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Multifunkcionālā
mūzikas un mākslas centra
rekonstrukcijas līgums
parakstīts
Skolotāja Laimdota Pelše ir apmierināta ar sava audzēkņa Mārtiņa Vaivada sasniegumiem.
Panākumu gūšanai Mārtiņam ir gudra galva un vēlme mācīties, ko gan vēl var vēlēties

Janvāra beigās uzvaru valsts bioloģijas
olimpiādē izcīnīja Salacgrīvas vidusskolas 12. klases skolnieks Mārtiņš Vaivads.
Nākamajā nedēļā ķīmijas stundas laikā
uzvarētāju un viņa skolotāju Laimdotu
Pelši sveica novada domes priekšsēdētājs
Dagnis Straubergs, vidusskolas direktors
Eduards Ādmīdiņš, direktora vietnieces
Dzidra Štāla un Sanita Šlekone.
- Tas ir liels notikums skolai un novadam. Kaut tādu skolēnu kā Mārtiņš būtu
vairāk! Pirmo reizi šajā kabinetā mēs
Mārtiņu un skolotāju Laimdotu sveicām
pirms 4 gadiem. Arī toreiz tā bija 1. vieta, atminējās direktors. - Vienreiz uzvarēt - tas
ir gadījums, bet atkārtoti, un šogad pat ar
17 punktu pārsvaru pār konkurentiem, tā nav nejaušība. Tas ir pamatīgs darbs,
zinātkāre un nedaudz veiksmes, - sveicot
olimpiādes uzvarētāju un viņa skolotāju, sacīja D. Straubergs. Valsts olimpiāde
bioloģijā noritēja no 24. līdz 26. janvārim
Latvijas Universitātē Rīgā. Pirmajā dienā
bija teorētiskā daļa ar uzdevumiem un testiem. - Tā bija vieglākā diena, jo uzdevumi bija nedaudz vienkāršāki nekā novada
olimpiādē, savukārt otrā - praktiskā - daļa
bija visķēpīgākā. Bet man paveicās! Olimpiādes trešā diena jau vairāk bija atpūta - meistarklases, apbalvošana un sarunas par pasaules olimpiādes atlasi, - uzskaitīja Mārtiņš. Izrādās, lai kļūtu par
pasaules bioloģijas olimpiādes dalībnieku, nepietiek ar uzvaru valsts olimpiādē.
Divas atlases kārtas, kurās piedalīsies
10 medaļu īpašnieku, noteiks tos 4, kuri
vasarā dosies uz Pasaules bioloģijas olimpiādi Bernē Šveicē. Pirmā atlases kārta
pasaules olimpiādei - 23. februārī. - Jāmācās, jo tur viss sākas no gala, ir jāsacenšas no jauna. Valsts olimpiāde ir viens, bet
pasaules olimpiāde ir pavisam kas cits, uzsvēra skolotāja Laimdota Pelše.

Viņa arī apliecināja, ka vienmēr dzīvo
Mārtiņam līdzi. - Cilvēkam olimpiādē vajag kādu, pie kā aiziet un parunāties. Par
to, kas neizdevās, runājam pēc tam, bet
olimpiādes laikā vajadzīgs atbalsts, kāds
savējais. Skaidrs, ka Mārtiņš grib tikt uz
pasaules olimpiādi, bet tas uzliek arī papildu pienākumus, - stāstīja skolotāja, kura
ir pārliecināta, ka 9. klasē piedalīties olimpiādē ir visvieglāk - neviens par tevi neko
nezina, un tad ir arī vislielākais prieks par
uzvaru. Toreiz Mārtiņš uzvarēja ar 0,25
punktu pārsvaru, iegūstot 146 punktus,
nākamajā gadā tika savākti 159, un šogad - 174,5 punkti. Dažs sakot, ka tas ir
rekords. Ar lepnumu Mārtiņš rāda iegūto
zelta medaļu un ir gatavs atlasei par piedalīšanos pasaules olimpiādē: - Ir jāturpina
iesāktais, daudz jāmācās. Viens etaps garām, bet nevar ilgi gulēt uz lauriem, jāstudē tālāk.
Skolotāja uzsvēra: - Lai gūtu labus
panākumus, skolēnam jāpiemīt divām lietām - gudrai galvai un vēlmei mācīties. Ja
pasaules olimpiādē gribas plūkt laurus,
ļoti pamatīgi jāstrādā. Mārtiņš to prot.
Lai iegūtu vēl labākus rezultātus, jāstudē
nopietnākas lietas, jāatkārto aizmirstais.
Mārtiņš precīzi izpilda uzdoto, katru dienu
mazliet, bet pamatīgi. Mārtiņa konkurenti
pārsvarā ir Rīgas ģimnāziju un Daugavpils
vidusskolu audzēkņi. Olimpiādes uzvarētājs ir pārliecināts: - Pretiniekus nedrīkst
ne noniecināt, ne pārvērtēt, ar viņiem
jārēķinās. Ir jābūt kā sportā godīgai konkurencei. Tajā pašā laikā forši no konkurentiem dzirdēt - tu esi tas puisis no Salacgrīvas, kurš mums, rīdziniekiem, traucē
dzīvot!
Vēlēsim Mārtiņam veiksmi atlasēs un,
protams, pasaules bioloģijas olimpiādē!
Ilga Tiesnese

8. februārī Salacgrīvas mūzikas skolā
līgumu par Salacgrīvas multifunkcionālā
izglītības centra rekonstrukciju parakstīja novada domes priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs un būvfirmas SIA Pro Dev
valdes loceklis Juris Spīķis.
Pašvaldība centra pārbūves projektu
izstrādāja pagājušā gada pirmajā pusē,
finansējumu ieguva Eiropas Zivsaimniecības fondā (EZF). Ieilga vien darba
veicēju izvēle. Tagad, parakstot līgumu,
D. Straubergs un mūzikas skolas direktore Katrīna Borozdina ir cerīgā noskaņojumā. Novada priekšsēdētājs uzsvēra:
- Ceļš līdz līguma slēgšanai nebija viegls,
bet beidzot varam teikt, ka viss būs! Savukārt K. Borozdina vienlaikus bija priecīga un norūpējusies, jo tūlīt jādomā par
telpu atbrīvošanu un nodarbību plānošanu. - Skola būs tepat, tikai mēs būsim
citur. Ceru, ka dažas nodarbības notiks
vidusskolā, atsevišķi skolotāji strādās

mājās. Lai nodrošinātu mācību procesu
pilnībā, strādāsim arī kultūras namā. Būs
citādāk, bet cēlā mērķa labad pielāgosimies, - viņa teica. Būvnieki apliecināja:
- Mēs zinām, kas jādara un, jāteic atklāti,
reizē tas ir gan grūti, gan ne. Darbs ir
zināms, pazīstams, nekas jauns tas nav,
domāju, ka, sadarbojoties ar domi un
mūzikas skolu, kopīgiem spēkiem to paveiksim.
Salacgrīvas multifunkcionālā centra
rekonstrukciju plānots pabeigt 6 mēnešu laikā - līdz 12. augustam. Būvniekus
ieinteresēja arī jūlija beigās notiekošais
Salacgrīvas Klasiskās mūzikas festivāls,
varbūt tālab centra atklāšana varētu notikt festivāla pirmajā dienā - 26. jūlijā.
Projekta kopējās izmaksas Ls 206 825,
no kura Ls 126 000 ir EZF un Ls 80 825 pašvaldības finansējums.
Ilga Tiesnese

SIA Pro Dev
valdes locekļa
Jura Spīķa un
Salacgrīvas
novada domes
priekšsēdētāja
Dagņa Strauberga parakstītais līgums un
rokasspiediens
apliecina Salacgrīvas
Multifunkcionālā mūzikas un
mākslas centra
rekonstrukcija
var sākties!
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Novada
priekšsēdētājs
saņem
apbalvojumu

30. janvārī Duntē, Minhauzena muzejā, Latvijas valsts aizsardzības fonda Lāčplēsis prezidents Jānis Ivars Kasparsons
pasniedza apbalvojumu - bronzas Goda zīmi - Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam. Šis apbalvojums piešķirts par aktīvu patriotisku
darbu novada izveidē, nostiprināšanā un
izaugsmē, novadnieku vienošanā un saliedēšanā, jaunatnes patriotiskajā audzināšanā, spodrinot Latvijas tēlu.
Saņemot Goda zīmi, Dagnis Straubergs
atzina, ka priecājas un ir pagodināts par
šādu atzinību.
Latvijas valsts aizsardzības fonds Lāčplēsis dibināts 1996. gadā, tā uzdevums ir
sekmēt Latvijas valsts drošību no ārējiem
un iekšējiem apdraudējumiem: veicināt
aizsardzības un drošības institūciju darbību, nacionālās ekonomikas un kultūras attīstību, kā arī veicināt Latvijas iedzīvotāju,
it īpaši jaunatnes, patriotisko audzināšanu.
Fonds atbalsta zinātnisko pētniecību aizsardzības, izglītības un sociālekonomiskajās jomās.
Ilga Tiesnese

Aktīvākie
iedzīvotāji
un uzņēmēji
iesaistās novada
plānošanā
Šobrīd notiek Salacgrīvas novada attīstības programmas un ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas izstrāde. Līdz šim tikušās jau
5 darba grupas, kurās izstrādāta stipro,
vājo pušu, iespēju un draudu analīze, tāpat vērtēta tūrisma, ekonomiskās vides,
pārvaldības, veselības, sociālo, kultūras,
sporta un izglītības jautājumu situācija.
Šajās darba grupās piedalījās gan iedzīvotāji, gan nozaru eksperti, iestāžu un uzņēmumu darbinieki, vadītāji, tāpat novada
domes darbinieki, arī deputāti un priekšsēdētājs.
Pēc darba grupu veikuma var spriest
par sabiedrībai aktuālām tēmām, jo ne
vienmēr, skatoties no malas, var redzēt,
kas notiek iekšienē, un to, kas kuram ir
visaktuālākais. Tas izkristalizējas tieši
darba grupās. Apspriestās tēmas un iegūtie secinājumi ļaus turpmāk strādāt pie
plānošanas dokumentiem, lai nodrošinātu iedzīvotājiem un uzņēmējiem labākus
apstākļus dzīvošanai, darbam, atpūtai un,
protams, izaugsmei.
Plānošanas dokumentu izstrāde vēl turpinās, tāpēc ikviens interesents aicināts
iesaistīties gan darba grupās, gan aizpildīt aptaujas anketu, kas pieejama elektroniski interneta vietnē www.salacgriva.lv,
iepriekšējās Salacgrīvas Novada Ziņās,
pašvaldības bibliotēkās un pārvaldēs. Tāpat
ieteikumus attīstības veicināšanai var sūtīt
uz e-pastu vineta.kruze@salacgriva.lv vai
zvanīt uz tālr. 64071996.
Liels paldies visiem, kuri līdz šim ir
piedalījušies Salacgrīvas novada plānošanā un izaugsmes veicināšanā! Nākamajās
darba grupās spriedīsim par prioritātēm,
mērķiem un rīcībām līdz 2020. un 2038.
gadam.
Plānosim Salacgrīvas novada attīstību
kopā!
Vineta Krūze,
teritorijas plānotāja
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Salacgrīvas vidusskolas 9. klašu
skolēni viesojas Saeimā
Pēc sociālo zinību skolotājas Ligitas Ķūrenas iniciatīvas 8. februārī Salacgrīvas vidusskolas 9. klašu skolēni skolu programmā Iepazīsti Saeimu apmeklēja mūsu valsts
institūcijas - Saeimu un Ministru kabinetu.
Katram valsts iedzīvotājam būtu jāzina,
kas, kur un kā pieņem likumus, pēc kuriem
mēs vadāmies, un kurš nodrošina šo likumu
izpildi.
Mācību programmā izņemto vielu
mums, 40 skolēniem un klašu audzinātājām R. Valeniecei un I. Biseniecei, tuvāk izgaismoja jaunatvērtā Saeimas Apmeklētāju un informācijas centra (Jēkaba
ielā 16) darbinieki. Viņi prezentēja, kā darbojas valsts parlaments, kā iegūt informāciju par to, kas notiek Saeimas darbā, kā sazināties, lai noskaidrotu mūs interesējošus
jautājumus. Skolēni tika rosināti kandidēt
3. Jauniešu Saeimas vēlēšanās, lai pārstāvētu un aizstāvētu jauniešu intereses. Tika
izspēlēta arī Saeimas sēde ar balsošanas
procesu par dažādiem jautājumiem. No-

skaidrojām, ka ikvienam ir iespēja apmeklēt Saeimas sēdes, kas notiek ceturtdienās.
Devāmies ekskursijā uz Saeimas galveno ēku Jēkaba ielā 11, kas būvēta pēc arhitektu R. Pflūga un J. F. Baumaņa projekta
19. gadsimta otrajā pusē. Sēžu zāle, kuras
interjers veidots pēc E. Laubes projekta
(1922.g.), dzīvajā mums šķita ne tik liela,
kā to redzam televīzijā. Majestātisks ir no
ozolkoka veidotais valsts ģerbonis. Drīkstējām ieņemt kādu no 100 deputātu vietām
sēžu zālē, kā arī uzrunāt klātesošos no tribīnes.
Apmeklējām Balsošanas, Dzelteno, Balto, Sarkano, Brūno, Zaļo zāli, bibliotēku.
Varējām aplūkot izstādi Nauda Latvijā, iepazīties ar visu Saeimu deputātu vārdiem,
aplūkot vērtīgās citu valstu viesu dāvanas.
Noslēgumā saņēmām sertifikātu (apliecinājumu), ka esam iepazinušies ar Saeimas
darbu.
Pēc tam devāmies uz Ministru kabineta
ēku Brīvības ielā 10. Šī monumentālā ēka

neoklasicisma stilā būvēta pēc arhitekta
F. Skujiņa projekta 1936. - 1938.g. kā Tiesu
pils. Tās apdarē izmantots laukakmens, kas
nāk no mūsu novada (Vitrupes puses ).
Mūs ieinteresēja zinošās gides stāstījums gan par šo ēku kā vēstures liecību,
gan par to, kāds darbs tur notiek ikdienā.
Katram bija iespēja pasēdēt Ministru prezidenta vai kādā no 13 ministru krēsliem.
Bijām lepni, ka zālē, kur izvietoti visi LR
Ministru prezidentu portreti, kā goda viesi pirms pāris dienām tika uzņemti mūsējie - skolasbiedrs Mārtiņš Vaivads un skolotāja Laimdota Pelše, lai saņemtu valdības
apbalvojumus par augstiem sasniegumiem
izglītības darbā.
Noslēgumā tika sarīkota neliela preses
konference.
Ruta Valeniece,
Salacgrīvas vidusskolas
9.b klases audzinātāja
P.S. Saeimas mājaslapā apskatāma fotogalerija.

Nodibināta Reģionu alianses nodaļa
Salacgrīvā
Janvāra nogalē Salacgrīvā kopā nāca
partijas Reģionu alianse Salacgrīvas novada biedri un atbalstītāji, lai lemtu par
Salacgrīvas nodaļas dibināšanu. Sākumā
partijas valdes loceklis Dagnis Straubergs
informēja klātesošos par Reģionu alianses
līdzšinējo darbību, kā arī pārrunāja situāciju novadā. - «Reģionu alianse» startēs
pašvaldību vēlēšanās, arī Salacgrīvā, par
to nav nekādu šaubu. Tas ir pārdomāts
solis. Līdz šim reģionālā ideja politikā
netika attīstīta, kaut daudz par to runā.
Reģioni kļūst arvien tukšāki. Mūsu politika ir tāda – jānāk kopā cilvēkiem, kuri
zina un redz reālās ikdienas problēmas, un
kopīgi tās jārisina. Šobrīd esam pārstāvēti
28 novados, un mūsu ietekme aug. Lielās
partijas jau mēģina ar mums runāt. Skaidrs
ir viens - reģionālo ideju mēs nenodosim, uzsvēra D. Straubergs.
Vienbalsīgi nobalsojot par iepriekš apspriesto Salacgrīvas nodaļas nolikumu,
partijas biedri un atbalstītāji lēma par par-

tijas Salacgrīvas nodaļas dibināšanu. No
klātesošo partijas biedru vidus ievēlēja arī
nodaļas valdi 5 cilvēku sastāvā, par Salacgrīvas nodaļas valdes priekšsēdētāju vienbalsīgi ievēlēja D. Straubergu, par vietnieku - Ivo Īsteno.
Runājot par priekšvēlēšanu aktivitātēm, valdes priekšsēdētājs uzsvēra: - Būsim korekti un neizcelsimies ar citu apmelošanu. Tuvākajā laikā tiks izveidotas
darba grupas, kas izstrādās partijas priekšvēlēšanu programmu, jo laika vairs nav
atlicis daudz - pašvaldību vēlēšanas notiks
1. jūnijā, bet laikā no 12. līdz 22. aprīlim
jāiesniedz kandidātu saraksti.
Atbildot uz jautājumu par iesaistīšanos kādā no varas partijām, D. Straubergs
teica: - Klasiskajā veidā notiek tā - sanāk
kopā trīs, četri, varbūt desmit Rīgas gudrinieki, atrod kādu sabiedrībā populāru
cilvēku, uzsēdina to baltā zirgā, un partija
gatava. Tad tiek meklēti atbalstītāji reģionos. «Reģionu alianses» politika ir pilnīga

otrāda - tā veidota reģionos. To veido cilvēki, kuri dzīvo uz vietas, redz notiekošo,
strādā, zina problēmas un kopīgi tās risina. Mesties par vasaļiem pie kādas lielākas partijas un gaidīt, kad izdarīs vai kaut
ko atmetīs, negribam. Cilvēki reģionos
zina, kas ir vajadzīgs un kā to izdarīt, nav
ko baidīties.
Partijas Reģionu alianse Salacgrīvas
nodaļas biedri un atbalstītāji ir tie, kuri
savulaik bija Latvijas Ceļa un LPP/LC
nodaļā. Izstāšanās no šīs partijas bija loģisks lēmums, jo salacgrīvieši bija pārliecināti - valstī jāveido cita veida politika.
- Salacgrīvas partijas dibināšana būtu kā
lietussargs, zem kura paslēpties īslaicīga
lietus periodā, - ir pārliecināts D. Straubergs. - Esam šo ideju apsprieduši, bet tas
nav īsti pareizi. Vieni paši mēs neko nevaram izdarīt. Lai varētu ietekmēt procesus, jādomā plašāk. Novadiem ir kopīgas
problēmas, tās arī kopīgi jārisina.
Ilga Tiesnese

SIA Novest iegādājusies
jaunu tehniku
8. februārī Salacgrīvā, Bocmaņa laukumā piestāja SIA Novest jaunā mašīna
-šķeldotājs. Šādi aprīkota Eschlböck Biber
84 automašīna ir vienīgā Latvijā. SIA Novest grāmatvede Sarmīte Persidska pastāstīja, ka firma savos pirmsākumos nodarbojusies tikai ar mežizstrādi. - Gāja laiks
un sapratām, ka ar to nodarbojas daudzi,
jādomā vēl kaut kas. Tapa skaidrs, ka,
pārstrādājot mežizstrādes pārpalikumus,
var nopelnīt daudz vairāk, tālab iegādājāmies stacionāros šķeldotājus. Vienu brīdi
tā arī strādājām, tad secinājām, ka tukšu
gaisu pārvadāt nav izdevīgi, un iegādājāmies mobilos šķeldotājus. Šobrīd esam
iegādājušies Austrijā ražotu jaunu mobilo šķeldojamo mašīnu. Ar reģistrāciju un
sertifikāciju Latvijā gan bija problēmas,
jo šāda iekārta ir pirmā Latvijā, - viņa
teica. Auto iegādāts ar Eiropas Savienības atbalstu, izmantojot Lauku attīstības
programmas atbalstu uzņēmumu radīšanai un attīstībai. ES šķeldotāja iegādei
piešķīrusi 80 000 eiro, pārējo summu 367 000 - vēlīgi aizdevusi Swedbank.
Universālais auto-šķeldotājs nodots
šofera operatora Māra Zaļā prasmīgajās
rokās. Viņš ir ļoti apmierināts ar jauno
tehniku: - Mašīna aprīkota tā, ka var iebraukt visos neceļos un sašķeldo visu zarus, kokus, cirsmu atliekas. Process ir

pavisam atvieglots,
vajadzīgs tikai viens
cilvēks, pats šoferis
ir arī operators. Sašķeldoto savāc otrajā
automašīnā vai sapūš kaudzē. Iepriekš
jau esmu strādājis
ar meža tehniku. Sākumā būs mazliet sarežģītāk, bet jādomā
ar galvu, tad viss būs
kārtībā.
Lai tehniku pilnīgi nokomplektētu,
auto tagad dodas uz
laukumā pirms došanās uz Pērnavu piestāj SIA Novest
Pērnavas remontbāzi Bocmaņa
jaunais auto – universālais šķeldotājs
un tad - pie darba.
Mārim darba grafiks jau sastādīts. Tehni- savu grāvmalu, apaugumu no ganībām,
ka strādās Ziemeļvidzemē, arī Salacgrīvas var nopelnīt - dabū naudiņu par ieguldīto degvielu un darbu. Var arī savu meiteni
pusē.
S. Persidska vēl pieminēja, ka īstenībā uz krogu aizvest... Cilvēki ir sapratuši, ka
auto gaidījuši jau sen. - Ar visu smago, apaugums ir naudu nesošs. Uz tā rēķina,
birokrātisko gaitu reģistrācijas un sertifi- ka cilvēki sākuši domāt pareizāk un zaļāk,
kācijas process ievilkās 3 mēnešu garumā. mēs pelnām, – viņa uzskaitīja iespējamos
Tagad, cerams, viss ir kārtībā un varēsim ieguvumus.
SIA Novest šogad maijā svinēs savu
strādāt. Vienmēr esmu teikusi - mēs taisām miljonu no tā, ko kādreiz izkūpināja 10. jubileju. Uzņēmums strādā un attīstās,
gaisā, - zariem un krūmiem. Kādreiz viss tā valdes loceklis Jānuss Kērbergs uzsvēpalika mežā, to sadedzināja vai tas sapu- ra, ka tā visam arī jābūt!
Ilga Tiesnese
va. Tagad zemnieki sapratuši, ka, iztīrot
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Holandiešu viesi un draugu
dāvinājums Ainažiem
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolu
un bērnu psihoneiroloģisko slimnīcu apmeklēja Amsterdamas universitātes studiju
asociācijas Comenius apmaiņas programmā studējošie 38 jaunieši. Topošie skolotāji, terapeiti, sociālie darbinieki un logopēdi
interesējās par izglītības sistēmu un programmām Latvijas skolās, par to, kā Ainažos psihoneiroloģiskajā slimnīcā ārstē un
skolo skolēnus ar mentālām problēmām.
Slimnīcas direktore Ilona Balode pastāstīja: - Mūsu senā labdara Jopa Fuijkinka mudināti, šie studenti apciemoja sadarbības pašvaldības Latvijā. Jaunieši apmeklēja skolu, tagad iepazinās ar slimnīcu.
Apsveicami ir tas, ka arī pie mums brauc
studenti no ārvalstīm, skatās, mācās, gūst
pozitīvo pieredzi. Parādījām viņiem veco

un jauno slimnīcu. Mūsu draugs Jops grib
saviem tautiešiem ļaut ieraudzīt, ka Latvijā
ir skaistas un labas lietas. Tas ir ļoti jauki!
Jaunieši atveda dāvanas mūsu bērniem un Ainažu Ugunsdzēsības muzejam.
Savukārt brīvprātīgie ugunsdzēsēji no
J. Fuijkinka saņēma sūtījumu, kurā bija
17 firmas Dräger elpošanas aparāti. Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības valdes
priekšsēdētājs Gints Kopštāls pastāstīja,
ka jau iepriekš holandieši sagādājuši elpošanas aparātus, bet nule atsūtītie ir jaunāka modeļa. - Tādi mums ir vienīgajiem
Latvijā, jo maskas piemērotas speciālām
ķiverēm. Arī tās mums sagādāja holandieši, - piebilda G. Kopštāls.
Ilga Tiesnese

Holandiešu studenti ne tikai apmeklēja skolu un bērnu psihoneiroloģisko slimnīcu, bet arī
tikās ar novada domes priekšsēdētāju

Salacgrīvas novada bāriņtiesā
Līdz 2012. gada 29. februārim Salacgrīvas novadā darbojās 3 bāriņtiesas – Ainažu, Liepupes un Salacgrīvas. Ar 2012.
gada 1. martu Salacgrīvas novada dome
izveidoja Salacgrīvas novada bāriņtiesu.
Turpmāk sniegtā informācija apkopota
par visu 2012. gadu kopumā, tajā lietoti
iepriekšējie, līdz 31.12.2012. spēkā esošie
Civillikuma un Bāriņtiesu likuma termini,
vienlaikus kursīvā norādot, kā skan jaunās
likuma normas, kas ir spēkā no 01.01.2013.
2012. gadā bāriņtiesā notikušas 35 sēdes, kurās pieņemti 63 lēmumi, veikti 369
bāriņtiesu (notariālie) apliecinājumi, par
ko iekasēta valsts nodeva - Ls 1684. Bāriņtiesa piedalījusies 21 tiesas sēdē gan administratīvajās, gan civillietās Limbažos, Valmierā un Rīgā. Visi pārsūdzētie bāriņtiesas
lēmumi (3) ir atstāti spēkā.

