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Salacgrīvas novada
izdevums

	 27.	maijā	noslēdzās	projekts	Siltumnī-
cefekta gāzu emisiju samazināšana Sa-
lacgrīvas novada pašvaldības publisko 
teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā 
Nr.	 KPFI-13.3/17.	 Projekts	 tika	 īstenots	
ar	 Klimata	 pārmaiņu	 finanšu	 instrumen-
ta	 (KPFI)	 atbalstu,	 tā	 kopējās	 izmaksas	
179	 353,02	 EUR,	 no	 tām	 KPFI	 līdzekļi	
96	578,03	EUR.
	 Realizējot	 projektu,	 novadā	 uzstādī-
ti	 244	 jauni	 LED	 ielu	 gaismekļi,	 no	 ku-
riem	61	Ainažos,	Valdemāra	 ielā,	 pārējie	 
183	Salacgrīvā	 -	Meža,	Smiltenes,	Upes,	
Tilta,	Miera,	Zvejnieku,	Kulanču,	Dīriķu,	
Tirgus,	Liepu,	Vidzemes,	Krasta,	Briežu,	
Lazdu,	Krusta,	Zvaigžņu,	Salas,	Brenguļ-
meža,	Sporta	un	Lejas	ielā,	tirgus	laukumā	
Krusta	 ielā	un	uz	 tilta	pār	Salacu.	Uzstā-
dītie	četru	veidu	LED	59	W,	73	W,	83	W,	 
111	W	gaismekļi	pilnībā	aizstāj	dzīvsudra-
ba,	nātrija	augstspiediena	un	kvēlspuldzes.
	 Apskatot	nomainītos	apgaismes	ķerme-
ņus	Tirgus	ielā,	novada	domes	priekšsēdē-
tājs	Dagnis	Straubergs	pastāstīja:	- Šobrīd	
noslēdzies kārtējais darbu posms ielu ap-
gaismojuma uzlabošanā novadā. Turpinot 
darbus energotaupības jomā, esošie gais-
mekļi nomainīti ar energoefektīvākiem. 
Šīm lampām ir cits gaismas spektrs, kas 
ļauj labāk atšķirt krāsas un atstaro gais-
mu. Šajā gadā bez šī projekta būs citi, ku-
rus īstenojot, no jauna izbūvēsim apgais-
mojumu Muzeja ielā Ainažos, Rīgas ielā 
Svētciemā. Arī, pabeidzot Valmieras ielas 
rekonstrukciju, tajā tiks nomainīti apgais-
mes stabi un uzstādīti energoefektīvi LED 
gaismekļi. Stāstot	 par	 projektu,	 novada	
enerģētiķis	 Jānis	Auziņš	 uzsvēra	 ieguvu-
mus:	 - Būtiski ieekonomēsies finanses, jo 
ievērojami samazinās kopējais elektro-
enerģijas patēriņš, mazāki izdevumi būs 
arī par ielu apgaismojuma tīklu apkalpo-
šanu. Jaunajiem LED gaismekļiem ikga-
dējā apkopes maksa uz katru gaismekli 
būtiski samazinās un pat tuvinās nullei, 
jo LED diožu gaismeklis ir paredzēts 
darbībai līdz 100 000 stundām. Aprēķins 
pavisam vienkāršs - gadā apgaismojums 
strādā 4000 stundas, tātad padalot va-
ram sarēķināt, ka tie mums kalpos vismaz  
25 gadus. Mēs taupām energoresursus un 
naudu. Ir uzlabojusies krāsu izšķirtspēja, 
gaismai vairs nav pelēcīgās pieskaņas, 
ir dzīvīgāka „bilde” un tiek izpildīti visi 
ielu apgaismojuma normatīvi pēc Eiropas 
standartiem. 

	 Par	elektrību	un	apkalpošanu	ietaupītos	
līdzekļus	 pašvaldība	 novirzīs	 turpmākai	
apgaismes	sistēmas	sakārtošanai	un	uztu-
rēšanai.	40%	apgaismes	ķermeņu	novadā	
jau	 ir	 nomainīti	 uz	 LED	 apgaismojumu.	
Konkrētie	mērķi	energoefektivitātes	uzla-
bošanā	paredz,	ka	visam	apgaismojumam	
novadā	 izmantos	 gaismekļus,	 kuros	 par	
gaismas	avotu	kalpo	LED	diodes.
	 Pirms	 diviem	 gadiem	 novadā	 apgais-
mes	 ķermeņos	 pārsvarā	 bija	 dzīvsudraba	
spuldzes,	 šobrīd	 to	 īpatsvars	 nav	 lielāks	
par	 2	 -	 3%.	 Lielākajai	 daļai	 gaismek-
ļu	 tagad	 par	 gaismas	 avotu	 kalpo	 nātrija	
augstspiediena	 spuldzes.	 Šie	 risinājumi	
arī	 ir	pietiekami	energoefektīvi,	un	KPFI	
projekts	 atbalsta	 šādu	gaismekļu	uzstādī-
šanu.	 Bet	 Salacgrīvā	 izvēlēts	 vēl	 labāks	
risinājums	-	LED	lampas,	jo	tām	nav	pār-
mērīgi	gaismas	zudumi	un	gaisma	tiek	no-
vadīta	tieši	tajā	zonā,	kas	jāapgaismo.	Par	
labākām	LED	lampas	enerģētiķis	uzskata	
arī	tāpēc,	ka	tās	var	dimmēt	-	tas	ir,	nakts	
stundās,	kad	ir	vismazākā	iedzīvotāju	ak-
tivitāte	-	no	pusnakts	līdz	pulksten	4	rītā	-, 
šie	 gaismekļi	 paši	 automātiski	 samazina	
apgaismojuma	intensitāti	par	50%.	
	 LED	gaismekļi	 ir	savienojami	ar	mūs-
dienu	vadības	sistēmām,	iepriekšējiem	tā-
das	iespējas	nebija.	Pateicoties	tam,	ir	re-
dzams,	kas	kur	notiek	un	iespējams	precīzi	
noteikt	nelegālo	pieslēgumu	vietas	apgais-
mojuma	tīkliem.	Līdz	ar	to	var	noķert	tos,	
kuri	 zog	 elektroenerģiju	 no	 ielu	 apgais-
mojuma	 tīkliem.	 Ir	 novērstas	 situācijas,	
kad	iedzīvotāji	pieslēdzas	pie	ielu	apgais-
mojuma	 tīkliem	 ziemas	 periodā.	 Sistēma	
parāda	 ielu,	kurā	nepamatoti	palielinājies	
elektroenerģijas	 patēriņš.	Apsekojot	 dabā	
objektu	ar	 termokameru,	 redzams	 -	 skur-
stenis	auksts,	nekūp,	bet	māja	silta…	Lai	
gan	 vairs	 nav	 padomju	 laiki,	 šī	 tradīcija 
vēl	ir	saglabājusies.	
	 Šajā	projektā	netika	mainīti	apgaismes	
stabi,	bet	vasaras	periodā	notiks	to	taisno-
šana	un	līdz	septembrim	uz	tilta	pār	Salacu	
nomainīs	arī	apgaismes	stabus.	Šobrīd	at-
rasts	tilta	būves	eksperts,	kurš	dos	slēdzie-
nu,	kā	 tehniski	pareizi	 jānomaina	apgais-
mes	lampu	balsti	uz	tilta,	jo	esošie	balsti	ir	
integrēti	tilta	konstrukcijā.	Šie	darbi	notiks	
vienlaikus	ar	valsts	finansēto	tilta	remon-
tu.	Jauni	apgaismes	stabi	būs	piemēroti	arī	
rotājumu,	dekoru	izvietošanai.

Ilga Tiesnese

LED apgaismojums 
novada pilsētās

Novada domes 
priekšsēdētājs 

Dagnis Straubergs 
un enerģētiķis Jānis 

Auziņš apskata 
nupat uzstādītos 

apgaismes ķermeņus

Ieeja uz vakara pasākumu no plkst. 18:00  – Ls 5,00 €
Pensionāriem (uzrādot apliecības) un bērniem līdz skolas vecumam –  3,00 €
bērniem, jaunākiem par 3 gadiem – bez maksas.
Pasākumā neielaidīs ar dzērieniem stikla tarā!

2015.gada 11.jūlijā

Juras svetki
Sacensības Ostmalā:
9:30 – smaiļošanā 
11:00 – glābšanas riņķa mešanā ūdenī

DĀVANA no SIA «BAŅĶIS»
un biedrības «Kuivižu zvejnieku apvienība»:
no 10:00 līdz15:00 
VIZINĀŠANĀS JŪRĀ AR ZVEJAS KUĢIEM 
BEZ MAKSAS !!!! 
Laukumā pie kultūras nama:
Tirdziņš ar zivju, mājražojumu un amatniecības preču andelētājiem
12:00 SVĒTKU ATKLĀŠANA
Dailes teātra aktieru ansambļa «ILGA» koncerts
Deju ansambļa «PĒRLE» koncerts «MĪLĒT, DEJOT, ATKĀRTOT»
Atraktīvo MĀSU LEGZDIŅU koncerts
Flamenko dejas
Laša zupas baudīšana

BĒRNIEM - atrakcijas un  citas izklaides 

Spēkošanās stadionā:
10:00 – basketbolā 
13:00 – sviedlīnes un zvejnieku zābaka mešanā

       Zvejnieku parka estrādē 

20:00 KONCERTS «MARHILS UN DRAUGI»
kopā ar Uldi Marhilēviču koncertā piedalīsies Aija Andrejeva un Ivo Fomins

21:30 BALLE 
spēlēs grupas: «LAUKU MUZIKANTI», «OPUS PRO» un  DJ Matthew Nagle

23.00 Loterija !!! – ieejas biļetes piedalās loterijā 
Balvās : Piepūšamā gumijas laiva no a/s «Brīvais vilnis», divritenis no SIA  «Baltic Forest»,

konkurss par 2 ieejas biļetēm uz festivālu POSITIVUS

24:00 SVĒTKU UGUŅOŠANA

22. jūnijā pulksten 19

Jāņu ielīgošana pilskalnā.
Teatralizēts koncertuzvedums
Tās dullās Paulīnes dēļ.
Lomās: Guna Vizbele, Ārija Mikša, 
Inga Ende, Gunita Bisniece, Juris Zālītis, 
Gints Vilims.
Režisors – Eduards Ādmīdiņš.
Piedalās – JDK Randa un SDK Saiva

21.00 balle. Spēlē 3. brigāde.
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 23.	maijā	sporta	un	atpūtas	kompleksā	
Zvejnieku parks	norisinājās	Atvērto	durvju	
diena.	Šāds	pasākums,	kas	pulcē	ne	 tikai	
sportotgribētājus,	bet	arī	 tos	 interesentus,	
kuri	 vēlas	 tuvāk	 iepazīties	 ar	 Zvejnieku 
parka	 piedāvātajiem	pakalpojumiem,	no-
tiek	 jau	 trešo	 gadu.	 Maini dzīvi, kusties 
vairāk!	-	ar	šādu	devīzi	aizritēja	šī	sestdie-
na.	Arī	šogad,	tāpat	kā	pērn,	šī	diena	tika	
rīkota	sadarbībā	ar	Latvijas	Tautas	sporta	
asociāciju.
	 Sākumā	maziem	un	lieliem	sportotgri-
bētājiem	 tika	 piedāvāta	 iespēja	 piedalī-
ties	 interesantās	 aktivitātēs	 un	 izmēģināt	
spēkus	tenisa	laukumā	un	trenažieru	zālē.	
Tie,	 kuri	 vēlējās	 iegūt	 jaunas	 zināšanas	
veselības	 saglabāšanā	un	 saņemt	 atbildes	
uz	 jautājumiem,	 varēja	 noklausīties	 lek-
ciju	par	fizisku	 aktivitāšu	nozīmi	 cilvēka	
dzīvē.	Ļoti	lielu	interesi	piesaistīja	iespēja	
noteikt	 kāju	 dziļo	 vēnu	 stāvokli.	 Pēc	 tās	
tika	sniegtas	speciālista	konsultācijas.	Sa-
vukārt	sporta	laukumā	instruktors	demon-
strēja	brīvdabas	vingrošanas	elementus	un	
piedāvāja	 izdales	 materiālus.	 Pasākuma	
noslēgumā	 bija	 iespēja	 apgūt	 nūjošanas	
pamatus,	jo	ir	svarīgi	iemācīties	nūjot	pa-
reizi,	 lai	 no	 veselības	 viedokļa	 saņemtu	
maksimālu	labumu.
	 Ņemot	 vērā	 iedzīvotāju	 lielo	 intere-
si	 par	 dažādiem	 veselības	 testiem,	 šogad	
Zvejnieku parkā	 plānots	 rīkot	 veselības	
dienu,	kuras	laikā	būs	iespējams	veikt	vai-
rākas	veselības	pārbaudes.

Artūrs Aļebastrovs,
sporta un atpūtas kompleksa 

«Zvejnieku parks» pārvaldnieks

Zvejnieku 
parkā aizritēja 
kārtējā atvērto 
durvju diena

	 Saulītē	 neizcelta	 un,	 iespējams,	 pat	
daudzu	nepamanīta,	visā	Latvijā	darbojas	
bērnu	un	jauniešu	Mazpulka	organizācija,	
apvienojot	 čaklākos	 un	 darbīgākos	 da-
lībniekus.	 Galvenā	 organizācijas	 ideja	 ir	
mazpulku	 dalībniekiem	 iemācīt	 saprast,	
ka,	strādājot	lauksaimniecībā	un	mājsaim-
niecībā,	audzējot	dažādus	augus	un	dzīv-
niekus,	 vērojot	 to	 attīstību,	 redzot	 savus	
sasniegumus	 un	 materiālos	 ieguvumus,	
cilvēks	aug,	attīstās	un	veidojas	stiprs	mie-
sā	un	garā.
	 Pēc	Eiropas	Parlamenta	(EP)	deputātes	
Ivetas	Grigules	ielūguma	pašas	mazpulku	
saknes	-	33	visilgāk	nostrādājušie	vadītāji	
no	visas	Latvijas	-	4.	-	6.	maijā	devās	brau-
cienā	uz	Briseli	Beļģijā.	Grupas	plānā	bija	

gan	EP	apmeklējums,	gan	brīvais	laiks,	lai	
tuvāk	redzētu	pašu	pilsētu.
	 Viena	no	grupas	dalībniecēm,	Liepupes	
mazpulka	vadītāja	Baiba	Mantiņa	darbojas	
ar	mazpulku	jau	15	gadu.	Lielākie	iespaidi	
no	brauciena	palikuši	no	EP	apmeklējuma,	
kā	arī	iespējas	satikt	meitu,	kura	dzīvo	un	
mācās	Briselē.	Skatoties	uz	pilsētu,	radās	
jautājums,	vai	Latvijā	nākotne	 izskatīsies	
tāpat	-	vai	arī	mūsu	paliks	tik	maz,	ka	val-
stī	būs	tik	ļoti	daudz	nelatviešu.
	 Briseles	 braucienā	 grupai	 bija	 brīvais	
laiks,	 ko	 katrs	 izvēlējās	 pavadīt	 pēc	 sa-
viem	ieskatiem.	Baiba	kopā	ar	vēl	dažiem	
grupas	 dalībniekiem	 devās	 uz	 miniatūru	
parku	Mini Eiropa,	 kur	 redzamas	 repro-
dukcijas	 no	 dažādu	 pilsētu	 pieminekļiem	

un	raksturīgākajām	ēkām.	- Katra vieta, ko 
redz pirmo reizi, atstāj savu iespaidu,	-	at-
zīst	Baiba.
	 Otrā	dienā	grupai	bija	EP	apmeklējums,	
kura	 laikā	 bija	 neliela	 lekcija	 par	 Parla-
menta	 darbību,	 tās	 vadītājiem	 un	 citām	
aktualitātēm,	 pēc	 kuras	 sekoja	 deputātes	
I.	 Grigules	 uzruna	 grupai	 un	 atskats	 uz	
jaunākajiem	 notikumiem	 pēdējo	 nedēļu	
laikā,	t.sk.	nedaudz	par	to,	ka	deputāte	EP	
nesen	 pievienojusies	 Eiropas	 liberāļu	 un	
demokrātu	apvienībai.	- Interesanti ir būt 
vietā, kur tiek apspriesti un pieņemti liku-
mi un lēmumi arī sakarā ar mums un kur 
strādā mūsu deputāti. Tāpēc paldies Ivetai 
par iespēju, jo neviens cits nav aizdomā-
jies par to, ka Latvijā ir tāda organizācija 
kā mazpulki, kurā ir cilvēki, kas strādā ar 
bērniem, lai radītu Latvijas nākotni, kurā 
cilvēki zina, kā var darboties laukos, un 
zina, ka ar to arī var nopelnīt. Strādājam, 
lai mūsu lauki nepaliktu tukši.
	 Savukārt	 pēc	 Parlamenta	 apmeklēju-
ma	 grupa	 kopā	 ar	 deputāti	 devās	 vakari-
ņās,	 kur,	 skaļi	 dziedot	 latviešu	dziesmas,	
tika	pavadīts	sirsnīgs	un	visus	saliedējošs	
laiks.	 - Vakariņas bija brīnišķīgas! Maz-
pulku vadītāji no visas Latvijas atbraukuši 
un satikušies! Cik patīkami ir kopā pava-
dīt laiku un parunāties, un uzkrāt pozitīvu 
emocionālo lādiņu, lai pietiek spēka rosī-
ties visu vasaru, jo mazpulcēni darbojas 
tieši šajā gadalaikā. Paldies Ivetai par šo 
iespēju! Iveta ir rosīga un darbīga sievie-
te, zina, ko grib panākt dzīvē. Lai viņai 
izdodas! Kaut būtu vairāk tādu cilvēku kā 
viņa! Ir redzams, ka viņai tiešām interesē 
tas, kas notiek Latvijā, un var tikai novēlēt 
veiksmi, lai izdodas kaut mazliet panākt 
kādas pārmaiņas!

Kaiva Anna Vilnīte

Mazpulku vadītāji viesojas 
Eiropas Parlamentā

Liepupes mazpulka vadītāja Baiba Mantiņa (trešā no kreisās) ar savām kolēģēm un Eiropar-
lamentārieti Ivetu Griguli Briselē

	 Vienā	 no	 maija	 saulainākajām	 dienā	
Salacgrīvas	 un	 Ainažu	 bibliotēkā	 cie-
mojās	 Baldones	 novada	 bibliotekāri.	
Baldones	 vārds	 saistībā	 ar	 bibliotēkām	
rakstos	 rodams	 jau	 1837.	 gadā,	 kad	 pēc	
Jelgavas	mācītāja	V.	Panteniusa	ierosmes	
Baldonē	 nodibina	 bibliotēkas	 biedrību	
un	 bibliotēku	 ar	 130	 sējumiem.	Arhīvos	
atrodami	 dati	 par	 Bauskas	 apriņķa	 Bal-
dones	bezmaksas	 tautas	bibliotēkas	dibi-
nāšanu	1901.	 gadā.	Pēckara	dokumentos	
bibliotēkas	 darbs	 fiksēts	 no	 1953.	 gada.	
1955.	 gadā	 kā	 patstāvīga	 vienība	 no	 tās	
atdalījās	Baldones	 bērnu	 bibliotēka,	 īpa-
šu	 vērību	 veltot	 mazajiem	 lasītājiem.	 
2004.	 gadā	 Baldones	 pilsētas	 bibliotēka	
apvienojās	 ar	 bērnu	 bibliotēku	 un	 tika	
izveidota	Baldones	 pilsētas	 bibliotēka	 ar	
bērnu	 nodaļu.	 Minētā	 īsā	 Baldones	 bib-
liotēkas	vēsture	ir	ļoti	līdzīga	Salacgrīvas	
bibliotēkas	 vēsturei.	Arī	 šodienas	 darbo-
šanās	ir	līdzīga.	Tāpat	abas	bibliotēkas	at-
rodas	apmeklētājiem	ne	visai	piemērotās	
telpās	-	lielā	šaurībā,	līdzīgs	ir	apmeklēju-
mu,	 lasītāju	skaits,	 fonda	 lielums.	Tikša-
nās	reizē	bija	salīdzināmi	un	pārrunājami	
daudzi	jautājumi.	
	 Bez	iepazīšanās	ar	Salacgrīvas	novada	
bibliotēku	darbu	viesi	vēlējās	arī	izbaudīt	
kaut	 ko	 no	mūsu	 novada	 kultūrvēsturis-
kajām	vērtībām.	Liels	paldies	Ainažu	jūr-
skolas	 muzeja	 darbiniecēm,	 kuras	 laipni	
izrādīja	 muzeja	 telpas	 un	 pastāstīja	 par	
jūrskolas	 vēsturi,	 lai	 gan	 bija	 brīvdiena.	
Turpinot	 jūrskolas	 tēmu,	bibliotekāri	de-
vās	 uz	Ainažu	 jūrmalu,	 lai	 savām	 acīm	
redzētu	 akmenī	 veidoto	 Balto sauli,	 par	
ko	bija	 tikai	dzirdējuši	un	 lasījuši.	Baltā 
saule	 ir	 tēlnieka	 Viļņa	 Titāna	 veltījums	
Krišjānim	 Valdemāram.	 Gandrīz	 pirms	

20	 gadiem	 V.	 Titānam	 radās	 doma	 ie-
zīmēt	 Latvijas	 galējos	 punktus.	 Tā	 tapa	
Zilā saule	Kolkā	 un	Zaļā saule	 Strazdē.	
Uzzinājis,	ka	savulaik	K.	Valdemārs,	vei-
cot	 rasējumus	 kartē,	 atzinis	 Kolku	 par	
Eiropas	 centru,	 velkot	 taisnu	 līniju	 uz	
kartes	Kolka	-	Roņusala	-	Ainaži,	tēlnieks	
nolēma	iezīmēt	šos	punktus	ar	Saules	zī-
mēm.	Roņusalā	atrodas	viņa	izkaltā	zīme	
Ugunsbura	 -	 veltījums	 jūrasbraucējiem.	
- Baltā saule tādēļ, ka balts akmens un 
balta ideja. Krišjānis Valdemārs gribēja, 
lai latvieši brauc plašā pasaulē ar saviem 
būvētajiem buriniekiem. Šai viņa gaišajai 
domai lai te paliek šī zīme,	-	par	savu	dar-
bu	ir	teicis	V.	Titāns.	Sākumā	bija	domāts	
šo	akmeni	novietot	tuvāk	centram,	tomēr	
tas	 neiederējās	 tik	 civilizētā	 vidē.	 Vieta	
atradās,	 kur	 ir	 tikai	 pļava,	 jūra,	 smiltis,	
priedes.	 Uz	 noapaļotās	 akmens	 virsmas	
tēlnieks	 iekalis	 pasaules	 kartes	 daļu,	 ko	
šķērso	taisna	bronzas	līnija.	
	 Kā	vēsturisks	objekts	tika	apskatīts	arī	
Ainažu	 mols.	 Vairāk	 nekā	 puskilometru	
garais	posms,	kas	sastāv	no	lieliem	lauk-
akmeņiem,	 būvēts	 1928.	 gadā.	 Uz	 mola	
savulaik	bijis	šaursliežu	dzelzceļa	atzars.	
Mola	 atliekas	 redzamas	 arī	 tālāk	 jūrā	 kā	
lielas	akmens	salas.
	 Lai	 rastos	 iespēja	 apskatīt	 ne	 tikai	
pierobežas	 Latvijas	 pusi,	 bet	 arī	 ielūko-
ties	 Igaunijā,	 ciemiņiem	 pusdienas	 tika	
piedāvāts	baudīt	ārzemēs	-	bijušajā	 Iklas	
robežkontroles	 punktā	 ierīkotajā	 ēstuvē.	
Pārdomas	 raisījās	 un	 palika	 neatbildēts	
Baldones	bibliotekāru	uzdotais	jautājums,	
kāpēc	Latvijas	pusē	-	bijušajā	Ainažu	ro-
bežkontroles	punktā	-	visas	ēkas	stāv	tuk-
šas	un	neizmantotas...
	 Braucot	 atpakaļ	 uz	 Salacgrīvu,	 tika	

apskatīta	vieta,	ka	saistās	ar	tik	populāru	
festivālu	 kā	 Positivus.	 Zvejnieka	 parka	
teritorijas	 lielums	 izbrīnīja	 viesus,	 tāpat	
kā	izbrīnīja	lielie	gulbju	bari	Salacgrīvas	
jūrmalā.	
	 Salacgrīvas	 apskate	būtu	nepilnīga,	 ja	
tajā	 neiekļautu	 Brīvo vilni.	 Visi	 gribēja	
redzēt,	kur	 tad	 ražo	 tās	 slavenās	šprotes.	
Bibliotekāri	cehu	gan	neredzēja,	jo	uzņē-
mums	 aizgājis	 vasaras	 atvaļinājumā,	 bet	
vismaz	zivju	pārstrādes	kompleksa	 foajē	
apskatīja	 ievērojamo	 kultūrvēsturisko	
objektu	 -	 keramikas	 sienas	 panno	Latvi-
jas bākas	keramiķa	Imanta	Klīdzēja	vei-
dotā	 kartē.	 Pirms	 mājupceļa	 baldonieši	
vēl	 aplūkoja	 Salacas	 malas	 promenādi,	
pilskalnu	un...	vēlreiz	 iegriezās	Salacgrī-
vas	bibliotēkā.	
	 Salacgrīvas	 puse	 slavena	 ar	 špro-
tēm,	 Positivus,	 krodziņu	 Pie Bocmaņa,	
Minhauzena pasauli,	 randu	 pļavām	 un	
Vidzemes	 akmeņaino	 jūrmalu.	 Savukārt	
Baldones	 novads	 vēsturiski	 pazīstams,	
pateicoties	dziednieciskajiem	resursiem	-	 
ārstnieciskajām	 dūņām	 un	 minerālūdens	
avotiem.	 Baldone	 reiz	 bijusi	 lielākā	 sēr-
avotu	 un	 klimatiskā	 kūrorta	 vieta	 visā	
Krievijas	 valstī.	 Un	 arī	 tagad	 Baldones	
sēravots	Ķirzaciņa	 vēl	 arvien	 čalo	 un	 tā	
brīnumainās	spējas	dziedēt	slimības	ir	sa-
glabājušās.	
	 Pēc	 viesu	 aizbraukšanas,	 baudījām	
ciemkukuli	 -	 Baldones	 sērūdeni,	 pārru-
nājām	Pierīgas	bibliotekāru	uzaicinājumu	
braukt	ciemos	skatīt	viņu	vēsturiskos	ob-
jektus	-	Balto	pili,	Mencendarbes	muižu,	
observatoriju	u.c.	Un	kāpēc	gan	ne,	ja	tur	
gaida	jauniepazītie	kolēģi!

Hedviga Inese Podziņa

Pierīgas bibliotekāri
Salacgrīvas novadā

	 Noslēdzot	 konkursu	 Gudrs, vēl gud-
rāks,	6.	maijā	Liepupes	vidusskolas	skol-
niece	Elva	Paula	Martinsone	kopā	ar	au-
dzinātāju	Baibu	Dobeli	devās	uz	Rīgu,	lai	
tiktos	ar	Valsts	prezidentu	Andri	Bērziņu,	
bet	11.	maijā	ar	sporta	skolotāju	Mārīti	Sa-
kārni	-	uz	Tartu,	zinātnes	centru	AHHAA. 
Emocijas,	 piedzīvojumi,	 jauni	 draugi	 no	
pasākuma	un	jaukas	atmiņas.

Suminām 
Elvu Paulu 
Martinsoni

Liepupes vidusskolas skolniece Elva Paula 
Martinsone kopā ar Valsts prezidentu Andri 
Bērziņu
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	 21.	maijā	 Salacgrīvas	 novada	Steliņos 
notika	jau	astoto	Plostnieku	svētku	atklā-
šana.	Visu	dienu	kārtīgi	strādājuši	un	lielā-
ko	skaitu	plosta	pleņu	sasējuši,	 jaunie	un	
vecie	plostnieki	stājās	goda	ierindā,	lai	pa-
celtu	plostnieku	karogu.	Šajā	svētku	reizē	
pēc	plosta	kapteiņa	Jura	Smalkā	ieteikuma	
to	izdarīja	Raitis	Alksnis	un	Imants	Dam-
bis.
 - Laikapstākļi varbūt visdažādākie, bet 
brīdī, kad jāpaceļ svētku karogs un jā-
sumina plostnieki, Steliņos vienmēr spīd 
saule un ir silts, -	atklājot	svētkus,	sacīja	
Salacgrīvas	kultūras	nama	vadītāja	Pārsla	
Dzērve.	 Savukārt	 novada	 domes	 priekš-
sēdētājs	 Dagnis	 Straubergs	 uzsvēra	 šo	
svētku	nozīmību:	 -	Ar šo zīmīgo pasāku-
mu uzsākam vasaru. Prieks par vecajiem 
plostniekiem, kuri stingri tur šo tradīciju, 
bet īpašs prieks par jaunajiem, kuri gatavi 
mācīties un šo tradīciju turpināt, jo - kāds 
būs vasaras sākums, ja šī tradīcija netur-
pināsies? Mūsu pilsētai un novadam šie ir 
lieli svētki. 
	 Kā	 ierasts,	 jau	 astoto	gadu,	 visi	 plost-
nieki	un	saimnieces	parakstījās	goda	grā-
matā,	 atzīmējot,	 kurš	 tur	 ir	 pirmo	 reizi,	
kurš	 ilgstoši,	 lai	 zinātu,	 kuri	 sestdienā	 ar	
plostu	 dosies	 līdz	 pat	 Salacgrīvai.	 Plost-
nieku	goda	grāmatā	no	pašas	pirmās	 rei-
zes	 (atjaunotās	 plostu	 siešanas	 svētkiem	
2008.	 gadā)	 parakstījušies	 visi	 plosta	 sē-
jēji	un	saimnieces.	Pirmais	savu	parakstu	
grāmatā	atstāja	R.	Alksnis	-	menedžeris	un	
šo	 svētku	kopā	 turētājs	kopš	2008.	gada.	
Nākamais	 bija	 izturīgais,	 atbildīgais,	
vienmēr	un	visur	klāt	esošais	 jaunu	ideju	
iniciators	un	 jauno	plostnieku	apmācītājs	
J.	 Smalkais	 -	 plosta	 kapteinis.	 Arī	 Juris	
Rozmiaņecs	ir	šajos	svētkos	no	paša	sāku-
ma,	 vienmēr	 ļoti	 aktīvs	 un	 atsaucīgs,	 šo-
gad	 vairāk	 deva	 padomus	 jaunajiem.	Sa-
vus	 parakstus	 goda	 grāmatā	 atstāja	 Jānis	
Ozols,	kurš	no	jauno	kārtas	nu	pieskaitīts	
pie	 vecajiem	 plostniekiem,	 ilggadējs	 un	
pieredzējis	 plostnieks	 Elmārs	 Lūsis,	An-
dris	 Rozmiaņecs,	 kurš	 plostnieku	 rindās	
no	 pirmās	 līdz	 pēdējai	 dienai	 ir	 jau	 otro	
gadu,	Guntis	Sproģis	-	drusku	veterāns,	jo	
plostu	sien	jau	piekto	gadu,	Ziedonis	Ģēr-
manis,	kurš	plostu	sien	otro	gadu,	Imants	 

Plostnieku svētki

Dambis	-	cilvēks,	kurš	nometnē	ir	pirmais	
un	aiziet	pēdējais,	Valdis	Krauklis	-	smago	
airu	vilcējs	un	laivotājs	Genādijs	Sigājevs.	
Pirmo	 reizi	 goda	 grāmatā	 parakstījās	 un	
plostu	 siešanā	 piedalījās	Aigars	 Dambis,	
Emīls	Eglītis,	Raitis	Graudiņš,	Gatis	Ģēr-
manis,	Emīls	Ļebedevs,	Beāte	Kūzika	un	
Samanta	 Pinkēviča.	 Šajos	 svētkos	 allaž	
neiztikt	bez	dūmotājiem	-	 svaigo	 reņģīšu	
kūpinātājiem	Harija	Megera,	Harija	Zālī-
ša	 un	Egīla	Celmiņa	un	 saimniecēm	Ru-
tas	 Birkenbergas,	Aijas	 Ozoliņas,	 Ineses	
Dzērves,	Ilgas	Līdakas,	kura	pie	reizes	ir	
arī	pierakstītāja	un	mediķis.	
	 Ar	 klusuma	 brīdi	 plostnieku	 svētku	
dalībnieki	pieminēja	 tos	vīrus,	kuru	vairs	
nav	 plostu	 sējēju	 vidū,	 -	Ēriku	Šmitu	 un	
Magnusu	 Lindi.	 Anita	 Dzirnupe	 veltīja	

plostniekiem	 savas	 dzejas	 rindas,	 un	 tad	
jau	 bija	 laiks	 jauno	 plostnieku	 prasmju	
pārbaudījumiem,	 gardam	 mielastam,	 ko-
pīgām	dziesmām	un	sarunām.	
	 Sestdienas	 pusdienlaikā,	 kad	 plosts	
devās	 ceļā	 no	 Steliņiem	 uz	 Salacgrīvu,	
laiks,	šķiet,	bija	nolēmis	pārbaudīt	ne	tikai	
plostniekus,	 bet	 arī	 sagaidītājus.	 Kamēr	
plosts	tuvojās	Jahtu	laukumam	Salacgrīvā,	
svētku	 organizatori	 bija	 izlēmuši	 svētkus	
pārcelt	 kultūras	 namā	un	pēc	piestāšanas	
pie	 promenādes	 vīri	 un	 sievas	 devās	 sil-
tās	telpās.	Viņus	uzrunājot,	kultūras	nama	
vadītāja	sacīja:	- Mulsums jūsu un pārējo 
sejās ir redzams. Kamēr jūs kuģojāt, mēs 
izdomājām, ka savu vēja un slapjuma por-
ciju jau būsiet dabūjuši, tālab nolēmām 
sumināšanu veikt sausumā un siltumā. 

	 Par	 atkļūšanu	 uz	 Salacgrīvu	 kapteinis	
J.	Smalkais	sacīja:	- Atbraucām ļoti teica-
mi, bija ļoti labs kolektīvs un par laikap-
stākļiem es nesūdzos, ir bijuši vēl sliktāki. 
Viss ir nopietnā kārtībā. Aicinu jauniešus 
turpināt šo tradīciju, jo es i’ palicis pēdē-
jais. Arī	R.	Alksnim,	no	krasta	raugoties,	
viss	 izskatījies	 ļoti	 labi,	 jo	ūdens	upē	bi-
jis	 pietiekams.	Viņš	 tikai	 bažījās,	 vai	 un	
kā	 varēs	 padancot	 ar	 garajiem	 gumijas	
zābakiem	kultūras	nama	zālē.	Viņš	patei-
cās	visiem,	kas	piedalījās	svētkos:	- Tie ir 
domāti jums, mēs esam kā amatieraktie-
ri, kas jums šeit kaut ko parāda.	Tad	tika	
sumināti	tie	plostnieki,	kuri	atkuģoja	līdz	
Salacgrīvai.	
	 Paldies	cilvēkiem,	bez	kuru	līdzdalības	
svētki	 nebūtu	 iespējami:	 Ligitai	Dambei,	
Andrim	Jirgensonam,	Ivaram	Tomsonam,	
fotogrāfam	Arvīdam	Šimim,	pasākuma	fi-
nansiāli	mantiskajiem	atbalstītājiem	-	SIA	
Baņķis	 par	 reņģītēm,	 AS	 Brīvais vilnis 
par	 garšvielām	 un	 konserviem,	 SIA	Ku-
bikmetrs	 par	 malku,	 tirdzniecības	 uzņē-
mumam,	 Dukšu	 ģimenei	 par	 brīnišķīgo	
Steliņu	pļavu,	Uldim	Pūsildam	par	 laivu,	
Edmundam	 Birkenbergam,	 Visvaldim	
Šrenkam	un	novada	domei.	
	 Šajā	 reizē	 ar	 plostu	 peldēja	 arī	 Gau-
jas	 plostnieki	 korņiks	 Ilmārs	 Strauts	 un	
vārnas	Agnija	Strauta	un	Nelda	Āboliņa.	 
I.	 Strauts	 atzina,	 ka	 viņiem	 bijis	 liels	
prieks	 ierasties	 un	 pavērot	 šo	 braucienu,	
salīdzināt	sevi	ar	salacgrīviešiem.	- Atzīšu, 
ka jums tomēr ir labāk - daudz interesan-
tāk.	Savukārt		A.	Strauta	bilda:	- Nav sliktu 
laikapstākļu, ir tikai nepiemērots apģērbs. 
	 Pēc	 sumināšanas	 un	 sveikšanas	 laiks	
bija	klāt	koncertam	Lejup pa Salacu,	kurā	
uzstājās	postfolka	grupa	Vecpilsētas dzie-
dātāji,	 ansamblis	Dziedātprieks,	deju	ko-
pas	Randa,	Saiva, Tingeltangels un	pūtēju	
orķestris	Enkurs. 
	 Jāpiemin,	 ka	 rīta	 pusē	 līdz	 pat	 plostu	
sagaidīšanai	 Jahtu	 laukumā	 notika	 amat-
nieku	tirdziņš,	kurā	muzicēja	All Remem-
ber,	Labi, ka tā,	Vecpilsētas dziedātāji	un	
ansamblis	Dziedātprieks.

Ilga Tiesnese

Ar dziesmām un smagu airēšanu plosts tuvojas Salacgrīvas Jahtu ostai

Šoreiz plostnieki tiek sumināti kultūras namā - siltāk un no gaisa nekas nepil virsū…

	 5.	 jūnijā	 Salacas	 upē	 gandrīz	 visā	 tās	
garumā	izlaisti	2	miljoni	nēģu	kāpuru.	Jau	
janvārī	aptuveni	200	kilogrami	nēģu	tika	
nodoti	 zivju	 audzētavai	Kārļi	 ikru	 iegu-
vei.	Par	to	liels	paldies	jāsaka	SIA	Aļģes 
īpašniekam	Jānim	Krūmiņam,	kurš	nākot-

nes	nēģu	lomu	labā	šos	200	kg	audzētavai	
nodeva,	 par	 to	 saņemot	 tikai	 simbolisku	
atlīdzību.	 Viņš	 pats,	 talkā	 ņemot	 savu	
mazdēlu,	arī	Jāni	Krūmiņu,	un	sadarbībā	
ar	zivju	audzētavas	Kārļi	pārstāvjiem,	iz-
audzētos	kāpurus	izlaida	Salacas	upē.

	 Zivju	audzētavas	direktors	Jānis	Balo-
dis	pastāstīja,	ka	no	izlaistajiem	kāpuriem	
par	nēģiem	izaug	aptuveni	2%,	optimistis-
kākajā	gadījumā	-	5%.
	 Finansējums	 nēģu	 kāpuru	 izaudzēša-
nai	 iegūts	Zivju	 fonda	finansētā	projektā	

Nēģu populācijas pavairošana Salacas 
upē	un	kopā	ar	Salacgrīvas	novada	domes	
finansējumu	ir	3640	eiro	(87%	projekta	fi-
nansējums).	

