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 Ainažos rasts pagaidu variants medicī-
niskās aprūpes nodrošināšanai apkaimes 
iedzīvotājiem - 2 dienas nedēļā pacientus 
pieņem kaimiņu - Staiceles - ģimenes ār-
ste Maija Rācene. Vienu dienu kopā ar 
viņu praktizēsies topošā ģimenes ārste 
Marita Kreituse, kura patstāvīgi darbu 
Ainažos sola sākt rudens pusē. 10. jan-
vārī notika pirmā pacientu pieņemšana 
Ainažos, bet pirms tam - neliela saruna 
starp ieinteresētajiem pilnvērtīgas ģime-
nes ārsta prakses nodrošināšanai pilsētā.
 Gada nogalē Ainažu ģimenes ārste 
Ruta Puriņa pēc 36 gadu darba nolēma 
doties pelnītā atpūtā un slēgt savu prak-
si. Nebūtu nekādu problēmu, ja viņas 
vietā nāktu cits ārsts un dibinātu Ainažos 
savu praksi, diemžēl interesentu to darīt 
nebija. Skaidrs, ka šādās situācijās tiek 
meklēts vainīgais. Visvienkāršāk to atrast 
ir tuvumā, tādēļ ne mazums pārmetumu 
par netālredzību tika adresēts pašvaldī-
bai. Vēlāk satiktā R. Puriņa Salacgrīvas 
novada domes priekšsēdētājam Dagnim 
Straubergam atvainojās par sagādātajām 
neērtībām. Priekšsēdētājs gan uzskata, 
ka vainojama ir nesakārtotība pašā ve-
selības aizsardzības jomā. Pašvaldība 
būtu gatava palīdzēt, bet vispirms kā-
dam jāinformē dome, ka tādas pārmai-
ņas vispār notiek. Par to viņš runāja 6. 
janvārī, tiekoties ar veselības ministri 
Ingrīdu Circeni un citiem atbildīgajiem 
ministrijas ierēdņiem. Pēc sarunas seci-
nāts - jā, komunikācija ar pašvaldībām 
jāuzlabo. Bet visi bija vienisprātis - Aina-
žos ģimenes ārsta praksei jābūt. Ainažu 
pārvaldes apspriežu zālē tikās pacientu 
gaidītās mediķes, Salacgrīvas novada do-
mes priekšsēdētājs D. Straubergs un citi 
pašvaldības pārstāvji, kā arī Nacionālā 
veselības dienesta (NVD) direktora viet-
nieks veselības aprūpes administrēšanas 
jautājumos Andrejs Doveiks un NVD 
Vidzemes nodaļas vadītāja Sigita Alhi-
moviča. Pārsprieduši jautājumu par ko-
munikācijas uzlabošanu starp dienestu un 
pašvaldību, viņi pievērsās aktuālajam - 
kā nodrošināt veselības aprūpes pieeja-
mību Ainažos. 
 Klātesošie pateicās ģimenes ārstei  
M. Rācenei, kura šajā kritiskajā brīdī 
piekrita izlīdzēt ainažniekiem. - Šo gan 
nevar uzskatīt par pilnvērtīgu darbības 
modeli. Pieņemot pacientus nevis 5, bet 
2 dienas nedēļā, nevar apmierināt visas 
viņu vajadzības, - atzina A. Doveiks. Viņš 
arī atgādināja, kāpēc izveidojās šāda kri-
tiska situācija - ģimenes ārsts Ainažiem 
jau bijis sameklēts, bet svītru tam pārvil-

Atrasts pagaidu variants 
ainažnieku veselības sardzē

ka Zolitūdes traģēdija, kad mediķe atrada 
citu prakses vietu. Viņš uzsvēra, ka bū-
tiski atrisināt telpu jautājumu, jo kabinets  
2. stāvā neatbildīs ārsta 
prakses vietas vajadzī-
bām. Praksei jābūt vi-
siem pacientiem pieeja-
mai. Bez tam pārvaldes 
ēka neatrodas pilsētas 
centrā. Vēlāk, apskatī-
jis līdzšinējās ģimenes 
ārstes prakses vietu,  
A. Doveiks sprieda, ka 
derētu meklēt citu, jo tur 
nepieciešamas lielas in-
vestīcijas.
 Uz brīdi šķita, ka ne-
atrisināms ir jautājums 
par māsas nodrošinā-
šanu Ainažos. Līdzši-
nējā - Iveta Štāle - gan 
apliecināja, ka ir gatava 
veikt šo funkciju ārpus darba laika ātrajā 
palīdzībā, bet nav skaidrs, kurš maksās 
algu. NVD pārstāvji ilgi piesauca liku-

mus un skaidroja, ka viņiem tādu tiesību 
nav, jo Ainažos klasiskas ģimenes ārsta 
prakses pagaidām nebūs, tālab vedināja 

to darīt pašvaldībai. 
Beigās atbilde radās, 
šķiet, visai vienkārši - 
daktere M. Rācene var 
pieņemt darbā otru 
māsiņu, vien jāpalieli-
na savs tagadējais pa-
cientu skaits par 100. 
Tādēļ pacienti aicināti 
aizpildīt reģistrācijas 
veidlapas sakarā ar 
ģimenes ārsta maiņu. 
M. Rācene atzina, ka 
viņas mērķis nav pār-
vilināt Ainažu pacien-
tus pie sevis, bet tikai 
saglabāt uz to laiku, 
kamēr rezidente va-
rēs sākt darbu pilsētā 

patstāvīgi. Viņa uzskata, ka divās dienās 
varēs pieņemt gan akūtos, gan hronis-
kos pacientus. - Vēlos kaut daļēji strā-

dāt pēc pieraksta, jo pilnīgs haoss man 
nav pieņemams, tāpēc pacientiem būtu 
iepriekš jāpiesakās pie māsiņas, - viņa 
teica. - Esmu runājusi ar Salacgrīvas 
ģimenes ārstēm, lai tās ainažniekus re-
ģistrē kā īslaicīgus, nevis pastāvīgus pa-
cientus, lai topošā ģimenes ārste Ainažos 
varētu izveidot normālu praksi, - bilda  
S. Alhimoviča. 
 Pati topošā ģimenes ārste nelielā saru-
nā atklāja, ka nāk no Smiltenes puses, šo-
brīd dzīvo Rīgā. Patlaban viņa, starp citu, 
praktizējas ģimenes ārstes prakses vietā 
Vidrižos. M. Kreitusei ir ģimene ar 2 bēr-
nudārza vecuma bērniņiem. Ārsta sertifi-
kātu viņa cer iegūt augustā, un tad viņas 
ģimene ir gatava pārcelties uz Ainažiem.
 Tātad šobrīd šķiet, ka vienīgais aktu-
ālais jautājums ir piemērotu telpu atraša-
na prakses vietai, ar ko Ainažu pārvald-
niece Ilona Jēkabsone arī nodarbojas.  
D. Straubergs apsolīja atrisināt dzīvoja-
mo telpu jautājumu topošās ģimenes ārs-
tes ģimenei.

Regīna Tamane

Ģimenes ārste
Maija Rācene
pacientus pieņems

Ainažu pilsētas pārvaldes telpās 
Parka ielā 16, 2. stāvā,

trešdienās 10.00 - 14.00,
piektdienās 9.00 - 13.00.

Iepriekš pieteikties
pa tālr. 26516710 (Iveta Štāle).

Janvārī nepieciešams 
aizpildīt reģistrācijas veidlapas 

par ģimenes ārsta maiņu. 
Veidlapas var aizpildīt Ainažu bibliotēkā 

un pārvaldē pie sekretāres.

 2013. gada 11. decembrī svinīgā cere-
monijā tika paziņoti Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras (LIAA) un Ekonomi-
kas ministrijas (EM) jau devīto gadu rīko-
tā konkursa Eksporta un inovācijas balva 
2013 laureāti. Šajā laikā pasākums kļuvis 
par nozīmīgāko un prestižāko uzņēmējdar-
bībai veltīto konkursu Latvijā. Tā mērķis 
gadu no gada ir paust atzinību un godināt 
tos Latvijas uzņēmumus, kas sasnieguši 
labus rezultātus jaunu un eksportspējīgu 

produktu ražošanā, vietējā tirgus nodroši-
nāšanā ar augstas kvalitātes pašmāju ražo-
jumiem, inovāciju ieviešanā un rūpnieciskā 
dizaina izstrādē.
 Šogad konkursā kopumā iesniegti  
119 uzņēmumu pieteikumi, no kuriem 
žūrija atlasīja un konkursa 2. kārtā izvir-
zīja 31 uzņēmumu. Balvas tiks dalītas  
5 kategorijās: Eksportspējīgākais komer-
sants lielo un vidējo, tāpat mazo komercsa-
biedrību grupā, Importa aizstājējprodukts, 

Inovatīvākais produkts un Rūpnieciskais 
dizains. 
 Šī gada Eksporta un inovācijas balvai 
kategorijā Importa aizstājējprodukts starp 
29 uzņēmumiem bija izvirzīts arī mūspuses 
uzņēmums SIA TP kastes, kuras ražotās 
kastes paredzētas pastiprinātājiem, pultīm, 
gaismas iekārtām, skaņas iekārtām, plaz-
mas ekrāniem, klēpjdatoriem, kabeļiem, 
mūzikas instrumentiem, dīdžeju, medicī-
nas un dažādai speciālajai aparatūrai, tāpat 

sporta inventāram. Transporta kastes noder 
lietām, kam nepieciešama ērta un droša 
transportēšana, lietošana un uzglabāšana.
 Uzņēmuma vadītājs Mārtiņš Baķis uz-
skata: - Lai gan konkursa 2. kārtā netikām, 
izvirzīšana 1. kārtai ir gana liels sasnie-
gums un pagodinājums. Tas nav nemaz tik 
slikti tādam mazam uzņēmumam.
 Vēlam veiksmi uzņēmumam arī turp-
māk!

Ilga Tiesnese

SIA TP kastes piedalās konkursā Eksporta un inovācijas balva 2013

Pacientus, kuri 10. janvārī gatavojās apmeklēt ģimenes ārsti Ainažos, uzrunāja Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Strau-
bergs (otrais no labās), Ainažu pārvaldniece Ilona Jēkabsone un Nacionālā veselības dienesta direktora vietnieks Andrejs Doveiks
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Liepupē pasniedz labo darbu balvu

 2013. gada pašā nogalē Liepupes tautas 
namā Mežgravās jau otro gadu pasniedza 
Labo darbu balvu. – Tās mērķis ir apzināt 
cilvēkus, kuri ar savu nesavtīgu darbu palī-
dzējuši citiem Liepupes pagastā. Kāds pa-
līdzējis kaimiņienei saskaldīt malku, novākt 
kartupeļus, cits bez samaksas aprūpējis  vecu 
cilvēku, kopis pieklīdušu dzīvnieku. Esmu 
drošs, ka ikviens no mums varētu atcerēties 
kāda labo veikumu, par ko darītājs būtu 
pelnījis pateicību, -  atklājot sarīkojumu, 
sacīja tautas nama vadītājs Andris Zunde.  
- Labi cilvēki ir ne tikai tie, kuri dara labus 
darbus, bet arī tie, kuri pastāsta par labo 
darbu autoriem, - pārliecināts ir Andris. 
Todien sengrieķu fabulista Ēzopa teikto 
Nav tādas laipnības, lai cik maza tā liktos, 
kas būtu izšķiesta velti gribējās pārfrāzēt, 
sakot, ka nav tāda laba un no sirds darīta 
darba, kas būtu darīts velti. Un nav tādas 
pateicības, kas būtu par lielu par šiem laba-
jiem darbiem!
 Šogad Liepupes pagasta pārvaldē sa-
ņemtas 55 anketas, kurās balvai pieteikti  
38 cilvēki. Pērn tādu bija 29. - Mēs nemek-
lējām varoņdarbus, un arī balvās mums 
nav ordeņu. Balvas ir simboliskas - nova-
da jaunie kalendāri un mazi eņģelīši. Mūsu 
novēlējums, lai katrs cilvēks varētu censties 
sakrāt pēc iespējas vairāk šādu eņģelīšu, - 
sacīja Andris.
 Pirmā labo darbu balvu saņēma Inese 
Alksne, par kuru Liepupes pensionāri an-
ketās rakstījuši, ka viņa palīdz organizēt 
ekskursijas, dodot iespēju redzēt Latvi-
jas skaistākās vietas. - Paldies par rūpīgi 
plānotajām un organizētajām ekskursijām 
pagasta pensionāriem! Nav jau viegli sa-
skaņot visu vēlmes, bet Inesīte vienmēr 
atrod zelta vidusceļu, un apmierināti ir 
visi. Paldies Tev, Inesīt, saka mežciemieši. 
Labo darbu balvu arī šogad saņēma liep- 
upietis Alberts Elksnis. Lūk, dažās anke-
tās rakstītais: - Viņš ir laipns un izpalīdzīgs. 
Neatsaka aizvest cilvēkus uz Limbažiem 
pie dakteriem. Ja saslimis kāds dzīvnieks, 
steidzas to ārstēt kā veterinārārsts. Sevišķi 
sirsnīgi viņš izturas pret veciem cilvēkiem, 
kurus apsveic jubilejās pensionāru bied-
rības vārdā. Paldies Albertam Elksnim 
par patiesu cieņu un sirds siltumu, satu-
rot kopā mūs, pensionārus, un ar lielu at-
bildības sajūtu vadot pensionāru padomi. 
Mēs, mežciemieši, vēlam Albertam labu 
veselību un piedzīvot daudz prieka brīžu! 
Mārītei Mežgailei labo darbu balvu liep- 
upieši piešķīruši par viņas sirds siltumu. - 
Mūžam jauna, darbīga, dziedoša. Ar savu 
mīļumu apdāvina katru koristu, apkārtējos 
kaimiņus, tur rūpi par pagasta pensionā-
riem, nesavtīgi darbojas korī «Pernigele», 
ir sirsnīga, izpalīdzīga, vienkārši labs cil-
vēks, - saka un raksta vietējie. Jurim Kal-
niņam Liepupes pensionāri saka paldies 
par izvizināšanu ekskursijās pa Latvijas 

lielceļiem. Daudzdzīvokļu māju iedzīvo-
tāji balvas piešķīra saviem mājas labajiem 
gariņiem, kuri palīdz apsaimniekošanā, – 
Vilmāram un Mārītei Kukuļiem, Maijai 
Bergai, Inārai Derumai un Gaļinai Ri-
haļskai. Labo darbu balvu saņēma aptiekas 
vadītāja Mudīte Skuja. Ļaudis viņai saka 
paldies par sirsnību, labestību un atsaucību.  
- Paldies par to, ka neatsakāt palīdzēt jeb-
kurā laikā, esat iejūtīga un izpalīdzīga! 
Gintai Jēkabsonei ir siltumnīca ar zie-
diem, ko viņa izmanto laulību ceremoniju 
zāles noformējumam. Šogad, gatavojoties 
valsts svētku sarīkojumam, Ginta tautas 
namam bez atlīdzības atvēlēja vairākus 
klēpjus mārtiņrožu. Kā atlīdzība viņai - 
Labo darbu balva. Visvairāk anketu šogad 
uzrakstītas par Andas un Māra Alsbergu 
labajiem darbiem. Liepupieši pateicas par 
viņu sirds siltumu un palīdzību cilvēkiem. 
Vienā no anketām rakstīts: - Anda ir ne-
rimstošs ideju akumulators gan ģimenē, 
gan sabiedrībā. Nesavtīga, aizrautīga ie-
dzīvotāju interešu paudēja, bērnus cienoša 
skolotāja. Par Māri cilvēki raksta: - Izpalī-
dzīgs, labo sadzīves tehniku, veic apkopi un 
regulēšanu centra 9. mājā. Aizved līdz Lim-
bažu slimnīcai, aizved mājās, ja autobuss 
nekursē. Atved nomaiņai gāzes balonu, kā 
arī pārtikas produktus. Paldies par atsau-
cību un izpalīdzēšanu visos dzīves praktis-
kos jautājumos. Alsbergu ģimenei paldies 
arī no tautas nama par atbalstu konkursa 
Liepupe noslēguma sarīkojuma veidošanā. 
Liepupes vidusskolas skolotājai un ama-
tierteātra režisorei Inesei Brokai pagasta 
ļaudis saka paldies par organizētajiem te-
ātra apmeklējumiem, labestīgo smaidu un 
sirds siltumu. 
 Šogad balvas pasniegšanā ir jauninā-
jums – saņemtas vairākas anketas par cil-
vēkiem, kuri darījuši labus darbus mūsu 
pagastam, paši nebūdami liepupieši. - Atce-
rēsimies, ka nākamajā gadā mēs drīkstam 
rakstīt par jebkuru cilvēku, kurš darījis ko 
labu mūsu pagastam, - uzsvēra A. Zunde. 
Pirmā liepupiešu piešķirto balvu saņēma 
Dace Kalniņa no Salacgrīvas. Kad pagā-
jušajā vasarā pagasta svētkos tika uzvesta 
brīvdabas izrāde Dāvana vientuļai sievie-
tei, režisore izdomāja, ka vajag mūsdienīgu 
automobili, pie tam kabrioletu. Dacei tāds 
ir un viņa nesavtīgi (nu, par pudeli gruzīnu 
vīna) to nodeva mūsu rīcībā. Paldies viņai 
par to! Labo darbu balvu liepupieši piešķī-
ruši Gūrijam Bullem no Rīgas. Gūrijs ir 
apbalvojumu un prezentreklāmas uzņē-
muma GEKA īpašnieks un A. Zundes labs 
draugs un kursabiedrs Mūzikas akadēmijā. 
Kad radās ideja par akustiskās mūzikas fes-
tivālu, Andris bez domāšanas zvanījis Gū-
rijam ar lūgumu sponsorēt apbalvojumus. 
Viņš Andri ne tikai vienkārši atbalstīja, bet 
piedāvāja interesantākus risinājumus nā-
kamā gada festivālam. Andris Lubiņš arī 