Aizgādība
Visvairāk – 29 - lēmumi pieņemti lietās, kas saistītas ar bērnu aizgādību. Kā zināms, aizgādība ir vecāku tiesības un pienākums rūpēties par bērnu un viņa mantu
un pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un
mantiskajās attiecībās (Civillikuma 177.
panta otrā daļa).
Ja vecāki ļaunprātīgi izmanto savas
tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un
uzraudzību, ja bērns atrodas veselībai vai
dzīvībai bīstamos apstākļos vecāku vainas
dēļ, ja vecāki tiesā strīdas par bērna aizgādības tiesībām vai viņa saskarsmes tiesību,
tiek iesaistīta bāriņtiesa.
2012. gadā bērnu aizgādību lietās bāriņtiesa lēma šādi:
1. 5 bērnu aprūpes tiesības tika atņemtas 3 mātēm un 2 tēviem, t.sk. 1 gadījumā
lēmums pieņemts vienpersoniski, jo bija
apdraudēta jaundzimuša bērna dzīvība;
2. 2 bērnu aprūpes tiesības vecākiem tomēr netika atņemtas un 3 citas ierosinātas
lietas par bērnu aprūpes tiesību atņemšanu
tika izbeigtas, jo bāriņtiesa noskaidroja, ka
aprūpes tiesību atņemšanai ir nepietiekams
pamats;
3. 4 bērnu aprūpes tiesības tika atjaunotas 1 mātei un 2 tēviem;
4. Civillikums nosaka, ja gada laikā no
aprūpes tiesību atņemšanas nav iespējams
tās atjaunot, bāriņtiesa lemj par nepieciešamību atņemt vecākam aizgādības tiesības.
Pārskatot šādas lietas, bāriņtiesa nolēma
neatjaunot aprūpes tiesības 17 bērnu vecākiem – 6 tēviem un 4 mātēm, no kuriem
par 6 vecākiem tika iesniegta prasība tiesā
aizgādības tiesību atņemšanai. 4 tēviem
tiesa atņēma aizgādības tiesības, bet 1 mātes un 1 tēva lietas tiesā izskatīs šogad;
5. pēc tiesu pieprasījuma bāriņtiesa sniedza 3 atzinumus - 1 par vecāka saskarsmes
tiesībām ar bērniem un 2 - par bērnu ikdienas aizgādību vienam no vecākiem;
6. 2 ģimeņu lietās bāriņtiesa lēma pārtraukt ģimenes valsts pabalstu izmaksu
vienam vecākam un izmaksāt to vecākam,
kurš faktiski veica bērna aprūpi. Trešais lēmums pieņemts par bērnu naudas izmaksāšanu pašam bērnam.
No š.g. termins „ikdienas aizgādība”
vairs nepastāv. Turpmāk, ja šķirti dzīvojoši vecāki nevarēs vienoties par kopīgu bērna aizgādību, pamatojoties uz

vecāku vienošanos vai tiesas nolēmumu,
tiks nodibināta viena vecāka „atsevišķa
aizgādība”.
No š.g. termins „bērna aprūpes tiesību atņemšana vecākam” vairs nepastāv.
Turpmāk - „bērna aizgādības tiesību
pārtraukšana vecākam”.

Ārpusģimenes aprūpe
Pēc bērnu aprūpes tiesību atņemšanas
vecākiem vai vecāku zaudējuma bāriņtiesa
gādā par bērnu ārpusģimenes aprūpi, viņiem nodrošinot dzīves apstākļus pie aizbildņa, audžuģimenē vai ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (turpmāk – institūcija). Ārpusģimenes
aprūpju lietās pieņemts 21 lēmums.
1. Aizbildnība. Vienam bērnam, kurš
zaudēja vecākus, tika nodibināta aizbildnība, 2 lēmumi pieņemti aizbildnības
izbeigšanas lietās, aizbilstamajiem sasniedzot pilngadību, un 2 lēmumi saistīti ar
personas atbilstību aizbildņa pienākumu
pildīšanai - ja bērna potenciālais aizbildnis
dzīvo mūsu novadā, bet bērns, kuram viņš
nepieciešams, – citā novadā, mūsu bāriņtiesai jāvērtē, vai persona spēs veikt bērna
audzināšanas pienākumus. Vēl 3 lēmumi
pieņemti, bērniem ieceļot sevišķo aizbildni
viņu interešu pārstāvībai tiesā.
2. Audžuģimenes. Pērn viens bērniņš
ievietots audžuģimenē, kurā jau atradās
viņa brāļi/māsas. 2 gadījumos, kuros bērni
ievietoti audžuģimenēs, bāriņtiesa pieņēma lēmumu aizliegt vecākiem ar viņiem
tikties, jo šīs tikšanās kaitēja bērnu attīstībai. Vienā gadījumā bāriņtiesa pēc bērnu
ievietošanas audžuģimenē pieņēma lēmumu par atteikšanos vecākam paziņot bērnu
atrašanās vietu. Par audžuģimenē esošiem
bērniem viens lēmums pieņemts kā atļauja uzturēties viņiem pie vecākiem skolas
brīvlaikā. Ir cerība, ka šo bērnu vecākiem
varēs atjaunot pārtrauktās aizgādības tiesības.
3. Institūcijas. No institūcijas izņemts
viens bērns, kurš ticis adoptēts un dzīvo
kādā Latvijas ģimenē. Institūcijās joprojām atrodas vēl 3 mūsu pašvaldības bērni,
no kuriem 2 ir smagi slimi un neviens Latvijas vai ārvalstu adoptētājs viņus nevēlas
adoptēt. Tā kā trešo bērniņu līdz šim nevēlējās adoptēt neviens Latvijas iedzīvotājs,
bāriņtiesa pieņēma lēmumu, ka ārvalstu
adopcija ir viņa interesēs. Prieks, ka drīzumā gaidāma viņa adopcija, pie tam ģimenē, kurā jau aug šī bērniņa bioloģiskā
māsa. Interesanti, ka šim bērniņam Latvijā
ir 2 pusbrāļi, kuri atrodas audžuģimenē.
Audžuģimene, uzzinājusi par bērniņu institūcijā, vēlējās viņu ņemt pie sevis. Šādā
situācijā priekšroka tiek dota adopcijai.
4. Bērns citas personas aprūpē Latvijā. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 45.1
panta pirmā daļa noteic, ka vecāki var nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā uz
laiku, kas ilgāks par 3 mēnešiem, ja pirms
nodošanas vecāku dzīvesvietas bāriņtiesa
atzinusi, ka šāda nodošana atbilst bērna
interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi
aprūpēt. Pagājušajā gadā bāriņtiesā ierosinātas 4 šādas lietas, kurās pieņemti attiecīgi lēmumi. Vēršu iedzīvotāju uzmanību uz
to, ka ģimenēs, kuru vecāki ilgstoši (ilgāk

nekā 3 mēnešus) uzturas un strādā kādā no
ārvalstīm, vecākiem bāriņtiesā jāiesniedz
iesniegums ar lūgumu izvērtēt konkrētās
personas spēju pienācīgi aprūpēt viņu bērnu. Minētais lēmums nepieciešams bērna
pārstāvībai pie ārstiem, citiem speciālistiem vai izglītības iestādē, kā arī tam, lai
vecāku prombūtnē persona par bērnu būtu
atbildīga un pienācīgi par viņu rūpētos. Ja
vecāku uzturēšanās laiks ārvalstī ir līdz
3 mēnešiem, bērna pārstāvībai pietiek ar
pilnvaru, bāriņtiesas atļauja tad nav nepieciešama.

Bērnu manta
Bērnu mantu lietās pieņemts 11 lēmumu. 6 pieņemti bērniem piederošo naudas
līdzekļu pārskaitīšanai citā kontā (saistīti
ar Krājbankas likvidāciju), 3 pieņemti kā
atļauja rīkoties ar bērnu mantu (bērnam
piederoša dzīvokļa izīrēšana, bērnam piederošo naudas līdzekļu izmantošana viņa
uzturam, bērnam piederoša nekustamā
īpašuma apsaimniekošana). 2 gadījumos
bāriņtiesa lēma par atļauju vecākam bērnu
vārdā pieņemt atstātu mantojumu – vienā
lietā nolēma pieņemt mantojumu, bet otrā – nepieņemt.

Aizgādnība
Aizbildnība nodibināma pār nepilngadīgām personām, aizgādnība - pār pilngadīgām personām. Aizbildnību nodibina
bāriņtiesa, aizgādnību – tiesa. Gan aizbildņus, gan aizgādņus ieceļ bāriņtiesa.
Bāriņtiesā 2012. gadā pārraudzībā bija
3 aizgādnības lietas, kurās tiesa personām
atņēmusi rīcībspēju. Vienā lietā pieņemts
lēmums par personas atlaišanu no aizgādņa
pienākumu pildīšanas, jo aizgādnībā esošā
rīcībnespējīgā persona nomira. Viens lēmums pieņemts par aizgādņa iecelšanu tiesas nodibinātam mantojumam.
No š.g. termins „rīcībnespējīga persona” vairs nepastāv. Turpmāk - “aizgādnībā esošā persona”.

Bāriņtiesas pieņemšanas
laiki un kontakti
Bāriņtiesa apmeklētājus pieņem:
Bāriņtiesas telpās Smilšu ielā 9, Salacgrīvā (tālrunis 64071990, 25436459):
pirmdienās 800 - 1300 un 1400 - 1800
otrdienās
800 - 900
Ainažu pilsētas pārvaldē Parka ielā 16,
Ainažos (tālrunis 64071313):
trešdienās
1000 - 1200
ceturtdienās 900 - 1100
Liepupes pagasta pārvaldē Mežgravās,
Liepupes pagastā (tālrunis 64023933):
pirmdienās 800 - 1300 un 1400 - 1800
trešdienās
800 - 1300 un 1400 - 1700
Jebkurš Salacgrīvas novada iedzīvotājs drīkst ierasties jebkurā norādītajā
pieņemšanas vietā un laikā! Kopš izveidota viena bāriņtiesa, vairs nepastāv teritoriālo vienību (pilsētu, pagastu) norobežojumi.
Maruta Pirro,
Salacgrīvas novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja

Kārtības nodaļas
atskaite par
janvāri
Esam veikuši pārbaudes Salacgrīvas
novada teritorijā par gājēju ietvju attīrīšanu no sniega un ledus pēc Salacgrīvas
novada domes 2010. gada 21. aprīļa saistošajiem noteikumiem Par ēku, būvju,
īpašuma teritoriju un tiem pieguļošo publiskā lietošanā esošo teritoriju kopšanu un
uzturēšanu Salacgrīvas novadā – izteikti
3 mutiski aizrādījumi;
kaimiņu konflikti par trokšņošanu,
dažādiem pārmetumiem Korģenē, Tūjā,
Mērniekos – 3;
Liepupē novērsta nelikumīga kabeļu
rakšana – 1;
novērsta nelikumīga pieslēgšanās pie
pašvaldības elektrības (laternas), pārkāpums novērsts – 1;
iedzīvotājas sūdzība par nesaskaņām ar
dēlu – 2;
izteikts brīdinājums par izlikšanu no
dzīvokļa par nesamaksātiem īres pakalpojumiem – 1;
noklīdis suns, atrasts tā īpašnieks, dzīvnieks nogādāts mājās;
noklīdis suns Lauvās, īpašnieks no suņa
atteicās un suns nogādāts Valmieras patversmē;
apsekošana Salacgrīvas novadā par
ZAAO atkritumiem, nosūtīts 11 brīdinājuma vēstuļu;
apsekošana kopā ar Sociālā dienesta
darbiniekiem – 2;
aizrādījums par alkohola lietošanu sabiedriskā vietā Salacgrīvā – 1;
suņu klejošana Liepupē, Svētciemā,
veiktas pārrunas ar suņu saimniekiem – 3;
iedzīvotāju saņemtie iesniegumi – 2,
atbildes uz tiem – 2;
veiktas pārrunas ar Salacgrīvas iedzīvotāju, kurš tiek turēts aizdomās par elektrības pārrāvumu veikalā, – 1;
veiktas pārrunas ar Ainažu iedzīvotāju
par citas personas cieņas aizskaršanu – 2;
izteikts brīdinājums Ainažos par suņa
atrašanos sabiedriskā vietā bez uzpurņa un
uzbrukšanu riteņbraucējiem;
Salacgrīvā pie bibliotēkas vairākas nedēļas pamestajam auto atrasts īpašnieks un
auto savākts;
konstatēts vandalisms Korģenes bērnudārzā, veiktas pārrunas ar 2 jauniešiem un
likts atvainoties tur dzīvojošai pavārei;
pamatojoties uz anonīmu zvanu par
lopu spīdzināšanu, nebarošanu ziemas
laikā, kopā ar PVD darbinieku apsekota
saimniecība;
kopā ar Salacgrīvas vides pārraudzības
speciālistu zoodārzā Rīgā nogādāts gulbis,
kas bija nokritis Salacgrīvā mājas pagalmā un nebija spējīgs palidot, jo bija novārdzis;
Salacgrīvā kaimiņu strīds par kaķiem,
kas plēš un asina savus nagus pret kaimiņu
durvīm, veiktas pārrunas;
tikšanās ar Kārtības policijas priekšnieku Ivo Viļķinu.
Gunita Bisniece, Didzis Žibals,
Salacgrīvas novada kārtībnieki
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Pāles muzeja ceļojošā izstāde
Vidzemes lībieši un viņu pēcteči
nu skatāma Salacgrīvā
2009. gada februārī Pāles muzejā atklātā Rasmas Noriņas veidotā izstāde Vidzemes lībieši un viņu pēcteči pēc ilgākas
ceļošanas pa Latviju nu skatāma Salacgrīvas pilsētas muzejā. 1. februārī notika
izstādes atklāšana - tikšanās ar tās autori
un Vidzemes lībiešu pēctečiem. Muzeja
vadītāja Ieva Zilvere, atklājot izstādi, uzsvēra: - Tas ir apbrīnojami, ko Rasma ir
darījusi visas lībiešu tautas labā. Pētot
šeit izstādītos materiālus, iespējams atrast
savus senčus un izpētīt radurakstus.
Izstādē koncentrētā veidā apkopota visa
pamatinformācija par Vidzemes lībiešiem,
akcentējot tieši Metsepoles teritoriju, kur
ziņas par lībiešiem saglabājušās visilgāk.
Tēmas pētniecības pamats ir 1846.g. Pēterburgas ZA akadēmiķa A. J. Šēgrēna sastādītais Svētciema muižā sastapto lībiski
runājošo muižas ļaužu saraksts. Balstoties
uz šo dokumentu, pētītas dzimtu vēstures
un izveidoti dzimtaskoki.
R. Noriņa šajā darbā ieguldījusi daudz
enerģijas un laika. Uzrunājot klātesošos,
viņa mudināja: - Pētiet, izziniet un vērtējiet, par konstatētajām kļūdām - ziņojiet.
Es priecājos šeit redzēt manis pētīto dzimtu pārstāvjus, jo strādāt ar dzimtaskokiem,
fotogrāfijām un dokumentiem, kuros ir tikai vārds uzvārds, ir viena lieta, bet nu es
redzu dzīvus dzimtu pārstāvjus un turpinātājus. Lībiešu dzimtu izpēti Pāles muzeja
vadītāja un vēsturniece turpina, šobrīd
viņa būtu pateicīga par jebkuru informāciju par Bisenieku dzimtu. Pamatīgāk izpētītas Lielnoru, Jēkabsonu, Lielmežu, Kariņu, Jirgensonu, Indes (jeb Endes) dzimtas.

Bisenieku dzimtas pārstāvji ar lielu interesi pēta savu tuvāko un tālāko radu koku

Interesanta bija Rasmas sagatavotā ekskluzīvā veco pasu fotogrāfiju prezentācija.
Runājot par Gustu Bisenieku kā pēdējo
lībieti, Rasma nepiekrīt šai tik izplatītajai
leģendai: - Runa var būt tikai un vienīgi
par lībiešu valodas izzušanu, lībieši neizzudīs, jo Bisenieku dzimta ir ļoti plaša un
nav vienīgā.
Pēc R. Noriņas stāstījuma dzimtu pārstāvjiem bija iespēja papētīt savus dzimtaskokus. Īsta jautrība izvērtās, ritinot vaļā
6 m garo Bisenieku dzimtas radurakstu
rulli. - Pirmais bija Gusts Bisenieks, bet
kur tad esam mēs? - taujāja ainažniece

Daiga Tomsone. Savukārt citi šīs dzimtas locekļi atcerējās no paaudzes paaudzē
stāstīto - re, Grieta Bisniece apprecējās ar
Krišjāni Tomsonu, kurš sakāvās ar Āboltiņu un no kunga izpelnījās desmit rīkstes.
Ar lielu interesi viņi meklēja savu zaru,
savu vietu plašajā un lielajā dzimtaskokā.
Vidzemes lībieši un viņu pēcteči Salacgrīvas muzejā būs skatāmi līdz marta vidum. Iesaku ikvienam aiziet, paskatīties
un papētīt – varbūt plašajos Vidzemes lībiešu dzimtu koku zaros atrodas kāda vieta, kur uzmesties.
Ilga Tiesnese