Solvita Kukanovska,
projekta koordinatore 

Salacas upē izlaisti 2 miljoni nēģu kāpuru
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	 Ar	priecīgu	saviļņojumu	sākās	15.	maijs	
Liepupes	 vidusskolas	 9.	 klases	 audzēk-
ņiem	un	viņu	audzinātājai	Inesei	Brokai	-	
klāt	tradicionālā	Zvana	diena!	Laiks	ir	va-
rens	mākslinieks,	 tas	9	gadu	garumā	 līdz	
nepazīšanai	pārbaudījis	un	pārveidojis	tos	
mazos	pirmklasniekus,	kuri	kādreiz	 ienā-
ca	Liepupes	vidusskolā,	bikli	mammai	pie	
rokas	pieķērušies.
	 8.	klase	kopā	ar	audzinātāju	Ritu	Cīruli	
bija	 parūpējušies	 par	 jauku	 atmiņu	 stun-
du	saviem	vecākajiem	biedriem.	Vispirms	
atmiņu	 takas	 veda	 pie	 sākumskolas	 au-
dzinātājas	Daigas	Krūzes.	Visi	 tika	 lūgti	
apsēsties	savos	sākumskolas	solos	(tie	pa	
šiem	deviņiem	gadiem	kļuvuši	tik	mazi!),	
skolotāja	 Daiga	 nedaudz	 pakavējās	 at-
miņās	 par	 pirmajiem	 neveikli	 vilktajiem	
burtiņiem	 un	 sarežģītajiem	 matemātikas	
uzdevumu	 pinekļiem	 un	 beidzot	 atdeva	
bērniem	 viņu	 sākumskolas	 projektu	ma-
pītes,	ko	visi	ar	lielu	interesi	aplūkoja,	ar	
smaidu	 atcerēdamies	 savus	 pirmos	 soļus	
pasaules	 izzināšanā.	 Tālāk	 bija	 jāiet	 pa	
pamatskolas	 gaiteņiem,	 mēģinot	 atcerē-
ties	vai	uzminēt,	 cik,	piemēram,	 skolā	 ir	
mācību	kabinetu	durvju	un	cik	pakāpienu	
no	3.	līdz	1.	stāvam.	Tad	tika	vērtas	mū-
zikas	 kabineta	 durvis,	 un,	 mūzikas	 sko-
lotājas	 Veltas	 Ločmeles	 laipni	 aicināti,	 
9.	klases	skolēni	nodziedāja	Imanta	Kal-
niņa	 dziesmu	 Smilšu rausis,	 kas	 visos	
uzjundīja	 mīļas	 un	 smeldzīgas	 atmiņas	
par	jau	aizgājušo	bērnību.	Skolas	iekšējā	
pagalmā	tika	organizētas	savdabīgas	spor-
tiskas	 aktivitātes	 tālpūšanā.	 Nobeigumā	
skolēni	 zīmēja	 novēlējumu	 savai	 skolai	
un	prezentēja	to	-	lai	vienmēr	skolā	būtu	
bērni,	lai	viņi	vienmēr	mācītos	un	darbo-
tos	ar	prieku,	 lai	 ikdienā	būtu	visu	emo-

ciju	pārpilnība	-	gan	mīlestība,	gan	drau-
dzība,	 gan	 laime,	 gan	 bēdas.	Dažu	 zēnu	
zīmējumi	bija	veltīti	mājturības	skolotāja	
A.	Bērziņa	iemācītajām	dzīves	prasmēm,	
daži	 skolēni	 bija	 zīmējuši	 skolas	 logo	 -	
liepas	lapu,	daudzos	zīmējumos	bija	attē-
lota	bezgalības	zīme	-	lai	Liepupes	skola	
pastāvētu	 mūžīgi.	 Aktivitāšu	 noslēgumā	
vēl	 tika	pārbaudīta	atjautība	un	erudīcija	
mīklu	minēšanā,	ko	patīkamāku	vērta	sal-
dās	balvas	-	konfektes.
	 Pēc	 atmiņu	 taku	 izstaigāšanas	 skolas	
zvans	 aicināja	 uz	 kopīgu	 atmiņu	 stun-
du	 skolas	 aktu	 zālē,	 kur	 bija	 sapulcējies	
viss	 skolas	 kolektīvs,	 lai	 kopīgi	 atskatī-
tos	 uz	 pamatskolā	 pavadītajiem	 gadiem,	
dotu	 ceļamaizē	 līdzi	 skolotāju	 nopietnās	
pamācības	 un	 padomus	 un	 skolasbiedru	
apsveikumus,	 uzmundrinājumu	 un	 atbal-
stu.	Zāli	rotāja	skolotājas	Marikas	Skujas	
veidotās	 ziedu	 kompozīcijas.	 Pasākumu	
vadīja	8.	klases	skolniece	A.	Dāboliņa	un	 
11.	klases	skolnieks	R.	Keišs.	Annija,	uz-
runājot	 9.	 klases	 skolēnus,	 teica,	 ka	 viņi	
atšķiras	 no	 visiem	 iepriekšējiem,	 jo	 vi-
ņiem	 ir	 katram	 savi	 uzskati,	 sapņi,	 cerī-
bas,	 ilgas,	 vēlmes,	 atmiņas,	 padarītie	 un	
nepadarītie	 darbi,	 un	 aicināja	 atskatīties	
uz	ceļu,	kas	jau	noiets,	un	samēroties	spē-
kiem	ar	to	ceļu,	kas	vēl	ejams	pretī	pilnī-
bai.	 Savukārt	 Rihards	 atgādināja,	 ka	 nu	
būs	jāsasprindzina	visi	spēki	un	jāaizmirst	
par	putnu	dziesmām	un	izklaidēm,	jo	klāt	
eksāmenu	sesija.	
	 1.	 klases	 mazie	 ķipari,	 ar	 kuriem	 
9.	klase	Ziemassvētkos	kopīgi	rotāja	eglīti	
un	 gāja	 rotaļās,	 mūzikas	 skolotājas	 Sol-
veigas	Bokas	vadībā	azartiski	nodziedāja	
dziesmu.	 Sākumskolas	 mūzikas	 pulciņš	
skolotājas	 Veltas	 Ločmeles	 vadībā	 atkal	

9. klases Zvana diena 
Liepupes vidusskolā - 

ar bezgalības zīmi

dziedāja	Smilšu rausi,	pievienojās	arī	paši	
pasākuma	gaviļnieki.	
	 Un	tad	jau	ceļa	vārdus	un	laba	vēlēju-
mus	 teica	 skolas	 direktore	Arta	 Rubeze,	
dāvājot	katram	kladi	ar	skolas	fotogrāfiju	
uz	vāka	un	visu	skolotāju	parakstiem,	bet	
direktores	 vietniece	 Ira	 Janiša	 savā	 runā	
uzteica	 visu	 9.	 klases	 skolēnu	 sasniegu-
mus	mācībās	un	mācību	olimpiādēs,	spor-
tā	un	interešu	izglītībā.
	 Devītklasnieki	 teica	 paldies	 skolotā-
jiem	par	dzīves	krāsām,	ko	viņi	kopīgajā	
darbā	 palīdzējuši	 saskatīt:	 par	 atklātību,	
precizitāti	un	praktiskumu,	par	aizrautību	
un	uzdrošināšanos,	dzīvesprieku	un	gudrī-
bu,	par	mūzikas	un	gara	pasaules	izzināša-
nu,	par	sapratni	un	piedošanu.	
	 Klases	audzinātāja	Inese	Broka	audzēk-
ņiem	 novēlēja	 dzīvē	 katru	 darbu	 darīt	 ar	
mīlestību	un	prast	novērtēt	to,	kas	viņiem	
ir	dots,	kā	arī	vēlēja	veiksmi	eksāmenos.
	 8.	klases	skolēni	dāvināja	katram	topo-

šajam	skolas	beidzējam	simbolisku	zvani-
ņu	un	savdabīgu	un	atbilstošu	nomināciju.	
Un	 tad	 pirmklasnieki	 iezvanīja	 9.	 klases	
pēdējo	stundu	pamatskolā.	Tajā	piedalījās	
arī	 visas	 bijušās	 audzinātājas:	 D.	 Krūze,	 
A.	 Rubeze,	 I.	 Janiša.	 Prezentācijās,	 ko	
bija	 izveidojušas	 skolotājas	 Ira	 un	 Inese,	
vēlreiz	kopīgi	tika	cilātas	atmiņas	par	no-
tikumiem	no	1.	 līdz	9.	klasei.	A.	Rubeze	
aicināja	 skolēnus	 savās	 kladītēs	 ierakstīt	
šīs	 dienas	 iespaidus.	 Pēc	 stundas,	 brīdi	
pakavējušies	 klasē,	 skolēni	 aizsteidzās	
fotografēties	un	vākt	parakstus	no	saviem	
skolasbiedriem.	
	 Liels	paldies	skolēnu	vecākiem	par	sa-
rūpēto	dāvanu	skolai	-	vītolu,	kas	turpmāk	
augs	 skolas	 dārzā	 un	 arī	 gaidīs	 ciemos	 -	
līdz	bezgalībai!

Inese Broka,
Liepupes vidusskolas 9. klases 

audzinātāja

Liepupes vidusskolas devītklasnieki un viņu audzinātāja Inese Broka pēdējā zvana dienā

Izglītojoša ekskursija un 
pieredzes apmaiņa 

Rēzeknē un Rēzeknes novadā

Salacgrīvas 
novada 
mūzikas, 
mājturības un 
tehnoloģiju 
un vizuālās 
mākslas 
skolotāji 
Latgales 
vēstniecībā 
Gors

	 Maija	 beigās	 Salacgrīvas	 no-
vada	mūzikas,	mājturības	un	teh-
noloģiju	un	vizuālās	mākslas	sko-
lotāji	devās	izglītojošā	ekskursijā	
un	pieredzes	apmaiņā	uz	Rēzekni	
un	 Rēzeknes	 novadu.	 Gides	 El-
zas	pavadībā	iepazinām	Latgales	
vēstniecību	Gors,	bijām	pasaules	
līmeņa	 koncertzālē,	 dzirdējām	
mēģinājumu	 vakara	 koncertam	
un	 pārliecinājāmies	 par	 kon-
certzāles	 akustiku.	 Tālāk	 devā-
mies	 uz	 Austrumlatvijas	 radošo	
pakalpojumu	 centru	 Zeimuļs	 -	 
bērnu	 un	 jauniešu	 interešu	 iz-
glītības	 centru	Rēzeknes	 pilsētā.	
Šajā	pašvaldības	iestādē	darbojas	
83	 izglītības	 programmas.	 Gide	
Olita	 iepazīstināja	 ar	 plašajām	

dažādu	 pulciņu	 telpām,	 kurās	
bija	izvietotas	bērnu	darbu	izstā-
des.	Ekskursijas	turpinājumā	de-
vāmies	 uz	 Gaigalavu.	 Pa	 ceļam	
piestājām	 pie	 Dricānu	 baznīcas,	
kuras	 dārzā	 atdusas	 vēsturnieks,	
etnogrāfs,	garīgo	dziesmu	melo-
diju	 autors	 un	 izdevējs	 Gustavs	
Manteifelis.	 Gaigalavā	 senlaiku	
mūzikas	 instrumentu	 darbnīcā	
mūs	sagaidīja	smaidīgais	Gunārs	
Igaunis.	 Viņš	 izveidojis	 un	 ie-
kārtojis	 muzeju	 un	 instrumentu	
darbnīcu,	 demonstrēja,	 kā	 skan	
atjaunotie	 un	 paša	 izgatavotie	
instrumenti,	 turklāt	 pastāstīja,	
kādā	 ceļā	 instruments	 pie	 viņa	
nonācis,	 mācīja	 spēlēt	 cītaru	 un	
citus	 instrumentus.	 Nodarbības	

beigās	 izveidojās	 orķestris.	 Visi	
priecīgi	dziedāja	un	spēlēja.	Vē-
rodami	 Latgales	 kultūrvidi,	 de-
vāmies	uz	ūdenstūrisma	attīstības	
centru	Bāka,	kas	atrodas	Lubāna	
ezera	krastā,	un	Lubāna	mitrāju.	
Arī	 šeit	gids	pastāstīja	par	 atpū-
tas	 iespējām	un	neparasto	putnu	
daudzveidību	 Lubāna	 mitrājā.	
Bija	iespēja	skatīt	Latgales	kera-
miķu	darbus.	
	 Diena	bija	bagāta	ar	dažādām	
jaunām	 atziņām	 un	 iespaidiem.	
Paldies	 novada	 domes	 izglītības	
speciālistei	Antrai	Paeglei	par	at-
balstu.

Velta Ločmele,
Liepupes vidusskolas skolotāja, 
metodiskās apvienības vadītāja

	 Atzīmējot	 Latvijas	 preziden-
tūru	 Eiropas	 Savienības	 Padomē	
2015.	 gada	 pirmajā	 pusē,	Nacio-
nālais	 kino	 centrs	 sadarbībā	 ar	
Latvijas	 prezidentūras	 Eiropas	
Savienības	 Padomē	 sekretariātu	
īstenojis projektu Latvijas filmu 
izlase	 -	 izveidota	apjomīga	filmu	
kolekcija	 DVD	 formātā	 (25	 dis-
ki),	 kurā	 apkopotas	 Latvijas	 ki-
novēstures	 būtiskākās	 parādības	
un	 spilgti	mūsdienu	 kinomākslas	
paraugi.	
	 Kolekcijas	 saturu	 veidoja	
piecu	 filmu	 nozares	 ekspertu	
grupa.	 Diskusiju	 rezultātā	 izla-
sē	 ievietotas	 70	 Latvijas	 filmas	 
(10	 spēlfilmas,	 16	 dokumentālās	
un		44	animācijas	filmas),	grupētas	
divos	 hronoloģiskos	 periodos	 -	 
klasiskais	 kino	 un	 mūsdienas.	
Filmas	 sadalītas	 vairākās	 grupās.	
Spēlfilmu klasika	-	Purva bridējs,	
Četri balti krekli,	Pie bagātās kun-
dzes,	Ezera sonāte,	Limuzīns Jāņu 
nakts krāsā. Dokumentālo filmu 
klasika	 -	 Baltie zvani,	 Krasts,	
Vecāks par desmit minūtēm,	
Šķērsiela,	 Krustceļš. Animācijas 
filmu klasika	 -	 Arnolda	 Burova	
filmas	Ki-ke-ri-gū!, Tīģeris Ņau-
ņau,	Puķu Ansis,	Dullais Dauka,	
Bums un Piramidons,	Vanadziņš; 
telefilmas	 Rīga	 filmas	 Zelta sie-
tiņš,	Skudriņa Tipa,	Brīnumputns,	
Zaķīšu pirtiņa,	Kabata,	Man, vie-
nai māsiņai. Spēlfilmas	 -	Kurpe,	
Ūdensbumba resnajam runcim,	
Sapņu komanda 1935,	Cilvēki tur,	
Mammu, es tevi mīlu. Dokumentā-
lās filmas	-	Lailas	Pakalniņas	dar-
bi	Veļa,	Prāmis,	Pasts,	Leiputrija; 
Olu kundze,	 Piejūra, Tramvajs, 

vārdā Kalpotājs,	 Stacijas,	 Klu- 
cis - nepareizais latvietis,	Doku-
mentālists,	EscapingRiga. Animā-
cijas filmas bērniem	-	Neparastie 
rīdzinieki,	 Desas piedzīvojumi,	
Visi kakti norasoja,	Kalado 2002,	
Aiz deviņi ezeriņi,	Pirms aizmieg 
ūdeņi visi,	Kad āboli ripo,	Kā brā-
lītis Trusītis uzvarēja lauvu,	Ur-
sus,	Kā Lupatiņi mazgājās,	Kora 
turneja. Animācijas filmas pieau-
gušajiem	 -	Akmeņi manās kaba-
tās,	Zelta zirgs.	 Izlases	 25	DVD	
diskiem	komplektā	sagatavots	arī	
izsmeļošs	 informatīvi	 izglītojošs	
bilingvāls	 katalogs	 (latviešu	 un	
angļu	 valodā)	 par	 visām	 filmām	
un	to	autoriem.	
	 Latvijas	 filmu	 izlasi	 paredzēts	
izplatīt	 gan	 Eiropas	 valstīs,	 pre-
zentējot	 Latvijas	 kā	 prezidējošās	
valsts	 ES	 Padomē	 audiovizuālās	
kultūras	bagātības,	gan	arī	Latvi-
jas	 mācību	 iestādēs	 un	 bibliotē-
kās,	nodrošinot	bagātīgu	informā-
ciju	par	Latvijas	 kinovēstures	un	
mūsdienu	 kinoprocesa	 nozīmīgā-
kajām	tendencēm.	
	 Salacgrīvas	 novads	 saņēmis	
trīs	DVD	komplektus	 -	 divus	 iz-
glītojošām	 iestādēm,	 vienu	 bib-
liotēkām.	 Šobrīd	 filmu	 kolekcija	
atrodas	 Salacgrīvas	 bibliotēkā,	
bet	 pēc	 nepieciešamības	 jebkuru	
filmu	dažu	dienu	 laikā	var	nogā-
dāt	 kādā	 citā	 novada	 bibliotēkā.	
Tātad	aicinām	iegriezties	tuvākajā	
bibliotēkā,	 izteikt	 vēlmi	 skatīties	
konkrētu	 filmu,	 un	 jums	 būs	 ie-
spēja	to	darīt.	Jāpiebilst,	ka	filmas	
atļauts	skatīties	tikai	uz	vietas	bib-
liotēkas	telpās.

Hedviga Inese Podziņa

Latvijas kino izlase 
bibliotēkās un skolās
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	 16.	maijā	Salacgrīvā	notika	jau	desmi-
tais	 senioru	 deju	 kolektīvu	 saiets	 Saivas 
jampadracis,	 kura	 iedibinātāja	 ir	 kolek-
tīva	 vadītāja	 Valentīna	 Kalniņa.	 Šogad	
pasākums	 notika	 ar	 īpaši	 plašu	 vērienu	
un	 bija	 starptautisks,	 jo	 piedalījās	 deju	
kolektīvi	 no	 Zviedrijas,	 Igaunijas,	 Lietu-
vas	un	Latvijas.	Svētku	koncertā	uzstājās	
Zviedrijas	 somu	 biedrības	 apvienotais	
deju	 kolektīvs	 Tullimylly (Dzirnavas)	 no	
Tošhellas	un	Vimmaset	no	Halstahamma-
ras,	Patrepselis	no	Radvilišķiem	Lietuvā,	
deju	kolektīvs	no	Tori	pilsētas	Igaunijā	un	
Latvijas	kolektīvi:	vistālākais	-	Ludzas	At-
vasara,	bet	bija	arī	Sidrabdancis	no	Sigul-
das,	Baltābele	no	Garkalnes,	Saulgrieži	no	
Saulkrastiem,	Tacis	no	Carnikavas,	Sagša 
no	Limbažiem	un	Saiva	no	Salacgrīvas.	
	 Pasākuma	 saimniecei	 Valentīnai	 Kal-
niņai	 todien	 satraukuma	vairs	 nebija,	 bet	
pirms	 tam	gan	divas	nedēļas,	kamēr	visu	
salikuši	 kopā,	 bijusi	 uztraukusies.	 - Bet 
man ir ļoti laba komanda - «Saiva», labs 
kolektīva prezidents Ilze Ķemere un palīgi 
Rita, Jānis, Aigars, Dace, Vizma, Maija, 
visi strādāja kā mazas bitītes, viss tika iz-
darīts, ko nu vairs uztraukties, - viņa	smai-
dīja	vien.
	 Koncertu	 folkloras	 kopas	Cielava	 va-
dītāja	 Zenta	 Mennika	 atklāja	 ar	 apdzie-
dāšanās	 dziesmu	 un	 katram	 kolektīvam	

tika	pa	kādam	jestrākam	vārdam. - Šodien 
pie mums sabraukuši tāli un tuvi ciemiņi. 
Koncertā skatīsimies dančus, kādus viņi 
atveduši, jo koncerta pirmajā daļā uzstā-
sies visi kolektīvi, bet otrajā būs jaunrades 
deju konkurss. Lai mums visiem lustīgs 
«Saivas jampadracis»! -	viņa	vēlēja.
	 Pirmie	 uz	 skatuves	 kāpa	 saimnieki	 -	
Salacgrīvas	novada	senioru	deju	kolektīvs	
Saiva	ar	deju	Kādu mūžu Laima lika.	Tālāk	
kā	 vienā	 elpas	 vilcienā	 pazibēja	 23	 kon-
certa	dejas.	Pirms	jaunrades	deju	konkursa	
viesi	pateicās	par	jauko,	sirsnīgu	un	mīļo	
uzņemšanu.	 Patrepselis	 no	 Lietuvas	 ne	
tikai	pasniedza	dāvaniņas,	bet	aicināja	nā-
kamgad	Saivu	ciemoties	pie	sevis.	Zvied-
rijas	somu	biedrības	dejotāji	un	Vimmaset 
pateicās	par	 iespēju	piedalīties	pasākumā	
un	 paskatīties,	 kā	 latviešu	 tauta	 dejo,	 un	
redzēt	daļu	no	latviešu	kultūras.	Par	iespē-
ju	viesoties	Salacgrīvā	un	sirsnīgo	uzņem-
šanu	 viņi	 sacīja	 lielu	 paldies	 pašvaldības	
vadībai,	 Saivas	 vadītājai	 V.	 Kalniņai	 un	
viesu	mājas	Kraukļi	saimniekam	Edmun-
dam	 Birkenbergam.	 Tuvākie	 kaimiņi	 -	
dejotāji	 no	Tori	 -	Salacgrīvā	viesojās	 jau	
sesto	reizi	un	šajos	pavasara	svētkos	siltie	
sveicieni	 no	 Igaunijas	 dienvidiem	mums	
Latvijas	ziemeļos	ļoti	noderēja.	
	 Svētki	 turpinājās	 un	 nopietnākajā	 da- 
ļā	 -	 jaunrades	deju	konkursā	-	šogad	 tika	

pieteiktas	 septiņas	 dejas.	 Saivas	 vadītāja	
uzsvēra,	ka	 tie	 ir	deju	pirmatskaņojumi	 -	
pirmdejojumi,	 tās	neviens	vēl	nav	 redzē-
jis.	 - Mēs noteikti atbalstīsim dejotājus 
un paldies kolektīviem, viņu vadītājiem 
un horeogrāfiem par drosmi, pacietību un 
māku veidot jaunas dejas! Jaunrades	kon-
kursam	iesniegtās	dejas	vērtēja	žūrija:	ilg-
gadīga	Saivas	dejotāja	Valda	Logina,	Cie-
lavas	vadītāja	Z.	Mennika	un	Salacgrīvas	
kultūras	nama	vadītāja	Pārsla	Dzērve.	Sa-
lacgrīvieši	šogad	jaunrades	deju	konkursā	
nepiedalījās.	
	 Žūrija	 vērtēja	 Sagšas	 deju	Es nenācu 
šai vietā,	Baltābeles	 dejas	Uz kariņu es 
aizgāju	un	Lai dzīvo jaunība,	Saulgriežu 
Barabolju,	 Sidrabdanča Trejpolku,	 Tača 
Manu zivtiņu	un	Atvasaras Sīveņa meilo. 
Koncerta	 izskaņā	 skaistu	 punktu	 pielika	
Saivas	izdejotais	Saivas jampadracis.
	 Kamēr	 žūrija	 apdomājās	 un	 apkopoja	
rezultātus,	mājas	saimnieki,	aicinot	kolek-
tīvu	 vadītājus	 uz	 skatuves,	 teica	 paldies	
tuvajiem	un	 tālajiem	draugiem	 -	Sidrab-
dancim	 (vadītāja	 Dagnija	 Liepiņa),	 Ta-
cim	(vad.	Andis	Lēnmanis),	Sagšai	(vad.	
Ineta	 Indriksone),	 Atvasarai	 (vad.	 Sar-
mīte	Stapule-Zagorska),	Baltābelei	 (vad.	
Liene	Gailāne),	Saulgriežiem	(vad.	Judīte	
Krūmiņa),	 Cielavas muzikantiem	 (vad.	 
Z.	 Mennika).	 Paldies	 atbalstītājiem	 Sa-

Saivas jampadracis Salacgrīvā

Savus viesus un skatītājus priecē senioru kopa Saiva

lacgrīvas	 novada	 domei,	AS	Brīvais vil-
nis,	 SIA	 Baņķis,	 Kārlim	 Kleinam,	 SIA	
Continium,	 Arturam	 Čakstem,	 Lienes 
konditorejai,	 kultūras	 nama	 kolektīvam,	
galvenajam	 mūzikas	 operatoram	Agrim,	
tulkam	Judītei	Eksteinai,	Uldim	Dzērvem	
un	Vizbulītei	Treijai.	
	 Kamēr	skanēja	pateicības	vārdi	un	tapa	
kopbilde,	 žūrija	 bija	 gatava	 paziņot	 re-
zultātus.	Visi	 stingrie	 vērtētāji	 atzina,	 ka	
noteikt	labāko	ir	ļoti	grūti,	jo	kolektīvi	ir	
centušies,	visiem	raits	dejas	 solis,	krāšņi	
tērpi	 un	 laba	 mūzika.	 P.	 Dzērve	 atzina:	
- Ir redzams, ka kolektīvi ir pēc skatēm, 
brīnišķīgā	līmenī,	ar	jaukiem	un sakārto-
tiem tērpiem, skatuviski ļoti baudāmi, bet, 
vērtējot dejas, mums bija ļoti svarīgi, lai 
mūzika un deja būtu sižetiski saistītas un 
stāsts būtu mums saprotams. Diplomus	
par	 piedalīšanos	 saņēma	 kolektīvi	 Bal-
tābele,	 Saulgrieži,	 Sidrabdancis	 un	 At-
vasara,	 3.	 vieta	 -	Sagšai	 no	Limbažiem,	 
2.	-	Tacim,	bet	pirmie	-	Baltābele	ar	deju	
Lai dzīvo jaunība. 
	 Pēc	neilga	pārtraukuma	dejotāji	pulcē-
jās	kultūras	nama	zālē,	lai	kopā	ar	Ciela-
vas spēlmaņiem	atpūstos.	
	 Īpaši	 šī	 vakara	 viesi	 bija	 Zviedrijas	
somu	 biedrības	 dejotāji,	 kuri	 uz	 Salac-
grīvu	 bija	 atbraukuši	 kopā	 ar	 vadītājiem	
Ireni	Ala-Jukuri	un	Kari	Ketanenu	un	bi-
jušo	salacgrīvieti	Judīti	Eksteini	un	viņas	
vīru	 Kentu	 Valbergu.	 Judīte	 atgādināja,	
ka	pirms	diviem	gadiem	viņa	palīdzējusi	
kā	 tulks.	 - Kā es tagad varēju nebraukt 
uz savu dzimto pilsētu Salacgrīvu! Esmu 
šeit un palīdzu. Pirms	 diviem	 gadiem	
deju	 kopa	 Saiva	 piedalījās	 deju	 svētkos	
Zviedrijā	 Aksevallā.	 Toreiz	 V.	 Kalniņa	
uzaicināja	Zviedrijas	 somu	biedrības	de-
jotājus	 paviesoties	 Salacgrīvā.	Viesi	 bija	
ļoti	pārsteigti	par	jauko,	sirsnīgo	un	mīļo	
uzņemšanu.	 Irene	 pat	 vaicāja:	 „Ko mēs 
tādu Aksevallā izdarījām, ka tik labi tie-
kam uzņemti!” Viesi	no	Zviedrijas	Latvijā	
ieradās	 ceturtdienā,	 bet,	 pirms	 doties	 uz	
Salacgrīvu,	dienu	pavadīja	Rīgā,	lai	iepa-
zītu	un	apskatītu	vecpilsētu.	Piektdien	sai-
vieši	viņus	sagaidīja,	palīdzēja	iekārtoties	
vidusskolas	dienesta	viesnīcā	un	visi	kopā	
devās	 uz	 viesu	 namu	Kraukļi,	 lai	 kopīgi	
mācītos	dejas,	 ietu	pirtī	un	sadraudzētos.	
Sestdien	 viesi	 kopā	 ar	 mājiniekiem	 pie-
dalījās	Saivas jampadrača	 ieskaņas	kon-
certā	 pie	 veikala	 top!.	 Vakara	 koncerts	
zviedrus	 pārsteidzis	 ar	 skaistām	 dejām,	
krāšņiem	tērpiem	un	labu	mūziku.

Ilga Tiesnese

	 Jau	 trešo	 gadu	 maijā	 Salacgrīvas	 vi-
dusskolā	norisinājās	pasākums	Mēs lepo-
jamies.	Tajā	 tika	apbalvoti	 tie	 skolas	au-
dzēkņi,	kuri	2014./2015.mācību	gadā	bija	
ieguvuši	godalgotas	vietas	mācību	priekš-
metu	 olimpiādēs,	 konkursos	 un	 sporta	
sacensībās.	 Paldies	 tika	 arī	 šo	 audzēkņu	
vecākiem	 un	 pedagogiem	 par	 ieguldīto	
darbu	 skolēnu	 sagatavošanā.	 Ikvienas	
skolas	 lielākais	 gods	 ir	 tās	 audzēkņi,	 un	
Salacgrīvas	vidusskola	patiesi	var	lepoties	
ar	saviem	skolēniem.
	 Pirmais	paldies	pasākuma	vadītājiem	-	 
11.a	 klases	 skolēniem	 Sabīnei	 Šrenkai	
un	 Rihardam	 Paeglim,	 muzikālās	 daļas	
atbildīgajai	 personai	 -	 11.b	 klases	 skolē-
nam	 Arnim	 Leimanim,	 dzejas	 deklamē-
tājiem	 -	 Diānai	 Zmičerevskai	 (5.a	 kl.),	
Elīnai	 Staltei	 (6.b	 kl.),	 Lindai	 Prieku-
lei	 (6.b	 kl.),	 Monvīdam	 Rozenbergam	 
(7.a	kl.),	Gunai	Brendai	Pogulei	(11.a	kl.),	 
Annijai	Pabrikai	(11.a	kl.)	un	Endijam	Kār-
kliņam	 (12.	 kl.).	 Paldies	 par	 sirsnīgajiem	
priekšnesumiem	 vokāli	 instrumentālajam	
ansamblim	 un	 Vitālijam	 Bogdanovičam,	
deju	kolektīviem	un	to	vadītājai	Anitai	Gī-
zei,	5.	klašu	vokālajam	ansamblim	un	In-

gai	Strantei,	5.	-	12.	klašu	meiteņu	korim	
Katrīnas	Borozdinas	vadībā,	8.a	klasei	un	
skolotājai	Ivetai	Rozenbergai.
	 Svētku	 ievaddaļā	 Salacgrīvas	 vidus-
skolas	 direktors	 Eduards	 Ādmīdiņš	 uz-
svēra:	-	Katru gadu pieaug to Salacgrīvas 
vidusskolas audzēkņu skaits, kuri iegūst 
godalgotas vietas gan mācību olimpiādēs, 
gan sportā un interešu izglītībā. Paldies 
jums, jūsu vecākiem un pedagogiem. 
Bez	 zinošiem	 pedagogiem	 nevar	 būt	 arī	
augstu	 sasniegumu,	 tāpēc	 pirmie	 ziedus	
un	 atzinības	 rakstus	 saņēma	 Salacgrīvas	
vidusskolas	 skolotāji	 -	 Laimdota	 Pelše,	
Lolita	 Valaņina,	 Vineta	 Dance,	 Ingūna	
Ādmīdiņa,	Rita	Ziemele,	Laila	Rozenber-
ga,	Rasma	Turka,	Valentīns	Turks,	Sandra	
Bērziņa,	 Ilona	Antonova,	 Ligita	Ķūrena,	
Anita	Gīze,	Ināra	Biseniece,	Marija	Paeg-
le,	Guna	Meiere,	 Ināra	Ādmīdiņa,	Zenta	
Mennika,	Agnese	Gromova-Ķūrena,	Iveta	
Rozenberga,	 Edīte	 Liedeskalniņa,	 Indāra	
Ceika,	 Guntars	 Ūdris,	 Inta	 Balode,	 Inta	
Soma,	Ruta	Valeniece,	Katrīna	Borozdina	
un	 Vitālijs	 Bogdanovičs.	 Paldies	 par	 ie-
guldīto	darbu	un	laiku!
	 Pēc	tam	ar	ziediem,	atzinības	rakstiem	

un	medaļām	tika	godināti	mācību	priekš-
metu	 olimpiāžu	 godalgoto	 vietu	 un	 atzi-
nību	ieguvēji	un	viņu	vecāki.	Paldies	par	
augstajiem	 sasniegumiem	 mācību	 darbā	
Ričardam	Kauliņam,	Gunai	 Brendai	 Po-
gulei,	Ilzei	Pogulei,	Laurai	Pogulei,	Ancei	
Vanagai,	 Andrim	 Rozmiaņecam,	 Annai	
Vinklerei,	 Diānai	 Tīrumniecei,	 Diānai	
Zmičerevskai,	 Ernestam	 Horenam	 Bise-
niekam,	Ilmāram	Vīksnam,	Keitai	Megi-
jai	 Sproģei,	Meisijai	 Sproģei,	Kristapam	
Mustem,	 Kristiānam	 Kacaram,	 Laurim	
Liepiņam,	 Linardam	 Emīlam	 Kupcim,	
Loretai	 Veidei,	 Madarai	 Upītei,	 Martai	
Uzkalnei,	 Montai	 Līcītei,	 Nadīnai	 Ozo-
liņai-Mennikai,	 Nensijai	 Zandei,	 Ralfam	
Leinasaram,	 Ralfam	 Vasilam,	 Ričardam	
Ieviņam,	Rinaldam	Miksonam	un	Serafi-
mai	Grigorjevai.	Dažādos	konkursos	god-
algotas	 vietas	 ieguvuši	 Ričards	 Kauliņš,	
Serafima	 Grigorjeva,	 Ance	 Vanaga,	 Elī-
na	Stalte,	Elīza	Elizabete	Gederta,	Guna	
Brenda	Pogule,	Marta	Antonova,	 Jolanta	
Ciganska,	Krista	Muciņa,	Marta	Uzkalne,	
Paula	Spuriņa	un	Toms	Laubmanis.
	 Augstus	 rezultātus	 sportā	 sasnieguši	
Amanda	 Stane,	Asnāte	 Kalniņa,	 Karlīna	

Karlsone,	Aleksis	Goba,	Alise	Smilte,	Ar-
tūrs	Zmičerevskis,	Arvis	Hermanis	Mau-
rītis,	 Betija	Kurpniece,	Daniela	Kalniņa,	
Elīza	 Elizabete	 Gederta,	 Emīlija	 Mak-
simova,	 Emīls	 Eglītis,	 Emīls	 Ļebedevs,	
Emīls	 Meļķis,	 Endija	 Ramona	 Roska,	
Nellija	 Zvejniece,	 Jēkabs	 Tomsons,	 Ri-
hards	 Bendrāts,	 Sandis	Vosekalns,	 Toms	
Laubmanis,	 Kristiāns	 Kacars,	 Kristiāns	
Vutkēvičs,	 Līva	 Priekule,	 Līva	 Zariņa,	
Markuss	Zvejnieks,	Meisija	Sproģe,	Mār-
cis	Mārtiņš	Ilvess,	Nauris	Tomsons,	Oļegs	
Gluhaņuks,	 Paula	 Spuriņa,	 Samanta	Ga-
niņa,	Sandija	Megi,	Sandris	Kalniņš,	Sol-
veiga	Zeltiņa	un	Valters	Purmalis.
	 Paldies	 visiem	 Salacgrīvas	 vidussko-
las	skolēniem	-	mēs	tiešām	lepojamies	ar	
jums	 visiem!	 Īpašs	 prieks	 par	 tiem,	 kuri	
sasnieguši	 augstus	 rezultātus	 gan	 mācī-
bās,	gan	sporta	sacensībās	un	interešu	iz-
glītības	jomā.	Ikviens	no	jums	ir	talantīgs!	
Paldies	 vecākiem	 par	 ieguldīto	 laiku	 un	
pacietību!	Lai	nākamais	mācību	gads	būtu	
tikpat	bagāts	ar	sasniegumiem!

Sanita Šlekone,
Salacgrīvas vidusskolas direktora 

vietniece izglītības jomā

Jau trešo gadu Salacgrīvas vidusskolā 
pasākums Mēs lepojamies
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	 Maijā,	kad	ābeles	plaukst,	bet	ievas	jau	
pilnos	ziedos,	Salacgrīvas	novada	jaundzi-
mušie	svinīgi	tiek	uzņemti	novadnieku	sai-
mē.
	 Salacgrīvas	novadā	jaundzimušo	novad-
nieku	pulciņš	 ir	 samērā	nemainīgs	 -	katru	
gadu	tas	svārstās	ap	50	bērniem.	Viņi	ir	daļa	
no	 21	 532	 (neoficiāla	 informācija)	 pērn	
Latvijā	 dzimušajiem	 bērniem.	 2014.	 gadā	
novada	 Dzimtsarakstu	 nodaļā	 reģistrēti	 
40	dzimuši	bērni	-	17	meitenes	un	23	zēni.	
Tiem	piepulcējušies	arī	14	citur	reģistrētie	
mazuļi	 (7	 meitenes	 un	 7	 zēni).	 Savukārt	
daži	 mazie	 novadnieki	 jau	 pārcēlušies	 uz	
dzīvi	citur.	Novada	Dzimtsarakstu	nodaļas	
vadītāja	Līga	Zālīte	atzīst:	 - Mazos bērni-
ņus ir tikpat grūti saskaitīt kā mazus cālī-
šus - kāds pieskrien klāt no citurienes, kāds 
aizspurdz prom. Ik pa laikam jāpārskaita 
kā cāļu mātei.
	 Par	 salacgrīviešiem	 šobrīd	 sevi	 var	 
saukt	36,	par	liepupiešiem	-	12,	par	ainaž-
niekiem	-	6	pagājušā	gadā	dzimušie	bērni.	
Jau	otro	gadu	ar	dvīņiem	var	lepoties	Salac-
grīvā	mītošā	ģimene.	Adriānas	un	Gabrielas	
vecākiem,	 auklējot	 meitiņas,	 tiek	 trenētas	
abas	 rokas,	 ja	mammas	 vai	 tēta	mīlestību	
abas	dvīnītes	grib	sajust	vienlaikus.	
	 Novadā	visvairāk	bērnu	dzimuši	janvā-
rī	 un	 novembrī	 (pa	 8).	 24	māmiņām	 pie-
dzimuši	pirmie	bērni,	 18	 -	 otrie,	 7	māmi- 
ņām	-	trešie,	3	māmiņām	-	ceturtie,	2	māmi-
ņām	-	piektie	bērni.
	 Runājot	 par	 mazuļu	 vārdiem,	 Latvijā	
pagājušajā	 gadā	 populārākie	 zēniem	 bija	
Roberts,	Markus,	Artjoms,	Ralfs,	Gustavs,	
savukārt	 meitenēm	 Sofija,	 Emīlija,	Alise,	
Anna	 un	 Marta.	 Bet	 Salacgrīvas	 novadā	
ir	jauns	populārs	vārds	zēniem!	Lai	arī	cik	
interesanti	tas	nebūtu,	bet	tas	ir	ilgi	aizmirs-
tais	Jānis.	Mums	ir	trīs	Jāņi	un	divi	puisīši,	
kuriem	 Jānis	 ir	 otrais	 vārds.	Tāpat	mums	
ir	 	 trīs	Mārtiņi	 un	viens	Mārcis.	Mums	 ir	
divas	Gabrielas,	 arī	puisis	 ar	pirmo	vārdu	
Gabriels.	Lai	gan	pamatā	saglabājusies	tra-
dīcija	bērnam	dot	vienu	vārdu,	pie	diviem	
vārdiem	tikuši	5	bērni.
	 Visu	 novada	 Dzimtsarakstu	 nodaļā	 re-
ģistrēto	bērnu	kājiņas	ir	sildījušas	Latvijas 
lepnuma	-	Agras	Jēgeres	-	ar	mīlestību	adī-
tās	zeķes,	kuras	dāvināt	mums	ir	iespēja	jau	
ceturto	gadu.