nav liepupietis, bet noteikti pelnījis Labo 
darbu balvu, jo finansiāli atbalstījis akustis-
kās mūzikas festivālu Sudraba kaija. Tau-
tas nama vadītājs A. Zunde sacīja: - Kurš 
gan Latvijā nezina «Grandeg» apkures 
katlus! Mēs varam būt lepni, ka šī uzņēmu-
ma ražotne atrodas mūsu novadā un firmas 
īpašnieks arvien uztur ciešas saites ar savu 
dzimto pusi. Andris vasarā sponsorēja fes-
tivāla noslēguma koncerta mākslinieku 
honorārus un jau apstiprinājis atbalstu 
arī nākamajam festivālam. Tas patiešām 
ir labs darbs! Arī Lāsma un Normunds 
Bomji – Lielezera maiznīcas īpašnieki - ir 
balvas saņēmēju sarakstā. Par viņiem anke-
tās rakstīts: - «Lielezera» maizīte vienmēr 
pavada mūsu pašdarbniekus tuvākos un 
tālākos ceļos. Tā ir māju smarža, kas vien-
mēr atgādina – lai cik labi ir citur, vislabāk 
tomēr mājās. 
 Tūjas bibliotekāri Ivetu Lūsi Labo dar-
bu balvai ieteica grāmatas Limbažu rajona 
izglītības nodaļa un Vecmuižas pamatsko-
la autors Jānis Studers. Anketā viņš rak- 
sta: - Paldies par grāmatas CD formāta 
veidošanu sabiedriskā kārtā ārpus darba 
laika! Pateicoties bibliotekāres atsaucībai 
un nesavtīgam darbam, radās iespēja sa-
glabāt un dokumentēt daudzu cilvēku atmi-
ņas, kas saistās ar bijušā Limbažu rajona 
un īpaši Liepupes pagasta skolu vēsturi. 
Arī šogad Labo darbu balvu par atbalstu 
pagasta kultūras un sporta dzīvei saņēma 
Alberts Tomans – SIA Lauga īpašnieks - 
un uzņēmuma izpilddirektore Ludmila 
Siča. Par Ludmilu anketās rakstīts: - Viņu 
droši var saukt par Liepupes tautas nama 
draugu. Pie viņas vēršamies ar dažādām 
vajadzībām. Smaids ir tas, kas mūs sagai-
da, ierodoties uzņēmumā. Patiesi patīkams 
un saprotošs cilvēks. Vēl viens mūsu pa-
gasta uzņēmējs, uz kuru var paļauties, ir 
Tūjas beķerejas saimnieks Jānis Lokma-
nis. Viņš ir pastāvīgs kultūras pasākumu 
atbalstītājs un labs sadarbības partneris. 
Ir pat bijuši gadījumi, kad beķerejas īpaš-
nieks pats jautā, vai nevajag kādu atbalstu. 
Vienmēr patīkami komunicēt, jo viņš nekad 
neliek justies kā lūdzējam! - pasniedzot 
balvu, sacīja A. Zunde. Līga Zvirbule 
labo darbu balvu saņēma par palīdzēšanu 
Liepupes pagasta svētkos. Viņa Liepupes 
pusē izdaudzināta kā labākā šuvēja, kura 
savu darbu veic izcili, ar izdomu, nepra-
sot par to samaksu. Liepupes vidusskolas 
direktorei Artai Rubezei balva par iegul-
dījumu Liepupes vidusskolas kolektīva 
saliedēšanā un vecāku iesaistīšanā skolas 
dzīvē. Savukārt tautas nama vārdā Andris 
teica paldies par brīnišķīgu atsaucību kul-
tūrizglītības pasākumu organizēšanā un 
pagasta ļaužu saliedēšanā. Arta daudziem 
likusi aizdomāties par dažām it kā pašsa-
protamām, bet aizmirstām vērtībām. Šogad 
Labo darbu balvai pieteikti ne tikai skolo-

2013. gada 
Labo darbu 
balvas saņē-
mēji Liepupē. 
Nav tāda no 
sirds darīta 
laba darba, 
kas būtu 
darīts velti. 
Nav tādas pa-
teicības, kas 
būtu pārāk 
liela par šiem 
darbiem!

tāji, kultūras darbinieki un uzņēmēji, bet arī 
skolēni. Madarai Šņorei paldies un balva 
par neatlaidību, piedaloties latviešu tautas 
dziesmu koncertā Mana tautas dziesma. 
Liepupes vidusskolniece Paula Gūtmane 
mācās teicami un izcili, ir 2013. gada trīs-
kārtējā valsts čempione dambretē, ieguvusi  
4. vietu Eiropas jaunatnes čempionātā,  
8. vietu pasaules jaunatnes čempionātā, ir 
daudzu valsts sacensību uzvarētāja. Bez 
tam sekmīgi mācās mūzikas skolā un dejo 
skolas deju kolektīvā. Ilona un Jānis Tre-
zuni Labo darbu balvu saņēma par milzīgo 
ieguldījumu patriotisma audzināšanā, gata-
vojot un iesaistot bērnus, jauniešus un pie-
augušos Latvijas dzimšanas dienai veltītajā 
deju izrādē No zobena saule lēca. Viņiem 
liels, liels paldies! Mārīte Šakale ir ļoti 
jauka, atsaucīga, rūpīga darba darītāja sā-
kumskolā. Sirds cilvēks. Čakla, dāsna, līdz-
jūtīga, viņai piemīt dabas dots talants - zaļie 
īkšķīši. Par Eduardu Ābeli anketā rakstīts: 
- Nesavtīgi līdz katram kvadrātcentimetram 
kopj manu īpašumu, ko līdz džungļiem bija 
nolaidusi īrniece. Tātad ļoti rūpējas vismaz 
par vienu pagasta iedzīvotāju, kaut vec-
māmiņu. Paldies viņam par to! Labo dar-
bu balvu saņēma Aivis Krastiņš, par kuru 
anketās rakstīts: - Neviena datorproblēma 
skolā Aivim nav par sarežģītu. Labs spe-
ciālists un atsaucīgs darbinieks. Saprotas 
gan ar skolēniem, gan pedagogiem. Šķiet, 
ka nekad nenokar degunu. Balva tika arī 
Liepupes bibliotekārei Sarmītei Zvīnei. 
- Cilvēks īstajā vietā. No sirds veic savus 
pienākumus, bet blakus tiešajam darbam 
rosina apkārtnes cilvēkus pulcēties kultū-
ras, izglītības un saviesīgajos pasākumos, 
- rakstīts anketās. Guntis Sakārnis jau sen 
Liepupes pusē ieguvis labā gariņa - ne-
savtīga izpalīga - slavu. Viņš gūst patiesu 
gandarījumu, palīdzot citiem. - Ja redzam 
Gunti smaidīgu un labā omā, tad zinām, 
ka šodien atkal izdevies kādam palīdzēt. 
Vai tas nav brīnišķīgi? – rakstīts anketās. 
Maijas Vildes darbīgās un čaklās rokas 
radījušas daudz skaistu lietu sākumskolas 
telpās, viņa vienmēr dalās ar savām radoša-
jām idejām. Roberts Sarkisjans un Zane 
Zaļmeža aktīvi iesaistās skolas dzīvē, pie-
dalās ārpusklases pasākumu organizēšanā, 
rūpējas par klases vizuālo noformējumu, 
rosina arī citus vecākus būt aktīviem. Labo 
darbu balvu saņēma arī skaistāko Ziemas-
svētku eglīšu piegādātāja un stādītāja, at-
saucīgā un darbīgā Mudīte Martinsone. 
Maigai Martinsonei balva par palīdzību, 
gan sociālajā darbā aprūpējot vecos ļaudis, 
gan palīdzot organizēt laulību ceremonijas. 
Anketās par viņu rakstīts: - Maiga ir sirds-
cilvēks, kurš dāvā savu sirdssiltumu citiem. 
Prot iepriecināt, uzrunāt ikkatru. Par Liju 
Joksti liepupieši anketās raksta: - Viņa ir 
cilvēks, kurš nerēķinās savu izdevīgumu. Ja 
vajag pagasta teātrim kādu rekvizītu, atve-
dīs no mājām. Ja vajag pagasta svētku mē-
ģinājumam izmantot viņas mašīnu, lūdzu! 
Citiem vārdiem sakot, Lija ir pagasta pat-
riots jebkurā situācijā. Savukārt par Artu 
Zundi anketās rakstīts: - Viņa mums ir 
nemiera gars, ap viņu grozās pasaule. Nu, 
labi, vismaz daļa pasaules, noteikti vismaz 
daļa pagasta. Viņai piemīt īpašas spējas 
saliedēt cilvēkus kopējam mērķim. Viss, kas 
licies neiespējams, kopā ar viņu kļūst ie-
spējams. Rutai Kraulei balva piešķirta par 
palīdzēšanu. - Februārī Ruta dienu pirms 
manas iznākšanas no Limbažu slimnīcas 
iekurināja manu dzīvokli, lai, atbraukušai 
mājās, nebūtu auksti. Ruta ir kā tāds labais 
gariņš - tiklīdz sadzird palīgā saucienus 
vai redz darāmu darbiņu, ir klāt. Nesavtīgi 
sniedz citiem savu palīdzību, - tā par viņu 
raksta liepupieši. Par Dinu Bērziņu pa-
gasta ļaudis saka: - Atsaucīga medmāsiņa, 
kurai var lūgt palīdzību, nebaidoties no at-
teikuma. Esmu to darījusi divkārt, un abas 
reizes saņēmusi profesionālu palīdzību pat 
vēlā vakara stundā.
 Labo darbu balvas saņēmējus un sarīko-
juma apmeklētājus priecēja Initas Āboliņas 
un Normunda Ķieta izjustie, sirsnīgie, mīļie 
un pārdomātie muzikālie priekšnesumi.

Ilga Tiesnese
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 Gada nogale man ir īsts pārdomu laiks, kad atskatos 
uz aizgājušo gadu un izvērtēju paveiktos darbus, at-
skatos uz notikumiem, kas darījuši mani iekšēji bagā-
tāku. Varu teikt, ka 2013. gads man bijis notikumiem 
un dažādām pieredzēm bagāts. Vēlos ar jums dalīties 
pieredzē par lekciju Kā tikt pie veselības saviem spē-
kiem, ko organizēja Salacgrīvas novada pašvaldības 
izglītības, kultūras un sporta biedrība Liepupe. 
 Uz Liepupes vidusskolu 29. novembrī devos kopā 
ar savām kolēģēm no Limbažu novada bērnu un ģi-
menes atbalsta nodaļas. Lekcijā bija lieliska iespēja 
tikties ar Igoru Kudrjavcevu, ārstu ar 30 gadu stāžu, 
speciālistu netradicionālajā medicīnā un mūsdienu 
lietišķajā psiholoģijā, RSU pasniedzēju, lielisku ci-
gun treneri, kā arī divu grāmatu autoru. Vakara gaitā 
tika runāts, kā tikt pie veselības saviem spēkiem, cik 
niecīgs laika sprīdis vajadzīgs, lai uzlabotu savu paš-
sajūtu. Tā bija iespēja vēlreiz sev atgādināt, cik svarīgi 
ir atrast laiku sev, kaut uz brīdi aizmirstot par apkārt 
notiekošo, par ikdienas likstām darbā. Tas ir laiks, kad 
varam palēnināt savu iekšējo ritmu un iegūt lielāku 
mieru, drošību un vairāk pašpārliecības, kā arī iespēja 
atrast sevī daudz interesanta un noderīga. Mūsu pašu 
rokās ir iespēja uzlabot dzīvi, lai kvalitatīvi turpinātu 
savu ikdienas darbu, atbalstot citus. 
 Jāteic, šī lekcija pie manis un kolēģēm atnāca brī-
dī, kad tas visvairāk bija nepieciešams, - kad laukā ir 
drūms un tumšs, reizēm likstas šķiet tik grūti pane-
samas. Palīdzošo profesiju pārstāvjiem šī tiešām bija 
lieliska iespēja atgādināt sev, ka klientiem mēs esam 
vajadzīgi ar smaidu sejā un iekšēju mieru. Lekcijas 
nobeigumā bija iespēja I. Kudrjavcevam uzdot jautā-
jumus. Vaicāju, kā ar punktu masāžu mazināt klepu. 
Kādam tika lieliska iespēja uz sava ķermeņa izbaudīt 
daktera veikto masāžu klepus mazināšanai. Varu pa-
dalīties mazā noslēpumā - ja jūtam, ka trūkst enerģijas 
turpināt iesākto darbu, atliek vien intensīvi masēt au-
sis, un enerģijas lādiņš būs atjaunots.
 - Dosimies ceļā uz savu sirdi, lai ieraudzītu Dieva 
gaismu! Ieiedams sirdī, cilvēks atgriežas savās īstajās 
mājās, pie sava īstenā, dievišķā “es”. Pie mīlestības, 
miera, prieka. Pie spēka, pārliecības, skaidrības. Pie 
veseluma, - māca I. Kudrjavcevs.

Pārdomās dalījās 
Iveta Samuilo

 28. decembrī starp Ziemassvētkiem 
un Jaungadu tradicionālajā konferen-
cē tikās Salacgrīvas novada pedago-
ģiskie darbinieki. 
 Salacgrīvas vidusskolas aktu zālē 
pie svētku galdiem sasēdušos pedago-
gus un pirmsskolas izglītības iestāžu 
darbiniekus no Ainažiem, Liepupes, 
Korģenes, Svētciema un Salacgrīvas 
uzrunāja Salacgrīvas novada domes 
izglītības speciāliste Antra Paegle: 
- Teju teju beigsies šis gads. Domās 
pārstaigāsim to un atcerēsimies, kas 
bijis labs, kas ne tik izdevies. Vai visu 
esam darījuši pēc labākās sirdsapzi-
ņas, vai esam pateikuši labu vārdu, vai 
dāvājuši kolēģim draudzīgu smaidu, 
vai īstajā brīdī esam uzmundrinājuši 
un atbalstījuši cits citu? Šodien saku 
lielu paldies par jūsu nesavtīgo darbu 
audzēkņu izglītošanā un audzināšanā. 
Lai šī diena ir neliels atelpas brīdis 
jūsu sūrajā, bet ļoti nozīmīgajā darbā. 

Jaunajā gadā vēlu labu veselību, iz-
turību, pacietību un gandarījumu par 
padarīto. Savukārt direktoru padomes 
priekšsēdētājs, Salacgrīvas vidussko-
las direktors Eduards Ādmīdiņš peda-
goģiskajiem darbiniekiem sacīja: - Šis 
ir pārdomu, atcerēšanās un izvērtēša-
nas laiks. Ko esam izdarījuši, ko gri-
bētu izdarīt un kas mūs sagaida nāka-
majā – 2014. – gadā? Uz citu novadu 
skolu fona mūsu sasniegumi izskatās 
labi, jo esam pasaules olimpiādē iegu-
vuši 3. vietu un ar labiem rezultātiem 
piedalījušies dažādos konkursos un 
olimpiādēs. Ziemassvētku laikā cilvē-
ki mēdz gausties par to kā nav, bet bie-
žāk vajadzētu novērtēt to, kas mums ir. 
Uzsverot to, varam izvirzīt sev labākas 
nākotnes perspektīvas, iet uz lielākiem 
mērķiem. Nākamajā gadā vēlu katram 
sevī atrast aicinājumu lieliem mēr-
ķiem. Kopā mums izdosies! 
 Izglītības darbinieku konferencē ar 

izglītojošu lekciju par lietišķo etiķe-
ti uzstājās lektore Rasa Dita Antone. 
Šķiet, katram no mums vajadzētu at-
cerēties un ievērot 6 galvenos lietiš-
ķās etiķetes likumus, par ko lektores 
ne tikai runāja, bet tos piedāvāja iz-
spēlēt novada izglītības darbiniekiem. 
Ar lielu interesi pedagogi klausījās 
un piedalījās novada pedagogiem jau 
pazīstamās lektores Kristīnes Makas 
lekcijā Mana ticība, cerība un mīles-
tība. 
 Konferences muzikālajā pauzē uz-
stājās grupa Dubultprieks, par dalīb-
nieku labsajūtu rūpējās Jaunatnes ini-
ciatīvu centra Bāka speciāliste Marta 
Dance. 
 Laiks paskrēja nemanot, un vēlā 
pēcpusdienā, vēlot cits citam veselību, 
izturību un veiksmi jaunajā gadā, no-
vada pedagoģiskie darbinieki šķīrās, 
lai jau pēc pāris dienām tiktos!