Ainažos interesenti tiekas
ar Andžeju Reiteru
9. februārī biedrība Vecāki Ainažu jaunatnei sadarbībā ar
Ainažu kultūras namu aicināja
ikvienu interesentu uz tikšanos
ar izaugsmes treneri, bioenerģētikas speciālistu Andžeju Reiteru. Ainažos šī bija otrā tikšanās
reize. Šoreiz semināra tēma No
kā veidojas liktenis. Interesentu
bija vairāk nekā pussimts, un ne
tikai no Salacgrīvas novada. Cilvēki bija atraduši informāciju un
braukuši arī no Rūjienas, Matīšiem, Staiceles, Siguldas, Lodes
un Rīgas. Varbūt tēma saistoša,
varbūt laikmets tāds, kad mēs
arvien vairāk aizdomājamies par
to, kāds ir mans dzīves uzdevums uz šīs zemes, kas man jāiemācās, jāsaprot, jāizdara? Cik
liela nozīme ir liktenim manā
Reitera semināram Kā veidojas liktenis klausītāju netrūka, viņi ceļu uz Ainažiem bija mērojudzīves ceļā, un cik daudz es varu Andžeja
ši no Rūjienas, Matīšiem, Staiceles, Siguldas, Lodes, Rīgas un Salacgrīvas
ietekmēt likteni pats ar savām
domām, darbiem utt.?
vajag pārkāpt (jebkurā jomā).
visu aprakstīt. Katram izjūtas būs citādāA. Reiters saka: - Liktenis cilvēkam ir
Protams, ka cilvēka dzīvē paredzēts arī kas, jo katrs uztveram pasauli caur savu
kā shēma, kā «Izkrāso pats» grāmatās, kur laiks eksperimentiem. Mēs eksperimentē- prizmu.
zīmējumam ir zināma kontūra, bet krāsot jam ar ilūzijām - varu, naudu, reitingiem,
Par pašu A. Reiteru jāteic - lielisks lekvar dažādi un dažādos toņos. Ja izkrāsots slavu utt. Nepareizu variantu nav, mums tors, harismātiska personība. Viņa smieklu
ļoti spilgtās krāsās, arī kontūra izmainās. katram ir tieši tas, kas vajadzīgs konkrēti dzirksteles acīs, pozitīvisms, prieks, šķiet,
Liktenis ir cilvēka līdzsvarotājs. Tas ne- šajā brīdī, lai nonāktu pie tā, kas jāsaprot, tika mums visiem. Taču meditācijās viņš ir
vienu nesoda, tas cilvēku līdzsvaro, palīdz jāiemācās, jāizdara šajā dzīvē.
nopietns un mistiska spēka apveltīts. Pats
neizdarīt nepareizas darbības, kas cilvēTāpat runājām, ka ļoti daudziem cilvē- uzsvēra, ka tik daudz jokojas un smaida ne
kam ir regresīvas vai viņu degradē.
kiem būt laimīgiem traucē pašapziņas trū- tāpēc, ka viņa stāstītais ir nenopietns, bet
Šajā laikmetā vairāk jādzīvo ar sirdi. kums, kam ir arī savs pretstats, - lecīgums, tādēļ, ka vēlas parādīt, cik pozitīvi jāuzArī garīgā izaugsme ir sirds plašuma iz- lepnība, kā arī ļoti liels uztraukums ko citi tver dzīve. Nav jēgas uztraukties par saaugsme. Cik daudz mēs spējam līdzi just, par mani domā. Par to, ko daru, drīkst būt vām iegribām, par to, izdosies vai ne. Arī
palīdzēt citiem, nedomāt par savu savtī- viedoklis tikai diviem - man pašam un De- par likteni nav jēgas uztraukties.Vienīgais,
go labumu, bet par sabiedrību, zemi un besu Tēvam. Visi pārējie... lai domā paši par ko ir vērts uztraukties, - vai dzīvē daru
zemeslodi kopumā? Ir universāli likumi, par sevi!
to, kam Debesis devušas spēku un talanbet ne juridiskie, tie ir likumi, pēc kuriem
Semināra gaitā A. Reiters uzsvēra: tus. Pārējais pats no sevis un ar svētību
dzīvo cilvēka sirds. Sirdsbalsi dzird katrs, - Neanalizējiet šo informāciju ar prātu un notiks!
sirdsapziņu ņemam kā vadmotīvu. Tas no- loģiku, bet izlaidiet visu caur sirdi un vaPALDIES Salacgrīvas novada domei
zīmē, ka cilvēks rīkojas saskaņā ar sevi un jadzīgā brīdī informācija pati atnāks pie par semināra finansējumu.
ļoti skaidri jūt, kurā brīdī ir robeža, ko ne- jums. Tāpēc arī diezgan sarežģīti ir sīkāk
Inga Čekaļina

AS Brīvais
vilnis atbalsta
Salacgrīvas
novada māmiņas
Laba ziņa visām Salacgrīvas novadā
dzīvojošajām māmiņām! Kopš 16. februāra Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība
darbosies Ostas ielā 1, AS Brīvais vilnis
kantora ēkas 1. stāvā, kur iepriekš atradās
veikals Līvima.
Pirmās pāris reizes biedrība jaunās
māmiņas ar saviem mazuļiem pulcināja
Salacgrīvas kultūras nama kora zālē. Telpā, kas uz nodarbības laiku tika pielāgota
rāpojošu un staigāšanas prasmes nule apguvušu mazuļu labsajūtai. Protams, katram ir sapnis par savu stūrīti, tāds bija arī
mums – Salacgrīvas novadā dzīvojošām
māmiņām. Nu tas piepildījies – uzņēmums, uzklausījis māmiņu vēlmi darboties un pulcināt uz nodarbībām Salacgrīvas novadā mītošos mazos ķiparus, dod
iespēju darboties. Liels paldies par atsaucību!
Ilze Rubene,
Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība

Beigusies
labdarības
akcija No sirds
uz sirdi
Noslēgusies ikgadējā labdarības akcija No sirds uz sirdi, kurā tika saziedoti
1006 lati.
Janvāra sākumā novada domes Sociālā
dienesta speciālistes apmeklēja 70 trūcīgās
un daudzbērnu ģimenes, ģimenes, kurās ir
bērns invalīds, kā arī grūtībās nonākušas
ģimenes. Viņiem tika nogādātas pārtikas
pakas, kas iegādātas par privātpersonu
un uzņēmēju saziedotiem līdzekļiem. Saņemot pakas, ģimenēm bija pārsteigums,
daudzas atzina, ka tas ir liels atspaids laikā, kad pagājuši svētki un bijuši papildu
izdevumi.
Ģimeņu vārdā novada domes Sociālais
dienests izsaka pateicību ziedotājiem: SIA
Ainažu aptieka, SIA A un M serviss, SIA
Baņķis, SIA Ardagh Metal Packaging
Latvia, SIA Īveja, SIA Estragons Medus
aptieka, zv.s. Kurķis, Dzintrim Kolātam,
Mārītei Liepiņai Bērziņai, Armandam
Upītim, Ingai Čekaļinai, Marijai Grigorjevai, Dagnim Straubergam.
Zane Paegle,
Salacgrīvas novada domes
Sociālā dienesta speciāliste

Februāris - sveču
mēnesis, klāt
Čūskas gads
Liepupes bibliotēkā šomēnes apskatāma svečturu izstāde. Īpaši svečturi veltīti
nule atnākušajam Čūskas gadam. Sagaidot Melnās ūdens čūskas gadu, bibliotēkā
tematiskā pasākumā tika pārrunāts, kāds
paredzams šis laiks. Izrādās, gudrs un noslēpumains. Šajā gadā mums būs tieksme
katram izzināt sevi. Uzzinājām arī to, kādas krāsas apģērbā jāģērbjas katru dienu:
pirmdien balts, otrdien – asinssarkans,
trešdien – zaļš un pelēks, ceturtdien –
dzeltens un gaišzils, piektdien – daudzkrāsains, raibs, sestdien – tumši zils, melns,
svētdien – zeltains, saulains.

Ja kāds vēlas uzzināt, kas tieši viņu
sagaida Čūskas gadā, ir vērts ieskatīties
mājaslapā www.kasjauns.lv. Atcerēsimies,
ka 2013. gadā rīkosimies bez steigas un
lēmumus pieņemsim pārdomāti!
Sarmīte Zvīne,
Liepupes bibliotēkas vadītāja
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2013. gada 26. februāris

Burtu balle Liepupē

Skolēni prot
savienot
patīkamo ar
lietderīgo

Liepupē uz balli pulcējās visu trīs Salacgrīvas novada skolu pirmklasnieki, lai svinētu 100 dienas skolas solā

1. februāris Salacgrīvas novada pirmklasniekiem bija īpašs - apritēja 100 dienu
skolas solā, kad iegūtas un sakrātas visādas gudrības. Jau otro gadu pirmklasnieki
no Ainažu, Salacgrīvas un Liepupes skolām satiekas, lai iepazītu cits citu, rādītu,
ko prot, un jautri pavadītu laiku. Šoreiz
Gudrības māte (Liepupes vidusskolas skolotāja Solveiga Boka) mazos skolēnus aicināja uz Burtu balli Liepupes vidusskolā.
Ciemiņus sagaidīja četras Burtu princeses
(9. klases skolnieces Liāna, Emīlija Ieva,
Samanta, Marta), kuras palīdzēja pirmklasniekiem tikt galā ar dažādiem uzdevumiem. Viņas devās līdzi mazajiem pa
pils zālēm, tērpušās brīnišķīgās princešu
kleitās.
Katram skolēnam pirms ceļojuma tika
piešķirts burtiņš. Ceļojuma laikā nācās
sameklēt bērnu zīmējumos kaut ko, kas
sākas ar šo burtiņu, rotaļlietas, kas sākas
ar šo pašu burtu, un bija jāizdomā lellēm
vārdi. Katra klase rādīja savus sagatavotos
priekšnesumus. Gudrības māte un princeses ļoti priecājās par skanīgajām dziesmām, skaitāmpantiem un burtu spēlēm.
Atvadoties pils zāle tika pieskandēta ar
Alfabēta dziesmiņu.
Taču Gudrības māte bija parūpējusies
arī par īstu pārsteigumu - svētku kliņģeri

Pirms ceļojuma
katrs pirmklasnieks no skolotājas Sandras
Zaķes saņēma
savu burtiņu

skaitļa 100 veidolā, ko apēdām īstā muižā - Liepupes muižā! Tās saimniece laipni
izrādīja istabas, kur dzīvojusi īsta princese. Skolēniem bija iespēja apskatīt greznas
lietas, izbaudīt, cik mīksta ir princeses gulta. Bet kur tas zirnis? Kā princese varēja
sajust zirni, ko bija paslēpuši saimnieki,
lai pārbaudītu princeses īstumu?
Arī mēs, pirmo klašu audzinātājas
Sandra Zaķe, Edīte Liedeskalniņa, Simo-

na Oga, Vineta Dance, tur bijām, kliņģeri ēdām, tēju dzērām un par saviem
skolēniem priecājāmies. Par lieliskajiem
100. dienas svētkiem lielu paldies sakām
Salacgrīvas novada izglītības pārvaldei,
Liepupes vidusskolas radošajām personām un Liepupes muižas īpašniekiem un
palīgiem.
Vineta Dance,
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja

Seminārs pirmsskolas skolotājām
par dzimumlīdztiesību pirmsskolā
Pirmsskolas izglītības iestādē Vilnītis
notika kārtējais Salacgrīvas novada pirmsskolas skolotāju metodiskās apvienības
rīkotais seminārs par dzimumlīdztiesību
pirmsskolā. Šoreiz ar Labklājības ministrijas (LM) atbalstu semināru vadīja sieviešu resursu centra Marta vadītāja Iluta
Lāce, kura bijusi darba grupas locekle un
piedalījusies grāmatu Diena, kad Rūta bija
Rihards un Diena, kad Kārlis bija Karlīna un metodiskā materiāla Pirmsskolas,
kurās ir vieta Pepijprinčiem un Pirātprincesēm tulkojuma no dāņu valodas sagatavošanā. Minētie izdevumi izraisījuši asas
diskusijas sabiedrībā, taču, iepazīstoties ar
saturu, jāatzīst, ka skandalozi izrādījušies
tikai šo grāmatu nosaukumi.
Kā zināms, saskaņā ar Eiropas Savienības regulām, dzimumlīdztiesība ir viens
no LM darba virzieniem. I. Lāce sniedza
ieskatu statistikā, pētījumu rezultātos, kas
uzskatāmi parādīja dzimumlīdztiesības
problēmas Latvijā. Interesanti bija uzzināt,
kā ikdienas situācijās mēs nejauši, neapzināti, bieži vien steigas vadīti, pieļaujam dažādu attieksmi pret zēniem un meitenēm.
Katrs būs ievērojis, ka nereti piedāvājam
bērniem tradicionālas rotaļas, kas bez tīša
nolūka iedalās zēnu un meiteņu: zēniem

mašīnas, konstruktori, meitenēm lelles,
rokdarbi. Tāpat pieaugušie lasa priekšā pasakas, kas ir ļoti būtiskas valodas vērtību
sistēmas veidošanā, bet vienlaikus tās tomēr ļoti vienveidīgi un neatbilstoši mūsdienām atspoguļo sieviešu dzimtes varones tikai kā maigas, skaistas, paklausīgas,
gādīgas, kamēr vīriešu dzimtes varoņi pārsvarā ir drosmīgie, stiprie, gudrie. Kultūrā
vēsturiski veidojušies mīti, kādam jābūt
īstam zēnam - tādam, kurš nekad neraud, ir
stiprs, uzņemas atbildību un pieņem lēmumus. Savukārt meitenei jābūt maigai, gādīgai, par visu jārūpējas, jāpieskata jaunākos
brāļus un māsas, visiem jāpalīdz, jāgatavo
ēdiens, jākopj mājas solis. Pat mācību līdzekļos tiek atspoguļotas zēnu un meiteņu,
sieviešu un vīriešu atšķirīgās sociālās lomas – tētis, noguris pēc darba, lasa avīzi,
kamēr mamma gatavo vakariņas un rūpējas par bērniem.
Dažādu attieksmi pret zēniem un meitenēm mēs paužam kopš agras bērnības. To,
cik plašas ir meiteņu un zēnu izpausmes
iespējas, nosaka ģimene, draugi, plašsaziņas līdzekļi, pirmsskolas un interešu nodarbības.
Mēs visi esam atbildīgi par to, lai bērniem būtu vienlīdzīgas iespējas izvēlēties,
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kā un ar ko viņi grib spēlēties. Runa nav
par to, ka meitenēm un zēniem jābūt vienādiem, bet gan par to, ka viņiem jādod
iespēja attīstīt savas spējas neatkarīgi no
dzimuma, stereotipiskā profesiju sadalījuma sieviešu un vīriešu profesijās, no
lomu iedalījuma sabiedrībā. Vissvarīgāk ir
nodrošināt visplašākās iespējas attīstīties
katra bērna prasmēm un dzīves sapņiem,
nemēģinot tos ielikt kādā rāmī. Tas ietekmēs ne tikai viņu pašreizējo dzīvi, bet arī
nākotnes izvēles, kas skar izglītību, darbu,
ģimeni. Ieguvēji būsim mēs visi – sabiedrība kopumā.
Semināra noslēgumā tika demonstrēta
filma, kurā uzskatāmi varēja vērot, kā ģimenes locekļu tradicionālās lomas ikdienas mājas dzīvē var attiecināt uz visiem
ģimenes locekļiem neatkarīgi no viņu
dzimuma. Gūtās atziņas deva vielu pārdomām. Ja mēs gribam panākt ilglaicīgas
pārmaiņas, dzimumu līdztiesības darbam
jāsākas ar maziem bērniem. Te svarīga
loma ir ģimenēm un arī pirmsskolas skolotājiem, kas sniedz bērniem paplašinātas
iespējas dzīvot viņu pašu vēlmēm atbilstošu dzīvi.
Ligita Dambe,
metodiskās apvienības vadītāja, Mg.paed.

Salacgrīvas bibliotēkas bērnu literatūras centrā pulcējās vidusskolas pirmo
klašu skolēni kopā ar audzinātājām Vinetu
Danci un Edīti Liedeskalniņu, lai mazliet
parunātu par bibliotēku un tās sniegtajiem
pakalpojumiem, no kuriem viens ir datorpakalpojumi. Lielākā daļa bērnu jau ir
bibliotēkas lasītāji, tālab grāmatu krātuves
lietošanas noteikumi un iespējas viņiem
nebija svešas. Konkursā bibliotekāriem un
bibliotēku darbiniekiem Radošais pasākums par drošību internetā manā bibliotēkā 2013 kopīgi runājām par tēmu Cieni
sevi un citus internetā.
Izrādījās, ka 99% bērnu aktīvi lieto internetu - draugiem.lv, čatu, Twitter.com.
Tad nu pārrunājām, kā interneta vidē izturamies pret pazīstamiem, mazpazīstamiem un nepazīstamiem lietotājiem. Liels
pārsteigums bērniem bija uzzinātais, ka
izdzēsta informācija datorā saglabājas
gadiem ilgi un ir iespējams atrast to, kurš
nav pratis uzvesties - bijis rupjš, uzlauzis
paroli.
Tā bija vaļsirdīga saruna starp bibliotekāri, bērniem un skolotāju par dažādām
situācijām, kādas piedzīvotas internetā.
Lielākajai daļai bērnu vecāki kontrolē
darbu ar datoru, viņi zina gan izmantotās
lappuses, gan draugus, gan darbības laiku.
Tas ir ļoti būtiski, lai bērns no vecākiem
neslēptu savas kļūmes un atgadījumus, par
to droši runātu un kopā risinātu problēmas.
Vēl labāk, protams, par šīm problēmām izrunāties, pirms kas noticis, un zināt, pie kā
vērsties, lai tās atrisinātu. Tādēļ katrs skolēns saņēma kartīti ar droša interneta lietošanas mājaslapas www.drossinternets.lv
adresi. Būtu jauki, ja kopā ar vecākiem
bērni atvēlētu kādu brīdi šīs lapas apskatei,
tajā ir padomi ne tikai bērniem, bet arī vecākiem, tur var atrast gan spēles, gan video,
gan dažādus konkursus.
Gunta Zeme,
Salacgrīvas bibliotēkas metodiķe bērnu literatūras centra vadītāja

Meistarklases
Salacgrīvas
mūzikas skolā
16. un 17. februārī Salacgrīvas mūzikas skolā notika meistarklases pūtējiem.
Tajās savas muzicēšanas prasmes varēja
uzlabot pūšamo instrumentu ansambļa All
Remember dalībnieki un mūzikas skolas
audzēkņi.
Salacgrīvas mūzikas skolas pedagogs
Vitālijs Bogdanovičs pastāstīja, ka abas
dienas ritēja aktīvs darbs. - Pedagogu
Jāņa Pusplatā, Jāņa Retenā un Ulda Zilberta mācīti, apguvām to, ko vēl nemākam, atkārtojām arī sen zināmas lietas.
Tagad es zinu, kā jāskan ansamblim, viņš apliecināja.
Trompetes, eifonija, alta, trombona
un tubas spēles gudrības apguva 6 All
Remember puiši un 10 mūzikas skolas
audzēkņi. Mācības turpināsies 30. un
31. maijā. Kā viņiem veicies, varēs uzzināt ansambļa All Remember 5 gadu jubilejas koncertā 31. maijā.
Metālpūšamo instrumentu meistarklases notika Igaunijas – Latvijas – Krievijas
Pārrobežu sadarbības programmā, īstenojot projektu Sadarbība teātra un mūzikas
mākslas attīstībā. Līgums Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu programmā noslēgts pagājušajā gadā. Pērn Limbažu un
Salacgrīvas novada pašvaldību delegācijas viesojās Volhovā un volhovieši - Limbažos. Šis projekta gads sācies ar meistarklasēm Salacgrīvā, vasarā turpināsies ar
viesošanos Volhovā un noslēgsies 2014.
gada februārī ar lielu koncertu Salacgrīvā.
Ilga Tiesnese
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Es mācēju danci griezt
Ainažos
Mēs dzīvojam skarbā laikmetā, kad
veļas pāri negatīvās informācijas gūzma.
Ir gandarījums, ja šai informācijas virpulī izdodas atrast kādu gaišu staru, pie kā
pieturēties un veldzēt savu dvēseli. Tāda
gaiša, dzīvespriecīga un drastiska gaisotne valdīja Ainažu kultūras namā 16. februārī, kad savu dejotprasmi demonstrēja
pašmāju un viesu deju kolektīvi koncertā
Es mācēju danci griezt. Pie ainažniekiem
viesojās deju kolektīvs Liepupīte (vadītājs
Jānis Trezuns) ar diviem sastāviem, Prieks
no Skultes (vad. Rasma Gailīte), Salacgrīvas Randa un, protams, pašmāju Randiņš
(abiem vad. Anita Gīze). Nevienam nav
noslēpums, ka šogad ir Dziesmu un deju
svētku gads. Kolektīvi centīgi gatavojas
skatei, kurā, atrādot savu veikumu, cer iegūt iespēju doties uz svētkiem Rīgā. Deju
svētku tēma šogad – gadskārtu ieražas,
tālab mūsu koncerta dalībnieki skatītājus
aizveda izrakstītās deju kamanās līdz Zie-

massvētkiem, atgādināja par Lieldienām
un aicināja atcerēties siltu, tveicīgu vasaras nakti, kad Latvijas ārēs sulīgi un skaņi
tiek dziedātas līgodziesmas.
Klātesošie nevarēja vien nopriecāties
par dejotāju sniegumu, kopskaitā tika izdejots 19 deju. Lielumlielais paldies kolektīviem un viņu vadītājiem, kuri mūs iepriecināja un dāvāja šīs pozitīvās emocijas, kas
ne vienam vien skatītājam lika aizdomāties, vai nevajadzētu aut kājas un posties
uz lielajiem svētkiem Rīgā, lai varētu šo
pozitīvā lādiņa devu izbaudīt vēl lielākiem
malkiem.
Protams, kā jau tas saviesīgā pasākumā
klājas, dejotāji draudzējās arī pēc koncerta, kad paši sarīkoja sev izklaidi visa vakara garumā. Vēlēsim viņiem veiksmi skatē
un pēc tam baudīt sava darba augļus lielajos svētkos!
Zintis Sārs,
Ainažu kultūras darbinieks

Svētku balle
Lai dzirkstī prieks!
Ainažu kultūras nams 2. februāra vakarā
pulcināja pilsētas biedrības, uzņēmējus un
pašdarbības kolektīvus vienā lustīgā kopābūšanā. Vakara gaitā pilsētas pārvaldniece
Ilona Jēkabsone sveica sanākušos, pateicoties par sadarbību, un vēlēja tikpat gruntīgi
turēt kursu uz nosprausto mērķi gan biedrībām, gan uzņēmējiem, gan pašdarbnieku
saimei. Biedrības Sprints A vadītāja Gunta
Bērziņa sveica aktīvākos sportistus, vēlot visiem jauku vakaru. Savukārt senioru
klubiņa Atbalss stiprais balsts Aija Šmite
pateicās visiem, kuri ir bijuši un būs stiprinājums senioru ceļā. Solveiga Muciņa kā
namamāte vēlēja pašdarbības kolektīviem
spēku un izturību, gatavojoties Dziesmu un
deju svētkiem. Kad laba vēlējumi bija izskanējuši, sākās lielā smiešana un joku plēšana visa vakara garumā, jo tēma bija šovi.
Cik mūspusē daudz talantīgu cilvēku,
kuri māk gan pasmieties paši par sevi, gan
veiksmīgi smīdināt citus! Vakara gaitā paviesojāmies interesantos šovos. Precamies
bija sarūpējuši Ainažu amatierteātris un
biedrība Ainaži. Mīl, nemīl Ainažu jauniešu deju kolektīva Randiņš atraktīvajā sniegumā paņēma savā varā ikvienu. Savukārt
biedrība Vecāki Ainažu jauniešiem meistarīgi izspēlēja Saimnieks meklē sievu, kurā,
protams, neiztika bez slavenā mopēda, ko

īstajā šovā stūrē Baiba Sipeniece-Gavare.
Koris Krasts visus priecēja ar Zelta talantiem, bet biedrība Sprints A, kā jau sportistiem klājas, demonstrēja svara nomešanas
metodes, atceroties šovu Dejo nost. Arī
te neizpalika kuriozi, kur kāds dalībnieks
bija tā aizrāvies ar svara nomešanu, ka
galu galā vairāk atgādināja ģindeni. Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola spieda
uz dziedāšanu, un vajadzēja atminēt šova
dalībniekiem uzdotās melodijas taktis, bet
brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība izspēlēja
šovu Kraties ar zvaigzni (jāteic, te nu mēs
redzējām daudzas prominentas personas
diezgan neierastā ampluā).
Smiets, ticiet man, tika no sirds, humors dzirkstīja visa vakara garumā un tika
nolemts šādu ampelēšanos reizi gadā sev
par prieku rīkot arī turpmāk. Neatkarīgie
eksperti pēc saviem ieskatiem sadalīja punktus, un kopvērtējumā 1. vietā ierindojās
šovs Saimnieks meklē sievu, godpilnajā 2. šovs Mīl, nemīl, bet 3. - Precamies. Pārējie
šovmeņi tika pie veicināšanas balvām.
Protams, bija arī brīnišķīga deju mūzika
Apvedceļa sniegumā, kas vēl tik ļoti impozanto un gana drastisko pasākumu tikai paspilgtināja. Uz tikšanos citos pasākumos!
Zintis Sārs,
Ainažu kultūras darbinieks
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Dziesmu svētku laikā koris
Pernigele uzstāsies Arēnā Rīga
XXV Vispārējie latviešu Dziesmu
un XV Deju svētki notiks 30. jūnija līdz
7. jūlijam. Svētkiem gatavojas 3277 mākslinieciskie kolektīvi - 90 000 dalībnieku
no visas Latvijas, arī Salacgrīvas novada
dziedātāji un dejotāji.
Zinām, ka Salacgrīvas novada Liepupes
jauktais koris Pernigele ir to 16 koru vidū,
kas uzaicināti piedalīties Dziesmu svētku vokāli simfoniskās mūzikas koncertā
3. jūlijā Arēnā Rīga. Par šo ziņu priecīga
ir kora diriģente Arta Zunde: - Pagājušovasar pieteicāmies uz kopīgo dziedāšanu
Arēnā. Izvēloties korus šim koncertam,
tika ņemti vērā iepriekšējo gadu skašu rezultāti un apriņķa virsdiriģenta ieteikumi.
10 gadu koru skatēs esam guvuši pirmās
vietas un piedalījušies A grupas konkursos, dziedam labi. Arī koristi ir priecīgi un
ļoti grib kopā ar 15 Latvijas labākajiem
koriem un simfonisko orķestri dziedāt Arēnā Rīga. Vienīgā rūpe - koncerta rīkotāji
aicina dziedāt gaišos koncerttērpos, nu
jādomā, kā pie tādiem tikt. Līdz šim esam
iztikuši bez īpaši darinātiem tērpiem, bet
šī nu ir tā reize, kad nevar citādāk, jādomā
par jaunām štātēm.