*   *   *
	 Uz	pasākumu	šogad	mazuļi	saņēma	Lī-
gas	gatavotos	 ielūgumus,	kurus	 rotāja	ku-
ģītis.	Arī	dāvaniņās	-	fotorāmīšos	-	bija	ap-
sveikums	ar	mazu	bildīti	no	Līgas	bērnības	
mīļās	 grāmatiņas	 Kuģītis.	 Visiem	 novada	
mazuļiem	 un	 vecākiem	 viņa	 vēlēja:	 -	Lai 
jūsu bērni būtu tikpat darbīgi, prasmīgi un 
saticīgi kā grāmatas varoņi - Cālītis, Pelī-
te, Skudriņa un Mārīte, kuri no riekstu čau-
malas, lapas, salma un aukliņas izgatavoja 
kuģīti un - aidā! - drosmīgi pilnās burās de-
vās uz priekšu! Lai jūsu bērni arī to spētu, 
mīliet viņus, dodiet viņiem drošības sajūtu 
un atbalstu. Tad viņiem patiks atgriezties 
mājās un savā dzimtajā pusē. Lai bērnība 
viņu atmiņā paliek kā gaismas un laimes 
piepildīts pavasara rīts!
	 Liepupē	mazo	 novadnieku	 sumināšana	
notika	16.	maijā.	Kopā	ar	mazuļiem,	viņu	

vajag, mēs palīdzēsim. Pirmās	uz	šūpināša-
nu	Cielavas	seģenēs	Līga	aicināja	pērn	dzi-
mušās,	dvīņu	māsiņas	Adriānu	un	Gabrielu	
Aļibastrovas.	
	 Ainažos	mazuļu	 sumināšanai	 īpaši	 bija	
gatavojušies	pirmsskolas	izglītības	iestādes	
Randa	 audzēkņi,	 kuri	 dziedāja	 un	 dejoja.	
Kultūras	 nama	 mākslinieciskās	 daļas	 va-
dītājs	 Zintis	 Sārs	 aicināja	 allaž	 atcerēties,	
cik	 šie	mazie	un	 jaukie	cilvēciņi	mums	 ir	
svarīgi,	cik	 ļoti	priecājamies	par	 jaunajām	
ģimenēm,	kuras	izšķiras	par	bērniņa	radīša-
nu.	
	 Par	mazajiem	ķipariem	Ainažos	priecā-
jas	visi	-	arī	Dzimtsarakstu	nodaļas	vadītāja	
L.	Zālīte	un	Ainažu	pilsētas	pārvaldes	vadī-
tāja	Ilona	Jēkabsone,	kura	sacīja:	- Nezau-
dējiet prieku, esiet kopā ar mazuli līdz brī-
dim, kad viņš izaugs un viņa skats sniegsies 
pasaulē patstāvīgi. Esiet gādīgi un mīļi!
	 Salacgrīvas	 novadnieku	 saimei	 nu	 pie-
pulcējušies	mazi	 cilvēciņi,	 kuri	 dienās	 iz-
augs	par	gudriem,	darbīgiem,	zinošiem	un	
strādīgiem	ļaudīm.

*   *   *
	 Svētki	izdevās,	bet	lai	citu	gadu	būtu	vēl	
labāk	-	novada	dzimtsarakstu	nodaļas	vadī-
tājas	Līgas	Zālītes	atgādinājums	vecākiem.	
Lai	uz	 šādu	pasākumu	visi	bērni	 saņemtu	
ielūgumus,	 noteikti	 jādeklarē	 bērna	 dzī-
vesvieta.	Tad	var	apzināt	arī	citās	nodaļās	
reģistrētos	bērnus.	Bērnu	dzīvesvietas	dek-
larēšana	ir	vecāku	pienākums,	tas	nenotiek	
automātiski.	Dzimtsarakstu	nodaļas	darbi-
nieks,	 reģistrējot	dzimšanu,	 reģistrā	 ierak-
sta	vecāku	mutiski	norādīto	bērna	dzīves-
vietu.	Bet	tā	nav	dzīvesvietas	deklarēšana!	
Pēc	tam	bērna	dzīvesvieta	noteikti	jādeklarē	
pie	deklarēšanas	speciālista	vai	elektroniski	
portālā www.latvija.lv. Darot	to	pirmo	reizi,	
valsts	nodeva	nav	jāmaksā.	Dzīvesvietu	va-
rat	deklarēt	arī	pie	Līgas	Zālītes	Salacgrīvas	
novada	domē	(tālr.	64071979),	pie	Sigitas	
Kalmačas	 Ainažu	 pilsētas	 pārvaldē	 (tālr.	
64071310)	un	pie	Marinas	Liepiņas	Liep-
upes	pagasta	pārvaldē	(tālr.	64020142).

Ilga Tiesnese

Mazuļu svētki Salacgrīvas novadā

vecākiem	un	 tuviniekiem	bija	 novada	do-
mes	priekšsēdētāja	vietniece	Skaidrīte	Eg-
līte,	Liepupes	pagasta	pārvaldnieks	Aivars	
Ilgavīzis,	 novada	 Dzimtsarakstu	 nodaļas	
vadītāja	L.	Zālīte	un	Liepupes	tautas	nama	
vadītājs	Andris	 Zunde.	 Sirsnīgu,	 mīļu	 un	
skaistu	 koncertu	 sniedza	 Limbažu	 bērnu	
un	jauniešu	centra	kapelas	Eži	visjaunākās	
grupiņas	dziedātāji,	kurus	māca	Sandra	Bu-
deviča.	
	 Uzrunājot	 klātesošos,	 S.	 Eglīte	 izteica	
prieku	par	jauno	paaudzi,	jo	bērni	ir	tie,	kas	
stiprina	 ģimenes.	 - Pašlaik jūsu bērniem 
vajadzīga nedalīta abu vecāku uzmanība, 
viņi katru dienu mācās, uzzina kaut ko jau-
nu. No jums ir atkarīgs, kāda būs viņa nā-
kotne. Skatieties pasaulē ar bērna zinātkā-
rajām acīm un jūs noteikti atminēsieties sen 
piemirstas lietas. Jūsu bērniem ir paveicies 
augt tik skaistā novadā kāds ir mūsējais - 
zaļi domājošs. Lai jūsu mājās vienmēr ir 
bērnu čalas! -	viņa	novēlēja.	L.	Zālītes	ai-
cināti,	mazuļi	kopā	ar	savām	māmiņām	un	
tētiem	saņēma	dāvaniņas	un	 izšūpojās	šū-
puļkrēslā.	
	 Salacgrīvā	 un	 Ainažos	 mazuļu	 svētki	
notika	 24.	 maijā,	 dienā,	 kad	 saulīte	 koši	
un	 silti	 ripoja	 pa	 zemes	 virsu.	 - Ar lielu 
prieku, gandarījumu un godu, saskaitām 
un uzņemam savā saimē visus iepriekšējā 
gadā dzimušos. Šī ir tā reize, kad ar spēka 
maizi, avota ūdeni un folkloras kopas «Cie-
lava» dziedātām dziesmām jūs svētījam un 
sveicam, -	teica	Salacgrīvas	kultūras	nama	
saimniece	 Pārsla	Dzērve.	 Savukārt	Ciela-
vas	vadītāja	Zenta	Mennika,	sveicot	gaviļ-
niekus,	viņu	vecākus	un	vecvecākus,	māsas	
un	brāļus,	sacīja:	- Mums patiesi liels prieks 
būt šajā Vasarsvētku dieniņā kopā ar jums 
un nosaukt mazos gaviļniekus vārdā. Senos 
laikos kristabas bija pirmie bērna godi, kad 
bērniņu nosauca vārdā. Dodam jums līdzi 
savu spēku, jo mazulim ir tāls ceļa gājums. 
Lai viņam prieks un laba veselība! Katram 
no jums tagad ir astoņas krustmātes un, ja 

Salacgrīvā arī šogad mazos salacgrīviešus iešūpoja folkloras kopas Cielava dalībnieces

Pēc pasākuma mazie novadnieki Liepupē ar saviem vecākiem kopīgā bildē

Izveidota digitālā versija grūtniecības kalendāram
	 Valsts	 portālā	 topošajiem	 vecākiem	
www.grutnieciba.lv	atklāta	digitālā	versija	
īpašam	kalendāram,	kas	palīdzēs	Latvijas	
sievietēm	ievērot	regulāru	medicīnisku	ap-
rūpi	grūtniecības	 laikā.	 Ik	gadu	15.	maijs	
tiek	 atzīmēts	 kā	 Starptautiskā	 ģimenes	
diena,	 lai	 aicinātu	 sabiedrību	 rūpēties	 par	
ģimenes	 vērtībām	 un	 novērtētu	 tās	 nozī-
mību.	Kalendāra	 autore	 ir	 ginekoloģe-en-
dokrinoloģe	Dr.	Astrīda	Tirāne,	tā	izdevējs	
ir	Roche akadēmija sadarbībā	 ar	 Slimību	
profilakses	un	kontroles	centru	(SPKC).	
 - Katrs cilvēks ir Latvijas vērtība, un 
katrs bērns ir Latvijas nākotne. Apsveica-
mi, ka «Roche» izveidojis īpašu grūtniecī-
bas kalendāru, kas būs nozīmīgs atbalsts 
sievietēm brīdī, kad jārūpējas ne tikai par 

savu, bet arī gaidāmā bērna veselību,	-	par	
godu	grūtniecības	kalendāra	digitālās	ver-
sijas	 atklāšanai	 paudis	 veselības	ministrs,	
Dr.	biol.	Guntis	Belēvičs.	Digitālās	versijas	
izdošanu	apsveikusi	arī	Latvijas	Ginekolo-
gu	un	dzemdību	speciālistu	asociācijas	pre-
zidente	Dace	Matule:	- Uzskatu, ka infor-
matīvu, izglītojošu materiālu nekad nevar 
būt par daudz, un man ir patiess prieks, ka 
šis sievietēm ērtais grūtniecības kalendārs 
tagad būs pieejams arī digitāli. 
	 Kalendārs	 tapis	 ar	 projekta	 Izglābsim 
100 bērnus	gādību,	kura	galvenais	mērķis	
ir	veicināt	perinatālās	mirstības	samazinā-
šanu.	 Projekts	 ir	Roche akadēmija	 Zināt-
niskās	padomes	atbalstīts	 sociālās	atbildī-
bas	projekts,	ko	organizē	veselības	aprūpes	

kompānija	Roche Latvija.	Kalendārs	tapis,	
ņemot	 vērā	 projekta	 Izglābsim 100 bēr-
nus	 2011.	 gadā	 īstenotā	 pētījuma	 rezultā-
tus	 par	 perinatālās	 mirstības	 gadījumiem	 
2010.	 gadā.	 Pētījumā	 noskaidrots,	 ka	
pirmsdzemdību	 aprūpes	 neveikšana	 vai	
novēlota	 uzsākšana	 palielina	 perinatālās	
mirstības	 risku.	 Pētījuma	 rekomendāciju	
rezultātā	tapušajā	rokasgrāmatā	Gribu būt 
māmiņa	un	arī	grūtniecības	kalendārā	īpaši	
uzsvērta	nepieciešamība	pirmajā	vizītē	pie	
speciālista	doties	6.	-	12.	grūtniecības	ne-
dēļā.	
	 Kalendārs	 izdots	 20	 000	 eksemplāros,	
un	divu	mēnešu	 laikā	gandrīz	visa	kalen-
dāra	 tirāža	 jau	 ir	 izdalīta	 sievietēm	 lauku	
novados	visā	Latvijā.

	 Kopš	 2011.	 gada	 perinatālās	 mirstības	
rādītājs	 Latvijā	 ir	 samazinājies	 -	 no	 9,3	
gadījumiem	 uz	 1000	 jaundzimušiem	 jeb	
9,3‰	 līdz	 7,3	 gadījumiem	uz	1000	 jaun-
dzimušajiem	jeb	7,3‰	2014.	gadā.
 Roche akadēmija	 izveidota	2007.	gadā	
ar	mērķi	atbalstīt	zinātnes	attīstību	un	vei-
cināt	 speciālistu	 izaugsmi	 un	 izglītošanu	
vairākās	 medicīnas	 nozarēs.	 Akadēmiķa	
Aivara	Lejnieka	vadībā	Roche akadēmija 
šo	gadu	 laikā	 ir	 atbalstījusi	 31	 zinātnisku	
projektu.	

Sandris Sabajevs, 
«Roche Latvija» komunikācijas vadītājs 

Oskars Šneiders, 
Veselības ministrijas 

Komunikācijas nodaļas vadītājs

http://www.latvija.lv
http://www.grutnieciba.lv
http://grutnieciba.lv/grutniecibas-kalendars/
http://www.vm.gov.lv/images/userfiles/475_gribu_but_mamina_29_04_2013_1.pdf
http://www.vm.gov.lv/images/userfiles/475_gribu_but_mamina_29_04_2013_1.pdf
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	 22.	 maijā	 Liepupes	 vidusskolā	 notika	
tradicionālais	deju	kolektīva	Liepupīte	visu	
vecuma	 grupu	 dejotāju	 atskaites	 koncerts	
Ak, pavasar!,	kas	šoreiz	tika	veltīts	Starp-
tautiskajai	ģimenes	dienai.	Tajā	piedalījās	
arī	Liepupes	pagasta	vidējās	paaudzes	deju	
kolektīvs	Ulubele.	Abu	kolektīvu	vadītājs	
jau	 ilgus	gadus	 ir	 Jānis	Trezuns,	koncert-
meistare	 Sandra	 Budeviča	 (viņa	 diemžēl	
šoreiz	nevarēja	piedalīties,	jo	bija	jābūt	citā	
koncertā).
	 Koncerta	 ieskaņā	 Ņina	 Andže	 ierak-
stā	 lasīja	savu	dzejoli	Liepupes sirds	 -	 tas	
bija	 īpaši	 aizkustinošs	un	 sirsnīgs	mirklis.	
Koncertu	 atklāja	 deju	 kolektīva	Liepupīte 
pirmsskolas	 grupas	 dejotāji.	Koncerta	 va-
dītāja	Inese	Broka	ievadā	uzsvēra,	ka	dzī-
ves	 galvenais	 uzdevums	 ir	 iemācīties	 dot	
un	pieņemt	mīlestību	un,	ka	mīlēt	 cilvēks	
iemācās	 ģimenē	 -	 tā	 ir	 viņa	 spēka	 avots.	

Liepupes	ģimenes	smeļas	spēku	dejā	-	dejo	
bērni,	brāļi,	māsas,	mammas	un	tēti.	Tādas	
Liepupē	 ir	 Trezunu,	 Pavlovsku,	 Bērziņu,	
Janišu,	 Āboltiņu,	 Jokstu,	 Mauliņu,	 Kolu	
ģimenes,	visa	plašā	Viļņu	dzimta	(visas	ne-
maz	nav	iespējams	nosaukt,	jo	tādas	ir	biju-
šas	un	būs!),	kas	kopā	ir	ne	tikai	priekos	un	
bēdās,	bet	arī	koncertos	un	deju	svētkos.
	 Koncertā	 dejotāji	 skatītājiem	 parādīja	
19	 deju:	 mazo	 pirmsskolēnu	 aizkustinoši	
neveiklie	 soļi	 mijās	 ar	 sākumskolas,	 pa-
matskolas	un	vidusskolas	dejotāju	noslīpē-
tajām	kustībām,	bet	 īstu	aplausu	vētru	 iz-
pelnījās	vecākās	grupas	dejotāji	pēc	dejas	
Es izjāju prūšu zemi,	 kurā	dejoja	 arī	pats	
kolektīva	vadītājs	Jānis	Trezuns.	Skatītāju	
bija	ļoti	daudz	-	vecāki,	vecvecāki,	skolo-
tāji,	draugi,	radi	un	kaimiņi.
	 Pauzēs	starp	dejām	I.	Broka	sarunājās	ar	
skolotāju	 Ivetu	Špūli,	 kura	bijusi	 kopā	 ar	

savas	audzināmās	klases	dejotājiem	pilnīgi	
visos	koncertos,	tāpat	ar	pašiem	dejotājiem	
un	vecākiem.	Viņi	visi	atzina,	ka	spilgtākie	
iespaidi	 pa	 šiem	gadiem	 ir	 bijusi	 piedalī-
šanās	 Dziesmu	 un	 deju	 svētkos	 un	 deju	
lieluzvedumā	No zobena saule lēca	un	ka	
īsākais	ceļš	uz	laimi	ir	dejošana.
	 Pēc	 koncerta	 visi	 dejotāji	 nostājās	 lie-
lajai	 ģimenes	 bildei	 un	 teica	 pateicības	
vārdus	 J.	 Trezunam	 -	 cilvēkam,	 kuram	
deja	nozīmē	visu	dzīvi.	Pateicoties	viņam,	
Liep	upes	vidusskolā	dejo	gandrīz	visi!	Īpa-
šu	paldies	saņēma	arī	skolotāja	Ilona	Tre-
zune	 par	 pašaizliedzīgu	 atbalstu.	 Paldies	
skolotājām	Marikai	Skujai	un	Dignai	Čui-
kovai	par	oriģinālo	zāles	noformējumu!
	 Skolas	direktore	Arta	Rubeze	apsveica	
XI	 Latvijas	 Skolu	 jaunatnes	 dziesmu	 un	
deju	 svētku	 dalībniekus:	 deju	 kolektīva	
Liepupīte	 3.	 -	 4.	 klašu	 grupas	 un	 5.	 -	 9.	

klašu	 grupas	 dejotājus	 un	 viņu	 skolotāju	
J.	 Trezunu,	 kā	 arī	 Liepupes	 un	 Salacgrī-
vas	vidusskolu	apvienoto	5.	-	9.	klašu	kora	
dalībniekus	 un	 viņu	 skolotāju	 Solveigu	
Boku.	 Apsveikuma	 vārdus	 teica	 arī	 Lie-
pupes	pagasta	pārvaldnieks	Aivars	Ilgavī-
zis,	Liepupes	pagasta	tautas	nama	vadītājs	
Andris	Zunde	un	bijušais	Liepupes	vidus-
skolas	direktors	Žanis	Andže.
	 Pēc	 koncerta	 vecāki	 kopā	 ar	 bērniem,	
skolotāji	 un	 ciemiņi	 varēja	 atpūsties	 un	
dejot	ballē,	kurā	spēlēja	kapela	Trešā bri-
gāde.	Par	to	liels	paldies	skolas	direktorei.	
Paldies	 visiem	 -	 skolēniem,	 vecākiem	 un	
skolotājiem	par	sadarbību.	Veidosim	savu	
pasauli	no	deju	soļiem	un	izdejosim	to,	jo	
deja	 ir	vienīgais	mākslas	veids,	kurā	mēs	
paši	esam	instruments.	

Inese Broka,
Liepupes vidusskolas skolotāja

Liepupītes mazie un lielie dejotāji gandarīti par padarīto

Dejotāju koncerts Ak, pavasar! 

	 29.	 maija	 pievakarē	 Liepupes	 vidus-
skolas	 aktu	 zālē	 skolēni,	 viņu	 vecāki	 un	
skolotāji	 pulcējās	 uz	 tradicionālo	 Labo	
un	teicamo	skolēnu	pateicības	vakaru,	kas	
notika	jau	devīto	gadu.	Visu	priekam	dzie-
dāja	 aktrise	 un	 dziedātāja	 Anta	 Eņģele,	
kura	liepupiešiem	bija	atvedusi	savdabīgu	
dāvanu	 -	 burinieku.	Viņa	 skaidroja	 -	 nav	
varējusi	 to	 neatvest,	 jo	 Liepupē	 kādreiz	
būvēti	 burinieki,	 kas	 vagojuši	 pasaules	
okeānus,	 un	 nu	 slaveno	 kuģu	 būvētāju	
pēcnācējiem	 tiek	 sagādāta	 iespēja	 uz	 tā	
fona	vismaz	nofotografēties.
	 Pasākumu	 vadīja	 skolotāja	 Inese	 Bro-
ka,	 aicinot	 visus	 klātesošos	 ieklausīties	
pasaulslavenās	rakstnieces	Zentas	Mauri-
ņas	atziņās	par	cilvēka	dzīves	patiesajām	
vērtībām.	Vakara	 moto	 bija	 Z.	Mauriņas	
vārdi
Es gribu būt kā ozols
mūsu nama priekšā: ar saknēm
tas stipri turas zemē,
bet zarus stiepj pretī saulei.
Un kas vakaram saule,
tas cilvēkam daile un zināšanas.
	 Pasākuma	ieskaņā	skolas	direktore	Arta	
Rubeze	uzsvēra,	 ka	 cilvēka	dzīve	 līdzīga	
kupla	un	spēcīga	ozola	mūžam,	jo	saknes	
ir	katra	ģimene	un	dzimta,	no	kuras	cilvēks	
smeļas	spēku	visai	dzīvei,	bet	viņa	padarī-
tie	darbi	ir	kā	ozolzīles,	kas	sevī	nes	spēku	
un	 enerģiju	 visai	 pasaulei.	 Šoreiz	 pasā-
kumu	interesantu	darīja	tas,	ka	uz	ekrāna	
tika	projicētas	fotogrāfijas,	kurās	redzams	
apbalvojamais	 skolēns,	 un	 klases	 audzi-
nātāja	 rakstīts	 bērna	 raksturojums.	 Tika	
sveikti	 skolēni	 par	 augstiem	 sasniegu-
miem	mācību	 darbā,	mācību	 olimpiādēs,	

Labo un teicamo skolēnu pateicības 
vakars Liepupes vidusskolā

sporta	 sacensībās	 un	 dažādos	 konkursos	
2014./2015.	 mācību	 gadā.	 Apbalvojamo	
saraksts	 bija	 garš	 -	 skolas	 direktore	 pa-
teicības	rakstus	piešķīra	43	skolēniem	un	
viņu	vecākiem,	bet	Liepupes	pagasta	pār-
valdnieks	Aivars	 Ilgavīzis	 pasniedza	 zie-
dus.	
	 Zelta	liecību	kopā	ar	apsveikumiem	sa-
ņēma	7.	klases	skolniece	Elva	Paula	Mar-
tinsone	 -	 viņas	 liecībā	 tikai	 9	 un	 10	 bal-

les.	Sudraba	liecības	šoreiz	Elīnai	Ozolai,	
Betijai	Āboltiņai,	Dacei	Ozoliņai,	Ilvaram	
Dubultam,	 Samantai	 Elīnai	 Andersonei,	
Mikam	 Magonem,	 Mārcim	 Magonem,	
Edvardam	 Pavlovskim.	 Īpašs	 šis	 brīdis	
bija	Magoņu,	Pavlovsku,	Gaigalu	un	Kei-
šu	ģimenēm,	jo	pateicības	rakstus	saņēma	
abas	šo	ģimeņu	atvases.
	 Pateicības	 par	 augstiem	 mācību	 sa-
sniegumiem	 (vidējais	 vērtējums	 liecībās	

Pateicības rakstu un ziedus saņem Elva Paula Martinsone un viņas vecāki

7,5	 balles	 un	 neviena	 vērtējuma	 zemāka	
par	 6	 ballēm)	 tika	 pasniegtas	 Elizabetei	
Pavlovskai,	 Jānim	 Valteram	 Gaigalam,	
Rūdim	 Otomāram	 Gaigalam,	 Ralfam	
Markusam	 Keišam,	 Rihardam	 Matīsam	
Keišam,	 Aleksandram	 Fridrihsonam,	
Katrīnai	Ķēberei,	Lindai	Lavrenovai,	Sin-
tijai	Malofejai,	Emīlam	Hasanam	Mullam,	
Namejam	Priedem,	Laurai	Škaparei,	Ma-
rijai	 Luīzei	 Trezunei,	 Justīnei	 Delviņai,	
Jānim	 Krūmiņam,	 Evitai	 Lindenbergai,	
Rinaldam	 Martinsonam,	 Laurim	 Staģim,	
Matīsam	Vildem,	Ancei	Ozoliņai,	Jolantai	
Ķuzei,	 Dāvim	 Ozolam,	 Aijai	 Gūtmanei,	
Kārlim	 Alfrēdam	 Sīlītim,	 Gitai	 Priedei,	
Klāvam	 Ivo	 Turkovam,	 Gitai	 Kerolainai	
Ercikai,	 Jānim	Mantiņam,	Arnim	Krasti-
ņam,	Ņikitam	Nikam	Markinam.	Alīsijai	
Medvedevai	 un	 Laurai	 Marijai	 Ercikai	
tika	 suminājums	 par	 izciliem	 sasniegu-
miem	starpnovadu	vizuālās	mākslas	olim-
piādē.
	 Pasākuma	 noslēgumā	 tika	 sveikti	 visi	
Liepupes	 vidusskolas	 skolotāji,	 kuri	 ar	
savu	radošumu,	zināšanām	un	atbalstu	pa-
līdzējuši	kaldināt	skolēnu	panākumus.
	 Pēc	svinīgās	daļas	visi	vēl	ilgi	neizklī-
da:	 fotografējās	 uz	 burinieka	 fona,	 omu-
līgā	 atmosfērā	 mielojās	 ar	 SIA	 Kuivižu 
enkurs	 sarūpēto	 garšīgo	 cienastu	 (liels	
paldies	Kuivižu enkura	 īpašniekiem!)	 un	
skatījās	konkursa	Mana nākotne ar «Rail 
Baltica»	uzvarētāju	videofilmas.	
	 Liepupes	vidusskola	lepojas	ar	saviem	
skolēniem,	viņu	vecākiem	un	skolotājiem!	

Inese Broka,
Liepupes vidusskolas skolotāja
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	 Salacgrīvas	vidusskolas	audzēk-
ņi	 aktīvi	 piedalījās	 pasākumos	 ar	
devīzi	Domā citādāk! Eksaktāk!.	To	
galvenais	 mērķis	 ir	 parādīt	 skolē-
niem	matemātikas,	fizikas	un	ķīmi-
jas	pievilcīgo	pusi,	 ļaut	viņiem	sa-
just	prieku	no	intelektuālās	piepūles	
un	no	pirmajām,	kaut	arī	mazajām,	
uzvarām	un	atklājumiem.
	 Rudenī	olimpiāžu	sezonu	atklāja	
8.	-	9.	un	10.	-	12.	klašu	komandas,	
kas	piedalījās	atklātajā	matemātikas	
rudens	 sesijā	 Limbažu	 3.	 vidus-
skolā.	 Veiksme	 stāvēja	 klāt	 abām	
komandām.	 Vidusskolēni	 ieguva	
1.	 vietu,	 pamatskolas	 komanda	 -	
3.	vietu.	Vidusskolēnu	grupā	startēja	
Laura	Pogule,	Guna	Brenda	Pogule,	Andris	
Rozmiaņecs,	 Kristaps	 Muste	 (sk.	 R.	 Zie-
mele).	8.	-	9.	klašu	grupā	startēja	Ilze	Pogu-
le,	Monta	Līcīte,	Nadīna	Ozoliņa	Mennika,	
Ralfs	Leinasars	 (sk.	 I.	Ceika,	G.	Meiere).	
Individuālajā	 vērtējumā	 11.	 klašu	 grupā	
Andris	Rozmiaņecs	 ieguva	2.	vietu,	Guna	
Brenda	 Pogule	 1.	 vietu.	 12.	 klašu	 grupā	
2.	vieta	Kristapam	Mustem	(sk.	R.	Zieme-
le).	9.	klašu	grupā	2.	vietu	 ieguva	Nadīna	
Ozoliņa-Mennika	(sk.	G.	Meiere).	
	 Gada	nogalē	notika	vidusskolēnu	fizikas	
olimpiāde,	kurā	atzinību	ieguva	11.	klases	
skolnieks	Andris	Rozmiaņecs	 (sk.	R.	Zie-
mele).	Februārī	matemātikas	olimpiādē	at-
zinību	ieguva	piektklasnieks	Rinalds	Mik-
sons	 (sk.	 I.	 Ceika).	 Skolēni	 tika	mudināti	
piedalīties	 starptautiskajā	 konkursā	 Ķen-
gurs,	 kurā	 parasti	 startē	 aptuveni	 16	 000	
skolēnu.	 Labākie	 no	 Salacgrīvas	 vidus-
skolas	bija	piektklasnieks	Rolands	Zēģelis	

Domā citādāk! Eksaktāk!

Attēlā 1. rindā eksaktāk domājošie Nadīna Ozoliņa-
Mennika, Guna Brenda Pogule, Ralfs Leinasars,  
2. rindā Kristaps Muste

	 Liepupē	no	5.	līdz	7.	jūnijam	norisinājās	
Baltijā	pagaidām	vienīgais	akustiskās	mū-
zikas	festivāls	Sudraba kaija.	Sadarbībā	ar	
Latvijas	Nacionālo	 kultūras	 centru	 to	 jau	
ceturto	gadu	rīko	Salacgrīvas	novada	dome	
un	Liepupes	pagasta	tautas	nams.
	 Festivāla	ievadā	5.	jūnijā	Liepupes	tau-
tas	namā	norisinājās	akustisko	grupu	kon-
kurss	tautas	mūzikas	un	populārās	mūzikas	
kategorijās.	 Konkursa	 dalībnieku	 skaits	
-	13	grupu.	Tautas	mūzikas	grupā	pirmais	
uzstājās	 apvienotais	 koklētāju	 ansamblis	
Kamenīte	 un	Māriņa,	 kurā	 spēlēja	Alojas	
mūzikas	 un	 mākslas	 skolas	 un	 Limbažu	
kultūras	 nama	 jaunie	 koklētāji.	 Tūlīt	 aiz	
viņiem	uz	skatuves	kāpa	Lēdurgas	folklo-
ras	kopa	Putni,	tad	Limbažu	kultūras	nama	
tautas	 mūzikas	 ansamblis	 Kokle,	 kapela	
Luste	 no	Penkules,	Rīgas	Dienas	 aprūpes	
centra	Cerību tilts	grupa	Zvaigžņu dzirksts,	
grupa	 Accustico,	 kurā	 apvienojušies	 mū-
ziķi	pārsvarā	no	Vidzemes,	un	Rīgas Vec-
pilsētas	 muzikanti.	 Pēc	 neliela	 starpbrīža	
konkurss	 turpinājās	 un	 tad	 jau	 sacentās	 
6	populārās	mūzikas	grupas:	Energo,	Mati,	
LaCandela,	Be Sharp,	Lec līdzi	un	Stāsti. 
Neraugoties	 uz	 konkursantu	 uztrauku-
miem,	klausītājiem	šī	bija	 lieliska	 iespēja	
baudīt	 labu	 un	 kvalitatīvu	 mūziku.	 Bet,	
kamēr	 žūrija	 apspriedās,	 konkursa	 dalīb-
niekiem	un	klausītājiem	baudīšanas	svētki	
turpinājās,	jo	uzstājās	festivāla	īpašie	viesi	
-	Rīgas	saksofonu	kvartets.	
	 Laiks	paskrēja	nemanot,	un	ar	nepacie-
tību	gaidīto	vērtējumu	paziņoja	un	uzvarē-
tājus	 sveica	 akustiskās	mūzikas	 konkursa	
Sudraba kaija	žūrija:	komponists	un	mūzi-
ķis	Valts	Pūce,	producente	un	mūziķe	Dace	
Pūce,	 tautas	 mūzikas	 eksperts,	 grupas	
Laimas muzykanti	 līderis	 Artūrs	 Uškāns,	
Salacgrīvas	 novada	 domes	 priekšsēdētāja	
vietnieks	attīstības	 jautājumos	Jānis	Cīru-
lis	un	čellu	grupas	DaGamba	 līderis	Val-
ters	 Pūce	 (viņš	 arī	 Positivus	 pilnvarotais	
pārstāvis).	Tautas	mūzikas	 grupu	konkur-
sā	 trešie	 -	 Vecpilsētas muzikanti,	 otrie	 -	 
Putni	un	1.	vietā	Zvaigžņu dzirksts,	kuras	
sirsnīgais	un	patiesais	priekšnesums	neat-

Izskanējis akustiskās mūzikas
festivāls Liepupē

stāja	vienaldzīgu	nevienu.	Speciālo	balvu	
tautas	mūzikas	grupā	-	ierakstu	skaņu	stu-
dijā	-	saņēma	grupas	Accustico	un	Kokle. 
Par	 labāko	instrumentālistu	šajā	grupā	at-
zīts	 Lēdurgas	 folkloras	 kopas	Putni	 ģitā-
rists	Ansis	Ābele.	Populārās	mūzikas	gru-
pu	konkursā	1.	un	2.	vietas	prēmiju	sadalīja	
grupas	LaCandela	 un	Mati,	 trešā	prēmija	
-	 Be Sharp.	 Iespēju	 spēlēt	 uz	 Positivus 
festivāla	 skatuves	 ieguva	 grupa	 Energo,	
labākais	 instrumentālists	 Rolands	 Zelčs.	
Balvu	 par	 labāko	 aranžiju	 saņēma	 Mār-
tiņš	Roziņš,	bet	skatītāju	balva	-	Grandeg  
grils	-	grupai	Mati. 
	 Ar	nelielu	saviesīgo	vakaru	grupu	vadī-
tājiem	un	žūrijai	noslēdzās	pirmā	konkursa	
diena.	
	 Turpinot	pagājušajā	gadā	iesākto	tradī-
ciju,	sestdien	Liepupes	tautas	namā	notika	
seminārs.	Šogad	par	akustisko	mūziku	un	
tās	 instrumentu	 pielietojumu	 mūsdienu	
mūzikā	 stāstīja	Valts	Pūce	 un	A.	Uškāns,	
bet	 jau	 pēcpusdienā	 akustiskās	 mūzikas	
cienītāji	 pulcējās	 Liepupes	 pilskalnā,	 lai	
klausītos	 tūjieša	Valda	Andersona	 kapelu	

Ieviņas,	 folkloras	 kopu	 Putni,	 mutes	 er-
moņiku	 ansambli	 Piccolo Folk	 no	 Igau-
nijas,	 Vecpilsētas dziedātājus	 un	 Laimas 
muzykantus.	 Pulksten	 astoņos	 vakarā	 tur-
pat	pilskalna	estrādē	ar	grupas	Energo	uz-
stāšanos	 sākās	Grandeg	 vakara	 koncerts. 
Uz	 skatuves	 kāpa	 akustiskā	 grupa	Crazy 
Dolls,	 kas	 priecēja	 klausītājus	 ar	 savām	
dzīvespriecīgajām	 dziesmām,	 tai	 sekoja	
Agnese	 Rakovska	 ar	 draugiem	 -	 Saule	 -	
ar	 īpašām,	 šim	 vakaram	 izvēlētām	 dzies-
mām	 un	 festivāla	 galvenais	 viesis	 grupa	
The Sound Poets.	Vakara	 koncerta	 izska-
ņā	kājas	varēja	izlocīt	akustiskās	mūzikas	
diskotēkā.	Tajā	 skanēja	mūzika,	 kuras	 iz-
pildījumā	nozīmīgu	vietu	ieņem	akustiskie	
instrumenti,	 pasaules	 hitu	 akustiskās	 ka-
verversijas.
	 Kā	 viegla	 un	 gaisīga	 putukrējuma	 ro-
tājums	 festivāla	 izskaņā	 bija	 svētdienas	
koncerts	 ideālajā	 akustiskajā	 koncertzā- 
lē	-	Liepupes	baznīcā.	Tajā	piedalījās	Ēriks	
Loks	un	Andris	Grinbergs,	Igaunijas	mutes	
harmoniku	ansamblis	Piccolo Harmonica 
un	 Evita	 Zālīte	 un	 Ilze	 Grunte.	 Sirsnīgi,	

mīļi	un	patiesi.	
	 Pēc	festivāla	tā	rīkotājs	un	organizators	
A.	Zunde	pauda	savu	viedokli: - Esmu lai-
mīgs, ka man dota iespēja darīt darbu, kas 
pašam liekas labs un patīk. Salacgrīvas 
novada dome man devusi iespēju realizēt 
savu ideju, atbalstītāji un draugi palīdz to 
darīt. Tas dod spēku strādāt un gandarī-
jumu par paveikto. Es nebiju viens, šogad 
ļoti daudz palīdzēja dēls Dāvis. Viņš darī-
ja tās lietas, kurām man pietrūka laika un 
jaudas. Klausoties Evitas Zālītes un Ilzes 
Gruntes uzstāšanos Liepupes baznīcā, kak-
lā saskrēja kamols un es teicu paldies Die-
vam, ka viss ir tā labi sanācis un izdevies. 
Savukārt	festivāla	patrons,	komponists	un	
mūziķis	V.	Pūce	ir	pārliecināts,	ka	festivāls	
brīnišķīgi	attīstās:	- Šajā festivālā esmu jau 
no pirmās dienas un redzu, ka tas attīstās, 
viss notiek kā ieplānots. Šogad tas kļuvis 
arī starptautisks, nākamgad koncertā no-
teikti būs vēl vairāk ārzemju grupu. Kom-
ponists	ir	pārliecināts,	ka	akustiskā	mūzika	
šobrīd	ir	modē:	- Pasaulē mūziķi ir sapra-
tuši, ka pirmavots ir tas labākais - feina 
vijoles, čella un ģitāras skaņa, balss... Tās 
ir pamatvērtības. Mēs pagaidām no tā vēl 
bišku baidāmies. Runājot	 par	 konkursu,	 
V.	Pūce	uzsver,	ka	uzstāšanās	un	piedalīša-
nās	Sudraba kaijā	prasa	daudz	vairāk	dar-
ba:	- Nav mikrofona, kas palīdz, nav, aiz kā 
paslēpties. Mūsu konkurss ir nežēlīgs. Un 
būt žūrijā arī ir grūti, jo grupas ir tik dažā-
das. Man nepatīk kādu apdalīt, bet vietas ir 
tikai trīs, piedevām savs viedoklis jāstāsta 
tūlīt pēc grupas uzstāšanās. Tas prasa ie-
dziļināšanos, objektivitāti, patiesībā tas ir 
skarbi. Jāteic, ka šis bija līdz šim kvalitatī-
vākais konkurss, četras no grupām bija ļoti 
labas. Bet ceļš, uz kurieni lidot «Sudraba 
kaijai», ir skaidrs. Domāju, ka tas turpinās 
attīstīties un kļūs par nopietnu festivālu.
	 Akustiskās	 mūzikas	 festivāls	 Sudraba 
kaija	ir	izskanējis,	bet	jau	šobrīd	A.	Zunde	
plāno	nākamo	-	piekto	 festivālu!	Veiksmi	
viņam	un	izdošanos!

