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izdevums

	 Februāra	 otrajā	 sestdienā	 Salacgrīvas	
novadu	jau	piekto	reizi	ieskandināja	mas-
ku	 festivāls.	 Šogad	 to	 kuplināja	 masko-
tāji	no	Hēdemēstes	 Igaunijā	un	Volhovas	
Krievijā,	kā	arī	no	dažādiem	Latvijas	no-
vadiem.	
	 Meteņi	 ir	 seni	 latviešu	 pavasara	 gai-
dīšanas	 svētki,	kuros	 līdz	ar	pavasara	 tu-
vošanos	sevišķi	nozīmīgi	ir	maģiski,	aug-
lību	 veicinoši	 rituāli.	 Salacgrīvas	 puses	 
mas	kas	-	vecīši	-	arī	šogad	visus	aicināja	
godam	pavadīt	Meteņdienu	un	no	sirds	iz-
priecāties.
	 Vispirms	masku	grupas	viesojās	Aina-
žos	 un	 Svētciemā,	 lai	 kopā	 ar	 vietējiem	
ietu	 rotaļās,	 dziedātu	 un	 veiktu	 pavasara	
gaidīšanas	 rituālus,	 savukārt	 Salacgrīvas	
kultūras	namā	masku	darināšanas	meistar-
klasē	pie	Ilzes	Kļaviņas	un	Ilonas	Menni-
kas	varēja	uzmeistarot	masku	gājienam	un	
vakara	pasākumam.	Pēc	tam	skaļā,	krāšņā	
un	atraktīvā	gājienā	festivāla	dalībnieki	no	
pulcēšanās	vietas	pie	Tūrisma	 informāci-
jas	centra	devās	uz	pilskalnu.	Tur	festivāla	
galvenā	 organizētāja	 un	 kūrētāja,	 folklo-
ras	 kopas	Cielava	 vadītāja	Zenta	Menni-
ka	 sveicināja	 visus	 festivāla	 dalībniekus:	 
- Pilskalns ir mūsu vissvētākā vieta. At-
rodoties te, pārņem dīvaina - uzlādējoša, 
spēcinoša - sajūta. Prieks jūs visus šeit re-
dzēt! Nu darbosimies, lai aizgaiņātu prom 
visu ļauno, slikto un nomācošo!
	 Pēc	Salacgrīvas	kultūras	nama	vadītājas	
Pārslas	Dzērves	uzrunas	savus	sveicienus	
izdziedāja,	 izdejoja	un	izspēlēja	folkloras	
kopas	no	tuvākām	un	tālākām	vietām.	Īpa-
ši	atraktīvs,	spilgts	un	jautrs	bija	Volhovas	

draugu	priekšnesums	-	viņi	mums	parādī-
ja	savus	pavasara	gaidīšanas	svētkus.	Arī	
krievu	 	 tradīcijas	 saskan	 ar	 mūsējām,	 jo	
mēs	pavadām	ziemu	un	sagaidām	pavasari	
Meteņos,	savukārt	viņi	to	sagaida	ar	Mas-
ļeņicu.	Lai	šis	gads	būtu	bez	bēdām,	sma-
gām	domām	un	lielām	likstām,	visi	kopā	
pilskalna	 ugunskurā	 sadedzinājām	 Garo	
sievu	-	šis	rituāls	atbrīvo	mūsu	domas	un	
sirdis	labiem	darbiem	un	gaišām	domām.	
	 Pēc	 pavisam	 neilga	 laika	 Salacgrīvas	
kultūras	namā	notika	masku	grupu	saiets	
un	izrādīšanās.	Saimnieku	lomā	šogad	ie-
jutās	 folkloras	 kopas	 Cielava	 dalībnieki	
Mairita	 Andersone	 un	 Jānis	 Nadež	dins.	
Cita	pēc	citas	savus	priekšnesumus	rādī-
ja	 viesu	 folkloras	 grupas:	Delve	 no	Vid-
rižiem,	 Dvīga	 no	 Saulkrasiem,	 Ore	 no	
Amatas,	 amatieru	 teātra	 grupa	 no	Hēde-
mēstes,	Putni	 no	 Lēdurgas	 un	 paši	māj-
nieki	 -	Cielavas	 vecīši.	 Kad	 bija	 redzēti	
folkloras	 grupu	priekšnesumi,	 nāca	 laiks	
individuālo	masku	parādei.	Gluži	kā	labā	
filmā	labai	epizodei	sekoja	nākamā	labā,	
un	tautas	mūzikas	pavadījumā	sākās	dan-
či.	Cielavas spēlmaņi, Tals trimiš, Putni 
no	 Lēdurgas	 savstarpēji	 mainījās,	 lai	 tā	
kārtīgi	 izdancinātu	 festivāla	 dalībniekus	
un	 viesus.	 Nelielā	 danču	 pārtraukumā	
apbalvojumus	saņēma	individuālo	masku	
skates	 uzvarētāji.	 3.	 vieta	 šogad	 ciemi-
ņiem	no	Igaunijas,	2.	 -	Vidrižu	vecenītes 
un	Kapteinis un āži,	uzvarētāju	godā	-	Vel-
ni	no	Lēdurgas.	Par	aktīvu	līdzdalību	fol-
kloras	kopas	saņēma	Salacgrīvas	novada	
domes	 pateicības	 un	 īpašās	masku	 festi-
vāla	medaļas.	

	 Šķiroties	folkloras	kopas	Dvīga	vadītā-
ja	Anta	Deniškāne	sacīja:	- Ar katru gadu 
mums te patīk labāk. Te ir ļoti jauki, sir-
snīgi un mīļi. Mazā bariņā ir pat labāk, 

V Starptautiskais 
Salacgrīvas masku 

festivāls

sajūta kā pie savējiem.	Igaunijas	folkloras	
kopas	vadītāja	Tīna	Laidla	uzsvēra:	- Tra-
dīcijas ir kopīgas, tāpēc mums te tik viegli 
dejot. Mūsu dalībniecēm te ļoti patīk. Ļoti 
ceram tikties arī nākamajā gadā. Savukārt	
draugi	no	Volhovas	pēc	kārtīgas	izdejoša-
nās	rādījās	nedaudz	piekusuši,	bet	apmie-
rināti	 un	 priecīgi.	 Volhovas	 pašvaldības	
administrācijas	pārstāve	Nadežda	Saigina	
atgādināja,	ka	viņi	Salacgrīvā	bijuši	 tikai	
divas	dienas,	bet	iespaidu	gūts	ļoti	daudz.	
- Patīkami, pat mazliet skauž, ar kādu uz-
manību un pietāti jūs kopjat savas senās 
tradīcijas, savu kultūru. Senās, autentis-
kās maskas ir lieliskas - kā pie mums bija 
cara Pētera I laikos. Mūsu maskas ir vai-
rāk stilizētas, mūsdienīgākas. Ļoti patika 
jūsu dejas un rotaļas, mūzika it kā viena 
un tā pati, bet tik daudz soļu! Ļoti skais-
ti! Priecēja un patīkami pārsteidza tas, ka 
šādā vakarā kopā bija jauni un veci, mazi 
un lieli un visiem bija interesanti un jautri. 
Mācījāmies arī mēs. Laiks paskrēja nema-
not, rīt jau jābrauc prom. Liels paldies par 
silto un jauko uzņemšanu! 
	 Festivāla	organizētāja	Z.	Mennika	bija	
gandarīta:	 - Masku festivāls Salacgrīvā 
kļuvis par tradīciju. Mēs lepojamies, ka 
uz Salacgrīvu brauc viesi no tuvienes un 
tālienes. Tas ir burvīgs pasākums, kurā 
cilvēki priecājas un viņiem ir interesanti. 
Ticiet vai ne, tas ir brīnišķīgi, ka esam visi 
kopā. Tie, kuri kopj maskošanās tradīci-
jas, jau zina - to spēku, ko dod maskoša-
nās, nevar salīdzināt ne ar ko. No sirds jūs 
ļoti gaidījām un ceram tikties arī nākama-
jā gadā!

Ilga Tiesnese

Tradicionālais gājiens ieskandināja un ierībināja pilsētu un novadu labiem darbiem un 
gaišām domām

Volhovas draugu Masļeņicas sagaidīšanas priekšnesums bija īpaši košs un atraktīvs

Garā sieva sadegot aiznesa līdzi visas likstas, bēdas, sliktās domas un ziemu, paverot ceļu dzīvībai, pavasarim, jautrībai un priekam
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 Janvāra	 vidū	 noslēdzās	 labdarības	 ak-
cija	No sirds uz sirdi.	 2013.	 gada	 nogalē,	
Adventes	laikā,	Salacgrīvas	novada	domes	
Sociālais	 dienests	 un	 Sarkanā	 Krusta	 Sa-
lacgrīvas	nodaļa	novada	uzņēmējiem	nosū-
tīja	īpašus	uzaicinājumus	piedalīties	akcijā.	
Pateicoties	uzņēmēju	un	privātpersonu	at-
balstam,	tika	saziedoti	935	eiro.	Par	šiem	lī-
dzekļiem	Salacgrīvas	novada	50	daudzbēr-
nu	ģimenēm	tika	iegādātas	pārtikas	pakas,	
ko	janvāra	vidū	izdalīja.	Daudzas	ģimenes	
bija	 patīkami	 pārsteigtas	 par	 dāvinājumu,	
atzīstot,	ka	janvāris	ir	tas	gada	mēnesis,	kad	
visgrūtāk	savilkt galus kopā.
	 Salacgrīvas	novada	Sociālā	dienesta	un	
ģimeņu	vārdā	 izsakām	pateicību	 ziedotā-
jiem:	Ingai	Ādamsonei,	Guntai	Ēltammai,	
Inesei	 Jarānei,	 Skaidrītei	 Eglītei,	 Ilonai	
Balodei,	Raimondam	Martinsonam,	Mai-
gai	 Liepiņai,	 Dzintrim	 Kolātam,	 Dainai	
Sudrabai,	Armandam	Upītim,	Marijai	Gri-
gorjevai,	 SIA	 Ainažu aptieka,	 SIA	 Baņ-
ķis,	 z.s.	Ķēniņkalni,	SIA	A un M serviss,	 
zv.s.	Kurķis,	SIA	Kuivižu enkurs,	SIA	Me-
dus aptieka.
	 Ar	pašu	sarūpētiem	pārsteigumiem	des-
mit	Salacgrīvas	novada	ģimenes	 ieprieci-
nāja	Vidzemes	Zvejnieku	biedrība.	Ģime-
ņu	vārdā	sakām	viņiem	lielu	paldies.

Akcijas «No sirds uz sirdi»
organizētāju vārdā - 

Zane Paegle

Noslēgusies 
labdarības 
akcija No 

sirds uz sirdi  Salacgrīvas	novada	dome	kā	Vidzemes	
Tūrisma	asociācijas	(VTA)	biedrs	iesais-
tījusies	pārrobežu	projektā	Muižas parki 
kā kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvda-
ļa	jeb	Green Heritage.	21.	Starptautiskajā	
tūrisma	 izstādē-gadatirgū Balttour 2014 
VTA	 stendā	 7.	 februārī	 tika	 atklāta	 šajā	
projektā	 sagatavotā	 jaunā	 tūrisma	 karte,	
kas	atspoguļo	jaunu	zaļā	kultūras	manto-
juma	maršrutu,	kas	savieno	vairākas	pil-
sētas	Krievijā,	Igaunijā	un	Latvijā.	Pirmo	
reizi	 vienā	 maršrutā	 atzīmēta	 Sanktpē-
terburga,	 Pleskava,	 Repina,	 Gulbene	 un	
Rīga,	kā	galveno	izceļot	katras	valsts	un	
reģiona	zaļo	mantojumu	-	muižas	un	brī-
nišķīgos	parkus.
	 No	 apskates	 objektiem,	 kas	 atrodas	
Salacgrīvas	novadā,	šajā	maršrutā	iekļau-
ta	Lāņu,	Liepupes,	Duntes	muiža	un	Min-
hauzena	muzejs,	kā	arī	Ainažu	Jūrskolas	
muzejs.
	 Zaļā	 kultūras	 mantojuma	 ceļš	 ved	
caur	 lielākām	un	mazākām	pilsētām,	vi-
linot	 iepazīt	 ne	 tikai	 muižas	 un	 to	 par-
kus,	 bet	 arī	 pilis,	 baznīcas	 un	 citas	 ar-
hitektūras	 pērles.	 Ģimenes	 ar	 bērniem	
aicinātas	 līdzdarboties	 dažādās	 interak-
tīvās	 muzeju	 programmās	 un	 radošās	
darbnīcās,	 kā	 arī	 baudīt	 vietējo	 ražotāju	
kārumus.	 Romantikas	 tīkotājiem	 iespēja	
doties	 garās	 pastaigās	 pa	 brīnišķīgajiem	
muižu	 parkiem	 un	 baudīt	 nesteidzī-
gu	 atpūtu	 muižu	 un	 piļu	 apartamentos,	
bet	 vēstures	 entuziastiem	 -	 ieklausī-

Projekts Green Heritage un
Salacgrīvas novads

ties	 vietējo	 iedzīvotāju	 pārsteidzošajos	 
stāstos.	
	 Jaunās	kartes	pieejamas	latviešu,	krie-

vu,	 igauņu	un	 angļu	 valodā	un	 tiks	 pre-
zentētas	tūrisma	izstādēs	ne	tikai	Latvijā,	
bet	arī	Igaunijā	un	Krievijā.

 Informācija par projektu.	2013.	gada	15.	maijā	Rīgā,	Apvienotajā	tehniskajā	sek-
retariātā	VTA	valdes	priekšsēdētājs	parakstīja	finansējuma	līgumu	par	jauna	projekta	
Muižas parki kā kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa īstenošanu	Vidzemē.	Projekts	
tiek	īstenots	Igaunijas	-	Latvijas	-	Krievijas	pārrobežu	sadarbības	programmā,	tā	ko-
pējais	projekta	budžets	-	297	094	eiro	jeb	Ls	208	799,85.	Projekta	vadošais	partneris	
ir	VTA	(Latvija),	bet	partneri	-	Gulbenes	novada	dome	(Latvija),	Ļeņingradas	reģiona	
valsts	kultūras	budžeta	iestāde	Muzeju aģentūra	(Krievija)	un	Repinas	novada	pašval-
dība	(Igaunija).
	 Kā	VTA	biedri	šajā	projektā	bez	Salacgrīvas	novada	piedalās	vēl	7	partneri:	Mado-
nas,	Ērgļu,	Vecpiebalgas,	Lielvārdes,	Burtnieku,	Limbažu	novads	ar	to	objektiem	un	
Turaidas	muzejrezervāts.
	 Projektā	plānots	izstrādāt	tehnisko	dokumentāciju	muižu	parku	attīstībai,	stiprināt	
sadarbību	un	pieredzes	apmaiņu	starp	ainavu	dizaineriem,	vēsturniekiem,	dārzu	spe-
ciālistiem,	muižu	kompleksu	saimniekiem	un	apsaimniekotājiem,	lai	veicinātu	parku	
atjaunošanu.	Projekts	sekmēs	arī	kultūras	pasākumu	organizēšanu	parkos,	lai	piesais-
tītu	 iespējami	vairāk	apmeklētāju	un	popularizētu	vietējos	 ražotājus	un	amatniekus,	
vienlaikus	saglabājot	tradicionālās	prasmes,	kas	ir	ikviena	novada	neatņemams	vēstu-
riskais	mantojums.	Liela	uzmanība	tiks	veltīta	projektā	iesaistītās	teritorijas	populari-
zēšanai	kā	bagātīgam	kultūras	un	vēsturiskā	mantojuma	tūrisma	galamērķim.

Ieva Zilvere,
Salacgrīvas muzeja vadītāja

	 Februāra	 sākumā	 Salacgrīvā	 noti-
ka	 Igaunijas,	 Latvijas	 un	 Krievijas	 pār-
robežu	 sadarbības	 programmā	 īstenotā	
projekta	 Sadarbība teātra un mūzikas 
mākslas attīstībā	noslēgums.	Šo	projektu	
īstenoja	 Limbažu	 un	 Salacgrīvas	 novada	
pašvaldības	 Latvijā	 un	 Volhovas	 pašval-
dība	 Krievijā.	 Vadošais	 projekta	 partne-
ris	 bija	 Limbažu	 novada	 pašvaldība,	 kas	
uzrunāja	 līdzdarboties	 salacgrīviešus	 un	
volhoviešus.	Projekta	kopējās	 izmaksas	 -	
301	267,26	eiro	(Ls	211	731,83).	
	 Salacgrīvā	 noslēguma	 sarīkojumā	 vie-
sojās	 Volhovas	 teātra	 studija	 Sveča	 un	
pūtēju	 ansamblis	 Jazztone.	 Pirms	 ska-
tīt	 volhoviešu	 sniegumu,	 turpat	 kultūras	
namā	notika	projektā	iesaistīto	pašvaldību	
pārstāvju	 tikšanās	 ar	 Salacgrīvas	 novada	
domes	 priekšsēdētāju	 Dagni	 Straubergu.	
Uzrunājot	viesus,	viņš	sacīja:	- Ļoti patī-
kami, ka esat atraduši laiku atbraukt uz 
Salacgrīvu. Mums ir iespēja iepazīties 
tuvāk un sadraudzēties vēl vairāk. Prieks, 
ka, pateicoties draudzīgajām attiecībām, 
savulaik radītā robeža starp mums zūd. 
Mūsu pilsētā skanēs jūsu mūzika - par to ir 
liels prieks. Ceru, ka šis nav pēdējais pro-
jekts, kurā mēs sadarbojamies. Savukārt	
Volhovas	pašvaldības	izglītības	pārvaldes	
administrācijas	 vadītāja	 Ņina	 Cvetkova	
atgādināja	tautas	gudrību,	ka	ceļš	1000	jū-
džu	garumā	 sākas	 ar	 pirmo	 soli:	 - Pirms 
vairāk nekā diviem gadiem mums paveicās 
satikt tik brīnišķīgus draugus kā jūs visi 
Limbažos un Salacgrīvā. Startējot pro-
jektā, izdarījām šo pirmo soli. Tagad, pēc 
divarpus gadiem varam teikt, ka šo ceļu  
1000 jūdžu garumā mēs beidzam kopā un 
esam laimīgi. Domāju, ka mūsu projekts 
ir viens no pakāpieniem, lai paplašinātu 
kultūras sakarus un sapratni. Šodien vēl 
vienu reizi pārliecinājāmies, ka mums ir 
ļoti daudz kopīga gan kultūras, gan so-
ciālajā jomā. Esam ļoti iemīļojuši Latvi-
ju. Gaidām jūs ciemos, mūsu namu durvis 
vienmēr būs jums atvērtas!
	 Uz	Volhovas	radošo	kolektīvu	koncertu	
Salacgrīvas	 kultūras	 nama	 zālē	 pulcējās	
Limbažu	un	Salacgrīvas	novada	kolektīvi,	
lai	 baudītu	 draugu	 sniegumu.	 Ansambļa	

Svin pārrobežu projekta noslēgumu

un nu jau trešo reizi uzņemam volhoviešus 
Limbažos un Salacgrīvā. 
	 Gandarīta	 par	 projektā	 sasniegto	 bija	
Ausekļa	Limbažu	teātra	režisore	Inta	Kal-
niņa:	- Neviens projekts nav devis tik daudz 
kā šis. Trīs reizes esam bijuši pie viņiem 
ciemos pieredzes apmaiņā un ekskursijā, 
pie viena apskatīta Volhova, Pēterburga 
un Pēterhofa. Tikāmies, iepazināmies un 
sadraudzējāmies, ieguvēji esam mēs visi. 
Šie divi gadi prasījuši ļoti daudz darba, 
bet guvums ir liels. 
	 Pēc	volhoviešu	koncerta	un	svinīgajām	
uzrunām	mājnieki	un	viesi	pie	kafijas	 ta-
ses	 kavējās	 atmiņās	 un,	 lai	 gan	 projekts	
noslēdzies,	runāja	par	sadarbību	nākotnē,	
jo	Volhova	un	Limbaži	noslēguši	sadarbī-
bas	līgumu.	
	 Sestdien	 ciemiņi	 no	 Volhovas	 nemaz	
neatpūtās,	bet	piedalījās	5.	Starptautiska-

jā	 Salacgrīvas	 masku	 tradīciju	 festivālā.	
Kopā	ar	igauņu	maskām	volhovieši	devās	
masku	 gājienā	 no	 Tūrisma	 informācijas	
centra	uz	pilskalnu,	lai	tur	parādītu	Masļe-
ņicu -	pavasara	sagaidīšanas	svētkus.	Viņi	
Krievijā,	tāpat	kā	mēs,	Meteņos	ar	jautrām	
dejām	 un	 dziesmām	 pavada	 ziemu	 un,	
ugunskurā	 sadedzinot	 Lielo	 sievu,	 dzen	
prom	visu	ļauno.	
	 Vakarā	 ciemiņi	 no	 Volhovas	 kopā	 ar	
festivāla	dalībniekiem	griezās	 jautrās	de-
jās	un	gāja	 jestrās	 rotaļās	kultūras	namā,	
lai	svētdien	mērotu	ceļu	uz	mājām.	- Liels 
paldies par jauko un silto uzņemšanu, pie 
jums bija priecīgi un patīkami. Kopā īs-
tenojot šo projektu, daudz ieguvām un 
ceram - mūsu draudzība vēl turpināsies, -  
atvadoties	sacīja	volhovieši.

Ilga Tiesnese

Jazztone	vadītājs	Sergejs	Voroņins	
uzrunāja	klātesošos	latviski	-	viņš	
pateicās	 par	 iespēju	 pirmo	 reizi	
viesoties	 Salacgrīvā	 un	 parādīt	
savas	grupas	muzikālo	sniegumu.	
Mūziķu	 izpildījumā	 dzirdējām	
gan	 džeza	 klasiku,	 gan	 maestro	
Raimonda	Paula,	gan	pašu	radītos	
skaņdarbus.	Savukārt	teātra	studi-
ja	Sveča,	ko	vada	režisore	Natālija	
Šelohova,	rādīja	klaunādi	cirka	un	
pantomīmas	stilā	Vesjolij Lašarik.	
To	skatoties,	zālē	smēja	gan	lieli,	
gan	mazi.	
	 Pēc	 jaukā	 un	 atraktīvā	 kon-
certa	 Limbažu	 novada	 pašvaldī-
bas	 domes	 priekšsēdētājs	 Didzis	
Zemmers	sacīja	paldies	Volhovas	
draugiem	un	atcerējās:	- 2010. ga-
dā, pirmo reizi viesojoties Volho-
vā, sapratu - kultūrai nav robežu 
un cilvēki Volhovā ir atvērti un draudzīgi. 
Šis divu gadu projekts parādīja, ka esam 
veiksmīgi strādājuši. Ir daudz pozitīvu 
emociju, un par to paldies visiem projektā 
iesaistītajiem!
	 Kā	 veicies	 šajā	 laikā,	 īsā	 prezentācijā	
pastāstīja	 projekta	 vadītāja	 Anna	 Siliņa:	
- Mūsu projekta mērķis bija trīs tajā ie-
saistīto pašvaldību kultūras kolektīviem 
dot iespēju draudzēties, parādīt, ko viņi 
māk, un attīstīt savas prasmes. Šī projek-
ta kopējais finansējums aptuveni 300 000 
eiro, kas izmantoti mūzikas instrumentu, 
skaņu tehnikas, krēslu, podestu iegādei, 
nodarbību telpu remontam, radošām no-
darbībām, vieskoncertu rīkošanai un vie-
su uzņemšanai. Divu gadu laikā Volhovā 
mūsējie viesojušies trīs reizes. Draugiem 
Volhovā rādījām Limbažu un Salacgrīvas 
novada pašdarbības kolektīvu sniegumu 

Volhoviešu klaunāde cirka un pantomīmas žanrā komentārus neprasīja - smējās gan lieli, gan mazi
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	 Novada	 domes	 priekšsēdētājs	 Dagnis	
Straubergs	 Salacgrīvas	 vidusskolā	 sveica	
valsts	bioloģijas	olimpiādes	dalībniekus	-	 
9.a	klases	skolēnus	Ričardu Kauliņu un 
Kristīni Ozolu.	 Ričards	 olimpiādē	 iegu-
va	 sudraba	 medaļu,	 bet	 Kristīne	 atzinī-
bu,	 abus	 olimpiādei	 sagatavoja	 skolotāja	
Laimdota	Pelše.
	 Jau	astoto	reizi	kāds	no	Salacgrīvas	vi-
dusskolas	audzēkņiem	ieguvis	medaļu	tie-
ši	valsts	bioloģijas	olimpiādē.	Pirmais	trīs	
reizes	medaļas	 ieguva	Gints	Kalniņš,	 tad	
četras	reizes	pie	tām	tika	Mārtiņš	Vaivads,	
nu	kārta	Ričardam	un	Kristīnei.	
	 Sveicot	uzvarētājus	un	jo	īpaši	skolotā-
ju	L.	 Pelši,	D.	 Straubergs	 sacīja:	 - Esam 
jau gandrīz pieraduši sveikt valsts olim-
piādes medaļu ieguvējus. Tas apliecina 
tikai vienu - nav sliktu audzēkņu, ir vaja-
dzīgs talantīgs skolotājs, kurš to visu var 
iemācīt. Laimdota Pelše to var izdarīt - tas 
ir viņas talants un spējas strādāt! Tas ir 
brīnums, kas notiek Salacgrīvas vidussko-
lā. Paldies par lielo darbu  talantu atklā-

Šķiet, par tradīciju 
kļuvusi kopīgā fotografē-
šanās ar valsts bioloģijas 

olimpiādes labākajiem. 
Šoreiz novada domes 

priekšsēdētājs Dagnis 
Straubergs un Salacgrī-

vas vidusskolas direktors 
Eduards Ādmīdiņš kopā 

ar skolotāju Laimdotu 
Pelši, Ričardu Kauliņu un 

Kristīni Ozolu

Sveicam Salacgrīvas 
vidusskolēnus 
ar veiksmīgiem 

startiem!

	 Laikā	 no	 10.	 līdz	 14.	 februārim	 Liep-
upes	vidusskola	pārtapa	par	dažādu	projek-
tu*	darbnīcu.	Skolas	direktore	Arta	Rubeze	
pirms	 projektu	 nedēļas	 uzrunājot	 skolotā-
jus,	aicināja	izbeigt	interneta	resursu	pārko-
pēšanu	un	piedāvāt	skolēniem	interesantas	
tēmas,	kas	mudinātu	viņus	radoši	darboties.	
Tāpēc	 šoreiz	 projektu	 nedēļa	 tika	 organi-
zēta	 pilnīgi	 atšķirīgi	 no	 iepriekšējām	 rei	- 
zēm	-	proti,	skolēni	 tās	 laikā	atbilstoši	sa-
vām	 interesēm	 un	 vēlmēm	 varēja	 pieda-
līties	 vairākos	 atšķirīgos	 projektos.	 Vai-
rāk	bija	 tādu,	kuru	 rezultātā	 tapa	kaut	kas	
praktisks.	Ļoti	atzinīgi	jāvērtē	fakts,	ka	šajā	
reizē	projektu	vadīšanā	iesaistījās	arī	vecā-
ki	 -	 Liene	Ungure	 un	Roberts	 Sarkisjans.		
Vidusskolēni	 kopā	 ar	 saviem	 skolotājiem	
konsultantiem	visu	nedēļu	veltīja	zinātniski	
pētniecisko	 darbu	 izstrādei,	 bet	 pirmklas-
nieki	baudīja	atpūtu	papildu	brīvdienās.
	 14.	februāra	rītā	gan	skolēni,	gan	skolo-
tāji	pulcējās	skolas	aktu	zālē,	lai	cits	citam	
parādītu	savu	veikumu.	Izstādē	bija	izvieto-
tas	brīnišķīgas	kafijas	gleznas,	sirsniņas	un	
svečturi	 no	 cukura	 (konsultante	 skolotāja	
Arta	 Rubeze),	 interesanti	 papīra	 rotājumi	
kvilinga	tehnikā	(konsultante	skolotāja	Bai-
ba	Mantiņa),	 fantastiska	 koka	māja-putnu	
barotava	 (konsultants	Roberts	Sarkisjans),	
batikotas	 spilvendrānas	 (konsultante	 sko-
lotāja	 Sandra	 Vergina),	 aizraujošas	 galda	
spēles	 ģeogrāfijā	 (konsultante	 skolotāja	
Gaļina	 Mača)	 un	 matemātikā	 (konsultan-
te	skolotāja	Rita	Cīrule),	eiro	brīnummaki	
(konsultante	 skolotāja	 Rita	 Gulbe),	 kār-
dinoši	 konfekšu	 pušķi	 (konsultante	 Liene	
Ungure)	 un	 sveces	 (konsultante	 skolotāja	
Sandra	Zaķe).
	 Prezentāciju	 gaitā	 2.	 -	 9.	 klašu	 skolēni	
stāstīja	cits	citam	par	paveikto.	Uzstāšanos	
aizsāka	 paši	 jaunākie.	
Otrklasnieki	ar	aizrautību	
vēstīja,	 ko	 uzzinājuši	 un	
kopā	 ar	 savu	 klases	 au-
dzinātāju	 un	 skolas	 bib-
liotekāri	S.	Zaķi	izdarīju-
ši	 projektā	Svinam Mar-
garitas Stārastes 100. 
dzimšanas dienu.	Meite-
nes	 azartiski	 nodziedā-
ja	 skolotājas	 Solveigas	
Bokas	 iemācītu	 dzies-
miņu.	 Savdabīgu	 tēmu	
bija	izvēlējušies	3.	klases	
zēni	un	viņu	audzinātāja	Inese	Eglīte	-	viņi	
bija	izpētījuši	visu,	kas	saistīts	ar	rūķu	dzī-
vi	 un	 ieradumiem.	 Zēni	 pilnīgi	 patstāvīgi	
bija	izveidojuši	leļļu	uzvedumu.	Skolotājas	

Projektu nedēļa Liepupes vidusskolā

Daigas	Krūzes	audzināmā	4.	klase	nedēļas	
laikā	bija	veikusi	dažādu	dzīvnieku	pamatī-
gu	izpēti.	Sajūsmas	saucienu	pavadīti,	aiz-
raujošus	 ķīmijas	 eksperimentus	 demons-
trēja	skolēni	skolotājas	Iras	Janišas	vadībā.	
Pie	skolotājas	Mārītes	Sakārnes	strādājušo	
skolēnu	grupa	atraktīvā	uzvedumā	demons-
trēja	 pašu	 gatavoto	 netradicionālo	 spor- 

ta	 inventāru.	 Skolotājas	
Andas	 Zirnes	 mudināti,	
skolēni	 bija	 apzināju-
ši	 dažādus	 arhitektūras	
pieminekļus	 un	 par	 tiem	
stāstīja	savā	prezentācijā.	
Skolotājas	 Baibas	 Do-
beles	 vadībā	 bija	 tapuši	
grafiti	 zīmējumi.	 Sadar-
bībā	 ar	 skolas	 medmāsu	
Ingūnu	 Cepurnieci	 un	
datorspeciālistiem	 Aivi	
Krastiņu	 un	 Līgu	 Lūsīti	
bija	 uzņemtas	 vairākas	

mācību	filmiņas	par	aktuāliem	jautājumiem	
pirmās	 palīdzības	 sniegšanā.	 Interesantu	
improvizācijas	 uzvedumu	 parādīja	 teātra	
projekta	dalībnieki	kopā	ar	skolotāju	Inesi	

Broku	-	tas	bija	veidots,	izmantojot	dažādus	
priekšmetus:	koka	latiņas,	vadus,	audumus	
un	pašu	(no	zeķēm	un	putraimiem)	veido-
tas	 bumbiņas.	Skolotājas	Veltas	Loč	meles	
vadītās	projekta	grupas	bērni	pastāstīja,	kā	
dziedājuši	karaoke	un	krāsojuši	muzikālos	
rūķīšus.	Skolotāja	Aigara	Bērziņa	pamācīti,	
skolēni	bija	veidojuši	dekorus	un	Lieldienu	
olas	(tās	izmantos	Lieldienu	laikā).	Skolo-
tājs	Kārlis	Ozols	un	skolas	dambretisti	visu	
nedēļu	cītīgi	trenējās	un	piektdien	aizstāvē-
ja	skolas	un	novada	godu	valsts	sacensībās.
	 Šī	nedēļa	bija	iezīmīga	arī	ar	to,	ka	Sočos	
turpinājās	Olimpiskās	spēles	un	katru	dienu	
1.	stāva	foajē	interesenti	varēja	vērot	sacen-
sību	translāciju	un	just	līdzi	Latvijas	spor-
tistiem.	Jāatzīmē,	ka	mūsu	skolas	skolēnu	
zīmējumi,	 ko	 bērni	 iesniedza	 konkursam,	
rotā	 sportistu	 istabiņu	 durvis	 Sočos.	 Šajā	
jomā	 skolēniem	 liels	 palīgs	 bija	 vizuālās	
mākslas	 skolotāja	 Baiba	 Dobele.	 Nedēļas	
izskaņā	visi,	kuri	vēlējās,	varēja	fotografē-
ties	fotostūrītī	olimpiešu	atbalstam.
	 14.	 februāra	 priekšpusdienā	 pie	 jau-
nākajiem	 liepupiešiem	 ieradās	 biedrības	 
Sprints A	un	krodziņa	Minhauzens pie Boc-

maņa	 pārstāvji	 un	 Rasēns	 -	 gardā	 piena	
teliņš,	 kas	 organizēja	 jautras	 sacensības,	
uzdeva	mazajiem	 jautājumus	par	olimpis-
kajām	 spēlēm,	 cienāja	 ar	Rasēna	 pieniņu.	
Datorspeciāliste	 Līga	 Lūsīte	 uzņēma	 brī-
nišķīgu	 videosveicienu,	 ko	 mazie	 liep-
upieši	 nosūtīja	 uz	 Sočiem	 reizē	 ar	 zīmē-
jumiem.	 Pateicamies	 Salacgrīvas	 novada	
domei,	 Sprints A,	 krodziņam	Minhauzens 
pie Bocmaņa	 un	 personīgi	 Elitai	 Treijai,	
kas	šo	olimpisko	nedēļu	piepildīja	ar	aktī-
vu	līdzjutēju	garu,	radot	iespēju	piedalīties	
konkursā	Atbalstām savējos Sočos!.	Savus	
video	 filmēja	 arī	 vidusskolēni,	 un	 tos	 var	
aplūkot	 Liepupes	 vidusskolas	 mājaslapā	
www.liepupesvidusskola.lv.
	 Pēc	 prezentācijām	 skolēnu	 dome	 orga-
nizēja	atrakcijas	Valentīna	dienā,	līdz	vēlai	
pēcpusdienai	skolā	nerimās	skolēnu	smiek-
li	un	čalas.
	 Milzīgs	paldies	visiem	skolēniem,	sko-
lotājiem,	vecākiem,	 skolas	 personālam	un	
sadarbības	partneriem,	kuri	palīdzēja	šo	ne-
dēļu	darīt	aizraujošu	un	neaizmirstamu!