Ilga Tiesnese

Novada pedagogu konference Par lekciju 
Kā tikt pie veselības 

saviem spēkiem

 Salacgrīvas novadā 14. de-
cembrī viesojās rakstniece, grā-
matu autore, aktrise, režisore, 
teoloģe, mamma un vecmāmiņa 
Dace Priede. Vispirms Liepupes 
un pēc tam Salacgrīvas bibliotē-
kā ar Daci risinājās interesantas 
sarunas. Enerģiskā un optimis-
tiskā D. Priede, kura publicējas 
ar pseidonīmu Patrīcija Egle, 
saviem klausītājiem dāvāja prie-
ku, labas domas un emocijas. 
Jābrīnās, kur sieviete, kas uzau-
dzinājusi četrus dēlus un meitu, 
raksta grāmatas, spēlē teātri, ir 
aktīva sabiedrībā, ņem enerģiju 
un spēku.
 Stāstot par sevi, Dace sacīja: 
- Esmu dzimusi un augusi Rīgā, 
bet dzīvoju arī laukos, man ār-
kārtīgi mīļa ir daba. Nav lielāka 
prieka kā rudenī iet sēņot! Vāru 
zaptes, marinēju gurķus, ko iz-
audzēju savā dārzā, audzēju 
gliemežus, rakstu grāmatas un 
sarunājos ar Dievu. Mani hobiji 
ir rotu un grāmatzīmju veidoša-
na. Es nezinu, kas ir mana īstā 
profesija. Visas un neviena... 
Laikam es īsti nezinu, kas ir 
Priede... Tāpēc savā vizītkartē 
rakstu, ka es esmu cilvēks. Dar-

bu man ir ļoti daudz, diemžēl 
diennaktī ir tikai 24 stundas, no 
kurām 8 jāguļ. Viņā dabiski sa-
dzīvo šķietami nesavienojamais: 
spēja radīt harmoniju un asa iek-
šēja nepieciešamība būt pretim, 
kliedēt rāmo dzīves plūdumu, 
ierasto, ērto. 
 Tikšanās laikā D. Priede iepa-
zīstināja ar savām grāmatām, īsi 
raksturoja tās un nolasīja nelielus 
fragmentus. Viņa stāstīja, ka jau 
bērnībā, kad noskatījusies pirmās 
indiāņu filmas, ieinteresējusies 
par viņiem. Stāstīja par savu ce-
ļojumu uz Ameriku, uz indiāņu 
rezervātu un to, cik daudz līdzību 
var atrast mūsu un indiāņu kultū-
rā, vēsturē, rakstu zīmēs un abu 
tautu likteņos. 
 Viņas grāmata Zirnekļa tīkls 
smilgās ir sāga, kurā attēlots tri-
ju paaudžu sieviešu dzīves plū-
dums. - Ja kāds grib redzēt pa-
sauli tā, kā to redzu es, jāizlasa 
šī grāmata. Manās grāmatās ir 
daļa patiesības un daļa fantāzi-
jas. Par sevi varu teikt, kā kāda 
mana varone: „Es rakstu ar sa-
vas sirds asinīm un atbildu par 
katru vārdu”. Kad asiņu vairs 
nebūs, nerakstīšu... - teica autore.

 Mums nebija iespējas tuvāk 
skatīt šo grāmatu, jo tagad to var 
iegādāties reti. Vēl viena grāma-
ta, kas gaida savu otro izdevumu 
(tātad cilvēkiem patīk), ir Mana 
dienas grāmata. - Šīs ir 366 pa-
saciņas jeb Dieva sarunas ar 
cilvēku. Katrai dienai sava pa-
saciņa un šīs ir jums, jo es ticu, 
ka arī jūs sarunājaties ar Dievu, 
sauciet to kaut par likteni, - stās-
ta autore. Grāmatā pirms katras 
dienas ieraksta ir atstāta vieta, 
kur ierakstīt savu atziņu, dzīves 
gudrību. Par savu autore uzskata  
21. novembra pasaku, kuras kre-
do ir Daces dzīves moto Ej un 
dari, jo iet un darīt ir jebkura 
cilvēka uzdevums!. Rakstniece 
ir profesionāla aktrise, savulaik 
viņa apguvusi aktiermākslas 
gudrības kopā ar Rūdolfu Plēpi, 
Āriju Stūrnieci, Dinu Kristīni Bi-
tēnu un Enriko Avotu. Tagad viņa 
kopā ar katoļu priesteri Andri Va-
siļevski ierunājuši diskā savas 
pasaciņas jeb sarunas ar Dievu. 
Vēl bijušie Jaunatnes teātra ak-
tieri atjaunojuši savu kursadar-
bu - iestudējumu Kurzemīte un 
Imanta Ziedoņa piemiņas mēnesī 
atcerējās tā fragmentus. 

Stāsti par latvieša 
pašapziņu, teātri, 

grāmatām un to tapšanu...

Gada nogales tumšo un drūmo laiku Liepupē un Salacgrīvā kliedēja in-
teresantās un saistošās tikšanās ar  rakstnieci, māmiņu un vecmāmiņu, 
aktrisi Daci Priedi

 No vienām pasakām nemanot 
pārejam pie citām – tā ir grāmata 
Krāsainas ilgas. - Tā ir realitāte 
kopā ar nerealitāti, 12 pasaku, 
katram mēnesim sava, īpašas 
ar to, ka rakstītas konkrētiem 
cilvēkiem - Austrai un Arvīdam, 
kuri salaulājās 80 gadu vecumā, 
savu mīlestību nosargājuši un 
iznesuši caur dažādām dzīves 
vētrām un notikumiem, - stāsta 
D. Priede.  
 Rakstniece nedaudz pastās-
tīja arī par bērnu grāmatiņām. 
- Kādreiz domāju, ka pasakas 
nerakstīšu. Bet, re, kā sanāk – 
cilvēks domā, savukārt Dievs 

dara. Šī ir pasaka - pa saka, kas 
kaut ko pasaka, veltīta manai 
vienīgajai mazmeitiņai. Man ir 
4 meitas un 1 dēls, 4 mazdēli 
un 1 mazmeita. Dievs laikam 
mīl līdzsvaru. Grāmatā daži zī-
mējumi nav izkrāsoti vai vismaz 
tas nav izdarīts līdz galam, tie 
atstāti mazajiem pašiem. Ir jā-
ļauj fantāzijai vaļa! - zina Dace, 
kuras romānos atspoguļota ne-
beidzama cilvēkmīlestība, ticība 
cilvēka gara un domu spēkam un 
Dieva klātbūtnei mūsu grūtajos 
brīžos. 

Ilga Tiesnese

Pateikt, ko 
darīt ir grūti, 
novada peda-
gogus Inetu 
Lielkalni, Ligi-
tu Dambi, Intu 
Ciršu, Daigu 
Tomsoni un 
Artu Rube-
zi  mudina 
Jaunatnes 
iniciatīvu cen-
tra speciāliste 
Marta Dance 
(no labās)
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 Salacgrīvas novada 2013. gada budžets tika apstiprināts 2012. gada 19. decembrī kā 
saistošie noteikumi Nr. B-1. Tajos 12 reizes ir veikti budžeta grozījumi sakarā ar papildu 
finansējuma saņemšanu, projektu realizāciju, ieņēmumu palielināšanu, kā arī precizējot 
izdevumus pa kodiem. Pēdējie budžeta grozījumi veikti 2013.gada 19. decembrī (sais-
tošie noteikumi Nr. B-13). Budžeta izpilde apstiprināta 2014. gada 22. janvārī (saistošie 
noteikumi B-14).

Rādītāja nosaukums 2013. gada plāns 
Ls

2013. gada fakts 
Ls

% 2013. gada fakts 
pret 2013. gada plānu

Iedzīvotāju ienākuma no-
doklis Ls 2 493 704 Ls 2 551 440 102%

Īpašuma nodokļi Ls 339 583 Ls 349 464 103%

Ieņēmumi no uzņēmējdarbī-
bas un īpašuma Ls 1 035 Ls 810 78%

Valsts (pašvaldību) nodevas 
un maksājumi Ls 14 567 Ls 17 423 120%

Naudas sodi un sankcijas Ls 14 140 Ls 16 278 115%

Pārējie nenodokļu ieņēmumi Ls 345 Ls 858 249%

Ieņēmumi no īpašuma pār-
došanas Ls 146 388 Ls 167 514 114%

Valsts budžeta transferti Ls 1 688 356 Ls 1 687 080 100%

Pašvaldību budžeta transferti Ls 55 818 Ls 65 296 117%

Budžeta iestāžu ieņēmumi Ls 177 515 Ls 141 653 80%

KOPĀ Ls 4 931 451 Ls 4 997 816 101%

Pārskats 
par Salacgrīvas novada pašvaldības 

2013. gada budžeta izpildi

Pamatbudžeta ieņēmumi

 2013. gada kopējie pamatbudžeta izdevumi ir Ls 4 912 726 (EUR 6 990 179)

Rādītāja nosaukums
2013. gada 
plāns Ls

2013. gada fakts 
Ls

% 2013. gada fakts pret 
2013. gada plānu

Izpildvara Ls 492 246 Ls 459 560 93%

Līdzekļi neparedzētiem izde-
vumiem Ls 1 457 Ls - 0%

Transferti no pašvaldības 
budžeta Ls 190 884 Ls 165 691 87%

Kredītu procentu maksājumi Ls 62 603 Ls 62 300 100%

Sabiedriskā kārtība un 
drošība Ls 46 841 Ls 43 464 93%

Ekonomiskā darbība Ls 515 400 Ls 458 721 89%

Pašvaldības teritoriju un mā-
jokļu apsaimniekošana

Ls 522 132 Ls 429 520 82%

Veselība Ls 3 798 Ls 3 486 92%

Atpūta, kultūra un reliģija Ls 940 482 Ls 895 875 95%

Izglītība Ls 2 085 076 Ls 2 013 498 97%

Sociālā aizsardzība Ls 427 378 Ls 380 611 89%

KOPĀ Ls 5 288 297 Ls 4 912 726 93%

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Ls 0

Ls 500 000

Ls 1 000 000

Ls 1 500 000

Ls 2 000 000

Ls 2 500 000

Ls 3 000 000

Ls 3 500 000

Ls 4 000 000

Ls 4 500 000

Ls 5 000 000

2011. gada fakts Ls 2012. gada fakts Ls 2013. gada fakts Ls 2014. gada fakts Ls
Budžeta iestāžu ieņēmumi Ls 383 298 Ls 270 387 Ls 141 653 Ls 119 556
Pašvaldību budžeta transferti Ls 69 668 Ls 46 342 Ls 65 296 Ls 2 206
Valsts budžeta transferti Ls 1 607 938 Ls 1 525 770 Ls 1 687 080 Ls 1 002 343
Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas Ls 26 840 Ls 22 673 Ls 167 514 Ls 21 990
Pārējie nenodokļu ieņēmumi Ls 32 237 Ls 5 189 Ls 858 Ls 0
Naudas sodi un sankcijas Ls 14 123 Ls 14 993 Ls 16 278 Ls 14 492
Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi Ls 13 407 Ls 14 974 Ls 17 423 Ls 13 093
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma Ls 13 973 Ls 1 293 Ls 810 Ls 703
Īpašuma nodokļi Ls 323 322 Ls 337 727 Ls 349 464 Ls 315 998
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Ls 2 130 106 Ls 2 321 958 Ls 2 551 440 Ls 2 573 297

Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

Pamatbudžeta izdevumi

Pamatbudžets

Pamatbudžeta ieņēmumi
 2013. gada kopējie pamatbudžeta ieņēmumi ir Ls 4 997 816 (EUR 7 111 251)
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2011. gada fakts
Ls

2012. gada fakts
Ls

2013. gada fakts
Ls

2014. gada plāns
Ls

Sociālā aizsardzība Ls 416 679 Ls 395 737 Ls 380 611 Ls 426 654
Izglītība Ls 1 554 292 Ls 1 623 443 Ls 2 013 498 Ls 2 012 535
Atpūta, kultūra un reliģija Ls 638 201 Ls 596 581 Ls 895 875 Ls 1 227 625
Veselība Ls 294 Ls 8 177 Ls 3 486 Ls 3 540
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Ls 569 652 Ls 1 254 512 Ls 429 520 Ls 349 599
Vides aizsardzība Ls 110 535 Ls 46 694 Ls 0 Ls 0
Ekonomiskā darbība Ls 530 673 Ls 452 887 Ls 458 721 Ls 386 087
Sabiedriskā kārtība un drošība Ls 18 938 Ls 28 134 Ls 43 464 Ls 35 439
Kredītu procentu maksājumi Ls 91 559 Ls 76 795 Ls 62 300 Ls 135 829
Transferti no pašvaldības budžeta Ls 160 641 Ls 181 341 Ls 165 691 Ls 190 322
Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem Ls 0 Ls 0 Ls 0 Ls 62 871
Izpildvara Ls 430 385 Ls 444 185 Ls 459 560 Ls 502 816
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Naudas atlikums uz 2014. gada 1. janvāri - Ls 1 344 048 (EUR 1 912 408) 
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2013. gada izdevumu struktūra

Rādītāja nosaukums 2013. gada 
plāns Ls

2013. gada fakts 
Ls

% 2013. gada fakts pret 
2013. gada plānu

Dabas resursu nodoklis Ls 18 000 Ls 17 983 100%

Autoceļu fonda līdzekļi Ls 147 143 Ls 147 143 100%

Ostas nodeva Ls 25 000 Ls 19 814 79%

Licencētā makšķerēšanas nauda Ls 18 500 Ls 15 597 84%

Zvejas nauda Ls 12 500 Ls 12 862 103%

KOPĀ Ls 221 143 Ls 213 399 96%
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2011. gada fakts Ls 2012. gada fakts Ls 2013. gada fakts Ls 2014. gada plāns
Pārējie speciālā budžeta līdzekļi Ls 16 414 Ls 84 239 Ls 48 273 Ls 48 906
Autoceļu fonda līdzekļi Ls 149 770 Ls 128 323 Ls 147 143 Ls 150 323
Dabas resursu nodoklis Ls 18 144 Ls 21 583 Ls 17 983 Ls 18 000

Speciālā budžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

Speciālais budžets
 2013. gada kopējie speciālā budžeta ieņēmumi ir Ls 213 399 (EUR 303 640)

Speciālā budžeta ieņēmumi



SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS   l   52014. gada 24. janvāris

Sagatavoja ekonomiste I. Lazdiņa

 2013. gada kopējie speciālā budžeta izdevumi ir Ls 351 205 (EUR 499 719)

Rādītāja nosaukums 2013. gada 
plāns Ls

2013. gada 
fakts Ls

% 2013. gada fakts pret 
2013. gada plānu

Vispārējie valdības dienesti Ls 11 360 Ls 9 734 86%

Ekonomiskā darbība Ls 398 060 Ls 322 420 81%

Vides aizsardzība Ls 65 403 Ls 19 051 29%

KOPĀ Ls 474 823 Ls 351 205 74%

 Speciālā budžeta naudas atlikums uz 2014. gada 1. janvāri -  
Ls 115 874 (EUR 164 875) 

Ls EURO Speciālā budžeta naudas atlikumi

290 413 Ostas nauda

2333 3320 Autoceļu fonda līdzekļi Ainažu pilsētai un Ainažu pagastam

7926 11278 Autoceļu fonda līdzekļi Salacgrīvas pilsētai un Salacgrīvas pagastam

8408 11964 Autoceļu fonda līdzekļi Liepupes pagastam

40937 58248 Zvejas nodeva

46121 65624 Dabas resursu nodoklis

9859 14028 Licencētā makšķerēšanas nauda

115 874 164 875  
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Vides aizsardzība Ls 12 228 Ls 7 424 Ls 19 051 Ls 18 000
Ekonomiskā darbība Ls 120 481 Ls 149 875 Ls 322 420 Ls 188 079
Vispārējie valdības dienesti Ls 0 Ls 9 361 Ls 9 734 Ls 11 150

Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Speciālā budžeta izdevumi

 Trīs dienas Salacgrīvas novadā viesojās 
Ziemeļvācijas televīzijas un radio kanāla 
NDR radošā grupa. Viņi vācu skatītājiem 
un klausītājiem gatavoja sižetus par nēģu 
zveju Salacā, zivju pārstrādes uzņēmumu 
Brīvais vilnis un Salacgrīvas novadu. Tā kā 
Rīga ir šī gada Eiropas kultūras galvaspil-
sēta, filmēšanas grupa gatavo vairākus si-

žetus par Rīgu un Latviju, par mūsu zemes 
ļaudīm, viņu darbu un sadzīvi. 
 Mūsu nēģu zvejnieki Aleksandrs Ro-
zenšteins un Jānis Krūmiņš un AS Brīvais 
vilnis valdes priekšsēdētājs Arnolds Babris 
izjuta īstu filmēšanas atmosfēru, jo epizožu 
uzņemšana bija jāatkārto vairākas reizes. 