Ilga Tiesnese

No Salacgrīvas novada šoreiz festivālā dalībnieku nebija, tāpēc jo lielāks prieks par kaimiņu 
novada Putniem

 Maijā	Liepupes	vidusskolā	1.	-	11.	kla-
šu	 audzēkņiem	 bija	 izsludināts	 konkurss	
Kādas iespējas man dos «Rail Baltica»?. 
Šīs	 idejas	 autors	 bija	 projekta	Rail Bal-
tica	 izpētes	 grupas	 vadītājs	 Latvijā	 un	
Liepupes	 vidusskolas	 ilggadējs	 sponsors	
un	atbalstītājs	Arnis	Skrastiņš.	Konkursa	
nolikums	 paredzēja,	 ka	 jāizveido	 radošs	 
stāsts	-	zīmējums,	dzejolis,	eseja,	instalā-
cija,	videorullītis,	filmiņa	 -	par	 to,	kādas	
iespējas	dos	ātrais,	drošais	un	videi	drau-
dzīgais	 dzelzceļš	Rail Baltica.	Konkursā	
bija	 iespēja	 piedalīties	 gan	 individuāli,	
gan	 visai	 klasei,	 gan	 kopā	 ar	 draugiem.	
Balvu	fonds	bija	iespaidīgs	-	500	eiro.
	 28.	maijā	skolas	aktu	zālē	pulcējās	visi	
konkursa	dalībnieki	un	žūrija,	lai	noskatī-
tos	un	noklausītos	dalībnieku	darbu	pre-
zentācijas.	Tās	vērtēja	kompetenta	žūrija:	
projekta	Rail Baltica	 pārstāvis	A.	Skras-
tiņš,	Liepupes	pagasta	uzņēmēja	Kristīne	
Mauliņa,	 vidusskolas	 direktore	Arta	 Ru-
beze,	 vizuālās	 mākslas	 skolotāja	 Baiba	
Dobele	un	latviešu	valodas	skolotāja	Ine-
se	Broka.	
	 Visi	 bērni	 savos	darbos	 ļoti	 radoši	 un	
interesanti	 bija	 centušies	 paust	 savu	 re-
dzējumu	un	vīzijas	par	to,	kādas	pārmai-
ņas	 viņu	 un	 Latvijas	 dzīvē	 ienesīs	 Rail 
Baltica,	bija	pieminētas	 jaunas	darbavie-
tas,	 biznesa,	 ceļošanas	un	 tūrisma	 iespē-
jas,	ātra	un	viegla	pārvietošanās	lielos	at-
tālumos,	sakopta	vide,	jaunas	iepazīšanās.	
Bija	veidotas	daudzas	filmas,	plakāti,	zī-

mējumi,	maketi	-	šīs	darba	formas	no	bēr-
niem	prasīja	sadarbības	prasmi	(daudziem	
jaunāko	klašu	 skolēniem	bija	palīdzējuši	
vecāko	klašu	audzēkņi,	brāļi	vai	māsas),	
māku	darboties	komandā.	
	 1.	 -	 4.	 klašu	 grupā	 1.	 vieta	 trešklas-
niekiem	 Dacei	 Ozoliņai,	 Amandai	 Sar-
kisjanai,	Mikam	Magonem,	Emīlam	Kār-
lim	 Zvejniekam	 un	 Artūram	 Niperam.	 
5.	-	7.	klašu	grupā	1.	vietu	dalīja	7.	klases	
skolnieces	Elva	Paula	Martinsone,	Beat-
rise	 Sintija	 Celmiņa,	 Una	 Marta	 Ozoli-
ņa,	Aija	 Gūtmane,	 Samanta	 Magone	 un	
5.	-	6.	klases	komanda:	Māris	Krūzkops,	
Armands	Ungurs,	Artūrs	Andže,	Dāniels	
Liecis.	8.	-	11.	klašu	grupā	1.	vietu	dalī-
ja	 11.	 klases	 komanda:	 Rihards	 Matīss	
Keišs,	 Uģis	 Ozols,	 Raivis	 Vikmanis,	
Mārcis	Rolands	Janvars,	Harijs	Ozols	un	 
8.	klases	skolēns	Mārcis	Magone.
	 Zālē	 sēdošo	 skatītāju	 balsojums	 pēc	
prezentācijām	 izšķīra	 skatītāju	 simpā-
tiju	 balvu	 sadalījumu:	 1.	 vieta	 -	 11.	 kla-
ses	 komandai,	 2.	 -	 Mārcim	 Magonem,	 
3.	-	7.	klases	meitenēm.
	 Konkurss	beidzies,	lai	dzīvo	konkurss!	
Tajā	 visi	 bija	 ieguvēji.	 Skolēni	 guva	 ie-
spēju	 pierādīt	 savu	 radošumu,	 izdomu,	
fantāziju	un,	protams,	tikt	pie	finansiālas	
pateicības,	 bet	 konkursa	 organizētāji	 -	
pārliecību,	 ka	Latvijas	 nākotne	 ir	 drošās	 
rokās.

Inese Broka,
Liepupes vidusskolas skolotāja

Konkurss Kādas iespējas 
man dos «Rail Baltica»? 

Liepupes vidusskolā

(sk.	 S.	 Čiževska),	 septītklasniece	 Marta	
Antonova	 (sk.	 G.	 Meiere),	 divpadsmit-
klasnieks	Kristaps	Muste	(sk.	R.	Ziemele).	
Aprīlī	notika	atklātās	matemātikas	olimpiā-
des	 pavasara	 sesija,	 kuru	 rīkoja	 Limbažu	
3.	 vidusskola.	 Vidusskolēnu	 komanda	 ie-
guva	1.	vietu,	pamatskolēni	-	3.	vietu.	Vi-
dusskolas	grupā	startēja	Diāna	Tīrumniece,	
Guna	Brenda	Pogule,	Andris	Rozmiaņecs,	
Kristaps	 Muste	 (sk.	 R.	 Ziemele),	 pamat-
skolas	 grupā	 -	 Ilze	 Pogule,	Monta	 Līcīte,	
Nadīna	 Ozoliņa	 Mennika,	 Ralfs	 Leina-
sars	 (sk.	 I.	Ceika,	G.	Meiere).	 Individuāli	
10.	klašu	grupā	1.	vieta	Diānai	Tīrumnie-
cei,	11.	klašu	grupā	Andris	Rozmiaņecs	ie-
guva	1.	vietu,	Guna	Brenda	Pogule	2.	vietu.	
12.	klašu	grupā	1.	vieta	Kristapam	Mustem	
(sk.	R.	Ziemele).

Guna Meiere, 
dabaszinātņu metodiskās 

apvienības vadītāja
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Krāsainie vakara stāsti bibliotēkā

	 Lauku	bibliotēkās	pasākumu	aktivitātes	
parasti	beidzas	līdz	ar	siltā	laika	iestāšanos.	
Tad	sākas	dārza	darbi	un	atvaļinājumi.	Va-
ram	uzskatīt	to	par	sava	veida	sezonas	no-
slēgumu.	Tāpēc	mēs,	bibliotēkas	darbinie-
ces,	 vēlreiz	 gribējām	 sapulcināt	 rosīgākās	
svētciemietes,	 lai	 atskatītos	 uz	 paveikto.	
Šoreiz	pulcējāmies	pie	Svētupes	tiltiņa,	lai	
pēc	tam	kopā	dotos	skatīt	gaumīgi	iekārtoto	
Benitas	Liepiņas	dārzu.
	 Zied	 bumbieres,	 raisās	 ābeļziedi,	 vis-
apkārt	 tik	 daudz	 koša	 zaļuma.	 Līdz	 pat	
Svētupes	 krastam	 veidotas	 košumkrūmu	
un	skujeņu	dobes,	 rododendri,	ziemcietes,	
krūmmellenes,	 plašais	 augļu	 dārzs	 -	 viss	
plašais	pagalms	mūs	pārsteidz	 ar	 savu	 ie-
kārtojumu,	 sakoptību	 un	 pavasarīgiem	 to-
ņiem.	Uz	mūsu	 jautājumu,	 kā	 visu	 to	 var	
paspēt,	Benita	atbild,	ka	nekādu	lielo	darbu	
jau	 te	neieguldot.	Bet,	kad	seko	stāsts	par	
dažādiem	augiem	un	mājas	vēsturi,	var	sa-

prast,	ka	lietām	un	darbiem,	kas	patīk,	grū-
tuma	nav.	
	 Pēc	 dārza	 apskates	 bibliotēkā	 mūs	 jau	
gaidīja	Salacgrīvas	Dabas	izglītības	centra	
vadītāja	Inta	Soma.	Tikšanās	ar	viņu	vien-
mēr	izvēršas	interesantas.	Šoreiz	viņa	mūs	
vedināja	padomāt	par	dabas	brīnumainajām	
pārvērtībām	vasarā.	Kopīgi	runājām	par	jau	
izzudušajām	 pļavu	 puķēm,	 par	 sargāja-
miem	un	 retiem	augiem.	 Jautrību	 izraisīja	
sarunas	par	augu	nosaukumiem	tautas	va-
lodā.	Tā	strutene	tiek	saukta	arī	par	vanduli,	
baldriāni	par	buldurenēm,	bet	dzelteno	pu-
reni	dēvē	par	balbuku, spurnu, plunčeni	vai	
buleni.	Tautas	valodā	dažādu	augu	nosau-
kumi	ir	stipri	atšķirīgi.	To	nosaka	izloksne,	
dialekts	vai	apvidus,	kur	šie	augu	nosauku-
mi	radušies.	Vēl	iepazinām	3	dažādus	ku-
kaiņēdāju	augus:	kreimuli,	raseni	un	mazo	
pūsleni.	 Šie	 augi	 patiesībā	 ir	 skaisti	 un	
krāsaini,	bet	 tik	nelieli,	ka	dabā	pat	nepa-

manāmi.	Toties	viltīgi!	Inta	ne	tikai	stāstīja	
un	rādīja	attēlus,	bet	piedāvāja	arī	darboties	
pašām.	Tā	kopā	tika	vīts	Jāņu	vainags,	bet	
ar	noteikumu	-	neievīt	 tajā	 indīgos	augus.	
Atraktīvā	 veidā	 iepazinām	 ārstnieciskās,	
aizsargājamās,	 indīgās	 un	 Jāņu	 vainagos	
pinamās	zālītes	un	zaļumus.	
	 Tā	 kā	 bibliotēkas	 vakara	 stāstus	 gribē-
jām	veidot	pēc	iespējas	dažādākus	un	krā-
sainākus,	šajā	reizē	 tika	atklāta	arī	 izstāde	
Krāsainie pieskārieni,	 kurā	 savus	 rokdar-
bus	 izrādīja	Aelita	Nagle,	Benita	Liepiņa,	
Marija	 Grigorjeva,	 Evita	 Ūdre	 un	 Daina	
Ukase.	 Skaistas	 lietas	 labai	 noskaņai.	 Pie	
pašceptas	 rabarbermaizes	 un	 pļavu	 ziedu	
tējas	sarunas	raisījās	par	vasaru,	puķēm	un	
sapņiem.	
	 Visiem	lasītājiem	un	bibliotēkas	atbalstī-
tājiem	vēlam	jauku	un	krāsainu	vasaru!

Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

Šoreiz  tika iepazīti 
pļavas augi

Skaistas lietas labai noskaņai - tā var teikt 
par izstādē skatāmajiem darbiem

	 7.	 maijā	 Ainažu	 bibliotēkā	 lasītāju	
klubiņa	Vārds	 dalībnieces	 tikās	 ar	Dabas	
izglītības	 darba	 speciālisti	 Intu	 Somu.	
Inta	 Ainažu	 bibliotēkā	 ciemojusies	 jau	
iepriekš,	 bet	 šoreiz	 viņa	 pastāstīja	 un	 ie-
pazīstināja	 dalībnieces	 ar	 mūsu	 apkārtnē	
sastopamiem	augiem.
	 Latvijā	ir	liela	dabas	daudzveidība	-	ne-
nosusinātajos	 purvos,	 vecajos	 mežos	 un	
upju	krastos	mīt	ļoti	daudz	sugu,	un	katrai	
ir	sava	vieta	un	nozīme.	Diemžēl	sabiedrī-
ba	šīs	vērtības	lielākoties	uztver	kā	pašsa-
protamas,	tādēļ	tik	bieži	jāsastopas	ar	pie-
sārņošanas,	pārmērīgas	izmantošanas,	no-
susināšanas,	applūdināšanas	vai	nelikumī-
gas	apbūvēšanas	gadījumiem.	Šāda	rīcība	
īsākā	vai	ilgākā	laika	posmā	nenovēršami	
var	novest	 līdz	situācijai,	kad	kāds	dabas	
ķēdes	 posms	 nemanāmi	 pazudīs,	 izraisot	
visas	sistēmas	sabrukšanu.	Tieši	tāpēc	tik	
nepieciešamas	ir	aizsargājamās	dabas	teri-
torijas,	kuru	mērķis	ir	pasargāt	cilvēkus	no	
viņu	pašu	neapdomīgās	rīcības.
	 Interesantā	 stāstījumā	un	aktīvi	 iesais-
tot	 klausītājas,	 Inta	mācīja	 atšķirt	 aizsar-
gājamos	 augus.	 Vienā	 no	 uzdevumiem	
vajadzēja	 pareizi	 atrast	 un	 savienot	 auga	
attēlu	 ar	 auga	 aprakstu.	Uzdevums	 izrai-
sīja	lielu	interesi	un	arī	jautrību,	jo	lai	gan	

Tikšanās Ainažu bibliotēkā

mums	likās,	ka	augus	pazīstam,	tomēr	tik	
viegli	 tos	 pazīt	 neizdevās.	Tā	 kā	 tuvojas	
vasara	 un	 nav	 aiz	 kalniem	 vasaras	 saul-
grieži,	improvizētā	Jāņu	vainagā	vajadzēja	
iepīt	pareizos	augus.	 Inta	atgādināja	 -	 lai	
svētku	prieki	nejauši	netiktu	sabojāti,	Jāņu	
vainagos	un	zāļu	pušķos	jāizvairās	pīt	au-
gus,	kas	ir	reti	un	aizsargājami,	jo	sods	par	

aizsargājamo	augu	izmantošanu	var	būt	fi-
ziskām	personām	līdz	500,	bet	juridiskām	
personām	līdz	1000	eiro,	konfiscējot	neli-
kumīgi	iegūtos	augus.
	 Paldies	 Intai	par	 izglītojošo,	aktīvo	un	
pozitīvo	pasākumu!

Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja

Dabas izglītības darba speciāliste Inta Soma interesantā stāstījumā un aktīvi iesaistot 
klausītājas mācīja atšķirt aizsargājamos augus

Lasīt 
e-grāmatas 
bibliotēkā - 
tas ir stilīgi

	 Salacgrīvas	 novada	 publiskās	 bib-
liotēkas	 saviem	 apmeklētājiem	 piedāvā	
jaunu	 pakalpojumu	 -	 lasīt	 e-grāmatas	
planšetdatoros.	 E-grāmatas	 un	 planšet-
datori	iegādāti	projektā	Jaunās tehnolo-
ģijas lasīšanas veicināšanai Salacgrīvas 
novadā,	ko	atbalstīja	Eiropas	Lauksaim-
niecības	 fonds	 lauku	 attīstībai.	Projekta	
mērķis	-	izmantojot	jaunās	tehnoloģijas,	
popularizēt	grāmatu	lasīšanu	un	bibliotē-
ku	apmeklēšanu,	lai	attīstītu	ilgtspējīgu,	
aktīvu,	 zinošu	 sabiedrību.	 Projektā	 Sa-
lacgrīvas,	Ainažu,	Svētciema,	Korģenes,	
Liepupes,	 Tūjas	 publiskajām	 bibliotē-
kām	tika	iegādāti	planšetdatori	un	e-grā-
matas,	kas	piemērotas	dažādām	gaumēm	
-	 nu	 elektroniski	 lasāma	 latviešu	 oriģi-
nālliteratūra,	 detektīvi,	 piedzīvojumi,	
latviešu	dzeja,	mīlestības	romāni.
	 Latvijā	 veiktie	 pētījumi	 ļauj	 secināt,	
ka	 grāmatu	 lasīšana	 samazinās.	 Bib-
liotēkās	 pieaug	 apmeklētāju	 skaits,	 bet	
samazinās	grāmatu	izsniegums.	Apmek-
lētāji	 bibliotēku	 izmanto	 kā	 satikšanās	
vietu,	 kā	 arī	 vietu,	 kur	 veikt	 tehniskās	
darbības	 (printēšanu,	 skenēšanu,	 kopē-
šanu	u.c.).	Skolēni	un	jaunieši	bibliotēkā	
ierodas,	 lai	 sērfotu	 internetā	 un	 spēlētu	
datorspēles.	 Tāda	 tradicionāla	 kultūras	
vērtība	kā	grāmatu	 lasīšana	 tiek	 izman-
tota	aizvien	mazāk.	Jaunās	informācijas	
tehnoloģijas	papildina	bibliotēku	pakal-
pojumu	 piedāvājumu,	 tādējādi	 veicina	
interesi	 ienākt	 bibliotēkā	 un	 izmēģināt.	
Jaunās	 lasīšanas	 ierīces	 piedāvā	 lasīt	 
e-vidē,	 kas	 pieaugušajiem	 paplašinās	
intelektuālās	 prasmes,	 bet	 bērniem	 un	
jauniešiem	dāvās	atziņu,	ka	lasīt	ir	stilī-
gi	 un	moderni.	 Planšetdators	 ir	 ērti	 lie-
tojams,	kompakts,	tomēr	bibliotēkā	lasīt	
e-grāmatas	var	 tikai	uz	vietas.	Bet	 tā	 ir	
iespēja	 izmēģināt,	 kā	 ir	 lasīt	 e-vidē,	 un	
saprast,	vai	 tas	 ikdienā	 ir	nepieciešams.	
Tā	ir	iespēja	pārvarēt	nedrošību	un	bailes	
no	nezināmā.
	 Projekta	 realizācija	 palīdzēs	 risināt	
sociālā	rakstura	problēmas	-	bibliotēkas	
apmeklē	bērni	no	dažādām	ģimenēm,	un	
ne	 katrā	 ir	 iespēja	 iegādāties	 jaunākās	
paaudzes	mobilos	telefonus,	tehnoloģis-
kās	 ierīces,	 tāpēc	bibliotēka	 ir	kā	starp-
niece,	 lai	 palīdzētu	 arī	 šādiem	 bērniem	
tās	 apgūt	un	 justies	 līdzvērtīgiem	ar	 ci-
tiem	vienaudžiem.	Tieši	tāpat	var	visu	to	
attiecināt	 uz	 pieaugušajiem	 cilvēkiem,	
īpaši	senioriem.	
	 Salacgrīvas	 novada	 bibliotēkas	 savu	
iespēju	robežās	veido	vidi,	kur	blakus	ar	
fiziskajām	 grāmatām	 sadzīvo	 e-grāma-
tas.	Vēlies	izmēģināt?	Nāc	uz	savu	tuvā-
ko	bibliotēku,	jo	lasīt	ir	stilīgi	gan	e-vidē,	
gan	papīra	formātā.

Hedviga Inese Podziņa

	 Salacgrīvas	bibliotēkā	Valsts	kultūrkapi-
tāla	fonda	atbalstītā	un	Latvijas	Nacionālās	
bibliotēkas	realizētā	projektā	Tikšanās Lat-
vijas novadu bibliotēkās	Salacgrīvas	nova-
dā	 viesojās	 dzejniece	 un	 publiciste	 Māra	
Zālīte.	 Pēcpusdienā	 dzejniece	 apmeklēja	
skolu	un	tikās	ar	skolēniem	un	skolotājiem,	
bet	jau	vakarpusē	viņu	gaidīja	dzejas	cienī-
tāji	Salacgrīvas	bibliotēkā.	Interesentu	bija	
tik	daudz,	ka	lasītavā	nebija	brīvu	vietu	un	
sanākušie	ar	nepacietību	gaidīja	tikšanos.	
	 Sākumā	M.	Zālīte	pastāstīja	par	tikšanos	
vidusskolā,	kas	atstājusi	uz	viņu	ļoti	jauku	
iespaidu.	Dzejniece	šajā	reizē	mudināja	ar	
dzejas	palīdzību	parunāt	par	dzīvi	un	lasīja	
dzejoļus,	kas	drīzumā	iznāks	īpašā	krājumā	
(tam	vēl	nav	 izdomāts	nosaukums).	Viņas	
iecerētais	 nosaukums	 bijis	 Lietoti vārdi,	
jo	 tajā	būs	publicēti	dziesmu	 teksti	no	 iz-

rādēm	 un	 dziesmām.	 Dzejniece	 uzskata,	
ka	nav	neviena	nelietota	vārda.	Ja	tāds	arī	
būtu,	izrunāts	tas	jau	būtu	lietots.	Diemžēl	
izdevniecība	 šādu	 nosaukumu	 noraidījusi,	
jo	neviens	negribēšot	pirkt	tādu	lietotu	grā-
matu...	
	 Dzejniece	 lasīja	 dzejoļus	 no	 topošās	
grāmatas,	 izsakot	 arī	 savu	 sāpi	 par	 to,	 ka	
klausītāji	 lielākoties	 zina	 komponistu,	 bet	
nezina	teksta	vai	libreta	autoru.	Izrādās,	ka	
M.	Zālīte	nekad	neraksta	tekstu	jau	gatavai	
mūzikai,	 bet	 komponisti	 raksta	 melodijas	
viņas	dzejai.	
	 Nobeigumā	 dzejniece	 paspēja	 atbildēt	
vien	 uz	 pāris	 jautājumiem,	 atstājot	 katra	
sirdī	labus	vārdus,	pārdomas	un	mīlestību.	
Paldies	viņai	par	sirsnīgo	un	atklāto	sarunu	
un	brīnišķīgajām	dzejas	rindām!

Ilga Tiesnese

Salacgrīvas novadā viesojās dzejniece Māra Zālīte

Tikšanās ar dzejnieci Māru Zālīti Salacgrīvas bibliotēkā bija sirsnīga un pārdomu pilna
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	 Kempingā	Klintis	 5.	 jūnijā	 notika	 pir-
mais	 jauno	dziedātāju	konkurss	Dziedam 
dabā.	 To	 organizēja	 kempings	 sadarbībā	
ar	 Dabas	 aizsardzības	 pārvaldes	 (DAP)	
Vidzemes	 reģionālo	 administrāciju	 un	
Salacgrīvas	 novada	 mūzikas	 skolu.	 Da-
lībnieki	bija	bērni	un	jaunieši	5	-	18	gadu	
vecumā.	Savu	dalību	bija	pieteikuši	jaunie	
talanti	no	Valmieras	sākumskolas,	PII	Vil-
nītis	 Salacgrīvas	 novadā,	 Ēveles	 pamat-
skolas	 un	 pirmsskolas	 grupas,	 Liepupes	
vidusskolas,	Rencēnu,	Kārķu	un	Baumaņu	
Kārļa	Viļķenes	pamatskolas	un	Valmieras	
Pārgaujas	sākumskolas.
	 Atklājot	 svētkus,	 pasākuma	 vadītā-
ja	 Evija	 Keisele	 iedvesmojoši	 sacīja,	 ka	
šī	 ir	 gan	brīnišķīga	 iespēja	uzstāties,	 gan	
dzirdēt,	 kā	 skan	 bērnu	 balsis	 brīvā	 dabā.	
Salacgrīvas	novada	domes	priekšsēdētāja	
vietniece	Skaidrīte	Eglīte	konkursa	dalīb-
niekiem	vēlēja	no	visas	sirds	izdziedāties	
un	 jauki	pavadīt	 laiku.	 - Paldies pasāku-
ma organizētājiem, kas radījuši iespēju 
tik daudzu novadu jaunajiem dziedātājiem 
sabraukt kopā, izdziedāties, turklāt ir pa-
sūtījuši tik labu laiku. Jums ir iespēja ie-
pazīt mūsu novada skaistāko atpūtas vie-
tu, klausīties jūras šalkās un elpot svaigo 
gaisu. Vēlu, lai jūs atgrieztos šajā skais-
tajā vietā kopā ar saviem vecākiem un 
draugiem! -	viņa	teica.	Projektu	vadītāja,	
DAP	 speciāliste	 Inta	 Soma	 priecājās	 par	
lielajiem	 un	 mazajiem	 dziedātājiem,	 pe-
dagogiem	un	visiem	klātesošajiem:	- Mēs, 
dabinieki, esam parūpējušies par pirmo 
pārsteigumu - saulīti, savukārt jūs parū-
pēsieties par nākamajiem, jo jau mēģinā-

jumā dzirdējām, ka jūsu balsis skan ļoti 
jauki un dzidri. Novēlu. Lai šodien jums 
vēl daudz jauku pārsteigumu un lai pietiek 
laika iepazīt mūsu dabas brīnumu - Vidze-
mes akmeņaino jūrmalu! 
	 Pasākuma	idejas	autore	Anastasija	Be-
restenska,	 sveicot	 konkursa	 dalībniekus,	
uzsvēra,	ka	projekts	ir	radies	pavisam	ne-
sen:	- Mūsu doma bija ar dažādu organi-
zāciju un struktūru palīdzību un līdzdalību 
ļaut bērniem brīvi izpausties, tuvinoties 
dabai. Tāpēc repertuārs ir dabisks, bez fo-
nogrammām, ar dzīvu pavadījumu vai pat 
bez tā.
	 Lai	 iedrošinātu	 konkursa	 dalībniekus,	
pirmie	 uzstājās	 Evija	 Keisele	 un	 Reinis	
Maurītis,	 izpildot	 dziesmu	 par	 pogu	 un	
diedziņu.	Visi	astoņpadsmit	dalībnieki	bija	
sadalīti	piecās	grupās.	Pirmā	uzstājās	Lau-
ra	 Keita	 Arājuma	 no	 Valmieras	 sākum-
skolas	 ar	Mazās vālodzītes dziesmu.	 Būt	
pirmajam,	protams,	ir	visgrūtāk,	bet	viņai	
lieliski	izdevās.
	 Kad	bērnu	un	jauniešu	balsis	Vidzemes	
jūrmalā	bija	izskanējušas,	darbs	sākās	žū-
rijai	un	skatītājiem.	Vieniem,	 lai	noteiktu	
labākos,	otriem	-	lai	ar	konfektēm	nobal-
sotu	par	 skatītāju	 simpātiju.	Žūrija	 -	mū-
zikas	 skolotāja	 un	 bērnu	 kora	 vadītāja	
Tatjana	Lazdiņa,	Salacgrīvas	novada	mū-
zikas	skolas	direktore	Katrīna	Borozdina,	
kempinga	Klintis	pārstāve	un	konkursa	or-
ganizatore	A.	Berestenska,	DAP	finansiste	
Liene	Jermacāne	un	konkursu	laureāts,	an-
sambļa	Allegro	 dalībnieks,	 solists	 Reinis	
Maurītis	-	3.	vietu	jaunākajā	vecuma	gru-
pā	piešķīra	L.	K.	Arājumai,	2.	-	Danielam	

Taubem	 ar	 skatu-
ves	 vārdu	 Tīģeris 
un	Esterei	Mullai.	
1.	 vietā	 viņi	 ie-
rindoja	 Emīliju	
Gobu.	 Otrajā	 so-
listu	grupā	3.	vietā	
Ilze	 Skrastiņa	 un	
Adrians	 Netlis,	 
2.	 -	 Daniela	 Daf-
ne	 Hāne	 un	 Este-
re	 Hmeļinska	 un	 
1.	-	Samanta	Mar-
kus.	Trešajā	grupā	
otrā	 bija	 Monika	
Kaļva,	 pirmais	 -	
Artis	 Krists	 Med-
nis.	 Ceturtā	 bija	
jaunāko	 ansambļu	
grupa,	 	 tajā	 vietu	
sadalījums	šāds:	trešās	bija	trio	Trīs kaķē-
ni	(Viktorija	Rinmane,	Sofija	Elisa	Balode	
un	Grēta	Krista	Sirmule),	otrās	-	Evelīnas	
Vīksnes	un	Almas	Danielas	Caunes	duets,	
bet	1.	vietā	Mazās princeses	-	māsas	Rasa	
Marija	Zute	un	Elza	Zute.	Vecāko	ansam-
bļu	grupā	3.	vietā	dziedātāji	Dārta	Kravai-
ne,	 Linda	 Ābele,	 Dina	Aršanova,	 Vikija	
Dehnika,	 Helēna	 Eglīte,	 Monika	 Kaļva	
un	 Ilze	 Skrastiņa	 no	Kārķu	 pamatskolas,	
2.	 -	 ansamblis	 Kārķēnieši:	 Krista	 Arša-
nova,	 Marta	 Bezšapočņikova,	Auce	 Lie-
piņa,	Megija	Krūmiņa	un	Ralfs	Aušts	un	
ansamblis	Stīgas un tauriņi	 -	Paula	Ance	
Lapere,	Elīna	Bombaka,	Santa	Biele,	Da-
niela	Dafne	Hāne,	Evelīna	Balode,	Aļina	
Parfjonova,	 Adrians	 Netlis	 un	 Kristians	

Dziedam dabā!

Netlis.	1.	vietā	ansamblis	Lai skan!	-	Lore-
ta	Knostiņa,	Anna	Šakena,	Sabīne	Cīrule,	
Zelma	Mālmane,	Evelīna	Vīksne	un	Alma	
Daniela	Caune.
	 Pirmā	 konkursa	Grand Prix	 saņēmēja	
tika	 paziņota	 pašās	 konkursa	 beigās,	 šo	
balvu	 ieguva	Anna	Šakena	no	Kārķu	pa-
matskolas,	 kurai	 dziedāt	 māca	 skolotāja	
Ingūna	 Grundmane.	 Par	 skatītāju	 simpā-
tiju	šajā	konkursā	kļuva	Emīlija	Goba	no	
Salacgrīvas	novada	pirmsskolas	izglītības	
iestādes	Vilnītis.	Ar	uzvarētājas	Annas	iz-
pildīto	 latgaliešu	 tautasdziesmu	izskanēja	
pirmais	 jauno	 dziedātāju	 konkurss	Dzie-
dam dabā.	 Tiksimies	 nākamvasar	 šajā	
pašā	vietā!

Ilga Tiesnese

Kopā ar Esteri Mullu - Vitālijs Bogdanovičs

Visa veida versijas spēlē 
nopietni

	 5.	jūnijā	Salacgrīvas	kultūras	namā	no-
tika	teātra	studijas	Visa veida versijas	 ie-
studētās	Elīnas	Zālītes	lugas	Pirktā laime 
pirmizrāde.	Šoreiz	izvēlēts	nopietns	stāsts:	
- Viņai ir viss laimīgai dzīvei - jauna māja, 
mīlošs vīrs, stāvoklis sabiedrībā un pār-
tikusi dzīve, bet pilnai laimei trūkst tikai 
bērna. Lai iegūtu vēlamo, viņa ir gatava to 
pirkt par naudu. Bet vai laimi var nopirkt 
par naudu?
	 Par	 lugas	 izvēli	 režisore	 Inese	 Jerāne	
stāsta,	 lūk,	 ko:	 - Pirms sezonas es izlasu 
daudz lugu un meklēju «Visa veida versi-
jām» piemērotāko. Nezinu, ar ko, bet mani 
šī luga uzrunāja. Kad teicu savējiem, ka 
luga būs nopietna, visi aktieri bija pret. 
Bet tas, ka šogad uztaisām kaut ko nopiet-
nu, nenozīmē, ka nākamajā gadā nevaram 
spēlēt jautru komēdiju! No sākuma ļoti 
laimīgi viņi nebija, arī es biju uztrauku-
sies, vai un kā viņi nospēlēs. Tagad varu 
teikt, ka gandrīz viss izdevās un arī kolek-
tīvs pēc pirmizrādes teica paldies par šādu 
lugas izvēli. Visiem bija gandarījums par 
padarīto.
	 Salacgrīviešu	pirmizrādi	noskatījās	ak-
tieris,	 režisors	 un	 Tautas	 mākslas	 centra	
eksperts	Valdis	Lūriņš.	Viņu	uz	pirmizrādi	
uzaicināja	režisore,	jo	viņai	paticis,	kā	pa-

gājušajā	gadā	Visa veida versiju	darbu	vēr-
tējis	eksperts	Jānis	Kaijaks.	Inese	uzskata,	
ka	 eksperta	 vērtējums	 un	 aktieru	 darba	
analīze	 ir	 ļoti	 svarīga.	 Pārrunājot	 izrādi,	
eksperts	norāda,	kas	bija	labi	un	pie	kā	vēl	
jāpiestrādā.
	 Pēc	izrādes	Inese	V.	Lūriņam	uzdevusi	
tikai	vienu	jautājumu:	- Vai mēs šo izrādi 
varam rādīt?,	uz	ko	saņēmusi	pārliecino-
šu	režisora	atbildi:	 - Rādi droši! Pēc	 tam	
divatā	un	vēlāk	jau	kopā	ar	aktieriem	pār-
runāta	 un	 analizēta	 izrāde.	 Kolektīvu	 un	
Inesi	ļoti	iepriecinājis	eksperta	labvēlīgais	
vērtējums	un	apsolījums	oktobrī	atbraukt	
uz	Salacgrīvu	pamācīt	aktiermeistarību.	
	 Par	izrādi	Inese	saka	paldies	visiem	ak-
tieriem:	Valdim	Ozoliņam,	Ingūnai	Ādmī-
diņai,	Gintam	Vilimam,	Anitai	 Dzirnupei,	
Inesei	 Persidskai,	 Mārītei	 Duncītei,	 Vi-
netai	 Dancei,	 Didzim	 Žibalam,	 Mārcim	
Majoram,	Vinetai	Pēcei,	 jo	 īpaši	uzteicot	
jauno	aktrisi	Elīnu	Stalti	-	Ilgas	lomas	iz-
pildītāju.	
	 Oktobrī,	kad	Visa veida versijas	atsāks	
sezonu,	 lugu	Pirktā laime	vēlreiz	parādīs	
Salacgrīvā	un	tad	oktobrī	piedalīsies	ama-
tierteātru	 skatē.	 Atbalstīsim	 savējos	 un	
veiksmi	oktobrī!

Ilga Tiesnese

Skats no izrādes Pirktā laime
	 12.	 jūnija	 vakarā	 Ainažu	 jaunā	 estrā-
de	 bija	 ļaužu	 pilna.	 Iemesls	 tam	 pavisam	
vienkāršs	 -	Ainažos	 vietējie	 spēlēja	 teātri.	
Savējie	savējiem	rādīja,	ko	var	samācīties	
neprofesionāli	un	pat	ne	amatieriaktieri,	bet	
cilvēki,	kuri	ikdienā	teātri	nespēlē.	Ainažu	
kultūras	nama	vadītājas	Solveigas	Muciņas	
uzrunāti,	 viņi	 tomēr	piekrituši	būt	par	 ak-
tieriem	 iestudējumā	Tā mēs gaidām Līgo 
dienu. 
	 Sanākušos	uzrunāja	šīs	 izrādes	režisore	
Sigita	Kalmača:	- Vēl dažas	dienas, un būs 
gada skaistākie svētki - vasaras saulgrieži. 
Tajos mēs ievērojam dažādas tradīcijas - 
dziedam līgodziesmas, kurinām ugunskuru, 
dzeram alu un meklējam papardes ziedu. 
Īsu brīdi pirms vai tieši Līgo vakarā cen-
šamies ievērot vēl vienu tradīciju - noska-
tīties izrādi Skroderdienas Silmačos. Aina-
žu iedzīvotāji nevis skatās, bet paši spēlē 
šo izrādi! Šovakar ielūkosimies aizkulisēs 
un paskatīsimies, kā top izrāde un ko ak-
tieri dara mēģinājumā. Skatīsimies, kādas 
«Skroderdienas» viņiem sanākušas! 
	 Jautrība	 uz	 skatuves	 valdīja	 visu	 laiku,	
skatītāji	 ar	 aplausiem	 sveica	 katru	 aktieri.	
Lai	 arī	 izrādes	 varoņu	 vārdi	 un	 notikumi	
nedaudz	bija	mainīti,	sižets	bija	skaidrs	un	
saprotams.	Aktieru	S.	Kalmačas,	Anastasi-
jas	Celmas,	Baibas	Kuņecas,	Māras	Gobi-

ņas,	Solveigas	Muciņas,	Ērika	Plūmes,	Iva-
ra	Manguļa,	Hermaņa	 Juzefoviča	 un	 Zie-
doņa	Jūlika	spēli	lieliski	papildināja	Ainažu	
kultūras	nama	pašdarbnieki	-	deju	kolektīvs	
Randiņš	un	jauktais	koris	Krasts. 
	 Pēc	izrādes,	kad	bija	izskanējuši	aplausi	
un	saņemti	ziedi,	S.	Muciņa	pastāstīja,	ka	
nolemts	 -	 sava	 skatuve	 jāiedejo	 un	 jāie-
dzied	pašu	kolektīviem.	- Ar muzikālu uzve-
dumu mums tas izdevās! Ideju par aktieru 
pieaicināšu no malas noskatījām Salacgrī-
vā, kur tieši pirms Jāņiem arī notiek šādas 
izrādes. Pavasarī Sigita sameklēja šo lugu, 
iedeva man izlasīt, mēģināt sākām pēc Liel-
dienām. Izdevās labi, cilvēki bija atsaucīgi 
un jūtams, ka arī skatītājiem patika. Solvei-
ga	apņēmusies	šo	lietu	turpināt	un	jau	tagad	
aicina	pieteikties	nākamos	spēlētgribētājus.	
Turklāt	nākamais	gads	ir	īpašs	-	Ainažu	pil-
sēta	svinēs	90.	dzimšanas	dienu,	 tāpēc	arī	
uzvedums	plānojas	lielāks	un	grandiozāks.	
	 Solveiga	 teic	 lielu	paldies	 izrādes	 reži-
sorei	 Sigitai	 Kalmačai,	 Randiņa	 vadītājai	
Anitai	 Gīzei,	Krasta	 vadītājai	Agrai	 Jan-
kovskai,	 koncertmeistarei	 Tatjanai	 Lazdi-
ņai	un	skaņu	vīram	Jānim	Runcim.	
	 Pēc	izrādes	svētki	Ainažu	estrādē	turpi-
nājās,	jo	savu	pirmo	zaļumballi	jaunajā	es-
trādē	spēlēja	mūzikas	grupa	Atspulgs.

Ilga Tiesnese

Rūdis un Kārlēns (Ēriks Plūme un Ivars Mangulis) gatavi nedarbiem ar Ieviņu (Sigitu Kalmaču)

Ainažos rāda Silmačus
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	 Aprīlī	 uz	 Vācijas	 draudzības	 pilsētu	
Handevitu	 devās	 trīspadsmit	 Salacgrīvas	
vidusskolas	 8.	 -	 9.	 klašu	 skolēni:	 Endija	
Eglīte,	Karlīna	Karlsone,	Tomass	Banter-
sons,	 Markuss	 Kalviņš,	 Ernests	 Horens	
Bisenieks,	Nensija	Zande,	Amanda	Stane,	
Zane	Holma,	Marta	Stivriņa,	Monta	Līcī-
te,	Elīna	Runce,	Undīne	Meļikidze,	Matīss	
Gailums,	skolotājas	Agnese	Gromova-Ķū-
rena	un	Laila	Rozenberga	un	skolas	pado-
mes	priekšsēdētāja	Ārija	Mikša.	 Īstenojot	
Handevitas	un	Salacgrīvas	pašvaldību	pa-
rakstīto	 līgumu,	 jau	 ceturto	 gadu	 notiek	
abu	 pašvaldību	 skolēnu	 viesošanās	 citam	
pie	 cita.	 Aprīlī	 salacgrīvieši	 bija	 Hande-
vitā,	bet	septembrī	vācu	skolēni	viesosies	
Salacgrīvā.	
	 Septiņas	 dienas	mūsu	 skolēni	 pavadīja	
Vācijā	un	pēc	atgriešanās	un	domu	apko-
pošanas	 11.	maijā	 Salacgrīvas	 vidusskolā	
skolēni,	 kuri	 bija	Vācijas	 apmaiņas	 brau-
cienā,	 stāstīja	 astoklasniekiem,	 viņu	 un	
saviem	 vecākiem,	 kas	 redzēts	 un	 piedzī-
vots,	 viesojoties	 Vācijā.	 Lai	 pastāstīt	 par	
piedzīvoto	 būtu	 vieglāk,	 saprotamāk	 un	
interesantāk,	K.	Karlsone	bija	sagatavojusi	
fotogrāfijas	par	braucienu.	Savos	iespaidos	
dalījās	arī	sskolotājas	un	Ā.	Mikša.	Jāteic	
gan,	ka	Salacgrīvas	vidusskolas	mājaslapā	
skolēnu	 gaitām	 Vācijā	 varēja	 sekot	 līdzi	
katru	dienu.	Lai	gan	internets	Vācijā	ir	ļoti	
lēns	vai	tā	nav,	skolotāja	Agnese	katru	die-
nu	sūtīja	vēstulītes	skolotājai	 Intai	Ciršai,	
kura	tās	savukārt	publicēja	skolas	mājasla-
pā.	
	 Skolēni	 ar	 braucienu	 un	 viesošanos	
Handevitā	ir	ļoti	apmierināti	un	skolotājas	
A.	 Gromovas-Ķūrenas	 apkopotajās	 pēc-
brauciena	atziņās	var	lasīt	-	patika	ekskur-
sija	uz	Boa	centru,	dzīvošana	viesģimenēs,	
kopīgās	 sarunas,	 barbekjū	 vakari,	 foto-
grāfiju	krāsošana,	ekskursijas	uz	Dāniju	 -	 

Tikšanās pēc Vācijas brauciena

mielošanās	 ar	 ļoti	 garšīgiem	 hotdogiem,	
Gliksburgas	pils	apmeklējums,	vizīte	Han-
devitas	domē	un	sarunas	ar	vācu	draugiem.	
Šīs	 septiņas	 dienas	 salacgrīviešiem	 bija	
spraigas,	 interesantas	 un	 piedzīvojumiem	
bagātas.	 Jau	 lidojums	 uz	Hamburgu	 dau-
dziem	bija	liels	piedzīvojums.	Lidostā	sa-
lacgrīviešus	 sagaidīja	 skolotājs	 un	 divas	
skolnieces.	 Handevitas	 pašvaldībā	 salac-
grīvieši	tikās	ar	mēru	Tomasu	Rasmusenu.	
Viņš	Salacgrīvas	un	Handevitas	apmaiņas	
programmas	 skolēniem	 un	 skolotājām	
domē	pastāstīja	par	pašvaldību	un	pasnie-
dza	pašvaldības	sarūpētas	dāvaniņas.
	 Salacgrīvas	delegācija	saka	lielu	paldies	
skolotājiem,	kuri	par	viņiem	Handevitā	rū-

pējās:	galvenajam	atbildīgajam	par	apmai-
ņas	 programmas	 braucienu	 8.	 -	 10.	 klašu	
mācību	 pārzinim	 Tilo	 Jagovam,	 direkto-
ram	Andreasam	Pavelekam,	projekta	sirdij	
un	dvēselei	Danielai	Šneiderei,	9.	klašu	au-
dzinātājām	Meikei	Veidei	un	Tordisai	Sei-
ferei-Hansenai,	skolotājai	Ankei	Lahei	un	
mūzikas	un	darbmācības	skolotājam	Haio	
Tēgem.	 Mūsu	 abas	 skolotājas	 un	 skolas	
padomes	priekšsēdētāju	ļoti	laipni	uzņēma	
arī	 Salacgrīvas-Handevitas	 sadraudzības	
biedrības	pārstāvji	Irisa	Millere,	Dagmāra	
Rīmere	un	Bernds	Remke	ar	sievu.	
	 Stāstot	 par	 ciemošanos	 Handevitā,	
prieks	bija	no	pedagogu	puses	dzirdēt	 la-
bus	vārdus	par	skolēniem	un	programmu.	