Inese Broka,
Liepupes vidusskolas skolotāja

Tā liepupieši tur īkšķus par mūsu olimpiešu startiem Sočos

* Projekts	ir	lieliska	darba	
metode,	lai	veicinātu	skolēnu	
radošumu,	pilnveidotu	nofor-
mēšanas,	praktiskās	darboša-
nās	un	savstarpējās	sadarbības	
prasmes,	attīstītu	nestandarta	
domāšanas	paņēmienus,	izietu	
ārpus	skolas	sola	un	klases,	
dotu	iespēju	uzzināt	un	apzi-
nāt	to,	ko	nevar	izdarīt	parastā	
mācību	stundā. 

šanā un atvēršanā!	Priekšsēdētājs,	pasnie-
dzot	Kristīnei	un	Ričardam	dāvaniņas	un	
ziedus,	uzsvēra:	- Pedagogs ir viena lieta, 
bet jūs esat gudri, centīgi un talantīgi, mēs 
priecājamies par jums un lepojamies ar 
šiem panāku miem.
	 Skolotāja	L.	Pelše	izteica	savu	gandarī-
jumu:	-	Pēctecība turpinās. Es tikai pajau-
tāju Kristīnei un Ričardam, vai viņi grib 
ar mani sadarboties. Atbilde bija “jā” - 
tātad strādājam. Šiem diviem skolēniem 
bija un ir vērts piedāvāt sadarbību un 
papildu mācīšanos. Ja gribas olimpiādē 

kaut ko sa sniegt, pirmais ir darba spējas, 
otrais - māka zināšanas pielietot praksē. 
Joki te ir mazi! 
	 Valsts	 olimpiādes	 sudraba	 medaļas	
ieguvējs	 Ričards	 atzina,	 ka	 bijis	 uztrau-
cies.	- Ja biju ticis līdz valsts olimpiādei, 
vajadzēja censties attaisot cerības. Bija 
nepieciešams parādīt, uz ko ir spējīgi sa-
lacgrīvieši. Tas nācās grūti, bet, ja mācās 
cītīgi, tad zināšanas atspēko tos uzdevu-
mus, -	 viņš	 rezumēja.	 Savukārt	 Kristīne	
nemaz	nav	cerējusi	saņemt	atzinību	valsts	
olimpiādē.	- Tas man bija pārsteigums. Es, 

protams, centos - darīju visu, ko varēju un 
zināju. Izrādās, tas bija labi un pareizi. 
Pat ja es negūtu atzinību, gatavošanās nav 
zemē nomests laiks!	-	atzina	Kristīne.
	 Sveicam	 Salacgrīvas	 vidusskolas	 
9.a	klases	skolēnus	ar	tik	augstiem	sasnie-
gumiem	 valsts	 olimpiādē!	Vēlam	 nezau-
dēt	pacietību,	 centību	un	vēlmi	mācīties!	
Skolotājai	Pelšei	vēlam	atrast	arvien	 jau-
nus	 tīrradņus,	 ko	 vērts	 pulēt,	 -	 centīgus	
skolēnus,	kuri	vēlas	mācīties.

Ilga Tiesnese



4   l   SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS 2014. gada 25. februāris

	 2013.	gads	Sociālajā	dienestā	
pagājis,	 daudz	 un	 labi	 strādājot.	
Gada	nogalē	mūsu	dienesta	dar-
bu	vērtēja	Labklājības	ministrijas	
Sociālo	pakalpojumu	un	kvalitā-
tes	 kontroles	 departamenta	 spe-
ciālisti.	 Vērtēšanas	 aktā	 būtiski	
pārkāpumi	netika	konstatēti.	Uz-
skatu,	ka	 tas	 ir	novērtējums	die-
nesta	darbam.
	 Par	 padarīto.	 Pavasarī	 Aina-
žos	 tika	 organizēts	 6	 dienu	 se-
minārs-mācību	 kurss	 vecākiem	
Bez pēriena. Kā ar mīlestību un 
cieņu noteikt bērnam robežas.	
Semināru	 vadīja	 dienesta	 spe-
ciālistes	 Guna	 Cīrule	 un	 Līvija	
Bērziņa	 un	 sertifikātus	 saņēma	 
3	 vecāki.	 Dienesta	 speciāliste	
Zane	Paegle,	kura	strādā	ar	ģime-
nēm	un	bērniem,	organizēja	izglī-
tojošu	semināru	vecākiem	Salac-
grīvā.	Sertifikāti	tika	7	vecākiem.	
Praksē	 pierādījies,	 ka	 izglītojoši	
semināri	 vecākiem	 vajadzīgi,	 jo	
dod	viņiem	iespēju	apgūt	 jaunas	
iemaņas	bērnu	 aprūpē	un	 audzi-
nāšanā,	būt	kopā	un	apmainīties	
pieredzē	un	-	visbeidzot	-	varbūt	
nonākt	 pie	 secinājuma,	 ka	 ne	
man	vienam	tādas	problēmas,	tās	
ir	arī	citiem.
	 Sadarbībā	 ar	 Nodarbinātības	
valsts	 aģentūru	 maijā	 Liepupē	
ilgstošiem	 bezdarbniekiem	 noti-
ka	 seminārs	Noderīgas iemaņas 
dzīvē.
	 Sadarbībā	 ar	 Limbažu	 nova-
da	 Sociālo	 dienestu	 noorganizē-
jām	 divus	 apmācības	 seminārus	
sociālajiem	 darbiniekiem.	 Šādi	
semināri	 nepieciešami,	 jo	 tie	
nodrošina	 kontaktus	 ar	 vistuvā-
kajiem	 kaimiņiem,	 jaunas	 zinā-
šanas,	iespēju	risināt	kopīgus	ga-
dījumus	un	dod	kolēģu	atbalstu.
	 Bijām	 pieredzes	 apmaiņas	

braucienā	 uz	 Rūjienas	 Sociālo	
dienestu	 un	 Burtnieku	 novada	
Sociālo	 dienestu	 Valmiermuižā.	
No	 šādiem	 braucieniem	 atgrie-
žamies	 ar	 jaunām	 ierosmēm	 un	
atziņām,	 tajos	 gūstam	 apstipri-
nājumu,	 ka	 sociālo	 palīdzību	 un	
sociālos	pakalpojumus	sniedzam	
līdzīgi	kā	citās	pašvaldībās.
	 Tagad	 nedaudz	 par	 sociāla-
jiem	 pakalpojumiem	 un	 sociālo	
palīdzību	 pagājušajā	 gadā	 un	
par	izlietotajiem	līdzekļiem	šiem	
mērķiem.	Sociālā	dienesta	darbī-
ba	vērsta	uz	to,	 lai	klienta	situā-
cija	 nepasliktinātos,	 bet	 lai	 viņš	
aktīvi	iesaistītos	savas	problēmas	
risināšanā.	
	 Mājas	 aprūpes	 pakalpojumu	
novadā	 nodrošina	 22	 aprūpētāji,	
kuri	 aprūpē	 23	 vientuļus	 pen-
sionārus	 un	 1.	 grupas	 invalīdus.	
2013.	gadā	aprūpei	mājās	iztērē-
ti	6058	 lati.	 Ja	cilvēkam	ikdienā	
sevi	 aprūpēt	 kļūst	 par	 grūtu,	 arī	
aprūpētājs	 nevar	 pakalpojumu	
sniegt	 visu	 diennakti,	 tad	 die-
nests	 nodrošina	 pakalpojumu	
ilgstošās	 aprūpes	 iestādē.	 Paš-
valdības	 veco	 ļaužu	mītnē	Sprī-
dīši	 nodrošina	 aprūpi	 18	 cilvē	- 
kiem.
	 Pašvaldība	 pērk	 ilgstošās	 ap-
rūpes	pakalpojumu	no	Alojas	un	
Limbažu	 novada	 pašvaldībām,	
kur	attiecīgi	pansionātā	Urga	no	
mūsu	 pašvaldības	 ir	 3	 cilvēki,	
darba	 terapijas	 un	 rehabilitāci-
jas	centrā	Vīķi	-	4	un	veco	ļaužu	
mītnē	Cerība	-	3	cilvēki.	Par	viņu	
uzturēšanu	 dome	 savstarpējos	
norēķinos	samaksājusi	21	565	la-
tus.
	 Ilgstošās	 aprūpes	 pakalpoju-
mu	 dienests	 pērk	 arī	 no	 privāt-
personām,	kuras	sniedz	šādu	pa-
kalpojumu:	23	novada	iedzīvotāji	

savu	 mājvietu	 atraduši	 ilgstošās	
sociālās	 aprūpes	 un	 rehabilitāci-
jas	 kūrortviesnīcā	Brīze,	 1	 vien-
tuļš	pensionārs	atrodas	SIA	Alo-
jas veselības aprūpes centrs	 un	 
4	 -	 Su	bates	Romas	 katoļu	 drau-
dzes	 Miera nams	 aprūpē.	 Sav-
starpējos	 norēķinos	 par	 minēto	
iestāžu	 sniegtajiem	 pakalpoju-
miem	pērn	samaksāti	40	445	lati.
	 Katru	 gadu	 Sociālā	 dienesta	
darbiniece	ar	pilngadīgām	perso-
nām	Inga	Līce	veic	novērtējumu	
par	 ilgstošās	 aprūpes	 pakalpoju-
ma	kvalitāti	un	to,	vai	pakalpoju-
mu	cilvēkam	nepieciešams	turpi-
nāt.
	 2013.	 gadā	 dienests	 nodroši-
nājis	15	bērniem	valsts	apmaksā-
tu	 sociālās	 rehabilitācijas	 pakal-
pojumu	 -	 psihologa	 konsultāci-
jas.
	 Sociālās	 palīdzības	 pabalstos	
2013.	 ga	dā	 izmaksāts:	 garantē-
tā	 minimālā	 ienākuma	 līmeņa	
nodrošināšanai	 7316	 latu,	 bērnu	
ēdināšanai	skolās	un	pirmsskolas	
izglītības	 iestādēs	 -	 Ls	 20	 219,	
veselības	aprūpei	tērēts	Ls	3614,	
bērniem	 bāreņiem	 un	 bez	 vecā-
ku	 gādības	 palikušiem	 bērniem	
sociālajās	 garantijās	 izmaksā-
ti	 Ls	 3258,	 audžuģimenēm	 -	 
Ls	 12	 213,	 dzīvokļa	 pabalstam	 
Ls	8556,	piedzimšanas	pabalstam	
Ls	4650,	 apbedīšanas	 pabalstam	
Ls	 2331,	 sociālās	 rehabilitāci-
jas	 pakalpojumam	 dzīvesvietā	 
Ls	900	un	pārējos	pabalstos	 (ta-
jos	ietilpst	pabalsts	sodu	izcietu-
šai	 personai,	 pabalsts	 atsevišķu	
situāciju	 risināšanā,	 uzturzīmes	
u.c.)	iztērēts	Ls	2851.
	 Tāds	izskatās	aizvadītais	gads	
Sociālajā	dienestā.

Anita Holma,
Sociāla dienesta vadītāja

Par paveikto Sociālajā dienestā 
2013. gadā

	 Salacgrīvas	 novada	 pirmssko-
las	 skolotājas	 un	mūzikas	 skolo-
tājas	 pulcējās	 pirmsskolas	 izglī-
tības	 iestādē	 Vilnītis	 uz	 kārtējo	
semināru-praktikumu	 Bērnu pat-
riotisma un valstiskās identitātes 
stiprināšana, iepazīstot dzimto 
pilsētu, novadu un tradicionālās 
kultūrvērtības.	Patriotisma	audzi-
nāšanu	 un	 valstiskās	 identitātes	
stiprināšanu	Izglītības	un	zinātnes	
ministrija	2013./14.	mācību	gadā	
izvirzījusi	par	prioritāti.
	 Novada	 pirmsskolas	 iestādes	
un	 grupas	 gada	 garumā	 plānoju-
šas	 darbu,	 lai	 bērni	 daudzpusīgi	
iepazītu	 tuvējo	 apkārtni,	 ievēro-
jamākās	 vietas,	 izzinātu	 tuvējās	
apkārtnes	dabas	objektus,	populā-
rākās	 profesijas	 novadā	 un	 inter-
aktīvā	veidā	iegūtu	zināšanas	par	
savu	 dzimteni.	 Pirmsskolas	 sko-
lotājas	gatavojušas	didaktiskos	un	
uzskates	 materiālus,	 didaktiskās	
spēles	par	Salacgrīvas	novadu	un	
bērnu	 vecāku	 profesijām.	 Meto-
diskā	 apvienība	 izstrādājusi	 ma-
teriālu	Darba formu daudzveidība 
bērnu patriotisma un valstiskās 
identitātes stiprināšanā.	 Latvija	
un	 Salacgrīva	 īpaši	 daudzināta	 
valsts	svētku	laikā	novembrī.	Bēr-
ni	caur	gadskārtu	svētkiem	-	Mi-
ķeļiem,	 Mārtiņiem,	 Ziemassvēt-
kiem,	 Lieldienām,	 Jāņiem	 -	 gu-
vuši	 zināšanas	 par	 latviešu	 tradī-
cijām,	mācījušies	tautasdziesmas,	
dejas	un	 rotaļas,	 darījuši	 to	kopā	
ar	 vecākiem,	 tā	 stiprinot	 piederī-
bas	sajūtu	savai	ģimenei,	pilsētai,	
tautai.	Seminārā	pirmsskolas	sko-
lotājas	 dalījās	 savā	 pieredzē	 un	
apmainījās	idejām.
 Vilnīša	 teātra	 pulciņa	 Diega-
biksis	 bērni	 skolotājas	 Žannas	
Līdakas	 vadībā	 un	 dziedāšanas	
pulciņa	 bērni	 skolotājas	 Ingas	
Gobas	 vadībā	 semināra	 dalībnie-

kiem	 parādīja	 izrādi	 Runča pie-
dzīvojumi Rīgā.	 Tā	 veltīta	 Rīgai	
kā	Eiropas	kultūras	galvaspilsētai	
2014.	 gadā.	 Iestudējuma	 mērķis	
bija	 interaktīvā	veidā,	 izmantojot	
rotaļas	 ar	 dziedāšanu,	 iepazīsti-
nāt	bērnus	ar	senajiem	kurpnieka,	
skrodera,	 maiznieka,	 beķera,	 ka-
lēja	un	ķēkšas	amatiem.	Muzikālā	
izrāde,	ko	vecāko	grupu	bērni	vel-
tīja	 jaunāko	grupu	bērniem,	 stip-
rināja	 piederību	 dzimtajai	 vietai,	
radīja	kopības	sajūtu.	Jāatzīmē,	ka	
izglītojošo	 informāciju	 par	 sena-
jiem	amatiem	Rīgā	un	par	Rīgas	
iedzīvotāju	dzīvi	senatnē	interak-
tīvi	 sniedza	 bērns	 bērnam.	 Izglī-
tošanas	procesā	tā	ir	visefektīvākā	
metode.	 Nepieciešamo	 noskaņu	
deva	vecāku	gatavotie	tērpi	maza-
jiem	Rīgas	iedzīvotājiem,	Ž.	Līda-
kas	dekorācijas,	atbilstoši	izvēlētā	
mūzika	 un	 scenārijā	 izmantotais	
caurviju	 motīvs	 -	 mazais	 run-
cis,	 ko	 veiksmīgi	 attēloja	 brašais	
piecgadnieks	 Kristiāns	 Tazāns.	
Semināra	dalībnieces	varēja	bagā-
tināt	savu	pieredzi,	vērojot,	kādas	
daudzveidīgas	 metodes	 izmanto-
tas	 izrādes	 tapšanā,	 analizēt	 re-
dzēto	un	labāko	pieredzi	pārņemt.	
Vilnīša	 vadītāja	 Dace	 Vilemsone	
teica	paldies	skolotājām,	bērniem	
un	 viņu	 vecākiem	 par	 ieguldīto	
darbu	izrādes	tapšanā.
	 Noslēgumā	semināra	dalībnie-
ces	 iepazinās	 ar	 bērnudārza	 gru-
pu	 iekārtojumu,	 materiālo	 bāzi	
iepazīstināšanai	 ar	 dzimto	 nova-
du,	 skolotāju	 gatavotajām	 didak-
tiskajām	 spēlēm	 un	 rotaļām,	 kas	
izvietotas	mācību	centros,	dalījās	
pieredzē,	 pārrunāja	 aktuālus	 jau-
tājumus	un	ar	jaunām	idejām	de-
vās	mājup.

Ligita Dambe,
metodiskās apvienības vadītāja, 

Mg. paed. 

Pirmsskolas skolotājas 
dalās pieredzē

	 31.	 janvārī	 Staiceles	 kultūras	 namā	
Salacgrīvas,	Alojas,	Mazsalacas	un	Burt-
nieku	novada	vadītāji	Dagnis	Straubergs,	
Valdis	Bārda,	Harijs	Rokpelnis	un	Edvīns	
Straume	 parakstīja	 4	 pašvaldību	 sadarbī-
bas	līgumu.	Šo	notikumu	ar	savu	klātbūtni	
pagodināja	ne	tikai	 dažādu	valsts	institū-
ciju,	 pašvaldību,	nevalstisko	organizāciju	
pārstāvji	 un	 uzņēmēji,	 bet	 arī	 vides	 aiz-
sardzības	un	reģionālās	attīstības	ministrs	
Einārs	Cilinskis.
	 Ar	 līgumu	 pašvaldības	 uzņemas	 sais-

tības	vides	un	dabas	aizsardzībā,	tūrismā,	
kopīgas	 infrastruktūras,	 uzņēmējdarbības	
attīstībā,	 izglītībā,	 kultūrā,	 sportā,	 lai	 te-
ritorija	ap	upi	un	ezeru	attīstītos	un	uzla-
botos	iedzīvotāju	dzīves	kvalitāte.	Pašval-
dību	apņemšanos	atzinīgi	vērtēja	pārstāvji	
no	Zemkopības	ministrijas,	vides	un	dabas	
aizsardzības	 institūcijām	 u.c.	 Līgums	 sa-
darbībai	apvienos	arī	Vidzemes	un	Rīgas	
plānošanas	reģionu,	un	tas	ir	būtiski	attie-
cībā	uz	finansēm.	
	 Dabas	 aizsardzības	 pārvaldes	 ģenerāl-

direktore	 Sandra	 Bērziņa	 bija	
gandarīta,	ka	pašvaldību	sadar-
bība	 iedzīvinās	 Ziemeļvidze-
mes	 biosfēras	 rezervāta	 ideju.	
Viņa	 teica:	 - Mēs nevaram sa-
dalīt upi, ezeru, jūru un cerēt, 
ka tie saglabāsies paši par sevi. 
Ļoti ceru, ka ar līguma palīdzī-
bu un kopīgu darbu mēs šajā te-
ritorijā attīstīsim jaunas, videi 
draudzīgas tehnoloģijas, rādot 
paraugu citiem. D.	 Straubergs	
norādīja,	 ka	 Burtnieks	 un	 Sa-
laca	 ir	 šūpulis	 zivīm	 un	 citām	
dzīvām	radībām,	kas	gan	jāno-
sargā,	gan	 jāvairo,	 arī	domājot	
par	nākamajām	paaudzēm.	Viņš	
sacīja,	ka	gaida	arī	sabiedrības,	
t.i.,	 mednieku	 un	 makšķernie-
ku,	tūristu,	uzņēmēju	u.c.	cilvē-
ku	līdzdalību,	kas	būs	ļoti	sva-
rīga,	 jo	 katram	 atradīsies	 sava	
iespēja.
	 Pēc	 dokumenta	 parakstīša-
nas	 apsveikumā	 izcēlās	 Latvi-

jas	Futbola	federācijas	mācību	un	treniņu	
centra	 Staicele	 valdes	 loceklis	Vladimirs	
Žuks	 un	 Staiceles	 vidusskolas	 direktors	
Juris	 Krastiņš.	 Uzsverot,	 ka	 pēc	 līguma	
noslēgšanas,	tāpat	kā	futbolā,	svarīgs	būs	
komandas	darbs,	bija	sarūpēti	četri	T	krek-
li	 ar	 katra	 pašvaldības	 vadītāja	 vārdu	 un	
uzrakstu	No Burtnieka līdz jūrai.	Pie	ko-
mandas	spēles	sporta	bumbas	tika	ministrs	
Einārs	Cilinskis
	 Klātesošajiem	 bija	 sagatavotas	 2	 pre-
zentācijas	par	Salacu	un	Burtnieku.

Četras pašvaldības paraksta sadarbības 
līgumu par Salacas upi

	 Cik	omulīga	bija	saieta	pirmā	daļa,	tik	
nemierīga	 -	 otrā.	 Tā	 atklāja,	 ka	 upei	 un	
ezeram	 ir	 lielas,	 gadiem	 ilgi	 neatrisinā-
tas	problēmas.	 Īpaši	 tās	 iezīmēja	pārtikas	
drošības,	dzīvnieku	veselības	un	vides	zi-
nātniskā	institūta	BIOR	Zivju	resursu	pēt-
niecības	departamenta	iekšējo	ūdeņu	daļas	
vadītājs	 Jānis	Birzaks.	Neko	 jaunu	zināt-
nieks	pat	nepateica,	jo	kurš	gan	nezina,	ka	
pazuduši	 laši,	 ka	Salaca	 strauji	 aizaug	 ar	
ūdensaugiem,	 pasliktinās	 ūdens	 sastāvs.	
Viņš	 uzsvēra,	 cik	 jutīga	 ir	 vienotā	 ezera	
un	upes	ekosistēma,	ko	 ietekmē	visi,	kas	
dzīvo	 un	 strādā	 to	 tuvumā.	No	 pašvaldī-
bu	sadarbības	J.	Birzaks	cer,	ka	tās	panāks	
lielāku	kārtību	un	mazinās	negatīvo	ietek-
mi.	Viņš	 stāstīja,	 ka	 pēdējos	 gados	 Sala-
ca	mainās	uz	slikto	pusi.	Parādās	plēsīgo	
zivju	sugas	un	tādas,	kam	upē	nevajadzētu	
būt.	Viņaprāt,	vajadzīgs	pētījums	par	plē-
sīgajām	zivīm,	turklāt	ES	prasa	visām	laš-
upēm	sagatavot	rīcības	plānu,	kā	saglabāt	
dabīgos	lašu	krājumus.	
	 Jautāts,	 kādi	 būs	 pašvaldību	 pirmie	
kopīgie	darbi,	Salacgrīvas	novada	domes	
priekšsēdētājs	D.	Straubergs	sacīja,	ka	top	
kopīgs	plāns,	kurā	paredzēta	konkrēta	 rī-
cība	dažādās	jomās.	Jau	izskanējis,	ka	Sa-
lacai	visā	tās	garumā	taps	līdzīgi	makšķe-
rēšanas	 un	 apsaimniekošanas	 noteikumi.	
Pašvaldības	 ir	 ieinteresētas,	 lai	 atdzimtu	
un	turpinātos	savulaik	pēc	limbažnieku	ie-
rosmes	sāktais,	bet	pārtrauktais	infrastruk-
tūras	 projekts	Ziemeļu stīga.	Visticamāk,	
būs	arī	jaunas	idejas.

Gunita Ozoliņa,
laikraksts «Auseklis»

Sadarbības komanda Salacas upes attīstībai un apsaimniekošanai - Edvīns Straume (no kreisās), 
Harijs Rokpelnis, videas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Einārs Cilinskis,  Valdis Bārda 
un Dagnis Straubergs - gatava darbam
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rāk	nekā	2000	grāmatu	-	arī	tās,	kas	LNB	
tika	 dāvinātas	 projektā	 Tautas grāmatu 
plaukts.	 Jau	 labu	 laiku	 iepriekš	 ikvienam	
bija	 iespēja	 aiznest	 uz	 tuvāko	 bibliotēku	
sev	nozīmīgu	grāmatu,	 titullapā	 ierakstot	
veltījumu	vai	personisku	stāstu,	kas	sais-
tās	ar	grāmatu.	Šīs	zīmīgās	grāmatas	bija	
pirmās,	kas	iegūlās	Tautas	grāmatu	plauk-
tā	bibliotēkas	jaunās	ēkas	ātrijā	izvietotajā	
stikla	sienā,	kas	slejas	piecu	stāvu	augstu-
mā.	 Šī	 stikla	 konstrukcija	 jeb	 plaukts	 ir	
viens	no	centrālajiem	ēkas	elementiem	un	
būs	pieejams	ikvienam	lasītājam.
	 Grāmatu	 draugu	 ķēde,	 kurā	 piedalījās	
apmēram	14	000	cilvēku,	bija	simboliska	
akcija	(līdzīgi	kā	Baltijas ceļš),	kas	vien-
laikus	iezīmēja	Rīgas	kā	Eiropas	kultūras	
galvaspilsētas	 gada	 atklāšanu.	 Idejas	 pa-
matā	-	cilvēku	saskarsme,	simboliska	kul-
tūras	vērtību	nodošana	no	rokas	 rokā,	no	
cilvēka	cilvēkam.
	 Mūsu	 novada	 bibliotekāri	 ķēdē	 iekļā-
vās,	 atrodoties	 Gaismas	 pilī	 uz	 2.	 stāva	
kāpnēm.	Tā	bija	unikāla	un	vēsturiska	ak-
cija,	ar	ko	atvērām	durvis	LNB	ēkai.	Jaunās	
bibliotēkas	tehniskie	dati	ir	vērienīgi.	Ēkas	
aug	stums	-	68,3	m,	garums	-	170	m,	pla- 
tums	-	44	m,	kopējā	platība	 -	40	455	m2,	
apjoms	 -	 263	 000	 m3,	 krāsota	 un	 tonēta	
stikla	 fasāžu	 kopējā	 platība	 -	 15	 300	m2,	
nerūsējošā	tērauda	jumta	platība	-	7400	m2,	 
pulēta	 un	 slīpēta	 granīta	 plātņu	 grīda	 -	 
3268	m2,	kļavas	koka	dēļu	grīda	-	6566	m2,	 
sienu	 apdare	 ar	 bērza	 koka	 paneļiem	 -	 
5370	 m2,	 ēkas	 būvniecības	 izmaksas	 -	

162,7	 miljoni	 eiro.	 1989.	 gadā	 pasaulē	
pazīstamais	 latviešu	 izcelsmes	 arhitekts	
Gunārs	 Birkerts	 radīja	 pirmo	 ēkas	 skici.	
Būves	 saturs	 un	 sakritība	 laikā	 ar	 naci-
onālās	valsts	atjaunošanas	procesiem	deva	
tai	 simbolisku	un	 jēgpilnu	 tautas	apzīmē-
jumu	-	Gaismas	pils.	Tikpat	simbolisks	 ir	
fakts,	 ka	G.	 Birkerts	 pasaules	 arhitektūrā	
ir	 pazīstams	 ar	 izcilu	 gaismas	 lietojumu	
viņa	radītajās	19	bibliotēkās	visā	pasaulē.	
LNB	 gaismas	 īpašā	 klātbūtne	 ir	 8	 līme-
ņus	apvienojošajā	ātrija	 telpā	un	 lasītavās	
ar	 izcilu	 skatu	 uz	 Rīgas	 vecpilsētu.	 Bib-
liotēkā	varēs	glabāt	līdz	8	miljoniem	dru-
kātu	 vienību	 ar	 350	 000	 lielu	 brīvpieejas	
fondu	 un	 ēkā	 vienlaikus	 varēs	 apkalpot	 
1000	apmeklētāju.	Dzejnieka	Imanta	Zie-
doņa	 vārdā	 nosauktajā	 auditorijā,	 kurā	 ir	
400	vietu,	varēs	rīkot	konferences,	kongre-
sus,	koncertus.	Bibliotēkā	būs	Grāmatnie-
cības	muzejs,	 izstāžu	telpas,	grāmatu	vei-
kals,	interneta	kafejnīca	un	restorāns.
	 LNB	 pilnībā	 tiks	 atklāta	 29.	 augustā	
reizē	 ar	 bibliotēkas	 95.	 gadskārtas	 svinī-
bām.	Bet	 līdz	 tam	 laikam	 turpinās	akcija	
Tautas grāmatu plaukts.	Ikviens	var	atnest	
savu	 zīmīgo	 grāmatu	 uz	 tuvāko	 bibliotē-
ku.	Tālāk	tā	nonāks	Rīgas	Gaismas	pilī,	un	
jūsu	 individuālo	 stāstu	 vai	 veltījumu,	 ko	
ierakstījāt	grāmatas	titullapā,	varēs	izlasīt	
šodienas	cilvēki	un	arī	nākamās	paaudzes.	
Visas	 dāvinātās	 grāmatas	 iespējams	 ap-
lūkot,	 kā	 arī	 grāmatās	 ierakstītos	 vārdus	
izlasīt	 www.tautasgramatuplaukts.lv.	 Ai-
cinām	to	piepildīt	kopīgi!