Ilga Tiesnese

Vācu filmēšanas grupa 
Salacgrīvā

Top vācu televīzijas NDR filma par Salacgrīvu un salacgrīviešiem

 17. janvārī Ainažu bibliotēkā noslēdzās 
Bērnu žūrija 2013 grāmatu vērtēšana. Šo-
gad tajā piedalījās 24 eksperti. Katrā klašu 
grupā noteicām grāmatu - uzvarētāju. Šo-
gad tās ir Janoša Ak, skaistā Panama, Ulfa 
Starka Diktators, Paula van Lona Šausmu 
autobuss un Lorijas Holsas Andersones 
Runāt. Paldies lasītājiem, kuri izrādīja lie-
lu iniciatīvu par žūrijas darbu un pieteicās 
par ekspertiem! Sevišķi jāatzīmē čaklākie: 
Loreta Čekaļina, Dace Jaunbalode, Nikija 
Pabērza, Gabriela Nikonova, Valts Līdaks, 
Liāna Arta Persidska, Samanta Ābola, Sa-
bīne Kalmača, Markuss Kalmačs, Saman-
ta Kānīte, Samanta Grāvīte, Ance Laiviņa, 
Rainers Čekaļins.
 Pasaku istabā ekspertiem bija sagatavo-
ti nelieli pārbaudījumi, lai atcerētos žūrijas 
grāmatas. Spēlējām spēli Mēmais šovs - 
ekspertiem vajadzēja atminēt dažādus vār-
dus no žūrijas grāmatu nosaukumiem. Ek-

sperti tika sadalīti trijās komandās un kat-
rai vajadzēja izgatavot reklāmas plakātu 
Bērnu žūrijai. Plakāti izdevās gana intere-
santi, ar jautriem zīmējumiem un aicināju-
mu kļūt par grāmatu ekspertiem. Varējām 
lasīt šādus saukļus: Lasi un topi gudrāks!, 
Lasīt nav tik slikti!, Aicinām piedalīties 
Bērnu žūrijā! Bija izteikts priekšlikums: 
Par katru izlasīto grāmatu saņem Huba 
Buba!
 Pasākuma noslēgumā katrs žūrijas 
dalībnieks saņēma bibliotēkas sarūpētās 
pateicības un piemiņas balvas, visi tika 
cienāti ar īpašo Bērnu žūrijas kliņģeri un 
veselīgu tēju.
 Paldies visiem žūrijas dalībniekiem, 
kuri lasīja un izvērtēja grāmatas, kā arī 
darba grupai, kas atbalstīja un palīdzēja 
žūrijas darbā.

Sanita Kānīte, 
Ainažu bibliotēkas bibliotekāre 

Ainažu bibliotēkā noslēgusies 
Bērnu žūrija 2013

 Izdoti, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21. panta 1. daļas 2. punktu un  
46. pantu
 Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 15.01.2014. Finanšu komitejas atzinumu, 
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Salacgrīvas novada pašvaldības pamatbudžeta:
 1.1. ieņēmumus Ls 4 997 816 (EUR 7 111 251) 
 1.2. izdevumus Ls 4 912 726 (EUR 6 990 179) 
 1.3. finansēšanas daļu Ls –85 090 (EUR -121 072)
  1.3.1. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā Ls 1 129 829 (EUR 1 607 602)
  1.3.2. naudas līdzekļu atlikums gada beigās Ls 1 344 048 (EUR 1 912 408)
  1.3.3. saņemtie aizdevumi Ls 614 833 (EUR 874 829)
  1.3.4. budžeta aizdevumu atmaksa Ls 468 220 (EUR 666 217)
  1.3.5. izsniegto aizdevumu atmaksas Ls 6314 (EUR 8984)
  1.3.6. akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā Ls 23 798 (EUR 33 862)
 1.4. Kredītsaistības 
2. Noteikt Salacgrīvas novada pašvaldības speciālā budžeta:
 2.1. ieņēmumus Ls 213 399 (EUR 303 640) 
 2.2. izdevumus Ls 351 205 (EUR 499 720) 
 2.3. finansēšanas daļu Ls 137 806 (EUR 196 080) 
  2.3.1. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā Ls 253 680 (EUR 360 954)
  2.3.2. naudas līdzekļu atlikums gada beigās Ls 115 874 (EUR 164 874)
3. Noteikt Salacgrīvas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu:
 3.1. ieņēmumus Ls 18 802 (EUR 26 753) 
 3.2. izdevumus Ls 21 993 (EUR 31 293) 
 3.3. finansēšanas daļu Ls 3191 (EUR 4541)
  3.3.1. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā Ls 8744 (EUR 12 442)
  3.3.2. naudas līdzekļu atlikums gada beigās Ls 5553 (EUR 7901) 

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

LĒMUMS Nr. 29 
Par saistošo noteikumu Nr. B–14 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības 
2013. gada pamata un speciālā 
budžeta izpildi 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 budže-
tiem, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-14 Par Salacgrīvas novada pašvaldības 
2013. gada pamata un speciālā budžeta izpildi (lēmuma pielikums Nr. 1).
 2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-14 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakst-
veidā vai elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 
zināšanai. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
 3. Uzdot Salacgrīvas novada izpilddirektoram Kasparam Ķemeram nodrošināt, lai 
saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes pagas-
ta pārvaldē un Ainažu pilsētas pārvaldē.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

PIELIKUMS Nr. 1
Salacgrīvas novada domes 22.01.2014. lēmumam 

Nr. 29 (protokols Nr. 1; 29.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. B-14
Par Salacgrīvas novada 

pašvaldības 2013. gada pamata 
un speciālā budžeta izpildi
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Salacgrīvas novada bāriņtiesa 2013. gadā
 2013. gadā bāriņtiesā notikušas 43 sēdes, kurās pieņemti 78 lēmumi. Uz 2013. gada 
31. decembri aktīvas bija 83 lietas. Bāriņtiesa piedalījusies 21 administratīvajā, civil-
lietu vai krimināllietu tiesas sēdē. Bāriņtiesā veikti 344 bāriņtiesu (notariālie) aplieci-
nājumi, par ko iekasēta valsts nodeva 2649 eiro (Ls 1862). 
 2013. gada 12. novembrī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izlases kārtībā 
veica Salacgrīvas novada bāriņtiesas pārvaldībā esošo lietu pārbaudi – kopumā par  
33 dažādām aktīvajām lietām. Šādas pārbaudes bāriņtiesās notiek ik pēc 5 gadiem. 
Bāriņtiesas darbs tika novērtēts atzinīgi. 

 AIZGĀDīBA - vecāku tiesības un 
pienākums rūpēties par bērnu un viņa 
mantu un pārstāvēt bērnu viņa perso-
niskajās un mantiskajās attiecībās
 Aizgādības lietās pieņemti 45 lēmumi, 
t.sk. 30 saistīti ar aizgādības tiesību pār-
traukšanu, atņemšanu vai atjaunošanu. 
2013. gada 31. decembrī bāriņtiesā bija 
aktīvas 16 ģimeņu lietas. Jāpiezīmē, ka  
1 lietā tiek pieņemti vairāki lēmumi.
 Trīspadsmit bērnu vecākiem – 4 mā-
tēm un 8 tēviem - pārtrauktas aizgādī-
bas tiesības. Tostarp uz vienpersoniska 
lēmuma pamata tās pārtrauktas 3 mātēm 
un 6 tēviem. Šie lēmumi pieņemti tādēļ, 
ka vecāki ļaunprātīgi izmantoja savas tie-
sības vai nepietiekami nodrošināja bērnu 
aprūpi un uzraudzību, vienā gadījumā 
māte atradās stiprā alkohola reibumā 
un zīdainis atradās veselībai un dzīvībai 
bīstamos apstākļos. Vienpersonisko lē-
mumu gadījumos aizgādības tiesības tiek 
pārtrauktas arī bērnu tēviem, ja viņi ne-
atrodas pie bērniem un nenodrošina viņu 
aprūpi un uzraudzību.
 Bāriņtiesas sēdē tika izskatītas un no-
lemts izbeigt 4 lietas par 6 bērnu aizgādī-
bas tiesību pārtraukšanu vecākiem. Vie-
nā gadījumā pēc nepilniem 5 mēnešiem  
2 bērnu vecākiem tomēr tika pārtrauktas 
aizgādības tiesības uz vienpersoniska lē-
muma pamata. 15 dienu laikā, bāriņtiesai 
koleģiāli lemjot, tās netika atjaunotas. Šis 
lēmums ir pārsūdzēts, bet administratīva-
jā rajona tiesā vēl nav izskatīts. 
 Deviņu bērnu vecākiem – 2 mātēm un 
3 tēviem tika atjaunotas pārtrauktās 
aizgādības tiesības.
 Civillikuma norma nosaka, ja gada 
laikā no aizgādības tiesību pārtraukša-
nas nav iespējams tās atjaunot, bāriņtie-
sa lemj par nepieciešamību tiesai atņemt 
vecākam aizgādības tiesības. Saskaņā 
ar minēto bāriņtiesa iesniedza prasību 
tiesā par 8 bērnu aizgādības tiesību at-
ņemšanu 3 tēviem un 2 mātēm. Tiesa  
2013. gadā atņēma tās 2 tēviem un 1 mā-

tei. Pārējās 2 lietas izskatīs šogad. Jāpiez-
īmē, ka, informējot par 2012. gada bāriņ-
tiesas darbu, tika minēts, ka 1 mātes un 1 
tēva lietas tiesā tiks izskatītas 2013. gadā. 
Abiem vecākiem ir atņemtas aizgādības 
tiesības. 
 Pēc tiesu pieprasījuma bāriņtiesa 
izsniedza 6 atzinumus: 1 par vecāka sa-
skarsmes tiesību ar bērniem izmanto-
šanas kārtību, 1 par mātes atsevišķām 
aizgādības tiesībām uz bērnu, 3 par bēr-
nu kopīgu aizgādību vecākiem, nosakot, 
kurš ikdienā bērnus aprūpēs un uzrau-
dzīs, un 1 gadījumā bērniem tika iecelts 
sevišķais aizbildnis, kurš viņus pārstāvēs 
jau minētajā pārsūdzības lietā. Vienā ga-
dījumā, kurā vecāki strīdas par bērna aiz-
gādības tiesībām, bāriņtiesa kā atzinuma 
sniedzēja tiesas procesā piedalās jau no 
2009. gada sākuma. Jāpiebilst - vēl tik-
pat, un bērns būs kļuvis pilngadīgs.
 Ģimenes valsts pabalstu izmaksa 
pārtraukta 4 mātēm un 1 tēvam. Divos 
gadījumos nolemts to izmaksāt pašam 
bērnam, divos – otram vecākam, vienā – 
vecvecākam.
 Divās ģimenēs bija domstarpības 
bērnu aizgādības jautājumos, tādēļ no-
tika bāriņtiesas sēdes. Vienā gadījumā 
vecāki sēdes laikā vienojās un bāriņtiesa 
lietu izbeidza, otrā tika pieņemts lēmums 
piešķirt nodokļa atvieglojumu par bērnu 
vecākam, kurš faktiski viņu audzināja. 
Šo bāriņtiesas lēmumu Valsts ieņēmu-
mu dienests neņēma vērā pat pēc bāriņ-
tiesas diskusijām ar dienesta ierēdņiem 
Limbažos un Rīgā. Tomēr 2013. gada  
6. novembrī tika veiktas izmaiņas likumā 
Par iedzīvotāju ienākumu nodokli, un no 
2014. gada 1. janvāra šādam bāriņtiesas 
lēmumam ir juridisks spēks.
 Informācijai! Likuma Par iedzīvotā-
ju ienākumu nodokli 13. panta trešā prim 
otrā daļa nosaka: „Atvieglojumu par ne-
pilngadīga bērna uzturēšanu piemēro tam 
nodokļa maksātājam, kuram uz vecāku 
vienošanās vai tiesas nolēmuma pamata 

Aizgādības lietās 
58% Ārpusģimenes aprūpes 

lietās 
28% 

Bērnu mantas  
lietās 
11% 

Citās 
3% 

Pieņemtie lēmumi 

Aizgādības lietas 
19% 

Ārpusģimenes aprūpes 
lietas 
31% 

Bērnu mantas lietas 
40% 

Citas 
10% 

Aktīvās lietas 

ir nodibināta viena vecāka atsevišķa aiz-
gādība. Ja vecāki kopīgi īsteno aizgādī-
bu un savstarpēji nevar vienoties par 
to, kuram no viņiem pienākas atvieglo-
jums par apgādībā esošu personu, at-
vieglojumu par apgādībā esošu perso-
nu piemēro tam nodokļu maksātājam - 
vecākam, kurš norādīts bāriņtiesas lē-
muma par vecāku domstarpību izšķir-
šanu rezolutīvajā daļā.”
 Nepilngadīgo bērnu manta atrodas 
vecāku pārvaldībā. Bāriņtiesā aktīvas ir 
33 bērnu mantas lietas, kurās 2013. gadā 
pieņemti 9 lēmumi - 2 no tiem saistīti ar 
bērnu bankas kontu, 4 lēmumi pieņemti 
par nekustamo īpašumu iegādi uz bērnu 
vārda un 3 lēmumi saistīti ar bērniem 
pienākošos mantojumu. Aktīvās lietas 
saistītas ar ikgadējā norēķina iesniegšanu 
bāriņtiesā un to pareizības pārbaudi.
 ĀRPuSĢIMENES APRūPE - ap-
rūpe, kas bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušiem bērniem tiek no-
drošināta pie aizbildņa, audžuģimenē, 
bērnu aprūpes iestādē
 Ārpusģimenes aprūpē atrodas 25 Sa-
lacgrīvas novada iedzīvotāju bērni. Šo-
brīd 12 no viņiem atrodas audžuģimenēs, 
10 – pie aizbildņiem, 3 – iestādē. Aktīvas 
ir 26 lietas. Šeit iekļautas arī viesģimeņu, 
adopcijas un no vecāku ģimenēm citā ģi-
menē ievietoto bērnu lietas.
 Šajās lietās 2013. gadā pieņemti  
22 lēmumi. 2 bērni no aizbildņu ģime-
nēm un 2 bērni no vecāku ģimenes ievie-
toti audžuģimenēs. 4 bērniem no vienas 
ģimenes, kuru vecākiem tika pārtrauktas 
aizgādības tiesības, tika nodibināta aiz-
bildnība, kas pēc 4 mēnešiem izbeigta, 
jo vecākiem pārtrauktās aizgādības tie-
sības atjaunotas. 1 bērnam nodibināta 
aizbildnība vecāka slimības dēļ, 1 izbeig-
ta aizbildnība, iestājoties pilngadībai.  
1 bērns no ārpusģimenes aprūpes adop-
tēts Latvijā, šobrīd notiek 2 procesi par 
vēl 2 bērnu adopciju – viens par bērna 
no audžuģimenes adopciju Latvijā un 
otrs par bērna adopciju no iestādes uz 
ārvalsti.
 Informācijai! Saskaņā ar Bērnu tie-
sību aizsardzības likuma 45.1 panta pir-
mo daļu vecākiem, kuri abi uzturas 
vai strādā kādā no ārvalstīm ilgāk 
par trim mēnešiem, ir jāparūpējas par 

bērnu nodošanu citas personas aprū-
pē (piemēram, vecvecāku), iesniedzot 
bāriņtiesā attiecīgu iesniegumu. Bāriņ-
tiesa izvērtēs un pieņems lēmumu, kāds 
nepieciešams bērna pārstāvībai pie ār- 
stiem, citiem speciālistiem vai izglītības 
iestādēs. Ja vecāku uzturēšanās ilgums 
ārvalstī nepārsniedz trīs mēnešus, 
viņi bērna pārstāvībai var izdot piln- 
varu.
 Noslēgumā atgādinājums iedzīvotā-
jiem.
 1. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 
70. panta otrā daļa: „Bērnam pašam un 
citām personām ir tiesības griezties pēc 
palīdzības bērna tiesību aizsardzības in-
stitūcijās un citās valsts un pašvaldību 
institūcijās, kas veic likumā paredzētās 
darbības, ja bērna tēvs, māte vai cits viņa 
likumīgais pārstāvis, bērnu aprūpes, iz-
glītības iestādes darbinieks pārkāpj bērna 
tiesības, izturas pret viņu cietsirdīgi vai 
kādā citā veidā neievēro bērna tiesības”.
 2. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 
73. pants Iedzīvotāju pienākumi bērna 
tiesību aizsardzībā:
 „(1) Katra iedzīvotāja pienākums ir 
sargāt savu un citu bērnu drošību, ne 
vēlāk kā tajā pašā dienā ziņot policijai, 
bāriņtiesai vai citai bērna tiesību aizsar-
dzības institūcijai par jebkādu vardarbī-
bu pret bērnu, par viņa tiesību pārkāpu-
mu vai citādu apdraudējumu, kā arī tad, 
ja personai ir aizdomas, ka bērnam ir 
priekšmeti, vielas vai materiāli, kas var 
apdraudēt paša bērna vai citu personu 
dzīvību vai veselību.
 (2) Veselības aprūpes, pedagoģiskie, 
sociālās sfēras vai policijas darbinieki, 
kā arī vēlētas valsts un pašvaldību amat-
personas, kurām kļuvis zināms par bērna 
tiesību pārkāpšanu un kuras par to nav 
ziņojušas minētajām institūcijām, par ne-
ziņošanu saucamas pie likumā noteiktās 
atbildības.”