Visi	brauciena	dalībnieki	kā	viens	uzsvēra,	
ka	šāda	skolu	un	skolēnu	sadarbības	prog-
ramma	 palīdz	 nostiprināt	 angļu	 valodas	
zināšanas,	uzlabo	komunikācijas	prasmes,	
dod	iespēju	iepazīt	Vācijas	skolu	sistēmu,	
kā	 arī	 rosina	 izzināt	 dzīvi	 no iekšpuses,	
papētīt	gan	ieradumus,	gan	tradīcijas,	ļauj	
saskatīt	tuvākos	apskates	objektus	un	pie-
dalīties	kopīgās	aktivitātēs.
	 Salacgrīvas	vidusskolas	skolotāji	cer,	ka	
šī	tikšanās	un	skolēnu	stāsti	par	pieredzētu	
mudinās	 8.	 klases	 skolēnus	 būt	 atsaucī-
giem,	un	septembrī	mēs	varēsim	pie	sevis	
uzņemt	skolēnus	un	skolotājus	no	Vācijas	
sadarbības	pašvaldības	Handevitas.

Ilga Tiesnese

Salacgrīvieši kopā ar Vācijas skolēniem un skolotājiem Handevitā

 Jūnija	 pirmajā	 sestdienā	 Hēdemēstē	
Igaunijā	 notika	 desmitais	 Ziemeļlībiešu	
festivāls.	 Pirms	desmit	 gadiem,	 pavasarī,	
īstenojot	 pārrobežu	 projektu,	 notika	 pir-
mais	 šāds	 festivāls	 Igaunijā,	 bet	Ainažos	
augustā	 bija	 pirmais	Ziemeļlivonijas	 fes-
tivāls.	Ainažu	kultūras	nama	vadītāja	Sol-
veiga	Muciņa	atcerējās,	ka	festivāls	Hēde-
mēstē	pavasarī	rīkots	ar	domu,	lai	cilvēki	
varētu	patukšot	pagrabus,	izandelējot	pēc	
ziemas	saglabājušos	gardumus,	kā	arī	 ie-
gādāties	 pavasara	 stādus,	 savukārt	Aina-
žu	svētku	mērķis	augustā	ir	parādīt,	ar	ko	
pagrabi	tiek	piepildīti.	
	 Desmitos	Ziemeļībiešu	svētkus	atklāja	
Hēdemēstes	pašvaldības	vadītājs	Magnuss	
Metuss	(Magnus	Möttus),	sveikt	kaimiņus	

festivāla	jubilejā	bija	ieradies	arī	Salacgrī-
vas	novada	domes	priekšsēdētāja	vietnieks	
Jānis	Cīrulis,	 kurš	 neslēpa	 prieku	 par	 ie-
spēju	piedalīties	un	aicināja	Ziemeļībiešu	
festivāla	 dalībniekus	 un	 viesus	 apmeklēt	
augustā	Ainažos	 notiekošo	 Ziemeļlivoni-
jas	festivālu.
	 Jau	 no	 agra	 rīta	 Hēdemēstes	 tirdziņā	
varēja	 iegādāties	 stādus	 un	 darbarīkus	
dārza	 darbiem,	 arī	 piedalīties	 pašceptās	
maizes	 un	 pašbrūvētā	 alus	 konkursā.	 In-
teresanta	 bija	 vēstures	 telts,	 kurā	 bija	 ie-
kārtota	izstāde	Hēdemestei 455	un	Igauni-
jas	 lauksaimniecības	muzeja	 ekspozīcija.	
Biedrības	namā	varēja	apskatīt	fotoizstādi	
Labu vīru sievas cauri laikiem,	noskatīties	
kinofilmu	Lībiešu stāsti un	 just	 līdzi	mo-

des	skates	Labu vīru sievas cauri laikiem 
dalībniecēm.	
	 Lielākā	daļa	viesu	 iepirkās	 tirdziņā	un	
skatījās	 koncertu,	 kurā	 uzstājās	 dejotāji	
un	 dziedātāji	 no	 Hēdemēstes	 un	 tuvākie	
kaimiņi.	Ar	nepacietību	gaidījām	savējo	-	
Ainažu	kora	Krasts,	ko	vada	Agra	Jankov-
ska,	 un	 Anitas	 Gīzes	 vadītā	 Salacgrīvas	
deju	kolektīva	Randa -	uzstāšanos.	Prieks	
un	lepnums	par	novada	pašdarbniekiem	-	
skanīgas	balsis,	 raits	 solis	 un	 sirsnīgs	 iz-
pildījums!	Ne	velti	mūsējie	saņēma	jūsmī-
gus	skatītāju	aplausus.
	 Kamēr	 notika	 tirgošanās	 un	 koncerts,	
Hēdemēstes	 un	 Salacgrīvas	 pašvaldību	
pārstāvji	 pārrunāja	 turpmāko	 sadarbību	
uzņēmējdarbības	 un	 kultūras	 jomā.	 Lai	

uzzinātu,	kā	notiek	dzelzceļa	Rail Baltica 
plānošanas	 un	 projektēšanas	 darbi	 valstu	
pierobežās,	abu	pašvaldību	pārstāvji	nolē-
ma	drīzumā	tikties	un	šo	jautājumu	pārru-
nāt	atsevišķi.	
	 Liels	 paldies	 Hēdemēstes	 pašvaldības	
pārstāvjiem	par	 laipno	uzņemšanu,	 jauko	
koncertu,	 garšīgo	 maltīti	 un	 interesanto	
andeli!	 Īpašs	paldies	Hēdemēstes	pašval-
dības	vadītājam	un	viņa	vietniekam	izglī-
tības	un	kultūras	 jomā	Tomasam	Ābelam	
par	mums	veltīto	 laiku	un	uzmanību.	Lai	
turpinās	pārrobežu	svētki	un	 lai	mēs	bie-
žāk	braucam	ciemoties	un	uzņemam	vie-
sus!

Ilga Tiesnese

Hēdemēstē svin X Ziemeļlībiešu 
svētkus

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētaja vietnieks attīstības 
jautājumos Jānis Cīrulis (no kreisās), Hēdemēstes pašvaldības 

vadītājs Magnuss Metuss un viņa vietnieks izglītības un 
kultūras jomā Tomass Ābels pārrunā svētku atklāšanas brīdi

Prieks par mūsu novada pašdarbniekiem - skanīgās balsis un 
raitais deju solis neatstāja vienaldzīgu nevienu!
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	 Beidzot	 klāt	 ilgi	 gaidītais	 brīdis,	 kad	
arī	 mēs,	 Salacgrīvas	 vidusskolas	 ceturt-
klasnieki,	varam	piedalīties	Zelta Zivtiņas 
čempionātā.	 Par	 to	 uzzinājām,	 kad	mūsu	
klases	audzinātāja	 Iveta	Kupča	piedalījās	
tajā	 ar	 savu	 iepriekšējo	 audzināmo	klasi,	
kuri	 tad	mācījās	5.a	klasē	(tagad	tā	ir	8.a	
klase),	bet	mēs	bijām	1.a.	Jau	tad	zinājām	
-	 kad	 izaugsim,	 arī	 mēs	 gribēsim	 startēt	
šāda	veida	sacensībās.
	 Sporta	un	prāta	spēles	ZZ čempionāts	ir	
trakas	sacensības	starp	klasēm	visā	Latvi-
jā,	kurās	Zelta Zivtiņa, pārbaudot	drosmi,	
cīņassparu,	atjautību,	radošumu	un	klases	
vienotību,	 dāvā	 neaizmirstamus	 piedzī-
vojumus	 un	 lieliskas	 balvas	 pašām	drau-
dzīgākajām	klasēm.	Šogad	tas	norisinājās	
jau	devīto	gadu.	Šī	tradīcija	ik	gadu	vieno	
tūkstošiem	skolēnu	no	4.	līdz	12.	klasei.	
	 Viss	likās	ļoti	vienkārši	-	tikai	jāaizpilda	
pieteikuma	veidlapa,	jāizpilda	mājasdarbs,	
kas	šogad	tas	bija	par	tēmu	Mana novada 
dārgumi,	jāpareklamē	kāda	vieta	savā	no-
vadā,	lai	arī	citi	skolēni	no	Latvijas	par	to	
uzzinātu	un	gatavais	video	 jānosūta	Zelta 
Zivtiņai.	 Taču	 tā	 vis	 nebija.	 Laikapstāk-
ļi	 mūs	 nelutināja,	 brīvo	 brīžu	 mums	 ir	
diezgan	maz,	 jo	visi	piedalāmies	kādā	ār-
pusstundu	 pulciņā.	 Nolēmām,	 ka	 Lielajā	
piektdienā,	 spītējot	 slapjajam	 sniegam	un	
lietum,	 brauksim	 uz	 novada	 iecienītāko	
atpūtas	 vietu	Kraukļi,	 ko	 izvēlējāmies	 kā	
sava	novada	dārgumu,	un	filmēsim	video	
mājasdarbam.	Viss	iznāca	ļoti	labi	-	ar	sce-
nāriju	skolotāja	mūs	iepazīstināja	uz	vietas,	

tekstu	mācījāmies	mežā,	 ejot	 pa	Kraukļu 
trasi,	arī	mammas	mums	ļoti	palīdzēja	gan	
ar	aizvešanu,	gan	atbalstu,	gan	arī	kā	viena	
sižeta	lomu	izpildītājas.	Paldies	skolotājam	
Mārcim	Majoram	par	video	samontēšanu,	
jo	 to	 vēl	 neprotam!	Kad	 viss	 bija	 gatavs	
(mūsu	video	var	noskatīties	YouTube),	mā-
jasdarbs	 tika	 nosūtīts	 un	 tas	 deva	 iespēju	
piedalīties	 kādās	 no	5	 aizraujošajām	pus-
finālu	sacensībām	Latvijas	reģionos.	Šādu	

iespēju	iegūst	gandrīz	500	klašu,	kas	tālāk	
cīnās	par	iekļūšanu	superfinālā	un	iespēju	
izcīnīt	vērtīgās	balvas	no	Zelta Zivtiņas	un	
pasākuma	atbalstītājiem.	
	 Tad	saņēmām	ziņu,	ka	mūsu	mājasdarbs	
ir	izcīnījis	vietu	pusfinālā	8.	maijā	Mado-
nā.	 Cēlāmies	 agri,	 jo	 ceļš	 tāls,	 sešos	 iz-
braucām	 no	 Salacgrīvas,	 lai	 dotos	 dienā	
ar	 piedzīvojumu.	 Sacensības	 aizraujošas,	
bija	jāiziet	divi	etapi:	pirmajā	bija	astoņas	

kustību	 aktivitātes	 +	 puzles	 salikšana	 +	 
10	jautājumi	par	Latviju,	 jo	šī	gada	tēma	
bija	 Apceļosim Latviju,	 otrajā	 vajadzē-
ja	 interaktīvi	 atbildēt	 uz	 25	 jautājumiem	
un	 izpildīt	 praktisko	 darbu	Uzbūvē torni 
(no	baloniem).	Pildot	uzdevumus,	iepazi-
nām	sevi	 tuvāk	-	 	kāds	nogura	ātrāk,	cits	
ar	 aizrautību	 pildīja	 visus	 uzdevumus,	
viens	uztraucās,	otrs	uztvēra	visu	mierīgi.	
Labi,	ka	komandā	bija	jābūt	10	skolēniem,	
mums	bija	iespēja	pamainīties.	Diena	pa-
skrēja	 vēja	 spārniem.	Gaidot	 šī	 pusfināla	
rezultātus,	 varējām	 izbaudīt	 Paulas	 Du-
kures	muzikālo	priekšnesumu.	Visu	dienu	
mūs	vadīja	un	uzmundrināja	Uģis	Joksts.
	 Kad	 rezultāti	 bija	 apkopoti,	 klausījā-
mies	veiksmīgās	11	klases,	kas	tiks	uz	fi-
nālu	30.	maijā	Jūrmalā.	Pilnīgi	neticot	un	
negaidot	 (kaut	 gan	mēs	 ļoti	 gaidījām	 un	
cerējām)	mikrofonā	izskanēja	Salacgrīvas	
vidusskolas	4.a	klases	vārds.	Esam	iekļu-
vuši	 finālistu	 sarakstā!!!	 Neviltots	 prieks	
un	 skaļas	 gaviles!	Meitenēm	 birst	 asaras	
no	pārsteiguma	un	saviļņojuma,	jo	ceturt-
klasniekiem	ir	jāsacenšas	ar	piektklasnie-
kiem,	tāpēc	finālā	iekļūt	nav	viegli.
	 Visiem	 skolēniem	 iesakām	 vienmēr	
piedalīties	šajā	pasākumā,	jo	tā	IR	diena	ar	
piedzīvojumu.	 Skolēni,	 kuri	 piedalījušies	
jau	 agrāk,	 ar	 prieku	 atzīst,	 ka	ZZ čempi-
onāts	 ir	 krietnas	draudzīguma	devas	pie-
plūdums	klases	kolektīvā	un	kolosāli	pie-
dzīvojumi,	ko	atcerēties!	 

Aleksis Goba, 4.a klases kapteinis, 
Iveta Kupča, skolotāja

Ar kārtīgu komandas darbu salacgrīvieši izcīnīja vietu finālā

ZZČ jeb Zelta Zivtiņas čempionāts 2015

kālais	ansamblis	Kolibri,	kas	iepriecināja	
pasākuma	 apmeklētājus	 ar	 jau	 iemīļota-
jām	 dziesmām	 un	 piedēvēja	 festivālam	
īpašu	svētku	garu.

	 Balvā	 par	 šo	 aktīvo	 darbošanos	 au-
dzēkņi	 un	 vecāki	 saņēma	 iespēju	 doties	
ekskursijā	 uz	Vienkoču	 dabas	 parku	 Lī-
gatnē,	apmeklēt	Rakšu zoo	un	doties	pa-

Nominācijā Vislielākais savāktais bateriju daudzums uz vienu audzēkni balvu saņēma PII Vilnītis Svētciema filiāles 
audzēkņi. Kopā Snīpju un Snīpīšu bērni un pieaugušie savāca 458 kg bateriju

Būt kopā…
	 Visu	gadu	Pirmsskolas	izglītības	iestā-
des	Vilnītis	Svētciema	filiālē	tika	vāktas	un	
krātas	 izlietotās	 baterijas,	 jo	mūsu	 čaklie	
audzēkņi	un	viņu	vecāki,	kā	arī	mēs,	darbi-
nieki,	piedalījāmies	Tīrai Latvijai	rīkotajā	
konkursā.	 Izrādījās,	ka	esam	uztvēruši	šo	
konkursu	ļoti	nopietni,	jo	rezultāts	ieprie-
cinošs	 -	 1.	 vieta	 mūsu!	 Balvā	 saņēmām	
400	 eiro.	Kopīgajā	 sapulcē	 tika	 nolemts,	
ka	šo	naudiņu	tērēsim,	braucot	ekskursijā,	
lai	bērni	varētu	iepazīt	Latviju,	gūtu	zinā-
šanas	un	sevi	bagātinātu.
	 9.	jūnija	agrā	rītā,	priecīgā	noskaņojumā	
pie	Svētciema	filiāles	saskaitoties	(gluži	kā	
grāmatā	Kazlēns, kas prata skaitīt līdz 10),	
varējām	kāpt	autobusā	un	doties	ceļā.
	 Pirmā	apskates	vieta	bija	Līgatnes	Vien-
koču	parks,	kur	mūs	sagaidīja	laipnā	Meža	

māte,	kas	iepazīstināja	ar	saviem	bērniem	-	 
kokiem,	 augiem,	 dzīvniekiem,	 putniem	
un	kukaiņiem.	Aktīvi	 tikām	iesaistīti	 šajā	
izziņas	procesā,	jo	līdzdarboties	vajadzēja	
gan	bērniem,	gan	vecākiem.	Minot	mīklas,	
klausoties	un	atbildot	uz	jautājumiem,	ne-
manot	tika	izstaigāta	visa	garā	meža	taka	-	
aplūkojot	gan	seno	slietņu	māju	ar	vasaras	
virtuvi,	gan	pirtiņu,	kādu	varam	izgatavot	
arī	paši,	gan	ieklausoties	dzidrās	Līgatnes	
upes	čalošanā.	Nonākuši	ļoti	jaukā	pļavā,	
visi	sadevāmies	rokās,	izveidojām	apli	un,	
dziedot	 dziesmu	Bēdu manu, lielu bēdu, 
ieguvām	 aizsardzību	 un	 sajutām	 kopības	
spēku.	Bērni	savu	enerģiju	varēja	parādīt	
skriešanas	sacensībās,	un	visi,	kuri	vēlējās	
attīrīties,	 to	varēja	darīt	apses	koka	māji-
ņā	un	spēku	uzņemt	ozola	ērtajos	krēslos.	
Aplūkojām	 Latvijā	 pirmo	 smilšu	 maisu	
māju	un	radām	iedvesmu	zaļā	dzīvesveida	
piekopšanai.	

	 Nedaudz	 piekusuši	 un	 izsalkuši	 brau-
cām	 uz	 Ieriķu	 dzirnavām,	 kur	 vispirms	
remdējām	izsalkumu,	lai	būtu	spēks	aplū-
kot	vairāk	nekā	300	gadu	vecās	dzirnavas,	
no	kurām	gan	vairs	palicis	tikai	iespaidīgs	
mūris.	Šeit	redzējām	no	dabas	materiāliem	
izgatavotus	meža	dzīvniekus,	 izstaigājām	
dabas	 taku	un	guvām	enerģiju	no	Meldr-
upes	 ūdenskritumiem.	Arī	 šeit	 bija	 jābūt	
vērīgiem,	 jo	 vajadzēja	 atrast	 paslēpušās	
akmens	sejiņas.	Tad	varējām	pārrunāt,	cik	
katrs	 bija	 atradis	 un	 kurš	 bija	 visvērīgā-
kais.	
	 Ieguvuši	ūdens	enerģiju,	varējām	doties	
uz	Gaujas	senleju,	kur	klusā	meža	 ielokā	
atrodas	Rakšu	 zoo.	Šeit	 apciemojām	div-
kupru	 kamieļus,	Andu	 lamas,	 kā	 arī	 rad-
niecīgās	alpakas	un	to	mežonīgākos	radi-
niekus	-	gvanako	pāri,	arī	aitas	un	ēzelīti.	
Bērniem	bija	iespēja	dzīvnieciņus	pabarot,	
dodot	 ēdienu	 no	 rokas.	 Sākumā	 valdīja	

nedrošība,	taču	vēlāk	liela	sajūsma,	jo	tas	
bija	lielisks	piedzīvojums.	Visu	laiku	mūs	
pavadīja	 uzticamais	 suņuks	 Fricis,	 kas	
ļāva	sevi	samīļot,	paglaudīt	un	bērni	guva	
daudz	pozitīvu	emociju,	jo	vairākiem	bēr-
niem	ir	kluss	sapnis,	lai	viņiem	būtu	šāds	
uzticams	draugs.	
	 Tā	 nu	 piepildītā	 diena	 tuvojās	 nobei-
gumam.	Visi	 noguruši,	 emociju	 un	 zinā-
šanu	 pārņemti,	 devāmies	 mājup.	 Prieks	
par	 redzēto	 bija	 katram	 dalībniekam,	 jo	
galvenais	ir	ne	tikai	tas,	ka	bijām	čakli	un	
ieguvām	1.	vietu,	daudz	ko	uzzinājām	un	
redzējām,	bet	šis	kopābūšanas	laiks.	Stei-
gas	pārņemtajā	ikdienā	būt	kopā	ir	daudz	
svarīgāk.
	 Jauku,	siltu,	kopā	ar	ģimenēm	pavadītu	
vasaru	-	to	visiem	novēl	PII	Vilnītis	Svēt-
ciema	filiāles	darbinieki.	

Indra Medne, 
pirmsskolas skolotāja

staigā	pa	Ieriķu	dzir-
navas	dabas	takām.
	 	 	 Paldies	 Salacgrī-
vas	 novada	 domei	
par	 iespējām	 būt	
šajā	 pasākumā	 un	
visiem	vecākiem	par	
atbalstu	un	sapratni!	
Liels	 paldies	 par	
uzņēmību,	 aktīvo	
darbošanos	 Mārītei	
Liepiņai-Bērziņai.	
Paldies	 bērniem	 un	
viņu	 ģimenēm,	 vi-
sām	 skolotājām	 un	
darbiniekiem,	 ku-
riem	patiesi	rūp	tīra,	
zaļa	 un	 daudzveidī-
ga	daba	un	vide	sev	
apkārt.

Cerot uz sadarbību 
arī jaunajā mācību 

gadā -
Anita Kauliņa,

skolotāja 

 P. S. Pasākuma	foto	http://foto.delfi.lv/
album/173293/?page=1

Svētciemiešiem balva!
	 24.	 maijā	 Siguldā	 notika	 gada	 vērie-
nīgākais	 vides	 un	 veselīgas	 atpūtas	 pa-
sākums	 visai	 ģimenei	Zaļās jostas	 vides	
festivāls	Tīrai Latvijai!.	 Siguldas	 svētku	
laukumā	pulcējās	vairāk	nekā	četrdesmit	
dažādas	 vides	 izziņas,	 sporta,	 cilvēkam	
un	 dabai	 draudzīga	 dzīvesveidu	 veici-
nošas	 organizācijas	 un	 uzņēmumi,	 pie-
dāvājot	 pasākuma	 apmeklētājiem	 plašu	
vides	izglītības	un	izklaidējošu	program- 
mu.
	 PII	Vilnītis	 Svētciema	filiāles	 audzēk-
ņiem	un	vecākiem	bija	iespēja	piedalīties	
šajā	 pasākumā,	 jo	 2014./2015.	 mācību	
gadā	 bērni	 kopā	 ar	 pieaugušajiem	 cītīgi	
vāca	 izlietotās	 baterijas.	 Šajā	 konkursā	
piedalījās	249	izglītības	iestādes,	savācot	
26,507	t	savu	mūžu	nokalpojušu	bateriju.	
Nominācijā	Vislielākais savāktais bateri-
ju daudzums uz vienu audzēkni	balvu	sa-
ņēma	mūsu	 iestādes	audzēkņi.	Snīpju	un	
Snīpīšu	 bērni	un	pieaugušie	kopā	 savāca	
458	kg	bateriju.	Aktīvākā	audzēkne	Agne-
se	Bērziņa	saņēma	balvu	par	savāktajiem	
250	kg	bateriju.
	 Paralēli	radošajām	darbnīcām,	konkur-
siem	 un	 citām	 aktivitātēm,	 apmeklētājus	
priecēja	Ralfs	Eilands,	 grupa	Musiqq	 un	
Jānis	Lūsēns,	kā	arī	bērnu	un	jauniešu	vo-

http://foto.delfi.lv/album/173293/?page=1
http://foto.delfi.lv/album/173293/?page=1
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	 Jūnija	 pirmās	 nedēļas	 nogalē	
Salacgrīvā,	Zvejnieku	parkā	noti-
ka	Latvijas	Zēnu	futbola	festivāls	
(ZFF).
	 Par	ZFF	C	grupas	 turnīra	uz-
varētāju	 svētdien,	 7.	 jūnijā,	 kļu-
va	Valmieras	FK,	tādējādi	nopel-
not	iespēju	nākamgad	atgriezties	
B	grupas	sacensībās.	Salacgrīvas	
Zvejnieku parkā	 notikušajā	 tur-
nīrā	 valmierieši	 visu	 trīs	 dienu	
garumā	 neklātienes	 cīņā	 spraigi	
spēkojās	 ar	 JDFS	Alberts	 futbo-
listiem	 par	 kāroto	 1.	 vietu,	 un	
pašā	 sacensību	 noslēgumā	 spēja	
spēlēs	pret	saviem	tiešajiem	kon-
kurentiem	tikt	pie	titula.
	 Svētdien	 komandas	 sagaidīja	
pēdējās	divas	spēļu	kārtas,	kurās	
izšķīrās	 ne	 tikai	 kopvērtējuma	
uzvarētāju	 liktenis,	 bet	 arī	 no-
skaidrojās	 klubi,	 kas	 zaudēs	 tie-
sības	piedalīties	2016.	gada	ZFF.	
	 Cīņa	 par	C	 grupas	 uzvarētāja	
titulu	 savu	 kulmināciju	 sasnie-
dza	 noslēdzošajā	 kārtā,	 kurā,	 kā	
jau	minēts,	tikās	abi	turnīra	līde-
ri.	Pie	 smagas	uzvaras	U-10	ve-

cuma	 grupā	 tika	 Valmieras	 FK,	
pārspējot	 JDFS	 Alberts	 ar	 4:3.	
Līdz	ar	to	valmierieši	bija	nodro-
šinājuši	ceļazīmi	uz	B	grupu	jau	
pirms	noslēdzošā	mača.	Valmie-
ras	FK	atgriezusies	ZFF	B	grupā	
pēc	 trīs	 gadu	 pārtraukuma.	 Pēc	 
2012.	gadā	zaudētās	vietas	B	gru-
pā	 valmierieši	 nākamajos	 divos	
gados	 C	 grupā	 ierindojās	 otrajā	
pozīcijā,	 bet	 tagad	 beidzot	 klu-
bam	padevies	kārotais	triumfs.	
	 Visās	 trīs	 turnīra	 dalības	 gru-
pās	 sacenšas	 iesaistīto	 klubu	
U-10,	U-11	un	U-12	vecuma	ko-
mandas,	 bet	 komandu	 rezultāti	
tiks	 vērtēti	 kopējā	 klubu	 ieskai-
tē,	 kas	 noteiks	 valsts	 spēcīgāko	
jaunatnes	futbola	klubu.	Sezonas	
turpinājumā	no	19.	līdz	21.	jūni-
jam	 Salacgrīvā	 spēkiem	 mēro-
sies	B	 grupas	 komandas,	 bet	 no	
3.	 līdz	 5.	 jūlijam	 cīņā	 dosies	 
A	grupas	pārstāvji.
	 ZFF	 ir	 viens	 no	 lielākajiem	
jauniešu	 futbola	 turnīriem	Balti-
jā,	kā	arī	vienīgais	 šāda	 formāta	
turnīrs	Eiropā,	bet	LFF	vērtējumā	

tas	ir	viens	no	gada	centrālajiem	
notikumiem	 pašmāju	 jaunatnes	
futbolā.	 Atšķirībā	 no	 iepriekšē-
jiem	gadiem,	šogad	visi	trīs	ZFF	
turnīri	 tiek	 rīkoti	 no	 piektdienas	
līdz	 svētdienai,	 kamēr	 agrāk	 tie	
risinājās	 vienīgi	 darbdienās.	 Šā-
das	 izmaiņas	 turnīra	 norisē	LFF	
ieviesusi	ar	mērķi	palielināt	līdz-
jutēju	skaitu,	kā	arī	dot	vecākiem	
iespēju	 pavadīt	 brīvdienas	 kopā	
ar	 saviem	bērniem	un	 sniegt	 vi-
ņiem	tik	ļoti	nepieciešamo	atbal-
stu	klātienē.
	 ZFF	mērķis	 ir	 noskaidrot	 nā-
kotnes	futbolistu	potenciālu,	Lat-
vijas	 jaunatnes	 izlašu	 tuvāko	
rezervju	 meistarības	 līmeni	 un	
Latvijas	spēcīgāko	jaunatnes	klu-
bu,	 kā	 arī	 veicināt	 klubu	 patrio-
tismu	 un	mīlestību	 pret	 futbolu,	
bet	 valsts	 līmenī	 veicināt	 drau-
dzību	starp	klubiem	un	jaunajiem	
futbolistiem.

Toms Ārmanis,
Latvijas Futbola federācijas 

sabiedrisko attiecību speciālists

Valmieras FK triumfē Zēnu futbola 
festivāla C grupā Salacgrīvā

 Regulārajā	LBL	3	sezonā	BK	
Salacgrīva	 cīnījās	 slavējami,	 un	
izslēgšanas	spēlēs	bija	jānoskaid-
ro,	 kādu	 vietu	 basketbola	 klubs	
ieņems.	
	 Pirmās	 četras	 vietas	 gaidīja	
savus	 pretiniekus	 ceturtdaļfinā-
lā.	Tajā	 spēlējot,	BK	Salacgrīva 
divu	 spēļu	 summā	 pārliecino-
ši	 uzvarēja	 Bauskas	 komandu	
188:159.	 Pusfinālā	 abās	 spēlēs	
uzvarējām	 Cēsu	 komandu,	 divu	
spēļu	 summā	 162:141.	 Liela-
jā	 finālā	BK	Salacgrīva	 tikās	 ar	
Iecavas	 Dārtiju,	 kuri	 regulārajā	
sezonā	bija	1.	vietā.	Pirmo	spēli	
aizvadījām	 Iecavā,	 ļoti	 emocio-
nālajā	 un	 spraigajā	 spēlē	 bijām	
vadībā	 ar	 18	 punktiem,	 bet	 spē-
les	galotne	neizdevās,	un	uzvaru	
ar	 72:71	 svinēja	 Dārtija.	 Otro	
spēli	 aizvadījām	 savās	 mājās,	
daudzu	 skatītāju	 priekšā	 izcīnī-
jām	pārliecinošu	uzvaru	ar	68:58.	
Rezultatīvākie	 spēlētāji	 bija	

Guntars	 Dīķis	 (13	 p.)	 un	 Klāvs	
Šilbergs	 (12	 p.).	 Trešā	 izšķirošā	
spēle	 notika	 Iecavā.	 Pārpildītā	
zālē	bija	ļoti	daudz	līdzjutēju	no	
Salac	grīvas,	 viņi	 bija	 ieradušies	
ar	 bungām	 un	 sirēnām,	 lai	 mūs	
atbalstītu.	 Spēle	 bija	 saspringta	
un	interesanta,	bijām	vadībā,	bet	
beigās	 atkal	 nepaveicās.	 Zaudē-
jām	ar	72:64.	Mūsu	komandā	re-
zultatīvākie	bija	G.	Dīķis	(23	p.)		
un	 K.	 Šilbergs	 (15	 p.).	 Sāpīgs	
zaudējums,	bet	tāds	jau	ir	sports.	
Izcīnīta	otrā	vieta	LBL	3	ir	goda	
lieta	mūsu	mazās	pilsētas	Salac-
grīvas	basketbola	komandai.
	 Esmu	pateicīgs	spēlētājiem	par	
ieguldīto	darbu	un	lielo	pašatdevi,	
cīnoties	 čempionātā.	 Paldies	 arī	
mūsu	 komandas	 trenerim	 Jevge-
nijam	 Mihailovskim,	 kurš	 visu	
atdeva	komandas	 labā,	 lai	 izcīnī-
tu	 šo	panākumu.	Pateicos	visiem	
līdzjutējiem	 par	 atbalstu.	 Liels	
paldies	 galdiņa	 tiesnešiem.	 Pal-

dies	Jānim	Balodim,	kas	neatteica	
mums	 savu	 mūzikas	 aparatūru.	
Paldies	Salacgrīvas	novada	domes	
priekšsēdētājam	 Dagnim	 Strau-
bergam,	 Uģim	 Jēgeram,	 Kārlim	
Kleinam,	Eduardam	Ādmīdiņam,	
SIA	Domše Latvija	-	Jurim	Pugu-
lim.	Protams,	lielākais	paldies	BK	
Salacgrīva	 spēlētājiem:	Edgaram	
Šilbergam,	 Mārtiņam	 Šilbergam,	
Kārlim	 Valeniekam,	 Elvijam	
Jaunbalodim,	Mārcim	Kalniņam,	
Jānim	 Zēģelim,	 Klāvam	 Šilber-
gam,	 Kasparam	 Rubenim,	Aiga-
ram	 Indrikovam,	 Guntaram	 Dī-
ķim,	Kristapam	Kalniņam,	Edga-
ram	Edelmanim,	Dinam	Dancim,	
Dāvim	 Melnalksnim,	 Kristapan	
Šteinbergam,	Gintam	Norkāklim,	
Eduardam	Vīksnam,	Egonam	Vil-
dem.	Liels	paldies	visiem,	kas	bija	
kopā	ar	mūsu	komandu!

Inārs Veide,
BK «Salacgrīva» 

valdes priekšsēdētājs

BK Salacgrīva LBL 3
izcīna 2. vietu

	 Maijā	Salacgrīvas	vidusskolas	
skolēniem	 norisinājās	 ikgadējās	
sacensības	 augstlēkšanā.	 Priecē	
lielais	dalībnieku	skaits	-	127.
	 1.	 klašu	 grupā	 meiteņu	 kon-
kurencē	 1.	 vietu	 izcīnīja	Aman-
da	 Hofmane,	 2.	 godalgotā	 vieta	
Paulai	 Majorei	 un	 3.	 -	 Jasmī-
nai	 Majorei.	 Zēnu	 konkurencē	 
1.	 vieta	 Kristiansam	 Bērziņam,	 
2.	 -	 Rolandam	 Daugulim	 un	 3.	
-	 Kārlim	 Papinokam.	 Vislielā-
kā	konkurence	 risinājās	2.	klašu	
grupā.	Meitenēm	1.	vietu	ieguva	
Rēzija	Lote	Persidska,	2.	-	Marta	
Kociņa	un	3.	vietā	palika	Kristi-
ja	Krēgere.	Puišu	grupā	1.	 vieta	
Markusam	 Zvejniekam,	 sudrabs	
Mārcim	 Tomsonam	 un	 bron-
zas	medaļa	 Ralfam	Bergmanim.	 
3.	klašu	grupā	1.	-	2.	vietu	dalīja	
augstlēcējas,	Emīlija	Maksimova	
un	Līva	Zariņa,	bet	3.	vieta	 tika	
Meisijai	 Sproģei.	 Zēnu	 konku-
rencē	zelts	tika	Tomam	Jirgenso-
nam,	 2.	 vieta	Arvim	 Hermanim	
Maurītim	un	bronza	Jānim	Meļi-
kidzem.	4.	klašu	grupā	meitenēm	
vislabāko	 rezultātu	 uzrādīja	Ali-
se	 Smilte	 un	 2.	 -	 3.	 vietu	 dalīja	
Endija	Roska	 un	 Paula	 Spuriņa.	

Puišiem	labākais	bija	Emīls	Meļ-
ķis,	 2.	 vietā	Mārtiņš	 Jirgensons,	 
3.	vietā	Aleksis	Goba.	5.	-	6.	kla-
šu	grupā	1.	vieta	Lindai	Priekulei,	 
2.	Danielai	Kalniņai	un	3.	-	Signei	
Zvejniecei.	No	zēniem	zelts	 tika	
Gvido	 Horenam	 Paeglem,	 bet	 
2.	-	3.	vietu	dalīja	Kristers	Kotāns	
un	Jēkabs	Tomsons.	7.	-	8.	klašu	
grupā	 startēja	 tikai	 viena	meite- 
ne	 -	Alise	 Daniela	 Bašēna	 -	 un	
viņa	arī	ieguva	zelta	medaļu.	Zēnu	
šajā	grupā	bija	nedaudz	vairāk,	un	
zelts	 tika	 7.a	 klases	 skolniekam	
Laurim	Liepiņam,	2.	vieta	Arnim	
Andrim	 Paeglem	 un	 3.	 -	 Nilam	 
Balodim.	9.	-	12.	klašu	grupā	jau-
nietēm	 1.	 vietu	 ieguva	Amanda	
Melnalksne,	2.	vietā	Endija	Eglī-
te	un	3.	-	Zane	Holma.	Jauniešu	
konkurencē	 zelts	 tika	Kasparam	
Miksonam,	 sudrabs	Raimondam	
Kūzikam	un	bronzas	medaļu	 iz-
cīnīja	Kristaps	Muste.
	 Paldies	 sportistiem	 par	 star-
tiem!	Turpināsim	čakli	trenēties!	
Visiem	jauku	vasaru	novēl	Salac-
grīvas	 vidusskolas	 sporta	 skolo-
tāji.

Sandra Bērziņa

Kurš lec 
visaugstāk?

Šajos attēlos tikai daļa no Salacgrīvas vidusskolas augstlēkšanas 
sacensību uzvarētājiem. Paldies visiem un veiksmi startos!
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 21.	 maijā	 Limbažos	 norisinājās	 Ceļu	
satiksmes	 drošības	 direkcijas	 (CSDD)	
rīkotās	 tradicionālās	 Jauno	 satiksmes	 da-
lībnieku	foruma	pirmās	kārtas	sacensības.	
Pavisam	 tajās	 piedalījās	 11	 komandu	 -	 
4	 no	Viļķenes,	 2	 no	 Pāles,	 pa	 vienai	 no	
Lādezera,	 Vidrižu	 un	 Limbažu	 3.	 vidus-
skolas,	 tāpat	 tajās	 savas	 zināšanas	 un	
prasmes	pārbaudīja	K.	Valdemāra	Ainažu	
pamatskolas	 4.	 un	5.	 klases	 skolēni.	Visi	
rādīja	 savas	 teorētiskās	 zināšanas	par	 sa-
tiksmes	 noteikumiem,	 pirmās	 palīdzības	
sniegšanu,	 velosipēda	 tehnisko	 uzbūvi.	
Bija	 jāveic	arī	praktiskās	 riteņbraukšanas	
divi	posmi.	Tiesnešu	pienākumus	atraktīvi	
veica	Latvijas	Sporta	pedagoģijas	 akadē-
mijas	 studenti.	Kaut	 laikapstākļi	 bija	 ne-
patīkami,	 sacensības	 izvērtās	 interesantas	
un	aizraujošas.	
	 Ainažu	 jaunie	 velosipēdisti	 sacensībās	
piedalījās	pirmo	reizi.	Kā	jau	pirms	katrām	

sacensībām,	arī	šoreiz	tām	bija	nopietni	jā-
gatavojas.	Abu	komandu	sagatavošanā	lie-
lu	darbu	veica	4.	klases	audzinātāja	Lauma	
Primakina,	5.	klases	audzinātāja	Egita	Re-
pele	un	skolas	medmāsa	Zane	Bogdanova.
	 Jauno	 satiksmes	 dalībnieku	 forumu	
CSDD	Latvijā	rīko	jau	22.	gadu,	lai	iein-
teresētu	skolēnus	par	satiksmes	drošību	un	
veicinātu	drošību	uz	ceļiem.	Viļķenes	sko-
lēni	šajās	sacensībās	piedalās	jau	gandrīz	
10	 gadu.	Viena	 no	 viņu	 komandām	 Spi- 
cie 1	 arī	 uzvarēja	 pirmās	 kārtas	 sacensī-
bās.	5.	un	6.	jūnijā	viņi	piedalījās	sacensī-
bu	otrajā	kārtā	-	Latvijas	finālā	-	Tukuma	
novada	sporta	un	atpūtas	bāzē	Ronīši,	kur	
32	komandu	konkurencē	 ieguva	9.	vietu.	
Fināla	uzvarētāji	-	Baložu	vidusskolas	ko-
manda	-	dosies	uz	trešo	kārtu	jeb	Eiropas	
Jauno	 satiksmes	 dalībnieku	 sacensībām,	
kas	septembra	sākumā	risināsies	Austrijas	
galvaspilsētā	Vīnē.