Salacgrīvas novada bibliotekāri un bibliotēku darbinieki gatavi lielajam un tik svarīgajam 
darbam - grāmatu saņemšanai Gaismas pilī

Pirmais solis Rīgas Gaismas pilī

	 Atsaucoties	Latvijas	Nacionālās	biblio-
tēkas	 (LNB)	un	nodibinājuma	Rīga 2014 
aicinājumam,	 Salacgrīvas	 novada	 biblio-
tekāri	 18.	 janvārī	 Rīgā	 piedalījās	 akcijā 
Gaismas ceļš - Grāmatu draugu ķēde. 
	 Zīmīgi,	ka	no	vecās	LNB	ēkas,	kas	atro-
das	K.	Barona	ielā,	līdz	jaunajai	Gaismas	

pilij	 ir	 tieši	 2014	m,	 un	 šajā	 vairāk	nekā	 
2	km	garumā	cilvēki	veidoja	ķēdi,	pado-
dot	 grāmatas	 no	 rokas	 rokā.	 Pirmā	 grā-
mata,	 kas	 sāka	 ceļojumu	 uz	 savu	 jauno	
mājvietu,	bija	1825.	gadā	latviešu	valodā	
izdotā	Lambsdorfu	dzimtas	Bībele.	Akci-
jas	rezultātā	jaunajā	bibliotēkā	nonāca	vai-

	 Piektdienas	ir	tās	dienas,	kad	skolās	pa-
rasti	svin	svētkus.	Arī	24.	janvāra	pēcpus-
dienā	Liepupes	vidusskolā	tika	svinēti	svēt-
ki	par	godu	grāmatām	un	lasītājiem	-	todien	
norisinājās	Bērnu un jauniešu žūrijas	 no-
slēguma	pasākums.
	 Vispirms	 Liepupes	 pagasta	 bibliotēkas	
vadītāja	Sarmīte	Zvīne	sveica	čaklākos	la-
sītājus,	 dāvinot	 viņiem	piemiņas	 pildspal-
vas.	 Tad	 skolas	 bibliotekāre	 Sandra	 Zaķe	
uzdeva	 jautājumus	par	Bērnu un jauniešu 
žūrijas	 vēsturi	 un	 aktivitātēm,	 bet	 parei-
zo	 atbilžu	 autori	 saņēmu	 saldas	 balviņas.	
Viens	no	 jautājumiem	bija	par	pasākumu,	
kas	norisinājās	18.	janvārī	Rīgā.	Bērni	ļoti	
labi	zināja,	ka	tas	bija	Gaismas ceļš	jeb	grā-
matu	ķēde,	kad	uz	Nacionālās	bibliotēkas	
jauno	ēku	tika	pārvietotas	pirmās	grāmatas.	
Pēc	uzaicinājuma	arī	Liepupes	skolas	bērni	
izveidoja	simbolisku	ķēdi	ar	grāmatām,	kas	
piedalījās	Bērnu žūrijā.	Tad,	vēl	pāršķirstot	
un	pat	pasmaržojot,	grāmatas	tika	izvieto-
tas	izstādē.	
	 Lai	 piedalītos	 viktorīnā,	 bija	 jāsadalās	
komandās	 -	 tās	 tika	 izlozētas	 ar	 dažādu	
krāsu	lapiņu	palīdzību,	ko	pasākuma	orga-
nizatori	 jau	 iepriekš	 bija	 pielīmējuši	 zem	
krēsliem.	 Izveidoto	 komandu	 dalībnieki	
vispirms	parādīja	savas	zināšanas,	sastājo-
ties	vārdu	alfabētiskā	secībā.	Tad	uzdevumi	
sekoja	cits	citam.	Vajadzēja	salikt	puzli,	kas	

veido	grāmatu	vāka	ilustrāciju.	Taču,	lai	pā-
rējie	varētu	 atminēt	grāmatas	nosaukumu,	
bija	vajadzīgs	arī	aktiera	talants,	jo	grāma-
tas	 nosaukumu	 grupai	 vajadzēja	 parādīt	
Mēmajā šovā.	Erudīcijas	testā	nācās	gudrot	
atbildes	uz	10	jautājumiem,	protams,	sais-
tītiem	ar	grāmatām	un	lasīšanu.	Komandu	
rezultāti	bija	 ļoti	 līdzīgi,	 tāpēc	katrs	pasā-
kuma	dalībnieks	saņēma	saldu	balviņu,	bet	
uzvaras	aplausus	-	baltā	komanda.
	 Sākumskolas	 audzēkņu	 vidū	 pasākumā	
aktīvi	 darbojās	 6.	 klases	 meitenes	 Aija,	
Beatrise	un	Una,	kā	arī	septītklasniece	Je-
katerina.	Meitenes	prezentēja	pašu	veidoto	
plakātu	par	žūrijas	grāmatām,	kā	arī	atbil-
dīgi	 vadīja	mazos	 skolasbiedrus	komandu	
darbā,	 neatpaliekot	 no	 skolotājām	 Daigas	
un	Ivetas.	Noslēgumā	čaklākos	un	erudītā-
kos	 dalībniekus	 grupu	 vadītāji	 individuāli	
sveica	ar	krāsainiem	baloniem	un	nākamo	
tikšanos	 norunāja	 drīz	 -	 februārī	 jāsvin	
Margaritas	Stārastes	100.	dzimšanas	diena.
	 Jācer,	ka	šis	pasākums	veicinās	skolēnos	
lasītprieku,	 skolotājos	 -	vēlēšanos	motivēt	
bērnus	 lasīt,	 bet	 bibliotekāros	 vēlmi	 pie-
dalīties	 arī	 nākamajā	 Bērnu un jauniešu 
žūrijā,	 piedāvājot	 jaunas	 un	 interesantas	
grāmatas.

Anda Alsberga,
Vecāku žūrijas dalībniece

Svētki lasītājiem un grāmatām

	 17.	janvārī	Ainažu	bibliotēkā	noslēdzās	
Bērnu žūrija 2013	grāmatu	vērtēšanas.	Šo-
gad	tajā	piedalījās	24	eksperti.	Katrā	kla-
šu	 grupā	 noteicām	 grāmatu	 -	 uzvarētāju.	
Šogad	tās	ir:	Janoša	Ak, skaistā Panama:	
seši stāsti par tīģeri un lāci, Ulfa	Starka 
Diktators, Paula	 van	Lona Šausmu auto-
buss, Lorijas	 Holsas	 Andersones Runāt. 
Paldies	 lasītājiem,	kuri	 izrādīja	 iniciatīvu	
un	 pieteicās	 par	 ekspertiem!	 Sevišķi	 jā-
atzīmē	 čaklākie.	 Tie	 ir	 Loreta	 Čekāļina,	
Dace	Jaunbalode,	Nikija	Pabērza,	Gabrie-
la	Nikonova,	Valts	Līdaks,	Liāna	Arta	Per-
sidska,	Samanta	Ābola,	Sabīne	Kalmača,	
Markuss	 Kalmačs,	 Samanta	 Kānīte,	 Sa-
manta	Grāvīte,	Ance	 Laiviņa	 un	Rainers	
Čekāļins.
	 Pasaku	 istabā	 ekspertiem	 bija	 saga-
tavoti	 nelieli	 pārbaudījumi,	 lai	 atcerētos	
vērtējamās	 grāmatas.	 Spēlējām	 Mēmo 

šovu	 -	 vajadzēja	 atminēt	 dažādus	 vārdus	
no	 šo	 grāmatu	 nosaukumiem.	 Eksperti	
tika	sadalīti	trijās	komandās,	un	katrai	va-
jadzēja	 izgatavot	Bērnu žūrijas	 reklāmas	
plakātu.	 Tie	 izdevās	 gana	 interesanti,	 ar	
jautriem	 zīmējumiem	un	 aicinājumu	kļūt	
par	grāmatu	ekspertiem.	Varējām	lasīt	šā-
dus	saukļus:	Lasi un paliec gudrāks!, Lasīt 
nav tik slikti!, Aicinām piedalīties Bērnu 
žūrijā!	Bija	izteikts	priekšlikums:	Par kat-
ru izlasīto grāmatu saņem Huba Buba!
	 Pasākuma	noslēgumā	žūrijas	dalībnieki	
saņēma	bibliotēkas	pateicības	un	piemiņas	
balvas	un	tika	cienāti	ar	īpašo	kliņģeri	un	
veselīgu	tēju.	Paldies	visiem	žūrijas	dalīb-
niekiem	par	sadarbību,	kā	arī	darba	grupai,	
kas	atbalstīja	un	palīdzēja	žūrijas	darbā.

Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas bibliotekāre

Bērnu žūrija Ainažos

	 Brīnišķīgu	100	gadu	jubileju	2.	februārī	
svinēja	mums	 visiem	 pazīstamo	 un	mīļo	
grāmatu	ilustratore	un	rakstniece	Margari-
ta	Stāraste.	Daudziem	tieši	viņas	ilustrētās	
grāmatas	bija	pirmā	izlasītā	grāmata.
	 Lai	domās	sveiktu	jubilāri,	Salacgrīvas	
bibliotēkas	 bērnu	 literatūras	 centrā	 trīs	
dienas	 pulcējās	 Salacgrīvas	 vidusskolas	 
2.	 -	 4.	 klašu	 skolēni.	 Viņi	 katrs	 bija	 at-
nesuši	no	mājām	un	 lasījuši	M.	Stārastes	
darbus,	zīmējuši	un	no	plastilīna	veidojuši	
pasaku	tēlus.	
	 Kad	bērni	bija	aplūkojuši	māksliniecei	
veltīto	 izstādi,	 varējām	 parunāt	 par	 pašu	
mākslinieci.	 Viņi	 bija	 pārsteigti,	 redzot	
fotogrāfijas,	 kurās	Margarita	 Stāraste	 70.	
gados	viesojās	Salacgrīvā.	Biju	sagatavo-
jusi	viktorīnu	par	viņas	darbiem.	Par	katru	
pareizu	 atbildi	 skolēns	 saņēma	 grāmatzī-
mi.	Beigās	tam,	kurš	bija	savācis	visvairāk	
zīmju,	tika	maza	balviņa.	Bet	lai	gandarī-

jums	un	atmiņas	par	šo	pasākumu	būtu	vi-
siem,	katrs	saņēma	savdabīgu	grāmatzīmi	
ar	mākslinieces	zīmējumu.	
	 Salacgrīvas	 bibliotēkas	 bērnu	 literatū-
ras	 centrā	 līdz	15.	martam	 jebkuru	gaida	
interesanta	izstāde	-	Salacgrīvas	vidussko-
las	 4.	 klašu	 skolēnu	 zīmētie	 un	 veidotie	 
M.	Stārastes	varoņi.	Nepaejiet	garām,	var-
būt	arī	viņu	vidū	aug	kāds	liels	talants!
	 Kad	jautāju	bērniem,	kas	nepieciešams,	
lai	uzzīmētu	šādas	mīļas	ilustrācijas,	kāda	
meitenīte	man	atbildēja:	- Ļoti jāmīl viss, 
kas uz zemes!	Paldies	māksliniecei	par	šo	
mīlestību	un	viņas	brīnišķīgajiem	rūķiem,	
tauriņiem,	kukainīšiem!	

Gunta Zeme,
Salacgrīvas bibliotēkas bērnu literatūras 

centra vadītāja- metodiķe

 P.S. 18.	februārī	valstī	tika	pavēstīts,	ka	
māksliniece	aizgājusi	Aizsaulē.

Margaritas Stārastes jubileja 
Salacgrīvas bibliotēkā

	 24.	februāris	ir	Igaunijas	
Republikas	neatkarības	die-
na.	 Pagājušā	 gada	 nogalē,	
apmeklējot	 Pērnavas	 mu-
zeju,	uzzinājām	interesantu	
faktu	 -	 Igaunijas	 Neatkarī-
bas	deklarācija	publiski	tika	
nolasīta	1918.	gada	23.	feb-
ruārī	tieši	Pērnavā.	24.	feb-
ruārī	Tallinā	sāka	darboties	
jaunā	valdība,	un	jau	1919.	
gadā	tika	nolemts,	ka	Neat-
karības	diena	būs	nevis	23.,	
bet	24.	februāris.
	 Tā	kā	esam	tuvi	kaimiņi,	
mums	 ir	 arī	 daudz	 kopīga.	
Mūsu	 muzeja	 krājumā	 no-
nākušas	 dažas	 fotogrāfijas	 no	 Pērnavas.	
Tās	muzeja	krājumā	kā	dāvinājumu	esam	
saņēmuši	no	Zentas	Podziņas.	
	 Mūsu	novadniece	Alīne	Veide	kā	jauna	
meitene	 ieradusies	 Pērnavā	 ar	 nelielu	 lā-
dīti,	 ko	 vēlāk	 radiem	 rādījusi	 un	 saukusi	
par	savu	laimes	lādi.	Tik	vien	mantu	bijis	
līdz,	cik	tajā	var	ielikt.	Čakli	strādājot	pie	

Salacgrīvas muzeja 
dārgumi

saimniekiem,	arī	šujot	drēbes,	sapelnīts	tik	
daudz,	lai	atvērtu	Pērnavā	restorānu.	
	 Tāds	 šoreiz	 mūsu	 stāsts	 par	 kaimiņu	
pilsētu.	Šogad	visi	oficiālie	Igaunijas	Ne-
atkarības	dienas	pasākumi	notiek	tieši	Pēr-
navā.	Apsveicam	svētkos!	

Iveta Kalniņa,
Salacgrīvas muzeja krājuma glabātāja

Alīne apprecējās ar igauni Arturu Poltsamu, kuram 
piederējusi aptieka

http://www.tautasgramatuplaukts.lv
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	 Salacgrīvas	novada	pensionāru	biedrībā	
darbs	nerimst	cauru	gadu.	Pavasarim	tuvo-
joties,	atkal	dzimst	jaunas	ieceres.	Biedrī-
bas	priekšsēdētājai	Aijai	Kirhenšteinei	un	
pārējiem	valdes	locekļiem	drīz	būs	jālemj,	
kā	veiksmīgāk	noorganizēt	biedru	kopsa-
pulci,	jo	vairs	nav	tālu	valdes	pārvēlēšanas	
laiks.	Arī	organizācijas	biedriem	vajadzē-
tu	nopietni	pārdomāt,	kādus	kandidātus	iz-
virzīt	darbam	jaunajā	valdē,	jāapsver,	kas	
labs	paveikts	 iepriekšējā	gadā	un	kas	vēl	
darāms,	 lai	biedrības	aktivitātēs	 iesaistītu	
aizvien	lielāku	senioru	skaitu.	2014.	gada	
28.	 jūnijā	 ieplānoti	 novada	Senioru	 svēt-
ki.	Valde	no	biedriem	gaida	jaunas	idejas,	
lai	tos	padarītu	vēl	interesantākus.	Bet,	lai	
nopietni	domātu	par	nākotni,	ir	īstais	brī-
dis	 pārcilāt	 atmiņā,	 kas	 darīts	 pagājušajā	
gadā,	kas	 šajā	 laikā	pieredzēts,	 iegūts	un	
izjusts.	Senioru	aktīvajai	daļai	ir,	ko	atce-
rēties.
	 Salacgrīvas	 pensionāriem	par	 tradīciju	
kļuvusi	 piedalīšanās	 lielajā	 pavasara	 sa-
kopšanas	talkā.	Pērn	darbalauks	bija	kap-
sētas	apkārtne,	kur	iznāca	nopietni	pastrā-
dāt,	lai	aizvāktu	atkritumu	kaudzes	un	no-
grābtu	lapas	plašā	teritorijā.	Ar	pensionāru	
paveikto	 ļoti	 apmierināta	 bija	 kapsētas	
pārzine	Anita	Dzirnupe,	kura	pēc	talkoša-
nas	visus	cienāja	ar	cepumiem	un	tēju.

	 Pateicoties	 novada	 domes	 atbalstam,	
izveidojusies	 jauka	 tradīcija	 apsveikt	
novada	 vecos	 ļaudis	 viņu	 lielajās	 jubile-
jās.	Šo	pienākumu	ar	 lielu	 atbildību	veic	
priekšsēdētāja	 A.	 Kirhenšteine,	 valdes	
locekle	Velta	 Zariņa	 un	Mārīte	 Uzkalne.	
Divas	 reizes	 mēnesī	 viņas	 apciemo	 gan	
pilsētā,	gan	pagasta	lauku	sētās	dzīvojošos	
seniorus	 jubilārus,	 davinot	 nelielas,	 bet	
noderīgas	veltes,	kas	sagādātas	par	novada	
domes	piešķirtajiem	līdzekļiem.
	 Mūsu	senioru	vidū	ir	daudz	teātra	cie-
nītāju.	 Par	 viņiem	 rūpējas	 bijusī	 kultūras	
darbiniece,	padomes	 locekle	Gunta	Kari-
ņa.	Viņas	uzdevumos	ietilpst	pārzināt	izrā-
des	lielākajos	Latvijas	teātros	un	noskaid-
rot,	kuras	 izrādes	seniori	vēlētos	noskatī-
ties.	Viņa	iegādājas	biļetes	un	kopā	ar	Aiju	
rūpējas	par	transportu.	Februārī	Valmieras	
teātrī	skatījāmies	M.	Bulgakova	lugu	Zoi-
kina kvarķira,	 Martā	 Nacionālajā	 teātrī	
V.	 Šekspīra	Venēcijas tirgotāju,	 2.	 jūnijā	
turpat	Žurka ne-būs!	Teātra	apmeklējumi	
turpināsies	arī	šajā	gadā.
	 Priecē	arī	 tas,	ka	seniori	draudzējas	ar	
sportu.	 Lielā	 cieņā	 ir	 nūjošana.	 Īstenojot	
Borisa	un	Ināras	Teterevu	fonda	atbalstīto	
Salacgrīvas	pensionāru	biedrības	projektu,	
tika	 iegādāti	 šādai	 aktivitātei	 vajadzīgie	
nūju	komplekti,	 tāpat	dažiem	ir	savs	per-

Salacgrīvas pensionāru biedrībā rosība
visa gada garumā

sonīgais	 inventārs.	 Pēc	 tam,	 kad	 kopīgās	
nodarbībās	apgūtas	iemaņas,	ir	iespēja	nū-
jot	gan	pa	vienam,	gan	pulciņā.	Kustības	
un	svaigais	gaiss	lieliski	uzlabo	veselību.	
Sportiskākie	un	gados	jaunākie	pērn	devās	
izbraukumos	 ar	 velosipēdiem.	 Pavasara	
pusē	 maršruts	 veda	 Svētciema	 virzienā,	
kur	 netālu	 no	 jūras	 atrodas	 atpūtas	māja	
Kosīši.	 Prieks	 bija	 gan	 par	 pašu	 braucie-
nu,	gan	Kosīšu	 skaisto	apkārtni.	Otrs	ve-
lobrauciens	 rudens	 pusē	 veda	 pa	 Salacas	
krastu	 līdz	 Stienūžiem.	 Vasarā	 paredzēts	
brauciens	 kopā	 ar	Alojas	 senioriem.	 Par	
īstu	sporta	pasākumu	var	uzskatīt	arī	lielis-
ko	braucienu	dzērvenēs	uz	Laugas	purvu	
pie	 dzērveņu	 audzētāja	 zinātnieka	Andra	
Anša	 Špata.	 Lieliska	 izvingrošanās	 kopā	
ar	veselīgu	papildinājumu	ziemas	vitamī-
nu	krājumiem!	14.	septembrī	senioru	koris	
Salaca	 saņēma	 uzaicinājumu	 piedalīties	
10.	Senioru	sporta	olimpiādē	Ādažos,	kur	
sabrauca	 sirmie	 sporta	 cienītāji	 no	 dažā-
diem	 Latvijas	 novadiem.	Veiksmīgi	 star-
tējām	un	nobeigumā	kopā	ar	mājiniekiem	
un	 pārējiem	 viesiem	 sniedzām	 nelielu	
koncertu.
	 Jāmin	arī	kāds	vārds	par	 svētkiem,	ko	
mūsu	 novada	 pensionāri	 prot	 svinēt	 ar	
izdomu	un	no	visas	sirds.	Liels	notikums	
bija	16.	jūnijā	sarīkotie	Pensionāru	svētki	
Salacgrīvas	 Zvejnieku	 parka	 estrādē.	 Tie	
prasīja	 rūpīgu	 izplānošanu	 un	 nopietnu	
iepriekšēju	 sagatavošanos,	 lai	 pasākums	
izvērstos	 daudzkrāsains,	 sirsnīgs	 un	 ne-
aizmirstams.	Ilgi	pirms	tam	priekšsēdētā-
ja	A.	Kirhenšteine	 kopā	 ar	G.	Kariņu	un	 
V.	 Zariņu	 atlika	 pie	 malas	 savus	 ikdie-
nas	darbus	un	darīja	visu,	 lai	Pensionāru	
svētkos	 viss	 būtu	 gods	 godam	 -	 lai	 būtu	
jauks	koncerts,	atraktīvas	sporta	spēles,	lai	
ierastos	viesi	no	citām	pensionāru	biedrī-
bām	ar	saviem	priekšnesumiem.	Pie	mums	
viesojās	 sieviešu	ansamblis	no	Lēdurgas,	
Ādažu	vīru	kvartets	Gunāra	Freidenfelda	
vadībā,	vīru	ansamblis	no	Limbažiem,	ne-
nogurdināmās	un	brašās	dejotājas	Jautrās 
vecmāmiņas	 no	 Staiceles,	 jauktais	 koris	
Sudrablāse	 un	 vīru	 koris	Baltie bērzi	 no	
Valmieras.	Uz	koncertu	bija	ieradies	prāvs	
pulks	salacgrīviešu,	kā	arī	mūsu	novadnie-
ki	 un	 seniori	 no	Ainažiem	 un	 Liepupes.	
Lielu	jautrību	sagādāja	piedalīšanās	sporta	
spēlēs.	 Pēc	 koncerta	 visi	 varēja	 cienāties	
ar	 tradicionālo	 salacgrīviešu	 lašu	 zupu,	
krietni	izdejoties	un,	saulei	norietot,	prie-
cāties	par	salūtu.	Senioru	koris	Salaca	un	
deju	kolektīvs	Saiva	piedalījās	Līgo	svēt-
kos	 pilskalnā,	 kur	 tēloja	 kaimiņmāju	 lī-
gotājus	R.	Blaumaņa	 lugā	Skroderdienas 

Silmačos.	Gada	noslēguma	pasākums	bija	
Salacgrīvas	 pagasta	 pensionāru	 Ziemas-
svētku	 eglīte	 21.	 decembrī	 Salacgrīvas	
kultūras	 namā.	 Uz	 šiem	 jaukajiem	 svēt-
kiem	 ar	 autobusu	 tika	 atvizināti	 seniori	
no	visiem	attālākajiem	pagasta	nostūriem.	
Ieradās	ari	pārstāvji	no	Liepupes	un	Aina-
žiem.
	 Iepriekšējā	 gada	 nogale	 korim	 Salaca 
un	 diriģentei	Artai	 Zundei	 nebija	 nekāds	
pēcdziesmusvētku	 atpūtas	 laiks.	 12.	 ok-
tobrī	salacietes	ar	savām	dziesmām	sirsnī-
gi	sveica	folkloras	kopu	Cielava	25	gadu	
jubilejā.	 16.	 novembrī	 koris	 piedalījās	
Latvijas	 valsts	 95.	 gadskārtas	 koncertā	
Salacgrīvā,	bet	8.	decembrī	Salacas	sievas	
bija	 to	 8	 senioru	 koru	 pulkā,	 kas	 sadzie-
dājās	 Valmieras	 kultūras	 centrā.	 Liekas,	
ka	 tovakar	 no	 kora	 repertuāra	 vissirsnī-
gāk	 izskanēja	 Zigmara	 Liepiņa	 dziesma	
ar	Kaspara	Dimitera	vārdiem	Vienīgā.	To	
dziedājām	kopā	ar	vīru	kori	Baltie bērzi.	
Diriģēja	A.	 Zunde.	 19.	 decembrī	 ar	 Zie-
massvētku	 dziesmām	 koris	 iepriecināja	
rehabilitācijas	 centra	 Brīze	 iemītniekus.	
Salacas	 dziesmas	 skanēja	 arī	 pensionāru	
Ziemassvētku	eglītē.
	 Seniorus	 ceļotājus	 vasarā	 iepriecināja	
divas	 lieliskas	 ekskursijas	 uz	 Kurzemi.	
Tās	organizēja	A.	Kirhenšteine.	Kā	visos	
Aijas	plānotajos	ceļojumos,	arī	šoreiz	kat-
ra	 diena	 bija	 rūpīgi	 pārdomāta,	 ik	 vietā,	
ar	ko	bija	paredzēts	iepazīties	tuvāk,	mūs	
sagaidīja	 zinošs	 gids	 vai	 privātā	 muzeja	
saimnieks.	Krājās	 jauni	 iespaidi,	 pie	 tam	
jutāmies	 bezrūpīgi	 un	 labi	 atpūtušies,	 jo	
nevajadzēja	domāt,	kur	ēdīsim	pusdienas	
un	pārlaidīsim	nakti.	Aija	par	to	visu	bija	
parūpējusies.	
	 18.	jūnijā	devāmies	2	dienu	ekskursijā	
Kurzemes labumus meklējot.	Par	šo	brau-
cienu	varētu	rakstīt	un	rakstīt,	taču	mēģi-
nāšu	īsi	un	būtiski	raksturot	to,	ko	redzē-
jām.	 Pirmais	 apskates	 objekts	 bija	 Nor-
munda	 Skauģa	 pasaule	 -	maizes	 ceptuve	
Lāči.	Ļoti	rūpīgi	kopta	apkārtne.	Balti	ie-
tērpti,	devāmies	vērot,	kā	top	slavenā	Lāču 
maize.	Īpašā	ritmā	-	kā	dejodami	-	kustas	
puiši	ar	neparasti	garām	lizēm,	pārceldami	
karstus	maizes	klaipiņus	no	vienas	krāsns	
citā.	Smagi	un	karsti,	bet	puiši	smaida	un	
teic,	 ka	 esot	 pieraduši.	 Mums	 piedāvāja	
cepumu	 mīklu,	 viļājām	 burtiņus,	 kliņģe-
rīšus	 un	 cipariņus.	 Kamēr	 ložņājām	 pa	
ceptuves	telpām,	tie	bija	jau	izcepti	un	aiz-
nesti	uz	kafejnīcu,	kur	varējām	tos	nogar-
šot	vai	vest	uz	māju	mazbērniem.	Skaisti	
strādā	N.	Skauģis	un	viņa	komanda,	visa	
Latvija	mielojas	ar	gardo	Lāču	maizi!	Salacas pārstāvji slēpo 10. Senioru sporta olimpiādē Ādažos

	 5.	 februārī	 Salacgrīvas	 kultūras	 namā	
pulcējās	fotobiedrības	Salacgrīva	biedri,	lai	
kopīgi	atvērtu	kastes,	uzstādītu	un	iemēģi-
nātu	par	projekta	līdzekļiem	iegādāto	jauno	
fotostudijas	tehniku.
	 Pagājušā	 gada	 pavasarī,	 fotobiedru	
mudināta,	 biedrības	 vadītāja	 Līga	 Gulbe	
uzrakstīja	 un	 iesniedza	 projektu	 Ieslēdz 
gaismu	 Eiropas	 Lauksaimniecības	 fonda	
lauku	attīstībai	(ELFLA)	pasākumam	Lau-
ku ekonomikas dažādošana un dzīves kva-
litātes veicināšana vietējo attīstības stra-
tēģiju īstenošanas teritorijā	 rīcībā	 Brīvā 
laika pavadīšanas infrastruktūras attīstība 
vietējiem iedzīvotājiem dzīves kvalitātes 
uzlabošanai un veicināšanai.	Pirmā	atbilde	
no	Lauku	 atbalsta	 dienesta	 bija	 noraidoša	
-	 pietrūka	 punktu,	 lai	 projektu	 atzītu	 par	
atbalsta	 vērtu.	Taču	 pēc	 neilga	 laika	Līgu	
un	fotogrāfus	pārsteidza	zvans	un	vēstule,	
kurā	 skaidri	 bija	 norādīts	 -	 finansējums	 ir	
piešķirts,	atliek	vien	projektu	īstenot.	Pagā-
jušā	gada	nogalē	un	šī	gada	sākumā	saņem-
ta	 fototehnika	 un	 aprīkojums,	 lai	 mācītos	

strādāt	profesionāli.	Kad	visa	iegādātā	teh-
nika	 bija	 izpakota,	 fotogrāfi	 priecājās	 par	
foto	 un	 gaismas	 statīviem,	 saliekamajiem	
atstarotājiem,	 auduma	 foniem,	 moderno	
eksponometru	un	vēl	daudzām	noderīgām	
lietām.	
	 Biedrības	vadītāja	L.	Gulbe	atgādināja,	
ka	biedrība	dibināta	2008.	gada	martā.	- Šo 
sešu gadu laikā fotografēt esam mācījušies 
gan teorētiski, gan praktiski. Par biedrībai 
piešķirtajiem pašvaldības līdzekļiem vairā-
ku gadu laikā esam iegādājušies dažādas 
fotostudijas lietas - studijas lampas, mazos 
lietussargus  - un citu. Darbojoties esam 
secinājuši - ar esošo aprīkojumu nevaram 
gūt labus rezultātus. Izmantojot jauno foto-
studijas aprīkojumu, varēsim visi kopā un 
katrs atsevišķi radoši attīstīties un pilnvei-
doties, tā paplašinot fotobiedrības dalīb-
nieku zināšanu loku un darbošanās lauku. 
Varēsim piesaistīt Latvijas profesionālos 
fotogrāfus apmācībai. Tāpat varēsim pie-
dalīties fotokonkursos, kuros augstu vērtē 
fotogrāfijas kvalitāti,	-	viņa	uzskaitīja.

Iemēģinot jauno fotostudijas tehniku, Ivars prasa Ivanam, vai tā būs labi. Savukārt 
Līga smejot vīrus uzmundrina: - Jā, tā būs labi! To ar savu fotoaparātu piefiksē Dzintra

Salacgrīvas fotogrāfi 
Ieslēdz gaismu

	 Salacgrīvas	novada	fotobiedrība	nu	va-
rēs	piedāvāt	apmācību,	kā	strādāt	ar	studi-
jas	aprīkojumu,	kā	veidot	augstas	kvalitātes	
fotosesijas,	 portretus	 u.c.	 Tas	 dos	 iespēju	
ikvienam	 sevi	 pilnveidot	 fotomākslā,	 kā	
arī	piesaistīs	jaunus	interesentus.	Biedrības	
darbība	paplašināsies.

	 Fotogrāfi	vienojās	jau	drīz	sanākt	un	jau-
no	fotostudijas	tehniku	izmēģināt.	
	 Projekta	 kopējās	 izmaksas	 bija	 2765	
ei	ro,	no	kuriem	90%	ir	ELFLA	un	10%	-	
biedrības	finansējums.