Bāriņtiesas tālruņi: 
Salacgrīvā – 64071990 vai 
    25436459 (darba laikā), 
Ainažos – 64071313, 
Liepupes pagastā – 64023933.

Maruta Pirro,
Salacgrīvas novada 

bāriņtiesas priekšsēdētāja

 Turpinot pagājušajā 
gadā biedrības Dzintarlāse 
aizsākto, arī šogad Salacgrī-
vas novadā dzimušie mazuļi 
saņems mūsu novadnieces, 
2012. gada Latvijas lepnuma 
balvas ieguvējas Agras Jē-
geres adītās vilnas zeķītes. 
Paldies viņai par to!

Zeķītes novadā 
dzimušajiem

Kā saukt laukumu pie Veides pils Ainažos?
 Lai izvēlētos atbilstošāko nosaukumu laukumam pie Veides pils, aicinām jūs piedalīties ideju aptaujā. 
 Lūdzam aizpildīt anketu un nogādāt to Ainažu pilsētas pārvaldē vai Ainažu bibliotēkā, Tūrisma informācijas 
centrā, Mērnieku bibliotēkā. Aizpildītu anketu iespējams nosūtīt elektroniski uz e-pastu ainazi@salacgriva.lv.
 Jūsu priekšlikumus gaidīsim līdz 1. martam.

 Es vēlētos, lai laukumu pie Veides pils Ainažos sauktu:
	Arizonas laukums
	Laukums pie Veides pils
	Jūrskolas laukums
	Cits variants _______________________ (jūsu ieteikums)

Paldies par atsaucību! Salacgrīvas novada Ainažu pārvalde

Aptauja



Aktīvās lietas

Pieņemtie lēmumi

mailto:ainazi@salacgriva.lv
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 Elektroniskā grāmata jeb e-grāmata – 
jēdziens, kas jau vairākus gadus nodarbina 
bibliotekāru, izdevēju, lasītāju un grāmat-
mīļu prātus. Lai paplašinātu zināšanas par 
šo tēmu, pērnā gada nogalē Latvijas Na-
cionālā bibliotēka kopā ar Gētes institūtu 
Rīgā organizēja semināru E-grāmatas – 
starp vēlmēm un realitāti. No Salacgrīvas 
novada seminārā piedalījās Korģenes bib-
liotēkas vadītāja Ilze Baumane un Salac-
grīvas bibliotēkas vadītāja Hedviga Inese 
Podziņa. Semināru atklāja Gētes institū-
ta Rīgā vadītājs Ulrihs Everdings, kurš  
e-grāmatas pielīdzināja upei, kas klāta ar 
ledu. Upes pašas lauž ceļu ledū, vai nu cil-
vēki to grib vai ne. E-grāmatas ir ienāku-
šas digitālajā vidē, un ar to klātbūtni būs 
nākotnē jārēķinās.
 Par e-grāmatas vietu Latvijā referēja 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Stratē-
ģiskās attīstības nodaļas vadītājs Uldis 
Zariņš. E-grāmata ir elektroniskā formā 
publicēts teksts un attēli, kas lasāmi datorā 
vai citā iekārtā (viedtālrunī, planšetdatorā, 
e-lasītājā). Tā var būt drukātas grāmatas 
digitālais ekvivalents, tomēr mūsdienās 
bieži vien pastāv bez drukātās versijas. 
E-grāmatas neaizstāj drukātās, bet ir al-
ternatīva ar savām priekšrocībām - tūlītēju 
pieejamību un ātru piegādi, detalizētām 
meklēšanas iespējām, iespēju pievienot 
savas piezīmes un pasvītrojumus, pielā-
got lasāmā teksta izmēru, iespēja paņemt 
līdzi daudzas e-grāmatas vienā ierīcē.  
E-grāmata ir likumīgi aizsargāts PDF fails, 
kas pieejams attiecīgā platformā. Šis jau-
nais grāmatu veids ienāk Latvijā strauji.  
2010. gadā bija tikai 67 izdevumi, bet pērn 
jau 381. Ar e-grāmatu izdošanu nodarbo-
jas izdevniecības Zvaigzne ABC, Man-
sards, Atēna, Jumava, Kontinents, Avots. 
Lielākais izplatītājs - Zvaigzne ABC. Mā-
jaslapā www.eraksti.lv ir iespēja nopirkt 
PDF failos esošās e-grāmatas.
 Diplomēts bibliotekārs, Hesenes pa-
valsts publisko bibliotēku centra Vīsbā-
denes augstskolā koordinators Ekhards 
Kumrovs (Eckhard Kummrow) stāstīja 
par e-grāmatām Vācijā. Latvijas bibliote-
kāriem bija saistoši uzzināt, kā e-grāmatas 
tiesiskie jautājumi kārtoti Vācijā, kā no-
tiek šāda pakalpojuma plānošana un ievie-
šana turienes bibliotēkās. Iegāde-licencē-
šana, patapināšana-reproducēšana ir jau-
tājumi, kas bibliotekāriem Latvijā pagai-
dām ir diezgan neskaidri. Ir daudz nianšu 
šāda pakalpojuma ieviešanai bibliotēkās: 
autortiesības, digitālo darbu aizsardzība, 
izmantošanas veids, skatāmo ierīču piede-
rība (bibliotēkai vai lasītājam), izmantoša-
nas vieta un laiks. Ir jānodrošina digitālā 

satura tiesību pārvaldība, kas nepiecieša-
ma e-grāmatu izsniegšanai. Bibliotēka var 
izsniegt darbus, ja ir iespēja nodrošināt ie-
robežotu izsniegšanu. Izdevniecības nosa-
ka e-grāmatas izniegšanas tiesības un kon-
troli. Attiecīgi dažādas tiesības var piešķirt 
vai arī ierobežot. Lietošanas kontrolei sva-
rīga ir pretkopēšanas aizsardzība. Tāpat 
svarīgas ir piekļuves tiesības – izsnieguma 
termiņš, lasītāju skaits (cik vienlaikus var 
lasīt vienu un to pašu grāmatu). Likumī-
gi jāsakārto tādi jautājumi kā drukāšanas 
tiesības, kopēšanas tiesības (pārkopēt uz 
telefonu, lai varētu lasīt), savienojuma tie-
sības – tiešsaistē vai bezsaistē (var lasīt, 
sēžot jūras krastā). Cilvēks taču nelasīs  
e-romānu bibliotēkā, bet ārpus tās – mā-
jās, parkā, transportlīdzeklī.
 Vācijā e-grāmatas tiek lietotas ilgstoši. 
Ir izveidojusies laba izdevniecību un bib-
liotēku sadarbība. Bibliotēkām ir piekļuve 
daudzām grāmatām, kas atrodas izdevnie-
cību serveros. 10% grāmatu jau pārdod 
bez stingrās aizsardzības, jo ar lielo aizsar-
dzību izdevniecības zaudē peļņu. Vācijā 
visām grāmatām ir vienāda cena visos vei-
kalos. Nopērkot e-grāmatu, to lejuplādēt 
var vienu reizi. E-grāmatas ir lētākas nekā 
drukātās. Populāri ir komplekti – ja nopērk 
drukāto grāmatu, tai nāk līdzi piekļuve  
e-grāmatai.
 Vācijā starpnieks starp e-grāmatu un 
bibliotēku ir vairāki agregatori (apkopo-
tāji). Tie pārdod bibliotēkām e-grāmatas. 
Agregatori vienojas ar izdevniecībām par 
licencēm, nodrošina mediju veikalu bib-
liotēkām, nokārto pirkumu, saglabā digi-
tālos darbus un gādā par to drošību, piedā-
vā metadatus, nodrošina portālu.
 Nākotnē e-grāmatas tiks izdotas aizvien 
vairāk, un bibliotēkai jābūt gatavai nodro-
šināt, lai lasītājiem ir piekļuve tām. Jāat-
risina dažas problēmas. Pirmā un galvenā 
ir bibliotekāru un sabiedrības kompetence  
e-grāmatu jautājumā. Latvijā valsts līmenī 
jānodrošina tehniskā izsniegšanas platfor-
ma, licencēšanas jautājumi, kā arī dialogs 
ar izdevniecībām. Tāpat valstiskā līmenī 
jānodrošina bibliotēkas ar modernām teh-
noloģijām, piemēram, planšetdatoriem, 
kurus izsniegtu lasītājiem uz mājām, lai 
varētu lasīt e-grāmatu. 
 E-grāmatu nākotnē izsniegs tāpat kā 
parasto grāmatu. Un tikai nākotne izvēr-
tēs, ko lasīs vairāk – drukātās vai e-grā-
matas. Lai izvērtētu, jābūt piedāvājumam 
iepazīties ar digitālajām grāmatām. Šobrīd 
Vācijā e-grāmatu lietotāju skaits pieaug. 
Latvijai tā vēl ir nākotne.

Hedviga Inese Podziņa,
Salacgrīvas bibliotēkas vadītāja

 Pagājušā gada beigās Salacgrīvas no-
vada publiskās bibliotēkas bez atlīdzības 
saņēma jaunas grāmatas. Piegādes avots 
ir Latvijas Kultūras ministrija program-
mās Latvijas kultūras kanona vērtību 
popularizēšana pašvaldības publiskajās 
bibliotēkās visos Latvijas reģionos un 
Nevalstisko organizāciju atbalsts un sa-
biedrības integrācijas politikas īstenoša-
na. Vērtīgās grāmatu kopas piegādātājs 
ir Latvijas Nacionālā bibliotēka. Jaunās 
grāmatas ir lielisks papildinājums nova-
da bibliotēkām. Turpmāk apmeklētājiem 
būs pieejamas izzinošas grāmatas: par 
Ojāru Vācieti - Dzīves dziesma sarka-
nā. Ojārs Vācietis un viņa laiks, par iz-
cilo akadēmiķi gleznotāju Jūliju Federu, 
par latviešu lietišķās mākslas meistari 
Aleksandru Dzērvīti Atkal dzimtenē. 
Aleksandras Dzērvītes mūža devums lat-
viešu lietišķās mākslas attīstībā trimdā. 

Saturiski nozīmīgas ir arī citas grāmatas: 
Eiropas literatūras vēsture, Kultūrvēs-
tures avoti un Latvijas ainava, Eiropas 
aristokrātijas kultūra 17. - 19. gadsim-
tā, Dziesmu svētki un tautiskā tērpa at-
tīstība Latvijā 19. gadsimta beigās un  
20. gadsimta sākumā, Nacionālā identi-
tāte un diskurss: teorētiskās refleksijas, 
Totalitārie režīmi Baltijā: izpētes rezul-
tāti un problēmas, Aktīvais nacionālisms 
Latvijā. 1922 - 1934 u.c.
 Zīmīgs ir Silvijas Radzobes rakstu 
krājums 1945 - 1950: teātris, drāma, kri-
tika. Plaši pazīstamā teātra kritiķe ir Sa-
lacgrīvas bibliotēkas lasītāja un daudzus 
savus apcerējumus un garadarbus izstrā-
dā bibliotēkas telpās. Tāpēc ar īpašu inte-
resi varam ieraudzīt viņas jauno grāmatu.
 Ar jaunajām grāmatām var iepazīties, 
apmeklējot bibliotēkas vai arī virtuālajā 
vidē www.salacbiblioteka.lv.

E-grāmatas – starp vēlmēm 
un realitāti

Kultūras kanona vērtības 
Salacgrīvas novada 

bibliotēkās

 Pagājušā gada nogalē Salacgrīvas bib-
liotēkā UNESCO nedēļā notika UNE-
SCO Latvijas Nacionālās komisijas 
(UNESCO LNK) un Latvijas Nacionālā 
kultūras centra kopīgi rīkotā aktivitāte 
Pastāsti par savu mantojumu. UNESCO 
LNK jau trešo gadu organizē UNESCO 
nedēļu, kurā ikviens, atzīmējot UNES-
CO Konvencijas par nemateriālā kultūras 
mantojuma saglabāšanas 10. gadadienu, 
bija aicināts izcelt lokālo mantojumu un 
vēl aizvien uzturētās tradīcijas. Lokālais 
mantojums ir vērtība, kas vieno kopienu, 
veido kolektīvo atmiņu un izceļ ikviena 
identitāti. 
 Salacgrīvas bibliotēka vēlējās pieteik-
ties šīs nedēļas aktivitātēm. Bibliotēkas 
vadītāja Inese Hedviga Podziņa pastās-
tīja, ka ilgi nebijis jādomā: – Lībiskums, 
līviskums ir mūspuses vērtība. Mums ir 
valodiņa, ko prot vairs rets, mums ir lī-
biskā dialekta Svētciema izloksne, mēs 
zinām Anitu Emsi kā bibliotekāri, mūsu 
bijušo kolēģi, novadnieci, dzejnieci un 
Svētciema izloksnes runātāju un zinātāju. 
Tā radās projekts «Anita Emse – lībiskā 
dialekta Svētciema izloksnes uzturētāja». 
UNESCO LNK iesniegtais projekts guva 
atbalstu un tagad vairāk cilvēku varēs uz-
zināt par lībiešu gaitām piejūrā un lībiešu 
valodu. 
 Atklājot tikšanos, bibliotēkas vadītāja 
pastāstīja, ka, gatavojoties šim pasāku-
mam, ļoti daudz uzzinājusi par lībiskumu 
un lībiešiem. - Mēs visi nosacīti esam 
cēlušies no lībiešiem. Pirmās lībiešu pē-
das Baltijas jūras krastos konstatētas jau 
pirms 5000 gadiem. Pirms 2500 gadiem 
no Baltijas jūras somugru pirmsvalodas 
atdalījās dienvidu grupa, no kuras pir-
mā - lībiešu valoda. Pirms 1064 gadiem 
sācies lībiešu materiālās un garīgās kul-
tūras uzplaukums Vidzemē, arī Svētupes 
un Salacas krastos. Šajā reģionā pirms 
pusotra tūkstoša gadu dzīvojuši apmē-
ram 25 lībieši. Mūsdienās Latvijā viņu ir 
176. Bet to lībiešu, kuri savā valodā runā 
kopš bērnības, nav vairāk par 10. Viena 
no šādām unikālām personām ir mūsu  
A. Emse. 
 - Ieraugot afišu, ļoti nobijos. Tas, ko es 
esmu savākusi no lībiskās izloksnes, ir tik 
ļoti maz, tās ir tādas mazas daļiņas. Pēc 
tam pārdomāju – ir taču cilvēki, kuri tam 
ziedojuši visu savu mūžu un paveikuši iz-
cilus darbus. Un tagad man dota iespē-
ja stāstīt par šiem cilvēkiem un slavināt 
viņu padarītos darbus Svētciema lībis-
kās izloksnes labā, - sacīja Anita. Pirmo 
viņa minēja Eduardu Putniņu, kurš uzcē-
lis pieminekli Vidzemes lībiskā dialekta 
Svētciema izloksnei un izdevis grāmatu 
Svētciema izloksnes apraksts, kas šobrīd 
ir bibliogrāfisks retums. Savā stāstījumā 
Anita runāja gan par Otto Hūna, Andrea-
sa Jūhana Šegrēna, Rasmas Noriņas, kuru 
droši varam saukt par mūspuses Broci, 
pētniecisko darbu. Ar cieņu jādomā par 
visiem šiem cilvēkiem.
 Atceroties savu bērnību, Anita stāstī-
ja: - Sākot iet skolā, mamma man stin-
gri pieteica, ka skolā jārunā pareizi, bet 
bērni savā starpā runāja tāpat – lībiskā 