Dziesmu un deju svētku tradīcija Latvijā ir nepārtraukts radošā darba process,
kurā sadarbojas tautas mākslas kolektīvi,
profesionālie mākslinieki un tradicionālās
kultūras lietpratēji. Šo svētku laikā gan
katrs Latvijas novads, gan katrs mākslas
žanrs demonstrē savus sasniegumus, dodot iespēju mūsu iedzīvotājiem un viesiem
iepazīt un baudīt Latvijas kultūras daudzveidīgās izpausmes. Pēc savas misijas
Dziesmu un deju svētki kļuvuši par sava
veida Latvijas nācijas svētceļojumu, kurā
dodas lieli un mazi no visām Latvijas malām, kā arī no ārvalstīm.
2013. gada svētku atslēgas vārds ir
Līgo - lai top!. Līgo latviešu tautas identitātes un kultūras tapšanas vēsturē un tradīcijā ir viens no nozīmīgajiem dzīvajiem
simboliem. Līgo ir pārtapšanas, garīgas
un fiziskas attīrīšanās, auglības un, pats
galvenais, - gaismas (saules) pavadīšanas
un sagaidīšanas rituāls. Svētkus vienojošie vārdi būs GAISMA LĪGO LATVIJĀ!.
Jutīsim līdzi, atbalstīsim savējos, un lai
izdodas svētki!
Ilga Tiesnese

Sveču izdaiļošana
Korģenes bibliotēkā

Lielie un mazie korģenieši apmierināti ar savu padarīto darbiņu – dekupētajām svecēm

Korģenes bibliotēkā tiekas radoši prāti
un izkristalizējas jaunas un jaukas domas,
kā savu apkārtni padarīt skaistāku, kā ar
minimāliem līdzekļiem iegūt maksimālu
rezultātu, kā iemācīties ko jaunu.
8. februārī kopā sanāca tie, kuri vēlējās
apstrādāt nopirktās sveces. Mēs tās deku-

pējām. Dekupāža ir vienkārša, bet radoša
nodarbe, ar kuras palīdzību parastām svecēm piešķīrām īpašu izskatu, un tās pārvērtās par skaistiem darbiem, ar ko varam
priecēt sevi un citus.
Ilze Baumane,
Korģenes bibliotēkas vadītāja

Vilnītī dzied ģimenes
Valentīna dienas noskaņās pirmsskolas
izglītības iestādē Vilnītis tradicionāli svin
ģimeņu dziedāšanas svētkus. Pasākuma
galvenais mērķis - kopābūšana, darbošanās, gaišu emociju izpausme dziesmā, ģimenisko saišu stiprināšana. Jauki, ka vēlme
piedalīties dziedāšanas svētkos arvien pieaug. Šoreiz svētkiem gatavojās 22 ģimenes,
viņi veidoja priekšnesumus, iemēģināja savas balsis un deju soļus, atkārtoja dziesmu
vārdus un kopīgi izbaudīja visu gatavošanās procesu.
Zālē, kā vienmēr, valdīja silta, sirsnīga
atmosfēra, jo kopā sanāca cilvēki, kuriem
tuva dziesma. Dziedāšanas svētkus atklāja trīs braši sniegavīri - Garais Ainis, kam
galvā spainis, Resnā Oga, kam ogle ir
poga un Īsais Jurka, kam deguns ir burkāns
(skolotājas Solvita Kalniņa, Agita Krūmiņa, Baiba Gorbuņa), kuri ieradās tikties ar
labiem draugiem – dziesmu mīļotājiem.
Ar Sarkanajām kurpēm uz svētkiem kopā
ar mammu bija atnākusi mazā Emīlija no
Gobu ģimenes. Rabarberu rausi dziesmā
cepa Tīna Krūma kopā ar tēti. Kagaiņu ģimene stāstīja stāstu par Dullo dienu. Mīļi
un sirsnīgi par pavasari priecājās draudzīgā
Zeņinu ģimene. Saules zaķi bija noķēru-

si saulainā Močānu ģimene, kur dziesmā
vienojās tētis ar meitām, savukārt par zosīm jautri dziedāja māsas Vilkaules kopā ar
mammu. Burdikovu un Ģēģeru ģimenes,
bungas sparīgi rībinot, dziedāja par lācīti
muzikantu. Izrādījās, ka tam bija pazudusi miega dziesmiņa, tāpēc labi, ka to atrast
izdevās sirsnīgajai Īsteno ģimenei. Popovu
ģimene kopā ar draugiem no Reiziņu ģimenes šūpojās mīļuma šūpolēs. Alfabētu, ko
bija iemācījusi mamma Agnese, braši izdziedāja zinātkārie Gromovu un Ķūrenu ģimenes mazie dziedātāji. Salmaņu ģimenes
trīs bundzinieki bungoja par visiem sešiem,
bet allaž sparīgā Muciņu ģimene rādīja, ko
spēj un, iesaistot aktivitātēs skatītājus, braši
skandēja Ja tu vari, dari tā. Par Jauko dzīvīti, kur katram sava vieta, dziesmā priecājās grupas Pūcītes ansamblis - Gluhaņuku,
Strazdiņu un Gruzdiņu-Oltu ģimenes, apliecinot mīļas valodiņas nozīmi saimes kopībā. Skanēja atzinības aplausi, dziedātāju
rokās gūlās atbalstītāju un līdzjutēju ziedi
un pārsteiguma veltes, pār vaigiem ritēja
aizkustinājuma asaras, sejas rotāja smaids pasākumā valdīja mīlestības gaisotne.
Noslēgumā svētku dalībnieki no trīs
brašo sniegavīru rokām saņēma skolotā-

Apvienotais grupiņas Pūcītes ansambļa dziedājums izpelnījās klausītāju atzinīgus aplausus

jas Ingas Leimanes veidotās pateicības un
skolotājas Elīnas Tomsones pašgatavotos
skaņu rīkus turpmākai muzicēšanai. Svētku dalībnieki abām skolotājām veltīja siltus
aplausus. Paldies arī Vilnīša mūzikas skolotājām Andai Ristamecei un Ingai Gobai par
atbalstu priekšnesumu sagatavošanas laikā! Īpašs paldies Robertam Ķūrenam, kurš
palīdzēja ar skaņu iekārtām un pasākuma

apskaņošanu! - Mēs tikāmies šai pilsētā,
šai ielā, kad skaistākie no visiem svētkiem
klāt, kad veras durvis un pie katra ciemos
ar gaišu smaidu labi draugi nāk... - dziedāja sniegavīri, paužot cerību tikties dziesmā
nākamgad.
Ligita Dambe,
«Vilnīša» vadītājas vietniece izglītības
jomā
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Janvāris sākumskolā –
Rūdolfa Blaumaņa mēnesis
2013. gada 1. janvārī tika atzīmēta
latviešu dramaturga, prozaiķa Rūdolfa
Blaumaņa (1863 - 1908) 150. gadadiena.
Atceres gadam Latvijā tiek veltīti vairāki
pasākumi. Viens no tiem ir vizuālo darbu
konkurss bērniem un jauniešiem Blaumaņa brīnumzālītes, kurā jāveido ilustrācijas
R. Blaumaņa darbiem. Tika piedāvātas trīs
tēmas: Mīlestība, Smiekli, Darbs. Kaut
konkursā varēja piedalīties no 10 gadu
vecuma, nolēmām, ka visās sākumskolas
klasēs lasīsim R. Blaumaņa pasaku Velniņi un pēc izlasīšanas veidosim dažādus
vizuālos darbus. Konkursam tika nosūtīti
labākie 3. un 4. klašu skolēnu zīmējumi.
Pārējie darbiņi tika izlikti skolas gaite-

ņos. Ieguvēji bijām visi. Skolēniem tik
ļoti iepatikās šie divi nerātnie velniņi, ka
uz skolu tika nesti gan diski ar Raimonda
Paula dziesmu ierakstiem no lugas Velniņi,
gan dažādos laikos izdotās grāmatas, gan
diski ar multfilmiņām, kas tapušas pēc šīs
humorpilnās pasakas. Varbūt kāds velniņu
nedarbs kādam palika tā īsti neizprasts, bet
skolēniem devām iespēju kaut mazliet iedziļināties R. Blaumaņa daiļradē un viņa
pasakas varoņu pārdzīvojumos, atspoguļot mums tik ļoti ikdienā nepieciešamās
brīnumzālītes vizuālajos darbos. Paldies
skolotājām un skolēniem par atsaucību!
Lolita Valaņina,
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja
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Metenīša pavadīšana
ar dančiem

Randa svin Meteņdienu

Raiti vedās danči ar Cielavas spēlmaņiem

Mazie ainažnieki gatavojas kopā ar Cielavu svinēt Meteņus īsti latviskā garā

12. februārī Ainažu pirmsskolas izglītības iestādes Randa audzēkņi kopā ar
savām audzinātājām, kuras bija uzaicinājušas arī folkloras kopu Cielava, latvisko
tradīciju garā svinēja Meteņus. Tā ir diena, kad atvadīties no ziemas, vērot dabas
parādības, lai uzzinātu, kāds būs pavasaris
un vasara, veikt rituālus labai ražai un kārtīgi iztrakoties pa pēdējo sniegu.
Bērni bija ieradušies maskās un gatavi
jautrām rotaļām, dziesmām, dejām, ko bija
sagatavojušas Zenta un Inita no Cielavas.
Lai nākamgad laba raža, jāvizinās ar raga-

viņām no kalna un jālielās. Arī šī aktivitāte bērniem sagādāja ļoti lielu prieku.
Metenis bija ļoti dāsns pret bērniem,
konfektes tika atrastas visur – gan kapucēs un kabatās, gan sniegā. Kad bija gana
dziedāts, dejots, smiets un pa kalnu šļūkts,
īsti vietā bija silta tēja un cienastiņš.
Ziema pavadīta godam, nu tik jāgaida
pavasaris, kas gaisā jau jaušams. Paldies
bērnudārza kolektīvam, kā arī Zentai un
Initai par jaukiem Meteņdienas svētkiem!
Bērniem ļoti patika!
Inga Čekaļina

Februāris jau izsenis dēvēts par Meteņu
mēnesi, kad visā Latvijā norisinās pēdējie
masku gājieni, kas vēsta mums par ziemas
aizvadīšanu un pavasara gaidīšanu. Notiek dažādi ar meteni saistīti rituāli. Bet
neatņemama to sastāvdaļa ir jautrie danči.
Arī Salacgrīvas vidusskolas 1. - 4. klašu
skolēni jau janvārī sāka apgūt seno danču
soļus, lai tad, kad pienāk Meteņi, var dejot
uz nebēdu. Klases stundās pie sākumskolas skolēniem devās Zenta Mennika no
folkloras kopas Cielava. Skolēni ar prieku
apguva deju soļus, vienlaikus mācoties arī
attiecīgās dziesmas. 3.a un 3.b kl. skolēni
Salacgrīvas muzejā piedalījās masku izstādes Nāciet, ļaudis, skatīties, kādi ērmi
sētiņā! atklāšanā, kuras laikā folkloras kopas Cielava spēlēto jautro melodiju pavadījumā varēja kārtīgi izdejoties.
Arī 18. februārī Salacgrīvas vidusskolā
skanēja Cielavas jestrā muzicēšana un dejotāju kāju dipoņa, jo bija pienākusi danču
diena, kad varēja izdancoties ar slapjām
mugurām. Vispirms lielā sadancošana notika 1. - 2. klašu skolēniem, pēc tam zālē
pulcējās 3. - 5. klašu skolēni. Danču pēc-

pusdiena sākās ar skanīgo dziesmu Čūži,
čūži, rūži, rūži Metenīša vakarā, ko skolēni dziedāja līdzi. Pēc šīs dziesmas sākās
īstie danči gan pa pāriem, gan pa četri.
Deju soļus ierādīja un atgādināja Zēģelēnu
meitenes. Jautrības un emociju netrūka.
Skolēni viens otram mācīja, rādīja, kur un
kā pareizi likt kāju, roku, uzmundrināja.
Bet Cielavas meitenes spēlēja nenogurdamas. Pasākumam beidzoties, tā īsti nevarēja saprast, kuri piekusuši vairāk - muzikanti vai dejotāji. Visi vienādi slaucīja
sviedrus. Kāds zēns piegājis klāt Z. Mennikai un jautājis, kur ir pulciņš, kurā māca
šādas dejas. Secinājām, ka skolēniem ir
vēlēšanās piedalīties šādos pasākumos un
par to vērts padomāt. Paldies visiem par
atsaucību! Un kas gan var būt labāks par
labu sadarbību ar Cielavu un tās vadītāju!
Bet šis nebija pēdējais pasākums kopā ar
viņām. Līdz mācību gada beigām vēl ir atzīmēšanas vērtas un latviskām tradīcijām
bagātas svinamās dienas, kurās mēs atkal
būsim kopā.
Lolita Valaņina,
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja

Masku izstāde Salacgrīvas muzejā
31. janvārī Salacgrīvas muzejā ar masku izstādi Nāciet, ļaudis, skatīties, kādi
ērmi sētiņā! folkloras kopa Cielava ieskandēja IV Starptautisko Salacgrīvas
masku festivālu.
Cielavas vadītāja un festivāla organizētāja Zenta Mennika apliecināja, ka šī diena kopai ir ļoti lieli svētki. - Ar maskām
darbojamies kopš 2001. gada – meklējam,
pētām, mācāmies tās gatavot, piedalāmies
festivālos. Pa šiem gadiem esam atraduši
savu masku. Tas ir Vecītis - ļoti jauks, tīrs,
gaišs, varētu teikt, pat saposies, un dzīvo
viņš tepat – Ainažu, Salacgrīvas un Vitrupes apkārtnē, - vēstīja Z. Mennika. Izstādes apmeklētājiem - Salacgrīvas vidusskolas audzēkņiem, pedagogiem un dažāda
vecuma interesentiem - viņa pastāstīja par
maskošanās un masku gatavošanas tradīcijām mūspusē un Latvijā kopumā. Daudz
gudrību un zināšanu par šo seno latviešu
tradīciju Zenta smēlusies pētnieces Aīdas
Rancānes grāmatā Maskas un maskošanās
Latvijā. Mūsu valstī masku tradīciju ir tikpat daudz, cik tautastērpu - vairāk nekā 70
veidu. Ļoti atšķiras maskas Kurzemē no
maskām Latgalē un Vidzemē.
Pirms cienāšanās un rotaļām Z. Mennika iepazīstināja ar izstādes eksponātiem –
Vecīti, Lielo sievu, Lāci, Dzērvi un Budēli, pie reizes pastāstot, kā šīs maskas izgatavot un kādus materiālus labāk izmantot.
Klausoties Zentas stāstījumā, uzzinājām
arī, ka īstais maskošanās laiks sākas Miķe-

- Čūži, čūži, rūži, rūži Metenīša vakarā... Izskanot Cielavas spēlmaņu dziesmai, izstāde ir atklāta!

ļos septembrī un ilgst līdz Meteņiem februārī. Tad maskas parādās pēdējo reizi un
tad līdz rudenim atpūšas. Meteņos maskas
ir īpaši lustīgas - tās draiskojas, dejo, jo tu-

vojas pavasaris.
Folkloras kopas vadītāja ir gandarīta
par labo sadarbību ar Salacgrīvas muzeja
darbiniecēm. - Ik gadu pirms masku fes-

tivāla muzejā ir kāds masku pasākums. Ir
svarīgi stāstīt cilvēkiem par senajām latviešu tradīcijām, - uzsvēra Zenta.
Ilga Tiesnese
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Izskanējis IV Starptautiskais
Salacgrīvas masku festivāls
Februāra otrās nedēļas nogalē Salacgrīvu pieskandēja IV Starptautiskā masku
festivāla dalībnieki. Folkloras grupas ieradās jau piektdienas vakarā, lai iepazītos un
parunātos, jo 2 nākamās festivāla dienas
bija saplānotas tā, ka lielai runāšanai laika
neatliktu.
Sestdienas rītā pēc kopīgām brokastīm
masku grupas devās pilsētā, lai Bocmaņa laukumā un pie Spīķera demonstrētu
maskas, rādītu rituālus un kopīgi ietu rotaļās. Daļa folkloras kopu ciemojās pie
Ineses Volksones, citi apmeklēja ilgstošās
uzturēšanās rehabilitācijas viesnīcas Brīze
iemītniekus. Cita pēc citas maskas rādīja
savu dejot- un dziedātprasmi, vienaldzīgu
neatstājot nevienu. Kārtīgi iztrakojušās un
izpikojušās, maskas pulcējās pie Tūrisma
informācijas centra, lai skaļā, trokšņainā
un ļoti krāsainā gājienā dotos uz pilskalnu.
Tur festivāla dalībniekus sagaidīja Salacgrīvas kultūras nama vadītāja Pārsla Dzērve, sacīdama: - Rīboņa, skaļums, smiekli,
instrumentu un visa veida trokšņi liecina,
ka Salacgrīvas masku festivāls ir klāt. Viss
ļaunais, sliktais, nomācošais nu ir aizgaiņāts prom, un Salacgrīva ir modināta auglībai, priekam un gaismai. Turpiniet savus
rituālus, un lai skan visa pilsēta! Festivāla
un folkloras kopas Cielava vadītāja Zenta
Mennika uzrunāja svētku dalībniekus, visiem vēlot prieku, gaismu un izdošanos.
Zem kautrās bižainās latviešu meitas maskas reti kurš pazina novada domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu. - Visu gadu posos šiem svētkiem, bet, kamēr nebiju saģērbusies maskā, neviens man nepievērsa uzmanību. Toties tagad tik daudz pielūdzēju!
Es tā iedomājos – mums tādiem vajadzētu
staigāt ikdienā. Pievērsiet man uzmanību
tāpat kā līdz šim, un visiem jaukus svētkus! - izskanēja uzrunā.
Pirmie savu priekšnesumu Aklais zirgs
skatītājiem rādīja tālākie viesi no siltās un
saulainās Bulgārijas, pēc tam ziemeļu kaimiņi igauņi – Katrīnbērni no Hēdemēstes
un Mārtiņbērni no Pērnavas. Dimzēns no
Jelgavas, Dvīga no Saulkrastiem, Dandari
no Rīgas gāja rotaļās un atveda sauli arī uz
Salacgrīvu. Pēc kārtīgas izsmiešanās un izālēšanās varēja padzert siltu tēju un izbaudīt ziemas priekus, šļūcot no pilskalna.
Pēcpusdienā kultūras namā noritēja

festivāla organizētāju un folkloras kopu
tikšanās ar novada domes priekšsēdētāju.
Uzrunājot viesus, viņš uzsvēra: - Domāju,
ka festivāls Salacgrīvā ir kļuvis par tradīciju, un mēs lepojamies ar to, ka uz Salacgrīvu brauc viesi no tuvienes un tālienes.
Šis festivāls pierāda, ka norisēs iesaistās
un piedalās gan folkloras kopas, gan vietējie iedzīvotāji. Tas ir jauks un brīnišķīgs
sarīkojums, kurā cilvēki priecājas un viņiem ir interesanti. Mēs saglabājam savas
un apgūstam jaunas tradīcijas. Liels prieks
jūs visus redzēt Salacgrīvā, jo salacgrīvieši
un visa pilsēta arvien vairāk un labāk izjūt
maskošanās fantastisko nozīmi.
Paldies košajām, spilgtajām latviešu
grupām, kas palīdz ieskandēt festivālu jau
ceturto gadu! Paldies Antrai Deniškānei
(Dvīga), Veltai Lejai (Dimzēns), Ilzei Kļaviņai un Raimondam Ābelem (Lēdurgas
Putni), Lijai Dunskai (Tals’ Trimiš’), Inesei
Rozei (Cēsu Ore), Ilmāram Pumpuram un
Dacei Circenei (Dandari un bērnu grupa no
Jaunpiebalgas).
Pirms lielā saieta kultūras namā masku
gatavošanas darbnīcās netrūka čaklo roku.
I. Kļaviņas un Ilonas Mennikas apmācībā
tapa ne viena vien maska nākamajam gadam.
Masku saieta dalībniekus – viesus no
Bulgārijas, Igaunijas un tepat Latvijas - kultūras namā laipni uzņēma šī vakara saimnieki Mārcis Majors un Ilze Paura. No P.
Dzērves un Intas Ciršas par katru no folkloras kopām uzzinājām to svarīgāko. Izrādās,
Salacgrīvas Cielava dibināta 1988. gadā,
bet jau kopš 2001. gada tā darbojas masku
izpētes procesā, katru gadu piedalās masku
tradīciju festivālā Latvijā, 2004. gadā piedalījās masku festivālā Venēcijā Itālijā. No
2010. gada organizē masku tradīciju festivālu Salacgrīvā. Viņu maskas ir mūspuses
tradīcija - Vecīši, kas ir gaiši un labestīgi,
viņi nestaigā no mājas uz māju, bet ierodas
vienā vietā un dzied īpatnēju dziesmu, atkārtojot vienus un tos pašus vārdus, izjoko
bērnus un saimniekus, iet rotaļās.
Folkloras kopa Dimzēns no Jelgavas dibināta 1993. gadā, grupas dalībnieki dzied,
muzicē, danco un kopj savas puses maskošanās tradīcijas. Jelgavas pusei raksturīga
tradīcija ir Meteņu maskas ķiņķēziņi, tās ir
priecīgas, nedaudz bruņotas, dalībnieki pa-