Ilga Tiesnese



SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS   l   72014. gada 25. februāris

	 Tālāk	ceļš	veda	uz	Lesteni.	No	slavenās	
Lestenes	baznīcas,	kas	pirms	kara	lepojās	
ar	 vietējo	 kokgriezēju	 izciliem	 darbiem,	
nu	palikušas	tikai	fotogrāfijas	un	daži	kan-
celes	pamatnes	fragmenti,	pēc	kara	glabā-
ti	Rundāles	 pilī.	 Stalta	 baznīca	 ar	 šāviņu	
rētu	izvagotu	un	sacaurumotu	fasādi.	Iekšā	
staigā	caurvējš,	ledaina	elpa	plūst	un	plūst.	
Vai	 tās	ir	kritušo	dvēseles	no	milzīgā	ka-
pulauka	 turpat	 blakus?	 Ārā	 karsē	 saule,	
saldi	 tvan	 sarkanas,	 rozā	 un	 baltas	 rozes	
pie	pelēkām	simtiem	metru	garām	sienām,	
uz	kurām	vārdi,	vārdi,	vārdi.	Nesaskaitāmi	
kā	oļi	jūrmalā,	kā	zvaigznes	debesīs...	Bet	
mūsu	Dzidriņa	Pole	sava	tēva	vārdu	tomēr	
atrada.	
	 Pieklusuši	 un	 domās	 nogrimuši,	 ripo-
jām	 uz	 Skrundas	 pusi.	 Bijusī	 Sieksātes	
pils	 un	 saimniecības	 ēka	 tai	 blakus	 nu	 ir	
piensaimniecības	 muzejs,	 ko	 1985.	 gadā	
izveidoja	 Liepājas	 piena	 kombināta	 di-
rektors	Mārtiņš	Sesks.	Varējām	šeit	slaukt	
govi,	 diemžēl	 mākslīgu.	 Separējām	 īstu	
pienu	un	kūlām	 īstu	 sviestu,	ko,	uz	 rupj-
maizes	 uzziestu,	 dabūjām	 nogaršot.	 No-
kļuvuši	Liepājā,	paēdām	sātīgas	pusdienas	
un	kopā	ar	gidu	autobusā	apbraucām	pil-
sētu.	 Izstaigājām	muziķu	 slavas	 aleju	 un	
paklusējām	pie	Mārtiņa	Freimaņa	un	Jāņa	
Groduma	 roku	 nospiedumiem.	 Tad	 ceļš	
mūs	veda	uz	Karostu,	kas	pamazām	sākusi	
atbrīvoties	 no	 gruvešiem.	 Nonācām	 Ka-
rostas	cietumā	un	tā	uz	kādu	laiciņu	tikām	
iespundēti	karcerī,	jo	bijām	par	daudz	pļā-
pājuši	 un	 smējušies.	 Kad	 uzraugs	 mums	
sacīja,	ka	mēs	esam	niecības,	pīšļi	un	pu-
tekļi,	braši	atbildējām:	-	Tieši tā!	Ar	to	no-
slēgumā	bijām	nopelnījuši	 šņabja	mēriņu	
un	ķilavmaizi.
	 Vakars	mūs	panāca	Rucavā,	kur	 tikām	
viesmīlīgi	 uzņemti	 saieta	 namā	 Jumītis.	
Netālu	 vidusskola,	 kurā	 mācījies	 mūsu	
fotomākslinieks	 un	 novada	 hronists	 Ar-
vīds	 Šimis,	 kurš	 dzimis	 šaipusē.	 Netālu	
no	naktsmītnes	rūpīgi	kopts	arborētums	-	 
dendroloģiskais	dārzs,	ko	jau	15	gadu	vei-
do	Ināra	Bondare,	bijušā	ainažnieka	Mār-
tiņa	 Bondara	māte.	 Staigājām	 pa	 līkloču	
celiņiem	 un	 priecājāmies	 par	 neparasta-
jiem	skujeņiem,	tūjām,	svešādiem	kokiem	
un	 lielo	 rododendru	 dažādību.	 Liela	 to	
daļa	gan	bija	jau	noziedējusi.	Otrās	dienas	
rīts	aizveda	mūs	uz	Rucavas	etnogrāfisko	
māju	 Zvanītāji.	 Klausījāmies	 rucavnieku	
dziesmas	un	viņu	savdabīgo	izloksni,	kurā	
jūtama	 turpat	blakus	dzīvojošo	 lietuviešu	
valodas	ietekme.	Apbrīnojām	vietējo	rok-
darbnieču	darināto	Rucavas	novada	grez-
no	tautastērpu,	košos	cimdus,	zeķes,	drel-
ļu	rakstā	austos	galdautus	un	dvieļus.	Pēc	
tam	apskatījām	1874.	gadā	celto	luterāņu	
baznīcu	 un	 devāmies	 iepazīties	 ar	 Jāņa	
Pūķa	mūzikas	instrumentu	kolekciju.	Tajā	
redzamo	ļoti	grūti	skopos	vārdos	aprakstīt,	
jebkurā	 gadījumā	 ļoti	 daudz	 interesanta	
paliks	 nepateikts.	 Tas	 ir	 savdabīgs	 mu-

zejs,	kur	ir	ne	tikai	mūzikas	
instrumenti,	 bet	 arī	 daudz	
priekšmetu,	 kas	 liecina	 par	
saimnieka	 neparasto,	 laba	
piedzīvojumu	romāna	cienī-
go	 dzīves	 gājumu.	Viņš	 no-
demonstrē	katru	no	paša	 iz-
gudrotajiem	un	darinātajiem	
instrumentiem.	Dažs	skanēja	
visai	 komiski,	 tādi	 domāti	
muzicēšanai	 kāzās	 vai	 citos	
jautros	 saietos.	Atvadījušies	
no	 J.	 Pūķa,	 turpinājām	 ceļu	
uz	Nīcas	pusi.	Nīcas	muzejā-
senlietu	 krātuvē	 uzzinājām,	
ka	 katrai	 jaunai	 meitai,	 lai	
izietu	pie	vīra,	bijis	 jānoada	
300	 cimdu	 pāru	 un	 jānoauž	
linu	 audums	 skaistā	 rakstā,	
lai	 visiem	 dzimtas	 vīriem	
iznāktu	gan	bikses,	gan	svār-
ki.	 Vēl	 uzzinājām,	 ka	 īstos	
Nīcas	 brunčos	 apakšmalā	
iestrādāta	 resna	 5	 m	 gara	
virve,	 lai	 tie	 turētos	kuplāk.	
Šie	pašaustie	sarkanie	brunči	
bija	ļoti	smagi.	Klausījāmies	
stāstu	par	dzīvi	Nīcas	nova-
dā	agrāk	un	 tagad	 īstā	nīce-
nieku	izloksnē.	Pēc	tam	cie-
mojāmies	Drāznieku	mājā,	kur	saimniece	
izveidojusi	izcilu	daiļdārzu.	Milzīga	augu	
dažādība,	 tie	 sagrupēti	 atsevišķos	 sekto-
ros,	lai	plašais	dārzs	būtu	kompozicionāli	
vieglāk	uztverams.	Darbs,	kas	te	ieguldīts	
katrā	 zemes	 pēdā,	 ir	 apbrīnas	 un	 cieņas	
vērts.	 Mājupceļā	 iegriezāmies	 Bernātos,	
lai	 sasveicinātos	 ar	 dižjūru,	 kas	 saņēma	
mūs	ar	viegliem	viļņu	šļakstiem	un	skar-
bi	dzedru	elpu.	Dodoties	projām	no	plašā	
un	 varenā	 ūdens	 klaja,	 pa	 ceļam	 iegrie-
zāmies	 atpūtas	mājā	Sīpoli,	 kur	 saimnie-
ko	Visvaldis	Vecvagars.	Arī	šeit	aiz	pāris	
teikumiem	 slēpjas	 vesels	 garš	 stāsts,	 kas	
ikvienam	 atklāsies,	 šo	 neparasto	 zemes	
stūrīti	 apmeklējot	 -	 sirsnīgi	 iesaku	 to	da-
rīt.	 Tur	 var	 apskatīt	 lielāko	 dzirnakmeņu	
kolekciju	Latvijā	 un	 dzirdēt	 stāstu,	 kā	 tā	
izveidota.	 Plašā	 mājas	 apkārtne	 izkopta	
un	apaudzēta	kokiem	un	citiem	dekoratī-
viem	augiem,	lai	gan	teritorijas	pamatne	ir	
tīra	kāpu	smilts.	Izveidoti	zālieni,	veselas	
celiņu	 sistēmas	 ar	 bruģa	 segumu,	 neliela	
estrāde,	dīķis,	ugunskura	vietas.	Redzams,	
ka	saimnieks	spēkus	un	laiku	nav	žēlojis.	
Atceļā	bija	laiks	atcerēties	un	pārdomāt	re-
dzēto.	Cik	labi	apzināties,	ka	mūsu	zemītē	
mīt	 tik	daudz	neparastu,	 ļoti	 talantīgu	un	
darbīgu	cilvēku,	kuriem	nav	 laika	čīkstēt	
un	 žēloties!	 Viņi	 paši	 veido	 savu	 dzīvi,	
līdz	ar	to	padara	skaistāku	arī	Latviju.	
	 Arī	 nākamā	 ekskursija	 apliecināja	 to	
pašu.	 Tas	 bija	 19.	 septembris.	 Diena	 jau	
saraukusies	 pavisam	 īsa,	 un	 arī	 laikap-
stākļi	mūs	nelutināja.	Taču	brauktgribētā-
ju	 izrādījās	 tik	 daudz,	 ka	Aijai	 vajadzēja	

pasūtīt	 lielo	 autobusu	 ar	 mums	 visiem	
pazīstamo	šoferīti	Ventu	pie	 stūres.	Pelē-
cīgas	miglas	un	 sīka	 lietus	pavadīti,	 taču	
labā	 noskaņojumā,	 devāmies	 caur	 Tuku-
mu,	Dundagu,	Roju	 uz	Mērsragu.	 Prieks	
bija	 iepazīties	ar	Salmu	muzeju	Tukumā.	
Kaut	ko	tādu	mums	līdz	šim	nebija	gadī-
jies	 redzēt.	Visi	 eksponāti	 tur	darināti	no	
salmiem	un	siena.	Tie	izvietoti	gan	pagal-
ma	zālienā,	gan	speciāli	celtās	telpās.	Sal-
mu	beka	ar	sarkanu	cepuri	gandrīz	cilvēka	
augumā,	salmu	pūķis,	gotiņa,	milzīgs	run-
cis	ar	peli	klēpī,	velni	un	raganas	-	cits	īsts	
milzis,	cits	uz	plaukstas	uzliekams	sīkulī-
tis.	Pastendes	Āboliņos	mūs	sagaidīja	ne-
parasti	rosīgs	vīrs	Laimonis	Birzlejs,	kurš	
izveidojis	 pārsteidzošu	 skulptūru	 kolek-
ciju	 no	 Latvijas	 mežos	 atrastiem	 īpatnē-
jiem	koku	 izaugumiem,	bērzu	māzeriem,	
dīvainiem	celmiem	un	koku	zariem.	Koka	
suņi	un	brieži,	mednieks	 ar	 īstu	bisi,	 kas	
izšauj	gaisā	krāsainu	salūta	bumbu,	un	pat	
eleganti	izgorījusies	Donna	Beiža	ar	koka	
galvu.	 Aši	 pārģērbies,	 viņš	 mums	 notē-
loja	 muzicējošu	 iezemieti	 no	 Taizemes,	
parādīja	paša	gatavotās	dārza	mēbeles	no	
sagrieztām	metāla	vannām	koka	ietvaros.	
Šķiroties	viņš	apdāvināja	mūs	ar	paša val-
stī	drukātu	naudu,	kas	stipri	atgādina	latus,	
tikai	daži	zīmējumi	atšķiras,	un	stūrī	grez-
nojas	 saimnieka	 adrese	 un	 telefona	 nu-
murs.	Pirms	Dundagas	 apskatījām	Dainu	
tēvam	Krišjānim	Baronam	 veltīto	Valpe-
nes	akmeņu	piramīdu.	To	izveidoja	mūsu	
novadnieks	tēlnieks	Vilnis	Titāns,	Imanta	
Ziedoņa	Koku	atbrīvošanas	grupas	biedrs.	

Viņš	akmeņos	iekalis	visu	apkārtnē	izpos-
tīto	māju	nosaukumus	kā	piemiņu	kara	un	
padomju	gados	svešumā	aizdzītajiem	kur-
zemniekiem	un	viņu	zudušajām	sētām.
	 Pēc	pusdienām	Dundagas	Pūpolos,	kur	
mūs	 gaidīja	 uz	 ugunskura	 vārīta	 pupiņu	
zupa,	devāmies	uz	netālo	apdzīvoto	vietu	
Pāci,	kur	darbojas	Latvijā	vienīgais	vilnas	
cehs,	kas	ar	savām	vairāk	nekā	100	gadu	
vecajām	 mašīnām	 apstrādā	 mūsu	 zemē	
audzēto	 aitu	 vilnu,	 pārvēršot	 to	 mīkstā,	
skaistos	toņos	nokrāsotā	dzijā.	Mums	bija	
iespēja	 par	 lētāku	 cenu	 iegādāties	 dziju,	
kam	 nav	 nekādu	 sintētisku	 piejaukumu.	
Protams,	mēs	to	izmantojām.
	 Rojā	izstaigājām	Zvejniecības	muzeju,	
kur	mums,	Vidzemes	jūrmalniekiem,	bija	
daudz	redzētu	un	pazīstamu	lietu.	Mērsrags	
sagaidīja	 ar	 tumšiem	 negaisa	mākoņiem.	
Viesojāmies	sētā,	kuras	sirmais	saimnieks	
vācis	 visu,	 ko	 izskalo	 jūra,	 un	 iedvesis	
šiem	 priekšmetiem	 dzīvību.	 Pagalmā	 uz	
vienas	kājas	stāv	stārķis,	pa	zāli	lodā	spo-
ži	melnas	 un	 zaļas	 čūskas	 -	 jūras	 smilšu	
un	 ūdens	 nogludināti	 koku	 stumbri	 un	 
zari	-	cilvēku	figūriņas,	putni,	zvēri,	taure-
ņi...		Jau	satumsis,	kad	noejam	jūras	kras-
tā.	 Ceļas	 vējš,	 uzliesmo	 spožs	 zibens	 un	
sāk	aumaļām	līt.	Steidzamies	uz	autobusu,	
un	 tas	mūs	vizina	 uz	mājām.	Tāds	 lielos	
vilcienos	bija	Salacgrīvas	pagasta	pensio-
nāru	 2013.	 gads	 -	 notikumiem	bagāts	 un	
atmiņā	paliekošs.

Anita Emse,
pensionāru padomes locekle 

Vasaras ekskursijā Pastendes Āboliņos Salacgrīvas seniorus sagaidīja neparasti rosīgs vīrs Laimonis 
Birzlejs, kura dārza mēbeles darinātas no čuguna vannām

	 Svētciema	bibliotēkā	apskatāma	Gaujas	
Nacionālā	parka	fonda	Igaunijas	-	Latvijas	
programmas	 projektā	Atpakaļ dabā	 izvei-
dotā	 izstāde	Manas mitrās mājas.	 Izstāde	
veltīta	 mitrājiem,	 to	 vērtībām	 un	 saudzē-
šanai.	Tā	vēsta	par	mitrājos	sastopamajām	
dzīvajām	 radībām	 un	 augiem,	 kā	 arī	 par	
mitrāju	nozīmi	cilvēka	dzīvē.	Izstādes	gal-
venā	varone	ir	vardīte	Jete,	kas	apciemo	da-
žādus	mitrāju	iemītniekus.	
	 Pirmie	 izstādi	 apmeklēja	 pirmsskolas	
izglītības	 iestādes	Vilnītis	 Svētciema	filiā-
les	bērni.	Ceļojumā	kopā	ar	vardīti	Jeti	vi-
ņus	pavadīja	Dabas	aizsardzības	pārvaldes	
(DAP)	Vides	izglītības	centra	Ziemeļvidze-
me	 vadītāja	 Inta	 Soma.	 Viņas	 atraktīvais	
stāstījums	 ļāva	 bērniem	 iztēloties	 mitrāju	
iemītniekus	 to	 dzīvesvidē.	 Bērni	 klausī-
jās	 līdakas	stāstu	par	vecupēm.	Par	Gauju	
un	smilšakmens	atsegumiem	stāstīja	zivju	
dzenītis,	 lokanais	 nēģis	 veda	 ceļojumā	uz	
lielo	 upju	 pietekām,	 bet	 mežacūka	 brida	
pretī	pa	avoksnājiem	mežos.	Savukārt	spā-
re	 veda	 uz	 ezeriem	 raudzīties,	 kā	 tā	 redz	

savu	medījumu,	bet	dzērve	iepazīstināja	ar	
dzīvi	purvos,	ļaujot	bērniem	justies	kā	dzēr-
vēm,	kas	ar	saviem	garajiem	knābjiem	var	
lasīt	dzērvenes.
	 Šāda	veida	ciemošanās	un	stāsti	 ieinte-
resēja	un	ļāva	bērniem	iepazīt	Latvijas	da-
bas	daudzveidību.	Te	gan	jāteic,	ka	izstāde	
ir	interesanta	ne	tikai	jaunākajiem.	Rīkojot	
interaktīvas	 nodarbības	 padziļinātai	 izstā-
des	Manas mitrās mājas	izziņai,	tā	būtu	in-
teresanta	arī	skolēniem	un	pieaugušajiem.
	 Izstādes	 aplūkošanu	 mazajiem	 svētcie-
miešiem	vēl	 interesantāku	un	jautrāku	da-
rīja	katra	izvēlētās	vardītes,	kas	bibliotēkā	
bija	salekušas	no	studentes	Baibas	Somas	
kolekcijas.	Paldies	Baibai,	I.	Somai	un	pro-
jekta	Atpakaļ dabā	darba	grupai,	arī	DAP	
Vidzemes	 reģionālās	 administrācijas	 spe-
ciālistiem,	kuri	līdzēja	šo	izstādi	iekārtot!
	 Gaidīsim	 apmeklētājus!	 Lielākām	 gru-
pām	 vēlama	 iepriekšēja	 pieteikšanās	 bib-
liotēkā	(t.	64071721).

Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

Svētciema bibliotēkā vardīte Jete aicina uz izstādi 
Manas mitrās mājas

Svētciemieši kopā ar DAP Vides izglītības centra Ziemeļvidzeme vadītāju Intu Somu dodas 
iepazīt mitrājus un to iemītniekus
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	 Pamatojoties	uz	Salacgrīvas	novada	domes	11.12.2013.	
Finanšu	komitejas	atzinumiem,	Salacgrīvas	novada	dome	
NOLEMJ:
	 1.	Noteikt	Salacgrīvas	novada	pašvaldības	pamatbu-
džeta:
	 1.1.	ieņēmumus	EUR 5 782 093 (Ls 4 063 678),
	 1.2.	izdevumus	EUR 7 588 627 (Ls 5 333 317),
	 1.3.	finansēšanas	daļu	EUR 1 806 534 (Ls 1 269 639)
	 1.3.1.	naudas	līdzekļu	atlikums	gada	sākumā	

EUR 1 215 442 (Ls 854 217)
	 1.3.2.	naudas	līdzekļu	atlikums	gada	beigās	

EUR 0 (Ls 0)
	 1.3.3.	saņemtie	aizdevumi	EUR 812 210 (Ls 570 825)
	 1.3.4.	budžeta	aizdevumu	atmaksa	

EUR 226 222 (Ls 158 990)

	 1.3.5.	izsniegto	aizdevumu	atmaksas	
EUR 5104 (Ls 3587),

	 1.4.	kredītsaistības.
	 2.	 Noteikt	 Salacgrīvas	 novada	 pašvaldības	 Speciālā 
budžeta:
	 2.1.	ieņēmumus	EUR 309 088 (Ls 217 229),
	 2.2.	Izdevumus EUR 309 088 (Ls 217 229),
	 2.3.	finansēšanas	daļu	EUR 0 (Ls 0)
	 2.3.1.	naudas	līdzekļu	atlikums	gada	sākumā	

EUR 0 (Ls 0),
	 2.3.2.	naudas	līdzekļu	atlikums	gada	beigās	

EUR 0 (Ls 0).

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

L Ē M U M S  Nr. 655
Par saistošo noteikumu 

Nr. B-1  
Par Salacgrīvas novada 
pašvaldības 2014. gada 

pamata un speciālo 
budžetu apstiprināšanu

 Pamatojoties	 uz	 likuma	 Par pašvaldībām	 14.	 panta	
otrās	daļas	2.	punktu,	21.	panta	pirmās	daļas	2.	punktu,	
46.	panta	pirmo	un	otro	daļu	un	likumu	Par pašvaldību 
budžetiem,	Salacgrīvas	novada	dome	NOLEMJ:
	 1.	Apstiprināt	saistošos	noteikumus	Nr.	B-1	Par Salac-
grīvas novada pašvaldības 2014. gada pamata un speciā-
lo budžetu	(lēmuma	pielikums	Nr.	1).
	 2.	Nosūtīt	saistošos	noteikumus	Nr.	B-1	triju	dienu	lai-
kā	pēc	parakstīšanas	rakstveidā	vai	elektroniskā	veidā	LR	
Vides	aizsardzības	un	reģionālās	attīstības	ministrijai	zi-
nāšanai.	Saistošie	noteikumi	stājas	spēkā	nākamajā	dienā	
pēc	to	parak	stīšanas.
	 3.	Uzdot	Salacgrīvas	novada	izpilddirektoram	Kaspa-
ram	 Ķemeram	 nodrošināt,	 lai	 saistošie	 noteikumi	 būtu	
brīvi	pieejami	Salacgrīvas	novada	domes	ēkā,	Liepupes	
pagasta	pārvaldē	un	Ainažu	pilsētas	pārvaldē.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

PIELIKUMS Nr. 1
Salacgrīvas novada domes 19.12.2013. lēmumam Nr. 655

(protokols Nr. 16; 68.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. B-1
Par Salacgrīvas novada pašvaldības

2014. gada pamata un speciālo budžetu
Izdoti,	pamatojoties	uz	likuma	Par pašvaldībām	21.	panta	1.	daļas	2.	punktu	un	46.	pantu
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2011. gada fakts
eiro

2012. gada fakts
eiro

2013. gada plāns
eiro

2014. gada plāns
eiro

Budžeta iestāžu ieņēmumi € 545 384 € 384 726 € 252 580 € 170 113
Pašvaldību budžeta transferti € 99 129 € 65 939 € 79 422 € 3 139
Valsts budžeta transferti € 2287 890 € 2170 975 € 2402 314 € 1426 206
Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas € 38 190 € 32 261 € 208 292 € 31 288
Pārējie nenodokļu ieņēmumi € 45 869 € 7 383 € 491 0
Naudas sodi un sankcijas € 20 095 € 21 333 € 20 120 € 20 620
Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi € 19 076 € 21 306 € 20 726 € 18 630
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma € 19 882 € 1 840 € 1 473 € 1 000
Īpašuma nodokļi € 460 046 € 480 542 € 483 183 € 449 625
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis € 3030 868 € 3303 849 € 3548 221 € 3661 472

Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis;

€ 3661 472; 63%

Īpašuma nodokļi; 
€ 449 625; 8%

Ieņēmumi no 
uzņēmējdarbības un 

īpašuma; 
€ 1 000; 0%

Valsts (pašvaldību) 
nodevas un maksājumi; 

€ 18 630; 0%

Naudas sodi un sankcijas; 
€ 20 620; 0%

Ieņēmumi no īpašuma 
pārdošanas; 
€ 31 288; 1%

Valsts budžeta transferti; 
€ 1426 206; 25%

Pašvaldību budžeta 
transferti; 

€ 3 139; 0%

Budžeta iestāžu 
ieņēmumi; 

€ 170 113; 3%

2014. gada plānoto ieņēmumu struktūra

Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

P ā r s k a t s 
par Salacgrīvas novada pašvaldības

2014. gada budžetu
Pamatbudžets 

Pamatbudžeta ieņēmumi 5 782 093 euro 
	 Salacgrīvas	novada	pamatbudžeta	ieņēmumi	plānoti,	ievērojot	likumu	Par valsts bu-
džetu 2014. gadam,	un	nosaka	prognozēto	ieņēmumu	procentuālo	sadalījumu	pa	ceturk-
šņiem:	I	ceturksnī	-	20	procenti,	II	ceturksnī	-	24	procenti,	III	ceturksnī	-	27	procenti,	IV	
ceturksnī	-	29	procenti.	Svarīgākās	no	pamatbudžeta	ieņēmumu	pozīcijām:	
l	 iedzīvotāju	ienākuma	nodokļa	prognoze	3 661 472 euro 

Pamatbudžeta ieņēmumi

Rādītāja nosaukums 2013. gada 
plāns euro

2014. gada 
plāns euro

% 2014. gada 
plāns pret 
2013. gada 

plānu
Iedzīvotāju	ienākuma	nodoklis 3	548	221 3	661	472 103%
Īpašuma	nodokļi 483	183 449	625 93%
Ieņēmumi	no	uzņēmējdarbības	un	īpašuma 1473 1000 68%
Valsts	(pašvaldību)	nodevas	un	maksājumi 20	726 18	630 90%
Naudas	sodi	un	sankcijas 20	120 20	620 102%
Pārējie	nenodokļu	ieņēmumi 491 - 0%
Ieņēmumi	no	īpašuma	pārdošanas 208	292 31	288 15%
Valsts	budžeta	transferti 2	402	314 1	426	206 59%
Pašvaldību	budžeta	transferti 79	422 3139 4%
Budžeta	iestāžu	ieņēmumi 252	580 170	113 67%

KOPĀ 7 016 822 5 782 093 82%

Pamatbudžeta izdevumi 7 588 627 euro

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām

Rādītāja nosaukums 2013. gada 
plāns euro

2014. gada 
plāns euro

% 2014. gada plāns 
pret 2013. gada plānu

Vispārējie	valdības	dienesti 1	063	156 1	268	971 119%	
Izpildvara	 700 404 715 444 102%	

Līdzekļi	neparedzētiem	izdevumiem	 2073 89	457	 4315%	
Transferti	no	pašvaldības	budžeta	 271 603 270 804 100%	

Kredītu	procentu	maksājumi 89 076 193 266 217%
Sabiedriskā	kārtība	un	drošība	 66	649	 50	425	 76%	
Ekonomiskā	darbība	 733	348	 549	352	 75%	
Pašvaldības	teritoriju	un	mājokļu	
apsaimniekošana	

742	927	 497	435	 67%	

Veselība	 5404	 5037	 93%	
Atpūta,	kultūra	un	reliģija	 1	338	185	 1	746	753	 131%	
Izglītība	 2	966	796	 2	863	580	 97%	
Sociālā	aizsardzība	 608	104	 607	074	 100%	

KOPĀ 7 524 569 7 588 627 101% 

l	 ieņēmumi	no	izlīdzināšanas	fonda	364 237 euro 
l	 valsts	budžeta	dotācija,	lai	nodrošinātu	97%	pašvaldības	finanšu	nepieciešamību	
 93 768 euro 
l	 nekustamā	īpašuma	nodokļu	prognoze	pēc	finanšu	izlīdzināšanas	aprēķina	
 428 263 euro 
l	 mērķdotācija	pamata	un	vispārējās	izglītības	pedagogiem	8	mēnešiem	623 288 euro 
l	 mērķdotācija	interešu	izglītības	pedagogiem	8	mēnešiem	23 261 euro 
l	 mērķdotācija	piecgadīgo	un	sešgadīgo	apmācībai	8	mēnešiem	66 152 euro 
l	 mērķdotācija	kolektīvu	vadītājiem	7203 euro
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2011. gada fakts
eiro

2012. gada fakts
eiro

2013. gada plāns
eiro

2014. gada plāns
eiro

Sociālā aizsardzība € 592 881 € 563 083 € 608 104 € 607 074
Izglītība € 2211 558 € 2309 951 € 2966 796 € 2863 580
Atpūta, kultūra un reliģija € 908 078 € 848 858 € 1338 185 € 1746 753
Veselība € 418 € 11 635 € 5 404 € 5 037
Pašvaldības teritoriju un mājokļu

apsaimniekošana € 810 542 € 1785 010 € 742 927 € 497 435

Vides aizsardzība € 157 277 € 66 440 0 0
Ekonomiskā darbība € 755 080 € 644 400 € 733 348 € 549 352
Sabiedriskā kārtība un drošība € 26 946 € 40 031 € 66 649 € 50 425
Kredītu procentu maksājumi € 130 277 € 109 269 € 89 076 € 193 266
Transferti no pašvaldības budžeta € 228 572 € 258 025 € 271 603 € 270 804
Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem 0 0 € 2 073 € 89 457
Izpildvara € 612 383 € 632 018 € 700 404 € 715 444

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām

Rezerves	fonds	89 457 euro 
Finansēšana 
- 1 215 442 euro naudas	atlikumi	gada	sākumā:	
	 l 20 172 euro projektam	Sadarbība teātra un mūzikas mākslas attīstībai 
	 l 756 678 euro sporta	kompleksam	
	 l 8468 euro ceļu	remontiem	no	pamatbudžeta	
	 l 213 565 euro nodokļu	ieņēmumi	no	2013.	gada	
	 l 59 761 euro projektam	Kompleksie risinājumi siltumnīcas efekta gāzu emisiju 
  samazināšanai Salacgrīvas vidusskolā 
	 l 3317 euro pārrobežu	ūdenstūrisma	projektam	
	 l 87 566 euro privatizācijas	fonda	līdzekļi	
	 l 65 915 euro domes	ēkas	remontam

Salacgrīvas novada domes pārskats par aizņēmumiem un atmaksājamām kredīta summām
Nr. 
p.k. Mērķis Parakstīšanas 

datums 
Apmaksas 

termiņš 

Neapmaksātā summa 
uz 01.01.2014. 

Atmaksājams 
2014. gadā

Neapmaksāts 
uz 31.12.2014.

Ls EURO Ls EURO Ls EURO 
1	 ERAF	Projekta	Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas jūras reģionā 19.06.2009.	 20.05.2029.	 107	457	 152	898	 7045	 10	024	 100	412	 142	874	
2	 KF	ūdenssaimniecības	attīstība	Austrumlatvijas	upju	baseinos	īstenošanai	 19.12.2008.	 20.08.2028.	 267	992	 381	318	 18	172	 25	856	 249	820	 355	462
3	 KF	ūdenssaimniecības	attīstība	Austrumlatvijas	upju	baseinos	īstenošanai	 29.03.2007.	 20.03.2027.	 107	528	 152	999	 8119	 11	552	 	99	409	 141	447	
4	 ERAF	Ūdenssaimniecības	attīstība	mazās	apdzīvotās	vietās	 29.03.2007.	 20.03.2027.	 173	762	 247	241	 0	 - 173	762	 247	241
5	 Muižas	ielas	rekonstrukcija	LAD	projekts	 14.09.2009.	 20.07.2024.	 41	313	 58	783	 0	 - 41	313	 58	783
6	 K.	Valdemāra	Ainažu	pamatskolas	renovācija	 01.07.2003.	 20.06.2023.	 128	200	 182	412	 12	001	 17	076	 116	199 165	336
7	 Intereg III	projekta	līdzfinansējuma	nodrošināšana	 18.05.2005.	 20.04.1015.	 20	000	 28	457	 15	999	 22	764	 4001 5693
8	 PII	Randa	renovācija	 04.11.2005.	 20.01.2025.	 92	580	 131	729	 8240	 11	724	 84	340	 120	005
9	 Nekustamā	īpašuma	iegāde	 16.05.2008.	 20.09.2018.	 77	940	 110	899	 16	412	 23	352	 61	528	 87	547	
10	 Mikroautobusa	iegāde	 22.11.2006.	 20.08.2021.	 8574	 12	200	 1105	 1572	 7469 10	628
11	 Vidusskolas	renovācija	 22.11.2006.	 20.08.2021.	 56	954	 81	038	 7349	 10	456	 49	605	 70	582
12	 Duntes	tautas	nama	renovācija	 22.12.2006.	 20.08.2021.	 35	960	 51	166	 4599	 6544	 31	361	 44	622
13	 Pagastmājas	jumta	remonts,	inventāra	iegāde	Duntes	TN	 01.06.2007.	 20.03.2022.	 24	113	 34	310	 2929	 4168	 21	184	 30	142
14	 Pagasta	ceļu	remonts	 01.06.2007.	 20.03.2022.	 84	003	 119	526	 10	188	 14	496	 73	815	 105	030
15	 Vidusskolas	ēdināšanas	bloka	renovācija	 05.06.2007.	 20.05.2022.	 35	692	 50	785	 4200	 5976	 31	492	 44	809	
16	 Vidusskolas	fasādes	siltināšana	 23.07.2007.	 20.06.2022.	 21	230	 30	208	 2505	 3564	 18	725	 26	644	
17	 Katlumājas	rekonstrukcija	 20.10.2008.	 20.10.2023.	 20	143	 28	661	 2069	 2944	 18	074	 25	717
18	 Peldvietas	un	glābšanas	dienestu	attīstība	 19.06.2009.	 20.04.2024.	 51	769	 73	661	 0	 - 51	769	 73	661	
19	 Materiālās	bāzes	pilnveidošana	dabaszinātnēs	un	matemātikā	Liepupes	vidusskolā	 19.06.2009.	 20.12.2017.	 8679	 12	349	 2167	 3084	 6512	 9265
20	 Jūras	siltums	kā	atjaunojamās	enerģijas	izmantošana	siltumapgādes	sistēmā	 19.07.2010.	 20.06.2030.	 80	960	 15	196	 0	 - 80	960	 115	196
21	 ERAF	projekts	Ūdenssaimniecības attīstība Liepupes ciemā 26.08.2010.	 20.09.2030.	 69	413	 98	766	 0	 - 69	413	 98	766
22	 ELFLA	projekts	Rekreācijas infrastruktūras izveide Ainažu pilsētā 01.10.2010.	 20.09.2030.	 23	372	 33	255	 1397	 1988	 21	975	 31	267
23	 ELFLA	projekts	Liepupes vidusskolas sporta zāles rekonstrukcija 28.03.2011.	 20.12.2021.	 11	702	 16	650	 1465	 2084	 10	237 14	566	
24	 LAD	Kultūras	infrastruktūras	rekonstrukcija	Salacgrīvas	novadā	 26.09.2011.	 20.12.2018.	 23	065	 32	819	 4627	 6584	 18	438	 26	235
25	 Saules	enerģija	siltajam	ūdenim	Salacgrīvas	novadā	 15.05.2012.	 20.06.2020.	 9441	 13	433	 1456	 2072	 7985 11	361	
26	 Tehnika	Dino 210XT 27.03.2007.	 30.03.2014.	 738	 1050	 738	 1050	 0 -
27	 Veloceliņu	tīklu	attīstība	un	uzlabošana	Centrālās	Baltijas	reģionā	 06.08.2012.	 20.08.2032.	 49	997	 71	139	 2668	 3796	 47	329	 67	343	
28	 EZF	projekts	Mūzikas un deju studijas izveide Liepupes pagastā, un bērnu rotaļu 

laukumu izveide 
18.09.2012.	 20.09.2022.	 17	036	 24	240	 0	 - 17	036 24	240

29	 Latvijas	un	Šveices	sadarbības	projektam	Salacgrīvas novada multifunkcionālā 
jaunatnes iniciatīvu centra izveide

21.11.2012.	 20.11.2032.	 185	236	 263	567	 9755	 13	880	 175	481	 249	687	

30	 Igaunijas-	Latvijas-	Krievijas	pārrobežu	sadarbības	programmas	projekta	Sadarbība 
teātra un mūzikas mākslu attīstībā	īstenošanai	