izloksnē. Jau no mazotnes mani intere-
sēja dažādās izrunas un izloksnes, vācu 
īpatnējus vārdus un tekstus. Ar runāšanu 
lībiskajā izloksnē manā ģimenē ir bēdīgi, 
jo vedekla runā pareizi un arī mazbērni, 
kā es jūtu, runā tāpat. Es to arī neliedzu, 
jo tad viņiem skolā būs vieglāk.
 Pirms saviem 20 gadiem A. Emse 
pirmo reizi uzrakstīja dzejoli Svētciema 
lībiskajā izloksnē Tu, mīļaš zemits, mazs 
kā cimds. Šajā pēcpusdienā mums bija 
iespēja dzirdēt A. Emses dzejoļus no vi-
ņas vienīgā rokrakstu krājuma. Dzejniece 
kautrīgi atzinās, ka izdevniecībā Madri 
top viņas krājums. Pēc dzejoļu klausī-
šanās klātesošie dzīvi apsprieda lībiešu 
valodas izcelsmi, sarunvalodas vārdus, 
skaitļa vārdus, cilvēku vārdus un to lat-
viskos tulkojumus.
 Par savām lībiskajām saknēm stāstī-
ja arī viena no šī pasākuma veidotājām, 
Svētciema bibliotekāre Līga Borozdina. 
- Ikdienā vairāk lietoju literāro valodu, 
bet māsa pat necenšas runāt pareizi, viņa 
runā lībiskajā dialektā. Svētciemā ļoti 
daudzi mani lasītāji tajā runā. Mūsos 
- Kārtu dzimtā - ir lībiskā dzīvesziņa, - 
stāstīja Līga. 
 Mūspusē vienīgais lībietis pēc pases 
ir Andris Gīze. Viņš runā lībiešu valodā, 
brauc uz lībiešu saietiem un pēc ābecēm 
un gramatikas grāmatām mācās lībiešu 
valodu. Lībiešu mēle ir tuvāka igauņu va-
lodai un pieder pie ugru valodas grupas. 
Arī mums Andris mācīja lībiešu vārdus 
– kā aizskaitīt līdz desmit un kā pateikt 
vārdus nauda – ro, koks – pu, cīrulis – 
pišlingi...
 Rakstnieks Kuraž Krišs, īstajā vārdā 
Kārlis Ieviņš, savulaik teicis: - Liela kļū-
da notikusi ar to, ka par latviešu rakstu 
valodu kļuvusi vidus izloksne, liel skād. 
Ja būtu lībiskais, gramatika būtu pavi-
sam vienkārša – darbības vārdu locīšana 
“Es iet, tu iet, mēs visi iet”... Grūti mums 
ir iemācīties latviešu gramatiku, neru-
nājot nemaz par cittautiešiem. Savukārt  
A. Emse uzskata, ka lībiskā izloksne ir 
ļoti ekonomiska: - Cilvēki, kuri padzīvo 
mūspusē, ātri vien pārņem mūsu runas 
veidu – ļoti ekonomiska valoda. 
 Ar lielu interesi dzejas un lībiešu va-
lodas zinātāji un runātāji vērtēja Ķemju 
Kārļa dzejas grāmatu, pavisam jauno 
Salacas lībiešu igauņu un latviešu izde-
vumu Salacas upes trīs krasti jeb Salats 
joug kolm aģa. To rokās gribēja paturēt 
ikviens, bet skolotāja Guna Auziņa pat 
izteicās, ka lībiešiem tā ir kā Bībele ticī-
gajiem. 
 Mēs visi zinām Svētciema lībiskās iz-
loksnes teicienus meiti apaļi kā vimbi un 
visim pīlim plakani peki un ikdienā runā-
jam literāri nepareizi. Tās lībiskās fonē-
mas lien ārā kā adatas no maisa. Skaņas 
veidojam citādāk, lībiskāk...
 Pasākuma izskaņā, noskatījušies filmu 
par Kurzemes puses lībiešiem, visi kā 
viens bija pārliecināti – ir jāsaglabā mūs-
puses lībiskās izloksnes. Ceram, ka A. 
Emse turpinās iesākto Svētciema lībiskās 
izloksnes pētniecību.

Ilga Tiesnese 

Par lībisko dialektu

 Salacgrīvas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdēs esam runājuši par arod-
izglītības iespējām Salacgrīvas vidusskolā. Diskusijās esam secinājuši, ka šis jautā-
jums ir svarīgs un tas ir jārisina. Salacgrīvas vidusskola ir apzinājusi jauniešu vēlmes 
un intereses. Ļoti svarīgi ir zināt novada uzņēmēju domas un viedokļus jautājumā par 
arodizglītību, tās veidošanu vidusskolā. Cik gatavi esam sadarboties ar vidusskolu, ko 
gribam un ko sagaidām no skolas? Vai esam gatavi iesaistīties arodizglītības program-
mas veidošanā un kādi speciālisti būtu vajadzīgi?
 Uzņēmēju konsultatīvā padome vēlas zināt, kādi speciālisti būtu nepieciešami jūsu 
uzņēmumam. Vai esat gatavi audzēkņus nodrošināt ar prakses vietām? Kopīgi vēla-
mies veidot katalogu, kurā būtu norādīts, kādi speciālisti uzņēmumā strādā un kādu 
speciālistu trūkst. 
 Informāciju līdz 1. aprīlim sūtiet man, Jānim Lipsbergam jlipsbergs@gmail.com 
vai Dzintrai Eizenbergai Dzintra.eizenberga@salacgriva.lv. 

Cerot uz jūsu atsaucību un ieinteresētību – 
Jānis Lipsbergs,

Salacgrīvas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes vadītājs

Aicinājums uzņēmējiem

http://www.eraksti.lv
http://www.salacbiblioteka.lv
http://www.unesco.lv/files/KONVENCIJAlatviski2_99fc4d33.doc
http://www.unesco.lv/files/KONVENCIJAlatviski2_99fc4d33.doc
http://www.unesco.lv/files/KONVENCIJAlatviski2_99fc4d33.doc
mailto:jlipsbergs@gmail.com
mailto:Dzintra.eizenberga@salacgriva.lv
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Simtiem cepu kukulīšu,
Ziemassvētku gaidīdama;
Simtiņš nāca danča bērnu
Ziemassvētku vakarā.

(Latv.t.dz.)
 17. decembrī Ainažu bibliotē-
ku apmeklēja bērnudārza Randa 
sagatavošanas grupas audzēkņi, 
lai kopīgi ar bibliotekārēm un 
audzinātājām ieskandētu Zie-
massvētkus. Bibliotēkā bērnus 
sagaidīja čigāniete (bibliotekāre 
Sanita), kura pastāstīja, ka Zie-
massvētki ir laiks, kad diena ir 
visīsākā, bet nakts - visgarākā. 
Pēc Ziemassvētkiem gaišais laiks 
stiepjas garāks. Ziemassvētki itin 
līksmi svinēti vairākas dienas un 
allaž bijuši ļoti gaidīti svētki.
 Kopīgi pārrunājām, kā Ziemas-
svētkos rotājam savas mājas, ko 
liekam uz svētku galda. Čigāniete 
parādīja, ar kādiem rotājumiem 

mājas izpušķoja senākos laikos - 
Ziemassvētkos īpaši iecienīti bija 
puzuri, ko pagatavoja no salmu 
vai niedru gabaliņiem, saverot 
tos uz vilnas dzijas, kā arī saulī-
tes - kartupelī sadurti salmi vai 
niedres. Ziemassvētkos uz galda 
lika cūkas šņukuru, ķūķi jeb koču, 
pupas, zirņus, putraimdesas, pī-
rāgus. Izplatīta Ziemassvētku 
vakarā bija arī nākotnes zīlēšana. 
Tāpēc čigāniete bērniem pazīlēja, 
kas gaidāms nākamajā gadā, kā 
arī iepazīstināja ar Ziemassvēt-
ku ticējumiem. Ziemassvētkos 
dziedāja dziesmas un gāja rota-
ļās. Lielu jautrību izraisīja rotaļa 
Ādamam bij septiņ’ dēli, kurā ie-
saistījās arī audzinātājas Gundega 
un Ligita. Bērni bija sagatavojuši 
jaukus dzejolīšus, ko ar prieku 
noklausījās bibliotekāres.
 Lai Ziemassvētkos varētu iet 

budēļos, ķekatās jeb čigānos, ir 
jāpagatavo maskas. Noskaidro-
jām, ka tradicionālākās maskas ir 
nāve, dzērve, budēļu tēvs, lācis, 
kaza, vilks, gailis, zirgs, garā sie-
va, čigāns. Ziemassvētku vakarā 
notiek bluķa vilkšana - iepriekš 
sagatavotu bluķi vēla no vienām 
mājām uz otrām un tad sadedzi-
nāja. Ļaudis ticēja, ka, izvelkot 
bluķi pa malu malām, tajā tiek sa-
vāktas sliktās lietas un nelaimes, 
ko pēcāk sadedzina. Bērni ar lielu 
prieku vilka bluķi pa bibliotēkas 
kaktu kaktiņiem , un pēc tam 
simboliski uz bluķa aizdedzām 
svecītes. Čigāniete pacienāja bēr-
nus ar saldumiem, novēlēja kopā 
ar draugiem izveidot maskas un 
vakarā ap Ziemassvētkiem doties 
ķekatās. 

Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas bibliotekāre 

Ziemas saulgriežu sagaidīšana Ainažu bibliotēkā

 Ziemassvētku gaidīšanas lai-
kā Salacgrīvas kultūras namā 
tikās Salacgrīvas novada pen-
sionāri. - Ziemassvētki latvietim 
ir cerību, gaismas un auglības 
svētki. Šajā laikā pošam māju, 
pušķojam istabu un gaidām cie-
mos savējos. Dzimta tiek vērtēta 
pēc tā, kādi ir saimnieki. Mēs 
varam būt priecīgi un lepni, ka 
mums ir tik laba saimniece kā 
novada pensionāru biedrības 
vadītāja Aija Kirhenšteine, - at-
klājot pasākumu, sacīja Zenta 
Mennika. 
 Pati A. Kirhenšteine sveica 
klātesošos svētkos: - Ziemas-
svētki ir brīnumu, labestības un 
dāvanu laiks. Rīt iedegsim Ad-
ventes vainagā ceturto svecīti, 
tad vēl tikai dažas dienas, un 
jaukais svētku vakars būs klāt 
ar baznīcas zvanu skaņām, ar 
piparkūku smaržu un sapostām 
eglītēm un rosīgiem Ziemassvēt-
ku vecīšiem. Mēs, Salacgrīvas 
novada seniori Ainažos, Liep- 
upē un Salacgrīvā, savu dāvanu 
maisu ierasti sākam tukšot ar 
katra jaunā gada sākumu. Tās 
ir dāvanas mūsu jubilāriem no-
zīmīgajās jubilejās – 70., 75., 
80. un pēc tam ik gadu. Kā dā-
vanu rīkojam arī lielos senioru 
svētkus vasarā Zvejnieku parkā. 
Maiss tiek iztukšots gada nogalē 
kopīgajā Ziemassvētku sarīko-
jumā. Šo brīnišķīgo dāvanu mēs 

saņemam, pateicoties domes 
atbalstam. Par to varam būt un 
esam lepni un gandarīti, jo ir 
pavisam maz tādu novadu, kuros 
tā atbalsta seniorus. Gribu ļoti 
lielu paldies teikt savām meite-
nēm par atbalstu un to mīļo ple-
ca sajūtu, ko vienmēr jūtu. Tā 
arī ir jābūt, jo viens nav karo-
tājs. Vēl paldies Dzidrai Gīzei! 
Visiem no sirds vēlu gaišus un 
priecīgus svētkus un nākamgad 
piepildīt iecerēto, nepazaudēt 
iegūto un atrast meklēto.
 Savu paldies Aijai un viņas 
komandai par darbu un atbalstu 
sacīja novada redzes invalīdu 
grupa, Liepupes, Ainažu un Kor-
ģenes puses pensionāri, novada 
domes un Sociālā dienesta pār-
stāvji. 
 Liepupietis Alberts Elksnis 
savā un savas puses senioru vār-
dā pateicās par dzīvesprieku un 
mundrumu, atbalstu gada ga-
rumā, ikgadējo visus vienojošo 
lielo sarīkojumu – novada pen-
sionāru svētkiem. 
 Ainažu pensionāru vadītāja 
Aija Šmite sacīja mīļu paldies 
par sarīkojumu un aicinājumu 
ierasties uz svētkiem. Viņa vi-
siem vēlēja: - Nebēdājiet, drau-
gi, ka pelēks vakars ārā tumst! Ir 
Ziemassvētku laiks un mūsu sir-
dīm tikai vairāk jāpastrādā. Lai 
gaisma nāk ne tikai no svecītēm 
vien, bet arī no cilvēka uz cilvē-

Pensionāru balle pirms Ziemassvētkiem

Ziemassvētkos 
Aiju 

Kirhenšteini (no 
kreisās) sveic 

ainažnieki 
Aija Šmite un 

Jānis Apiņš

Ainažu bērnudārza Randa audzēkņi, čigāniete (Sanita Kānīte), audzinātā-
jas Ligita Lapsiņa un Gundega Kānīte 

ku. Būsim atvērti, ļausim savām 
sirdīm mīlēt tos, kuri nāk mums 
pretī, tos, kam ir skumji, tos, 
kas grib mūs satikt. Lai jauks 
Ziemassvētku vakars, lai labs 
jaunais gads! Ticēsim, ka mēs 
varam likstas pārvarēt, skumjas 
aizdzīt un svinēt savu dzīvi!
 Paldies par uzticību senioriem 

Ainažos, Liepupē un Salacgrīvā 
Aijai sacīja arī paši salacgrīvie-
ši. - Mūsu kolektīvā ir viena čak-
la bitīte, kas visiem gan skumju, 
gan prieka dienās, gan svētkos, 
gan ikdienā nes prieku. Tā, pro-
tams, ir Aija. Mums ļoti veicies 
ar tādu vadību – viņas izdoma ir 
apbrīnojama, bet mums viņai ir 

jāpalīdz, - atgādināja Gunta Ka-
riņa.
 Svētkus kuplināja senioru 
kora Salaca dziedājums, senioru 
deju kolektīva Saiva raitais so-
lis, māsu Liepiņu un Liepupes 
vīru ansambļa sirsnīgās dzies-
mas.

Ilga Tiesnese

 9. janvārī Ainažos bija svētki. Jauku 
koncertu lielajiem un mazajiem ainaž-
niekiem bija sarūpējuši Holandes draugi 
Jops Fujkinks un viņa kundze Kobi no 
Holandes organizācijas Stichting Hulp 
Letland Foundation Aid Latvia – Hol-
land. Pirms koncerta Ainažu psihoneiro-
loģiskās slimnīcas vadītāja Ilona Balode 
sacīja: - Ziemassvētku laikā un Jaungadā 
pie mums bijis „Brīnumskapis” un leļļu 
teātris, bet nu, pateicoties mūsu sadarbī-
bas partneriem un seniem draugiem Ho-
landē Jopam un Kobi, esam sarūpējuši 
jums pārsteigumu. Koncertu mums šova-
kar sniegs Lauris Reiniks ar meitenēm. 
 Ar skaļiem aplausiem klausītāji sa-
gaidīja dziedātājus Lauri Reiniku, Martu 
Kukarani un Rūtu Dūdumu. Sasveicino-
ties ar visiem, Lauris pastāstīja, ka Ai-
nažos viņi viesojas pirmo reizi. - Bieži 
braucam uzstāties Igaunijā, bet Ainažiem 
tad parasti pabraucam garām, piestājot 
vien „Hesburgerā”. Šodien esam atbrau-
kuši ciemos pie jums. Prieks un milzīgs 
pārsteigums - jums te ir ļoti jauki, tepat 

blakus ir jūra. Šovakar dziedāsim pazīs-
tamas un mazāk dzirdētas dziesmas, ja 
gribat kustēties vai dziedāt līdzi - dariet 
to! Te ir tāda omulīga atmosfēra kā mā-
jas ballītē, - teica L. Reiniks.
 Kā vienā elpas vilcienā, kā vienā 
dziesmā aizritēja šis koncerts. Klausītāji 
ne tikai dejoja, bet arī dziedāja līdzi visas 
Laura dziesmas – gan Nepārdod mani eņ-
ģeļiem, Es esmu tev dzīslās, Dāvana, Kā 
izkusis krīts un Tev šodien vienalga, Sirds 
sadeg neparasti un vēl, un vēl... Kopā ar 
ainažniekiem Lauris un Marta izpildīja 
arī dziesmas Pasaka igauņu versiju. Vēl 
tikai mazliet, un klāt koncerta gaidītākā 
un šoreiz arī pēdējā dziesma Skrienu, 
skrienu vēl... - Atkārtot, atkārtot! - sauca 
ainažnieki un, Laura mācītos dejas soļus 
iegaumējuši, visi dejoja un dziedāja līdzi.
 Atvadoties no ainažniekiem, L. Rei-
niks novēlēja dzīvot krāsaini un intere-
santi, bet nedarot nevienam pāri. - Nebai-
dieties no iespējām un dariet!