Igauņu mārtiņbērni ar
saviem spēka
vingrojumiem
kultūras namā
pārsteidza
daudzus

Salacgrīvas
vecīši sagaidīja ikvienu
vakara viesi
kultūras namā

Folkloras kopa Dvīga no Saulkrastiem kopā ar bulgāru viesiem ieskandēja Bocmaņa
laukumu

Bulgāru folkloras kopa ar savu uzvedumu Aklais zirgs ciemojās pie Brīzes iemītniekiem

rasti pārģērbušies pretējā dzimuma apģērbos.
Folkloras kopa Ore no Amatas novada
dibināta 2006. gadā. Grupā ir 13 dalībnieku, kuri aktīvi kopj savas puses maskošanās tradīcijas, viņi pārtapuši gan par velnu,
gan vilku, gan dzērvi brīnumdakteri.
Savā sētā ar lielām ovācijām sagaidījām
Dolno Mitropolia delegāciju no Bulgārijas,
kas var lepoties ar bagātām kultūras tradīcijām, tostarp dažiem rituāliem, kas saglabājušies no seniem laikiem. Aklās ķēves tradīcija tur ir īpaša, jo tā raksturīga tieši viņu
reģionā. Tās pamatā ir nelabā padzīšana no
mājām, veselības un laimes piesaistīšana.
No Pērnavas un Hēdemēstes Igaunijā
ieradās Mārtiņbērni un Katrīnbērni, kuri
savās mājās maskošanās tradīcijas rādīja 9.
un 24. novembrī.
Folkloras kopa Dvīga no Saulkrastiem
dibināta 2009. gadā. Kopas 13 dalībnieces
uztur dzīvas savas puses maskošanās tradīcijas, jo uzskata, ka tikai tā var nodot šīs
zināšanas nākamajām paaudzēm. Bez slotām grupā bija pelnu āzis, garā sieva un mazais vīriņš. Par savu tradīciju uzskata ciema
slotas, kas palīdz attīrīt no visa nelabā gan
sētu, gan istabu, gan Latviju.
Folkloras kopa Putni no Lēdurgas dibināta 2004. gadā, grupā 36 dalībnieki vecumā no 2 līdz 62 gadiem. Vadītāja I. Kļaviņa
savos audzēkņos ļoti prasmīgi ieaudzinājusi mīlestību pret maskošanās tradīcijām un
arī masku gatavošanu.
Viesošanos sētā noslēdz budēļi - folkloras deju kopa Dandari no Rīgas kopā ar
Jaunpiebalgas bērnu folkloras kopu. Dandari dibināti 1980. gadā un apvieno jauniešus, kurus saista folklora un īpaši - tautasdejas. Kolektīvs ar ļoti bagātām tradīcijām
arī masku pētniecībā un saglabāšanā.
Individuālā masku skate notika izgaismotā Jahtu laukumā pie vecās bākas. Modernā mūzika un senās maskas neatstāja
vienaldzīgu nevienu. Kopīgi izsmējušies

un izkustējušies, skatītāji un dalībnieki devās uz kultūras namu, lai izdancotos un izlustētos kārtīgos dančos.
Visas folkloras kopas un individuālās
masku skates dalībnieki no festivāla saimnieces Z. Mennikas saņēma uzslavas rakstus par piedalīšanos IV Starptautiskajā
Salacgrīvas masku festivālā.
Svētdienas rīts Salacgrīvas kultūras
namā sākās ar semināru par masku tradīcijām, ko atklāja pati Z. Mennika, teikdama:
- Pēc vakardienas grūtās dienas, kad ļoti
daudz ko izdarījām, šodien esat moži un ar
lielu vēlmi darboties. Man par to prieks.
Šodien laiks tāds drūms, daba sēro, ka jūs
braucat prom. Lai tomēr sajustos pavisam
labi, seminārs sākās ar kopīgi dziedāto Paldies, paldies par devumiņu, Dievs jums atdos citu vasariņu, ar rudziem, ar miežiem
ar maziem bērniņiem. Par maskošanās
tradīcijām savās zemēs stāstīja bulgāri un
igauņi, savukārt Putni un Ore rādīja savas
puses īpašās masku gatavošanas prasmes.
Izskanot festivālam, visi dalībnieki sacīja lielu paldies organizētājiem, jo īpaši Zentai. - Paldies, ka mums ir vieta, kur katru
gadu varam atbraukt un maskoties un neatkarīgi no vecuma un dzimuma satikt jaunus cilvēkus. Pieredze, ko mēs iegūstam, ir
spēcīga un unikāla. Mēs sasienam to ķēdi,
kas nāk no sendienām un ved uz nākotni, lai
šie masu gājieni turpinās, - teica V. Leja.
Savukārt Z. Mennika pie rituāla ugunskura Jahtu laukumā sacīja: - Ticiet vai ne, bet
tas ir brīnišķīgi, ka esam visi kopā. Tie, kuri
kopj maskošanās tradīcijas Latvijā un ārzemēs, jau zina spēku, ko dod maskošanās.
To nevar salīdzināt ne ar ko citu. No sirds
jūs ļoti gaidījām, un ceram tikties arī nākamajā gadā!
Ar kopīgi dziedātu dziesmu, sadedzinot
garo sievu, pie reizes aizdzenot prom visu
slikto, IV Starptautiskais Salacgrīvas masku festivāls izskanēja.
Ilga Tiesnese
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Svētciemieši
vērtē grāmatas
un svin jubileju
13. februārī Svētciema bibliotēkā notika lasīšanas veicināšanas programmas Bērnu un jauniešu žūrija 2012 noslēgums, kas
pulcināja bērnus un jauniešus uz
jauku tikšanās vakaru.
Svarīgākais bērnu uzdevums
bija cītīgi izlasīt savu grupu grāmatas. Laiks mūsu lasītājiem bija
mazliet ierobežots, jo visas grāmatiņas, pateicoties akcijai Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa, ko
rīkoja Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība, tika saņemtas tikai novembrī. Līdz janvāra beigām bija jāpaspēj izlasīt
5 grāmatas. Tagad tas jau izdarīts
un noslēguma pasākumā varēja
sākties ekspertu rosība - grāmatu vērtēšana. Bērnu un jauniešu
žūrijas pulkā iesaistījās 15 bērnu
un jauniešu. Rudens pusē lasīt
bija apņēmušies gandrīz 20 dalībnieku, bet gluži visiem izlasīt
visas grāmatas nebija izdevies.
Pirmo gadu lasītāju un vērtētāju
pulciņam piebiedrojās 2. klases
skolēni Līva Priekule un Mārtiņš
Jirgensons, bet visātrāk savas
grupas grāmatas izlasīja Marta
Stivriņa.
Šogad pirmo reizi konkursā
varēja piedalīties bērnu vecāki.
Šo iespēju izmantoja grupiņas

Snīpēni skolotāja Indra Medne.
Indra lasīja ne tikai savas - vecāku - grupas grāmatas, bet arī
visas jaunāko bērnu grāmatiņas.
Tās ikdienā tika lasītas mazajiem
grupiņas bērniem pirmsskolas
iestādē. Interesanta izvērtās diskusija gan par grāmatām, gan
lasīšanas tradīcijām. - Skatos, ka
gandrīz jūs visi esat mani bijušie
bērndārznieki. Prieks ar jums satikties un parunāties, - tā, sākot
diskusiju par grāmatu Vēstules uz
ledusskapja durvīm, klātesošos
uzrunāja viņu bijusī audzinātāja
Indra.
Tā kā mūsu Bērnu un jauniešu
žūrijai šis bija apaļās - 10. - jubilejas gads, likās interesanti pārskatīt iepriekšējo gadu plakātus,
ielūkoties fotogrāfijās, atcerēties
un salīdzināt pasākumus agrāk
un tagad. Pirmās žūrijas bērni
nu jau ir augstskolu studenti. Ar
smaidu atcerējāmies, kādi bija
pasākumi. Desmitās klases skolniece Serafima mācījās 3. klasē, bet astotklasniece Rita tikai
1. klasē, kad pirms 8 gadiem sāka
piedalīties Bērnu žūrijā. Meitenes atzina, ka dalībnieku skaits
gan tolaik bijis lielāks.
Pasākuma laikā dalībniekiem
nācās risināt visai pagrūtu krust-

Liepupē Bērnu
žūrija 2012
finiša taisnē
14. februārī Liepupes vidusskolas
aktu zālē pulcējās 1. - 4. klašu skolēni un
5. klases meitenes, kuras aktīvi iesaistījušās bibliotēkas pulciņā. No visiem
šo klašu skolēniem Bērnu žūrijas 2012
darbā piedalījās 21 skolēns. Čaklākie lasītāji šoreiz bija 1. klasīte, kas kopā ar
audzinātāju Sandru Zaķi izlasīja visas
savas vecuma grupas grāmatiņas. 1. klases audzēkņi katrs iedzīvojās kādā tēlā un
parādīja, no kuras grāmatas viņi ir. Tad
ar žetoniem viņi nobalsoja par grāmatu,
kas katram patika vislabāk. Tā izrādījās
Koko un Riko, kur stāstīts par diviem nebēdnīgiem žurkulēniem. 2. klases žūrijas
dalībnieks Ilvars Dubults kopā ar mammu
teatralizēti parādīja fragmentu no grāmatas Nekrietnais Alfrēds. 3. klases aktīvie
lasītāji Samanta Andersone, Juris Alsbergs
un Armands Ungurs bija veikuši aptauju,
ierakstot diktofonā, kura grāmata un kāpēc vislabāk patikusi citiem skolēniem.
5. klases meitenes par savām vecuma
grupas grāmatām izveidoja TV studiju un
notika pārraide Iepazīstam jaunākās grāmatas. Skatītāji tika aicināti piedalīties
konkursā, lai noteiktu, no kuras grāmatas
ir fragments. Pareizo atbilžu autori saņēma žūtrijas uzlīmi. Tā kā pasākums notika
tieši Valentīndienā, katrs skolēns uz sirsniņlīmlapiņas varēja sveikt savu mīļāko
grāmatu varoni. Sirsniņas tika salīmētas
uz liela plakāta un aizceļoja uz skolas bibliotēku.
Noslēgumā skolēni par dalību Bērnu
žūrijā saņēma pateicības rakstus un aprocītes Latvijas karoga krāsās. 1., 2. un
3. klašu skolēni saņēma arī brīnumzīmuļus
ar konfektēm. Paldies arī pieaugušajiem,
kuri iesaistījās vecāku žūrijā!
Liepupes bibliotēkā savus lasītājus jau
gaida jaunās šī gada grāmatas, tādēļ uz tikšanos Bērnu žūrijā 2013.
Sarmīte Zvīne,
Liepupes bibliotēkas vadītāja

Svētciemieši savā tikšanās reizē ne tikai vērtēja grāmatas, bet arī svinēja Bērnu un jauniešu žūrijas 10. jubileju

vārdu mīklu, rakstīt novēlējumus
lasītājiem, prezentēt un vērtēt savas mīļākās grāmatas. Vērtēšana
notika pēc katra izvēles, jo interesenti varēja lasīt un vērtēt ne tikai
savas, bet arī 2 citu grupu grāmatas. Tā kā pasākums norisinājās
Valentīndienas priekšvakarā, arī
interesantākajām grāmatām tika
piešķirtas košas sirsniņas. Visvairāk saņēma A. Kuiperes grāmata Dzīve uz ledusskapja durvīm, ko bija izlasījuši 8 jaunieši.
Tieši 8. - 12. klašu grupā arī bija
viskuplākais lasītāju skaits. Vairākas sirsniņas saņēma arī Džordi
Sjerra i Fabras grāmata Kafka un
ceļojošā lelle, M. Ložiņska Būt-

nes bēg, somu rakstnieču māsu
Nopolu Salmenīte un Čībiņa,
Z. Milera Kurmītis un bikses
un A. Štefensmeijera Līzelotei
nenāk miegs. Tā nu sanācis, ka
mūsu vērtētājiem vislabāk patikušas ārzemju autoru grāmatas.
Noslēgumā visi lasītāji un vērtētāji saņēma bibliotēkas pateicības rakstus, saldumu balviņas un
aprocītes. Čaklākie 10. lasīšanas
gadā bija Ance Andersone, Jānis
Ozols, Rita Šmite, Marta Stivriņa, Laura Krisanova, Kristiāna
Zaļuma un Ivonna Smilte. Ancei
un Līvai teicām paldies arī par
spēļu organizēšanu.
Kā jau svētkos, cienājāmies

ar garšīgo kliņģeri un tēju, iededzām savu Bērnu žūrijas jubilejas sveci, fotografējāmies, pārrunājām, ko lasīsim šogad, jo dažas
no jaunās 2013. gada projekta
kolekcijas grāmatām jau ir bibliotēkas plauktā.
Paldies par atbalstu bērnu
vecākiem, Salacgrīvas novada
domei un IK Lienes konditoreja.
Un nobeigumā - viens no jauniešu novēlējumiem visiem, kas lasa
vai vēl nelasa: - Vārdam ir spēks,
bet grāmatai - vara! Radi pats
savu pasauli, lasot grāmatas!
Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

Ainažos svētki
lasītājiem
18. janvāra pēcpusdienā
Ainažu bibliotēkā uz noslēguma pasākumu pulcējās
Bērnu žūrijas 2012 dalībnieki. Šogad žūrijā aktīvi
piedalījās 25 eksperti. Iespēja lasīt, vērtēt un izteikt
savas domas bija arī vecākiem un pārējiem interesentiem. Kopā pieaugušo
grāmatas izlasīja 5 dalībnieki, bet ceram, ka nākamajā žūrijas darbā pieaugušo ekspertu skaits kļūs
lielāks. Iesaistoties žūrijas
darbā, gan skolēni, gan
pieaugušie priecājās, ka
tā ir laba iespēja iepazīties
ar jaunām un interesantām
grāmatām, un atzina, ka
lasīšana ir mūsdienīga un
saistoša nodarbe. Sarunās
ar skolēniem noskaidrojām, ka šogad grāmatas
bijušas interesantākas, un
žūrijas eksperti ir gatavi
lasīt atkal. Kā jau katru
gadu, neizpalika dažādi
pārbaudījumi. Sadaloties
komandās, ekspertiem vajadzēja pēc ilustrācijām Bērnu žūrijas noslēguma pasākuma dalībnieku kopbilde
pazīt žūrijas grāmatas, kā
arī noteikt, kurā klašu grupā atbilstošā
Pasākuma noslēgumā dalībnieki tika
grāmata bija jāizlasa.
cienāti ar īpašo Bērnu žūrijas kliņģeri un
Bibliotekāre žūrijas ekspertiem uzdeva veselīgu liepziedu tēju. Katrs no žūrijas
jautājumu: - Vai zināt, kāds pēc horosko- saņēma bibliotēkas sarūpētās pateicības
pa būs 2013. gads? Tas būs Melnās ūdens un piemiņas balvas un Latvijas Bibliotečūskas gads! Domātāju un filozofu gads! kāru biedrības aprocītes Latvijas karoga
Tas būs vislabākais laiks radošam dar- krāsās ar uzrakstu Vairāk labu lasītāju.
bam un sevis pilnveidošanai. Žūrijas ek- Eksperti, kuri bija veiksmīgākie un ātrāsperti atbilstoši viņu horoskopiem tika ie- kie, saņēma diplomus. Šogad paši čaklāpazīstināti ar to, kas sagaida Čūskas gadā. kie lasītāji bija Loreta Čekāļina, Nikija
Katrai komandai no A3 formāta lapas bija Pabērza, Dace Jaunbalode, Samanta Ābojāizplēš savs čūskas simbols un uz tās jā- la, Liāna Arta Persidska, Jolanta Ābola,
uzraksta novēlējums pārējiem žūrijas da- Markuss Kalmačs, Rolands Miljons, Salībniekiem.
manta Grāvīte, Rainers Čekāļins, Elvita

Siliņa, Ance Laiviņa, Rodrigo Kānītis,
Laine Sviķe.
Ainažu bibliotēkā katrā klašu grupā
grāmata uzvarētāja ir E. Gulbe Koko un
Riko, M. Kerenens Nozagts oranžs divritenis, U. Poznanski Erebos, R. Šepetis
Starp pelēkiem toņiem.
Esmu priecīga par visiem čaklajiem
lasītājiem, kuri izrādīja lielu iniciatīvu un
pieteicās kļūt par žūrijas ekspertiem. Novēlu atklāsmes prieku, lasot grāmatas!
Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas bibliotekāre
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Salacgrīvas muzeja dārgumi
Vienīgā bruģētā iela Salacgrīvā, priekšplānā nams Rīgas ielā 8, kur tajā laikā atradās Riharda Anšmita koloniālpreču veikals un pasta-telegrāfa kantoris.
Tālāk nams Rīgas ielā 6 - viena
no vecākajām aptiekām Latvijā
(dibināta 1880.g.) un Jaunsalacas
kroga ēka, kas nopostīta Pirmā
pasaules kara gados.
Pastkarte
ar
uzrakstiem:
Залисмюнде. Leel- Salaze. Salismunde. Otrā pusē vēstule adresēta A. Lacīt jkdzei Salaces griwas
Laču māja un pasta zīmogs datēts ar 1922.g.
Iespiesta. Fotografējis un
apggahdajis D. Spunde.
Fotogrāfs Dāvis Spunde (1878
- 1960) dzimis Valkas apriņķa

Vijciema pagasta Zālītēs zemkopju ģimenē. Savu pirmo darbnīcu D. Spunde atvēris Vijciema
muižā 1904. gada 13. decembrī,
bet jau 1909. gada 30. janvārī
viņš pārcēlies uz Strenčiem.
D. Spunde ir bijis aktīvs Latviešu Fotogrāfiskās biedrības
biedrs, kā arī bieži publicējies
žurnālos Stari un Atpūta. Galvenokārt tie ir portreti, kas uzņemti
salonā, kā arī dažādi darba procesi – ielu bruģēšana, jaunu ēku
celšana, baļķu pludināšana Gaujā, kā arī kāzas, bēres, sporta notikumi, slimnīcas ikdiena u.c. Fotogrāfs dokumentējis arī dažādu
Latvijas pilsētu skatus un izdevis
pastkartes.
Spundes fotodarbnīcā strādā-

jis arī dzejnieks Jānis Ziemeļnieks (Jānis Krauklis), kā arī viņa
brālis Konrāds un māsa Paulīna.
Iegūtie attēli dod priekšstatu par
Latvijas kultūrvidi no 1920. līdz
1950. gadiem (no Rīgas fotomuzeja materiāliem).
Ir zināmas piecas D. Spundes
pastkartes, kurās redzami Salacgrīvas un apkārtnes skati, un vi-

Mani (ne)darbi
Salacgrīvas
bibliotēkā
2. februārī, Sveču dienā, Salacgrīvas bibliotēka pulcēja
apmeklētājus uz Kristapa Auzenberga komiksu grāmatas Mani (ne)darbi atvēršanas svētkiem.
Autoru varam saukt par salacgrīvieti, kaut gan viņš dzimis un
bērnību pavadījis Valmierā. Mācoties Salacgrīvas vidusskolā,
nepalika nepamanītas Kristapa
spējas zīmēt komiksus, viņa karikatūras pamanīja arī skolotāja
Anita Dārziņa, kurai Kristaps šodien saka paldies par padomu un
atbalstu. Šī nodarbe viņam aizstājusi tusiņus un ballītes.
Mani (ne)darbi ir Kristapa pirmā grāmata. Pirms 4 gadiem manuskripts iesniegts konkursam un
saņēmis augstu novērtējumu, bet
publicēšanai punktu pielika krīze. Kad pirms gada viņš vēlējies
saņemt savu darbu atpakaļ (tas

Salacgrīva, Rīgas iela. Autors Dāvis Spunde. 20. gs. sākums

sas ir mūsu muzeja krājumā. Muzeja krājums ir mūsu bagātība, un
tas arvien papildinās. Varbūt arī
jūsu mājās ir kādas interesantas
fotogrāfijas vai lietas, kas varētu

būt šī krājuma papildinājums?
Gaidām muzejā!
Iveta Kalniņa,
Salacgrīvas muzeja krājuma
glabātāja