26.02.2013.	 20.02.2033.	 12	000	 17	074	 1195	 1700	 10	805	 15	374

31	 EZF	projekta	Multifunkcionālā centra izveide Salacgrīvā	īstenošanai	 16.04.2013.	 20.04.2033.	 86	025	 122	403	 9600	 13	660	 76	425 108	743	
32	 ELFLA	projekta	Sporta un atpūtas kompleksa «Zvejnieku parks» rekonstrukcija 

īstenošanai	
16.04.2013.	 20.04.2033.	 117	322	 166	934	 2991	 4256	 114	331	 162	678	

KOPĀ 2 050 196 2 917 166 158 990 226 222 1 891 206 2 690 944
1 Projekta	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Salacgrīvas vidusskolā
Plānots 570	825

2 Ūdenssaimniecības	attīstība	Salacgrīvas	pilsētā Plānots 625	321
3 Ūdenssaimniecības	attīstības	projekti Plānots 298	439

Salacgrīvas novadā kopā ar plānotiem 5 043 768

Speciālais budžets
Speciālā budžeta ieņēmumi 309 088 euro 

Speciālā budžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem
Rādītāja nosaukums 2013. gada 

plāns euro
2014. gada 
plāns euro 

% 2014.gada plāns  
pret 2013. gada plānu

Dabas	resursu	nodoklis	 25	612	 25	612	 100%	
Autoceļu	fonda	līdzekļi	 209	366	 213	890	 102%	
Ostas	nodeva	 35	572	 25	500	 72%	
Licencētā	makšķerēšanas	nauda	 26	323	 26	300	 100%	
Zvejas	nauda	 17	786	 17	786	 100%	

KOPĀ 314 659 309 088 98% 

Speciālā budžeta izdevumi 309 088 euro

Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām

Rādītāja nosaukums 2013. gada 
plāns euro 

2014. gada 
plāns euro 

% 2014. gada plāns  
pret 2013. gada plānu 

Vispārējie	valdības	dienesti	 16	164	 15	865	 98%
Ekonomiskā	darbība	 566	388	 267	611	 47%	
Vides	aizsardzība	 93	060	 25	612	 28%	

KOPĀ 675 612 309 088 46% 

Sagatavoja ekonomiste
Ināra Lazdiņa

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 
kategorijām

Rādītāja nosaukums 2013. gada 
plāns euro 

2014. gada 
plāns euro 

% 2014. gada plāns pret 
2013. gada plānu 

Atlīdzība	 3	317	652	 2	911	582	 88%	
Preces	un	pakalpojumi	 1	960	690	 2	016	127	 103%	
Procentu	izdevumi	 89	076	 193	266	 217%	
Subsīdijas	un	dotācijas	 149	871	 109	318	 73%	
Sociālie	pabalsti	 243	287	 245	818	 101%	
Uzturēšanas	izdevumu	transferti	 271	603	 270	804	 100%	
Kapitālie	izdevumi	 1	492	362	 1	841	712	 123%	
Dažādi	izdevumi,	kas	veidojas	pēc	
uzkrāšanas	principa

28  - 0%	

KOPĀ 7 524 569 7 588 627 101% 
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Jaundzimušo 
reģistrācija

	 Jāņus	 tomēr	varēsim	sveikt!	2013.	ga-
dā	 Salacgrīvas	 novada	 Dzimtsarakstu	
nodaļā	reģistrēti	divi	Jāņi	-	viens	gada	sā-
kumā	Ainažu	pagastā,	otrs	 -	gada	nogalē	
Salacgrīvas	pagastā.	Lūk,	kādi	vārdi	doti	
mūsu	 nodaļā	 reģistrētajiem	 jaundzimuša-
jiem:	Agris,	Alberts,	Aleksa,	Aleksandrs,	
Alise,	 Antons,	 Arta	 Kristīna,	 Dārta	 (2),	
Domeniks,	 Gabriela,	 Gustavs,	 Halina,	
Hugo,	 Ītans,	 Jana,	 Jānis	 (2),	 Kārlis	 Au-
gusts,	Krista,	Kristofers,	Kristofers	Kārlis,	
Linda,	Markuss,	Marta,	Martina,	Mārtiņš,	
Nikolass,	Olivers	Andis,	Oskars,	Patrīcija,	
Ralfs,	Ričards,	Rihards	(2),	Roberts,	Sen-
dija,	Una.
	 Gada	 laikā	 nodaļā	 reģistrēti	 38	 bērni,	
bet	 novadā	pavisam	klāt	 nākuši	 50	 jaun-
dzimušie.	Tas	nozīmē,	ka	vecāki	izmanto-
juši	iespēju	savu	bērnu	dzimšanu	reģistrēt	
citās	 nodaļās.	 Atgādinām,	 ka,	 reģistrējot	
bērniņu	 Salacgrīvas	 novada	 Dzimtsarak-
stu	 nodaļā,	 dzimšanas	 apliecību	 vāciņus	
ar	 novada	 ģerboni	 dāvinām.	Bez	 tam	 arī	
kādu	laiku,	kamēr	nepagurs	mūsu	novad-
nieces	Agras	Jēgeres	čaklās	rokas,	dāvanā	
jaundzimušajiem	būs	iespēja	saņemt	viņas	
adītās	zeķītes.	
	 No	pērn	reģistrētajiem	bērniem	15	bija	
meitenes	 un	 23	 zēni.	 Kā	 pirmie	 savām	
māmiņām	piedzimuši	14	bērni,	otrie	bērni	
gandrīz	 tikpat	 -	13,	 trešie	 jau	mazāk	 -	8,	
bet	 ceturtie	 -	 tikai	3	māmiņām.	Salacgrī-
vas	pagastā	vienai	māmiņai	 rūpes	un	uz-
manība	nu	jādala	dvīņu	zēniem	Markusam	
un	 Robertam.	 Jaunākajai	 māmiņai	 pagā-
jušajā	gadā	bija	18	gadu,	pieredzējušāka	- 
jai	-	42.
	 23	 jaundzimušie	 reģistrēti	 ar	 paterni-
tātes	atzīšanu.	Tas	nozīmē,	ka	bērna	māte	
un	 tēvs	nav	reģistrējuši	 laulību.	Šādā	ga-
dījumā,	reģistrējot	bērna	dzimšanu,	abiem	
bērna	 vecākiem	 jāierodas	 Dzimtsarakstu	
nodaļā,	 lai	 uzrakstītu	 paternitātes	 atzīša-
nas	 iesniegumu.	 Reģistrējot	 dzimšanu	 ar	
paternitātes	atzīšanu,	20	bērniem	dots	tēva	
uzvārds.	 2012.	 gadā	 6	 tēvi	 vai	 nu	nebija 
pamanījuši,	 ka	 viņiem	 piedzimis	 bērns,	
vai	arī	mātes	bija	izlēmušas	vienas	uzņem-
ties	atbildību	par	savu	bērnu.	Aizpērn	 iz-
teiktā	cerība,	lai	nebūtu	jāizsniedz	dzimša-

nas	apliecības,	kurās	nav	ierakstītas	ziņas	
par	tēvu,	2013.	gadā	ir	piepildījusies!	
	 2013.	 gada	 1.	 janvārī	 stājās	 spēkā	Ci-
vilstāvokļa	 aktu	 reģistrācijas	 likums	 un	
grozījumi	 Civillikumā,	 kas	 dod	 iespēju,	
reģistrējot	dzimšanu,	ziņas	par	bērna	tēvu	
ierakstīt	 uz	 trīspusējā	 paternitātes	 atzīša-
nas	iesnieguma	pamata.	Bērna	māte,	bērna	
mātes	vīrs	vai	bijušais	vīrs	un	bērna	bio-
loģiskais	tēvs	iesniedz	kopīgu	paternitātes	
atzīšanas	 iesniegumu,	 lūdzot	 par	 bērna	
tēvu	 dzimšanas	 reģistrā	 ierakstīt	 bērna	
bioloģisko	tēvu.	Šādā	gadījumā	paternitā-
tes	pieņēmums,	ka	bērna	tēvs	ir	bērna	mā-
tes	vīrs	vai	bijušais	vīrs,	nestājas	spēkā.	Ja,	
reģistrējot	dzimšanu,		netiek	iesniegts	trīs-
pusējais	paternitātes	atzīšanas	iesniegums,	
stājas	 spēkā	 paternitātes	 pieņēmums,	 ko	
var	apstrīdēt	tiesā.	Pagājušajā	gadā	noda-
ļā,	 pamatojoties	 uz	 trīspusējo	 paternitā-
tes	 atzīšanas	 iesniegumu,	 reģistrēts	 viens	
bērns.

Laulību reģistrācija
	 Pieaudzis	 nodaļā	 noslēgto	 laulību	
skaits.	 Pērn	 novadā	 savas	 ģimenes	 nodi-
binājuši	35	pāri	 -	par	20	 laulībām	vairāk	
nekā	 2012.	 gadā.	 Dzimtsarakstu	 nodaļā	
jāvārds	teikts	33	reizes,	baznīcā	-	2.	Lau-
lību	noslēgušo	personu	vecuma	amplitūda	
ir	 plaša.	 Jaunākajai	 līgavai	 bija	 23	 ga- 
	di,	 jaunākajam	 līgavainim	 -	 21.	 Laulī-
bu	noslēdzis	 arī	 atraitnis,	 kuram	apritējis	 
81	 gads.	 Savukārt	 sieviešu	 gadu	 skaita	
augstākā	 robeža,	 noslēdzot	 laulību,	 bija	 
71	gads.	Atkārtotā	laulībā	stājās	10	vīrieši,	
no	šī	skaita	2	atraitņi.	Savukārt	no	9	sie-
vietēm,	kuras	laulību	noslēgušas	atkārtoti,	
atraitnes	bija	4.	No	atkārtotajām	laulībām	
1	vīrietis	un	arī	1	sieviete	laulību	noslēdza	
trešo	reizi,	pārējie	stājās	otrajā	laulībā.	
	 Mūsu	novadā	laulību	ar	Latvijas	pilso-
ņiem	noslēguši	2	ārzemnieki	-	Lietuvas	un	
Vācijas	 pilsoņi.	 11	 pāru	 bija	 tādi,	 kuros	
abu	 deklarētā	 dzīvesvieta	 ir	 Salacgrīvas	
novads.	No	35	 līgavaiņiem	10	pārstāvēja	
citus	Latvijas	novadus,	bet	9	bija	rīdzinie-
ki.	No	 35	 līgavām	13	 bija	 no	 citiem	no-
vadiem,	8	 -	 rīdzinieces.	Droši	vien	 jaunā	
iespēja	laulību	noslēgt	ārpus	Dzimtsarak-
stu	nodaļas	telpām	ir	pievilinājusi	citu	no-
vadu	 iedzīvotājus.	 Pagājušajā	 gadā	 ārpus	

nodaļas	telpām	laulības	noslēgtas	10	reižu.	
Tiek	izmantota	iespēja	laulību	noslēgt	arī	
kabinetā	 bez	 svinīgas	 ceremonijas,	 tikai	
liecinieku	klātbūtnē	parakstot	laulības	re-
ģistru.	Tam	ir	vairāki	 iemesli	-	pārliecība	
un	uzskati,	materiālie	apstākļi,	vēlme	no-
slēgto	 laulību	 svētīt	 svinīgā	 ceremonijā	
baznīcā	pēc	tam	vai	citi	apstākļi.
	 Pēc	 laulības	 noslēgšanas	 vīrieši	 uz-
vārdus	 nav	mainījuši,	 izņemot	 vienu	 ga-
dījumu,	 kad	 laulātie	 izvēlējušies	 veidot	
kopēju	 dubultu	 uzvārdu	 no	 abu	 laulāto	
pirmslaulības	uzvārdiem.	Piecas	sievietes	
savam	 pirmslaulības	 uzvārdam	 pievieno-
jušas	vīra	uzvārdu,	 četras	 atstājušas	 savu	
pirmslaulības,	 bet	 lielākā	 daļa	 sieviešu	
pieņēmušas	vīra	uzvārdu.
	 Viens	 pāris	 atzinās,	 ka	 iepazinušies	
pirms	4	gadiem	Salacgrīvā	festivālā	Posi-
tivus.	Tas	arī	bijis	noteicošais	faktors	lau-
lības	 noslēgšanas	 vietas	 izvēlei.	 Šī	 gada	
janvārī	 pasaulē	 nācis	 arī	 pāra	 pirmdzim-
tais.	Jācer,	ka	šādu	liktenīgu	tikšanos	bijis	
daudz	vairāk,	 lai	gan	oficiālas	 informāci-
jas	par	to	mums	nav.

Mirušo reģistrācija
	 Diemžēl	 demogrāfiskā	 bilance	 jopro-
jām	 ir	negatīva.	Pērn	Salacgrīvas	novada	
Dzimtsarakstu	 nodaļā	 reģistrēts	 60	 aiz-
saulē	aizgājušo.	4	no	reģistrētajiem	nebi-
ja	mūsu	novada	iedzīvotāji.	Savukārt	pēc	
Iedzīvotāju	reģistra	datiem	mirušo	novad-
nieku	skaits	ir	daudz	lielāks	-	119.	Atšķirī-
ba	skaitļos	tāpēc,	ka	ar	2013.	gadu	likums	
paziņoto	 miršanas	 faktu	 atļauj	 reģistrēt	
jebkurā	 Dzimtsarakstu	 nodaļā.	 No	 reģis-
trētajiem	 mirušajiem	 35	 bija	 sievietes,	 
25	-	vīrieši.	5	mirušās	sievietes	bija	nodzī-
vojušas	garu	mūžu	-	no	91	līdz	96	gadiem.	
12	sievietes	un	4	vīrieši	miruši	vecumā	no	
80	 līdz	89	gadiem.	19	 iedzīvotāju	miruši	
vecumā	no	70	līdz	79	gadiem.	Vecumā	no	
60	līdz	69	gadiem	bija	3	sievietes	un	7	vī-
rieši,	vecumā	no	50	līdz	59	gadiem	-	1	sie-
viete	un	5	vīrieši,	43	-	45	gadu	vecumā	no	
dzīves	šķīrušies	3	novadnieki	un	diemžēl	
arī	divgadīgs	bērniņš.

x   x   x
	 Reģistri	 ar	 ziņām	 par	 laulības	 šķirša-
nu	papildināti	11	reižu	(par	2	mazāk	nekā	
2012.	gadā).	Dažādu	iemeslu	dēļ	papildi-

nājumi	 vai	 labojumi	 izdarīti	 20	 reģistru	
ierakstos.	 22	 reizes	 izsniegtas	 atkārtotas	
apliecības,	 jo	 iepriekšējie	 dokumenti	 pa-
zaudēti	vai	aktualizēts	 to	saturs.	Saņemts	
viens	 pamatots	 uzvārda	 maiņas	 iesnie-
gums.	Rezultātā	 persona	 saņēmusi	 atļau-
ju	 mainīt	 uzvārdu.	 Interesanti,	 ka	 tagad	
mūsu	novadā	dzīvo	vīrietis,	 kurš	 saņēma	
Tieslietu	ministrijas	Dzimtsarakstu	depar-
tamenta	atļauju	mainīt	 tautību	uz	 lībietis.	
Jāpiebilst,	 ka,	 mainot	 tautības	 ierakstu	
uz	 lībietis (līvs),	 valsts	 nodeva	 nav	 jā- 
maksā.
	 Pērn	stājās	spēkā	likuma	norma,	ka	ie-
sniegums	 un	 citi	 dokumenti	 laulības	 no-
slēgšanai	jāiesniedz	Dzimtsarakstu	nodaļā	
arī	 tad,	 ja	 svinīgā	 ceremonija	 paredzēta	
baznīcā.	Par	dokumentu	pārbaudi	tiek	iz-
sniegta	 izziņa,	 ko	 var	 iesniegt	 garīdznie-
kam	 vai	 citai	 dzimtsarakstu	 iestādei,	 ja	
mainījušies	 apstākļi	 un	 ir	 vēlme	 laulību	
noslēgt	citā	novadā.
	 2013.	 gada	 27.	 septembrī	mainījās	 arī	
valsts	 nodevu	 apmēri.	 Par	 laulības	 reģis-
trāciju	tagad	jāmaksā	14	eiro,	par	civilstā-
vokļa	akta	 reģistra	 ieraksta	aktualizēšanu	
un	atjaunošanu	 -	7	 eiro,	par	 atkārtotu	ci-
vilstāvokļa	 akta	 reģistrācijas	 apliecību	 -	 
7	 eiro.	 Ja	 nepieciešama	 tikai	 izziņa,	 jā-
maksā	pašvaldības	nodeva	2,85	eiro.	Pro-
tams,	ir	paredzēti	gadījumi,	kad	no	node-
vas	atbrīvo.
	 Ja	bērna	dzimšanu	reģistrē	Salacgrīvā,	
tad	 arī	 viņa	 dzīvesvietu	 tagad	 varat	 dek-
larēt	 turpat	 Dzimtsarakstu	 nodaļā.	 Bērna	
dzīvesvietas	 pirmreizējā	 deklarēšana	 ir	
bez	maksas.	
	 Lai	 varam	 informēt	 par	 līdzņemama-
jiem	dokumentiem	un	vienoties	 par	 ērtā-
ko	 pieņemšanas	 laiku,	 jebkurā	 gadījumā	
iesakām	pirms	nākšanas	uz	nodaļu	mums	
piezvanīt.	Par	dzimtsarakstu	 jautājumiem	
katru	 darbdienu	 lūdzam	 zvanīt	Līgai	Zā-
lītei	pa	tālr.	64071979	vai	nākt	uz	novada	
Dzimtsarakstu	nodaļu	Salacgrīvā,	Smilšu	
ielā	9,	1.	 stāvā.	Liepupes	pagasta	pārval-
dē	Duntes	Mežgravās	Ginta	Jēkabsone	jūs	
apkalpos	pirmdienās,	trešdienās,	piektdie-
nās,	tālr.	64023933.

Līga Zālīte,
Salacgrīvas novada 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Par 2013. gadu Salacgrīvas novada
 Dzimtsarakstu nodaļā

	 Ar	 saukli	Dzerot tēju, apceļo pasauli! 
Salacgrīvas	 jaunatnes	 iniciatīvu	 centrs	
Bāka	 7.	 februārī	 aizsāka	 izglītojošu	 pa-
sākumu	 ciklu,	 kas	 piedāvā	 ceļot	 apkārt	
pasaulei,	nekrāmējot	koferus	un	netērējot	
naudu	 lidmašīnas	 biļetei.	 Tas	 iespējams,	
klausoties	 stāstus,	 ko	 vēsta	 jaunieši,	 kuri	
dzīvojuši	dažādās	pasaules	valstīs	un	iepa-
zinuši	to	kultūru	un	dzīvesveidu.
	 Pateicoties	Anetei	Serečenko,	kura	ab-
solvējusi	 Salacgrīvas	 vidusskolu	 un	Vid-
zemes	 Augstskolā	 ieguvusi	 profesionālo	
bakalaura	 grādu	 tūrisma	 vadībā,	 Bākas 
apmeklētāji	 virtuāli	 viesojās 6	 pasaules	
valstīs.	Iepazinām	Spāniju,	kur	Loreta	de	
Mara	 pilsētas	 iedzīvotāju	 skaits	 vasarā	
palielinās	3	reizes	(iedomājieties	Salac	grī-
vu	Positivus	 festivāla	 laikā!).	Nīderlandē	
iepazinām	 Bredas	 Universitātes	 studentu	
dzīvi,	 viņi	 ar	 velosipēdu	 brauc	 visu	 cau-
ru	gadu.	Bijām	Singapūrā,	kur	skrejceliņi	
izveidoti	 virs	 māju	 jumtiem	 un	 uz	 ielas	
aizliegts	košļāt	košļājamo	gumiju.	Aizce-
ļojām	arī	līdz	Bali,	kur	vietējie	iedzīvotāji	
kristālzilajos	ūdeņos	māk	izsaukt	haizivis,	
kur	peldas	kopā	ar	bruņurupučiem	un	kur	
Komodo	 salā	 dzīvo	pat	 4	m	garas	 ķirza-
kas.	Redzējām,	cik	skaista	un	daudzveidī-
ga	 daba	 ir	 Islandē	 -	 geizeri,	 spilgtas	 zie-
meļblāzmas,	 ūdenskritumi,	 karstās	 upes,	
vulkāni	un	ledāji.	Bākas	viešņa	par	mājām	
saukusi	 arī	 Dubaiju,	 kas	 atrodas	 Apvie-
notajos	Arābu	Emirātos,	 strādājot	 greznā	
kūrortviesnīcā	un	SPA	centrā	Sofitel Dubai 

Dzerot tēju, apceļo pasauli

Dzerot tēju kopā ar Aneti, salacgrīvieši apceļoja pasauli

The Palm,	kas	atrodas	uz	mākslīgi	 izvei-
dotās	salas	Palma Džumeira.	
	 Anetes	novēlējums	 ikvienam	 ir	Nekad 
nepārstāj izzināt!. Tā	ir	iespēja	dzīvot	un	
izprast	visu,	kas	ir	AP	mums.	Jaunu	lietu	
atklāšana	 ir	nebeidzams	piedzīvojums	un	
dzīves	izdaiļošana.	Tā	ir	bagātīgākā	skola,	
ko	apmeklēt,	turklāt	tā	sagatavo	mūs	dzī-
ves	izaicinājumiem.
	 Tiksimies	citos	Dzerot tēju, apceļo pa-

sauli!	 vakaros,	 lai	 atklātu	 jaunus	 redzes-
loka	 apvāršņus,	 kliedētu	 stereotipus	 un	
rastu	iedvesmu	un	motivāciju	savu	sapņu	
īstenošanai!	 Ceļojumi	 ir	 vislabākā	 doku-
mentālā	filma,	kurā	pats	 sev	esi	 režisors,	
un	redzētos	sižetus,	kas	iedvesmo,	kas	liek	
smaidīt	vai	raudāt,	kas	liek	ticēt	un	no	jau-
na	atklāt,	nekad	nespēsi	aizmirst.	

Marta Dance,
centra «Bāka» jaunatnes lietu speciāliste

	 Jaunais	gads	atnesis	patīkamas	pārmai-
ņas	Liepupes	iedzīvotājiem	un	viesiem.	Iz-
glītības,	kultūras	un	sporta	biedrība	Liep-
upe	ar	Salacgrīvas	novada	domes	atbalstu	
visu	 janvāri	 Liepupes	 vidusskolā	 organi-
zēja	 izglītojošas	nodarbības	 rokdarbu	da-
rināšanā	 un	 lūpu	 balzama	 gatavošanā	 no	
dabīgām	sastāvdaļām.	Paldies	visām	čak-
lajām	 rokdarbniecēm,	 kuras	 šīs	 nodarbī-
bas	cītīgi	apmeklē!	Nodarbības	turpināsies	
visu	februāri,	piedāvājot	arī	aromterapijas	
nodarbības	un	 citu	dabīgo	kosmētikas	 lī-
dzekļu	 pagatavošanu.	 Visas	 nodarbības	
vada	skolotāja	un	lektore	Sandra	Vergina.	
Nodarbības	notiek	katru	otrdienu	plkst.	18	
skolas	 mājturības	 kabinetā.	 Informāciju	
par	konkrētās	nodarbības	tematu	var	iegūt	
www.salacgriva.lv	 sadaļā	 Novada pasā-
kumi,	 portāla	 draugiem.lv	 domubiedru	
grupā	Izglītības, kultūras un sporta bied-
rība «Liepupe»	 vai	 pa	 tālruni	 26395930.	
Biedrības	 biedriem	 -	 ieeja	 bez	 maksas,	
viesiem	-	1	eiro.	Uz	tikšanos!

Sanita Šlekone,
Izglītības, kultūras un sporta biedrības 

«Liepupe» valdes priekšsēdētāja

Liepupē apgūst 
rokdarbus 
un dabīgās 
kosmētikas 
gatavošanu

http://www.salacgriva.lv
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	 7.	 februārī	novada	 jaunākajiem	skolē-
niem	-	pirmklasniekiem	-	apritēja	pirmās	
100	skolā	pavadītās	dienas.	Visi	mazie	un	
viņu	skolotājas	tika	aicināti	piedalīties	šai	
svinīgajai	dienai	par	godu	veltītajā	pasā-
kumā.	Jau	pirms	trim	gadiem	Salacgrīvas	
novadā	 tika	 nolemts,	 ka	 vajadzīgs,	 lai	
bērni	kādus	svētkus	pavadītu	kopā,	iepa-
zītu	cits	citu,	parādītu	savas	prasmes.	Arī	
skolotājām	šie	svētki	ir	pieredzes	apmai-
ņa.	 Kopā	 pulcējās	 Ainažu,	 Liepupes	 un	
Salacgrīvas	ņiprie	pirmklasnieki.
	 Katra	klase	bija	sagatavojusi	interesan-
tus	un	 radošus	priekšnesumus	ar	dziedā-
šanu	 un	 dejošanu,	 stāstīšanu,	 deklamē-
šanu.	Gaisotne	pasākumā	bija	 jautra.	Un	
kā	lai	nebūtu,	ja	visus	kopā	pulcināja	rūķi	
Niķis,	 Riķis,	 Stiķis,	 Nikniķis,	 Ciķis	 no	
Ērika	Kūļa	grāmatām	par	šiem	rūķiem	un	
galvenās	Rūķu skolas	rūķenītes	Nadīna	un	
Kate!	
	 Pirms	sākās	visi	pārbaudījumi,	 svētku	
dalībniekus	 uzrunāja	 Salacgrīvas	 vidus-
skolas	direktors	Eduards	Ādmīdiņš	un	no-
vada	 izglītības	 speciāliste	Antra	 Paegle,	
vēlot	 daudz	 laba	 mazajiem	 pirmklasnie-
kiem	un	viņu	skolotājām.
	 Mijoties	rūķu	sarunām	par	dzīvi,	savu	
pieredzi,	pirmīšiem	bija	jāveic	dažādi	pār-
baudījumi	 improvizētās	 mācību	 stundās.	
Vispirms	bija	jāsakārto	skolas	somas	pēc	
dotā	 stundu	 saraksta.	Bija	 interesanti	 ie-
klausīties,	ko	skolēni	stāsta,	kā	šis	process	
notiek	mājās.	 Pēc	 tam	 sekoja	 gan	mate-
mātika,	 kurā	 tika	 pārbaudītas	 zināšanas	
skaitļošanā,	gan	 latviešu	valoda,	kurā	no	
dotajiem	 vārdiem	 vajadzēja	 izveidot	 tei-
kumu,	gan	mājturība,	kurā	skolēni	skolas	
mācību	virtuvē	darbojās	ar	 smilšu	mīklu	
un	sagatavoja	cepšanai	sava	vārda	un	uz-
vārda	 pirmos	 burtus.	 Sporta	 stundā	 bija	
jāparāda	savu	pirkstiņu	un	roku	spēks,	lai	
varētu	noturēt	viena	centa	monētiņu	starp	
knaģa	 vaļējiem	 galiem.	 Tas	 laikam	 bija	
visgrūtākais	uzdevums.	Rūķi	stāstīja,	ka,	
to	 veicot,	 viņi	 domā	 gan	 par	 čūsku,	 gan	
spridzekli,	 gan	 citām	 negatīvām	 lietām,	
lai	 tās	 neaizmuktu,	 bet	 pirmklasniekiem	
tomēr	 ieteica	 domāt	 tikai	 labas	 domas,	
jo	 tās	 tomēr	dod	 lielāku	spēku	un	 izturī-
bu.	 Bērni	 pēc	 tam	 dalījās	 pārdomās,	 ko	
tad	katrs	bija	prātojis.	Skolotājas	bija	ļoti	
stipras,	jo	centa	monētu	spēja	noturēt	ļoti	
ilgi.	 Viņas	 taču	 zina,	 ka,	 centus	 netau-
pot,	pie	eiro	netiksi!	Pēdējā	stunda	visām	
Rūķu	skolas	klasēm	bija	sociālās	zinības.	
Rūķi	 uzaicināja	 no	 katras	 klases	 divus	

Pirmklasnieku 100. diena Rūķu skolā

skolēnus,	 kuriem	 ir	 talants	 tērēt	 naudu.	
Uzdevums	bija	doties	uz	skolas	kafejnīcu	
iztērēt	maciņa	saturu	 tā,	 lai	groziņā	būtu	
produkti	 visu	 klasesbiedru	 pacienāšanai.	
Arī	ar	šo	lietu	skolēni	 tika	galā	veiksmī-
gi.	Bet	 tikmēr	visas	 skolotājas	piedalījās	
rūķenītes	Nadīnas	konkursā	Gudrāka, vēl 
gudrāka.	Katra	skolotāja	varēja	sev	palī-
gos	 izvēlēties	 2	gudrās galvas,	 kas	 dotu	
padomu,	 ja	 tas	 būtu	 nepieciešams.	 Pēc	
katras	 pareizas	 atbildes	 zālē	 skanēja	 ap-
lausi.	Skolēni	lepojās	ar	savām	gudrajām	
skolotājām,	 jo	 jautājumi	 bija	 dažādi	 un	
pagrūti.
	 Starp	 improvizētajām	 stundām	 ska-
nēja	 skanīgas	 dziesmas,	 tika	 dejotas	 ļoti	
interesantas	 rūķu	 dejas,	 skaitīti	 dzejoļi,	
stāstīta	 pasaka.	 Klātesošie	 varēja	 vērot	
draudzīgus,	atklātus,	ieinteresētus	un	gud-
rus	mazos	cilvēkus.	Ja	pasākuma	sākumā	
daži	 izskatījās	 nedroši,	 tad	 pēc	 divām	
stundām	 viss	 bija	 mainījies.	 Katrs	 sko-
lēns	 saņēma	 sertifikātu	 par	 to,	 ka	 apgūti	
burti,	cipari	un	dažādas	prasmes.	Klasēm	
tika	pa	 albumam,	kurā	 sākt	 veidot	 savas	
klases	interesantāko	notikumu	atspoguļo-

jumu	bildēs.	Skolotājām	Daigai	Tomsonei	
(Krišjāņa	Valdemāra	Ainažu	pamatskola),	
Ivetai	Špūlei,	Solveigai	Bokai	 (Liepupes	
vidusskola),	Baibai	Runcei,	Ligitai	Ķūre-
nai,	Valentīnai	Kalniņai,	Inārai	Ādmīdiņai	
(Salacgrīvas	 vidusskola)	 tika	 pasniegtas	
Sirds	medaļas	 par	 ieguldīto	 darbu	 pirm-
klasnieku	pirmajās	100	dienās	skolā.	Visi	
gaidīja	 tradicionālo	 kliņģeri	 simtnieka	
formā	un	svētku	uguņošanu,	bet	vispirms	
kopā	nodejoja	Draudzīgo	rūķu	danci,	kas	
laikam	visus	satuvināja	vēl	vairāk,	jo	pēc	
pieprasījuma	bija	jāatkārto.	Bet	kas	tad	ir	
svētki	bez	svētku	galda?	Skolas	ēdamzālē	
visi	draudzīgi	cienājās	ar	piparmētru	tēju,	
svētku	kliņģeri	un	liepupiešu	dāvāto	kliņ-
ģeri.	 Mazie	 pirmklasnieki	 pat	 negaidīja,	
ka	ieraudzīs	uz	šķīvjiem	savu	mājturības	
stundā	 paveikto.	Katram	 bija	 jātrod	 savi	
izceptie	 iniciāļi.	 Un	 tas	 vēl	 nebija	 viss!	
1.b	 klases	 audzēkņu	 māmiņas	 Kristīne	
Popova	 un	 Aiga	 Zvejniece,	 kuras	 šajā	
dienā	 iejutās	 mājturības	 un	 tehnoloģijas	
skolotāju	lomās,	bija	pastrādājušas	radoši,	
un	uz	 katra	 galda	 parādījās	 cepts	 dekors	 
100 dienas	 un	 skolotāju	 burtiņi.	Bet	 par	

skaisti	 uzklātiem	 galdiem	 visiem	 jāpa-
teicas	 1.a	 klases	 bērnu	 māmiņām	Aivai	
Muciņai,	Lāsmai	Auseklei	un	skolas	dar-
biniecei	Tatjanai	Kondratjukai,	 kuras	 arī	
saņēma	 Sirds	 medaļas.	 Saimnieces	 bija	
parūpējušās	par	gardu	tēju.	
	 Lai	gan	mazo	pirmklasnieku	sirsniņās	
sākumā	bija	jūtams	uztraukums	un	jauša-
mi	bailīgi	acu	skatieni,	klātesošajiem	viņi	
pierādīja,	ka	pa	šīm	100	dienām,		kļuvuši	
par	pilntiesīgiem	sākumskolas	skolēniem,	
sadraudzējušies	 un	 ļoti	 daudz	 iemācīju-
šies.	 Vislielākais	 paldies	 par	 pasākumu	 
8.a	 klases	 meitenēm	 (rūķiem)	 Nadīnai	
Ozoliņai-Mennikai,	 Katei	 Laimai	 Majo-
rei,	 Endijai	 Eglītei,	 Līgai	Kariņai,	 Zanei	
Holmai,	Amandai	Stanei	un	Undīnei	Me-
ļikidzei.	 Meitenes	 pasākumu	 Pirmklas-
nieku 100 dienas	kopā	ar	savu	audzinātāju	
Lolitu	Valaņinu	vada	jau	trešo	reizi.
	 Lai	 mazajiem	 pirmklasniekiem	 visas	
pārējās	dienas	skolā	būtu	zināšanu,	pras-
mju,	draudzīguma	pilnas!