	 Mājupceļā	no	 sacensību	norises	vietas	
Limbažos	 jaunie	Ainažu	 riteņbraucēji	 at-
zina,	ka	iegūstot	8.	un	10.	vietu	komandu	
kopvērtējumā,	 nejūtas	 kā	 zaudētāji,	 bet	
gan	uzvarētāji,	jo	uz	ceļa	kā	satiksmes	da-
lībnieks	ikviens	no	viņiem	būs	daudz	zino-
šāks	un	pieredzes	bagātāks,	neparedzētās	
situācijās	 pratīs	 nekavējoties	 rīkoties	 un	
sniegt	palīdzību.
	 Komandā	Ritenīši	startēja	Evelīna	Sku-
ja,	 Elizabete	 Zvaigzne,	 Jolanta	 Ābola,	
Markuss	 Sārs,	Kristers	 Žurakovskis,	 Ro-
berts	Jēgers	(10.	vieta),	savukārt		koman-
dā	Ceļa vilki	darbojās	Liāna	Arta	Persid-
ska,	Kristīne	Bergšteine,	Reičela	Samanta	
Zlidņeva,	Arvis	Puriņš,	Uldis	Puriņš,	Valts	
Līdaks	(8.	vieta).

Egita Repele,
K. Valdemāra Ainažu pamatskolas 

skolotāja

	 28.	maijā	Rīgā,	Daugavas	stadionā	no-
risinājās	 kārtējās	Rīgas kausa	 sacensības	
vieglatlētikā.	 Kā	 goda	 viesis	 tajās	 bija	
ieradies	 leģendārais	 kārtslēcējs	 Sergejs	
Bubka.	Šķēpmetēju	sacensībās	kā	jaunākā	
no	dalībniecēm	piedalījās	arī	mūsu	Anete	
Kociņa.	Viņa	šķēpu	raidīja	57,73	m	tālu-
mā,	kas	nodrošināja	6.	vietu.	Lai	 izpildī-
tu	 olimpisko	 normatīvu	 uz	 Rio	 spēlēm,	
Anetei	 šķēps	 jāraida	 62	m	 tālumā.	Vēlē-
sim	veiksmi	un	 turēsim	īkšķus,	 lai	Anete	
to	paveic.	Un,	kas	zina,	varbūt	arī	mazajai	
Salacgrīvai	ar	laiku	būs	sava	olimpiete.

Sandra Bērziņa 

Anete 
Kociņa 
Rīgas 
kausa 
sacensībās

Ceļā uz 
Rio

Jauno satiksmes dalībnieku forumā savus 
spēkus un zināšanas pārbauda K. Valdemāra 

Ainažu pamatskolas riteņbraucēji

Ainažnieki jauno satiksmes dalībnieku forumā Limbažos
	 26.	maijā	Valmierā	risinājās	gadskārtē-
jās	jauno	vieglatlētu	atlases	sacensības	da-
lībai	Eiropas	bērnu	sporta	spēlēm	Polijā.
	 2004.	 gadā	 dzimušo	 zēnu	 un	meiteņu	
konkurencē	60	m	skrējienā	ātrākie	skrējēji	
Latvijā	ir	Salacgrīvas	vidusskolas	audzēk-
ņi	Aleksis	Goba	un	Alise	Smilte.	Aleksis	
60	m	sprinta	distanci	veica	8,88	sekundēs,	
Alise	-	8,92	sekundēs.	Mūsu	jaunie	viegl-
atlēti	oktobrī	pārstāvēs	Latviju	Polijā.
	 Starp	2002.	 gadā	dzimušajiem	zēniem	
teicamu	 rezultātu	uzrādīja	un	1.	vietu	 iz-
cīnīja	 Jēkabs	 Tomsons	 lodes	 grūšanā	 -	 
13,06	m,	taču	Polijā	lodes	grūšana	nav	ie-
kļauta	programmā.	Lielu	cīnītāja	raksturu	
parādīja	Rihards	Bendrāts,	izcīnot	4.	vietu	
1000	m	skrējienā	ar	ļoti	spēcīgiem	konku-
rentiem.	4	x	100	m	stafetē	3.	vietu	izcīnīja	
mūsu	 zēni	 Rihards	 Bendrāts,	 Sandis	Vo-
sekalns,	 Jēkabs	Tomsons	un	Toms	Laub-
manis.	Prieks	par	audzēkņu	rezultātiem	un	
veiksmi	turpmākajās	sacensībās!

Rasma Turka

Valmierā 
sacenšas 

jaunie 
vieglatlēti

Mūsu vieglatlēti Aleksis Goba un Alise 
Smilte oktobrī pārstāvēs Latviju Polijā

	 Jau	 otro	 gadu	 Svētciema	
bibliotēka	 pirmsskolas	 grupi-
ņas	bērniem	tiek	rīkotas	Olim-
piskās spēles.	 Tās,	 protams,	
nav	 aktivitātes	 tradicionālajā	
izpratnē	 attiecībā	 uz	 Olim-
pisko	 spēļu	 disciplīnām,	 taču	
azarts	 un	 sacensību	 gars	 pa-
visam	noteikti	 ir	vēl	aizraujo-
šāks.
	 Pirms	spēlēm	vajadzēja	 iz-
veidot	 komandas	 un	 pašiem	
izdomāt	 to	 nosaukumus.	 Un	
tā	-	uz	starta	līnijas	bibliotēkā	
ieradās	 komandas	Zelta bērni 
un	Karību jūras pirāti.	Katram	
dalībniekam	tika	pa	komandas	
atšķirības	zīmei	un	izskaidroti	
vērtēšanas	 noteikumi.	 Šoreiz	
nevajadzēja	 ne	 lēkāt,	 ne	 pel-
dēt	 vai	 skriet	 pusmaratonu.	
Komandām	 vajadzēja	 meklēt	
burtus,	 domāt	 vārdus,	 meklēt	
attēlus	pēc	atmiņas,	orientēties	burtu	rež-
ģī.	Lai	sacensības	padarītu	aizraujošākas,	
burtus	 bija	 jāatrod,	 tinot	 kamoliņus,	 vār-
di	 jāuzmin,	 tos	 attēlojot,	 bet	 puzles	 bija	
vienkārši	 jāsapūš	 kopā.	 Par	 to,	 cik	mūsu	
mazie	olimpieši	 ir	 atraktīvi,	varējām	pār-
liecināties,	vērojot	Markusa	Riņķa	 stārķa	
atdarināšanā	vai	Markusa	Sidorčuka	gaiļa 
dziesmā	klausoties.
	 Sacensību	 laikā	 neiztrūka	 iepazīšanās	
arī	 ar	 jaunākajām	 bērnu	 grāmatām.	 Vie- 
nu	 -	Vilks, kurš izvēlās no grāmatas,	 arī	
palasījām.	 Tā	 kā	 šī	 grāmatiņa	 iekļauta	

Svētciema bibliotēkā pirmsskolas bērni 
piedalās otrajās Olimpiskajās spēlēs

jaunās	 Bērnu žūrijas	 izlasāmo	 grāmatu	
kopā,	visu	grāmatiņu	bērniem	būs	 jāizla-
sa	 pašiem.	 Olimpisko	 spēļu	 laikā	 arī	 no	
mūsu	 jaunās	 grāmatas	 galvenais	 varonis	
bija	 izvēlies.	 Komandām	 bija	 jāpiedalās	
fotoorientēšanās	sacensībās	starp	grāmatu	
plauktiem,	 lai	 atrastu	 paslēpušos	 melno,	
baigo,	 asszobaino	 vilku.	To	 vienlīdz	 labi	
paveica	 abas	 komandas.	 Aizraujošās	 sa-
censībās	 aizritēja	 pāris	 stundu,	 kad	 laiks	
pienāca	skaitīt	sapelnīto	punktu	končiņas. 
Skaitījām	vairākas	reizes.	Un	ticat	vai	ne,	
rezultāts	 bija	 neizšķirts	 -	 15:15!	 Paldies	

visiem	bērniem,	skolotājai	Indrai	Mednei	
un	auklītei	Ivetai	Dzenei	par	piedalīšanos!	
Noslēgumā	bērni	saņēma	ne	tikai	pateicī-
bas	rakstus	un	saldumus,	bet	arī	gandarīju-
mu	par	savām	veiksmēm.	
	 Par	 to,	 ka	 šī	 tradīcija	 jāturpina,	 esam	
pārliecinātas,	jo,	piedaloties	šādās	attīsto-
šajās	spēlēs,	bērni	tiek	ieinteresēti	lasīt	un	
iepazīt	 bibliotēku,	 apgūt	 jaunas	 prasmes	
un	vēlmi	draudzīgi	darboties	komandā.

Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

Par dalību otrajās Olimpiskajās spēlēs bērni saņēma ne tikai pateicības rakstus un saldumus, bet arī 
gandarījumu par savām veiksmēm
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I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie	noteikumi	nosaka:
1.1.	 papildu	 kritērijus	 ienākumu	 un	materiālā	
stāvokļa	līmeņa	izvērtēšanai,	kurus	nepārsnie-
dzot,	ģimene,	kas	sastāv	no	laulātajiem,	perso-
nām,	kurām	 ir	kopēji	 izdevumi	par	uzturu	un	
kas	mitinās	vienā	mājoklī,	vai	atsevišķi	dzīvo-
joša	persona	(turpmāk	-	ģimene	(persona)),	ku-
ras	deklarētā	dzīvesvieta	ir	Salacgrīvas	novada	
administratīvā	teritorija,	tiek	atzīta	par	trūcīgu	
vai	maznodrošinātu;	
1.2.	kārtību,	kādā	novērtējami	ģimenes	(perso-
nas)	ienākumi	un	materiālais	stāvoklis.
2.	Trūcīgas	vai	maznodrošinātas	ģimenes	(per-
sonas)	statusa	noteikšanu,	tajā	skaitā	ienākumu	
un	 materiālā	 stāvokļa	 izvērtēšanu	 ģimenēm	
(personām),	 veic	 Salacgrīvas	 novada	 domes	
Sociālais	 dienests	 (turpmāk	 -	 Sociālais	 die-
nests)	Latvijas	Republikas	normatīvajos	aktos	
un	šo	saistošo	noteikumu	noteiktajā	kārtībā.

II. Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, 
kuru nepārsniedzot ģimene (persona) 
atzīstama par trūcīgu vai maznodrošinātu
3.	Ģimene	(persona)	atzīstama	par	trūcīgu	sa-
skaņā	ar	Ministru	kabineta	2010.	gada	30.	mar-
ta	noteikumu	Nr.	299	Noteikumi par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu	nosacījumiem.
4.	Ģimene	(persona)	atzīstama	par	maznodro-
šinātu,	ja	tās	ienākumi	uz	katru	ģimenes	locekli	
pēdējo	trīs	mēnešu	laikā	nepārsniedz	195	euro.
5.	Ģimene	(persona)	atzīstama	par	maznodro-
šinātu,	ja	tā	atbilst	šādiem	kritērijiem:
5.1.	vientuļš	pensionārs	vai	persona	ar	 invali-
ditāti,	kurai	nav	likumīgu	apgādnieku,	un	kurš	
saņem	vecuma	vai	invaliditātes	pensiju	un	kura	
ienākumi	mēnesī	nepārsniedz	280	euro;
5.2.	kopā	dzīvojoši	pensionāri	vai	personas	ar	
invaliditāti,	 kurām	 nav	 likumīgu	 apgādnieku,	
un	 kuru	 vienīgie	 ienākumi	 ir	 valsts	 piešķirtā	
vecuma	 vai	 invaliditātes	 pensija	 un	 kuru	 ie-
nākumi	uz	vienu	ģimenes	 locekli	nepārsniedz	
260	euro; 

5.3.	nestrādājoši	pensionāri	vai	persona	ar	 in-
validitāti,	kuri	dzīvo	kopā	ar	apgādnieku	-	ne-
strādājošu	pensionāru	vai	personu	ar	 invalidi-
tāti	un	kuru	ienākumi	uz	vienu	ģimenes	locekli	
mēnesī	nepārsniedz	215	euro.
6.	Atbilstību	maznodrošinātās	ģimenes	(perso-
nas)	statusam	izvērtē	analoģiski	trūcīgās	ģime-
nes	 (personas)	 statusa	 noteikšanas	 kritērijiem	
saskaņā	 ar	 spēkā	 esošo	 normatīvo	 aktu	 nosa-
cījumiem,	ņemot	vērā	šo	noteikumu	7.	punkta	
nosacījumus.
7.	Izvērtējot	ģimenes	(personas)	ienākumus	un	
materiālo	stāvokli	tās	atzīšanai	par	trūcīgu	vai	
maznodrošinātu,	 papildus	 Ministru	 kabineta	
2010.	gada	30.	marta	noteikumu	Nr.	299	Notei-
kumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas per-
sonas atzīšanu par trūcīgu	 nosacījumiem	 par	
īpašumu	Salacgrīvas	novadā	netiek	uzskatīts:
7.1.	 lauksaimniecībā	 izmantojamā	 zeme	 ne	
vairāk	 kā	 5	 ha	 platībā	 un	mežs	 ne	 vairāk	 kā	 
2	ha	platībā,	ko	 izmanto	mājsaimniecības	uz-
turēšanai;	
7.2.	īpašumā	esošā	zeme,	ko	pamatotu	iemeslu	
dēļ	nevar	izmantot	ienākumu	gūšanai;
7.3.	zeme	1	ha	un	mežs	1	ha	platībā,	kas	atro-
das	ārpus	deklarētās	dzīvesvietas;
7.4.	viena	garāža;
7.5.	viens	automobilis,	ko	ģimene	(persona)	iz-
manto	pamatvajadzību	nodrošināšanai;
7.6.	viens	motocikls,	motorollers	vai	mopēds;	
7.7.	viena	airu	laiva;
7.8.	viens	velosipēds	katram	ģimenes	loceklim;
7.9.	nekustamais	īpašums	vai	tā	daļa,	kas	pie-
der	 iesniedzējam	 vai	 kādam	 no	 iesniedzēja	
ģimenes	locekļiem,	un	kurā	dzīvo	ģimenes	lo-
cekļu	pirmās	pakāpes	radinieki,	kuriem	nepie-
der	cits	nekustamais	īpašums.	

III. Ienākumu un materiālā stāvokļa 
deklarēšana un novērtēšana
8.	Lai	 novērtētu	 ienākumus	 un	materiālo	 stā-
vokli,	persona	(turpmāk	-	iesniedzējs)	Sociāla-
jā	dienestā	iesniedz:
8.1.	iesniegumu;

8.2.	kopā	ar	sociālo	darbinieku	aizpildītu	izti-
kas	līdzekļu	deklarāciju;
8.3.	 izziņu	(izziņas)	no	darbavietas	(darbavie-
tām)	par	pēdējo	3	mēnešu	ienākumiem	pēc	no-
dokļu	nomaksas;
8.4.	 iesniedzēja	 un	 tā	 pilngadīgo	 ģimenes	 lo-
cekļu,	kurām	 ir	 kopīga	 saimniecība	 ar	 iesnie-
dzēju,	kredītiestādes	kontu	pārskatu	par	pēdē-
jiem	3	mēnešiem;
8.5.	 ziņas	 par	 uzturlīdzekļu	 apmēru,	 ja	 viens	
no	vecākiem	nepiedalās	bērna	audzināšanā,	iz-
ņemot	gadījumus,	kad	informācija	ir	pieejama	
datubāzē;
8.6.	 īpašumu	un	 uzkrājumu	 apliecinoši	 doku-
menti	(SIA,	kapitāldaļas,	noguldījumi	u.c.);	
8.7.	mācību	iestādes	izziņu	par	ģimenes	locek-
ļu	mācībām	vai	studijām,	 ja	persona	nemācās	
pašvaldības	mācību	iestādēs;	
8.8.	informāciju	par	citiem	ienākumiem	par	pē-
dējiem	12	mēnešiem	(ienākumi	no	īpašuma	at-
savināšanas,	gadījuma	darbiem,	dāvinājumiem	
(laimestiem),	 likumīgo	 apgādnieku	 atbalstu	
u.c.).
9.	 Pēc	 Sociālā	 dienesta	 pieprasījuma	 iesnie-
dzējs	sniedz	informāciju	par	iesniedzēja	un	pā-
rējo	personu,	ar	kurām	ir	kopīga	saimniecība:
9.1.	pēdējo	5	gadu	laikā	īpašumā	iegūto	un	pār-
doto	īpašumu;	
9.2.	pēdējā	gada	laikā	iegādāto	vai	pārdoto	au-
tomašīnu;	
9.3.	kredītsaistībām;	

9.4.	noslēgtajiem	uztura	līgumiem.
10.	Sociālais	dienests	pēc	šo	noteikumu	8.	un	
9.	 punktā	minēto	 dokumentu	 saņemšanas	 ap-
seko	personu	(ģimeni)	tās	dzīves	vietā,	novērtē	
sadzīves	apstākļus	un	sastāda	dzīves	vietas	ap-
sekošanas	aktu.
11.	 Sociālais	 dienests	 trūcīgās	 vai	maznodro-
šinātās	 personas	 (ģimenes)	 statusu	 nosaka	 iz-
vērtējot:
11.1.	 personas	 un	 tās	 ģimenes	 locekļu	 ienā-
kumus,	 materiālo	 stāvokli,	 pamatojoties	 uz	
normatīvajos	 aktos	 noteiktā	 kārtībā	 iesniegto	
iesniegumu,	 deklarāciju	 un	 tajā	 norādīto	 ziņu	
apliecinošiem	dokumentiem;	
11.2.	pašvaldības	un	valsts	datu	 reģistros	pie-
ejamo	informāciju;	
11.3.	fizisko	un	juridisko	personu	rīcībā	esošo	
informāciju;	
11.4.	dzīves	vietas	apsekošanas	faktus.
IV. Pieņemto lēmumu apstrīdēšana un 
pārsūdzēšana
12.	Sociālā	dienesta	pieņemto	lēmumu	var	ap-
strīdēt	Salacgrīvas	novada	domē	Smilšu	ielā	9,	
Salacgrīvā,	Salacgrīvas	novadā,	LV-4033,	Ad-
ministratīvā	procesa	likumā	noteiktā	kārtībā.	
13.	Salacgrīvas	novada	domes	pieņemto	lēmu-
mu	var	pārsūdzēt	tiesā	Administratīvā	procesa	
likumā	noteiktā	kārtībā.	

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 33. panta otro daļu, 30.03.2010. Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 299 Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu 19.4. apakšpunktu.
Saistošajos noteikumos tiek norādīti konkrēti nosacījumi ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu ģimeni/personu. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi tiek izstrādāti, lai uzlabotu sociālās palīdzības pieejamību.
3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Budžeta izdevumu sadaļu būtiski neietekmēs. Paredzot labvēlīgākus 
noteikumus maznodrošinātām personām, tās varēs pretendēt uz Latvenergo 
atlaides kartēm.

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

Nav.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu piemērošanā persona var vērsties Salacgrīvas novada 
domes Sociālajā dienestā, Liepupes pagasta pārvaldē un Ainažu pilsētas 
pārvaldē pie sociālā darba speciālistiem.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts pieejams Salacgrīvas 
novada domē, Liepupes un Ainažu pilsētas pārvaldē.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

PIELIKUMS Salacgrīvas novada domes 
17.06.2015. lēmumam Nr. 201 (protokols Nr. 8, 1.§)

Saistošo noteikumu Nr. 6 Par trūcīgas un maznodrošinātas 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa 

noteikšanu Salacgrīvas novadā 
paskaidrojuma raksts

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6
Par trūcīgas un maznodrošinātas 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas statusa noteikšanu 
Salacgrīvas novadā

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 
2015. gada 17. jūnija sēdes lēmumu Nr. 201 (protokols Nr. 8; 1.§)

Izdoti	saskaņā	ar	Sociālo	pakalpojumu	un	sociālās	palīdzības	likuma	33.	panta	otro	daļu,	
likuma	Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā	14.	panta	sesto	daļu,	

Ministru	kabineta	30.03.2010.	noteikumu	Nr.	299	Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu 19.4.	apakšpunktu

rai	neesam	tikuši	pat	līdz	pusei.
	 Pēc	 tam	mūsu	mērķis	 bija	 ie-
pazīties	 ar	 Rīgas	 centra	 piemi-
nekļiem:	K.	Ulmaņa,	O.	Kalpaka,	
Raiņa	un	Brīvības	pieminekļiem,	
kā	 arī	 Rīgas	 Kristus	 Piedzimša-
nas	katedrāli.	Par	tiem	stāstījumu	
bija	 sagatavojuši	 7.	 un	 8.	 klases	
skolnieki.	Tā	kā	skola	nes	K.	Val-
demāra	 vārdu,	 uzzinājām,	 ka	 arī	
Rīgā	K.	Valdemāra	un	A.	Briāna	

ielas	stūrī	ir	piemineklis	K.	Valde-
māram.
	 Skolēniem	neaizmirstams	 pie-
dzīvojums	 bija	 dokumentālo	 fil-
mu	 noskatīšanās	 par	 Ainažiem,	
Ainažu	 zvejniekiem,	 zivju	 pār-
strādes	 kombinātu,	 kažokzvēru	
audzētavu,	 Salacas	 plostniekiem	
Latvijas	Valsts	kinofotofonodoku-
mentu	arhīvā.
	 Izsakām	pateicību	visiem	pro-

jektu	konkursa	organizatoriem	un	
iniciatoriem	 par	 dāvāto	 iespēju	
izzināt	 un	 sajust	Vecrīgu,	 apska-
tīt	 ievērojamākos	 Rīgas	 centra	
pieminekļus	un	uzzināt	par	dzīvi	
Ainažos	 un	 Salacgrīvā	 ar	 doku-
mentālo	filmu	starpniecību.

Ineta Lielkalne,
K. Valdemāra Ainažu 

pamatskolas skolotāja, 
projekta koordinatore

K. Valdemāra Ainažu pamatskola 
Latvijas vēstures pētījumos

K. Valdemāra Ainažu pamatskolas skolēni pie Brīvības pieminekļa

	 Pateicoties	Monreālas	Latviešu	
sabiedriskā	centra	un	Vītolu	fon-
da	 ekskursiju	 projektu	 konkursā	
Pētīsim un izzināsim Latvijas vēs-
turi!	 iegūtajām	finansēm,	K.	Val-
demāra	Ainažu	pamatskolas	 sko-
lēniem	bija	iespēja	ieskatīties	da-
žās	Latvijas	vēstures	lappusēs.	25.	
maijā	 50	 skolēnu	 ar	 skolotājiem	
devās	interesantā	un	aktīvā	veidā	
iepazīt	 Rīgas	 vēsturisko	 centru	
zinošu	gidu	pavadībā.	Gidu	 stās-
tījums	iepazīstināja	mūs	ar	vidus-
laiku	Rīgu,	dzīvi	tajā.	Skolēni	tika	
aktīvi	iesaistīti	ekskursijā,	pārbau-
dot	viņu	vēstures	zināšanas	vai	lo-
ģiku.	Uzzinājām	gan	to,	kāds	bija	
Rīgas	 vēsturiskais	 centrs,	 gan	 kā	
tas	 izdzīvojis	 cauri	 laiku	 lokiem.	
Sajutām	tālaika	Rīgu,	izejot	Kon-
venta	sētas	šauro	ieliņu	labirintam,	
uzzinot,	ka	Rīgas	šaurākā	ieliņa	ir	
Rozena	 iela,	 pieskaroties	 Rīgas	
pilsētas	vecākajai	daļai	-	senajam	
pilsētas	 aizsardzības	 mūrim,	 kas	
celts	 13.	 gadsimtā.	Doma	 lauku-
mā	esam	bijuši,	 bet	vai	 zināt,	ka	
tajā	ir	vieta,	no	kuras	var	saskatīt	
triju	Rīgas	baznīcu	gaiļus?	Un	vēl	
daudz	jauna	un	neparasta	mēs	uz-
zinājām	un	ieraudzījām	Vecrīgā	-	 
tā	ir	kā	liela	vēstures	grāmata,	ku-

14. jūnijs
	 Jūnijs	-	auglības,	siena	vāk-
šanas,	līgošanas,	smeldzīgu	
atmiņu	un	sāpju	mēnesis.	 
14.	jūnijs	no	gultiņas	izrauj	
tikko	ieaijātu	bērnu,	izrauj	
māti,	kuras	bērns	prasās	pēc	
pirmā	kliedziena,	sirmmāmuļu	
pirms	pēdējā	elpas	vilciena,	
krietnus,	tikko	iemigušus	
darbu	mīlošus	latviešus.	Visi	
pēc	vienas	mērauklas	lopu	
vagonos	uz	varenplašo	Sibīriju	
prom.

	 Varmākām	bail	no	zīdai-
nīša,	sirmmāmuļas,	bail	no	
gaišākajiem,	čaklākajiem,	
gudrākajiem	latviešiem.	
Stukačs	kaimiņš	nēsā	izsū-
tītā	kaimiņa	grezno	aitādas	
kažoku,	stukača	meita	lepojas	
ar	izsūtītā	kaimiņa	pašdarinā-
tajām,	greznajām	mēbelēm…

	 Man	iedzima,	iezīda,	ieau-
dzināja,	esmu	piedevusi	var-
mākām,	bet	līdz	pat	pēdējam	
elpas	vilcienam	neaizmirsīšu!

Genocīda upuru piemiņas 
dienā - 

“dzimtenes nodevēja” meita 
Inta Grūbe-Tekenberga
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I. Lietotie termini un skaidrojumi
1.	Saistošajos	noteikumos	ir	lietoti	šādi	termi-
ni:
1.1.	ģimene ir	personas,	kas	sastāv	no	laulāta-
jiem	un/vai	personām,	kurām	ir	kopēji	izdevu-
mi	par	uzturu	un	kuras	dzīvo	vienā	mājoklī	un	
tā	uzturēšanu	veic	kopīgi;
1.2.	 krīzes situācija - situācija,	 kad	 ģimene	
(persona)	nav	 spējīga	nodrošināt	 savu	pamat-
vajadzību	apmierināšanu;
1.3.	ārkārtas situācija -	apstākļu	kopums,	kad	
stihiskas	 nelaimes	 (dabas	 stihija,	 ugunsgrēks	
u.tml.	 gadījumi),	 vai	 iepriekš	 neparedzamu	
apstākļu	dēļ	persona	(ģimene)	daļēji	vai	pilnībā	
nespēj	apmierināt	savas	pamatvajadzības;
1.4. mājsaimniecība	 -	 ģimene,	kas	 sastāv	no	
laulātajiem,	personām,	kurām	ir	kopēji	izdevu-
mi	par	uzturu	un	kuras	mitinās	vienā	mājoklī	
vai	atsevišķi	dzīvojoša	persona;
1.5. daudzbērnu ģimene -	 ģimene,	 kurā	 ir	
trīs	 vai	 vairāk	 bērnu	 līdz	 18	 gadu	 vecumam.	
Ja	kāds	no	bērniem	turpina	mācības	pilna	lai-
ka	 studiju	 programmā	 un	 nestrādā,	 tad	 līdz	 
24	gadu	vecumam;
1.6. audžuģimene -	 ģimene,	 kas	 nodrošina	
bērnam,	 kuram	 uz	 laiku	 vai	 pastāvīgi	 atņem-
ta	viņa	ģimeniskā	vide	vai	kura	 interesēs	nav	
pieļaujama	palikšana	savā	ģimenē,	īpašu	valsts	
un	 pašvaldības	 palīdzību	 un	 aizsardzību	 līdz	
brīdim,	kamēr	bērns	nav	atgriezies	savā	ģime-
nē,	vai	ja	tas	tiek	adoptēts,	viņam	nodrošināta	
aizbildnība,	vai	bērns	ir	ievietots	bērnu	aprūpes	
un	audzināšanas	iestādē.

II. Vispārīgie jautājumi
2.	 Saistošie	 noteikumi	 (turpmāk	 -	 noteikumi)	
nosaka	sociālās	palīdzības	pabalstu	(turpmāk	-	 
pabalsts)	veidus	un	apmērus,	pabalstu	piešķir-
šanas	 un	 izmaksas	 kārtību	 personām	 (ģime-
nēm),	kuras	ir	tiesīgas	saņemt	šos	pabalstus.
3.	Saistošo	noteikumu	mērķis	ir	noteikt	pašval-
dības	sociālās	palīdzības	sistēmu,	kas	nodroši-
nātu	finansiālu	atbalstu	trūcīgām	un	maznodro-
šinātām	personām	(ģimenēm),	lai	apmierinātu	
to	pamatvajadzības	un	veicinātu	viņu	 līdzdar-
bību	savas	situācijas	uzlabošanā.	
4.	 Pabalstus	 piešķir	 personai	 (ģimenei),	 kura	
deklarējusi	savu	dzīvesvietu	un	pastāvīgi	dzīvo	
Salacgrīvas	novada	administratīvajā	teritorijā.

III. Sociālās palīdzības pabalstu veidi
5.	 Salacgrīvas	 novada	 dome	 no	 pašvaldības	
budžeta	 līdzekļiem	 izmaksā	 LR	 likumos	 un	
Ministru	kabineta	(turpmāk	-	MK)	noteikumos	
noteiktos	pabalstus:
5.1.	pabalstu	garantētā	minimālā	ienākumu	lī-
meņa	(turpmāk	-	GMI)	nodrošināšanai;
5.2.	dzīvokļa	pabalstu;
5.3.	 pabalstu	 bērnam	 un	 bez	 vecāku	 gādības	
palikušam	 bērnam	 pēc	 ārpusģimenes	 aprūpes	
izbeigšanas;
5.4.	pabalstu	audžuģimenēm;
5.5.	vienreizēju	pabalstu	ārkārtas	situācijā.
6.	 Salacgrīvas	 novada	 dome	 no	 pašvaldības	
budžeta	līdzekļiem	izmaksā	citus	pabalstus	pēc	
tam,	kad	apmierināts	pamatots	pašvaldības	trū-
cīgo	 iedzīvotāju	pieprasījums	pēc	 šo	noteiku-
mu	5.	punktā	minētajiem	pabalstiem.	
7.	Citi	izmaksājamie	pabalsti	ir:
7.1.	pabalsts	veselības	aprūpei;
7.2.	pabalsts	mācību	piederumu	iegādei,	uzsā-
kot	jauno	mācību	gadu;
7.3.	ēdināšana	Salacgrīvas	novada	vispārizglī-
tojošās	 skolās	un	pirmsskolas	 izglītības	 iestā-
dēs;
7.4.	pabalsts	sociālo	dzīvokļu	īrei;
7.5.	pabalsts	atsevišķu	situāciju	risināšanai;
7.6.	 pabalsts	 personām	 vai	 ģimenēm	 sociālās	

rehabilitācijas	plāna	mērķu	sasniegšanai.
IV. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu 
līmeņa nodrošināšanai
8.	Tiesības	saņemt	pabalstu	garantētā	minimālā	
ienākumu	 līmeņa	 nodrošināšanai	 (turpmāk	 -	
GMI)	ir	tām	ģimenēm	vai	atsevišķi	dzīvojošām	
personām,	 kurām	 noteikta	 atbilstība	 trūcīgās	
ģimenes	 (personas)	 statusam	 spēkā	 esošajos	
normatīvajos	aktos	noteiktajā	kārtībā,	un	kuru	
ienākumi	ir	zemāki	par	MK	noteikto	garantēto	
minimālo	 ienākuma	 līmeni	 un	 kuras	 līdzdar-
bojas	 savas	 sociālās	 situācijas	 uzlabošanā	 un	
pilda	līdzdarbības	pienākumus.
9.	 Salacgrīvas	 novada	 domes	 Sociālais	 die-
nests	 (turpmāk	 -	 Sociālais	 dienests)	 pabalstu	
var	 izmaksāt	 uzturzīmju	veidā,	 sedzot	 klienta	
izdevumus	par	pārtikas	iegādi	tirdzniecības	uz-
ņēmumā,	ar	kuru	noslēgts	līgums.
10.	Pabalstu	GMI	līmeņa	nodrošināšanai	ģime-
nei	var	samazināt	par	mājsaimniecībā	ietilpsto-
šai	personai	-	bērnam	-	piešķirto	daļu,	ja	bērns	
mācās	internātskolā,	kur	viņam	nodrošina	izti-
ku	un	mājvietu.
11.	Personai,	kura	saņem	GMI	pabalstu	un	kat-
ram	pilngadīgam	GMI	pabalsta	 saņēmējam	 ir	
pienākums	noslēgt	vienošanos	par	līdzdarbību.
12.	Ja	klients	nav	līdzdarbojies	savas	sociālās	
situācijas	uzlabošanā,	pabalsts	tajā	mēnesī	var	
tikt	samazināts	par	attiecīgo	daļu	vai	neizmak-
sāts	vispār,	ņemot	vērā	ģimenē	esošo	bērnu	tie-
sības	un	intereses.
13.	 Līdzdarbības	 pienākumu	 veikšana	 katru	
mēnesi	tiek	atzīmēta	klienta	lietā.	
14.	Pabalstu	GMI	 līmeņa	nodrošināšanai	per-
sonai	 (ģimenei)	 pirmajā	 pabalsta	 saņemšanas	
mēnesī	 izmaksā	 desmit	 darba	 dienu	 laikā	 no	
lēmuma	pieņemšanas	dienas.

V. Dzīvokļa pabalsts
15.	 Tiesības	 saņemt	 vienreizēju	 dzīvokļa	 pa-
balstu	gadā	vienai	mājsaimniecībai	75	euro ap-
mērā	apkurei	un	komunālajiem	maksājumiem	
ir	šādām	personām:
15.1.	GMI	pabalsta	saņēmējam;
15.2.	 personām	 vai	 ģimenēm,	 kuras	 sociālais	
dienests	 atzinis	 par	 trūcīgām	 un	 izsniedzis	 to	
apliecinošu	izziņu;
15.3.	 krīzes	 situācijā	 nonākušām	 personām,	
ģimenēm	ar	bērniem	pēc	Sociālā	dienesta	spe-
ciālistu	izvērtējuma	pabalstu	var	piešķirt	divas	
reizes	gadā.
16.	 Tiesības	 saņemt	 vienreizēju	 dzīvokļa	 pa-
balstu,	izvērtējot	personas	(ģimenes)	materiālo	
stāvokli,	ir:
16.1.	 pašvaldības	 vientuļajiem	vecuma	pensi-
jas	 un	 invaliditātes	 pensijas	 saņēmējiem,	 ku-
riem	nav	likumīgo	apgādnieku	un	kuru	pensi-
jas	apmērs	nepārsniedz	90%	no	attiecīgā	gada	
1.	janvārī	spēkā	esošās	minimālās	darba	algas	
valstī;	
16.2.	pensionāriem	un	personām	ar	invaliditāti,	
kuru	ienākumi	uz	vienu	ģimenes	locekli	nepār-
sniedz	225	euro;
16.3.	personām	ar	valsts	sociālā	nodrošinājuma	
pabalstu	invaliditātes	gadījumā	un	valsts	soci-
ālā	nodrošinājuma	pabalstu	vecuma	gadījumā.
17.	Lēmumu	par	pabalsta	piešķiršanu	apkurei	un	
komunālajiem	maksājumiem	Sociālais	dienests	
pieņem	10	(desmit)	darba	dienu	laikā	no	dienas,	
kad	saņemti	visi	nepieciešamie	dokumenti.
18.	Pabalstu	var	ieskaitīt	arī	apkures	pakalpoju-
ma	sniedzēja	kontā,	ko	pabalsta	saņēmējs	norā-
da	savā	iesniegumā.
19.	Pabalsta	saņēmēja	pienākums	ir	viena	mē-
neša	laikā	no	pabalsta	saņemšanas	dienas,	pa-
balstu	izmantot	paredzētajam	mērķim	-	malkas	
iegādei	vai	apkures	pakalpojuma	segšanai,	par	
to	informējot	Sociālā	dienesta	sociālās	palīdzī-

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7

Par sociālās palīdzības 
pabalstiem 

Salacgrīvas novadā
APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 

2015. gada 17. jūnija sēdes lēmumu Nr. 202 (protokols Nr. 8, 2.§)
Izdoti	saskaņā	ar	Sociālo	pakalpojumu	un	sociālās	palīdzības	likuma	35.	panta	trešo	un	ceturto	
daļu,	likuma	Par pašvaldībām	43.	panta	trešo	daļu,	Ministru	kabineta	2006.	gada	19.	decembra	

noteikumu	Nr.	1036	Audžuģimenes noteikumi	43.	punktu,	Ministru	kabineta	2009.	gada	 
17.	jūnija	noteikumu	Nr.	550	Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts 

garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību 
13.	un	15.	punktu,	Ministru	kabineta	2005.	gada	15.	novembra	noteikumu	Nr.	857	Noteikumi 

par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir 
ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās	29.	punktu

bas	organizatoru	(sociālo	darbinieku).
VI. Pabalsts bērnam un bez vecāku gādības 
palikušam bērnam pēc ārpusģimenes 
aprūpes izbeigšanās
20.	Ja	pašvaldība	nevar	nodrošināt	ar	dzīvoja-
mo	platību	bērnu	bāreni	un	bērnu,	kurš	palicis	
bez	vecāku	gādības,	pēc	tā	pilngadības	sasnieg-
šanas	un	viņa	ārpusģimenes	aprūpes	izbeigša-
nās,	 tā	 sedz	 izdevumus	par	dzīvojamās	 telpas	
īri	līdz	65	euro mēnesī,	pamatojoties	uz	noslēg-
to	dzīvojamās	telpas	īres	līgumu,	iesniegtajām	
darījuma	kvītīm	par	veiktajiem	īres	un	komu-
nālajiem	maksājumiem.

VII. Pabalsts audžuģimenēm
21.	Pabalstu	piešķir	MK	2006.	gada	12.	decem-
bra	noteikumos	Nr.	1036	Audžuģimenes notei-
kumi	noteiktajā	kārtībā	par	bērniem,	par	kuru	
ievietošanu	 audžuģimenē	 lēmumu	 pieņēmusi	
Salacgrīvas	 novada	 bāriņtiesa	 un	 Salacgrīvas	
novada	 domes	 Sociālais	 dienests	 ir	 noslēdzis	
līgumu	ar	audžuģimeni	par	bērniem,	kuru	dek-
larētā	dzīves	vieta	pirms	lēmuma	pieņemšanas	
ir	bijusi	Salacgrīvas	novada	pašvaldības	admi-
nistratīvā	teritorija.
22.	Pabalsta	apmērs:
22.1.	bērna	uzturam	-	100	euro;
22.2.	 apģērbam	 un	 mīkstajam	 inventāram	 -	 
45	euro.