Rūdolfa Blaumaņa Velniņi
Korģenē

tomēr prasījis mēnesi
cītīga un neatlaidīga
darba!), izrādījās, ka
grāmatu var izdot. Tā
2012. gada nogalē pie
lieliem un maziem lasītājiem nonāca šī grāmata.
Pēc
specialitātes Kristapa Auzenberga zīmējums – varbūt kāds
Kristaps ir stilists. Taču pazīst sevi?
strādāts dažādās jomās
– veidotas lelles un dekorācijas dāmu portreti, kuros pat svešileļļu teātra izrādei Karaļvalsts, nieks saskatīja līdzību ar modeiemēģināta roka animācijas fil- li. Kad jautājām, kad un vai būs
mu veidošanā, strādāts reklāmas turpinājums komiksu grāmatai,
jomā Valmieras teātrī, zīmējumi Kristaps smaidot parādīja uzmeievietoti agrāk populārajā žurnālā tumus, kuros redzējām personāDadzis. Patlaban viņš pēc pasū- žu – Zaķplēsi. Bet tas jau būs cits
tījumiem zīmē karikatūrportretus stāsts citai reizei!
Gunta Zeme,
jebkuram, kurš vēlas pārsteigt
Salacgrīvas bibliotēkas
sevi, savus tuvos, radus. Vēl viņa
Bērnu literatūras centra
nodarbe ir tetovēšana.
metodiķe-vadītāja
Vakara gaitā tapa drosmīgāko

Lasot Rūdolfa Blaumaņa Velniņus, mazie korģenieši iejutās viņu lomās
un iztēlojās viņu nedarbus

Vai jūs zināt, kas notiek, kad
satiekas divi velniņi? Sākas blēņošanās, un tāda notika 2. februārī Korģenes bibliotēkā, kad sanāca lieli un mazi bērni, lai klausītos Rūdolfa Blaumaņa pasaku
Velniņi un paši lasītu pasakas
fragmentus. Mēs ne tikai lasījām
pasaku, bet arī iztēlojāmies, kā

pļauj zāli, kā skrien aitiņas, kā ir
nest smagus spaiņus utt.
Paldies PII Vilnītis grupas
Pelītes audzinātājai Ilgai Ūdrei,
audzinātājas palīdzei Andai Rozmisai par piedalīšanos kopā ar
bērniem šajā pasākumā.
Ilze Baumane,
Korģenes bibliotēkas vadītāja

Projektu nedēļa Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā
Katru mācību gadu skolēni vienu nedēļu atvēl projektu
metodei. Šo nelielo atslodzi no
mācībām skola parasti izvēlas
februārī. Šogad pēc projektu metodes no 12. līdz 15. februārim
darbojās 2. - 9. klašu skolēni,
savukārt pirmklasnieki izmantoja papildu brīvlaiku. Iepriekšējā mācību gadā visi apvienojās
kopīgai tēmai – Ainažu skolai
155 gadi, tāpēc šogad katra klase
izvēlējās sev interesējošās tēmas.
2. klases skolēniem šī bija
pirmā projektu nedēļa. Kopā ar
klases audzinātāju L. Primakinu
viņi iestudēja pasaku Vecīša cimdiņš, kurā paši arī muzicēja. Paguva iepazīties ar daudzveidīgajiem ziemas olimpiskajiem sporta veidiem, paši izbaudīja ziemas
priekus, braucot ar kamaniņām
pa Āžmuguru. Bija arī tikšanās
ar mežu pārzini M. Puriņu, kurš
pastāstīja, ko ziemā dara dzīvnieki, meža iemītniekiem tika
sarūpēts un nosūtīts cienasts.
3. klases skolēni audzinātājas
D. Tomsones vadībā ielūkojās
latviešu tautasdziesmās, pasakās, sakāmvārdos un anekdotēs,
meklējot tajās tikumus un netikumus. Aizpildīja dažādus sevis
iepazīšanas testus, noskaidroja,
ko vajadzētu sevī mainīt, lai klase būtu draudzīgāka.
4. klase strādāja kopā ar klases audzinātāju A. Ragaini. Skolēni izvēlējās pašiem interesantas tēmas – vāca materiālus par

zirnekļiem, polārajiem dzīvniekiem un brūnajiem lāčiem. Ne
tikai zīmēja, rakstīja, meklēja
informāciju enciklopēdijās un
internetā, bet arī veidoja jaukas
kolāžas.
5. klase savas audzinātājas
I. Lielkalnes vadībā izstrādāja
vienotu projektu Dzīvnieki, sadalot to apakšprojektos. Kāds
individuāli veidoja aprakstu par
meža dzīvniekiem un to pēdām
ziemā, kāds pētīja savu treniņu
zirgu, cits - savas akvārija zivtiņas. Daži apvienojās grupiņās un
mēģināja uzzināt visu par šķirnes suņiem, to izskatu, uzvedību,
interesantiem atgadījumiem. Citi
veidoja aprakstu par pasaules interesantākajiem pērtiķiem.
6. klase kopā ar klases audzinātāju T. Lazdiņu iedziļinājās
Ainažu pilsētas kultūras tradīcijās. Vispirms tika noskaidrots,
kas slēpjas zem vārda Latvijas
kultūras kanons. Pēc tam katru
dienu apmeklēja kādu no pilsētas kultūras iestādēm – kultūras
namu, muzejus -, kur tikās ar to
darbiniekiem. Skolēni guva ierosmes tālākai sadarbībai ar Jūrskolas muzeju. Viena diena tika
veltīta sniega un ledus skulptūru apskatei Pērnavā, kur šādus
ledus veidojumus izstāda katru
ziemu. Protams, lietderīgais apvienots ar patīkamo – aktīvu atpūtu Pērnavas akvaparkā.
Pasaulē par izciliem sasniegumiem zinātnēs tiek dāvāta Nobe-

Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā projektu nedēļas darbu prezentācijas izvērtās gana atraktīvas, interesanas un jautras

la prēmija, bet ir arī Antinobela
prēmija par pētījumiem, kas nekur nenoder. Iespējams, gan vieniem, gan otriem aizsākums ir
skolas solā. Varbūt projektu nedēļā? Tāpēc arī 7. klases skolēni,
klases audzinātājas M. Putnas
atbalstīti, veica dažādus pētījumus – sākot no Maiju civilizācijas līdz pat datorspēlēm.
8. un 9. klases skolēni ar dažādu testu palīdzību noskaidroja
savas spējas un dotības, kas ņemamas vērā, izvēloties nākotnes
profesiju. Tikšanās ar skolas psiholoģi Ilonu Skuju pavēra plašu

ieskatu profesiju klasifikācijā.
Visinteresantākā no projektu nedēļas dienām bija Ēnu diena, kad
katram no skolēniem bija iespēja
tuvāk iepazīt izvēlētās profesijas
pārstāvja darba dienu. Par iespēju šai dienā ēnot 9.un 8. klases
skolēni un viņu klases audzinātāja Egita Repele saka lielu paldies Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājam Dagnim Straubergam un Salacgrīvas novada
kārtībniekiem Gunitai Bisniecei
un Didzim Žibalam, Salacgrīvas
mūzikas skolas direktorei Katrīnai Borozdinai un skolotājai

Agrai Jankovskai, SIA Grandeg
kolektīvam, īpaši Marikai Jansonei, Mārcim Kānītim, Jānim Kalējam, Ričardam Strazdiņam, Ainažu PII Randa vadītājai Pārslai
Perdijakai, audzinātājām Evijai
Līdakai un Gundegai Kānītei.
Nedēļa noslēdzās skolas zālē,
kad notika visu projektu prezentācijas, gan stāstot, gan demonstrējot elektroniski, izspēlējot teātri. Skolēni atzīst, ka bijis jautri
un interesanti.
Klašu audzinātāju sagatavoto
materiālu apkopoja
Rita Balode
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Kura pusē Absolventu maču
svars un kurā - pārsvars?
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Fonda
papildinājums
Salacgrīvas
novada
bibliotēkās

Vidusskolas basketbola komanda var būt lepna – gūta smaga, bet pārliecinoša uzvara!

Domāju, daudzi, nākot uz šī
gada Absolventu maču basketbolā, pie sevis nodomāja - šogad
uzvarēs absolventi. Arī skolas
komandas treneris Valentīns
Turks pirms spēles bija nedaudz
saskumis: - Pērngada labākie
šogad ir absolventu komandā.
Kā veiksies spēlē, nezinu, bet
mēs centīsimies. Arī paši absolventi bija optimisma pilni – Dāvis Melnalksnis (pagājušā gada
skolas komandas spēlētājs) bija
pārliecināts: - Tad skolēniem paveicās, bet šogad noteikti jāuzvar
absolventiem! Es tagad spēlēju
absolventu komandā. Arī Jānis
Bergs, kuram šis ir 11. mačs, cerēja uz uzvaru teica: - Ja esi vesels, ir jānāk un jāspēlē - citādi
nevar.
Atklāt pasākumu V. Turks
uzticēja Aigaram Ragainim –
cilvēkam, kurš piedalījies visos
absolventu mačos, ir bijis klāt
gan savas komandas uzvarās, gan
zaudējumos. Iepazīstinot ar šīgada absolventu komandu, Aigars
sacīja: - Šī fantastiskā tradīcija
palīdz mūs, bijušos vidusskolniekus, tagad absolventus saturēt
kopā. Liels paldies daudzajiem
līdzjutējiem, jaunajiem censoņiem, absolventiem, kuri atrod
laiku un atbrauc. Daudziem no
mums kalendārā ir atzīmēta
pirmā februāra sestdiena, kad
obligāti jābūt Salacgrīvā, jo ir
taču Absolventu mačs! Vienalga,
kāds šodien būs rezultāts, man ir

prieks, ka varam visu turpināt!
Ar skaļiem aplausiem līdzjutēji
sveica spēlētājus un tiesnesi Māri
Zariņu. Veiksmi un izturību vēlēja novada domes priekšsēdētājs
Dagnis Straubergs: - Prieks, ka
šī tradīcija vēl arvien ir stipra.
Skatoties uz jaunajiem un vecajiem spēles meistariem, skaidri
redzams, kurā pusē ir svars... Bet
kurā pusē būs pārsvars? Vienā
pusē redzu tādas pašas pieredzējušas sejas kā man, bet, arī skatoties uz otru pusi, skaudība nepārņem. Lai jaunie uzvar un lai
mums kopumā brīnišķīgs vakars!
Savukārt vidusskolas direktors
Eduards Ādmīdiņš nolasīja regulāra šo sacīkšu dalībnieka aktiera
Andra Buļa sūtīto īsziņu: - Jūs
nevarat iedomāties, cik es ļoti
gribētu būt skolnieks Salacgrīvas vidusskolā, jo šovakar būtu
gada notikums un man būtu gods
spēlēt. Es nebūtu gulējis divas iepriekšējās naktis! Izšķirošā spēle
man bija pirms 13 gadiem, bet
sajūta – it kā tas būtu vakar. Lai
visiem svētki un uzvar stiprākais!
Lai kā absolventi centās gūt
uzvaru, spraigajā, interesantajā
un satraucošajā spēlē ar rezultātu
86:76 uzvarēja skolas komanda.
Par labāko spēlētāju atzīts Edgars
Šilbergs, kurš guva 45 punktus,
trīspunktu metienos pēc trim
metienu kārtām labākais - Egons
Vilde.
Absolventu komandā šogad
22 spēlētāji, fantastiski veči, ab-

solventu maču leģendas - Aigars
Ragainis, Jānis Drulle, Guntis
Bukāns, Valdis Garoza, vecmeistars Uģis Maurītis, veterāni
Gints Ronis un Jānis Salzemnieks, viens no jaunajiem ērgļiem Kaspars Neimanis, skolas
spīdekļi Jānis Bergs un Ģirts
Viļļa, jaunā viļņa pārstāvji Sandis Gromovs, Mareks Rakuzovs,
basketbola zvaigznes Egons Vilde, un Andris Zvejnieks, tēvs un
dēls Andris un Jānis Irmeji, jaunieši Gusts Zvīnis, Kristaps Kalniņš, Dāvis Melnalksnis, Edgars
Edelmanis, Jānis Ozols, pagājušā
gada skolas basketbola zvaigzne
Elvijs Veide. Skolas godu spēlē aizstāvēja Edgars Šilbergs,
Edgars Klāvs, Emīls Ļebedevs,
Artūrs Zmičerevskis, Ričards Jerāns, Ēriks Straubergs, Kaspars
Miksons, Jānis Treijs, Deins
Kuzmins, Raivis Kurakulovs,
Ojārs Rozenbergs, Daniels Grigorjevs, Daniels Pīle, Edmunds
Celms, Rinalds Kondratjuks, Rolands Jugāns.
Pēc spēles V. Turks priecājās:
- Biju pārliecināts, ka mums te
nav, ko darīt, bet tomēr mēs uzvarējām. Mazie cinīši gāza lielu
vezumu!
Vēl kalendāri piemiņai, goda
kliņģeri, kopīga fotografēšanās,
un tad jau varēja teikt - 41. absolventu mačs ir beidzies, tiekamies
nākamgad!
Ilga Tiesnese

Salacgrīvas novada bibliotekāres dienā, kad tika dalītas programmās
saņemtās grāmatas

Salacgrīvas novada publiskās
bibliotēkas ieguvušas jaunas grāmatas, pateicoties divām Latvijas
mēroga aktivitātēm.
Pirmā no tām ir programma
Publisko bibliotēku kapacitātes
stiprināšana grāmatu un citu
izdevumu iegādē nacionālās
identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai. Jaunā programma sākta 2012. gada oktobrī, tās administrētājs - LNB BAI
Bibliotēku konsultatīvais centrs.
Programmas mērķis - atbalstot
publisko bibliotēku kapacitāti sabiedrības nodrošināšanā ar
daudzveidīgiem informācijas resursiem, stiprināt Latvijas unikālo kultūrtelpu (literatūra, māksla,
mūzika, teātris, arhitektūra, novadpētniecība, oriģināli zinātniski pētījumi humanitārajās un
sociālajās zinātnēs) kā sabiedrību
saliedējošu pamatu un veicināt
piederību kultūrtelpai lokālajā,
nacionālajā un Eiropas līmenī,
veidojot izpratni par Latvijas
kultūrtelpu kā kulturāli daudzveidīgu un iekļaujošu. 2012.
gada budžeta grozījumos Nacionālās identitātes, pilsoniskās
sabiedrības un sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādņu 2012. – 2018. gadam mērķu
īstenošanai minētajai program-

mai piešķirts 100 000 latu. Šajā
programmā izdevumu komplektus saņēmušas 804 bibliotēkas
visā Latvijā. Salacgrīvas novada
publiskās bibliotēkas saņēmušas
106 grāmatas par kopējo summu
Ls 705,63.
Otrs jauno grāmatu ieguves
avots bija VKKF projekts Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām. Tā mērķis - sekmēt nacionālās grāmatniecības attīstību,
nodrošinot literāri augstvērtīgu
oriģinālliteratūras darbu, nozīmīgu pasaules literatūras darbu tulkojumu, augstvērtīgas nozaru un
uzziņu literatūras iegādi publiskajām bibliotēkām. Salacgrīvas
novada bibliotēkas savus fondus
papildināja ar 110 grāmatām par
kopējo summu Ls 637,58. Kultūrkapitāla fonda projektā lielāko daļu grāmatu izvēlējās paši
bibliotekāri, ņemot vērā lasītāju
vēlmes.
Informāciju par Salacgrīvas novada bibliotēku krājumos esošajām grāmatām var
atrast
bibliotēku
mājaslapā
www.salacbiblioteka.lv esošajā
e-katalogā, kur reģistrētajiem lasītājiem ir nodrošināta iespēja arī
tās rezervēt.
Hedviga Inese Podziņa

Par ceļu uzturēšanu
Salacgrīvas novadā autoceļu uzturēšanai gadā tiek paredzēti 115 633 lati.
Kopējais autoceļu tīklu garums novadā ir
316,20 km ceļi un 91,02 km ielas. Ceļu
uzturēšanas darbus Salacgrīvas novadā
veic komandītsabiedrība LaCeRa. Budžetā veicamos darbus uzdod un kontrolē
Salacgrīvas novada domes speciālisti –
Ainažu pārvaldes vadītāja Ilona Jēkabsone (t. 29136539), Salacgrīvā – ēku un
apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Jānis Bergs (t. 29478781) un Liepupē pārvaldnieks Aivars Ilgavīzis (t. 29453653).
Samaksa par veiktajiem darbiem notiek
pēc kalendārajā mēnesī padarīto darbu
daudzuma un izcenojuma. Ja interesē privāto ceļu tīrīšana, zvaniet LaCeRa darbiniekiem – 29121658.
Sniega tīrīšana Salacgrīvas teritorijā organizēta šādi:
pirmās attīra Salacgrīvas pilsētas ielas
virzienā no centra un tiek tīrīts skolēnu
autobusu maršruts. Vienlaikus tiek sākta

tīrīšana ceļos Vecsalaca - Salacgrīva Kuiviži, Svētciems - Lāņi - Vitrupe - Oltūži, kā arī Korģenē un Lauvās.
Sniega tīrīšanu Ainažu teritorijā organizē, sākotnēji attīrot Ainažu pilsētas
ielas un laukumus, tad virzienā uz Mērnieku pusi.
Liepupes pagasta Tūjas pusē ceļus
no sniega tīra z.s. Tūjsmuiža pa šādu maršrutu:
1. ceļš A26 Pīlāgi - Saulītes; 2. ceļš
B78 Mievas - Tūjas skola; 3. ceļš A32
Zaķi – Tūja; 4. Saules iela; 5. Liedaga
iela; 6. ceļš A19 Tūja - Ežurgas; 7. Jūras iela; 8. ceļš A18 Lembuži - Tūja; 9.
ceļš A17 Vecmuiža – Dāči; 10. ceļš C45
Ziedlejas - Ķirši; 11. ceļš C38 Melnbārži - Zaļlapji; 12. ceļš B77 Niedras - Tallinas šos.; 13. ceļš B67 Kļaviņas – Eglītes; 14. ceļš C46 Ozoliņi - Birznieki;
15. ceļš A25 Birzgaļi - Lukstiņi; 16. ceļš
C49 Gāršnieki - Krūmiņi; 17. ceļš A26
Pīlāgi - Saulītes; 18. ceļš A24 Raunīši -

Mežciems; 19. ceļš B37 Dzenīši - Pavasari; 20. ceļš B79 Dzenīši - Kurpnieki;
21. ceļš B78 Mievas - Tūjas skola (otru
pusi); 22. ceļš B81 Tallinas šoseja - Jaunkaupi; 23. ceļš A21 Liepupes muiža Kannieki; 24. ceļš B76 Kaimiņi - Sausiņi; 25. ceļš C52 Āboliņi - Lejasozoli;
26. ceļš C51 Kalnbērziņi - Ķieģeļnīca;
27. ceļš C42 Tūjas šoseja - Birzmaļi;
28. ceļš C43 Bises - Ķimši; 29. ceļš C47
Alkšņi - Karjers; 30. Tūjas ciema mazās
ielas;
Liepupes pagasta Duntes un Liepupes pusē ceļus no sniega tīra pa šādu
maršrutu:
1. ceļš A28 Pamati - Dzenīši; 2. ceļš
A35 Gāršas - Dunte; 3. ceļš A15 Kalnsolas - Roņi; 4. ceļš A23 Pagasta padome Vangas; 5. ceļš A27 Gulbīši - Liepupes
muiža; 6. ceļš A22 Baznīca - Seķi; 7. Pārupes iela; 8. Muižas iela; 9. Skolas iela
(laukums pie skolas); 10. ceļš B73 Noriņas - Mehāniskās darbnīcas; 11. Līvā-

nu iela; 12. Ceriņu iela; 13. Lazdu iela;
14. ceļš B80 Skoliņas - Pasti; 15. ceļš
B75 Pasti - Sīpoli; 16. ceļš B74 Kalnsproģi - Baldoņi; 17. ceļš C39 Birznieki - Līdumnieki; 18. ceļš C50 Porkas - Stūrīši;
19. ceļš B71 Kāviņas - Strazdi; 20. ceļš
C40 Mūrnieki - Saulītes; 21. ceļš B72
Prinkas - Rozēni; 22. ceļš A16 Baznīca - Pidas - Pagasta padome; 23. ceļš
A34 Stiebri - Jaunkumpani; 24. ceļš
A33 Jaunrozes - Mežmuiža; 25. ceļš
A30 Sniedzes - Silnieki; 26. ceļš A36
Aizupes - Seķu purvs; 27. ceļš C41 Lejaspūces - Mustkalni; 28. ceļš C36 Stārasti - Kļaviņas; 30. ceļš C48 Jaunrozes Monopoli; 31. ceļš A29 Dzirnavas - Rūķīši; 32. ceļš B70 Krastkalni - Jūrmalnieki;
Stiprā snigšanā un putenī ceļus attīra no sniega divu dienu laikā.
Sagatavoja
Jānis Bergs
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1

Augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas
aprites izcenojumi
Salacgrīvas novadā
APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes
2013. gada 23. janvāra sēdes lēmumu Nr. 1 (protokols Nr. 1; 1.§)
Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 26. panta trešo daļu

I Vispārīgie jautājumi
Saistošie noteikumi nosaka samaksu par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk ADTI) pieņemšanu un pārbaudi, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu
izsniegšanu Salacgrīvas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Novada administratīvajā teritorijā augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
pieņemšanu un pārbaudi, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu realizē un
koordinē Salacgrīvas novada pašvaldības izvēlēta juridiska persona, kam ir tiesības par
pakalpojumiem saņemt samaksu šajos saistošajos noteikumos noteiktajos apmēros. Izcenojumi tiek piemēroti, apkalpojot mērniecībā sertificētus komersantus, arhitektus, teritorijas plānotājus un citas personas.
II Maksas pakalpojumi un to izcenojumi*
Nr.
p.k.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Pakalpojums
Par topogrāfiskās informācijas (t.sk. ielu
sarkano līniju) izsniegšanu, pieņemšanu,
pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs, ievadīšanu datubāzē un reģistrēšanu.
Objektos, kuros ir 2 (divas) vai mazāk
apakšzemes komunikācijas, tāmei tiek
piemērots koeficients k=0,8:
objekta platība līdz 0,3 ha (ieskaitot), viens
objekts;
objekta platība virs 0,3 ha līdz 0,5 ha (ieskaitot), viens objekts;
objekta platība virs 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot), viens objekts;
objekta platība virs 1,0 ha, papildu par katru
nākamo hektāru, bet ne vairāk kā Ls 95***
kopā par vienu objektu.
Par izpilddokumentācijas (izpildshēmu)
pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu
planšetēs, ievadīšanu datubāzē un reģistrēšanu:
inženiertīklu pieslēgums no 0 līdz 30 m,
viens objekts;
trases garums no 30 līdz 300 m, viens objekts;
trases garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m, bet ne vairāk kā
Ls 95*** kopā par vienu objektu.
Par galveno būvasu ienešanu datubāzē:
viens objekts.
Par vienas būves novietnes pārbaudes ienešanu datubāzē:
viens objekts.
Par viena detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskās daļas reģistrēšanu
un ievadīšanu:
viens objekts (plānojums vai projekts).
Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un nosūtīšana pasūtītājam (pārskata
shēma izmantojama tikai reklāmas objektu novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei):
objekta platība līdz 1,0 ha (ieskaitot), viens
objekts;
objekta platība virs 1,0 ha, papildus par katru
nākamo hektāru.
Par informācijas izsniegšanu (datu planšetu, ielu sarkano līniju u.c.) zemes vienības
robežplānu vai citu mērniecības darbu
veikšanai, kas nav minēti iepriekš, vienā
zemes vienībā:
viena zemes vienība.
Par vienreizēju topogrāfiskās informācijas
sagatavošanu un izsniegšanu digitālā formātā:
objekta platība līdz 25 ha (ieskaitot), viens
objekts;
objekta platība virs 25 ha, papildus par katru
nākamo hektāru.