Lolita Valaņina,
Salacgrīvas novada Sākumskolas meto-

diskās apvienības vadītāja

Salacgrīvas novada skolu pirmklasnieki kopā ar rūķiem un saviem lielākajiem draugiem pie svētku kliņģera

 12.	 februāra	 rīts	 pirmsskolas	 izglītī-
bas	 iestādē	Randa	Ainažos	 sākās	 ar	Ra-
sēna	 ierašanos,	 ko	 organizēja	 krodziņš	
Minhauzens pie Bocmaņa	 sadarbībā	 ar	
biedrību	 Sprints A,	 Rīgas	 Piena	 kombi-
nātu	un	Salacgrīvas	novada	domi.	Rasē-
nam	 līdzi	 bija	 sporta	 draugi	 -	 hokejists	
un	 skeletonists.	 Jautrā	 gaisotnē	 kopā	 ar	
bērniem	tika	iemēģināti	soļi	dažādās	zie-
mas	 olimpisko	 spēļu	 disciplīnās.	 Bērni	
no	prieka	staroja	un	ar	lielu	interesi	dar-
bojās	kopā	ar	sportistiem	un	Rasēnu,	tā-
pat	labprāt	atbildēja	uz	viesu	uzdotajiem	
jautājumiem	 par	 Olimpiskajām	 spēlēm	 
Sočos.
	 Iestādes	kolektīvs	un	vecāki	ir	ļoti	patei-
cīgi	Rasēnam	un	viņa	komandai	par	jaut-
ro	brīdi,	kas	priecēja	mūsu	bērnus.	Liels	
paldies	biedrībai	Vecāki - Ainažu jaunat-
nei	par	pagājušā	gada	nogalē	Ainažu	bēr-
nudārza	audzēkņiem	sagādāto	pārsteigu- 
mu	-	jauko	Ziemassvētku	pasākumu.

Pārsla Perdijaka,
bērnudārza vadītāja

Olimpisko 
spēļu rīts 
Randā  Sagaidot	 Valentīndienu,	 pirmsskolas	

izglītības	iestādē	Vilnītis	tradicionāli	svin	
ģimeņu	dziedāšanas	svētkus.	Kopīgi	svi-
nēti	svētki	ir	viens	no	veidiem,	kā	audzi-
nāt	bērnos	patriotisma	jūtas	un	piederības	
sajūtu	 savai	 ģimenei	 un	 tautai,	 stiprināt	
bērnu	pašapziņu,	mācīt	lietderīgi	pavadīt	
laiku,	bagātināt	dvēseli	un	gūt	kopīgu	po-
zitīvu	 emocionālu	 pārdzīvojumu.	Dzies-
ma	vieno	un	iedvesmo	cilvēkus,	dziesma	
apvieno	 ģimenes.	 Un	 koncerta	 sākumā	
paši	bērni	atzina,	ka	dziesma	ir	bagātība:	
- Bagāts tas, kas dziedāt prot.
	 Šogad	pasākumā	pulcējās	kupls	dalīb-
nieku	pulks	-	23	ģimenes,	kas	bija	saga-
tavojušas	 īpašus	 priekšnesumus.	 Kalni	- 
	ņu	-	Zeņinu	saime	dziesmā	pastāstīja,	cik	
draudzīgi	dzīvo	akmens	ģimene.	Lapiņu	
ģimene	mācījās	 alfabētu.	 Kristiāna	 Rei-
ziņa	 kopā	 ar	 mammu	 un	 jaunāko	 māsu	
skaitīja	punktiņus	mārītei,	un	viņām	labi	
veicās.	 Timo	 un	 Hanna	 Eltami	 kopā	 ar	
mammu	pastāstīja,	cik	grūti	klājas	rabar-
beram,	 kad	 viņu	 plēš	 aiz	 ausīm,	 bet	 ra-
barberu	rausis	ir	tik	garšīgs.	Kā	vienmēr	
daudz	prieka	un	mīļuma	koncertā	ienesa	
Ķūrenu	 un	 Gromovu	 ģimenes	 kopīgais	
priekšnesums.	Čuči, guli, mazais šmuli, 
un lai tevi sargā Dievs	-	tā	Sanda	Gromo-

va	 ģitāras	 un	Agneses	 Gromovas-Ķūre-
nas	 klavieru	 pavadījumā	 dziedāja	 Sofija	
Gromova	 un	 Katrīna,	 Saule	 un	 Pēteris	
Ķūreni.	 Par	 nebēdnīgo	 mākoni	 dziedāja	
Mārtiņa	 Hincenberga	 un	 Ilzes	Anderso-
nes	 ģimene.	Mīļu	 priekšnesumu	 sniedza	
Tīna	Krūma	 ar	 savu	 tēti,	 gaišā,	 sirsnīgā	
noskaņā	 izdziedot	 Neprātīgu vēlējumu 
ziemas	salā.	Baltā,	pūkainā	mākonī	sēžot,	
Gobu	 ģimene	 visus	 iepriecināja	 ar	 po-
pulāro	R.	 Paula	 šūpļadziesmu	Circenīša 
Ziemassvētki.	Par	Vinniju	Pūku	dziedāja	
Ievas	Daugules	un	Dignas	Gruzdiņas	ģi-
mene.	Tēta	spēlēto	perkusiju	un	mammas	
ģitāras	 pavadījumā	 sirsnīgā	 Majoru	 ģi-
mene	visus	iepriecināja	ar	šūpuļdziesmu	
Pirms aizmieg visi ūdeņi.	Ar	 pārdomātu	
priekšnesumu	uzstājās	draudzīgā	Popovu	
ģimene,	dziedot	Ziloņa miega dziesmiņu.	
Allaž	brašā	Salmaņu	ģimene	koncertā	ie-
nesa	īstu	enerģijas	lādiņu,	dziedot	Kur tu 
teci, gailīti manu.	Priekšnesumu	krāsainu	
darīja	māsas	spēlētais	 saksofons.	Ar	mī-
ļumu	Žurakovsku	ģimene	 izdziedāja	pa-
vasara	 dziesmiņu.	 Savukārt	Marta	 Baķe	
ar	 savu	 tēti	 visus	 dziesmā	 pamācīja,	 kā	
ievērot	 meža	 likumus,	 un	 brīdināja	 par	
nepatikšanām,	kuras	sagaida	ikvienu,	kas	
šos	likumus	pārkāpj.	Par	latiņu	nostalģis-

ki	 dziedāja	 saskanīgā	Ozoliņu	 -	Menni-
ku	ģimene.	Kā	noskaidrojās,	ir	lietas,	ko	
nevar	 nopirkt	 par	 naudu,	 un	 bērni	 zina,	
ka	 tā	 ir	 draudzība,	 uzticība	 un	 mīlestī-
ba.	Mīlestību	 ar	 gaišu	 prieku	 izdziedāja	
skolotāja	 Elīna	 Tomsone	 kopā	 ar	 savu	
dēlu	 Jēkabu.	Koncerta	 kulminācijas	 brī-
dī	 neaizmirstamu	 priekšnesumu	 sniedza	
talantīgā	Īsteno	ģimene	ar	mīļo,	sirsnīgo,	
dzidro	Pie Dieviņa gari galdi,	divbalsīgo	
dziedājumu	 papildinot	 ar	 mazās	 Mares	
spēlētās	vijoles	 skaņām.	Šajā	emocionā-
lajā	brīdī	bērni	vecākiem	un	vecāki	bēr-
niem	 sniedza	mīļu	 glāstu,	 un	mīlestības	
svētki	 caur	 dziesmu	 bija	 ienākuši	 mūsu	
vidū.
	 Paldies	mūzikas	skolotājai	Ingai	Gobai	
par	ieguldīto	darbu	svētku	sagatavošanā!	
Paldies	 Popovu	 un	Reiziņu	 ģimenei	 par	
atbalstu	telpu	dekorēšanā!	Paldies	skolo-
tājai	 Ingai	 Leimanei	 par	 piemiņas	 velšu	
jauko	 iesaiņojumu!	 Paldies	 Robertam	
Ķūrenam	 par	 pasākuma	 apskaņošanu!	
Vislielākais	 paldies	 ģimenēm	par	 pieda-
līšanos	 un	 izrādīto	 iniciatīvu!	Caur	 jūsu	
kopīgo	muzicēšanu	visi	esam	kļuvuši	par	
kādu	laimes	mirkli	bagātāki.

Ligita Dambe,
vadītājas vietniece izglītības jomā

Vilnītī svin ģimeņu dziedāšanas 
svētkus
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	 Jau	otro	gadu	Liepupes	vidus-
skolas	dabaszinību	pulciņš	un	sā-
kumskolas	 audzēkņi	 piedalīsies	
stādu	 audzētāju	 biedrības	 prog-
rammā	Dārznīca,	ko	atbalsta	Ei-
ropas	 Savienība	 un	 Zemkopības	
ministrija.
	 Par	 Dārznīcu	 var	 izlasīt	 
www.darznica.lv.	Tur	rakstīts,	ka	
tas	ir	zaļākais	un	skaistākais	do-
māšanas	projekts,	kura	mērķis	ir	
mudināt	 jebkuru	 Latvijas	 iedzī-
votāju	vienoties	skaistākai	un	sa-
koptākai	videi.	

	 Šogad	 saņēmām	10	 stādu	au-
dzēšanas	 komplektus,	 kuros	 ir	 
3	dažādu	augu		-	krūmcidonijas,	
vītola	un	krasta	kļavas	-	stādām-
materiāli,	 kā	 arī	 viss	 nepiecie-
šamais	 audzēšanai	 un	 arī	 Augu 
dienasgrāmata.	 Kad	 sēklas	 un	
spraudeņi	 ir	puķupodos,	 tad	 tajā	
jāpieraksta	 visi	 paveiktie	 darbi,	
novērojumi,	 pētījumi	 un	 secinā-
jumi	sešu	mēnešu	garumā.	

Daiga Krūze,
dabaszinību pulciņa vadītāja

Būs Dārznīca Liepupes 
vidusskolā

Liepupes vidusskolas audzēkņi ar nepacietību gaidīs sava darba augļus - 
kas uzdīgs, kas sazaļos?

	 Jau	plats	solis	sperts	2014.	gadā,	tomēr	
biedrība	Ainaži	 vēlas	 sniegt	 ieskatu	 savā	
2013.	 gada	darbībā.	Biedrība	nav	no	 lie-
liem	runātājiem,	bet	gan	darītājiem,	tādēļ	
šī	atskaite	nāca	lēni	un	grūti.	Padarīto	dar-
bu	daudz,	bet	kā	lai	sarīmē	tos	visus	vār-
dos?
	 2013.	 gadu	 biedrība	 Ainaži	 sāka	 ar	
sporta	un	balles	deju	kursiem.	Pateicoties	
Salacgrīvas	 novada	 domes	 finansiālajam	
atbalstam,	 novada	 iedzīvotāji	 varēja	 ap-
gūt	 pirmos	 soļus	 balles	 dejās.	 Tika	 strā-
dāts	 pie	 stājas	 uzlabošanas,	 ritma	 sajūtas	
attīstīšanas,	pamatelementu	mācīšanās	un	
to	brīvas	pielietošanas,	 dejojot	 pārī.	Tika	
attīstīta	 vīrieša	 vadība	 un	 sievietes	 klau-
sīšanās	 pāra	 dejojumā.	Vislielāko	 nozīmi	
piešķīrām	 lēnajam	 un	 Vīnes	 valsim,	 kas	
pārstāv	 standarta	 deju	 programmu,	 savu-
kārt	 no	 Latīņ	amerikas	 programmas	 vis-
aktīvāk	 dejojām	 čačača	 un	 rumbu.	 Tika	
apgūtas	kvikstepa,	sambas,	džaiva	pamat-
figūras	un	mazliet	no	Kubas	salsas.	Deju	
kursi	guva	ne	 tikai	ainažniekiem	atsaucī-
bu,	tos	labprāt	apmeklēja	arī	salacgrīvieši	
un	liepupieši.	
	 Vasaras	sākumā	tika	 īstenots	biedrības	
priekšsēdētāja	Hermaņa	 Juzefoviča	 vadī-
tais	EZF	projekts	Saviļņojošie Ainaži.	Tam	

nepieciešamo	privāto	finansējuma	daļu	se-
dza	H.	Huzefovičs	no	saviem	līdzekļiem.	
Projektā	 iegādāta	 un	 uzstādīta	 peldošu	
pontonu	 piestātne	 Ainažu	 pludmalē.	 Tā	
pēc	savas	konstrukcijas	ērti	lietojama	Bal-
tijas	jūras	un	Rīgas	līča	piekrastes	apstāk-
ļos	ar	viļņu	augstumu	 līdz	1,5	m.	Nepie-
ciešamības	gadījumā	to	ar	2	cilvēku	spē-
kiem	iespējams	ātri	demontēt,	tāpat	uzstā-
dīt	atpakaļ.	Piestātne	sastāv	no	160	peldo-
šiem	pontoniem	(garums	100	cm,	platums	 
50	 cm,	 augstums	 40	 cm),	 kas	 sastiprinā-
ti	 ar	 speciālu	 skrūvju	 savienojumiem.	
Piestātnes	 konstrukcija	 nodrošina	 cilvē-
ku	 ērtu	 un	drošu	nokļūšanu	no	krasta	 uz	
ūdens	transportlīdzekļiem,	kā	arī	zvejnie-
ku	lomu,	zvejas	piederumu	un	personiskās	
bagāžas	iekraušanu	un	izkraušanu	laivās.
	 Katru	 gadu	 augusta	 izskaņā	 Ainažos	
noris	 Starptautiskais	 Ziemeļlivonijas	 fes-
tivāls.	Pateicoties	Salacgrīvas	novada	do-
mes	finansiālajam	atbalstam,	 arī	 biedrība	
Ainaži	 deva	 savu	 ieguldījumu	 svētku	 rī-
košanā.	Festivāla	laikā	savu	mākslas	dar-
bu	-	uguns	skulptūru	Ainažu ugunspuķe -  
no	salmiem,	koka	atgriezumiem	un	metā-
la	veidoja	profesionāls	tēlnieks	Kārlis	Īle.	
Uguns	skulptūras	ļauj	mākslinieciskā	vei-
dā	 izmantot	vienu	no	dabas	pirmelemen-

tiem	-	uguni,	kas	vienlaikus	simbolizē	gan	
iznīcinošu,	 gan	 izdzīvošanai	 vitāli	 nepie-
ciešamu	 spēku.	Turklāt	 uguns	 skulptūras	
ir	videi	draudzīgs	žanrs,	jo	tajās	netiek	iz-
mantotas	ķimikālijas	un	negatīvi	ietekmēti	
apkārtnē	esošie	putni	un	dzīvnieki.	Māk-
slinieks	sniedza	arī	 informāciju,	kā	veido	
uguns	skulptūru.	Festivāla	apmeklētāji	un	
biedrības	biedri	varēja	iegūt	praktiskas	zi-
nāšanas	Ainažu ugunspuķu	veidošanā,	pa-
līdzot	māksliniekam	veidot	 šo	darbu.	Šis	
pasākums	bija	kā	radoša	darbnīca.
	 Sagaidot	Adventes	laiku,	biedrība	Aina-
ži	novada	iedzīvotājiem	piedāvāja	trīs	tik-
šanās	ar	lektori	Sarmīti	Baumani.	Lekciju	
laikā	guvām	ieskatu	dažādās	tēmās	(Dzim-
tas enerģiju nozīme un izpausmes cilvēka 
dzīvē, Veiksmīgas attiecības - veselības, 
materiālās labklājības un laimīgas dzīves 
pamats, Pateicība. Piedošana. Lūgšana. 
Dvēseļu lomas un attīstība Zemes skolā).	
Lektore	 sniedza	 daudz	 viedu	 padomu	un	
lika	 aizdomāties	 par	 lietām,	 kam	 ikdienā	
varbūt	nepievēršam	uzmanību.
	 2013.	gadu	biedrība	noslēdza	ar	ELFLA	
projektu	Biedrību saieta centra izveide Ai-
nažos,	kurā	tika	veikta	ēkas	vienkāršota	re-
konstrukcija,	lai	nodrošinātu	telpas	neval-
stisko	organizāciju	biedru	sanāksmēm	un	

biedrību	rīkotiem	kultūras	un	sporta	pasā-
kumiem.	Izveidojot	biedrību	saieta	centru,	
nodrošināta	 veselīga	 un	 droša	 vide,	 dota	
iespēja	atbalstīt	un	iesaistīt	pirmsskolas	un	
skolas	 vecuma	 bērnus,	 skolēnu	 vecākus	
un	pasniedzējus,	nevalstisko	organizāciju	
biedrus,	vecāka	gadagājuma	iedzīvotājus.	
Izveidojot	kultūras	ziņā	daudzfunkcionālu	
centru,	 ir	nodrošināta	 iespēja	veicināt	sa-
biedrībai	 nozīmīgu	 pasākumu,	 semināru	
un	 radošu	 aktivitāšu	 īstenošanu,	 vienlai-
kus	 veicinot	 biedrību	 kā	 vietējā	 kopienu	
centra	attīstību.	Centra	atklāšana	atlikta	uz	
šo	 gadu.	 Par	 iespēju	 realizēt	 šo	 projektu	
liela	pateicība	Salacgrīvas	novada	domei,	
kas	piešķīra	nepieciešamo	summu	privātās	
daļas	finansējuma	segšanai.
	 Biedrība	 Ainaži,	 aktīvi	 noslēdzot	 
2013.	gadu,	ir	sākusi	tikpat	aktīvu	darbību	
arī	šogad	un	aicina	visus	novada	iedzīvo-
tājus	turpināt	balles	deju	kursus.
	 Pateicība	Salacgrīvas	novada	domei	par	
finansiālo	palīdzību	visām	biedrības	Aina-
ži	 radošajām	 idejām!	Aicināsim	 tuvākajā	
laikā	uz	biedrību	saieta	centra	atklāšanu.

Vēlot mums visiem izturību, 
radošu garu un neizsīkstošu enerģiju - 

biedrība «Ainaži»

Biedrības Ainaži 2013. gadā paveiktais

 16.	 janvārī	Ainažu	 bibliotēkā	
pulcējās	klubiņa	Vārds	dalībnie-
ki,	 lai	 tiktos	ar	Ainažu	Jūrskolas	
muzeja	 vadītāju	 Ivetu	 Erdmani	
un	Ainažu	kultūras	nama	vadītāju	
Solveigu	Muciņu.	
	 Ainažu	 Jūrskolai	 šogad	 būs	
nozīmīga	 jubileja	 -	 150	 gadu,	
bet	 Ziemeļlivonijas	 festivāls	 šo-
gad	ainažniekus	priecēs	10.	reizi.	
Abas	 šīs	 jubilejas	 svinēs	 16.	 au-
gustā.	Muzejnieki	kopā	ar	kultū-
ras	darbiniekiem	veido	pasākumu	
visai	pilsētai.	Tajā	aicinās	piedalī-
ties	Latvijā	pazīstamus	un	popu-
lārus	 māksliniekus,	 tiek	 meklēti	
sponsori	 pasākuma	 atbalstīšanai.	

Arī	 lasītāju	 klubiņa	 dalībnieki	
tika	 aicināti	 iesaistīties	 pilsētas	
noformēšanā	svētkiem	un	piedalī-
ties	mājražotāju	tirdziņā.	Aicināti	
atsaukties	ainažnieki,	kuri	saistīti	
ar	jūrniecības	profesiju	un	pašreiz	
aktīvās	darba	gaitas	pavada	 jūrā.	
Svētki	solās	būt	grandiozi,	gaidīti	
visi	 pašreizējie	 un	 bijušie	 ainaž-
nieki,	 kā	 arī	 pilsētas	 viesi.	 Lai	
svētkus	 sagatavotu,	 tiek	 iegul-
dīts	 liels	darbs.	Vārda	dalībnieki	
vēlēja	 pasākuma	 organizatoriem	
radošumu,	veiksmi	un	izturību.

Rūta Lepiksone,
Ainažu bibliotēkas vadītāja

Tikšanās klubiņā Vārds

	 Sagaidot	 bērnu	 rakstnieces	
un	 pasaku	 ilustratores	 Margari-
tas	 Stārastes	 100	 gadu	 jubileju,	
Svētciema	bibliotēkā	notika	Rai-
bās rīta stundas	 kopā	 ar	 lācīti	
Rūcīti.	
	 Ar	 rakstnieces	 darbiem	 un	
ilustrācijām	 izaugušas	 vairākas	
paaudzes.	Nu	kārta	ar	bagāto	un	
apburošo	 tēlu	 pasauli	 iepazīsti-
nāt	 vismazākos	 lasītājus.	 Bib-
liotēkas	lācis	Grāmatrūcis	maza-
jiem	pirmsskolas	grupiņu	Snīpīši 
un	 Snīpji	 bērniem	 stāstīja	 par	
mākslinieces	bērnību,	skolas	ga-
diem,	pirmajām	grāmatu	ilustrā-
cijām	un	aicināja	aplūkot	izstādē	
Atklāsim pasauli ar Margaritas 
Stārastes zīmējumiem	 izliktās	
grāmatiņas.	Bērni	vērīgi	aplūko-
ja	ilustrācijas,	ko	vieno	spilgti	un	
krāsaini	 tēli	 ar	 mīlīgām	 apaļām	
actiņām	 un	 maziem,	 strupiem	
degunteļiem.	To	vidū	ir	gan	koki	
un	 laumiņas,	gan	dzīvnieciņi	un	
kukainīši,	kurus	māksliniecei	pa-

ticis	 zīmēt	 vislabāk.	 Starp	 citu,	
pirmie	 viņas	 radītie	 tēli	 šogad	
svin	 savu	 72	 gadu	 jubileju,	 sla-
venajam	 zīļu	 vīriņam	 Zīļukam	
aprit	jau	53	gadi,	Lācītis	Rūcītis	
ir	 37	 gadus	 vecs.	 Pirmā	 viņas	
grāmata	 bija	 Balti tīri sniega 
vīri.	Vecākās	 grupiņas	 bērni	 jau	
bija	 lasījuši	 pasaku	 par	 Zīļuku,	
arī	 par	 notikumiem	 pasakā	 Pe-
lēkais namiņš	un	pazina	Ziemas 
pasakās	satikto	Kraukšķīti.
	 Mazie	 ciemiņi	 uz	 rīta	 stun-
du	 nāca	 kopā	 ar	 saviem	 rotaļu	
lācīšiem,	 tāpēc	 Grāmatrūcim	
vispirms	 vajadzēja	 iepazīties	 ar	
visiem	22	 lāčukiem.	Noskaidro-
jām,	 ka	 Rūcītis	 ir	 gana	 līdzīgs	
mūsu	 rotaļdraugiem,	 taču	 tik	
dzeltens	kažociņš	gan	ir	tikai	Rū-
cītim.	 Bērni	 aizrautīgi	 klausījās	
un	 sekoja	 līdzi	 bibliotēkas	 lāča	
stāstītajiem	 Lācīša Rūcīša rai-
bās dienas	piedzīvojumiem.	Pēc	
tam	mazie	ciemiņi	varēja	būt	par	
zaķēniem,	 čaklo	 vāveri,	 slinko	

mežacūku	vai	pelēko	vilku,	pašu	
lācīti	 Rūcīti,	 pīlēniem,	 ezīti	 vai	
puisēnu	 Atiņu.	 Tikai	 vajadzēja	
pasakā	 satiktos	 tēlus	 nesajaukt,	
bet	 atcerēties,	 kad	Rūcītis	 katru	
no	 viņiem	 satika.	 Tas	 izdevās	
itin	jautri.	Lēkāšanai,	čāpošanai,	
lidošanai	 un	 smiekliem	 sekoja	
nopietns	 darbiņš	 -	 veidošana.	
Katrs	 varēja	 no	mīklas	 izveidot	
savu	balto	sniegavīru,	gliemezīti,	
Rūcīti	vai	kādu	citu	mākslinieces	
radīto	tēlu.	
	 Mazie	 lasītāji	 ieskatījās	 le-
ģendārās	 jubilāres	 zīmētajās	
grāmatās	 un	 raibās	 rīta	 stundas	
pavadīja	 kopā	 ar	 audzinātājām	
Anitu,	 Mārīti,	 Indru,	 Judīti	 un	
Ivetu.	Paldies	par	sadarbību.	Bet	
es,	 lācis	Grāmatrūcis,	 aicinu	 ik-
vienu,	arī	pieaugušos,	pakavēties	
Bērnības	zemē	un	ļauties	M.	Stā-
rastes	zīmējumu	burvībai!

Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

Mazo svētciemiešu  
Raibās rīta stundas kopā ar 

lācīti Rūcīti

Kopā ar lācīti Rūcīti mazie svētciemieši iepazīst Margaritas Stārastes radītos brīnišķīgos zīmējumus
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	 31.	 janvārī	 biedrība	Sprints A	 aicināja	
visus	 uz	 tradicionālo	 ledus	 karnevālu,	 ar	
ko	 tika	 oficiāli	 atklāta	 slidotava	un	bied-
rības	 jaunā	 sezona.	 Karnevāla	 dalībnie-
ki	 nebija	 nobijušies	 ne	 no	 saltā	 vēja,	 ne	
aukstuma	un	aktīvi	piedalījās	sportiskajās	
atrakcijās.	 Pēc	 vairākām	 sacensībām	 tika	
noteikti	 uzvarētāji	 un	 labākās	 no	 labāka-
jām	maskām,	kas	 saņēma	balvas.	Visiem	
karnevāla	 dalībniekiem	 tika	 gabaliņš	 no	
tradicionālā	 kliņģera,	 ko	 šoreiz	 sponso-
rēja	 veikals	 Brīze	 (LaTS),	 un	 silta	 tējas	
krūze,	 par	 ko	 rūpējās	 Valtera	 vecaistēvs	
Juris.	Paldies	visiem	dalībniekiem,	paldies	
sponsoriem	un	atbalstītājiem,	un,	protams,	
visiem	 tiem	 vecākiem	 un	 vecvecākiem,	
kuri	palīdzēja	slidotavu	sagatavot!
	 Uz	karstām	pēdām,	kamēr	 laikapstākļi	
vēl	atļāva,	1.	februārī	notika	hokeja	mači.	
Piedalījās	 trīs	 komandas,	 kurās	 bija	 da-
žādu	paaudžu	 ainažnieki.	 1.	 vietu	 ieguva	
komanda	Krītošās zvaigznes,	kurā	spēlēja	
Artūrs,	 Lauris	 un	 Emīls,	 2.	 vietā	Pažar-
nieki,	 kurā	 spēlēja	 Normunds,	 Gatis	 un	
Dāvis,	3.	 -	D.A.V.V.,	kurā	 spēlēja	Dāvis,	
Agris,	Valters	un	Valts.	Paldies	par	dalību!

Biedrības «Sprints A» vārdā - 
Gunta Bērziņa

Ledus
dienas 

Ainažos

le pēc kārtas, tāpēc arī nogurums darīja 
savu. 
	 Šī	 gada	 turnīra	 uzvarētāji	 -	 Berkuts - 
ieguva	9	punktus,	2.	vietā	HK	Salacgrīva 
(5	p.),	bet	3.	un	4.	vietu	dala	Puikules	un	
Limbažu	 -	 Pāles	 apvienotā	 komanda	 ar	 
2	p.	katra.	
	 M.	Rakuzovs	izteica	cerību	turnīru	tur-

pināt	arī	nākamgad.	Viņš	atzina,	ka	nori-
ses	 nebūtu	 iedomājamas	 bez	 Salacgrīvas	
novada	uzņēmējiem	-	viņi	pielikuši	roku,	
lai	šis	turnīrs	notiktu.	Liels	paldies	Salac-
grīvas	novada	domei,	kas	daļēji	sponsorē-
ja	turnīru	un	allaž	finansiāli	atbalsta	Salac-
grīvas	hokeja	klubu.	