VIII. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
23.	Pabalstu	vai	pakalpojuma	apmaksu	ārkār-
tas	situācijā	(stihiskas	nelaimes	vai	iepriekš	ne-
paredzami	apstākļi)	piešķir	 līdz	285	euro	vie-
nai	 personai	 (ģimenei),	 neizvērtējot	 personas	
(ģimenes)	ienākumus,	bet	ņemot	vērā	iepriekš	
neparedzamo	apstākļu	radīto	zaudējumu	sekas.	
24.	Pabalstu	vai	pakalpojuma	apmaksu	piešķir,	
ja	 prasītāja	 iesniegums,	 saņemts	 ne	 vēlāk	 kā	 
1	mēneša	laikā	no	ārkārtas	situācijas	rašanās.

IX. Pabalsts veselības aprūpei
25.	Tiesības	saņemt	vienreizēju	pabalstu	gadā	
65	euro	veselības	aprūpei	ir	šādām	personām:
25.1.	GMI	pabalsta	saņēmējiem;
25.2.	 personām	vai	 ģimenēm,	kuras	Sociālais	
dienests	 atzinis	 par	 trūcīgām	 un	 izsniedzis	 to	
apliecinošu	izziņu;
25.3.	 krīzes	 situācijā	 nonākušām	 personām	

vai	ģimenēm	ar	bērniem	pēc	Sociālā	dienesta	
speciālistu	izvērtējuma	vai	pēc	medicīnas	dar-
binieku	sniegtās	informācijas.
26.	 Pabalsts	 veselības	 aprūpes	 pakalpojumu	
apmaksai	tiek	piešķirts	par:	
26.1.	slimnīcas	izdevumiem;
26.2.	valsts	nekompensējamiem	recepšu	medi-
kamentiem;
26.3.	optisko	briļļu	iegādi	bērniem.
27.	Lai	saņemtu	26.	punktā	minētos	pabalstus,	
Sociālajā	dienestā	jāiesniedz:
27.1.	 izrakstu	no	medicīniskās	kartes,	kas	ap-
liecina	 veselības	 aprūpes	 pakalpojuma	 nepie-
ciešamību,	ko	izsniedz	ģimenes	ārsts	vai	ārsts	
speciālists;
27.2.	 izdevumu	 apliecinošo	 dokumentu	 (rēķi-
nu,	maksājuma	čeku	u.c.)	kopijas	 (pēc	nepie-
ciešamības	uzrādot	oriģinālus)	no	ārstniecības	
iestādes,	kas	izsniegti	pēdējo	triju	mēnešu	lai-
kā,	 ar	 uzrādītu	 personas	 vārdu,	 uzvārdu,	 per-
sonas	kodu;
27.3.	rēķinus	vai	maksājuma	čekus	no	aptiekas,	
kuri	izsniegti	triju	mēnešu	laikā	ar	uzrādītu	per-
sonas	vārdu,	uzvārdu	un	personas	kodu,	kā	arī	
ārsta	izrakstīto	medikamentu	recepšu	kopijas.
28.	Pēc	Sociālā	dienesta	darbinieka	 izvērtēju-
ma	recepšu	medikamenti	var	tikt	atprečoti	ap-
tiekā,	ar	kuru	noslēgts	līgums,	un	apmaksa	tiek	
veikta	pēc	piestādītā	rēķina.

X. Pabalsts mācību piederumu iegādei, 
uzsākot jauno mācību gadu
29.	Tiesības	saņemt	pabalstu	mācību	piederu-
mu	 iegādei,	 sākot	 jaunu	 mācību	 gadu,	 ir	 ģi-
menēm,	kuras	Sociālais	dienests	 ir	atzinis	par	
trūcīgām	 un	 maznodrošinātām	 un	 izsniedzis	
to	apliecinošu	izziņu,	kā	arī	daudzbērnu	ģime-
nēm,	kuru	bērni	apgūst	valstī	noteikto	obligāto	
un	vidējo	 izglītību	Salacgrīvas	novada	 izglītī-
bas	iestādēs.
30.	Pabalsts	mācību	piederumu	iegādei	par	kat-
ru	ģimenes	skolēnu	tiek	izsniegts	talona	veidā,	
kura	vērtība	ir:
30.1.	trūcīgo	ģimeņu	bērniem	43	euro;
30.2.	maznodrošināto	ģimeņu	bērniem	28	euro.
31.	Pabalsts	mācību	piederumu	iegādei	tiek	pie-
šķirts	par	katru	ģimenes	skolēnu,	kurš	mācās:	
31.1.	 Salacgrīvas	 novada	 vispārējās	 izglītības	
iestādēs,	kā	arī	pirmsskolas	obligātās	apmācības

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

1.1. Saistošie noteikumi nosaka Salacgrīvas novada domes sociālo pabalstu 
veidus, piešķiršanas kārtību, pabalstu apmērus, kā arī pieņemto lēmumu 
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
1.2. Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
35. panta otro un trešo daļu un Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu 
Nr. 550 Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā 
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par 
līdzdarbību 13. punktu.
1.3. saistošie noteikumi nosaka, kā tiek piešķirta materiālā palīdzība. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts

2.1. Saistošie noteikumi paredzēti Salacgrīvas novadā deklarēto personu vai 
ģimeņu pamatvajadzību nodrošināšanai.
2.2. Saistošie noteikumi paredz sociālo pabalstu saņēmēju loku, sociālās 
palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību un kritērijus, kā arī sociālās palīdzības 
veidus.
2.3. Saistošajos noteikumos paredzēts atbalsts personām ar invaliditāti un 
pensionāriem ar pensijas/pabalsta apmēru līdz 225 eiro un pensionāriem/
personām ar invaliditāti, kuri saņem sociālā nodrošinājuma pabalstu dzīvokļa 
pabalsta saņemšanai.
2.4. Saistošajos noteikumos paredzēts atbalsts, uzsākot jauno mācību gadu 
bērniem, kuri atrodas audžuģimenē un aizbildnībā, kā arī atbalsts daudzbērnu 
ģimenēm.
2.5. Saistošajos noteikumos nodefinēts, kas ir daudzbērnu ģimene.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

3.1. Plānojot 2015. gada budžetu, malkas pabalsts tika paredzēts pensionāriem 
un personām ar invaliditāti, kuru pensijas apmērs nepārsniedz 225 euro un 
personām ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vecuma gadījumā un 
personām ar invaliditāti. 2015. gada budžetā šai iedzīvotāju kategorijai tika 
papildus paredzēti 21 500 euro.
3.2. Arī bērniem, kuri atrodas audžuģimenē vai aizbildnībā, tika paredzēts 
pabalsts, uzsākot jauno mācību gadu, un papildus tika paredzēti 616 eiro.
3.3. Šāds 2015. gada budžeta projekts tika atbalstīts pēc šo saistošo noteikumu 
apstiprināšanas.

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

Nav attiecināms.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

5.1. Salacgrīvas novada domes Sociālais dienests ir institūcija, kurā 
privātpersona var vērsties ar jautājumiem par saistošo noteikumu piemērošanu;
5.2. administratīvās procedūras:
5.2.1. privātpersona Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu ar lūgumu piešķirt 
materiālo palīdzību;
5.2.2. Sociālais dienests pieņem lēmumu par materiālās palīdzības piešķiršanu 
vai par atteikumu to piešķirt;
5.2.3. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Salacgrīvas novada 
domē;
5.2.4. Salacgrīvas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1. Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta izstrādes 
procesā netika veiktas. 

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

PIELIKUMS Salacgrīvas novada domes
17.06.2015. lēmumam Nr. 202 (protokols Nr. 8, 2.§)
Saistošo noteikumu Nr. 7 Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Salacgrīvas novadā 
paskaidrojuma raksts



SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS   l   172015. gada 19. jūnijs

I. Vispārīgie jautājumi
1.	 Saistošie	 noteikumi	 (turpmāk	 -	 noteikumi)	
nosaka	materiālās	 palīdzības	 veidus	 Salacgrī-
vas	 novadā,	 palīdzības	 apmēru,	 piešķiršanas	
kārtību,	to	personu	loku,	kurām	ir	tiesības	sa-
ņemt	 noteikumos	 minētos	 materiālās	 palīdzī-
bas	pabalstus.
2.	Pašvaldības	pabalstus	piešķir	ģimenēm	(per-
sonām),	kuras	savu	pamata	dzīvesvietu	ir	dek-
larējušas	 Salacgrīvas	 novada	 administratīvajā	
teritorijā.
3.	 Pabalstus,	 neizvērtējot	 personas	 (ģimenes)	
ienākumus,	 piešķir	 un	 izmaksā	 Salacgrīvas	
novada	dome	Sociālā	dienesta	(turpmāk	-	So-
ciālais	dienests)	apstiprinātā	budžeta	ietvaros.	
4.	Sociālais	dienests	pēc	lēmuma	pieņemšanas	
informē	personu	par	pieņemto	lēmumu	saskaņā	
ar	normatīvajos	aktos	noteikto	kārtību.
5.	 Piešķirto	 pabalstu	 personai	 var	 izmaksāt	
skaidrā	 naudā,	 pārskaitīt	 personas	 norādītajā	
kontā	 vai	 pabalsta	 summas	 apmērā	 apmaksāt	
preces	un/vai	pakalpojumus.	

II. Materiālās palīdzības veidi
6.	Pašvaldības	materiālās	palīdzības	veidi	ir:
6.1.	bērna	piedzimšanas	pabalsts;
6.2.	 pabalsts	 personām,	kuras	 atbrīvojušās	 no	
ieslodzījuma	vietas	pēc	soda	izciešanas;
6.3.	apbedīšanas	pabalsts;
6.4.	uzturzīmes.

III. Bērna piedzimšanas pabalsts
7.	Tiesības	saņemt	pabalstu	papildus	Valsts	so-
ciālās	apdrošināšanas	aģentūras	 izmaksātajam	
pabalstam	par	jaundzimušo	bērnu	ir	vienam	no	
viņa	vecākiem,	ja	abu	vai	viena	vecāka	dekla-
rētā	pamata	dzīvesvieta	 ir	Salacgrīvas	novada	
administratīvā	 teritorija	 un	 šajā	 teritorijā	 ir	
deklarēta	arī	bērna	dzīvesvieta.
8.	Pabalstu	var	saņemt	arī	persona,	kura	adop-
tējusi	vai	ņēmusi	aizbildnībā	bērnu	līdz	12	mē-
nešu	 vecumam,	 ja	 šis	 pabalsts	 nav	 izmaksāts	
vienam	no	bērna	vecākiem	un	ja	aizbildņa	pa-
mata	dzīvesvieta	 ir	Salacgrīvas	novada	 admi-
nistratīvajā	teritorijā	un	šajā	teritorijā	ir	dekla-
rēta	arī	bērna	dzīvesvieta.
9.	Pabalsta	apmērs:
9.1. 150	euro	viena	bērna	piedzimšanas	gadī-
jumā,	kā	arī	par	adoptēto	vai	aizbildnībā	ņemto	
bērnu,	 ja	 abu	 vecāku	 deklarētā	 dzīvesvieta	 ir	
Salacgrīvas	novada	administratīvā	teritorija	un	
šajā	teritorijā	ir	deklarēta	arī	bērna	dzīvesvieta;	

9.2.	75	euro	viena	bērna	piedzimšanas	gadīju-
mā,	kā	arī	par	adoptēto	vai	aizbildnībā	ņemto	
bērnu,	ja	viena	no	vecākiem	deklarētā	dzīves-
vieta	 ir	 Salacgrīvas	 novada	 administratīvā	 te-
ritorija	un	šajā	 teritorijā	 ir	deklarēta	arī	bērna	
dzīvesvieta;
9.3.	214	euro	dvīņu	un	vairāk	bērnu	piedzim-
šanas	gadījumā	par	katru	bērnu,	ja	abu	vecāku	
deklarētā	dzīvesvieta	ir	Salacgrīvas	novada	ad-
ministratīvā	teritorija	un	šajā	teritorijā	ir	dekla-
rēta	arī	bērnu	dzīvesvieta;	
9.4.	107	euro	dvīņu	un	vairāk	bērnu	piedzim-
šanas	 gadījumā	 par	 katru	 bērnu,	 ja	 viena no	
vecākiem	deklarētā	 dzīvesvieta	 ir	 Salacgrīvas	
novada	administratīvā	teritorija	un	šajā	teritori-
jā	ir	deklarēta	arī	bērnu	dzīvesvieta.
10.	 Pabalsts	 pieprasāms	 3	 mēnešu	 laikā	 no	
bērna	piedzimšanas,	 adopcijas	vai	aizbildnībā	
ņemšanas	dienas.
11.	Lai	 saņemtu	 pabalstu,	 persona	 vēršas	So-
ciālajā	dienestā	un	iesniedz	iesniegumu	pabal-
sta	pieprasīšanai.
12.	Lēmums	par	pabalsta	piešķiršanu	tiek	pie-
ņemts,	 pārbaudot	 pašvaldības	 un	 valsts	 datu	
reģistros	pieejamās	 ziņas	par	 jaundzimušo	un	
viņa	vecākiem.
13.	Pabalsts	netiek	piešķirts,	ja	bērns	pēc	dzim-
šanas	ir	nodzīvojis	mazāk	par	72	stundām,	kā	
arī	gadījumos,	kad	bērns	ir	valsts	apgādībā.	

IV. Pabalsts personām, kuras atbrīvojušās 
no ieslodzījuma vietas pēc soda izciešanas
14.	Tiesības	saņemt	pabalstu	ir	personai,	kuras	
deklarētā	dzīvesvieta	pirms	brīvības	 atņemša-
nas	 bijusi	 Salacgrīvas	 novada	 administratīvā	
teritorija.
15.	 Pabalsta	 saņemšanai	 personai	 jāiesniedz	
iesniegums	 un	 Ieslodzījuma	 vietu	 pārvaldes	
izdota	izziņa	par	atbrīvošanos.	
16.	 Pabalsts	 ir	 vienreizējs,	 un	 tā	 apmērs	 ir	 
65	euro.
17.	Pabalstu	piešķir,	ja	personas	iesniegums	sa-
ņemts	ne	vēlāk	kā	viena	mēneša	laikā	pēc	atbrī-
vošanas	no	ieslodzījuma	vietas	un	to	apliecina	
noteikumu	15.	punktā	minētā	izziņa.

V. Apbedīšanas pabalsts
18.	Gadījumā,	ja	mirusi	persona,	kuras	dekla-
rētā	 dzīvesvieta	 pēdējos	 divpadsmit	 mēnešus	
ir	 Salacgrīvas	 novada	 administratīvajā	 teri-
torijā,	 un	 kurai	 nav	 apgādnieku	 vai	 personas,	
kura	 uzņemtos	 apbedīšanu,	 kā	 arī	 gadījumos,	
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kad	 pašvaldības	 teritorijā	mirusi	 persona,	 ku-
ras	 dzīvesvietu	 vai	 personību	 nav	 iespējams	
noskaidrot,	 vai	mirusi	 persona,	 par	 kuru	 pie-
derīgie	nesaņem	valsts	sociālās	apdrošināšanas	
pabalstu,	Sociālais	dienests	apmaksā	neatlieka-
mos	apbedīšanas	pakalpojumus	 (zārka	 iegādi,	
morga,	kapu	un	transporta	pakalpojumus	u.c.).	
Apbedīšanas	izdevumus	līdz	350	euro pārskai-
ta	 juridiskai	 personai,	 kura	 veic	 apbedīšanu,	
ar	 kuru	 Salacgrīvas	 novada	 dome	 noslēgusi	
līgumu	par	pakalpojuma	sniegšanu	saskaņā	ar	
iesniegto	rēķinu.

VI. Uzturzīmes
19.	Sociālais	dienests	ir	tiesīgs	piešķirt	uzturzī-
mes	asins	donoriem,	tuberkulozes	slimniekiem,	
uzrādot	 tuberkulozes	 un	 plaušu	 slimību	 ārsta	
izsniegto	 izziņu,	 ilgstošiem	 bezdarbniekiem	
un	ģimenēm,	kurās	nav	apmierinātas	bērnu	pa-
matvajadzības	un	kuru	deklarētā	dzīvesvieta	ir	
Salacgrīvas	novada	administratīvajā	teritorijā.
20.	Pabalsts	 tiek	piešķirts	uzturzīmju	vai	siltu	
pusdienu	veidā	asins	donoriem.	
21.	Vienas	uzturzīmes	vērtība:

21.1.	4	euro	pusdienām	asins	donoriem;
21.2.	 8	 euro pārtikas,	 saimniecības,	 higiēnas	
preču	 (saskaņā	 ar	 Sociālā	 dienesta	 noteikto	
preču	 sarakstu)	 iegādei	 personām	 (ģimenēm),	
kurām	nav	apmierinātas	pamatvajadzības.
22.	Uzturzīmju	apmērs	uz	mājsaimniecību	mē-
nesī	nevar	pārsniegt	56	euro.

VII. Pieņemto lēmumu apstrīdēšana un 
pārsūdzēšana
23.	 Sociālā	 dienesta	 pieņemtos	 lēmumus	 var	
apstrīdēt	 Salacgrīvas	 novada	 domē	Adminis-
tratīvā	procesa	likuma	noteiktajā	kārtībā.
24.	 Salacgrīvas	 novada	 domes	 pieņemtos	 lē-
mumus	var	pārsūdzēt	tiesā	Administratīvā	pro-
cesa	likumā	noteiktajā	kārtībā.

VIII. Noslēguma jautājums
25.	Ar	 šo	 noteikumu	 spēkā	 stāšanos	 atzīt	 par	
spēku	zaudējušiem	Salacgrīvas	novada	domes	
2009.	 gada	 19.	 augusta	 saistošos	 noteikumus	
Nr.	5	Par papildu palīdzību.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

1.1. saistošo noteikumu projekts nepieciešams, lai nodrošinātu iedzīvotājiem 
papildu materiālo palīdzību;
1.2. saistošie noteikumi nosaka, kā tiek piešķirta materiālā palīdzība, neizvērtējot 
ģimenes/personas ienākumus. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts

2.1. saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 43. panta pirmās daļas 13. punktu, 
pašvaldība ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par citiem likumos un Ministru 
kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem;
 2.2.saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt pašvaldībai deleģēto 
valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, kā arī sniegt materiālo 
palīdzību.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Plānojot 2015. gada budžetu, tika ņemtas vērā šo saistošo noteikumu pabalstu 
izmaksas summas. Būtiskas izmaiņas 2015. gada budžetā nav, summas tika 
noapaļotas līdz veselai summai.

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

4.1. ģimenes/personas, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Salacgrīvas 
novada administratīvā teritorijā ir mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo 
noteikumu tiesiskais regulējums;
4.2. projekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

5.1. Salacgrīvas novada domes Sociālais dienests ir institūcija, kurā 
privātpersona var vērsties ar jautājumiem par saistošo noteikumu piemērošanu;
5.2. Administratīvās procedūras:
5.2.1. privātpersona Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu ar lūgumu piešķirt 
materiālo palīdzību;
5.2.2. Sociālais dienests pieņem lēmumu par materiālās palīdzības piešķiršanu 
vai par atteikumu to piešķirt;
5.2.3. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Salacgrīvas novada 
domē;
5.2.4. Salacgrīvas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta izstrādes procesā 
netika veiktas. 

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

PIELIKUMS Salacgrīvas novada domes 
17.06.2015. lēmumam Nr. 203 (protokols Nr. 8; 3.§)
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paskaidrojuma raksts

programmas	audzēkņiem;	
31.2.	specializētajās	skolās	un	pirmsskolas	iz-
glītības	 iestādēs,	 kas	 nav	 pieejamas	 pašvaldī-
bas	teritorijā.
32.	 Lai	 saņemtu	 pabalstu,	 Sociālajā	 dienestā	
jāiesniedz:
32.1.	iesniegums;
32.2.	 ģimenes	 ienākumus	 apliecinoši	 doku-
menti;
32.3.	 izziņa	 no	 specializētās	mācību	 iestādes,	
kurā	bērns	mācās	vai	uzsāks	mācības.
33.	 Pamatojoties	 uz	 iesniegumu,	 neizvērtējot	
ģimenes	 ienākumus	pabalstu	mācību	piederu-
mu	iegādei,	piešķir:
33.1.	 daudzbērnu	 ģimenēm	 talonu	 veidā	 
28	euro vērtībā	par	katru	bērnu,	ja	bērni	mācās	
pašvaldības	vispārējās	izglītības	iestādēs;
33.2.	 bērniem,	 kuri	 atrodas	 audžuģimenē	 vai	
aizbildnībā,	 par	 kuriem	 Salacgrīvas	 novada	
bāriņtiesa	pieņēmusi	lēmumu,	izmaksā	40	euro 
pabalstu	 par	 katru	 bērnu,	 pārskaitot	 audžuģi-
menes	vai	aizbildņa	kontā.
34.	Iesniegums	un	ģimenes	(mājsaimniecības)	
ienākumus	apliecinoši dokumenti	tiek	pieņem-
ti	no	1.	jūlija	līdz	15.	augustam	Sociālajā	die-
nestā	apmeklētāju	pieņemšanas	dienās.

XI. Ēdināšana skolās un pirmsskolas 
izglītības iestādēs
35.	Tiesības	saņemt	ēdināšanas	maksas	atvieg-
lojumus	ir	Salacgrīvas	novada	vispārējās	izglī-
tības	iestāžu	skolēniem	un	audzēkņiem:
35.1.	no	trūcīgām	ģimenēm,	kuras	dienests	par	
tādām	atzinis	un	izsniedzis	izziņu;
35.2.	krīzes	situācijā	nonākušām	ģimenēm	pēc	
sociālā	darbinieka/	sociālā	pedagoga	sniegtā	at-
zinuma	vai	informācijas	saņemšanas	no	skolas;

35.3.	no	daudzbērnu	ģimenēm,	kuri	apgūst	val-
stī	noteikto	obligāto	un	vidējo	izglītību	Salac-
grīvas	novada	izglītības	iestādēs.
36.	 Lēmumu	 par	 ēdināšanas	 maksas	 atvieg-
lojumu	 piešķiršanu	 Sociālais	 dienests	 pieņem	
desmit	darba	dienu	 laikā,	kad	 izvērtēšanai	 ie-
sniegti	visi	nepieciešamie	dokumenti.
37.	 Sākoties	 jaunajam	mācību	 gadam,	 iesnie-
gums,	 ģimenes	 ienākumu	 apliecinoši	 doku-
menti	 iesniedzami	no	1.	 jūlija	 līdz	31.	augus-
tam,	bet,	lai	ēdināšanas	maksas	atvieglojumus	
saņemtu	 otrajā	 mācību	 pusgadā,	 dokumenti	
iesniedzami	līdz	31.	decembrim.	
38.	 Ēdināšanas	maksai	 piešķirtie	 līdzekļi	 tiek	
pārskaitīti	pakalpojumu	sniedzējiem,	kas	reali-
zē	 ēdināšanu	 katrā	 konkrētā	 skolā	 saskaņā	 ar	
tās	iesniegto	rēķinu.

XII. Pabalsts sociālo dzīvokļu īrei
39.	Īres	maksa	par	sociālajiem	dzīvokļiem	reizi	
mēnesī	tiek	pārskaitīta	komunālo	pakalpojumu	
sniedzējam,	pēc	piestādītā	rēķina.	

XIII. Pabalsts atsevišķu situāciju 
risināšanai
40.	Pabalstu	atsevišķu	situāciju	risināšanai	(do-
kumentu	 kārtošanai,	 ceļa	 izdevumu	 segšanai	
u.c.)	piešķir	65	euro apmērā	atbilstoši	uzrādī-
tajām	izmaksām	par	pakalpojumu.
41.	Pabalstu	piešķir	trūcīgām	ģimenēm	(perso-
nām),	kuras	Sociālais	dienests	par	tādām	atzi-
nis	un	izsniedzis	izziņu,	kā	arī	krīzes	situācijā	
nonākušiem.

XIV. Pabalsts personām vai ģimenēm 
sociālās rehabilitācijas plāna mērķu 
sasniegšanai

42.	Sociālās	rehabilitācijas	plāna	mērķis	ir	no-
vērst	 vai	 mazināt	 invaliditātes,	 darbnespējas,	
brīvības	atņemšanas	soda	izciešanas,	atkarības	
vai	vardarbības	un	citu	faktoru	izraisītās	nega-
tīvās	 sociālās	 sekas	 klienta	 dzīvē,	 nodrošināt	
sociālā	statusa	atgūšanu	un	iekļaušanos	sabied-
rībā.
43.	Sociālā	darba	 speciālists	pēc	klienta	 indi-
viduālo	vajadzību	izvērtēšanas	lemj	par	indivi-
duālā	sociālās	rehabilitācijas	plāna	sastādīšanu.
44.	 Lēmumu	 par	 pabalsta	 sociālās	 rehabilitā-
cijas	 mērķu	 sasniegšanai	 piešķiršanu	 pieņem	
Sociālais	dienests,	pamatojoties	uz	individuāli	
izstrādātu	sociālās	rehabilitācijas	plānu,	izvēr-
tējot	 klienta	 sociālo	 situāciju	 un	 paredzamos	
rehabilitācijas	rezultātus.
45.	Pabalstu	izmaksā	ar	pārskaitījumu	pakalpo-
juma	 sniedzējam	 vai	 arī	 skaidrā	 naudā	 klien-
tam	 pēc	 izdevumus	 apliecinošu	 dokumentu	
iesniegšanas	sociālā	darba	speciālistam.

XV. Pabalstu piešķiršanas kārtība
46.	Pabalsta	pieprasītājs	Sociālajā	dienestā	ie-
sniedz:
46.1.	 iesniegumu,	norādot	vēlamo/nepiecieša-
mo	sociālās	palīdzības	veidu;
46.2.	kopīgi	ar	sociālās	palīdzības	organizato-
ru/	sociālo	darbinieku	aizpilda	iztikas	līdzekļu	
deklarāciju;
46.3.	 visu	 ģimenes	 locekļu	 ienākumu	un	ma-
teriālo	 stāvokli	 apliecinošus	 dokumentus,	 ja	
dienestā	šīs	ziņas	nav	pieejamas	elektroniskajā	
datubāzē.
47.	Persona	uzrāda	personu	apliecinošu	doku-
mentu,	kā	arī	invalīda	vai	pensionāra	apliecību,	
ja	 persona	 ir	 ar	 invaliditāti	 vai	 pensionārs,	 ja	
ziņas	Sociālajā	dienestā	nav	pieejamas.

48.	 Sociālais	 dienests	 klienta	 sniegtās	 ziņas	
pārbauda	 izlases	 kārtībā,	 izskatot	 iesniegtos	
dokumentus,	novērtējot	klienta	dzīves	apstāk-
ļus,	pieprasot	ziņas	no	valsts	un	pašvaldību	in-
stitūcijām,	kā	arī	citām	juridiskām	un	fiziskām	
personām.
49.	Ja	vecāki	atsakās	no	līdzdarbības	pasākumu	
veikšanā,	Sociālais	dienests	nodrošina	sociālo	
palīdzību	tikai	bērniem.
50.	Salacgrīvas	 novada	 domes	 sociālo	 un	 ve-
selības	aizsardzības	jautājumu	komitejai	ir	tie-
sības:
50.1.	 izskatīt	 Sociālā	 dienesta	 priekšlikumus	
par	jaunu	pabalstu	veidu	piešķiršanu;
50.2.	 ja	 klienta	 pieprasītā	 summa	 pārsniedz	
saistošajos	noteikumos	noteikto,	Sociālais	die-
nests	sniedz	atzinumu	par	pabalsta	piešķiršanas	
nepieciešamību	un	pamatotību.

XVI. Pieņemto lēmumu apstrīdēšana un 
pārsūdzēšana
51.	Sociālā	dienesta	pieņemto	lēmumu	var	ap-
strīdēt	Salacgrīvas	novada	domē	Smilšu	ielā	9,	
Salacgrīvā,	Salacgrīvas	novadā,	LV-4033,	Ad-
ministratīvā	procesa	likumā	noteiktajā	kārtībā.
52.	Salacgrīvas	novada	domes	pieņemto	lēmu-
mu	var	pārsūdzēt	tiesā	Administratīvā	procesa	
likumā	noteiktajā	kārtībā.

XVII. Noslēguma jautājums
53.	Ar	 šo	 noteikumu	 spēkā	 stāšanos	 atzīt	 par	
spēku	zaudējušiem	Salacgrīvas	novada	domes	
2011.	gada	16.	 februāra	 saistošos	noteikumus	
Nr.	3	Par sociālās palīdzības pabalstiem. 

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
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I. Vispārīgie jautājumi
1.	Saistošie	noteikumi	nosaka	Salacgrīvas	no-
vada	pašvaldības	(turpmāk	-	pašvaldība)	snieg-
to	 sociālo	pakalpojumu	veidus,	kā	 arī	 sociālo	
pakalpojumu	saņemšanas	un	samaksas	kārtību.	
2.	 Sociālo	 pakalpojumu	 sniegšanas	 mērķis	 ir	
uzlabot	personas	(ģimenes)	un	sabiedrības	dzī-
ves	kvalitāti	un	personu	spējas	sociāli	funkcio-
nēt	un	iekļauties	sabiedrībā.
3.	Sociālo	pakalpojumu	sniegšanas	uzdevums	
ir	nodrošināt	personai	tiesības	dzīvot	pēc	iespē-
jas	neatkarīgi	sev	ierastajā	vidē,	sniegt	sociālo	
atbalstu	atbildīgi	personas	funkcionēšanas	spē-
ju	līmenim	un	veicināt	atbildību	par	savu	dzīvi.
4.	 Tiesības	 saņemt	 pašvaldības	 sociālos	 pa-
kalpojumus	 ir	personai,	kura	deklarējusi	 savu	
pamata	dzīvesvietu	Salacgrīvas	novada	pašval-
dības	administratīvajā	teritorijā.

II. Sociālo pakalpojuma veidi un to 
saņemšanas kārtība
5.	Pašvaldība	sniedz	vai	organizē	šādu	sociālo	
pakalpojumu	sniegšanu:
5.1.	sociālās	aprūpes	un	sociālās	rehabilitācijas	
pakalpojumus	institūcijā:	
5.1.1.	ilgstoša	sociālā	aprūpe	un	sociālā	rehabi-
litācija	institūcijā	pilngadīgām	personām;
5.1.2.	ilgstoša	sociālā	aprūpe	un	sociālā	rehabi-
litācija	institūcijā	bērniem;
5.1.3.	īslaicīga	sociālā	aprūpe	un	sociālā	reha-
bilitācija	institūcijā	bērniem;
5.2.	 sociālās	 aprūpes	 pakalpojumu	 personas	
dzīvesvietā	-	aprūpe	mājās;
5.3.	asistenta	pakalpojumi;
5.4.	friziera	pakalpojums;
5.5.	psihologa	pakalpojums.
6.	Lai	saņemtu	sociālos	pakalpojumus,	persona	
vai	tās	likumiskais	pārstāvis	Sociālajā	dienestā	
iesniedz	 dokumentus	 saskaņā	 ar	 2008.21.04.	
Ministru	 kabineta	 noteikumu	Nr.	 288	Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemša-
nas kārtība	nosacījumiem.
7.	Sociālais	dienests	pēc	iesnieguma	un	doku-
mentu	saņemšanas:
7.1.	 pieprasa	 no	 citiem	 speciālistiem	 lēmuma	
pieņemšanai	nepieciešamo	informāciju;
7.2.	 saskaņā	 ar	 spēkā	 esošo	 normatīvo	 aktu	
nosacījumiem	 lemj	 par	 personai	 piemērotāko	
sociālā	pakalpojuma	veidu,	apjomu,	ilgumu	un	
personas	 un/vai	 tās	 apgādnieka	 līdzfinansēju-
ma	apmēru;
7.3.	pieņem	 lēmumu	par	 sociālā	pakalpojuma	
piešķiršanu/atteikumu;
7.4.	par	pieņemto	lēmumu	informē	sociālā	pa-
kalpojuma	pieprasītāju.
8.	 Situācijās,	 kad	 personai	 sociālās	 aprūpes	
pakalpojums	nepieciešams	steidzami	(ārkārtas	
situācija:	stihiska	nelaime,	situācija	ārpus	Soci-
ālā	dienesta	darba	laika),	Sociālajam	dienestam	
ir	 tiesības	pieņemt	 lēmumu	par	sociālā	pakal-
pojuma	 īslaicīgu	 nodrošināšanu.	 Šādā	 gadīju-
mā	lēmums	tiek	pieņemts	mutvārdos,	lēmumu	
rakstveidā	 noformējot	Administratīvā	 procesa	
likumā	noteiktajā	kārtībā.
9.	Pēc	lēmuma	pieņemšanas	par	sociālā	pakal-
pojuma	piešķiršanu	Sociālais	dienests	izsniedz	
nosūtījumu	 sociālā	 pakalpojuma	 saņemšanai	
vai	 noslēdz	 sadarbības	 līgumu	 ar	 sociālā	 pa-
kalpojuma	 sniedzēju	 par	 sociālā	 pakalpojuma	
sniegšanu	personai	(ģimenei).
10.	Sociālo	pakalpojumu	saturs	un	apjoms	tiek	
noteikts	 saskaņā	 ar	 normatīvajiem	 aktiem	 un	
līgumiem	ar	sociālo	pakalpojumu	sniedzējiem.

III. Ilgstošā sociālā aprūpe un sociālā 
rehabilitācija institūcijā pilngadīgām 
personām
11.	 Ilgstoša	 sociālā	 aprūpe	 un	 sociālā	 rehabi-
litācija	 institūcijā	 pilngadīgām	 personām	 ir	
pakalpojums	 institūcijā	 pensijas	 vecuma	 per-
sonām	un	personām	ar	invaliditāti	no	18	gadu	
vecuma,	kuri	vecuma	vai	veselības	dēļ	nespēj	
sevi	 aprūpēt	 un	 ja	 personai	 nepieciešamo	pa-
kalpojumu	 apjoms	 pārsniedz	 aprūpes	 mājās	
noteikto	pakalpojuma	apjomu.
12.	Personas,	kuras	ir	tiesīgas	saņemt	ilgstošās	
sociālās	aprūpes	un	sociālās	rehabilitācijas	pa-
kalpojumu:
12.1.	pensijas	vecuma	personas	un	personas	ar	
invaliditāti;
12.2.	personas	ar	 invaliditāti	ar	garīga	rakstu-
ra	traucējumiem	saskaņā	ar	psihiatra	atzinumu	
par	 iespējām	adaptēties	vispārējā	 tipa	pansio-

nātā;
12.3.	vientuļie	pensionāri,	kuriem	diagnosticē-
ta	 vecuma	demence	 bez	 agresijas	 izpausmēm	
un	nav	invaliditātes	grupas,	saskaņā	ar	psihiat-
ra	atzinumu	par	 iespējām	adaptēties	vispārējā	
tipa	pansionātā;
12.4.	 pensionāri	 vai	 personas	 ar	 invaliditāti,	
kuru	 apgādnieki	 sociālās	 degradācijas	 (alko-
holisma,	 narkomānijas	 u.c.)	 dēļ	 nespēj	 viņus	
aprūpēt;
12.5.	 pensionāri	 vai	 personas	 ar	 invaliditāti,	
kuriem	ir	bērni,	bet	kuru	audzināšanā	viņi	nav	
piedalījušies;
12.6.	 pensionāri	 vai	 personas	 ar	 invaliditāti,	
kuru	apgādnieki	ir	nestrādājoši	pensionāri,	per-
sonas	ar	invaliditāti	un	trūcīgas	personas.
13.	Lai	saņemtu	 ilgstošās	aprūpes	un	sociālās	
rehabilitācijas	 pakalpojumu	 institūcijā,	 ir	 ne-
pieciešami	šādi	dokumenti:
13.1.	personas	vai	viņa	likumiskā	pārstāvja	ie-
sniegums,	norādot	vajadzību	un	tās	risināšanai	
vēlamo	sociālā	pakalpojuma	veidu;
13.2.	ģimenes	ārsta	izziņa	par	veselības	stāvok-
li	un	kontrindikāciju	neesamību;
13.3.	 invaliditāti	apliecinoša	dokumenta	kopi-
ja,	ja	sociālos	pakalpojumus	vēlas	saņemt	per-
sona	ar	invaliditāti;
13.4.	 personas	 vajadzību	 pēc	 sociālajiem	 pa-
kalpojumiem	novērtēšanas	karte;
13.5.	 psihiatra	 atzinums,	 ja	 pakalpojumu	 pie-
prasa	12.2.	un	12.3.	apakšpunktā	minētās	per-
sonas;
13.6.	gadījumā,	ja	personai	ir	likumīgi	apgād-
nieki,	iesniedzami	dokumenti,	kas	apliecina,	ka	
viņi	 nespēj	 nodrošināt	 personai	 nepieciešamo	
aprūpi	 vecuma,	 veselības,	 nodarbinātības	 vai	
citu	objektīvu	apstākļu	dēļ;
13.7.	pakalpojuma	pieprasītāja	un/vai	likumīgo	
apgādnieku	materiālā	stāvokļa	izvērtējumu.
14.	 Pakalpojuma	 pieprasītāja	 vai	 viņa	 apgād-
nieka	pienākums	ir	samaksāt	par	saņemtajiem	
sociālās	aprūpes	un	sociālās	rehabilitācijas	pa-
kalpojumiem.
15.	Samaksa	par	 sociālās	 aprūpes	un	 sociālās	
rehabilitācijas	 pakalpojumu	 ilgstošās	 sociālās	
aprūpes	 institūcijā	 tiek	 noteikta	 saskaņā	 ar	
27.05.2003.	 MK	 noteikumiem	 Nr.	 275	 Soci-
ālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakal-
pojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pa-
kalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības 
budžeta.

IV. Ilgstošā sociālā aprūpe un sociālā 
rehabilitācija institūcijā bērniem
16.	 llgstošā	 sociālā	 aprūpe	 un	 sociālā	 rehabi-
litācija	institūcijā	bērniem	ir	pakalpojums,	kas	
nodrošina	 bērniem	 bāreņiem	 un	 bez	 vecāku	
gādības	palikušajiem	bērniem	mājokli,	aprūpi,	
audzināšanu	un	sociālo	rehabilitāciju.
17.	Tiesības	saņemt	šo	pakalpojumu	ir:
17.1.	 bārenim	 un	 bez	 vecāku	 gādības	 paliku-
šam	bērnam,	ja	bērna	ārpusģimenes	aprūpi	nav	
iespējams	nodrošināt	audžuģimenē	vai	pie	aiz-
bildņa;
17.2.	 bērniem	 ar	 smagiem	 garīgās	 attīstības	
traucējumiem,	 ja	nepieciešamais	pakalpojuma	
apjoms	 pārsniedz	 aprūpei	 mājās	 vai	 sociālās	
rehabilitācijas	institūcijā	noteikto	apjomu.
18.	 Pašvaldība	 pakalpojumu	 īsteno,	 slēdzot	
līgumu	 ar	 institūciju,	 kas	 nodrošina	 sociālās	
aprūpes	 un	 sociālās	 rehabilitācijas	 pakalpoju-
mu	bērniem	bāreņiem	un	bez	vecāku	gādības	
palikušiem	bērniem.

V. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā 
rehabilitācija institūcijā bērniem
19.	Īslaicīga	sociālā	aprūpe	un	sociālā	rehabi-
litācija	institūcijā	bērniem	ir	pakalpojums,	kas	
nodrošina	 terminētu	sociālo	aprūpi	un	sociālo	
rehabilitāciju	bērniem,	kuru	ģimenēs	krīzes	si-
tuācijas	rezultātā	ir	bērna	attīstībai	nelabvēlīgi	
apstākļi.	 Bērnu	 izmitināšanu,	 sociālo	 aprūpi,	
sociālo	 rehabilitāciju	un	psiholoģisko	palīdzī-
bu	nodrošina	24	stundas	diennaktī.	
20.	Tiesības	saņemt	sociālās	rehabilitācijas	pa-
kalpojumus	 bērniem	 par	 pašvaldības	 budžeta	
līdzekļiem	ir	gadījumos,	kad:
20.1.	saņemtie	pakalpojumi	par	valsts	budžeta	
līdzekļiem	ir	nepietiekami;
20.2.	uz	pakalpojuma	saņemšanu	par	valsts	bu-
džeta	līdzekļiem	ir	jāgaida	rindā,	bet	pakalpo-
jums	ir	nepieciešams	nekavējoties.
VI. Sociālās aprūpes pakalpojums personas 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9
Par sociālo pakalpojumu 

sniegšanu un samaksas kārtību 
Salacgrīvas novadā

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 
2015. gada17. jūnija sēdes lēmumu Nr. 204 (protokols Nr. 8; 4.§)
Izdoti	saskaņā	ar	Sociālo	pakalpojumu	un	sociālās	palīdzības	likuma	3.	panta	otro	un	trešo	daļu,	
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dzīvesvietā - mājas aprūpe
21.	Aprūpe	mājās	pakalpojums	ir	pakalpojums	
mājās	 pamatvajadzību	 apmierināšanai	 perso-
nām,	kuras	vecuma,	garīgu,	fizisku	vai	citu	ob-
jektīvu	apstākļu	dēļ	nevar	veikt	ikdienas	mājas	
darbus	un	savu	personisko	aprūpi,	kā	arī	slimī-
bas	laikā	vai	atveseļošanās	periodā	ir	grūtības	
veikt	ikdienas	mājas	darbus	un	savu	personisko	
aprūpi.
22.	Aprūpe	mājās	sociālā	pakalpojuma	apjoms	
tiek	iedalīts	divos	aprūpes	līmeņos:
22.1.	pirmā	līmeņa	aprūpe	mājās	tiek	nodroši-
nāta	četras	stundas	nedēļā	(16	stundas	mēnesī);
22.2.	otrā	līmeņa	aprūpe	mājās	tiek	nodrošināta	
sešas	stundas	nedēļā	(24	stundas	mēnesī).
23.	 Pirmā	 līmeņa	 aprūpe	mājās	 ietver	 zemāk	
minētos	aprūpes	pakalpojumus:
23.1.	pārrunas	ar	aprūpējamo	par	nepieciešamo	
aprūpi,	 sabiedrībā	 notiekošajiem	 procesiem,	
pašvaldībā	pieejamiem	pakalpojumiem;
23.2.	ārsta	izsaukšana,	ja	nepieciešams	apmek-
lējums	ārstniecības	iestādē;
23.3.	 dzīvojamo	 telpu	 uzkopšana	 vienu	 reizi	
nedēļā,	logu	mazgāšana	divas	reizes	gadā;
23.4.	produktu,	medikamentu	un	saimniecības	
preču	piegāde;
23.5.	 veļas	 nodošana	 veļas	mazgātavā	 un	 tās	
saņemšana;
23.6.	atkritumu	iznešana;
23.7.	komunālo	un	citu	maksājumu	kārtošana	
pēc	vajadzības;
23.8.	pavadoņa	pakalpojumi	pēc	vajadzības	ne	
biežāk	kā	divas	reizes	mēnesī;
23.9.	palīdzība	dokumentu	kārtošanā;
23.10.	apģērba	labošana.
24.	Otrā	līmeņa	aprūpe	mājas	ietver	visus	pir-
mā	 līmeņa	 aprūpes	 pakalpojumus	 un	 zemāk	
minētos	pakalpojumus:
24.1.	palīdzība	ēdiena	gatavošanā;
24.2.	aprūpējamā	personiskā	aprūpe:	mazgāša-
na	(duša,	pirts	u.c.),	nagu	griešana	un	skūšanās.
25.	Tiesības	saņemt	aprūpes	mājās	pakalpoju-
mu	par	pašvaldības	budžeta	līdzekļiem	ir:
25.1.	vientuļiem	pensionāriem	vai	personai	ar	
invaliditāti,	kurai	nav	Civillikuma	noteikto	li-
kumīgo	apgādnieku;
25.2.	 personai,	 kurai	 noteikta	 pirmā	 invalidi-
tātes	 grupa	 un	 kura	 nesaņem18.02.2007.	MK	
noteikumos	 Nr.	 921	 Noteikumi par pabalsta 
apmēru invalīdam, kuram nepieciešama kop-
šana, pabalsta apmēra pārskaitīšanas kārtību 
un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību 
noteikto	pabalstu.
26.	Par	apgādnieka	nespēju	veikt	apgādājamā	
aprūpi,	objektīviem	apstākļiem	uzskatāmi:
26.1.	apgādnieka	slimības	laiks;
26.2.	 apgādnieka	 atrašanās	 medicīniskās	 vai	
sociālās	rehabilitācijas	institūcijā;
26.3.	 apgādnieka	 garīga	 vai	 fiziska	 rakstura	
traucējumi,	 ko	 apstiprina	 ģimenes	 ārsta	 vai	
Valsts	darba	ekspertīzes	ārstu	komisijas	izziņa.
27.	Ja	aprūpējamā	persona	pēdējo	piecu	gadu	
laikā	 ir	 pieļāvusi	 savas	 mantas	 atsavināšanu	
(noslēgusi	 mantas	 atsavinājuma	 līgumu	 t.sk.	
dāvinājuma	un	uztura	līgumu	ar	trešo	personu),	
aprūpējamā	 mantas	 ieguvējam	 ir	 pienākums	
nodrošināt	aprūpējamā	nepieciešamās	aprūpes	
mājās	pakalpojumu	vai	 segt	ar	 to	 saistītos	 iz-
devumus.
28.	Aprūpe	mājās	pakalpojums	pašvaldībā	var	
būt	pastāvīgs	vai	pagaidu:
28.1.	pastāvīgu	aprūpes	mājās	pakalpojumu	var	
saņemt	25.1.	un	25.2.	punktā	minētās	personas;
28.2.	 pagaidu	 aprūpi	 mājās	 pakalpojumu	 var	
saņemt	persona	slimošanas	gadījumā	vai	atve-
seļošanās	periodā.
29.	 Aprūpes	 mājās	 pakalpojumu	 pārtrauc,	 ja	

persona:
29.1.	mirusi
29.2.	ievietota	ilgstošās	sociālās	aprūpes	iestā-
dē;
29.3.	atteikusies	no	aprūpes	mājās	pakalpoju-
ma;
29.4.	pārcēlusies	uz	dzīvi	citā	pašvaldībā;
29.5.	neievēro	līguma	nosacījumus	ar	pakalpo-
juma	sniedzēju.
30.	Aprūpes	 mājās	 pakalpojumu	 pārtrauc	 arī	
pēc	 pakalpojuma	 sniedzēja	 iniciatīvas,	 ja	 pa-
kalpojuma	 sniedzējs	 atsakās	 sniegt	 aprūpes	
mājās	pakalpojumu.
31.	Reizi	gadā	sociālais	darbinieks	veic	sociālā	
aprūpes	pakalpojuma	novērtēšanu.

VII. Asistenta pakalpojumi
32.	Asistenta	pakalpojums	ir	palīdzēt	cilvēkam	
ar	 invaliditāti	 pārvietoties	 ārpus	 mājokļa,	 lai	
persona	 iespēju	 robežās	 pati	 varētu	 aktīvi	 ie-
saistīties	dažādās	sabiedriskās	aktivitātēs.
33.	Sociālais	 dienests	 pakalpojumu	nodrošina	
no	valsts	budžeta	finansētiem	līdzekļiem	saska-
ņā	ar	Ministru	kabineta	noteikto	kārtību.
VIII.	Friziera	pakalpojums
34.	Friziera	pakalpojumu	dzīves	vietā	 ir	 tiesī-
gas	saņemt	personas:
34.1.	kuras	saņem	aprūpes	mājās	pakalpojumu;
34.2.	vientuļi	pensionāri	un	personas	ar	I	un	II	
invaliditātes	 grupu	 pēc	 sociālā	 darbinieka	 iz-
vērtējuma.
35.	Pakalpojuma	pieprasītājs	par	friziera	pakal-
pojuma	nepieciešamību	var	vienoties	ar	sociālo	
darbinieku.
36.	Samaksu	par	friziera	pakalpojumu	veic	pēc	
piestādītā	rēķina.

IX. Psihologa pakalpojums
37.	 Psihologa	 pakalpojums	 nodrošina	 perso-
nām	 iespēju	 saņemt	 individuālas	 psihologa	
konsultācijas	 ar	mērķi	 stabilizēt	 pakalpojuma	
pieprasītāja	psihoemocionālo	stāvokli,	uzlabot/
attīstīt	 noteiktas	 prasmes,	 spējas,	 sniegt	 ne-
pieciešamo	 psiholoģisko	 atbalstu	 un	 virzienu	
personas	 problēmas	 risināšanai,	 savstarpējo	
attiecību	 ģimenē	 un	 ārpus	 tās	 uzlabošanai	 un	
stiprināšanai.
38.	Tiesības	saņemt	psihologa	pakalpojumu	ir	
ģimenēm/	personām,	kurām	nepieciešama	psi-
holoģiska	palīdzība	un	atbalsts	saskaņā	ar	So-
ciālā	dienesta	speciālista	atzinumu.
39.	 Psihologs	 nodrošina	 psiholoģisko	 konsul-
tēšanu.
40.	Samaksu	par	psihologa	konsultācijām	veic	
pēc	izrakstītā rēķina.

X. Pieņemto lēmumu apstrīdēšana un 
pārsūdzēšana
41.	 Sociālā	 dienesta	 sociālā	 darba	 speciālistu	
pieņemto	lēmumu	var	apstrīdēt	Salacgrīvas	no-
vada	domē	Smilšu	ielā	9,	Salacgrīvā,	Salacgrī-
vas	 novadā,	LV-4033,	Administratīvā	 procesa	
likumā	noteiktajā	kārtībā.
42.	Salacgrīvas	novada	domes	pieņemto	lēmu-
mu	var	pārsūdzēt	tiesā	Administratīvā	procesa	
likumā	noteiktajā	kārtībā.

XI. Noslēguma jautājums
43.	Ar	 šo	 noteikumu	 spēkā	 stāšanos	 atzīt	 par	
spēku	zaudējušiem	Salacgrīvas	novada	domes	
2009.	 gada	 19.	 augusta	 saistošos	 noteikumus	
Nr.	4	Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Sa-
lacgrīvas novadā.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Saistošie noteikumi Par sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksas kārtību 
Salacgrīvas novadā izstrādāti, lai vienā dokumentā iekļautu un aprakstītu 
Salacgrīvas novada iedzīvotājiem pieejamos sociālā pakalpojuma veidus, to 
pieprasīšanas kārtību, piešķiršanu, saņemšanu un samaksas kārtību. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka Salacgrīvas novada pašvaldības sociālo pakalpojumu 
veidus, kā arī sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību. Tiek ieviests 
jauns pakalpojuma veids - psihologa pakalpojums.

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Saistošajos noteikumos noteiktos pakalpojuma veidus plānots finansēt no 
Salacgrīvas novada pašvaldības apstiprinātā budžeta.
Finansējums jaunā pakalpojuma veidam Psihologa pakalpojums budžetā papildus 
nav nepieciešams. Pakalpojumam līdz 2015. gada beigām nepieciešami 210 eiro.

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

Nav attiecināms.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošie noteikumi vienkāršo un paskaidro sociālās sistēmas administratīvo 
procedūru īstenošanu.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta izstrādes procesā netika 
veiktas. 

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

PIELIKUMS Salacgrīvas novada domes 
17.06.2015. lēmumam Nr. 204 (protokols Nr. 8, 4.§)

Saistošo noteikumu Nr. 9 Par sociālo pakalpojumu sniegšanu 
un samaksas kārtību Salacgrīvas novadā 

paskaidrojuma raksts
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novada	 mūzikas	 skolas	 pagalma	
labiekārtošanu.	Īstenojot	projektu	
Savas mājas saimnieki - apkār-
tējai videi	 biedrības	 SMS	 iecere	
ir	 atjaunot	 stādījumus,	 uzstādīt	
smilšu	kasti	un	soliņu	pašu	iedzī-
votāju	 ērtībām	 un	 skaistumam.	
Salacgrīvas Vidzemes 5 otrā kor-
pusa iedzīvotāji,	 rakstot	projektu	
Cālīši un vistiņas,	 vēlējās	 izvei-
dot	 tūju	 un	 kadiķu	 stādījumu,	
kas	 māju	 norobežotu	 no	 veikala	
Maxima,	atjaunot	smilšu	kasti	un	
soliņu	 un	 uzstādīt	 bērnu	 rotaļu	
namiņu.	 Grupa	 Smilšu ielas 26 
iedzīvotāji	 savā	 projektā	 Bērnu 
atpūtas namiņš	arī	vēlas	labiekār-
tot	 savu	 nama	 iekšpagalmu,	 tajā	
izveidojot	 smilšu	 kasti,	 uzstādot	
bērnu	atpūtas	namiņu	un	soliņus.	
Salacgrīvas	 pludmalē	 savu	 pro-
jektu	 Pludmales labiekārtošana 
vēlas	 realizēt	 iedzīvotāju	 grupa	
Skaisti dzīvojam.	Iecerēts	atjaunot	
tur	 esošo	 bērnu	 rotaļu	 laukumu	
-	 namiņu	 un	 slīdkalniņu.	 Bied-
rība	 Marmots,	 rakstot	 projektu	
Putnu draugi,	 ne	 tikai	 domājuši	
par	 jaunām	mājām	 spārnotajiem	
draugiem,	bet	arī	par	skolēnu	un	
jauniešu	 piesaisti	 putnu	 būrīšu	
būvei	 un	 izvietošanai.	 Stādām, 
audzējam, novācam	ir	iedzīvotāju	
grupas	 Jūrmalas dārzkopji	 pro-
jekts,	un	tā	galvenā	doma,	iegādā-
joties	 siltumnīcas	 pensionāriem,	
ir	 rosināt	 viņus	 stādīt,	 audzēt	 un	
rušināt,	 lai	 pēc	 tam	 ar	 izaugušo	
cienātos	ne	tikai	paši,	bet	arī	pil-
sētnieki.	Biedrības	Mēs Korģenei 
projekts	paredz	slidotavas	-	hoke-

ja	 laukuma	 izveidi	 Korģenē,	 un	
tā	īstenošana	jau	uzsākta.	Pēdējo	
žūrija	vērtēja	Svētciema	attīstības	
biedrības	 projektu	Mainīsimies?,	
kurā	 paredzēts	 telpas	 remonts	
bērnudārza	 ēkā,	 lai	 izveidotu	
maiņas	 istabu,	ko	 izmantotu	gan	
svētciemieši,	 gan	biedrība	Latvi-
jas Sarkanais Krusts.
	 Kad	 bija	 redzēti	 visi	 projekti	
un	notikušas	sarunas	ar	to	iesnie-
dzējiem,	 komisija	 tiem	 sadalīja	
punktus	 -	 no	1līdz	10.	 Iesniegto	
projektu	 dažādība	 un	 interesan-
tums	 rosināja	 konkursam	 atvē-
lēto	summu	-	5000	eiro	-	sadalīt	
vairāk	 nekā	 pieciem	 pretenden-
tiem,	 katram	 projektam	 atbalsta	
apjomu	samazinot.
	 No	 izskatītajiem	 projektiem	
atbalstu	guva	astoņi:		Ainažos	Pa-
galma un nojumes atdzimšana	un	
Valdemāra pagalms - 2015,	Kui-
vižos	-	Tautas	daiļamata	meistara	
Jāņa	Vismaņa	 piemiņas	 ekspozī-
cija,	Savas mājas saimnieki - ap-
kārtējai videi,	Cālīši un vistiņas,	
Bērnu atpūtas namiņš,	 Putnu 
draugi	 un	 Mainīsimies?.	 Savu-
kārt	 projektam	 Labiekārtota un 
droša vide radošam darbam	 ko-
misija	lūgs	domei	piešķirt	papildu	
līdzekļus,	 jo	 tas	 paredz	 sakārtot	
pašvaldības	 iestādes	 pagalmu.	
Projektā	 Pludmales labiekārto-
šana	 plānotos	 darbus	 pašvaldība	
veiks	 pati	 par	 budžetā	 plānota-
jiem	līdzekļiem.	
	 Projekta	 īstenošanas	 laiks	 -	
līdz	15.	septembrim.

Ilga Tiesnese

Projekti izvērtēti

Biedrība Ainaži-93 plāno stāvlaukuma sakārtošanu un atpūtas zonas ierīkošanu

	 Divas	 dienas	 -	 10.	 un	 11.	 jū-
nijā	 -	 Salacgrīvas	 novada	 viesu	
namā	Rakari	notika	Baltijas	val-
stu	 pavasara	 konference	 Līderī-
bas nozīme sociālo pakalpojumu 
institūciju vadīšanā.	 Tajā	 pieda-
lījās	 sociālās	 aprūpes	un	 rehabi-
litācijas	 institūciju	 pārstāvji	 no	
Lietuvas,	 Polijas,	 Igaunijas	 un	
Latvijas	-	pavisam	100	cilvēku.
	 Konferences	organizatore,	so-
ciālās	 aprūpes	 un	 rehabilitācijas	
institūciju	 direktoru	 asociācijas	
(SARIDA)	viceprezidente	un	ap-
rūpes	centra	Stella Maris	direkto-
re	Solvita	Rudoviča	palepojās,	ka	
šogad	tieši	Latvijai	ir	gods	orga-
nizēt	šo	ik	gadu	kādā	no	Baltijas	
valstīm	 notiekošo	 starptautisko	
konferenci.	 - Šī ir mana dzimtā 
puse, te dzīvo mani vecāki, tālab, 
lepodamās ar Salacgrīvu, vēlējos 
viesiem parādīt, no kuras puses 
esmu nākusi. Tāpēc izvēlējāmies 
Salacgrīvas novada «Rakarus», - 
viņa	uzsvēra.
	 Pirmajā	-	izglītojošajā	dienā	-	 
par	 sociālo	 pakalpojumu	 attīstī-
bas	tendencēm	un	kvalitāti	Latvi-
jā	stāstīja	Labklājības	ministrijas	
Sociālā	 departamenta	 direktore	
Danute	Jasjko.	Savukārt	par	līde-
rības	 tēmu,	 līderu	 nozīmi	 un	 to,	
kādam	jābūt	labam	līderim,	runā-
ja	Latvijas	zinātnieki.	Pēcpusdie-
nā	pēc	visu	četru	valstu	pārstāvju	
prezentācijām	konferences	dalīb-
nieki	 pulcējās	 internacionālajā	
integrācijas	vakarā,	lai	pārrunātu	
aktuālāko,	 savstarpēji	 iepazītos	

un	 rastu	 kontaktus.	Baltijas	 val-
stu	 pavasara	 konferences	 otrā	
diena	 tika	 veltīta	Latvijas	 piere-
dzes	iepazīšanai	sociālās	aprūpes	
un	 rehabilitācijas	 pakalpojumu	
sniegšanā.	 Viesi	 apmeklēja	 psi-
honeiroloģisko	 slimnīcu	 Ainaži,	
tikās	ar	Salacgrīvas	novada	vadī-
bu	 -	 priekšsēdētāja	vietnieku	 at-
tīstības	jautājumos	Jāni	Cīruli	un	
novada	 izpilddirektoru	 Kasparu	
Ķemeru	 un	 slimnīcas	 direktori	
Ilonu	 Balodi.	 Tad	 konferences	
dalībnieki	 devās	 uz	 pansionātu	
Urga	un	Mazsalacu,	kur	viesiem	
bija	 iespēja	 skatīt	 pašdarbības	
kolektīvu	koncertu.	Konferences	
izskaņā	 Rakaros	 bija	 nacionā-
lais	vakars,	kad	katra	dalībvalsts	
prezentēja	sevi	ar	klātu	galdu	un	
priekšnesumiem.	
	 S.	 Rudoviča	 apstiprināja,	 ka	
viesiem,	 kolēģiem	 un	 draugiem	
organizatori	centušies	parādīt	la-
bāko	 -	 gan	 kultūru,	 gan	 Latvijā	
sniegtos	 sociālos	 pakalpojumus.	
- Esam apmierināti ar konfe-
rences norises gaitu un izvēlēto 
vietu, -	 viņa	 uzsvēra.	 Pirms	 at-
vadīšanās	 konferences	 organizē-
tāja	 secināja:	 - Šis ir pasākums, 
ko ļoti gaidām, jo tā ir kārtējā 
reize, kad satiekamies, dalāmies 
pieredzē, uzzinām jaunumus no-
zarē, draudzējamies un dibinām 
kontaktus. Konferencē sāktā sa-
darbība turpinās un pavisam 
drīz mēs tiksimies plašā kongresā 
Šveicē.

Ilga Tiesnese

Konference 
Salacgrīvas 

novadā

Par bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas Ainaži pakalpojumiem stāsta tās 
vadītāja Ilona Balode

	 Saulainajā	6.	 jūnija	 rītā	Liep-
upes	 vidējās	 paaudzes	 dejotāji	
devās	 uz	 Jelgavu,	 lai	 kopā	 ar	
vēl	 6500	 dejotājiem	 piedalītos	 
VIII	Vispārējos	vidējās	paaudzes	
dejotāju	svētkos	Dievs man deva 
maizes zemi.	Tie	 ir	 solis	 ceļā	uz	
Latvijas	 simtgades	 Dziesmu	 un	
deju	svētkiem.
	 Zemgales	 Olimpiskā	 centra	
stadions	pārtapa	lauku	sētā,	kurā	
tika	izstāstīts,	izrādīts	un	izdejots	
maizītes	 ceļš	 no	 iesēta	 grauda	
līdz	 maizes	 klaipam,	 no	 dzīvī-
bas	radīšanas	svētuma	līdz	dzīvi	
apliecinošam	 priekam,	 ēverģē-

lībām	 un	 trakulībām.	 Vidzemes	
kolektīvi	 bija	 ļoti	 labi	 apguvuši	
deju	 soļus	 šī	 gada	 skatēs,	 tāpēc	
mēģinājumi	 noritēja	 bez	 liekas	
aizķeršanās,	 lai	 gan	 ļoti	 intensī- 
vi	-		dienas	svelmainākajā	laikā.	
	 Nedaudz	 noguruši,	 bet	 dejo-
tājiem	 raksturīgajā	 enerģijā	 mē-
ģinājumu	 starplaikā	 liepupieši	
devās	Jelgavas	pilsētas	apskatē	-	 
pa	 Lielupes	 (mēs	 gan	 teicām	
Liep upes)	krasta	promenādi	pāri	
gājēju	 Mītavas	 tiltam	 uz	 Pasta	
salu,	kur	apskatījām	mākslinieku	
radītās	 skaistās	 smilšu	 skulptū-
ras.	Kafijas	pauze	bija	Mīlestības	

alejā.	 Tad	 cauri	 krāšņi	 ziedoša-
jiem	rododendriem	Jelgavas	pils	
parkā	 projām	 uz	 Jelgavas	 pils	
vēsajiem	 kambariem,	 kuros	 tika	
servēti	galdi	dejotājiem!
	 Tikpat	 krāšņi	 kā	 rododendri	
Pils	parkā	 izdejoti	arī	šie	svētki,	
un	dejotāji	saka	lielu	paldies	sa-
viem	atbalstītājiem	-	Salacgrīvas	
novada	domei	-	par	transportu	un	
gardajām	 ēdienreizēm	 Jelgavā!	
Paldies	 Duntes	 Birzgaiļu	 saim-
niecēm	par	īstām	piejūras	latvie-
šu	vakariņām!

Dejotāju vārdā -
Endija Pavlovska

Ulubeles raitais deju solis 
vidējās paaudzes dejotāju svētkos 

Dievs man deva maizes zemi

Sveika, pensionāru saime!
 Mūsu vasara uz saules griežiem iet un kaut kā mūs pa lielam 
visus kopā sien. Un acis meklē Jāņu zāļu pļavas un ozolu zemzari, 
zem kura apsēsties un Jāņiem ozola kroņus vīt.	Tas	ir	apliecinājums,	
ka	visas	paaudzes	visās	latviešu	sētās	būs	kopā	un	sildīsies	pie	Jāņu	
ugunskuriem		un	dalīsies	dziesmās	apdziedātajā	mīlestībā	citam	pret	
citu,	pret	savu	tēvzemi	un	pateiksies	saulei,	ko	mīlestībā	rietā	aiz-
vadīsim	Līgo	vakarā	un	sveiksim	Jāņu	rītā	uzlecot,	jaunajā	ceļā	uz	
jauniem	saules	griežiem	ejot.
	 Sasmēlušies	spēku	Līgo	svētku	burvībā,	novada	seniori	gatavo-
sies	 gadskārtējiem	Senioru	 svētkiem,	 kas	 šogad	 notiks	 1.	 augustā	
Ainažos.	Ainaži	būs	lepni	un	priecīgi	sagaidīt	novada	senioru	pulku	
pie	sevis.
	 Svētkus	mums	garantē	novada	dome,	iekļaujot	tos	svarīgāko	pa-
sākumu	kalendārā	jau	kuro	gadu.	Par	to	mēs	savai	varai	esam	patei-
cīgi.	Taču,	cik	tie	būs	izdevušies,	vienmēr	nosaka	mūsu	pašu	vēlēša-
nās	būt	kopā	un	radīt	sevī	un	ap	sevi	prieku,	kas	veldzē	mūsu	dzīves	
atvēlēto	laiku.
	 Ainažnieki	aicina,	cienījamie	seniori	novadnieki,	atbrauciet!	Pil-
sētiņas	vārti	jūsu	virzienā	būs	atvērti.	Gaidīsim!	Līdzi	ņemiet	labu	
sirdi,	mīļas	rokas,	saulainus	smaidus.	Tātad	gatavosimies!

Salacgrīvas novada senioru svētki
1. augustā plkst. 12 Ainažu brīvdabas estrādē.

	 Par	svētku	norisi	sīkāk	nākamajā	avīzes	numurā	un	svētku	afišās	
nākammēnes.	Informācija	pa	tālr.	64043216;	26603718.

	 14.	 maijā	 vērtēšanas	
komisija	 devās	 izvērtēt	
Salacgrīvas	novada	domes	
izsludinātajam	 projektu	
konkursam	 Iedzīvotāji 
veido savu vidi	 iesniegtos	
projektus.	To	darīt	bija	ai-
cinātas	 biedrības,	 nodibi-
nājumi	un	fizisku	personu	
neformālas	 grupas	 no	Sa-
lacgrīvas	 novada.	 Maksi-
mālais	 atbalsts,	 ko	 varēja	
gūt	 projekta	 iesniedzēji,	
bija	 1000	 eiro.	 Konkursa	
mērķis	 ir	 uzlabot	 dzīves	
vides	kvalitāti	Salacgrīvas	nova-
dā,	 veicinot	 novada	 iedzīvotāju	
privātu	iniciatīvu,	kā	arī	atbildību	
par	savas	dzīves	vides	un	dzīves	
kvalitātes	uzlabošanu.	
	 Iesniegtos	 darbus	 vērtēja	 trīs	
kārtās:	 vispirms	 izskatīja,	 vai	
tie	 atbilst	 nolikumam,	 pēc	 tam	
noritēja	 tikšanās	 ar	 projektu	 ie-
sniedzējiem	un	beigās	darbi	 tika	
izvērtēti	un	tiem	piešķirti	punkti.	
Projektu	konkursam	bija	iesnieg-
ti	14	projekti,	komisija	vērtēja	13,	
jo	viens	neatbilda	nolikumam.	
	 Vispirms	 komisija	 -	 nova-
da	 domes	 priekšsēdētājs	 Dag-
nis	 Straubergs,	 izpilddirektors	
Kaspars	 Ķemers,	 deputāti	 Lija	
Jokste	un	Normunds	Tiesnesis	un	
Uzņēmējdarbības	 atbalsta	 centra	
vadītāja	Dzintra	Eizenberga	-	de-
vās	 uz	Ainažiem,	 skatīja	 biedrī-
bas	Zaļā māja	iesniegto	projektu	
Pagalma un nojumes atdzimša-
na,	 pēc	 tam	 apsaimniekošanas	
biedrības	 Kr.Barona 7-2 Ainaži 
projektu	 Labiekārtota pagalma 
vide	un	trešo	projektu	Valdemāra 
pagalms - 2015 Ainažos,	 ko	 ie-
sniedza	 biedrība	Ainaži-93,	 plā-
nojot	 stāvlaukuma	 sakārtošanu	
un	atpūtas	zonas	ierīkošanu.
	 Piestājot	 Mazviļņos,	 komisija	
iepazinās	 ar	 Jāņa	 Lapsas	 piemi-
ņas	biedrības	projektu	par	Tautas	
daiļamata	meistara	Jāņa	Vismaņa	
piemiņas	ekspozīcijas	izveidi.	Ie-
dzīvotāju	 grupas	 Aktīvie vecāki 
radošiem bērniem	 projekts	 Lab-
iekārtota un droša vide radošam 
darbam	 paredzēja	 Salacgrīvas	

Mobilais mamogrāfs
 Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības centrs 4 
mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 30. jūlijā pie Salacgrīvas kultūras nama.
 Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!
l	 Sievietēm,	kuras	saņēmušas	uzaicinājuma	vēstuli	no	Nacionālā	veselības	dienesta,	Valsts	skrīninga	
programmā	izmeklējums	ir	bez maksas	(uzaicinājuma	vēstule	derīga	2	gadus	kopš	iesūtīšanas	datuma).
l	 Ar	ģimenes	ārsta	vai	ārstējoša	ārsta	norīkojumu,	kuram	NAV	līgumattiecību	ar	Nacionālo	veselības	
dienestu	-	PAR	MAKSU.
 Pieraksts pa telefoniem 67142840 un 27866655 (lūgums sagatavot personas kodu un tālruņa nu-
muru).
	 Sīkāka	informācija	www.mamografija.lv	vai	uz	e-pastu	info@mamografija.lv.

http://www.mamografija.lv/
mailto:info@mamografija.lv
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Redaktore Ilga Tiesnese.
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, LV-4033, tālr. 64071987, 26545574,
e-pasts: ilga.tiesnese@salacgriva.lv

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

Jūnijā un jūlijā
Ainažos
23.VI  23.00 brīvdabas	estrādē	Līgo	balle,	spēlēs	grupa	Avārijas brigāde.	Ieeja	-	brīva
Visu jūniju  kultūras	namā	skatāma	domubiedru	grupas	Kvintets	radošo	darbu	izstāde	
    Vienojošā dažādība

Liepupē
21.VI   vasaras	saulgriežu	ieskandināšana	kopā	ar	tautas	nama	pašdarbniekiem
   12.00	 Tūjā,	pie	veikala	Vērdiņš
   12.40	 Liepupē,	pie	bibliotēkas
   13.20  Duntes	Birzgaiļos
22.VI  20.00 līdz rīta gaismai Birzgaiļos	Jāņu	ielīgošanas	balle.	Dīdžejs	Viesturs.	Ieeja	brīva
23.VI  23.00	 kempingā	Krimalnieki	Līgo	balle.	Lielais	ugunskurs.	Muzicēs	Grupa	Tranzīts.
	 	 	 	 Ieeja	brīva
27.VI  20.30	 Liepupes	pilskalnā	festivāls	Pēterdienas danču svētki. 
    Piedalās	kolektīvi	no	Latvijas	novadiem,	kā	arī	liepupiešu	draugi	no	
	 	 	 	 Slovākijas	-	folkloras	grupa	Jelenčam.	Koncerta	mākslinieciskais	vadītājs	
	 	 	 	 Jānis	Trezuns.	Pēc	koncerta	zaļumballe.	Muzicēs	Avārijas brigāde. 
    Ieeja	uz	pasākumu	2	eiro.	Atbalsta	SIA	Lauga	un	viesu	nams	Birzgaiļi

Salacgrīvas kultūras namā
19.VI  19.00	 muzikālās	apvienības	All Remember	koncerts	No visa pa druskai. 
	 	 	 	 Viesi	-	Artūrs	Strautiņš,	Liene	Tiesnese,	Gita	Lignicka	(čells).	Ieeja	2	eiro
22.VI  19.00 Jāņu	ielīgošana	pilskalnā.	Teatralizēts	koncertuzvedums	Tās dullās Paulīnes dēļ. 
	 	 	 	 Lomās:	Guna	Linde,	Ārija	Mikša,	Inga	Ende,	Gunita	Bisniece,	Juris	Zālītis,	
	 	 	 	 Gints	Vilims.	Piedalās	-	JDK	Randa	un	SDK	Saiva. Režisors	-	Eduards	Ādmīdiņš
   21.00 balle.	Spēlēs	Trešā brigāde
4.VII  16.00	 Salacgrīvas	vidusskolas	12.	klašu	izlaidums
11.VII  Jūras svētki
	 	 	 Sacensības	ostmalā	
   9.30	 smaiļošanā	
   11.00	 glābšanas	riņķa	mešanā	ūdenī
   No 10.00 līdz 15.00 
    dāvana	no	SIA	Baņķis	un	biedrības	Kuivižu zvejnieku apvienība	-	vizināšanās	
	 	 	 	 jūrā ar zvejas kuģiem	bez	maksas	
	 	 	 	 Tirdziņš	ar	zivju,	mājražojumu	un	amatniecības	preču	andelētājiem
	 	 	 Laukumā	pie	kultūras	nama
   12.00 svētku	atklāšana:
	 	 	 	 Dailes	teātra	aktieru	ansambļa	ILGA	koncerts;
	 	 	 	 deju	ansambļa	Pērle	koncerts	Mīlēt. Dejot. Atkārtot;
	 	 	 	 atraktīvo	māsu	Legzdiņu	koncerts;
	 	 	 	 flamenko	dejas;
	 	 	 	 lašu	zupas	baudīšana.
	 	 	 	 Bērniem	-	atrakcijas	un	citas	izklaides
	 	 	 Stadionā	spēkošanās:	
   10.00	 basketbolā
   13.00	 sviedlīnes	un	zvejnieku	zābaka	mešanā
		 	 	 Zvejnieku	parka	estrādē	
   20.00	 koncerts	Marhils un draugi.	Kopā	ar	Uldi	Marhilēviču	koncertā	piedalīsies	
	 	 	 	 Aija	Andrejeva	un	Ivo	Fomins
   21.30		 balle.	Spēlēs	Lauku muzikanti,	Opus Pro	un	DJ	Matthew Nagle
   23.00		 loterija!!!	Ieejas	biļetes	piedalās	loterijā.	Balvās:	piepūšamā	gumijas	laiva	
	 	 	 	 no	AS	Brīvais vilnis,	divritenis	no	SIA Baltic Forest, konkurss	par	2	ieejas	
	 	 	 	 biļetēm	uz	festivālu	Positivus
   24.00 svētku	uguņošana.
	 	 	 	 Ieeja	uz	vakara	pasākumu	no	plkst.	18	-	5	eiro.	
	 	 	 	 Pensionāriem	(uzrādot	apliecības)	un	bērniem	līdz	skolas	vecumam	-	3	eiro.	
	 	 	 	 Bērniem,	kuri	jaunāki	par	3	gadiem,	-	bez	maksas.
	 	 	 	 Pasākumā	neielaidīs	ar	dzērieniem	stikla	tarā!

Jūlijs BIBLIOTĒKĀS
Datums Pasākums Vieta

Jūlijā Grāmatu	izstāde	Skaidrītei Annai Gailītei - 75 gadi Salacgrīvas	
bibliotēkā

6. - 15.VII Daiļdarbu	izstāde	Dzidrai Rinkulei-Zemzarei - 95 Liepupes	
bibliotēkā17. - 25.VII Daiļdarbu	izstāde	Skaidrītei Annai Gailītei - 75

Jūlijā Grāmatu	izstāde	Bērnu grāmatu autorei Dzidrai 
Rinkulei-Zemzarei - 95

Korģenes	
bibliotēkā

13. - 31.VII Tematiskā	izstāde	Annai Skaidrītei Gailītei 75 
6.VII Mākslas	filma	Mammu, es tevi mīlu Tūjas	Zinību	

centrā

Savij ap mani savas rokas un neatvij tās - 
Nu tagad mani sargās tavs glāsts.
Savij ap mani skatus un neatvij tos - 
Tagad ar tevi es tālāk lūkošos.

Visi jūsu mīļie

Mīļojam 
Baibiņu 
un Kārli 

nu jau 
Ķēberus 

kāzu dienā! Tirgus pasākumi 
Salacgrīvā

20. jūnijā	-	mājražotāju	un	amatnieku	gadatirgus
27. jūnijā	-	krāmu	tirgus	un	rūpniecības	preču	gadatirgus
11. jūlijā	-	Jūras	svētku	gadatirgus	tirgū	(rūpniecības	
preces),	Ostas	ielā	un	Bocmaņa	laukumā	-	mājražotāju,	
amatnieku	un	pārtikas	tirgus
18. jūlijā	-	pozitīvais	mājražotāju,	amatnieku	un	pārtikas	gadatirgus
25. jūlijā	-	krāmu	tirgus	un	rūpniecības	preču	gadatirgus
8. augustā	-	Pilsētas	svētku	gadatirgus	tirgū	(rūpniecības	preces),	Ostas	ielā	un	
Bocmaņa	laukumā	-	mājražotāju,	amatnieku	un	pārtikas	tirgus
22. augustā	-	mājražotāju	un	amatnieku	gadatirgus
29. augustā	-	krāmu	tirgus	un	rūpniecības	preču	gadatirgus
12. septembrī	-	krāmu	tirgus	un	rūpniecības	preču	gadatirgus
26. septembrī	-	rudens	mājražotāju	un	amatnieku	gadatirgus
10. oktobrī	-	Nēģu	dienas	mājražotāju	un	amatnieku	gadatirgus
24. oktobrī	-	krāmu	tirgus	un	rūpniecības	preču	gadatirgus

Līgo veci, līgo jauni,
Kamēr Jāņu uguns degs,
Līgosim mēs šo naksniņu,
Kamēr rīta saule lēks!

Gaišus, priecīgus 
un mīļus šos 
gada skaistākos 
svētkus! 
Jubilāriem 
būt siltiem 
kā saulītei, 
dāsniem 
kā zeme un 
veldzējošiem 
kā rīta rasa! 

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu Meķi Liepupes pagastā, 

kadastra Nr. 66600100070, kas sastāv no zemes gabala 2,65 ha platībā un
nedzīvojamām ēkām - bibliotēkas, šķūņa un klēts, īpašums pēc ugunsgrēka.

 Izsoles sākumcena -  EUR 3800. Izsoles solis - EUR 10.
 Izsolei jāpiesakās līdz 1. jūlija plkst. 17, tā notiks 2. jūlijā plkst. 10 Mežgravās, Liepupes pa-
gasta pārvaldes telpās.
 Pretendenti ar  izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, 
saņemt informāciju, reģistrēties izsolei katru darba dienu Liepupes pagasta pārvaldē Mežgravās, 
tālr. 64023931, 64071986.

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma Ezers 
Liepupes pagastā nomas tiesību izsoli

 Nomas objekts - īpašums Ezers, kadastra Nr. 66600090405, kas sastāv no zemes gabala  
7,28 ha platībā. 
 Nosacītā nomas maksa gadā - 103,59 EUR. 
 Nomas termiņš - 12 (divpadsmit) gadu.
 Izsoles veids - pirmā nekustamā īpašuma nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu 
soli.
 Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš - līdz 29. jūnija plkst. 17.
 Izsole notiks 2. jūlijā plkst. 11 Mežgravās, Liepupes pagasta pārvaldes telpās.
 Izsoles norises kārtība saskaņā ar izsoles noteikumu punktu Nr. 4 un Nr. 6.
 Nomas objektu iespējams apskatīt, iepriekš piezvanot pa tālruni 64020118 (Liepupes pagasta 
pārvaldnieks) un vienojoties par apskates laiku.
 Ar izsoles noteikumiem un īpašuma nomas līguma projektu var iepazīties mājaslapas  
www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles. Tālrunis informācijai 64071986, 64020118.


