētkos un ikdienā
l	Bērnu	zīmējumu	izstāde	Aprīļa pilieni
l Asprāšu pēcpusdiena	skolēniem
l	Mazo	ciemiņu	diena	Olimpiāde bibliotēkā

Aprīlī Interaktīva	izstāde	Manas mitrās mājas
10.IV Lasītāju	klubiņa	Vārds	dalībnieku	tikšanās	ar	Ausekļa	

Limbažu	teātra	režisori	Intu	Kalniņu
Ainažu	
bibliotēkā

Aprīlī Tematisks	pasākums	bērnudārza	Randa	sagatavošanas	
grupas	audzēkņiem	Nāc, nākdama Liela diena, visi bērnu 
tevi gaida,
Izstādes:	
l Meklēt savējos		rakstniekam	Vikam		75
l Es iesāku garu ceļu		aktierim,	tulkotājam,	literātam	
Ēvaldam	Valteram		120

Informējam, ka atsākti 
būvdarbi projektā 

Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība 

Salacgrīvas pilsētā.
Darbi sākti Jūrmalas, 
Dārza un Avotu ielā. 

Lūdzam	 iedzīvotājus	ar	 sapratni	 izturē
ties	pret	iespējamām	neērtībām.

SIA «Salacgrīvas ūdens»

Redzes pārbaude 
Salacgrīvā

 Optikas centrs	 veikalā	 top!	 Salacgrīvā	
sniedz	redzes	pārbaudes	pakalpojumus.	Spe
ciālists	 izpētīs	 jūsu	redzi	un,	 izmantojot	da
torizētu	optometrijas	aparatūru,	noteiks,	kāda	
optiskā	stipruma	briļļu	lēcas	vai	kontaktlēcas	
jums	dos	vislabāko	redzes	asuma	korekciju.	
Tiks	izmērīts	arī	acu	spiediens.
	 Speciālists	 pieņem	 pēc	 iepriekšēja	
pieraksta,	 zvanot	 pa	 telefonu	 22302141	 vai	
ierodoties	veikalā	Rīgas	ielā	13,	Salacgrīvā.

«Optikas centrs» Salacgrīva

	 Pavasarīgs	sveiciens	jubilāriem!	Vēlam	daudz	just	
un	daudz	zināt,	lai	dzīvotu	interesanti.	Sagaidiet	
pavasari	smaidīgi	un	labestīgi,	jo	latviešu	paruna	
saka	-	ko	sēsi,	to	pļausi...	Ir	taču	pavasaris	-	atmodas	
un	sējas	laiks.
	 Lai	izdodas	un	jūsu	mīļie	un	tuvie	ir	kopā	ar	jums!	

Maz zināt un daudz just - 
Tas dzīvi raibu dara,
Daudz zināt un maz just - 
Tā liela dzīves vara.
Bet kurš daudz zina un jūt
Un darbā allaž grib būt,
Tam ir kas no dievu gara.

(J. Poruks)

Salacgrīvas bibliotēkā
PĀRSTEIDZOŠĀ

MĪLESTĪBA.
Tikšanās ar adventistu draudzi 

un mācītāju Dagniju Lapu.

5. aprīlī plkst. 15

Pilsēta, pagasts Apskates vieta Datums Laiks
Ainaži Ainaži 28.IV 13.00

Liepupe Dunte 2.IV 10.00
 Liepupe 2.IV 11.00

Salacgrīva Lauvas 14.IV. 12.00
 Korģene 14.IV 13.00
 Svētciems 28.IV 9.00
 «Brīvais vilnis» 28.IV. 10.00
 Kuiviži 28.IV 12.00

Tehnisko apskašu periodā klientu pieņemšana Limbažu birojā 
otrdienās 8.30 - 17.00. Informācijai - 26804735.

Traktortehnikas tehniskās skates
Salacgrīvas novadā 
2014. gadā 1. kārta

Ja tev ir 10 - 14 gadu un tu vēlies gūt iespēju piedalīties
Eiropas kultūras galvaspilsētas karnevāla gājienā

«Gribu iet uz bibliotēku»,
līdz 7. aprīlim uzraksti domrakstu «Kā atmodināt Saulcerīti».

Darbu nodod tuvākajā bibliotēkā vai skolā.
Tur vērtēs un atlasīs labākos darbus, ko sūtīs uz LNB bērnu literatūras centru. 

Darba apjoms - aptuveni 500 vārdu.

PIEDALIES!