Ilga Tiesnese

Laura Reinika koncerts Ainažos

Lauris Reiniks mācīja mazajiem un lielajiem ainažniekiem dejot Skrienu, skrienu vēl...
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 Pēdējā mācību diena sākās ar 
tradicionālo svētrītu Lielsalacas 
ev. lut. baznīcā. Paldies draudzei 
Inas Melnalksnes vadībā par 
krāšņi saposto baznīcu, kurā  var 
saņemt svētību no mācītāja An- 
dra Vilemsona, kopīgi nodziedāt 
dziesmas un izjust tuvīno svētku 
nozīmīgumu!
 Pēc svētrīta zālē pulcējās  
9. - 12. un 5. - 8. klašu skolēni, 
lai saņemtu atzinības rakstus par 
labām sekmēm un sasniegumiem 
sportā. Muzikālus priekšnesu-
mus bija sagatavojuši mūzikas 
skolas audzēkņi. Paldies Itai Ad-
rijai Bērziņai, Kārlim Rubenim, 
Paulai Spuriņai, Saulei Ķūrenai, 
Nilam Balodim, Asnātei Kal-
niņai, Kristai Muciņai, Reinim 
Maurītim, Karolīnai Zvejniecei 
un viņu skolotājiem! Muzikā-
los apsveikumus noslēdza koris 
Katrīnas Borozdinas vadībā ar 
Ziemassvētku dziesmām. 

Gada nogalē Salacgrīvas vidusskolā

Ziemas saulgriežu 
sarīkojumi sākumskolā

 Sākumskolēniem šogad bija 
īpaši daudz pasākumu. Pēc leļļu 
teātra izrādes 13. decembrī nāka-
mā bija 18. decembrī, kad skolā 
viesojās kultūras nama teātra stu-
dija VVV ar izrādi Ziemassvētki 
rūķu bodē, kur aktierus muzikāli 
pavadīja Agitas Zvejnieces va-
dītā bērnu popgrupa. Interesanti 
bērniem bija pazīt arī skolā re-
dzētus rūķus - uz skatuves rosī-
jās Ingūna Ādmīdiņa (viņas au-
dzināmie, 5.b, bija īpašie izrādes 
viesi), bet par binokli sapņoja Vi-
neta Dance, itin aktīvs, nedaudz 
nerātns bija Mārča Majora atvei-
dotais rūķis. Uzmanība neatslāba 
līdz pat izrādes beigām. Paldies 
režisorei Inesei Jerānei!
 Ceturtdien visus gaidīja intri-
ga – 3., 4. klašu teātra pulciņa iz-
rāde Sniegbaltīte un 7 rūķīši, ku-
ras režisore bija 10.a klases skol-
niece Roberta Spuriņa. Jāteic, ka 
Roberta ne tikai iestudēja izrādi 
ar 12 aktieriem, bet pati gatavoja 
dekorācijas, domāja par tērpiem, 
pati dziedāja un lasīja pasaku. 
Izrādi papildināja Valentīnas 

Kalniņas ritmikas stundās saga-
tavotā rūķu deja un 1. - 2. klašu 
dejotāji Anitas Gīzes vadībā. Ro-
bertai muzikāli - ar klavierpava-
dījumu un dziesmām - palīdzēja 
klasesbiedrs Reinis Maurītis, 
Kristīne Ozola (9.a kl.) ar ģitāras 
pavadījumu un Guna Brenda Po-
gule ar dekorācijām. Paldies!
 Pēc izrādes sākumskolēni sa-
ņēma apbalvojumus par labām 
sekmēm un sasniegumiem spor-
tā. 1.a un 1.b saņēma sertifikātu 
klasei – jo visi ir centušies. Zem 
skaistās egles (pirmo reizi kopš 
skolas pastāvēšanas egle atradās 
skatuves labajā pusē un neaizse-
dza skatu kā citus gadus. Paldies 
pagājušā gada Skolēnu padomei 
par ierosinājumu!) skolēnus gai-
dīja milzīgi dāvanu maisi ar sal-
dumu paciņām. Lieki piebilst, ka 
svētku sarīkojumi notika arī vēl 
katrā klasē, visas bija izbrauku-
šas uz Rīgu – kādas uz sarīko-
jumiem Skolēnu pilī, citas uz 
izrādi Sudraba slidas. Spilgtiem 
iespaidiem bagāts semestra no-
slēgums.

Rūķu muzikālais ceļojums

 Rūķu muzikālais ceļojums – šādi tika 
nosaukts 5. - 8. klašu Ziemassvētku sa-
rīkojums 18. decembrī. Vakaru vadīja 
trīs rūķenītes: Skolēnu padomes aktīvis-
tes Kate Laima Majore, Nadīna Ozoliņa 
Mennika un Karlīna Karlsone. Rūķenītes 
ieradās ar dziesmām pilnu čemodānu, lai 
sameklētu īsto Ziemassvētku dziesmu. 
Katrai klasei bija jāsagatavo Ziemassvēt-
ku dziesmas uzvedums. Visi bija tiešām 
labi pastrādājuši! 6.a klase dziedāja par 
pirmo sniegu, rādot, kā katra pārsla iero-

das uz zemes. 5.b klase visi rūķu cepurēs 
dziedāja dziesmu par rūķiem, iesaistījuši 
solistus un arī klases audzinātāju Ingūnu 
Ādmīdiņu. 5.a klase dziedāja par Ziemas-
svētku ielu, kam paši bija pagatavojuši 
krāšņas mājiņas. 7.a klase bija izvēlējusies 
dziesmu angļu valodā Christmas don’t be 
late, ģitāras pavadījumu spēlēja Amanda. 
8.a klase izdziedāja savu Ziemassvētku 
stāstu, bet 8.b dziedāja par to, ka viss, ko 
vēlas svētkos, Esi tu. 6.b klase priecājās 
par sniedziņu, sadziedājās zēni un meite-

nes, turklāt uz skatuves bija pavisam īsts 
sniegavīrs, pārsliņas un citi tēli. Uzstāša-
nos noslēdza 7.b klase ar sirsnīgu Ziemas-
svētku vēlējumu. 
 Arī skolotāji bija pacentušies – viņi at-
tēloja Reiz mežā dzima eglīte. Eglītes tēlā 
iejutās Laila Rozenberga, rūķi bija Līga 
Tauriņa un Ilona Antonova, kas nopūlējās, 
gan eglīti sasildot, gan izrotājot. Zem eglī-
tes zaķēna ausis kustināja Sandra Bērziņa, 
tai pakaļ dzinās Lolitas Valaņinas elegan-
tais vilks, ragaviņas vilka zirdziņš Iveta 

Rozenberga kopā ar vecīti I. Ādmīdiņu. Te 
nu lomu klāsts ir izsmelts! Bet kādam jau 
arī jādzied – paldies Ingai Strantei un Ri-
tai Kariņai. Piedalījās arī šo rindu autore. 
Priekšnesumus noslēdza pārsteigums, jau-
nā teātra pulciņa iestudējums - V. Plūdoņa  
Rūķīši un Meža vecis. Ugunskristības iz-
turētas, gaidīsim atkal jaunas uzstāšanās. 
Paldies režisorei Inesei Jerānei. Noslēgu-
mā sekoja dejas, pēc gara semestra darba 
atpūta bija pelnīta. Paldies visām klasēm 
un klašu audzinātājiem par svētkiem! 

Vidusskolēnu 
Ziemassvētku balle

 Priekšpēdējā semestra dienā 
uz Ziemassvētku balli pulcējās 
vidusskolēni. Jau dienā tika sa-
kārtoti galdiņi, sagatavoti cienas-
ti, lai varētu sākties svinības.
 Vakaru vadīja Marta Maļceva 
un Alise Losmane, rotaļīgi piesa-
kot klašu priekšnesumus. Kultū-
ras grupa bija lēmusi par kopī-
gas pasakas iestudēšanu. Šogad 
tā bija Sniegbaltīte un 7 rūķīši. 
Katra klase izlozēja savu frag-
mentu un varēja izpausties, kā nu 
mācēja, - gan ļoti tradicionāli kā  
10.b klase, kas spēlēja pašu pasa-
kas sākumu, gan ar modernu va-
roņu iesaistīšanu kā 9.a, gan, ie-

saistot klases audzinātāju Laim-
dotu Pelši Sniegbaltītes lomā 
(10.a), gan modernizējot tekstu 
(9.b un 11.kl.). Neizpalika da-
žādas reklāmas un tirdzniecības 
aģentu replikas kā jau mūsdienu 
patērētājsabiedrībā. Izrādi krāš-
ņi noslēdza 12. klases priekšne-
sums. Iepriecina, ka visi bija 
gatavojušies, kaut gan nemaz 
nav viegli semestra noslēguma 
virpulī atrast laiku priekšnesuma 
plānošanai un mēģinājumiem. 
 Vakara gaitā sekoja strauji de-
jas ritmi, smaržoja mandarīni un 
spoži mirdzēja 12. klases grezno-
tā egle.

Apsveikums Sprīdīšos
 2012. gada Ziemassvētkos vidusskolēnu Skolēnu padome iz-
teica iniciatīvu apmeklēt vecos ļaudis pansionātā Sprīdīši. Arī pa-
gājušā gada nogalē skolēni vēlējās šo labi iesākto lietu turpināt un  
20. decembrī apmeklēja pansionātu. Bija gan izceptas piparkūkas, gan 
sagatavoti dzejoļi un dziesmas īstai svētku noskaņai. Paldies Martai 
Kalniņai, Martai Maļcevai, Raimondai Vutkēvičai, Alisei Losmanei, 
Edgaram Šilbergam, Emīlam Eglītim, Annijai Pabrikai par atsaucību! 
Paldies arī visiem piparkūku cepējiem! 

Semestra 
noslēguma 

diena

Ziemassvētku pasākums Salacgrīvas vidusskolā - savus priekšnesumus rāda 5.b un 8.a klases skolēni

Inta Cirša

 18. decembrī Lādezera pamatskolas 
telpās pulcējās Limbažu fonda dibinātā-
ji, biedri un labdari. Šeit valdīja liela ro-
sība, jo vajadzēja gatavot dāvanu pakas  
200 vientuļiem pensionāriem no Limbažu, 
Salacgrīvas, Krimuldas un Alojas novada. 
Paciņās tika liktas vietējos novados ražotās 
preces, ko sagādāja gan ar pašu uzņēmēju, 
gan Borisa un Ināras Teterevu fonda atbal-
stu. Šī bija viena no labdarības program-
mas Maizes rieciens aktivitātēm, kurā, sa-
darbojoties 5 fondiem, svētkos tiks sveikti 
vientuļie pensionāri 18 novados.

 Limbažu fonda valdes priekšsēdētāja 
Spīdola Lielmane stāstīja, ka šis ir īstais 
laiks, lai atcerētos, iepriecinātu un no sirds 
pateiktos sirmgalvjiem. – Liela daļa pen-
sionāru agrāk bijuši sabiedriski aktīvi un 
ar savu darbu devuši nozīmīgu pienesumu 
gan valstij, gan arī, protams, sabiedrībai. 
Taču tagad viņi pārsvarā uzturas savās 
mājās, līdz ar to jūtas piemirsti un neno-
vērtēti. Tālab nolēmām svētkos viņus ie-
priecināt, dāvājot pakas, kurās salikti daž-
nedažādi gardumi, - skaidroja S. Lielmane. 
 Gatavot pārsteigumus vientuļajiem 

Limbažu fonds svētkos iepriecina vientuļos sirmgalvjus
sirmgalvjiem palīdzēja arī Lādezera, 
Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas, 
Krimuldas vidusskolas audzēkņi, kuri 
īpašās rūķu darbnīcās radīja skaistus 
Ziemassvētku apsveikumus. Interesantas 
un radošas kartītes palīdzēja veidot arī 
Limbažu Jauniešu centra, tostarp Lim-
bažu novada jauniešu domes, pārstāvji, 
kuri kopā ar sociālajiem darbiniekiem 
palīdzēja izdalīt šīs svētku paciņas. Lim-
bažu novada jaunatnes lietu speciāliste 
Liene Čečiņa atzina, ka atsaucība bija 
ļoti liela. - Kopā ar kolēģi Daci Matīsu 
izdomājām 5 veidu kartīšu formas, un 
gatavošanas procesā bērni iesaistījās 
ar lielāko prieku. Kopā izdevās izvei-
dot vairāk nekā 90 kartīšu, - pastāstīja  

L. Čečiņa. Šī nodarbe arī Limbažu Jau-
niešu centrā iedvesa svētku noskaņu, kas 
Ziemassvētku gaidīšanas laiku padarīja 
īpašu. – Piedalīšanās šāda veida pasā-
kumos liek aizdomāties par labdarību 
un apkārtējo cilvēku iepriecināšanu. Tas 
jauniešiem sniedz iespēju izprast brīv-
prātīgo darbu un labdarības lomu mūs-
dienās, kas kļūst aizvien nozīmīgāka, - 
domā L. Čečiņa.
 Rita Ozoliņa,

projekta «Limbažu fonda 
darbības pilnveidošana» 

sabiedrisko attiecību speciāliste
 
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lih- 
tenšteina un Norvēģija
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 18. janvārī Pasaules sniega dienu atzī-
mēja arī Latvijā, tostarp Salacgrīvā. Šīs 
dienas mērķis ir pievērst bērnu un jauniešu 
uzmanību ziemas sporta veidiem un akti-
vitātēm. 
 Lai gan termometra stabiņš rādīja mī-
nus 10 grādu, sporta un atpūtas kompleksa 
Zvejnieku parks stadionā pulcējās salac-
grīvieši, lai kopīgi atzīmētu šo dienu. At-
pūtas kompleksa pārvaldnieks Artūrs Aļe-
bastrovs, to atklājot, sacīja: - Šīs dienas 
mērķis nav atlasīt dalībniekus Soču olim-
piskajām spēlēm vai pasaules un Latvijas 
mēroga sacensībām, bet, atpūšoties kopā 
ar ģimeni, labi pavadīt laiku un izbaudīt 
šo skaisto dienu. Sacensības ģimenēm va-
dīja Mārīte Salmane. Improvizēts biatlons, 
ķerru (kamaniņu) stumšana, florbola ho-
kejs un kopīgā slēpju soļošana bija Salac- 
grīvas Sniega dienas sportiskās aktivitā-
tes. Uz starta stājās Bērziņu, Veidu, Sal-
maņu un Močānu ģimenes. 
 Sniega dienas uzvarētāju kausu un kliņ-
ģeri saņēma sacensību uzvarētāji – Salma-
ņu ģimene. Saldais kliņģeris tika arī 2. un 
3. vietas ieguvējām Bērziņu un Močānu 
ģimenēm. Bet Veidu ģimene un pārējie 
sporta dienas dalībnieki saņēma Latvijas 
Olimpiskās komitejas un slēpošanas sa-
vienības sarūpētos apliecinājuma rakstus, 
svētku karodziņus un īpašo Pasaules snie-
ga dienas nozīmīti. 
 S. Bērziņa par šo dienu sacīja: - Laiks 
šodien ir ļoti jauks, kustoties ir silti, gal-
venais ir saģērbties un iznākt no mājām. 
Prieks kopā ar savējiem! Gandarīta bija 
arī Ginta Močāne: - Dzirdēju, ka ir tāda 

Pasaules Sniega diena 
Salacgrīvā

Sniega diena, un ar meitām Agnesi un 
Laumu izlēmām - jāpiedalās! Un laiks 
šodien ir vienkārši brīnišķīgs! Kad izbāž 
degunu ārā, vairs nav tik traki.
 A. Aļebastrovs ir pārliecināts, ka arī 
nākamgad piedalīsies šādā akcijā. - Šo-
gad, saņemot Latvijas slēpošanas savie-
nības aicinājumu, nevilcinoties izlēmu, 
ka jāpiedalās. Šādu aktivitāti Salacgrīvā 
noteikti vajag, jo ziemā sporta pasākumu 
nav daudz. Ir īstais laiks atrauties no ie-
mīļotajām televīzijas programmām un sil-
tā dīvāna, kas jau kārtīgi sildīts vairākus 

mēnešus! Šī ir iespēja jauki pavadīt kopā 
laiku un atpūsties.
 Pasaules sniega diena ir Starptautis-
kās slēpošanas federācijas (FIS) ikgadējs 
festivāls ģimenēm un bērniem, kas vien-
laikus notiek dažādās vietās visā pasaulē 
(2012. gadā Pasaules Sniega diena tika 
rīkota 39 pasaules valstīs). Vairāk nekā 50 
vietās Latvijā šo dienu rīko FIS pārstāvis 
Latvijā - Latvijas Slēpošanas savienība sa-
darbībā ar Latvijas Olimpisko komiteju un 
pašvaldībām. 