Kārlis Miksons

Salacgrīvas hokeja kluba komanda šajā turnīrā izcīnīja 2. vietu

Winter Classic hokeja turnīrs Salacgrīvā
		 Hokejs	 -	 sporta	veids,	bez	kura	 ziema	
nav	iedomājama	ne	Latvijā,	nedz	citās	val-
stīs.	1.	februārī	daudzi	hokeja	mīļotāji	un	
līdzjutēji,	 lai	 gan	 nelielā	 skaitā,	 pulcējās	
Salacgrīvā,	 sporta	 kompleksā	 Zvejnieku 
parks,	kur	norisinājās	hokeja	kluba	Salac-
grīva	 un	Mareka	 Rakuzova	 rīkotās	Win-
ter Classic	 hokeja	 sacīkstes.	Uz	 tām	bija	
pulcējušās	4	komandas:	mājnieki	-	hokeja	
klubs	Salacgrīva,	Rīgas	komanda	Berkuts,	
Puikules,	kā	arī	Limbažu	-	Pāles	apvienotā	
hokeja	komanda.	
	 Pirmajā	spēlē	tikās	mājnieki	un	Puiku-
les	komanda.	Jau	mača	pirmajās	sekundēs	
Salacgrīvas	 komanda	 atklāja	 rezultātu.	
Puikules	 komanda	 tomēr	 lika	 pasvīst	 sa-
lacgrīviešu	 vārtsargam,	 bet	 spēle	 noslē-
dzās	ar	Salacgrīvas	uzvaru	ar	5:1.	Otrajā	
spēlē	tikās	Berkuts	un	Limbažu	-	Pāles	ap-
vienotā	komanda,	sīvā	cīņā	ar	5:4	uzvarēja	
rīdzinieki.	Potenciālo	uzvarētāju	-	Berkuta 
un	HK	Salacgrīva	spēli	gaidīja	daudzi,	jo	
komandas	treniņus	aizvada	kopā.	Jau	spē-
les	sākumā	Rīgas	komanda	parādīja,	ka	ir	
stipra,	un	ar	rezultātu	4:0	sagrāva	salacgrī-
viešus.	Pēc	spēles	hokeja	kluba	dalībnieks	
M.	Rakuzovs	sacīja:	-	Lai gan zaudējām, 
jūtos labi, jo «Berkuts» ir hokejisti, ar 
kuriem esmu spēlējis kopā jau vairākus 
gadus, viņi man ir ļoti labi draugi. Tāpēc 
īpaši nepārdzīvoju, jo bija jāuzvar labāka-
jam. Jāpiebilst, ka mums šī bija otrā spē-

	 Salacgrīvas	 vidusskolas	 sporta	 zālē	
februāra	 pirmajā	 sestdienā	 jau	 no	 paša	
rīta	pulcējās	basketbola	cienītāji.	Vispirms	
turnīrā	par	spēcīgākās	titulu	cīnījās	5	ko-
mandas:	 Zīdaiņi, Mazdēli, Dēli, Tēvi	 un	
Vectēvi.	 Lai	 cik	 vāja	 un	 neprasmīga	 pēc	
sava	nosaukuma	šķistu	Zīdaiņu	komanda	
(Dāvis	 Melnalksnis,	 Edgars	 Edelmanis,	
Kristaps	Kalniņš,	Gusts	Gustavs	Zvīnis	un	
Dins	Dancis),	viņi	uzvarēja,	pārējos	atstā-
jot	aiz	sevis,	turklāt	pieredzējušākie	-	Vec-
tēvi	-	šogad	ierindojās	cienījamajā	5.	vietā.	
Kad	 bija	 noskaidroti	 šī	 turnīra	 uzvarētāji	
un	 zināmi	 basketbola	 trīspunktu	metienu	
finālisti,	savai	svarīgākajai	šīs	dienas	spē-
lei	 stājās	 skolēnu	 un	 absolventu	 koman-
das.
	 Salacgrīvas	 vidusskolas	 11	 jaunajiem	
basketbolistiem,	 pēdējo	 3	 maču	 uzvarē-
tājiem,	 pretī	 stājās	 24	 absolventi.	 Skolas	
godu	šogad	aizstāvēja	Edgars	Šilbergs,	Ar-
turs	Zmičerevskis,	Ojārs	Rozenbergs,	Ri-
čards	Jerāns,	Toms	Rihaļskis,	Daniels	Pis-
menijs,	Emīls	Ļebedevs,	Daniels	Grigor-
jevs,	 Ralfs	Klētnieks,	 Raivis	Kurakulovs	
un	Kaspars	Miksons.	Savukārt	absolventu	
komandā	par	uzvaru	cīnījās	Aigars	Ragai-
nis,	 Jānis	 Drulle,	 Guntis	 Bukāns,	Andris	
Zvejnieks,	Uģis	Maurītis,	Gatis	Gailis,	Jā-
nis	Sālzemnieks,	Gints	Ronis,	Andris	Bu-
lis,	Andris	Irmejs,	Jānis	Pods	Podiņš,	Jānis	
Bergs,	Jānis	Irmejs,	Kārlis	Valenieks,	San-
dis	 Gromovs,	 Kaspars	 Neimanis,	 Edgars	
Klāvs,	Mārtiņš	Zariņš,	Elvijs	Jaunbalodis,	
Jānis	Ozols,	Gusts	Gustavs	Zvīnis,	Edgars	
Edelmanis,	Dins	Dancis,	Kristaps	Kalniņš	
un	Dāvis	Melnalksnis.	
	 Atklājot	 spēli,	 skolotājs	 Valentīns	
Turks	uzteica	visus	tās	dalībniekus:	- Jūs 
esat mūsu skolas īsti patrioti, jo februāra 
pirmajā sestdienā atkal sanākat Salac-
grīvā, lai uzspēlētu basketbolu, tiktos ar 
draugiem un bijušajiem klasesbiedriem. 
Nezinu nevienu citu skolu, kurās būtu 
šāda - Ginesa rekorda cienīga - tradīcija. 
Savukārt	 visu	 42	 maču	 spēlētājs	 Aigars	
Ragainis	lielu	paldies	teica	skatītājiem	un	
līdzjutējiem	 par	 atbalstu,	 skolēniem	 par	
spēli	un	absolventiem	-	večiem	paldies	par	
vēlmi	atbraukt	uz	Salacgrīvu	un	uzspēlēt	
basketbolu.	 - Ceru, ka skolēni mūs nesa-
graus, kā tas bija iepriekšējās reizēs, -  
puspajokam	 pusnopietni	 bilda	 Aigars.	
Pirms	 spēles	 sākuma	 apsveikuma	 vārdus	
mača	dalībniekiem	sacīja	arī	viens	no	po-
pulārākajiem	salacgrīviešiem,	1935. gada 
Eiropas čempions basketbolā	 A.	 Bulis:	
- Atvedu skolai dāvanu - grāmatu «Sap-

42. absolventu mača spēlētāju kopbilde

Absolvents 
Andris Bulis 

cīņā par bumbu

	 Viens	 no	 vecākajiem	 spēlētājiem	 ir	 
J.	 Drulle,	 uz	 Salacgrīvu	 viņš	 ceļu	 mēro	
no	Jūrmalas.	 - No 42 reizēm esmu spēlē-
jis 41. Tas ir fantastiski! Šī ir mana dzimtā 
vieta, dzimtā skola, un absolventu mačs 
ir unikāls pasākums. Pateicoties tam, ka 
vienreiz gadā šeit uzspēlēju, visi mani jo-
projām pazīst. Vasarā, kad atbraucu uz 
Salacgrīvu, visi sveicinās un sarunājas, 
visapkārt  tik daudz draugu un paziņu. 
Daudzas skolas un pilsētas mūs var ap-
skaust par šādu tradīciju. 
	 Pēc	 spēles	 nedaudz	 sabēdājies	 rādījās	

treneris	V.	Turks,	 kurš	 absolventu	mačos	
iesaistījies	no	dienas,	kad	 ieradies	Salac-
grīvā,	 -	 tas	 ir	 pirms	 37	 gadiem.	 - Lai kā 
gāja, esmu apmierināts ar saviem puišiem. 
Jāņem taču vērā, ka visiem ir komandas, 
kurās viņi regulāri spēlē, tādēļ šobrīd ir 
saguruši, - atzina	treneris.	
	 Šķiroties	 skolēni,	 absolventi,	 līdzjutēji	
un	atbalstītāji	cits	citam	sacīja:	-	Tiekamies 
jau pavisam drīz - 2015. gada pirmajā 
februāra sestdienā! 

Ilga Tiesnese

Ginesa rekorda cienīga tradīcija

ņu komanda 1935», lai vienmēr ir sajūta 
„Latvija var!”
	 Atskanot	tiesnešu	Māra	Zariņa	un	Raita	
Veinberga	svilpei,	spēle	sākās,	un,	līdzju-
tēju	 atbalstīti,	 lielāko	 spēles	 laiku	vadībā	
bija	 skolēni.	Bet	kad	absolventi	 laukumā	
palaida	 savu	 spēcīgāko	 sastāvu,	 skolēnu	
pārsvars	 dila	 un	 spēles	 izskaņa	 nesa	 uz-
varu	absolventiem.	Jā,	šogad	pēc	trīs	gadu	
pārtraukuma	 ar	 rezultātu	 91:82	 uzvarēja	
absolventi!	Bet	patiesībā	uzvarēja	visi,	jo	
spēlēja	 savējie	 ar	 savējiem	 un	 arī	 atbal-
stītāji	bija	savējie.	Trīspunktu	metienu	sa-
censībās	uzvarēja	D.	Dancis,	2.	vietā	-	tās-
dienas	sacensību	tiesnesis	R.	Veinbergs.
	 Pēc	spēles	tiesnesis	M.	Zariņš	atzina,	ka	
tiesāt	absolventu	maču	ir	grūti:	- Šī ir īpaša 
spēle, tai gatavojamies visu gadu. Tik pil-
na zāle atbalstītāju ir reti, jūtam skatītāju 
spiedienu. Es nedrīkstu būt neviena pusē, 
lai arī mans dēls spēlē. Tiesāt spēles sāku 
jau 6. vai 7. klasē, vēlāk pats esmu spēlē-
jis gan skolēnu, gan absolventu pusē. Arī	 
R.	Veinbergam	bija	savs	sakāmais:	-	Man 
kā tiesnesim šī spēle ir īpaša - mājas sie-
nas, līdzjutēji, spēlētāji, katra svilpe ir sva-
rīga. Spēles laikā līdzi nejūtu nevienam, 
esmu tiesnesis un viss - bumba ir apaļa, un 
uzvar stiprākais. Absolventu mačs ir ļoti 
laba tradīcija un, kamēr vien ir, kas spēlē 
un kas atbalsta, tai jāturpinās!
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	 Pasaulē	ir	tūkstošiem	profesiju.	Nešau-
bīgi,	ka	pirmās,	kas	ienāk	prātā,	ir	tās,	par	
ko	 dzirdam	 ikdienā,	 -	 skolotāji,	 policisti,	
pavāri,	 aktieri,	 sportisti	 u.c.	 Jo	 ātrāk	 jau-
nietis	 sāk	 saprast,	 kādu	 profesiju	 vēlas	
apgūt,	 jo	 vieglāks	 ceļš	 ir	 līdz	 mērķa	 sa-
sniegšanai.	10.	februārī	pirms	Ēnu	dienas	
Salacgrīvas	 novada	 jaunatnes	 iniciatīvu	
centrā	Bāka	notika	izglītojoši	informatīvs	
pasākums	Jaunietis un profesija.	Tā	mēr-
ķis	 -	 iepazīstināt	 vidusskolēnus	 ar	 divām	
iespējām	karjeras	izvēlē:	meklēt	darbu	vai	
radīt	sev	darbavietu	pašam.
	 Pateicoties	 domes	 izsludinātajam	 jau-
niešu	 biznesa	 plānu	 konkursam	 komerc-
darbības	 sākšanai	 Salacgrīvas	 novadā,	
kopš	2011.	gada	jau	12	jauniešu	dibinājuši	

savu	uzņēmumu,	kļūstot	par	to	vadītājiem,	
grāmatvežiem	un	darbiniekiem	vienā	per-
sonā.	Ar	 komercdarbības	 konkursa	 ideju	
un	 norisi	 klātesošos	 iepazīstināja	 Salac-
grīvas	 novada	 Uzņēmējdarbības	 atbalsta	
centra	vadītāja	Dzintra	Eizenberga.
	 Gatavi	 dalīties	 savā	 pieredzē,	 stāstot	
gan	par	uzvarām,	gan	grūtībām,	ar	kādām	
nācies	 saskarties	projekta	 rakstīšanas	 lai-
kā,	 uzņēmuma	 reģistrācijā	 un	 kurioziem	
ikdienas	 darbā,	 Bākā	 ieradās	 pieci	 jau-
nie	 Salacgrīvas	 novada	 uzņēmēji:	 Edžus	
Zvīnis	 (SIA	 E.Z.K.),	 Jēkabs	 Raģis	 (SIA	
Above the ground),	Monta	 Petraviča	 (IK	
Skaistumkopšanas salons),	Rimants	Lūsis	
(IK	Lūšu dārzi)	 un	Una	Gaile	 (SIA	Una 
Nails Studio).	 Pasākumā	 dzirdētos	 piere-

dzes	stāstus	varētu	apvienot	grāmatā,	kas	
citiem	 jauniešiem	 un	 topošajiem	 uzņē-
mējiem	būtu	kā	rokasgrāmata,	iedvesmas	
avots	un	palīglīdzeklis	uzņēmuma	dibinā-
šanā,	 vadīšanā	 un	 attīstīšanā.	 Jaunajiem	
uzņēmējiem	 bija	 būtiski	 pašiem	 satikties	
un	pārrunāt	ar	uzņēmuma	darbību	saistītās	
nianses,	kā	arī	iespējams	nostiprināt	kon-
taktus	un	meklēt	sadarbības	partnerus.
	 Uz	 jautājumu,	 kādām	 jābūt	 rakstura	
īpašībām,	lai	kļūtu	par	uzņēmēju,	Jēkabs 
Raģis	 saka:	 - Savām! Rakstura īpašības 
nebūs visiem vienādas, jo tās ir tikpat da-
žādas, cik profesijas. Bet svarīgākās varē-
tu būt neatlaidība un pārliecība par savu 
darāmo. Edžus Zvīnis: - Lai uzņēmums 
attīstītos, nepieciešama nauda un veik-

Kā kļūt par uzņēmēju?

Pirms da-
līties savā 
pieredzē, 
jaunie 
uzņēmēji 
kopā ar 
vidussko-
lēniem 
klausījās 
novada 
uzņēmēj-
darbības 
atbalsta 
centra 
vadītājas 
Dzintras 
Eizen-
bergas 
stāstītajā

sme, kā arī cilvēki, kuri atbalsta un saprot, 
kas ir vietējais ražojums!	Ja	nepieciešami	
sadarbības	partneri,	Edžus	iesaka	pārlieci-
nāties	par	 to	 lojalitāti	 un	kompetenci,	 lai	
izvairītos	 no	 nepatīkamiem	 starpgadīju-
miem.	Monta Petraviča: - Lai būtu profe-
sionālis savā jomā, ir jāpievērš uzmanība, 
kurā skolā apgūt nepieciešamās prasmes. 
Un brīžos, kad liekas, ka neko vairs ne-
gribi, un šķiet, ka iesāktais ir par grūtu, 
nelec no tilta, jo beigās būsi gandarīts par 
paveikto. Una Gaile: - Jābūt konkrētam 
mērķim, mērķtiecībai un spītībai, lai sa-
sniegtu, ko vēlies. Skolas laikā visi teica, 
lai tikai mācos, tas dzīvē noderēšot. Tīņa 
vecumā daudzi mācību priekšmeti liekas 
bezjēdzīgi, kam man ķīmija un matemāti-
ka!  Bet ļoti noderēs, jo īpaši frizieru sko-
lā, lai kaut vai zinātu, kas ir matu krāsas 
sastāvā.	Arī	Jēkabs	uzsvēra,	ka	no	vidus-
skolas	var	paņemt	iespēju	asināt prātu	arī	
tajos	mācību	priekšmetos,	kas	šķiet	 turp-
mākai	dzīvei	nevajadzīgi.	Rimants Lūsis 
jauniešiem,	kuri	arī	apsver	domu	izveidot	
uzņēmumu,	 novēl	 ticēt	 sev	 un	 pašu	 ide-
jai,	jo	vienmēr	būs	kāds,	kas	atbalstīs,	un	
kāds,	kurš	šaubīsies.	-	Ja ticēsi - ideju īste-
nosi,	-	viņš	apliecina.	
 Bāka	 novēl	 ikvienam	apvienot	 patīka-
mo	ar	lietderīgo	-	atrodi	darbu,	kas	patīk,	
un	tev	nekad	nebūs	jāstrādā!	Seko	Bākas 
jaunumiem	 www.draugiem.lv/baaka un	
apmeklē	cikla	Jaunietis un profesija	turp-
mākos	informatīvi	izglītojošos	pasākumus	
visa	gada	garumā,	kuru	laikā	varēsi	iepa-
zīties	ar	mūsdienās	modernām	un	piepra-
sītām	profesijām,	praktiski	strādājot	arī	ra-
došajās	darbnīcās	kopā	ar	pieredzējušiem	
profesiju	pārstāvjiem.	

Marta Dance,
centra «Bāka» jaunatnes lietu speciāliste

 18.	 janvārī	 Lielvārdē	 notika	
projekta	 Sabiedrība ar dvēseli 
2013	 noslēguma	 pasākums,	 kurā	
piedalījās	 tajā	 iesaistīto	 Latvijas	
pašvaldību	 pārstāvji.	 No	 Salac-
grīvas	uz	to	devās	mūsu	pašvaldī-
bas	konkursa	uzvarētāji	-	novada	
dzīvnieku	 aizsardzības	 biedrība	
Mūsu ķepas	 ar	 savu	projektu	par	
teritorijas	labiekārtošanu.	Pasāku-
ma	 dalībniekiem	 bija	 jāprezentē	
savs	 projekts,	 parādot,	 kas	 izda-
rīts.	 Katrā	 novadā	 uzvarējušais	
projekts	 saņēma	 naudas	 balvu	 -	
čeku	par	500	eiro,	ko	varēs	 tērēt	
pēc	saviem	ieskatiem.	
	 Par	 to,	 kas	 paveikts,	 stāstīja	
Salacgrīvas	 novada	 dzīvnieku	
aizsardzības	 biedrības	 Mūsu ķe-
pas	 vadītāja	 Ligita	 Šteina	 ar	 sa-
viem	 lielākajiem	 palīgiem	 Uldi	
Apsīti	un	Gunitu	Bisnieci.	Vērtē-
šanas	komisija	šo	projektu	atzina	
par	 labāko,	 jo	 tas	 bija	 vienīgais,	
kas	vērsts	uz	nesavtīgu	palīdzību	
mūsu	 četrkājainajiem	 draugiem.	
Projektā	 tika	 iztīrīti	 notekgrāv-
ji,	 izcirsti	 krūmi,	 nopļauta	 zāle	
un	 uzstādīts	 žogs,	 lai	 izveido-
tu	 vietu	 pamesto	 un	 noklīdušo	
dzīvnieku	 pagaidu	 izmitināša-
nai.	 Pašu	 spēkiem	 iekārtots	 arī	
laukums	 nodarbībām	 ar	 suņiem.	 
L.	Šteina	atminējās,	ka	bijusi	lie-
la	 iedzīvotāju	 atsaucība.	 - Pēc 
projekta īstenošanas ziedojumā 
saņēmām suņu būdas un segas. 
Dāvāto naudu noteikti izman-
tosim mītnes un laukuma labie-
kārtošanai, jo vajadzību ir ļoti  
daudz, - viņa	sacīja.
	 Projekta	 Sabiedrība ar dvē-
seli	 koordinatore	 novadā	 Solvita	
Kukanovska	 atgādināja,	 ka	 Sa-
lacgrīva	 pērn	 programmā	 pieda-

lījās	 otro	 gadu.	 Pusi	 projektam	
nepieciešamo	 līdzekļu	 ieguldīja	
pašvaldība.	 -	 Salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu iesniegto pro-
jektu skaits bija krietni mazāks -  
septiņi. No tiem atbalstījām 
piecus, taču atbalstu neguvušo 
divu projektu realizācijai paš-
valdība piešķīra budžeta līdzek - 
ļus,	-	teica	koordinatore.	
	 Projektu	 konkurss	 Sabiedrība 
ar dvēseli	 turpināsies	 arī	 šogad.	
2014.	 gads	 būs	 pēdējais,	 kad	
Latvijā	 tos	 atbalsta	 un	 finansē	
Nīderlandes	 fonds	 Koninklijke 
Nederlandsche Heidemaatschap-
pij (KNHM).	Tā	direktors	Franks	
van	Busels,	atskatoties	uz	šo	 ļoti	
ražīgo	 periodu	 Latvijā,	 uzsvēra:	 
- «Sabiedrības ar dvēseli» ideja 
ir ārkārtīgi vērtīga, to var apstip-
rināt gandrīz 30 pašvaldību Lat-
vijā. Šo 10 gadu laikā «Sabied-
rība ar dvēseli» sevi pierādījusi, 
tajā iesaistījās neticami daudz 
iedzīvotāju grupu. Vairāk nekā  
700 īstenojušas projektus, kas uz-
labo apkārtējās vides kvalitāti. No 
šī gada šo funkciju pārņems orga-
nizācija «Sabiedrība ar dvēseli 
Latvija». Mēs vēlam visiem daudz 
sekmju un spožu nākotni. 
	 S.	 Kukanovska	 pauda	 pārlie-
cību,	ka	šādi	projekti	ir	vajadzīgi:	 
- Tos īstenojot, mēs redzam, ka 
par mazām naudiņām tiek paveik-
ti noderīgi darbi. Nelielais finan-
sējums vairāk ir kā atspēriena 
punkts paveikt ko labu un palieko-
šu visiem kopā. Tā kā programma 
piešķir naudu tikai materiālu ie-
gādei, viss jādara pašiem. Tālab 
arī paši strādā, pieskata, uzrauga 
un jūtas līdzatbildīgi.

Ilga Tiesnese

Projekta Sabiedrība 
ar dvēseli noslēguma 

pasākums
	 17.	 janvārī	 ar	 zolītes	 sacen-
sībām	 Salacgrīvas	 novada	 dar-
bavietu,	 apdzīvoto	 vietu	 un	
interešu	 komandas	 sāka	 cīņu	
par	 punktiem,	 medaļām	 un	
kausiem	 spartakiādē	 Salacgrī-
va 2014.	 Šogad	 tai	 pieteikušās	 
6	 komandas:	 Salac grīvas dome, 
Sprints A, Procel Sports, Grī-
va, Kopturis-A	 un	 Zirnīši.	 Šīs	
komandas	 līdz	 oktobrim	 tiksies	 
20	 reižu,	 lai	 mērotos	 spēkiem	
zolītē,	šorttrekā,	hokeja	soda	me-
tienos,	šautriņu	mešanā,	biatlonā,	
volejbolā,	 basketbolā,	 basketbo-
la	 3	 punktu	 metienos,	 florbolā,	
pludmales	futbolā,	 triatlonā,	 fut-
bolā	 5:5,	 futbola	 soda	 sitienos,	
vieglatlētikā	 (100	m,	 tāllēkšanā,	
lodes	 grūšanā,	 jautrības	 stafetē),	
pludmales	volejbolā,	ielu	basket-
bolā,	 basketbola	 soda	 metienos,	
pokerā,	tenisā	un	novusā.
	 Lai	 gan	 sacensību	 pirmais	
posms	 jau	 noticis,	 joprojām	 ai-
cinu	 organizēt	 un	 komplektēt	
komandas	un	pievienoties	sparta-
kiādei.
	 Bet	nu	par	rezultātiem	1.	pos-
mā	 -	 zolītes	 sacensībās.	 Katra	
komanda	 šai	 sacensībai	 varēja	
pieteikt	ne	vairāk	kā	5	dalībnie-
kus,	 komandu	 ieskaitē	 vērtēja	 
3	 labāko	dalībnieku	 iegūtās	vie-
tas.	Pavisam	tika	pieteikti	30	da-
lībnieki,	kuri	spēlēja	6	kārtas	pa	 
40	min.	 Individuālajā	 vērtējumā	
uzvaru	 izcīnīja	 Rinalds	 Treijs	
(Procel Sports),	 2.v.	 -	 Mareks	
Kondratjuks	(Grīva),	bet	3.v.	 ie-
rindojās	Rimants	Jirgensons	(Zir-
nīši).	Komandu	vērtējumā	1.	vie-
ta	Procel Sports	(R.	Treijs	-	1.v.,	
A.	 Gusārovs	 -	 8.v.,	 P.	 Vin	klers	
-	15.v.),	viņi	 ieguva	22	pun	ktus.	 
2.v.	-	Grīva	(M.	Kondratjuks	-	2.v.,	 
U.	Maurītis	-	6.v.,	J.	Jankovskis	-	
15.v.),	 iegūstot	23	p.	3.v.	Zirnīši 
(R.	 Jirgensons	 -	 3.v.,	 J.	 Sļepovs	

-	 7.v.,	 M.	 Ende	 -	 14.v.),	 kopā	 
24	p.	4.	vieta	Salacgrīvas domei  
(26	p.),	5.	 -	Kopturim-A	 (35	p.),	
bet	6.	-	Sprintam-A	(50	p.).
	 Visus	zolītes,	kā	arī	pārējos	sa-
censību	 rezultātus	varēs	 apskatīt	
mājaslapā	 www.salacgriva.lv > 
Sports > Spartakiāde «Salacgrī-
va 2014».
 Savukārt	februārī	bija	plānots	
rīkot	 sacensības	 gan	 slidošanā,	
gan	 slēpošanā.	 9.	 februārī	 Zvej-
nieku	parka	slidotavā	komandām	
vajadzēja	sacensties	šorttrekā	un	
hokeja	 soda	 metienos,	 diemžēl	
silto	laikapstākļu	dēļ	šīs	sacensī-
bas	 nācās	 atcelt.	 Tomēr	 koman-
das	šajā	dienā	nepalika	bez	cīņas,	
jo	tās	sacentās	šautriņu	mešanā.	
	 Uz	 starta	 stājās	 visas	 sešas	
spartakiādes	 komandas.	 Vīriešu	
konkurencē	 mešanas	 precizitā-
tē	 mērķī	 ar	 centru	 10	 sacentās	 
28	dalībnieki,	savukārt	sievietēm	
dalību	 pieteica	 14	 šautriņu	 me-
tējas.	Sievietes	sacentās	3	kārtās	
(katrā	15	metienu),	rezultātā	tika	
summēti	visu	kārtu	punkti.	Visām	
veicās	labi,	jo	katras	kārtas	pun-
kti	 bija	 robežās	 no	 98	 līdz	 119.	
Pēc	pirmajām	divām	kārtām	bija	
pat	grūti	prognozēt,	kuras	būs	lī-
deres.	 Beidzoties	 trešajai	 kārtai,	
1.	vietu	ar	337	punktiem,	sasnie-
dzot	lielisku	rezultātu	pēdējā	kār-
tā,	 izrāva	 Mārīte	 Salmane	 (Sa-
lacgrīvas dome).	2.	vietu	 ieguva	
Laine	 Karlsone	 (Kopturis-A),	 
iegūstot	 tikpat	 punktu,	 taču	 vi-
ņai	mazāka	 punktu	 nekā	 1.	 vie-
tas	 ieguvējai	 summa	 bija	 kādā	
no	 kārtām	 (pēc	 nolikuma).	 Ar	 
335	punktiem	3.	vietā	ierindojās	
Zane	Berdaškeviča	(Kopturis-A).
	 Vīriešu	sacensību	programmā	
arī	 bija	 jāveic	 15	 metienu,	 bet	
atšķirībā	 no	 dāmām	 visi	 28	 da-
lībnieki	veica	1	kārtu.	Nākamajā	
sacensības	 turpināja	 puse	 no	 vi-

siem	 dalībniekiem,	 vadoties	 pēc	
iegūtajiem	punktiem.	Sacensības	
turpināja	atkal	puse	no	dalībnie-
kiem	 utt.,	 līdz	 finālā	 cīkstējās	 
4	labākie.	Kā	jau	varēja	paredzēt,	
pēdējā	 kārta	 un	 fināls	 izvērtās	
ļoti	 spraigs	 un	 interesants.	 Da-
žiem	no	dalībniekiem,	kuri	visās	
kārtās	bija	līderpozīcijā,	sacensī-
bu	spriedze	izrādījās	tik	liela,	ka	
nevarēja	 iekļūt	finālā.	Tajā	 katrs	
dalībnieks	 veica	 30	metienu.	Ar	
vislielāko	precizitāti	un	noturību	
1.	vietu	izcīnīja	Dainārs	Konrāds	
(Zirnīši),	 iegūstot	 248	 punktus.	
Atpaliekot	 tikai	 par	 1	 punktu,	 
2.	 vietu	 izcīnīja	 Rinalds	 Treijs	
(Procel Sports).	3.	vieta	viņa	ko-
mandas	biedram	Paulam	Vinkle-
ram	ar	245	punktiem.
	 Komandu	vērtējumā	summēja	
vienas	 sievietes	 un	 divu	 vīrie-
šu	 labāko	 rezultātu.	 1.	 vietā	 ar	 
9	 punktiem	 komanda	 Procel 
Sports	(L.	Jankuža	4.v.,	R.	Treijs	
2.v.,	 P.	 Vinklers	 3.v.).	 2.	 vietu	
ar	 15	 punktiem	 izcīnīja	 Salac-
grīvas	domes	komanda	 (M.	Sal-
mane	1.v.,	A.	Šmits	4.v.,	 J.	Klē-
viņš	 (sen.)	 10.v.).	 3./4.vieta	 ar	 
18	punktiem	tika	dalīta	starp	Grī-
vu	(U.	Maurīte	5.v.,	J.	Jankovskis	
5.v.,	M.	Kondratjuks	8.v.)	un	Zir-
nīšiem	 (S.	Bērziņa	6.v.,	D.	Kon-
rāds	1.v.,	M.	Paeglis	11.v.).	5.vie-
tu	ar	23	punktiem	ieguva	Sprints 
A,	bet	6.	vietā	ar	41	punktu	ierin-
dojās	Kopturis-A.
	 Spartakiādes	 kopvērtējums	
pēc	 2	 pos	miem	 komandām	
ir	 šāds:	 1.v.	 -	 Procel Sports - 
14,2	 p.,	 2.v.	 -	 Grīva	 -	 8,9	 p.,	 
3.v.	-	Zirnīši	-	8,1	p.,	4.v.	-	Salac-
grīvas dome -	8	p.	5.	un	6.	vietu	
ar	3,2	punktiem	dala	Sprints A	un	
Kopturis-A.

Mārīte Salmane,
sporta metodiķe

Rit spartakiāde Salacgrīva 2014

http://www.draugiem.lv/baaka
http://www.salacgriva.lv
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 Līdz	 30.	martam	SIA	ZAAO	organizē	
fotokonkursu	Mana ģimene EKO laukuma 
apmeklētāja	 17	 EKO	 laukumos	 uzņēmu-
ma	 darbības	 teritorijā.	 Konkursa	 mērķis	
ir	 popularizēt	 EKO	 laukumus	 un	 šķiroto	
atkritumu	nodošanas	 iespējas.	 Ikviens	 in-
teresents	ir	aicināts	līdz	30.	martam	doties	
uz	 jebkuru	 no	 ZAAO	 apsaimniekotajiem	
EKO	 laukumiem,	 nodot	 šķirotos	 atkritu-
mus	un	uzņemt	fotogrāfiju	EKO	laukumā	
kopā	ar	ģimenes	locekļiem.	Attēls	jānosūta	
uz	e-pastu	fotokonkurss@zaao.lv.
	 Komisija	 izraudzīsies	 17	 labākās	 foto-
grāfijas	-	pa	vienai	no	katrā	EKO	laukumā	
uzņemtajām.	To	autori	tiks	apbalvoti	ar	pie-
miņas	balvām	no	ZAAO	un	viens	izcilākās	
fotogrāfijas	 autors	 saņems	 galveno	 balvu	
-	 skārienjutīgo	 telefonu	 Samsung S6312 
Galaxy Young DuoS.	Turklāt	ZAAO	lapas	
sekotājiem	portālā	draugiem.lv	būs	iespēja	
balsot	par	sev	tīkamāko	fotogrāfiju.	Dalīb-
nieku,	kurš	portālā	būs	 saņēmis	visvairāk	
balsu,	uzņēmums	apbalvos	ar	pārsteiguma	
balvu.	Uzvarētājus	paziņos	aprīļa	vidū,	un	
apbalvošana	 notiks	 EKO	 laukumā,	 kurā	
uzņemta	komisijas	atzītākā	fotogrāfija.	
	 Atgādinām,	ka	ZAAO	apsaimniekotajā	

teritorijā	 darbojas	 17	 EKO	 laukumi	 -	 pa	
diviem	atrodas	Cēsīs	un	Valmierā,	pārējie	
izveidoti	Rūjienā,	Mazsalacā,	Valkā,	Smil-
tenē,	 Jaunpiebalgā,	 Augšlīgatnē,	 Alojā,	
Limbažos,	 Salacgrīvā,	 Saulkrastos,	 Bal-
vos	un	poligonā	Daibe.	Tajos	bez	maksas	
pieņem	 tos	 atkritumu	 veidus,	 ko	 iespē-
jams	nodot	otrreizējai	pārstrādei,	 -	papīru	
un	kartonu,	dzērienu	kartona	iepakojumu,	
polietilēna	 plēvi,	 PET	 dzērienu	 pudeles,	
sadzīves	ķīmijas	un	kosmētikas	plastmasas	
iepakojumu,	pudeļu	un	burku,	kā	arī	logu	
stiklu,	sadzīves	metāla	priekšmetus,	sadzī-
ves	 elektriskās	 un	 elektroniskās	 iekārtas,	
kā	 arī	 sadzīves	 bīstamos	 atkritumus.	 Par	
samaksu	 privātpersonas	 laukumā	 var	 no-
dot	lielgabarīta	atkritumus,	tīrus	un	jauktus	
celtniecības	atkritumus,	zaļos	kompostēja-
mos	atkritumus.
	 Papildu	 informācija	 par	 konkursa	 no-
likumu	 un	 fotogrāfiju	 iesniegšanas	 kārtī-
bu	-	mājaslapā	www.zaao.lv/fotokonkurss,	
www.draugiem.lv/zaao	un	pie	EKO	lauku-
mu	pārziņiem.