Izcenojumi
Izcenojumi PVN**
kopā ar
21%
PVN

2013. gada 26. februāris

PIELIKUMS Salacgrīvas novada domes 23.01.2013.
sēdes lēmumam Nr. 1 (protokols Nr. 1; 1.§)
Saistošo noteikumu Nr. 1
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
aprites izcenojumi Salacgrīvas novadā

paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Pienākumu izdot šos saistošos noteikumus uzliek
Ģeotelpiskās informācijas likuma 6. pants, 13. panta
6., 7. un 8. daļa un 26. panta 3. daļa.
Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt maksu, par
kādu Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā
notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
pieņemšana, pārbaude un informācijas sniegšana.
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta
finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
Nav attiecināms.
Nav attiecināms.
Nav attiecināms.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Nekustamā īpašuma izsole
Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
Ainažu pagastā Zāģeri, kadastra Nr. 6625 502 0010,
kas sastāv ēkas ar kopējo platību 1061,3 m2.
Ls 10,00

Ls 2,10

Ls 12,10

Ls 11,00

Ls 2,31

Ls 13,31

Ls 15,00

Ls 3,15

Ls 18,15

Ls 4,00

Ls 0,84

Ls 4,84

Ls 4,00

Ls 0,84

Ls 4,84

Ls 5,00

Ls 1,05

Ls 6,05

Ls 1,50

Ls 0,32

Ls 1,82

Ls 4,00

Ls 0,84

Ls 4,84

Ls 4,00

Ls 0,84

Ls 4,84

Ls 5,50

Ls 1,16

Ls 6,66

Ls 10,00

Ls 2,10

Ls 12,10

Ls 4,00

Ls 0,84

Ls 4,84

Ls 1,00

Ls 0,21

Ls 1,22

Ls 2,00

Ls 0,42

Ls 2,42

Ls 0,05

Ls 0,01

Ls 0,06

* - Pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu.
** - Pievienotās vērtības nodoklis.
*** - Neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Reģistrējot darbus, kuru pasūtītājs ir pašvaldība, izcenojumiem tiek piemērota 60%
atlaide. Šo darbu izpildītājam sagatavotās dokumentācijas (plānā, izpildshēmā, projektā, plānojumā u.c.) rakstlaukumā jānorāda pasūtītājs.
Dagnis Straubergs, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Izsoles objekta nosacītā cena – Ls 2400.
Izsoles solis – Ls 50.
Izsoles dalības maksa – Ls 10 (t.sk. PVN 21%).
Izsoles dalības maksa un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objektu nosacītās
cenas pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā – SEB banka, kods UNLALVX,
konts LV71UNLA0013013130848.
Pirmpirkuma tiesīgajai personai pieteikums par izsoles objekta pirkšanu jāiesniedz 1 mēneša
laikā no sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā Latvijas Vēstnesis.
Izsole notiks 23. aprīlī plkst. 15 Ainažos, Parka ielā 16.
Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un reģistrēties izsolei katru darbdienu Salacgrīvas novada domē Smilšu
ielā 9, tālr. 64071986, 64071982 līdz 22. aprīļa plkst. 17.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo dzīvokli Mednieki, dz. Nr. 1,
kas sastāv no dzīvojamās telpas 29,9 m2 platībā.
Izsoles objekta nosacītā cena – Ls 370.
Izsoles dalības maksa un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objektu nosacītās
cenas pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā – SEB banka, kods UNLALVX,
konts LV71UNLA0013013130848.
Izsole notiks 12. martā plkst. 15 Salacgrīvā, Smilšu ielā 9

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. B-10
Salacgrīvā 2013. gada 23. janvārī

Par Salacgrīvas novada
pašvaldības 2012. gada
pamata un speciālā
budžeta izpildi
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 16.01.2013. Finanšu komitejas sēžu atzinumiem, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības Pamatbudžeta:
1.1. ieņēmumus Ls 4 561 306
1.2. izdevumus Ls 5 108 486
1.3. finansēšanas daļu Ls 547 180
1.3.1. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā Ls 1 801 079
1.3.2. naudas līdzekļu atlikums gada beigās Ls 1 129 829
1.3.3. saņemtie aizdevumi Ls 166 029
1.3.4. budžeta aizdevumu atmaksa Ls 261 749
1.3.5. izsniegto aizdevumu atmaksas Ls 5925
1.3.6. līdzdalība komersantu pašu kapitālā Ls 34 275
1.4. kredītsaistības
2. apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības Speciālā budžeta:
2.1. ieņēmumus Ls 234 145
2.2. izdevumus Ls 166 660
2.3. finansēšanas daļu Ls 67 485
2.3.1. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā Ls 186 195
2.3.2. naudas līdzekļu atlikums gada beigās Ls 253 680
3. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldības Ziedojumu budžeta:
3.1. ieņēmumus Ls 9986
3.2. izdevumus Ls 10 481
3.3. finansēšanas daļu Ls 495
3.3.1. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā Ls 9239
3.3.2. naudas līdzekļu atlikums gada beigās Ls 8744
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
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Pārskats

par Salacgrīvas novada pašvaldības
2012. gada budžeta izpildi
Pamatbudžets

Izdevumi

Salacgrīvas novada 2012. gada budžets tika apstiprināts 2012. gada 25. janvārī. Saistošajos noteikumos B-1 budžeta grozījumi veikti 8 reizes sakarā ar papildu finansējumu
saņemšanu, projektu realizāciju, ieņēmumu palielināšanu, kā arī precizējot izdevumus
pa kodiem. Pēdējie budžeta grozījumi veikti 2012. gada 19. decembrī (Saistošie noteikumi Nr. B-9). Budžeta izpilde apstiprināta 2013. gada 23. janvārī (Saistošie noteikumi
B-10).

Ieņēmumi
2012. gada kopējie pamatbudžeta ieņēmumi ir Ls 4 561 306
Rādītāja nosaukums
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Īpašuma nodokļi
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un
īpašuma
Valsts (pašvaldību) nodevas un
maksājumi
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžeta transferti
Budžeta iestāžu ieņēmumi
KOPĀ

% 2012. gada
fakts pret 2012.
gada plānu
Ls 2 294 577 Ls 2 321 958
101%
Ls 330 862
Ls 337 727
102%
2012. gada
plāns

2012. gada
fakts

Ls 924

Ls 1293

Ls 13 667
Ls 14 974
Ls 13 230
Ls 14 993
Ls 502
Ls 5189
Ls 24 057
Ls 22 673
Ls 1 519 575 Ls 1 525 770
Ls 46 200
Ls 46 342
Ls 266 002
Ls 270 387
Ls 4 509 596 Ls 4 561 306

140%
110%
113%
1034%
94%
100%
100%
102%
101%

2012. gada kopējie pamatbudžeta izdevumi ir Ls 5 108 486

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

% 2012. gada
2012. gada fakts
pret 2012.
fakts
gada plānu
92%
Ls 481 410
Ls 444 185
0%
Ls 11 684
Ls 85%
Ls 214 486
Ls 181 341
93%
Ls 82 305
Ls 76 795
Ls 33 083
Ls 28 134
85%
Ls 485 524 Ls 452 887
93%
Ls 46 694
Ls 46 694
100%
Ls 1 346 435 Ls 1 254 512
93%
2012. gada
plāns

Ls 8903
Ls 8177
Ls 656 599 Ls 596 581
Ls 1 651 411 Ls 1 623 443
Ls 421 538 Ls 395 737
Ls 5 440 072 Ls 5 108 486

92%
91%
98%
94%
94%

Naudas atlikums uz 01.01.2013. – Ls 1 129 829

Speciālais budžets

Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām
kategorijām

Ieņēmumi
2012. gada kopējie speciālā budžeta ieņēmumi ir Ls 234 145

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

2012. gada
plāns

2012. gada
fakts

Ls 19 131
Ls 128 313
Ls 84 387
Ls 231 831

Ls 21 583
Ls 128 323
Ls 84 239
Ls 234 145

Izdevumi
2012. gada kopējie speciālā budžeta izdevumi ir Ls 166 660

% 2012. gada
fakts pret 2012.
gada plānu
113%
100%
100%
101%

Rādītāja nosaukums
Vispārējie valdības dienesti
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
KOPĀ

2012. gada
plāns

2012. gada
fakts

Ls 14 800
Ls 207 850
Ls 9 376
Ls 232 026

Ls 9 361
Ls 149 875
Ls 7 424
Ls 166 660

% 2012. gada
fakts pret 2012.
gada plānu
63%
72%
79%
72%

Naudas atlikums uz 01.01.2013. – Ls 253 680
Ls 114 919 ostas nauda
Ls 47 077 autoceļu fonda līdzekļi
Ls 32 040 zvejas nodeva
Ls 47 403 dabas resursu nodoklis
Ls 12 241 licencētās makšķerēšanas nauda
Sagatavoja ekonomiste Ināra Lazdiņa
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3

Saistošie noteikumi
par koku ciršanu
ārpus meža
Salacgrīvas novadā
APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes
2013. gada 20. februāra sēdes lēmumu Nr. 38
(protokols Nr. 2; 1.§)
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8. panta otro daļu, Ministru kabineta 2012. gada 2. maija
noteikumu Nr. 309 Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža 22. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā –
Noteikumi) nosaka kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama koku ciršana ārpus
meža Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā, koku ciršanas publiskās apspriešanas kārtību un gadījumus, kad rīko
publisko apspriešanu, kā arī zaudējumu
atlīdzības aprēķināšanas kārtību par dabas
daudzveidības samazināšanu.
2. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskām
un juridiskām personām, kuras Salacgrīvas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā veic koku ciršanu ārpus meža.
II. Koku ciršanas noteikumi
3. Iesniegumus par koku ciršanu ir tiesīgi iesniegt attiecīgās zemes īpašnieks vai
tiesiskais valdītājs, vai viņu pilnvarotā
persona (turpmāk tekstā – Persona), kura
vēlas veikt koku ciršanu.
4. Iesniegumus par koku ciršanu ārpus
meža Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā izskata un lēmumus pieņem
Salacgrīvas novada būvvalde (turpmāk Institūcija).
5. Ja tiek rīkota publiskā apspriešana par
koku ciršanu ārpus meža, lēmumu pieņem
Salacgrīvas novada dome.
6. Persona iesniedz Institūcijā rakstveida
iesniegumu, kam pievieno zemesgabala
robežu plāna kopiju ar norādītu koka atrašanās vietu. Daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašnieku iesniegumam
papildus pievienojama kopsapulces lēmuma kopija par koka ciršanu.
7. Institūcija pirms lēmuma par koka ciršanu pieņemšanas veic koka apsekošanu
dabā un izvērtē iesnieguma pamatotību
un koku ciršanas atbilstību normatīvajiem
aktiem.
8. Koku ciršanas atļauja ir derīga 2 gadus
no izsniegšanas brīža.
9. Institūcijas lēmums par atļauju koku
ciršanai ārpus meža vai motivēts atteikums ir apstrīdams Salacgrīvas novada
domē. Salacgrīvas novada domes lēmums
ir pārsūdzams Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
III. Publiskā apspriešana
10. Publiskās apspriešanas procedūru
rīko, ja Salacgrīvas novada teritorijā ārpus meža paredzēta koku izciršana:
publiski pieejamos objektos - sabiedriskajos apstādījumos;
sabiedrībai nozīmīgos gadījumos, ja to ierosina Institūcija.
11. Publiskai apspriešanai nepieciešamos
aprakstus, plānus un foto fiksācijas saga-

tavo ciršanas ierosinātājs.
12. Institūcija nodrošina informācijas par
publisko apspriešanu izvietošanu novada
domes mājaslapā www.salacgriva.lv.
13. Publiskās apspriešanas sākuma datumu norāda publikācijas paziņojumā. Sabiedriskās apspriešanas ilgums - 10 darba
dienas.
14. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc publiskās apspriešanas beigām nav saņemts
neviens sabiedrības ierosinājums. Pēc
publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Salacgrīvas novada dome pieņem
lēmumu par koku ciršanas atļaujas vai atteikuma izsniegšanu.
IV. Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība
15. Personai jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazinājumu saistībā
ar koku ciršanu pilsētu un ciemu teritorijās (turpmāk - Zaudējumu atlīdzība), ko
aprēķina pēc formulas:
Z = KD x KS x KI x KA x KV x PK, kur
Z – Zaudējumu atlīdzības vērtība (Ls),
KD – koka caurmēra koeficients, kas vienāds ar attiecīgā koka caurmēru centimetros 1,3 m augstumā no sakņu kakla (cm),
KS – koka sugas koeficients, ko nosaka
atkarībā no koka sugas,
KI - koka ciršanas iemesla koeficients,
KA - apdzīvotas vietas koeficients,
KV - koka atrašanās vietas koeficients,
PK - pašvaldības koeficients:
koks būtiski ietekmē pilsētas vai ciema
ainavu, tās vērtība tiks samazināta - koeficients 1;
koks būtiski ainavu neietekmē - koeficients 0,5.
16. Noteikumos noteiktie koeficienti ir
saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada
2. maija noteikumu Nr. 309 Noteikumi par
koku ciršanu ārpus meža 3. pielikumu.
17. Personām, kuras patvaļīgi veikušas
koku ciršanu, jāatlīdzina zaudējumi par
dabas daudzveidības samazināšanu.
18. Zaudējumu atlīdzība jāiemaksā pēc
izrakstītā rēķina Salacgrīvas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā.
Noslēguma jautājums
19. Atzīt par spēku zaudējušiem Salacgrīvas novada domes 2010. gada 21. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 9 Koku ciršana ārpus meža zemes Salacgrīvas novadā.
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PIELIKUMS Salacgrīvas novada domes
20.02.2013. lēmumam Nr. 38 (protokols Nr. 2; 1.§)

Paskaidrojuma raksts

saistošajiem noteikumiem Nr. 3
Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža
Salacgrīvas novadā
Paskaidrojuma
Norādāmā informācija
raksta sadaļas
1. Projekta nepiecie- Likuma Par pašvaldībām 43. panta pirmās daļas 13. punkts nošamības pamatojums teicis, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot
administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, par citiem likumos
un Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem.
Meža likuma 8. panta otrā daļa norāda, ka vietējā pašvaldība
savos saistošajos noteikumos par koku ciršanu ārpus meža pilsētas un ciema teritorijā nosaka zaudējumu atlīdzību par dabas
daudzveidības samazināšanu, kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību. Meža likumā noteikts, ka zaudējumu atlīdzību ieskaita vietējās pašvaldības budžetā.
Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 Noteikumi
par koku ciršanu ārpus meža 22. punkts paredz, ka vietējās
pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus par koku ciršanu ārpus meža, nosakot koku ciršanas izvērtēšanas kārtību un
publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai
nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu.
2. Īss projekta satura Saistošie noteikumi nosaka koku ciršanas ārpus meža izvērtēizklāsts
šanas kārtību, publiskās apspriešanas procedūras kārtību un sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu,
metodiku zaudējumu aprēķināšanai un samaksas kārtību par
koku ciršanu Salacgrīvas novada teritorijā.
3. Informācija par
Zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu
plānoto projekta ie- tiks ieskaitīta pašvaldības pamatbudžetā.
tekmi uz pašvaldības Saistošo noteikumu pieņemšana budžetu neietekmē.
budžetu
4. Informācija par
Saistošie noteikumi paredz, ka zemes īpašniekiem vai tiesiskaplānoto projekta
jiem valdītājiem jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidīietekmi uz sabiedrību bas samazināšanu saistībā ar koku ciršanu Salacgrīvas novada
un uzņēmējdarbības teritorijā.
vidi pašvaldības
Saistošie noteikumi nosaka gadījumus, kad nepieciešama pubteritorijā
liskā apspriešana koku ciršanai ārpus meža, tā dodot iespēju
sabiedrībai piedalīties lēmumu pieņemšanā.
Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmēs.
5. Informācija par
Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu
administratīvajām
piemērošanā, ir Salacgrīvas novada pašvaldība.
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Pielikums
Salacgrīvas novada domes
20.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 3
Izsniegšanas vieta
Izsniegšanas datums
Atļaujas numurs

KOKU CIRŠANAS ATĻAUJA Nr. ____

Izdota Salacgrīva novada būvvaldē
_____________________________________________________________________
(kam)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(adrese)

Zemes gabala adrese

Koka stumbra
diametrs (cm),
Koka suga
1,3 m augstumā
no sakņu kakla

Skaits

Zaudējuma
atlīdzība (Ls)

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs
Kopā

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošās cirsmas saimniecībā
Vabriči Ainažu pagastā, kadastra Nr. 6625 001 0050.
Kailciršu saraksts un nosacītās cenas:
Cirsma Nr. 1, kvartāls Nr. 353, nogabals Nr. 29, platība 1,4 ha, nosacītā cena – Ls 5110.
Cirsma Nr. 2, kvartāls Nr. 353, nogabali Nr. 33; 41, platība 2,4 ha, nosacītā cena – Ls 8460.
Cirsma Nr. 3, kvartāls Nr. 354, nogabali Nr. 1; 4; 5; 10; 11,
platība 4,7 ha, nosacītā cena – Ls 20 560.
Cirsma Nr. 4, kvartāls Nr. 354, nogabals Nr. 3, platība 0,2 ha, nosacītā cena – Ls 1390.
Cirsma Nr. 5, kvartāls Nr. 354, nogabals Nr. 14, platība 0,7 ha, nosacītā cena – Ls 2800.
Cirsma Nr. 6, kvartāls Nr. 354, nogabali Nr. 17; 23, platība 3,9 ha, nosacītā cena – Ls 21 240.
Cirsma Nr. 7, kvartāls Nr. 354, nogabals Nr. 29, platība 0,2 ha, nosacītā cena – Ls 1180.
Izsoles dalības pretendentam līdz 4. marta plkst. 17.00 jāpārskaita Salacgrīvas novada domes
kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – Ls 20
(t.sk. PVN 21%) par katru cirsmu, uz ko dalībnieks piesakās, un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izvēlētās cirsmas nosacītās cenas. Izsole notiks 5. martā Ainažos, Parka ielā 16, plkst.15.
Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles un
saņemt informāciju par cirsmām un reģistrēties izsolei katru darbdienu Salacgrīvas novada domē
Smilšu ielā 9, tālr. 64071986, 64071982.

Atļauja derīga līdz ____________________________
Salacgrīvas būvvaldes vadītājs:
Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošās cirsmas saimniecībā
Sumbri Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr. 6672 002 0090.
Kailciršu saraksts un nosacītās cenas:
Cirsma Nr. 1, kvartāls Nr. 1, nogabali Nr. 1; 2; 10, platība 3,2 ha, nosacītā cena – Ls 7070.
Cirsma Nr. 2, kvartāls Nr. 1, nogabals Nr. 6, platība 1,3 ha, nosacītā cena – Ls 4450.
Cirsma Nr. 3, kvartāls Nr. 1, nogabali Nr. 4; 12; 13; 20, platība 3,5 ha, nosacītā cena – Ls 8550.
Cirsma Nr. 4, kvartāls Nr. 2, nogabals Nr. 3, platība 2,0 ha, nosacītā cena – Ls 7770.
Cirsma Nr. 5, kvartāls Nr. 2, nogabali Nr. 10; 11, platība 2,0 ha, nosacītā cena – Ls 4730.
Izsoles dalībniekiem ne vēlāk kā līdz 4. aprīlim jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā - AS
SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 - Ls 20 (t.sk. PVN 21%) dalības
maksa par katru cirsmu, uz ko dalībnieks piesakās, un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no
izvēlētās cirsmas nosacītās cenas. Izsole notiks 5. aprīlī Salacgrīvā, Ostas ielā 3, plkst. 11.
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Svētciemā uzstādītas baltās zīmes

Biedrības Jūrkante
paziņojums
Biedrība Jūrkante izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas
7. kārtu Lauku attīstības programmas (2007. – 2013. gads) Leader pieejas īstenošanas
pasākumā Nr. 413 Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā.
Projekta iesniegumus pieņems no 1. marta līdz 1. aprīlim. 7. kārtā pieejamais finansējums Ls 111 541,23
Finansējuma sadalījums pa rīcībām:
1. 413. pasākuma Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā 1. aktivitāte Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana
un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.
1. rīcība – sadzīves un sociālo pakalpojumu pieejamības uzlabošana un kvalitātes
celšana vietējiem iedzīvotājiem – pieejamais finansējums Ls 21 687,02.
Rīcības mērķis – pakalpojumu pieejamība, kvalitāte un sasniedzamība iedzīvotājiem visā biedrības Jūrkante teritorijā.
Plānotās darbības – radīt jaunas pakalpojumu pieejamības iespējas (izveidotas veļas mazgātavas, friziera, kurpnieka, veselības profilakses vai uzlabošanas pakalpojumus
vai to kvalitātes uzlabošanu, teritorijas labiekārtošanu sadzīves pakalpojumu pieejamībai (citi risinājumi, kas atbilst rīcības mērķim un saistošajiem normatīvajiem aktiem).
2. 413. pasākuma Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā 2. aktivitāte Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu
klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu)
dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
2. rīcība – brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras attīstība vietējiem iedzīvotājiem
dzīves kvalitātes uzlabošanai un veicināšanai. Pieejamais finansējums - Ls 43 257,82.
Rīcības mērķis: Aktivizēt - dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas biedrības teritorijā
Plānotās darbības: brīvā laika pavadīšanai nepieciešamā inventāra iegāde, pamatlīdzekļu iegāde, telpu rekonstrukcija, remontu materiālu iegāde, uzlabojumi brīvā laika
pavadīšanas aktivitāšu dažādošanai un citi risinājumi, kas atbilst rīcības mērķim un saistošajiem normatīvajiem aktiem.
3. Rīcība – vietējo kopienu un saietu centru attīstība. Pieejamais finansējums Ls 46 596,39.
Rīcības mērķis – dažādu sabiedrisko aktivitāšu veicināšana iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanai.
Plānotās darbības – sabiedrisko organizāciju darbības veicināšanai nepieciešamā
inventāra iegāde, pamatlīdzekļi, telpu rekonstrukcija, materiāli remontu darbiem, iekārtas un citi uzlabojumi, brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, to darbības dažādošanai un
citi risinājumi, kas atbilst rīcības mērķim un saistošajiem normatīvajiem aktiem.
Projektu vērtēšanas kritēriji visām rīcībām ir vienoti:
atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0 = “neatbilst”, 0,5 = “vāji”, 1 = “apmierinoši”, 1,5 = “labi”, 2 = ļoti labi)
Nr.
Maksimālais
Kritērijs
p.k.
punktu skaits
1. Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, tajā
2
pamatota plānotā rīcība un nepieciešamība
2. Projekta ietekme uz pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sa2
sniedzamību vietējiem iedzīvotājiem
3. Projekta īstenošana tiek virzīta uz sabiedrības vajadzību sasnieg2
šanu un tas ir nozīmīgs
4. Projektā ietverti objektīvi pārbaudāmi kvalitatīvi un kvantitatīvi
2
rādītāji
5. Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu
atbilstība plānotajiem uzdevumiem, to samērojamība ar plānota2
jiem rezultātiem
6. Projekta ilgtspēja ir novērtēta un pamatota
2
7. Projektā plānotas aktivitātes projekta publicitātei un informācijas
2
izplatīšanai
8. Projekta ietekme uz jaunu vai darba vietas uz laiku radīšana.
2
Papildus iegūstami punkti
9. Projekta iesniedzēja finansiālais vai materiālais ieguldījums pro2
jekta realizācijā.
10. Projekts tiek īstenots ar dažādu sociālo grupu iesaistīšanu (jau2
nieši, pensionāri u.c.)
11. Projekta īstenošana rada jaunu inovatīvu pakalpojumu vai pro2
duktu
Maksimālais kopējais punktu skaits
22
Minimālais punktu skaits
12
Specifiskais kritērijs pie vienāda punktu skaita priekšroka tiek dota projektiem, kas tiek realizēti ārpus pilsētas, novada centra vai vietējās teritorijas centra, kur pieejamas līdzīgas aktivitātes.
Projektu iesniegumi jāiesniedz
biedrībā Jūrkante Salacgrīvā, Smilšu ielā 9.
Koordinatore Dzintra Eizenberga, kontakttālrunis 29427095,
e-pasts dzintra.eizenberga@salacgriva.lv.
Projektu iesniegumus var iesniegt arī elektroniskā formā,
parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu
Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums
nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.
www.jurkante.lv; www.salacgriva.lv; www.limbazi.lv un www.lad.gov.lv.

Svētciemā uz šosejas Via Baltica uzstādīta ceļa zīme 518 Apdzīvotās vietas
sākums un 519 Apdzīvotās vietas beigas.
Šīs baltās zīmes norāda, ka, braucot cauri
Svētciemam, jāievēro satiksmes noteikumos paredzētais ātruma ierobežojums –
50 km/h.
Sarunas par šīs zīmes uzstādīšanu ilga
gadu - no brīža, kad pērn februārī Svētciema attīstības biedrības jaunais valdes sasaukums atklātā valdes sēdē sastādīja veicamo
darbu sarakstu un apzināja apkārtnes problēmas. Viens no svarīgākajiem punktiem
bija Svētciemā uzstādīt apdzīvotās vietas
zīmi, kuras darbības zonā maksimālais
braukšanas ātrums nedrīkst būt lielāks par
50 km/h. Nav noslēpums, ka neviens smagais transports nepapūlas samazināt ātrumu

pat uz norādīto ierobežojumu 70 km/h un
paspēj pat apdzīt, neņemot vērā nepārtrauktās līnijas apzīmējumu, ja kāds samazinājis ātrumu, lai nogrieztos. Lai nodrošinātu
Svētciema iedzīvotāju un viņu bērnu drošību, biedrība rakstīja novada domei iesniegumu un savāca aptuveni 150 iedzīvotāju
parakstu par to, ka Svētciemā nepieciešams
uzstādīt balto zīmi. Dome sazinājās ar VAS
Latvijas valsts ceļi un lūdza izvērtēt šo ceļa
posmu un tā drošību.
Pamatojoties uz iesniegumiem un iedzīvotāju savāktajiem parakstiem, Latvijas
valsts ceļi veica šī posma auditu un tā rezultāts šobrīd ir skaidri redzams – zīmes nu ir
uzstādītas.
Ilva Alpa-Eizenberga,
Svētciema attīstības biedrības pārstāve

Salacgrīvas novada iedzīvotājus
aicina izmantot EKO somas un
kastes atkritumu šķirošanai!
Iedzīvotāji aizvien aktīvāk izmanto dalītās atkritumu vākšanas iespējas. Jaunākā
informācija liecina - kopš SIA ZAAO piedāvā EKO somu pakalpojumu, 3 gadu laikā to izmantotāju skaits visā apkalpošanas
reģionā pieaudzis vairāk nekā 4 reizes, savukārt savākto atkritumu apjoms no 12 m3
pieaudzis līdz 132 m3. EKO soma paredzēta izmantošanai galvenokārt privātmājās, lai iedzīvotājiem atkritumu šķirošana
būtu ērtāka un pieejamāka. Ikviens var
iegādāties EKO somu, aktīvi šķirot tajā
savus mājsaimniecības atkritumus un novietot piepildīto somu brīvi pieejamā vietā pie savas privātmājas. ZAAO darbinieki noteiktās dienās bez maksas to iztukšo
un novieto atpakaļ turpmākai lietošanai.
Privātmāju iedzīvotājiem, izmantojot
EKO somu, iespējams ietaupīt laiku un
naudu, jo šķiroto atkritumu izvešana ir
bez maksas, samazinās kopējais nododamo sadzīves atkritumu apjoms, tiek
ietaupīti arī dabas resursi. EKO somas
Salacgrīvā un Ainažos tukšo katra mēneša
trešajā pirmdienā, tās ikviens var arī pats
iztukšot tuvākajā EKO laukumā (Salacgrīvā, Viļņu ielā 18) vai EKO punktos
(Salacgrīvā, Liepupē, Ainažos).
EKO somā drīkst likt:
izlietotu biroja papīru, avīzes, žurnālus, vecas grāmatas iepakojuma papīru,
kartonu, pārtikas dzērienu pakas; izlietotas visa veida un krāsu plastmasas pārtikas dzērienu pudeles; polietilēna plēves
un plastmasas kannas, kastes, spaiņus,
pudeles (apzīmējums HDPE, PEHD, PP),
sadzīves ķīmijas un kosmētikas plastmasas iepakojumus (apzīmējums HDPE;

PET; PP); skārda bundžas, konservu
kārbas, metāla vākus, korķus u.c. metāla
izstrādājumus. Materiāliem jābūt tīriem,
bez organisko materiālu (ēdiena atlikumi,
eļļas u.c.) piejaukumiem. Iepakojuma materiāli jāsaplacina.
Apkopojot informāciju par EKO kastēm, to lietotāju skaits ZAAO apkalpošanas reģionā 3 gadu laikā pieaudzis gandrīz uz pusi, savukārt savākto atkritumu
apjoms no 13 m3 pieaudzis līdz 136 m3.
Šādu pakalpojumu uzņēmums sākotnēji
ieviesa, lai uzņēmumos un iestādēs nodrošinātu iespēju šķirot biroja papīru. Kad
EKO kaste piepildīta, par to jāinformē
ZAAO, kura darbinieki nodrošina kastes
iztukšošanu. Šis pakalpojums ir bez maksas un pieejams jebkuram uzņēmumam
vai iestādei, kā arī daudzdzīvokļu māju
iedzīvotājiem. Īpaši aicinām iedzīvotājus
rosināt savus namu pārvaldniekus ierīkot
EKO kastes kāpņutelpās, ņemot vērā, ka
pastkastītēs aizvien pieaug dažādu izplatīto reklāmas materiālu apjoms, un cilvēki
nereti tās mēdz atstāt turpat, piemēram,
radiatoros vai uz palodzēm.
EKO kastē drīkst likt:
izlietotu biroja papīru, avīzes, žurnālus, reklāmas bukletus, skrejlapas vai citus drukātos reklāmas un preses izdevumus.
Iedzīvotāji gan par pakalpojumiem,
gan aktualitātēm nozarē visērtāk un ātrāk var uzzināt www.zaao.lv. E-pasts
zaao@zaao.lv, tālr. 64281250.
Lija Ozoliņa,
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību
speciāliste

Noskaidrots makulatūras
vākšanas konkursa
starpposma uzvarētājs
15. februārī SIA Papīrfabrika «Līgatne» noskaidroja makulatūras vākšanas
konkursa izglītības iestādēm Tīrai Latvijai
starpposma uzvarētāju. Tā ir Svētciema
pirmsskolas izglītības iestāde Vilnītis,
kas vēl 14. februārī, pēdējā dienā pirms
starpposma uzvarētāja noteikšanas, izveda
3933 kg (kopumā savākts 18,681 t) makulatūras. 2. vietā - Pļaviņu novada ģimnāzija, atpaliekot tikai par 500 kg, viņiem
kopsummā savāktas ir 18,146 t.
Papīrfabrika Līgatne Svētciema Vilnītim dāvina 1 - 1,5 m augstu sudrabegles
stādu. - Fabrikas kolektīvs vēlējās dāvināt
balvu, kas priecētu gadiem un atgādinātu
par neatsveramo ieguldījumu videi. Sudrabegle ir mūsu īpašais paldies! - teica
fabrikas mārketinga vadītāja Oļesja Dreimane.
Pašlaik makulatūras vākšanas konkursā
Tīrai Latvijai iesaistījušies 337 dalībnieki,
kopā viņi savākuši aptuveni 350 t makulatūras. Pagājušajā gadā makulatūras vākšanas konkursā Otru elpu papīram piedalījās
360 izglītības iestāžu, tās pārstrādei node-

va vairāk nekā 1000 t makulatūras.
Atgādinām, ka makulatūras vākšanas konkurss izglītības iestādēm turpinās
līdz 15. martam, bet tā rezultātus paziņos
maijā. Uzvarētāji tiks noteikti divās kategorijās: pēc lielākā savāktā makulatūras
daudzuma uz vienu izglītības iestādes audzēkni; pēc lielākā savāktā makulatūras
daudzuma izglītības iestādē. Skolas tiks
pie vērtīgām balvām no SIA Zaļā josta –
dāvanu kartēm sporta inventāra iegādei,
arī vērtīgām vides izziņas ekskursijām, ko
uzvarētājiem sarūpējusi AS Latvijas valsts
meži. Bet visi konkursa dalībnieki par katru savākto makulatūras tonnu saņems 5 kg
otrreizēji pārstrādāta biroja vai zīmēšanas
papīra (pēc izglītības iestādes ieskatiem),
ražotu Līgatnē.
Aicinām visus Salacgrīvas novada
iedzīvotājus, kuriem mājās ir veci žurnāli, avīzes un cita veida makulatūra,
kontaktēties ar PII Vilnītis Svētciema
filiāles vecāku padomes pārstāvi Mārīti Bērziņu, tālr. 26104966, vai personīgi
nogādāt uz Svētciemu, Dārza ielu 26.

16

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS
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Martā

16.III 13.00

XIV Jauno talantu konkurss.

22.III 19.00

Limbažu deju apriņķa kolektīvu
koncerts-skate
politiski represēto atceres brīdis
pie piemiņas akmens
Lieldienas pilskalnā ar šūpošanos,
olu ripināšanu, olu meklēšanu un
citām izdarībām latviešu tradīciju
garā

Ainažos
23.III 19.00

Jubilāriem
Tas nekas, ka elpu saltu
Februāris sejā dveš
Un ka daudzas jubilejas
Apkārt šalko mums kā mežs.
Katru gadu vērot varam Mūža koks kļūst savādāks,
Draugi tajā ir kā zari,
Kas to kuplu taisīt māk.

Vēl ziema neatkāpjas, vēl
piesalst, bet saulītē kūstošās
palāses un putnu skaļās runas
liecina, ka pavasaris vairs nav
tālu, vēl tikai mazliet jāpaciešas.
Lai spēks un izturība, prieks
un veselība jubilejas svinot un
pavasari sagaidot!

Aicinām ikvienu līdz
2. martam sarūpēt kādu
pašdarinātu lietiņu
labdarības tirdziņam un
nogādāt to Salacgrīvas
novada domes Sociālajā
dienestā Salacgrīvā,
Smilšu ielā 9 vai Marijai
Grigorjevai, sazinoties
ar viņu personīgi pa tālr.
26120504.

22.00
25.III 15.00

31.III 14.00

Nama 15 gadu
jubilejas
pasākums:
muzikāli vizuāls ieskats
pagājušajos gados;
balle kopā ar Merc
(ieejai Ls 1,50)

27. februārī no 10.00 līdz 13.00
Salacgrīvas kultūras namā

Donoru diena.

Līdzi ņemt pasi.
Salacgrīvas Sarkanais Krusts

skolēniem un pensionāriem Ls 1.
Uz balli Ls 2, uz visu kopā Ls 3

komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienai veltīts atceres
pasākums - Krišjāņa Valdemāra
Ainažu pamatskolas un Salacgrīvas
mūzikas skolas audzēkņu koncerts
Lieldienu pasākums - kultūras namā

Salacgrīvā
1.III 17.00

2.III 13.00
14.00

6.III 15.00

Salacgrīvas pilsētas muzejā
grāmatas Spirta jūra – kontrabanda
Baltijas jūrā starp diviem kariem
prezentācija un Igaunijas Jūrmalnieku muzeja veidotās izstādes
Spirta kontrabandisti atklāšana
labdarības tirdziņš
labdarības koncerts Gaisma.
Piedalās skanīgā Liepiņu ģimene un
Liepupes vīru ansamblis.
Ieeja par ziedojumiem

Valmieras kinostudijas teātra izrāde
bērniem Supervaronis Augustiņš.
Ieeja Ls 2

9.III

Lustes diena - jauniešu un vidējās
paaudzes deju kolektīvu sadancis.

Piedalās Pērle, Kurzeme un TDA Teiksma
vidējās paaudzes deju kolektīvs no
Rīgas, Limbažu TDA Sakta, Raitais solis
un Ieviņa no Smiltenes, Agrā rūsa no
Valmieras, Zelta virpulis no Dzērbenes,
Liepupīte no Liepupes, Viļķenes,
jauniešu deju kolektīvs, Pociema
vidējās paaudzes deju kolektīvs, Ainažu
Randiņš, Salacgrīvas Tingeltangels,
Randa un Salacgrīvas kultūras nama
pirmsskolas vecuma bērnu deju
kolektīvs. Ieeja Ls 1

Vēlos īrēt telpu biroja vajadzībām
1. stāvā. Tālr. 20221826.
*************
Vēlos īrēt vienas vai divu istabu
labiekārtotu dzīvokli Salacgrīvā.
Izskatīšu visus piedāvājumus.
Tālr. 64041736, Ilga Kalvāne.

2. martā plkst. 20
Lauvu tautas namā

tradicionālais koncerts-konkurss
Dziesma manai paaudzei
svētku balle. Ieeja uz koncertu Ls 2,

SLĒPJU
INVENTĀRA
NOMA
Slēpes, nūjas, zābaki
Veikalā LĪVIMA plus
Viļņu ielā 1, Salacgrīvā
Tālr. 26311299 (Edgars)

GAN DARBDIENĀS,
GAN BRĪVDIENĀS
P.S. Katru darbdienu no plkst. 1700
līdz 2200 Salacgrīvas iedzīvotājiem
un viesiem ir iespēja Zvejnieku parka
rezerves futbola laukumā slēpot
apgaismotā slēpošanas trasē. Visi
slēpošanas cienītāji aicināti izmantot
piedāvāto iespēju!

2. martā plkst. 13
Ainažu mototrasē «Cepļi»

Ziemas
autoamatierkross
Sacensības ar jebkura veida auto un
jebkuras meistarības pakāpi.
Reģistrācija no 12.00 līdz 13.00.
Dalības maksa – Ls 5. Tālr. informācijai 26343282.
Redaktore Ilga Tiesnese.
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, LV-4033, tālr. 64071987, 26545574,
e-pasts: ilga.tiesnese@salacgriva.lv

25.III 14.00
31.III 13.00

Aicinām piedalīties bērnus un
jauniešus līdz 18 gadu vecumam un
parādīt savus talantus izpildītājmākslā!

Liepupē
Duntes Mežgravās Aldoņa Cīruļa gleznas
Ziemā. Izstāde apskatāma darbdienās
no plkst. 8 līdz 17

9.III 21.00

Duntes Mežgravās Tulpju balle
kopā ar grupu Kantoris 04.

Vakaru vadīs Alvis Keišs.
Ieeja Ls 3, pēc plkst. 23 - Ls 5. Galdiņu
rezervācija. Ņemam līdzi groziņus!

Liepupes pagasta tautas nams, sadarbojoties ar
pašvaldību, Latvijas Okupācijas muzeju un
Liepupes ev. lut. baznīcas draudzi, martā
organizē politiski represētajiem Liepupes
pagasta iedzīvotājiem veltītus pasākumus.
Liepupes baznīcā
16. - 24.III
Latvijas Okupācijas muzeja ceļojošā
izstāde
24.III 13.00 dievkalpojums, veltīts no Liepupes
izsūtītajiem un viņu ģimenēm.
Piedalās Liepupes pagasta tautas nama
jauktais koris Pernigele, diriģente Arta
Zunde

Duntes Mežgravās
25. - 31.III
Latvijas Okupācijas muzeja ceļojošā
izstāde
31.III 15.00 vīru kopas Vilki koncerts.
Ieeja Ls 1, skolēniem 0,50.
Politiski represētajiem ieeja brīva.
Pēc koncerta atmiņas, diskusijas

Marts bibliotēkās
14.III

Klubiņa Vārds dalībnieku tikšanās ar Salacgrīvas novada Ainažu
bibliotēka
Sociālā dienesta vadītāju Anitu Holmu
19.III 11.00 e-prasmju nedēļā – Swedbank lietotāju mācības
(kā atvērt un darboties ar savu internetbanku)
Martā
Tematisks pasākums bērnudārza Randa
sagatavošanas grupas audzēkņiem Pavasaris galvā!
Martā
Izstādes: Spožums tā kā zivij zelta zvīņa,
Slava tā kā zvaigzne – krīt un dziest…
Paņem savus alvas zaldātiņus,
Nāc uz manām trepēm spēlēties!
Dramaturgam Gunāram Priedem - 85
Agri lēca saulīte Lieldienas rītiņu;
Pats Dieviņš staigāja Pa zaļu zālīti
Marts
Salacgrīvas
Izstāde Gunāram Priedem - 85
bibliotēka
18. - 28.III Gaidām Lieldienu zaķi!
Salacgrīvas
Bērnu LC
Marts
Tikšanās ar Salacgrīvas vidusskolas 2. klašu skolēniem
tematiskajā pēcpusdienā Kas ir Lieldienas?
1.III 16.00 Pēcpusdiena bērniem Uguns senāk un tagad
Korģenes
bibliotēka
8.III 18.00 Radošā pēcpusdiena pieaugušajiem Tamborējam...
11.III 15.00 Radošā pēcpusdiena bērniem Lieldienu dekori
22.III 15.00 Krustvārdu mīklu minētāju pēcpusdiena
Satiekas Korģenes un Svētciema asie prāti
1. - 22.III
Grāmatu izstāde Gunāram Priedem - 85
18.III - 5.IV Lieldienu tematikai veltīta darbu izstāde
8.III
Liepupes
Pasākums Ar smaidu pretī pavasarim…
bibliotēka
1. - 15.III
Izstāde Olgai Dreģei - 75
15. - 30.III Izstāde Gunāram Priedem - 85
22.III
Pasākums, veltīts Pasaules ūdens dienai
Marts
Tūjas
Fotoizstāde Es mīlu Liepupi
bibliotēka
23.III 12.00 Radošā darbnīca bērniem Daba mostas...
18. - 24.III E-prasmju nedēļas 2013 pasākumi
Svētciema
Līdz 20.III Justīnes Borozdinas un Līgas Vītolas fotogrāfiju izstāde bibliotēkā
Es te. Tu tur
20. - 30.III Tematiskā izstāde Tās atmiņas nevar izdzēst…
27.III
Sarīkojums bibliotēkas lasītājiem Launaglaika tikšanās
Lieldienu noskaņā
27.III
Tematiskā izstāde No aktiera nāk joki
Marts
Literatūras izstādes, veltītas rakstniekiem un māksliniekiem: Dramaturgam Gunāram Priedem - 85
Norvēģu dramaturgam Henrikam Ibsenam - 185
Holandiešu gleznotājam, grafiķim Vinsentam
van Gogam - 160
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.