Zane Leimane,
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

ZAAO izsludina fotokonkursu 
Mana ģimene EKO laukuma 

apmeklētāja

	 „Dr.	 Mauriņa	 Vēnu	 centra	 speciālisti	
izbraukumus	sāka,	jo	pēc	veiktās	aptaujas	
secinājām,	ka	gandrīz	2/3	Latvijas	iedzīvo-
tāju	nav	informēti	par	risku	saslimt	ar	vēnu	
varikozi.	 Īpaši	 satraucoša	 ir	 situācija	Lat-
vijas	reģionos,	kur	iedzīvotājiem	daudzviet	
nav	pieejama	pat	kvalitatīva	ārsta	konsul-
tācija,	nerunājot	par	mūsdienīgu	operāciju	
iespēju	un	kāju	vēnu	veselības	profilakses	
materiāliem.	 Pievēršoties	 Latvijas	 reģio-
niem,	 iedzīvotāju	 interese	 ir	 liela.	 Vidēji	
dienā	 uz	 konsultāciju	 ierodas	 20	 cilvēku. 
Var	just,	ka	līdz	šim	pacienti	klusējuši	par	
savu	 sāpi	 un	 bieži	 vien	 nav	 devušies	 pie	
ārsta	 tieši	 lielā	 attāluma	 dēļ,”	 stāsta	 dr.	
med.	Uldis	Mauriņš.
	 „Kāju	virspusējo	vēnu varikoze ir vie-
na no biežākajām slimībām,	ar	ko	slimo	
katra	ceturtā	sieviete	un	katrs	piektais	vī-
rietis.	 1%	 pieaugušo	 dzīves	 laikā	 attīstās	
smaga	venoza	mazspēja	ar	grūti	dzīstošām	
kāju	čūlām.	Tā	ir	viena	no	slimībām,	kuras	
attīstību	visbiežāk	veicina	mazkustīgs	dzī-
vesveids,”	norāda	U.	Mauriņš.	Tātad	vēnu 
varikoze	 ir	 kāju	 vēnu	 mazspēja	 ar	 tādu	
simptomu	kopumu,	kas	ietver	tūsku,	sāpes,	
niezi,	 paplašinātas	 un	 izspiedušās	 vēnas,	
neatgriezeniskas	kājas	ādas	pārmaiņas,	čū-
las.	
 Kā slimība attīstās?	Ar	laiku	vēnas	pa-
plašinās,	uz	kājām	kļūst	redzams	vēnu	tīk-
lojums	potītes	rajonā	un	zili	vēnu	mezgli.	
Vēlāk	 veidojas	 tumša	 ādas	 pigmentācija	
potītes	rajonā,	nieze	apakšstilbos.	Slimības	
neārstēšanas	 gadījumā	 var	 attīstīties	 grūti	
ārstējamas	un	ļoti	sāpīgas	čūlas	apakšstil-
bos.
	 „Nereti	ir	uzskats,	ka	kāju	vēnu	slimības	
nav	ārstējamas.	Un,	ja	jau	nav	ārstējamas,	
tad	nav	vērts	tērēt	laiku.	Labāk	ciest	un	ne-

darīt	neko.	Taču	šīs	slimības	ir	ārstējamas!	
Un	 laikus diagnosticētai	 slimībai	 nereti	
pietiek	ar	pareizi	veiktiem	profilakses	pa-
sākumiem,	kas	ilgtermiņā	varētu	palēnināt	
vai	 pilnībā	 apturēt	 slimības	 tālāko	 attīstī-
bu,”	atzīst	dr.	Ints	Bruņenieks.	
 Kā pārliecināties, vai vēnas ir veselas? 
Dr.	Rets	Vīgants	iesaka:	„Veiciet	kāju	vēnu	
sonogrāfiju!	 Duplekssonogrāfija	 ir	 vis-
progresīvākā	venozo	saslimšanu	diagnosti-
ka.	Šādi	iespējams	atklāt	slimību	agrīnā	sta-
dijā	un	 laikus	sākt	ārstēšanu.	 Izmeklēšana	
aizņem	10	-	15	minūtes.	Tā	ir	nesāpīga	un	
nekaitīga.	Jums	precīzi	tiks	izmeklētas	gan 
virspusējās, gan dziļās vēnas.”
	 Ja	tomēr	vēnas	izrādīsies	neveselas,	tiks	
noteikti	slimie	vēnu	posmi	un	kopā	ar	pa-
cientu	sastādīts	ārstēšanas	plāns.	Latvijā	ir	
flebologi,	kuri	ārstēšanā	izmanto	patlaban	
pasaulē	 visprogresīvākās	 ārstēšanas	 me-
todes.	 Šādu	 metožu	 izmantošana	 sniedz	
iespēju	 ārstēt	 tikai	 slimos	 vēnu	 posmus,	
neskarot	 veselos,	 tā	 iegūstot	 maksimālu	
ārstniecisku	 un	 kosmētisku	 efektu,	 ļaujot	
pacientam	jau	operācijas	dienā	turpināt	ie-
rastās	dzīves	un	darba	aktivitātes.
	 Ir	virkne	dažādu	pasākumu	venozo	sli-
mību	profilaksē un ārstēšanā,	ko	ikkatrs 
var veikt patstāvīgi.	 „Lai	 nesaslimtu,	
sekojiet	 savam	ķermeņa	svaram;	 izvairie-
ties	no	stāvēšanas	vai	sēdēšanas	ilgāk	par	
vienu	 stundu	 bez	 pārtraukuma;	 nesēdiet	
sakrustotām	kājām;	dzeriet	daudz	ūdens	-	 
vismaz	 2	 litrus	 dienā;	 nodarbojieties	 ar	
sportu	-	skrieniet,	peldiet,	brauciet	ar	rite-
ni;	valkājiet	ērtus	apavus	-	jo	zemāks	papē-
dis,	 jo	 labāk,”	 rekomendē	Dr.	med.	Uldis	
Mauriņš.
	 Gaidīsim	 jūs	 uz	 konsultāciju	 Salacgrī-
vā!	Mums	uzticas!

Ārsti flebologi brauc uz 
Salacgrīvu...

Dr. N. Oščenkovas ārsta praksē Salacgrīvā, Vidzemes ielā 4

V Ē N U  D I E N A
Pirmdien, 3. martā, no plkst. 9 līdz 19 
pieņems «Dr. Mauriņa Vēnu centrs».

ĶIRURGS FLEBOLOGS
DR. RETS VĪGANTS

veiks pacientiem kāju vēnu sonogrāfisku izmeklējumu,
konsultēs un ieteiks ārstēšanas plānu.

Iepriekšēja pieteikšanās uz ārsta maksas konsultāciju
pa tālruni 67315316, 67610217, 67374747

	 No	2014.	gada	vienotā	platības	maksā-
juma	 saņemšanai	 var	 pieteikt	 visu	 zemi,	
kas	 ir	 labā	 lauksaimniecības	 stāvoklī	 un	
tiek	apsaimniekota,	jo	ir	atcelts	2003.	gada	
nosacījums.	Līdz	šim	vienoto	platības	mak-
sājumu	varēja	saņemt	par	lauksaimniecībā	
izmantojamo	zemi,	kas	tika	apsaimniekota	
un	 bija	 bijusi	 labā	 lauksaimniecības	 stā-
voklī	2003.	gada	30.	jūnijā.	Šis	nosacījums	
neļāva	saņemt	maksājumu	par	to	lauksaim-
niecības	zemi,	ko	lauksaimnieki	bija	ieko-
puši	pēc	2003.	gada,	piemēram,	bija	atbrī-
vojuši	no	krūmiem.	Šobrīd	šis	nosacījums	
ir	atcelts.	
	 Lauku	atbalsta	dienests	(LAD)	jau	sācis	
Lauku	bloku	kartē	atjaunot	esošos	datus	par	
labā	lauksaimniecības	stāvoklī	esošo	platī-
bu.	Lauksaimnieki	aktuālo	situāciju	ar	ak-
tualizētājiem	lauku	blokiem	var	redzēt	mā-
jaslapas	www.lad.gov.lv	sadaļā	Lauku bloku 
karte.	Gadījumos,	 ja	LAD	jau	aktualizējis	
lauku	bloku	kartes	un	 tās	atbilst	 situācijai	
realitātē,	tad	lauksaimniekam	LAD	nav	ne-
kas	jāiesniedz.	Ja	situācija	dabā	atšķiras	no	
informācijas	 lauku	bloku	kartēs,	 tad	 lauk-
saimniekam	pašam	jāiesniedz	lauku	bloku	
precizēšanas	pieprasījums.
	 Pieteikt	 lauku	 bloku	 precizēšanas	 pie-
prasījumu	var	tikai	par	zemi,	kas	jau	ir	sa-
kopta	 uz	 bloku	 precizēšanas	 pieprasījuma	
iesniegšanas	 brīdi,	 nevis	 par	 to,	 ko	 plāno	
sakopt	vēl	tikai	šā	gada	laikā.	
	 LAD	sagatavojis	prezentāciju	ar	piemē-
riem	(ortofoto)	gadījumiem,	kādos	var	pie-
teikt	precizēšanas	pieprasījumus	par	zemi,	
kas	 nebija	 labā	 lauksaimniecības	 stāvoklī	
2003.	gadā,	bet	tagad	ir	sakopta	un	apsaim-
niekota	 (ar	 bultām	 norādītas	 tās	 platības,	

kas	sakoptas	pēc	2003.	gada	un	redzamas	
2013.	gada	ortofoto).	
	 Lauku	bloku	precizēšanas	pieprasījumus	
var	 iesniegt,	 gan	 izmantojot	 elektronisko	
pieteikšanās	sistēmu	(EPS)	https://eps.lad.
gov.lv/login,	 gan	 aizpildot	 un	 iesniedzot	
Lauku	 bloku	 precizēšanas	 pieprasījuma	
veidlapu.	EPS šobrīd iespējams iesniegt 
lauku bloku precizēšanas pieprasījumus 
2014./2015. gada platību maksājumu se-
zonai.
 Lauku bloku precizēšana jāveic, ja 
LAD	 lauku	 bloku	 kartē	 (skat.	 informāci-
ju	Lauku reģistra ģeogrāfiskajā informā-
cijas sistēmā) zemei,	ko	apstrādājat:
l	 nav	uzrādīts	lauku	bloks;
l	 situācija	LAD	lauku	bloku	kartē	un	dabā	
atšķiras,	 piemēram,	 dabā	 ir	 izrakts	 dīķis,	
uzcelta	ēka,	 izcirsti	krūmi	un	sakopta	pla-
tība;
l	 ja	 jūsu	 apsaimniekotā	 platība	 šobrīd	 ir	
labā	lauksaimniecības	un	vides	stāvoklī,	bet	
tā	līdz	šim	nav	iekļauta	LAD	lauku	blokos,	
jo	nav	bijusi	uzturēta	labā	lauksaimniecības	
un	vides	stāvoklī	2003. gada 30. jūnijā.
	 Ar	aktuālo	LAD	lauku	bloku	karšu	slāni	
iespējams	iepazīties		http://karte.lad.gov.lv. 
Ja	 situācija	 LAD	 lauku	 bloku	 karšu	 slānī	
atbilst	situācijai	dabā,	lauku	bloku	precizē-
šanas	pieprasījums	nav	jāsniedz!
	 EPS	lietotājiem	visas	darbības,	kas	sais-
tītas	ar	platību	maksājumu	iesnieguma	datu	
izmaiņām,	 jāveic	 elektroniski.	 Jautājumu	
un	 neskaidrību	 gadījumos	 sazinieties	 ar	
mums	pa	 e-pastu	eps@lad.gov.lv	 vai	 zva-
niet	pa	tālruni	67027843	vai	27876161.

Lauku atbalsta dienests

Vienotā platības maksājuma 
saņemšanai var pieteikt 

visu zemi, kas ir labā 
lauksaimniecības stāvoklī

	 1.	Nomas	objekts	-	saimniecības	ēka	ar	
kadastra	apz.	6660	009	0341	005	Liepupes	
pagastā. 
	 2.	 Nosacītā	 nomas	 maksa	 mēnesī	 -	 
2,76	eiro. 
	 3.	Nomas	termiņš	-	10	(desmit)	gadu	ar	
tiesībām	nomas	līguma	termiņu	pagarināt,	
ja	 nomnieks,	 rakstveidā	 saskaņojot	 to	 ar	
Salacgrīvas	novada	domi,	ir	veicis	finanšu	
ieguldījumus	nomas	objektā,	kas	 ir	nepie-
ciešamie	un	derīgie	izdevumi,	un	ko	nevar	
amortizēt	(atpelnīt)	10	gadu	termiņā. 
	 4.	Izsoles	veids	-	pirmā	nekustamā	īpa-
šuma	nomas	tiesību	atklāta	mutiska	izsole	
ar	augšupejošu	soli. 
	 5.	 Izsole	 notiks	 25.	 februārī	 plkst.	 15	
Smilšu	ielā	9,	Salacgrīvā. 

	 6.	Izsoles	norises	kārtība	saskaņā	ar	iz-
soles	noteikumu	punktu	Nr.	4	un	Nr.	6. 
	 7.	 Nomas	 objektu	 iespējams	 apskatīt,	
iepriekš	piezvanot	pa	tālruni	64020118	un	
vienojoties	par	apskates	laiku.
	 Pretendenti	 ar	 izsoles	noteikumiem	var	
iepazīties	 mājaslapas	 www.salacgriva.lv  
sadaļā	 Izsoles	 un	 saņemt	 informāciju	 un	
reģistrēties	 izsolei	 katru	 darbdienu	 Salac-
grīvas	 novada	 domē	 Smilšu	 ielā	 9,	 tālr.	
64071986.
	 Salacgrīvas	 novada	 pašvaldība	 pārdod	
mutiskā	 izsolē	 ar	 augšupejošu	 soli	 paš-
valdībai	 piederošās	 cirsmas	 saimniecībās	
Buki, Morīši	un	Dzirnas	Liepupes	pagastā	
Salacgrīvas	novadā.
	 Cirsmu	saraksts:

Nr. 
p.k.

Saimniecības 
nosaukums

Zemes vienības 
kadastra apz.

kvartāla 
Nr.

nogabala 
Nr.

Meža iz
man to

šanas veids

Izcērtamā 
platība 

(ha)

Paredzēts 
pārdošanai 

m³

Nosacītā 
cena  

izsolei 
(Eur)

1 Buki, 
Liepupes 
pagasts

6660 011 0126 1 1; 2; 3; 4 kopšanas 
cirte 

2,9 61,69 620,00

2 Dzirnas, 
Liepupes 
pagasts

6660 011 0039 1 4 kailcirte 0,09 44,42 1380,00

3 Dzirnas, 
Liepupes 
pagasts

6660 011 0039 1 1; 2; 3 kopšanas 
cirte 

1,81 58,30 970,00

4 Morīši, 
Liepupes 
pagasts

6660 011 0125 1 2; 3; 5 kopšanas 
cirte 

0,48 13,09 120,00

Nomas tiesību izsole saimniecības ēkai 
ar kadastra apz. 6660 009 0341 005 

Liepupes pagastā

	 Izsoles	dalības	pretendentam	līdz	3.	marta	plkst.	17	jāpārskaita	Salacgrīvas	novada	
domes	kontā	AS	SEB	banka,	kods	UNLALV2X,	konts	LV71UNLA0013013130848 da-
lības	maksu	-	20	eiro	(t.sk.	PVN	21%)	par	katru	cirsmu,	uz	ko	dalībnieks	piesakās,	un	
nodrošinājuma	nauda	10%	apmērā	no	izvēlētās	cirsmas	nosacītās	cenas.	Izsole	notiks	 
5.	martā	Mežgravās,	Liepupes	pagasta	pārvaldes	telpās	plkst.	11.	
	 Pretendenti	ar	izsoles	noteikumiem	var	iepazīties	mājaslapas	www.salacgriva.lv sa-
daļā	Izsoles	un	saņemt	informāciju	par	cirsmām	un	reģistrēties	izsolei	katru	darbdienu	
Salacgrīvas	novada	domē	Smilšu	ielā	9,	tālr.	64071986	vai	Liepupes	pagasta	pārvaldē	
tālr.	64020142,	64020118.

http://www.karte.lad.gov.lv/
http://www.karte.lad.gov.lv/
http://www.lad.gov.lv/lv/elektroniska-pieteiksanas-sistema/
http://www.lad.gov.lv/lv/elektroniska-pieteiksanas-sistema/
https://eps.lad.gov.lv/login
https://eps.lad.gov.lv/login
http://www.lad.gov.lv/files/iesniegums_lauku_bloku_kartes_precizesanai1.pdf
http://www.lad.gov.lv/files/iesniegums_lauku_bloku_kartes_precizesanai1.pdf
http://karte.lad.gov.lv/
http://karte.lad.gov.lv/
http://karte.lad.gov.lv/
mailto:eps@lad.gov.lv
http://www.salacgriva.lv
http://www.salacgriva.lv
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Redaktore Ilga Tiesnese.
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, LV4033, tālr. 64071987, 26545574,
epasts: ilga.tiesnese@salacgriva.lv

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

Jubilāriem

Marts BIBLIOTĒKĀS

Ainažu kultūras namā
8.III 18.00 koncerts-konkurss	Dziesma manai paaudzei.	Īpašie	viesi	-	Sinfonietta Rīga 
    pūtēju	kvintets.	Ieeja	-	2,85	eiro,	pensionāriem	un	skolēniem	līdz	16	g.	-	1,42	eiro
  Pēc pasākuma dejas	spēlēs	Avārijas brigāde.	Ieeja	-	2,85	eiro.
	 	 	 	 Uz	visu	vakaru	kopā	ieeja	-	4,27	eiro
10.III 16.00 izklaidējoša	cirka	programma	OKI - DOKI	(klaunu	šovs).	Ieeja	-	1,40	eiro
22.III 18.00 Ainažu	koris	Krasts	uzņem	viesus	draudzības	koncertā.	
	 	 	 	 Piedalās	Alojas	Ale,	Limbažu	Doma	un	Gaujienas	jauktais	koris
25.III 16.00 Komunistiskā	genocīda	upuru	piemiņas	dienai	veltīts	atceres	pasākums.	
	 	 	 	 Muzicēs	Salacgrīvas	mūzikas	skolas	audzēkņi	un	Krišjāņa	Valdemāra	Ainažu
	 	 	 	 pamatskolas	skolēni

Liepupē Duntes Mežgravās
l Vernera	Kristiansena	fotoizstāde	Liepupe - mūsu upe. 
 Izstāde	apskatāma	darbdienās	no	plkst.	8	līdz	17
1.III 15.00	 Viļķenes	amatierteātra	izrāde	-	R.	Blaumanis	Trīnes grēki. Režisore	Indra	Rube.
	 	 	 	 Ieeja	1,42	eiro
7.III 20.00	 sievietēm	veltīts	sarīkojums	-	Tulpju	balle.	Viesojas	aktieris	Andris	Bulis,	
	 	 	 	 muzicē	grupa	Tutti Frutti	(Sigulda).	Ieeja	4,27	eiro.	
	 	 	 	 Galdiņi	mūsu,	groziņi	jūsu!	Tālrunis	rezervācijai	-	64023932
16.III 15.00 Skultes	amatierteātra	izrāde	-	Frīdrihs	Dirrenmats	Vecās dāmas vizīte. 
    Režisore	Ligita	Smildziņa.	Ieeja	1,42	eiro

Salacgrīvas kultūras namā
1.III 17.30	 senioru	koru	koncerts	Dziesmai jūras plašums.	
	 	 	 	 Piedalās:	Baltie bērzi un Sudrablāse no	Valmieras,	senioru	kori Atvasara 
    no	Cēsīm,	Rīgas	un	Limbažiem	un	Salacgrīvas Salaca. Ieeja	brīva
3.III 17.00	 izrāde	bērniem	ar	Ojāra	Vācieša	dzeju	Kas par traku, tas par traku.	
	 	 	 	 Piemērota	gan	bērnudārza,	gan	skolas	vecuma	bērniem	līdz	6.	kl,	kā	arī	
	 	 	 	 pieaugušajiem.	Izrādē	tiek	muzicēts,	publika	aktīvi	līdzdarbojas	un	pat	dejo	
	 	 	 	 krakovjaku.	O.	Vācieša	labā	humora	izjūta	kopā	ar	Elizabetes	Balčus	mūziku	un	
	 	 	 	 aktieru	azartisko	darbošanos	rada	pacilājošu	atmosfēru.	Ieeja	-	3	eiro
8.III 20.00	 atpūtas	vakars	Tik dēļ jums, daiļās dāmas...	Koncertā	-	dziesminieks	
	 	 	 	 Kārlis	Kazāks	un	Gints	Sola.	Balli	spēlē	grupa	Kantoris 04. Vietas	pie	galdiņiem	
	 	 	 	 pieteikt	kultūras	namā	vai	pa	telefonu	64041458	līdz	5.	martam.	Ieeja	-	7	eiro
15.III 13.00	 15.	Jauno	talantu	konkurss	bērniem	un	jauniešiem	līdz	18	gadu	vecumam.
    Ja	tu	dziedi,	dejo,	komponē	vai	dzejo,	spēlē	kādu	instrumentu,	vingro,	
	 	 	 	 darini	tērpus	vai	frizūras	vai	tev	piemīt	kāds	cits	talants,	priecāsimies	tevi	redzēt	
	 	 	 	 konkursā.	Dalībnieku	anketas	-	kultūras	namā	un www.salacgriva.lv,	
	 	 	 	 pieteikšanās	līdz	10.	martam.	Dalībnieku	noklausīšanās	12.	martā	pulksten14	
	 	 	 	 kultūras	namā	zālē.
22.III 19.00	 jauniešu	deju	kolektīvu	sadancis	Lustes diena. Piedalās	deju	kolektīvi	
    Virpulis un Zelta virpulis no	Priekuļiem, Pērle un Imanta no	Rīgas, Tingeltangels 
    un Randa no	Salacgrīvas, Ūsiņš no	Salaspils	u.c.	
28.III vai 4.IV 19.00	interaktīvais	komēdijšovs	Sex guru	ar	Valdi	Melderi.	Ieejai	7	-	10	eiro

Afiša

SALACGRĪVAS BIBLIOTĒKĀ

literārais klubiņš

«NOSKAŅA»
CI-GUN nodarbību vada

INGA STRANTe

1. martā plkst. 15

Martā Izstādes,	veltītas	rakstnieku	jubilejām Salacgrīvas	
bibliotēkā

Izstāžu	cikls	Latviešu gadskārtu ieražas
Ģertrūdes	jeb	kukaiņu	diena	(17.III)
Benedikta	diena	(21.III)
Māras	diena	(Pavasara	Māra,	Kāpostu	Māra)	(25.III)

Salacgrīvas	
bibliotēkas	

bērnu	lit.	centrā

Līdz 15.III Salacgrīvas	vidusskolas	4.	klašu	darbu	izstāde,	
veltīta	M.	Stārastes	100	gadu	jubilejai

Martā Nāk pavasaris ar putnu dziesmām
7.III 15.00 Pasākums	Sarkano tulpju svētki Liepupes	

bibliotēkā15. - 25.III Izstāde	Aīdai Niedrai - 115
21.III 15.00 Lai bij labi, kas bij labi,

Pavasaris - tas bij labi
Bibliotēkas	5	gadu	darba	jubileja

Martā Izstādes
▪ Lilija Ķirse. Manas nodarbības vecumdienās.
Kopēšana. Zīmēšana un krāsošana
▪ Dzidra Rieksta- Riekstiņa. Gleznojumi

Tūjas	bibliotēkā

Martā Grāmatas	Vecmuižas pamatskola	prezentācija.
Sekot	informācijai	presē

20.III Lasītāju	klubiņa	Vārds	dalībnieku	tikšanās	ar	
Hermani	Juzefoviču.

Ainažu	
bibliotēkā

Martā Pasaku	rīts	Klāt pavasaris	bērnudārza	Randa	sagata-
vošanas	grupas	audzēkņiem
Izstādes
▪ Bij’ pavasar’s skaists	-	dzejniekam	Vilim	 
Plūdonim	-	140
▪ 25.	marts	-	Komunistiskā	genocīda	upuru	piemiņas	
diena

Martā Literatūras	izstādes
▪ Mana dzeja ir orķestra mūzika,
veltīta	dzejniekam	Vilim	Plūdonim	140.	jubilejā
▪ Kara ceļos neuzvarētie, 
veltīta	latviešu	karavīru	atceres	dienai	
▪ Izcilie latviešu aktieru portreti agrāk un tagad, 
veltīta	Teātra	dienai	

Svētciema	
bibliotēkā

No 19.III Izstāde Biz- biz-biz mārīte, pavasaris nāk!
Mārītes	Purmales	bizbizmārīšu	kolekcija 

19.III Rīta	stunda	bērniem Ceļojums ūdens pasaulē
Martā Interaktīva	izstāde	Manas mitrās mājas

	 Izmaiņas	 Elektroenerģijas	 tirgus	 li-
kumā	paredz,	 ka	no	2014.	 gada	1.	 aprīļa	
elektroenerģijas	 tirgus	 ir	 atvērts	 brīvai	
konkurencei.	 Jums	 ir	 iespēja	 izvēlēties	
kādu	 no	 tirgotāju	 piedāvātajiem	 elektro-
enerģijas	 tarifu	plāniem	vai	pakalpojumu	
komplektiem.	Tā	 ir	 iespēja	 izvēlēties	 sev	
piemērotāko	 elektroenerģijas	 piedāvāju-
mu.	 Elektroenerģijas	 piegādes	 ceļš	 līdz	
klientiem	nemainās	-	jauni	vadi	un	kabeļi	
nav	 jāvelk,	 skaitītāji	 nav	 jāmaina,	 jaunas	
kontaktligzdas	mājokļos	arī	nav	jāierīko.
	 Iedzīvotāji	paši	varēs	 izvēlēties	piedā-
vājumus	 mājsaimniecībām.	 Līdzīgi,	 kā,	
saglabājot	 tālruņa	 numuru,	 līdz	 šim	 iz-
vēlējāties	 sev	 piemērotāko	 mobilo	 saka-
ru	 operatoru	 un	 tarifu	 plānu,	 ikviens	 var	
izvēlēties	 elektroenerģijas	 piedāvājumu.	 

AS	 Sadales tīkls	 ir	 sadarbības	 partneris	
visiem	tirgotājiem,	kuri	turpmāk	piedāvās	
elektroenerģiju	 Latvijas	 iedzīvotājiem.	
Līdz	 ar	 tirgus	 atvēršanu	Sadales tīkls	 ie-
guvis	 arī	 jaunu	 lomu	 -	 skaidrot	 atvērta	
elektroenerģijas	 tirgus	būtību	un	palīdzēt	
iedzīvotājiem	izprast	elektroenerģijas	pie-
dāvājumu	izvēles	principus.
	 Sadarbībā	 ar	 elektroenerģijas	 tirgotā-
jiem	 Sadales tīkls	 arī	 turpmāk	 apkalpos	
jūsu	mājsaimniecību:	veiks	elektroenerģi-
jas	patēriņa	uzskaiti,	tīkla	uzturēšanu,	pie-
slēguma	pakalpojumus	un	elektroapgādes	
tīkla	uzturēšanu	visā	Latvijā.	

AS «Sadales tīkls»
Klientu serviss - 80200403

Bojājumu pieteikšana - 80200404
st@sadalestikls.lv

Atvērts elektroenerģijas tirgus 
mājsaimniecībām

7. martā plkst. 13
Duntes «Birzgaļi»,

z.s. «Vīganti» kafejnīcas telpās

Salacgrīvas novada
Uzņēmēju konference
Darba kārtība
12.30  reģistrācija 
13.00  Salacgrīvas novada domes 
   priekšsēdētāja Dagnis Strauberga 
   uzruna 
l Salacgrīvas novada Uzņēmēju 
 konsultatīvas padomes vadītāja uzruna 
 un atskaite  Jānis Lipsbergs.
l Pašvaldības loma uzņēmējdarbības 
 attīstībā un investīciju piesaistes 
 veicināšanā  Latvijas Pašvaldību 
 savienības padomniece uzņēmējdarbības 
 jautājumos Andra Feldmane.
l Kā pelnīt ar LTRK!  Latvijas Tirdzniecības 
 un rūpniecības kameras (LTRK) valdes 
 priekšsēdētājs Jānis Endziņš.
l LTRK un Salacgrīvas novada domes 
 sadarbības līguma parakstīšana.
l Rīgas plānošanas reģiona attīstības vīzija 
 2014.  2020. gadam  Rīgas plānošanas 
 reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs 
 Dagnis Straubergs.
l Debates  Salacgrīvas novada Uzņēmēju 
 konsultatīvās padomes darba vērtējums.
l Jaunās Salacgrīvas novada Uzņēmēju 
 konsultatīvās padomes vēlēšanas.

Salacgrīvas novada dome
64071985, 29427095
Dzintra Eizenberga

Vai tiešām labākais jau pagājis?
NĒ...
Labākais vēl priekšā...
Drīz logā smiesies pavasara rīti,
Kas uzdāvinās prieka vizbulīti...
Vēl laiks tev atvēlējis daudz -
Teikt labus vārdus, smaidus dāvināt,
Un mīlestības varavīksnes krāt...

  Jau februāra beigas. Meteņi 
pavadīti, gaidām pavasari ar silto 
vēju, pirmo vizbuli un dzērvju 
kāsi. Vēlam gaidīt un sagaidīt 
mīļu vārdu, siltu smaidu un labus 
draugus sev apkārt!

 No	 7.	 līdz	 9.	 februārim	 Rīgā,	 izstā-
žu	 centrā	 Ķīpsala	 notika	 gadskārtējais	
starptautiskais	 tūrisma	 gadatirgus-izstāde	
Balttour.	 Jau	 21.	 reizi	 Latvijā	 plašākais	
šīs	 jomas	 pasākums	 pulcēja	 gan	 tūrisma	
speciālistus	un	uzņēmējus,	gan	ceļotājus.
	 Tajā	 piedalījās	 arī	 Salacgrīvas	 un	Ai-
nažu	tūrisma	organizētāji,	bet	šoreiz	kopā	
ar	 Saulkrastu,	 Limbažu,	 Carnikavas	 un	
Alojas	 novadu	 projektā	 Saviļņojošā Vi-
dzeme.	 Pērn	 maijā	 šo	 piecu	 pašvaldību	
vadītāji	parakstīja	oficiālu	vienošanos	par	
kopīgas	 tūrisma	 apvienības	 Saviļņojošā 
Vidzeme	 izveidi.	 Balttour	 apmeklētājiem	
bija	 iespēja	 pirmajiem	 redzēt	 apvienības	
jauno	 zīmolu,	 ko	 veidojusi	 māksliniece	
Līga	Delvera	no	Skultes.	Logo	prezentāci-
jā	piedalījās	arī	visu	Vidzemes	piekrastes	
pašvaldību	amatpersonas.
	 Salacgrīvas	novada	domes	priekšsēdē-
tājs	Dagnis	Straubergs,	uzrunājot	izstādes	
apmeklētājus,	 apliecināja	 savu	 prieku:	 
- Visi kopā varam parādīt, kas mums ir un 
ko piedāvājam.	 Pēc	 apsveikuma	vārdiem	

pašvaldību	pārstāvji,	atklājot	Saviļņojošās 
Vidzemes	 stendu,	 pārgrieza	 simbolisko	
lenti	 un	 ikviens	 izstādes	 apmeklētājs	 va-
rēja	pamieloties	ar	īpašo	Bemberu	maiznī-
cā	tapušo	torti,	nēģu	un	ķilavu	maizītēm.	
Svētdien	 pie	 savējiem	 viesojās	 Salacgrī-
vas	lauku	sieviešu	biedrības	Mež ābele	da-
lībnieces.	
	 Salacgrīvas	novadu	pārstāvēja	Tūrisma	
informācijas	centra	vadītāja	Liene	Tiesne-
se,	ceļojumu	konsultante	Baiba	Gobiņa	un	
Ainažu	tūrisma	informācijas	punkta	vadī-
tāja	Inta	Briģe.	- Ir ļoti dzīvelīgi un forši! 
Man liels prieks, ka esam kopā zem «Sa-
viļņojošās Vidzemes» zīmes. Ir patīkama 
padarīta darba sajūta, -	 par	 savu	 pirmo	
tūrisma	 gadatirgu	 sacīja	 Liene.	 Savukārt	 
I.	Briģe,	kurai	šie	bija	trešie	tūrisma	svēt-
ki,	izteica	cerību,	ka	nu	varēs	sagaidīt	vai-
rāk	 viesu.	 - Mums ir, ko parādīt, un pie 
mums ir, ko redzēt. Šīs bija kārtīgas darba 
dienas!	-	viņa	uzsvēra.	

Ilga Tiesnese

Mūsējie izstādē Balttour

http://www.salacgriva.lv
http://sveic.lv/component/search/?searchword=viegli+svin%C4%93t&ordering=&searchphrase=all