Ilga Tiesnese

 2013. gadā Krišjāņa Valdemāra Ainažu 
pamatskolā īstenots Izglītības un zinātnes 
ministrijas un Salacgrīvas novada domes 
finansēts projekts Sporta inventāra iegā-
de mācību priekšmeta «Sports» standarta 
īstenošanai izglītības iestādēs. Kopējais 
projekta finansējums ir Ls 3477,24, no 
tiem puse ir valsts budžeta līdzekļi un tik-
pat - pašvaldības finansējums. Projekta 
mērķis ir iegādāties slēpošanas inventāru – 
slēpes, stiprinājumus, nūjas un slēpju zā-
bakus un to pamata apkopes komplektu 
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas 
skolēniem, lai nodrošinātu mācību priekš-
meta Sports valsts standarta realizāciju, 
kas paredz slēpošanas apmācību no 1. –  
9. klasei.
 Projektā iegādāti 25 slēpošanas in-
ventāra komplekti un to pamata apkopes 
komplekts. Nu skolēniem būs iespēja ap-
gūt slēpošanas prasmes sporta stundās, tā 
uzlabojot fizisko sagatavotību un sekmē-
jot izglītojamo veselības saglabāšanu un 
nostiprināšanu.
 Gaidām sniega segas palielināšanos 
mūsu reģionā, un ceram, ka slēpošanas se-
zona būs!

Prieks slēpot!

 Ziemas saulgriežu priekšvakarā 20. de-
cembrī Liepupes bibliotēkā pulcējās dzies-
mu draugu kopa, lai atskatītos uz aizvadīta-
jā gad`a paveikto un ieskandinātu svētkus. 
Lai radītu ziemas noskaņu, tikšanos sākām 
ar dziesmu Uzsniga sniedziņš balts…  And-
ra Zundes ģitārspēles pavadījumā. Turpinā-
jumā izskanēja vairākas dziesmas par mūsu 
svētku princesi – eglīti. Kopīgi atsaucām 
atmiņā senos latviešu ticējumus, kas jādara 
Ziemassvētkos. Tad katrs noskaitīja nelie-
lu dzejolīti un saņēma simbolisku saldumu 
eglīti. Svētku galdā bija apaļas kūkas un 
pīrāgi, kas simbolizē saulīti, un protams 
pupas - tās visas tika notiesātas, lai būtu 
daudz naudas un nebūtu asaru. Noslēgumā 
izskanēja Klusa nakts, svēta nakts…

Ziemassvētki 
Liepupes 
bibliotēkā

 Svētciema bibliotēka aizvadītā 
gada nogalē savus lasītājus ielū-
dza uz gada pēdējo kopīgo tikša-
nos, lai iedegtu svētku egli. Trešās 
Adventes nedēļā čaklākie vecāki 
un bērni piedalījās radošajā pēc-
pusdienā, lai gatavotu rotājumus 

ciema eglei un veidotu īpašo Grā-
matu egli, kas, spītējot sniega trū-
kumam, vēl šobrīd atgādina par 
aizvadītajiem svētkiem un to, ka 
šis gadalaiks tomēr ir ziema...
 Sarīkojumā tika sveikti biblio-
tēkas čaklākie lasītāji, atbalstītāji, 

grāmatu dāvinātāji un sadarbī-
bas partneri. Paldies par dāvinā-
jumiem teicām Baibai Vīksnai, 
Ritai Kalniņai, Mārītei Freiber-
gai un Rotai Liepiņai. Kas būtu 
bibliotēkas pasākumi, ja tajos ar 
savām idejām un prasmēm nepie-

Gada nogalē Svētciema bibliotēkas 
lasītāji tikās pie svētku egles

Svētcie-
mieši gada 
nogales 
svētkos 
atskatījās 
uz paveikto, 
dziedāja 
Ziemassvēt-
ku dzies-
mas un, 
protams, 
mielojās ar 
pašu sarū-
pētajiem 
gardumiem

dalītos paši lasītāji! Paldies sko-
lotājai Ligitai Jirgensonei, Dabas 
izglītības centra Ziemeļvidzeme 
vadītājai Intai Somai, paldies kai-
miņiem – pirmsskolas izglītības 
iestādes Vilnītis Svētciema filiā-
les skolotājām un bērniem! Pie 
svētku egles suminājām ne tikai 
čaklākos pieaugušos lasītājus un 
centīgākos apmeklētājus, bet arī 
jaunos lasītājus Endiju Ramonu 
Rosku, Kasparu Pudniku, Lauru 
Krisanovu un Anci Andersoni. 
Lielais apmeklētāju pulks biblio-
tēkā radīja īpašu kopības noskaņu. 
To vēl svinīgāku un skanīgāku da-
rīja ciemiņi - Salacgrīvas mūzikas 
skolas jaunie mūziķi. Paldies par 
jauko koncertu mazajai flautistei 
Nadīnai Ancei Tomsonei, Rober-
tam Jēgeram, Sabīnei Kalmačai, 
Liānai Artai Persidskai, Elizabetei 
Bērziņai, Nilam Balodim, Reinim 
Maurītim un skolotājai Katrīnai 
Borozdinai! Savu kopīgo paldies 
par jaukajiem priekšnesumiem 
sūtījām arī viņu pedagogiem. 
Pasākumā visi kopīgi varējām iz-
dziedāties, klausīties jaunā pianis-
ta Reiņa spēlētajās Ziemassvētku 
melodijās, minēt mīklas, ielūko-
ties noslēpumaino un draisko ho-
roskopu pasaulē, pārrunāt, kāds 
bijis aizgājušais gads un ko sagai-
dīsim jaunajā. 
 Mūsu bibliotēkas lietotāju 

skaits ievērojami palielinājies, 
aizvien vairāk tiek izmantoti mak-
sas pakalpojumi - kopēšana, faksa 
nosūtīšana u.c., interesenti turpina 
iesaistīties lasīšanas veicināšanas 
programmā Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija, notiek pasākumi 
dažādām vecuma grupām, esam 
priecīgi, ja saviem iedzīvotājiem 
varam piedāvāt izstādes. Aizva-
dītais gads pagāja Imanta Zie-
doņa un Ojāra Vācieša jubileju 
zīmē. Arī šogad turpināsim rīkot 
latviešu literatūras popularizē-
šanas pasākumus . Priecāsimies 
par mūsu lasītāju ieteikumiem un 
līdzdarbošanos gan Svētciema un 
tā apkārtnes apdzīvoto vietu vēs-
tures pētīšanā, gan pasākumu un 
izstāžu veidošanā.
 Paldies Salacgrīvas novada 
domei par finansiālo atbalstu, Sa-
lacgrīvas fotostudijai par novada 
jaunajiem kalendāriem, kurus no 
Ziemassvētku vecīša dāvanu mai-
sa dāvājām mūsu čaklajiem lasītā-
jiem.
 Šis gads sācies bez sniega - 
zaļš, kā jau Zirgam patiktos. Arī 
zaļā krāsa šogad esot par labu 
atzīstama un apģērbā valkājama. 
Lai mums visiem šis būtu labs 
gads - zaļš, spirgts, veselīgs un 
aktīvs! 

Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

Sniega dienas sacensību trasē mamma Sandra Bērziņa un Kristians

 Nodarbības katru svētdienu plkst. 10 
Salacgrīvas vidusskolas sporta zālē vadīs 
treneris Aigars Ragainis. Tās paredzētas 
visa Salacgrīvas novada pirmsskolas ve-
cuma bērniem. Sportošana notiek kopā ar 
vecākiem vai vienu no viņiem, var pie-
dalīties arī citi ģimenes locekļi (māsas, 
brāļi, vecvecāki). Ikkatram ir pa spēkam!
 Fiziskā aktivitāte nepieciešama visiem - 
no bērna līdz sirmgalvim. Regulāras fi-

ziskās aktivitātes sevišķi nozīmīgas ir 
bērnu un pusaudžu vecumā, jo tās regulē 
ķermeņa masu un kaulu mineralizācijas 
procesu. Ja ir pietiekama fiziskā aktivitā-
te bērnībā un pusaudžu gados, tad vēlāk 
jau pieaugušo vecumā tā ir garantija la-
bai veselībai (palīdz izsargāties no tādām 
problēmām kā aptaukošanās, osteoporo-
ze, sirds un asinsvadu slimības, diabēts 
u.c.). Ja kustas vecāki, arī bērni ir daudz 

motivētāki kustībai, biežāk iesaistās da-
žos sporta pasākumos.
 Baiba Kotāne komentēja, ka sporta 
aktivitātēm ir ne tikai fizisko attīstību 
veicinoša nozīme. - Pirmsskolas vecumā 
fiziskā aktivitāte - lielā motorika - atbild 
gan par psihisko procesu, kurā ietilpst 
domāšana, izziņa, atmiņa, uzmanība, uz-
tvere, gan runas veidošanās attīstību.

Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība

Atsākušās sporta nodarbības 
pirmsskolas vecuma bērniem
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 Ministru kabineta noteikumu  
Nr. 266 Labturības prasības mājas (is-
tabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai 
un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā 
arī suņa apmācībai 52.3. punkts paredz, 
ka mājas (istabas) dzīvnieka īpašnie-
kam vai turētājam ir pienākums apdzī-
votu vietu teritorijā savākt sava mīluļa 
ekskrementus. Noteikumu prasību izpil-
di kontrolē Pārtikas un veterinārā dienesta 
(PVD) inspektori un vietējās pašvaldības. 
Par pārkāpumiem protokolus sastāda pēc 

Atgādinājums suņu saimniekiem - par 
mājas mīluļa atstātajiem ekskrementiem 

atbildīgs saimnieks

 Lai nodrošinātu un sakārtotu mājas 
dzīvnieku (šobrīd suņu) uzskaiti, iero-
bežotu bez pajumtes un klaiņojošo dzīv-
nieku skaitu un apzinātu noklīdušo vai 
cietsirdības gadījumos cietušo dzīvnie-
ku īpašniekus, Salacgrīvas novadā no  
2013. gada 2. maija sākta suņu reģistrā-
cija. Novada iedzīvotāji savu suni var 
piereģistrēt Ainažu un Liepupes pārvaldē, 
Salacgrīvas novada domē un pie kārtīb-
niekiem Gunitas Bisnieces vai Didža Ži-
bala. Reģistrējot dzīvnieku, tiks iekasēta 
pašvaldības nodeva 4,27 eiro par suņu tu-
rēšanu, kā to nosaka pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 22.
 Suņu turēšanas un reģistrācijas kārtību 
Salacgrīvas novadā nosaka domes sais-
tošie noteikumi Nr. 22 Par Salacgrīvas 
novada pašvaldības nodevām. Katra suņa 
turētāja (valdītāja) pienākums ir samaksāt 
ikgadējo suņu turēšanas nodevu Ls 3 kat-
ru gadu līdz 1. martam.
 Reģistrējot savu mīluli, suņa saimnieks 
saņems kvīti par nodevas nomaksu, sa-
vukārt suns saņems glītu zilu žetonu, uz 
kura rakstīts reģistrācijas numurs un norā-
dīta piederība Salacgrīvas novadam. Par 
mājdzīvnieka reģistrāciju tiek veikts ie-
raksts Mājdzīvnieku reģistrācijas žurnālā. 
Žetoni, kas saņemti par suņa reģistrāciju 
un suņa turēšanas nodevu, jāpiestiprina 
pie suņa kaklasiksnas. Līdzekļi, kas iegūti 
no suņu turēšanas nodevām, tiek izlietoti 
klaiņojošo dzīvnieku izķeršanai un izolē-
šanai, suņu reģistrācijas un suņu turēša-
nas nodevas žetonu izgatavošanai, suņu 
reģistrācijas organizēšanai.
 No suņu turēšanas nodevas atbrīvo-
ti nestrādājošie pensionāri, kā arī 1. un  
2. grupas invalīdi.
 Pakalpojuma pamatmērķi ir:
	 • identificēt dzīvnieka īpašnieku un 
rast iespēju sazināties ar viņu, ja dzīv-

nieks atrasts vai noticis nelaimes gadī-
jums;
	 • iekasēt pašvaldības nodevu;
	 • kontrolēt dzīvnieku ikgadējo vakci-
nāciju pret trakumsērgu;
	 • mazināt klaiņojošo dzīvnieku skai-
tu un sodīt īpašniekus, ja dzīvnieks atstāts 
bez aprūpes.
 Pakalpojuma saņemšanai nepiecie-
šamie dokumenti:
	 •	vakcinācijas apliecība vai suņa pase;
	 •	 ja vēlas saņemt nodevas atviegloju-
mus, jāuzrāda atbilstoši dokumenti (pen-
sionāra apliecība; invalīda apliecība).
 Pakalpojuma saņemšanas nosacīju-
mi:
	 •	sunim jābūt vakcinētam pret trakum-
sērgu. Vakcinācijas apliecībā vai suņa 
pasē jābūt atzīmei par trakumsērgas ikga-
dējo vakcināciju;
	 •	 nodevai jābūt samaksātai par ie-
priekšējiem gadiem.
 Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka 
un turētāja tiesības un pienākumi:
	 • iegādājoties mājdzīvnieku, tā īpaš-
nieks uzņemas atbildību par dzīvnieka tu-
rēšanas prasību ievērošanu un veterinār-
medicīniskās palīdzības nodrošināšanu, 
nepieļauj tā klaiņošanu;
	 • nodrošināt, lai mājas (istabas) dzīv-
nieks (smaka, riešana vai gaudošana) ne-
traucētu mājas vai apkārtnes iedzīvotājus; 
	 • vakcinēt mājas (istabas) dzīvnieku 
Veterinārmedicīnas likumā noteiktajā 
kārtībā.
 Suņu un kaķu turēšanas noteikumu 
ievērošanas kontroli veic novada domes 
kārtībnieki.
 Mājdzīvnieka reģistrācijas žetona no-
zaudēšanas gadījumā jāsamaksā reģistrā-
cijas žetona izgatavošanas izdevumi vai 
laikus jāinformē pašvaldības kārtībnieki 
un jāiegādājas jauns reģistrācijas žetons. 

Suņu turēšanas un reģistrācijas 
kārtība Salacgrīvas novadā

Latvijas Administratīvo pārkāpumu ko-
deksa 106. panta Dzīvnieku turēšanas, 
labturības, izmantošanas un pārvadāša-
nas prasību pārkāpšana. Par dzīvnieku 
turēšanas, labturības, izmantošanas un 
pārvadāšanas prasību pārkāpšanu izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fizis-
kajām personām no 7 līdz 350 eiro, bet ju-
ridiskajām personām - no 15 līdz 700 eiro, 
konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskā-
cijas. Par tādiem pašiem pārkāpumiem, 
ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc ad-
ministratīvā soda uzlikšanas vai ja to dēļ 
nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums, 
uzliek naudas sodu fiziskajām personām 
no 15 līdz 700 eiro, bet juridiskajām per-
sonām - no 700 līdz 1400 eiro, konfiscējot 
dzīvniekus vai bez to konfiskācijas.
 Mīlēsim dzīvniekus un cienīsim cil-
vēkus! Mīļie Salacgrīvas pilsētas suņu 
īpašnieki, esiet saprotoši un savāciet aiz 
saviem suņiem atstātos ekskrementus!

Gunita Bisniece un Didzis Žibals,
Salacgrīvas novada kārtībnieki 

 Bāriņtiesa apliecina Salacgrīvas novadā deklarētajām personām (fiziskām, ne juridis-
kām) parakstus uz sagatavotiem dokumentiem Uzņēmumu reģistram: 
1. pieteikumam
	 •	 par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā;
	 •	par personālsabiedrības biedra ar pārstāvības tiesībām maiņu vai pārstāvības tiesību 
izmaiņām;
	 •	par prokūras izdošanu, atsaukšanu vai tās apjoma izmaiņām;
	 •	par personālsabiedrības likvidatora iecelšanu vai atsaukšanu;
	 •	vai visiem iesniegtajiem pieteikumiem, ja tas paredzēts kapitālsabiedrības statūtos 
vai personālsabiedrības iepriekš komercreģistra iestādei iesniegtā visu biedru parakstītā 
pieteikumā;
2. pieteikumam pievienojamiem dokumentiem
	 •	SIA dalībnieku sapulces vai AS padomes sēdes protokola vai tā atvasinājuma, 
	 •	ja pieņemts lēmums par attiecīgās kapitālsabiedrības valdes locekļa ievēlēšanu vai 
atsaukšanu;
	 •	AS akcionāru sapulces protokola vai tā atvasinājuma, ja pieņemts lēmums par AS 
padomes locekļa ievēlēšanu vai atsaukšanu;
	 •	kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulces protokola vai tā atvasinājuma un 
kapitālsabiedrības pilna statūtu teksta jaunajā redakcijā, ja pieņemts lēmums par kapitāl-
sabiedrības statūtu grozījumiem;
•	kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulces protokola vai tā atvasinājuma, ja pie-
ņemts lēmums par kapitālsabiedrības likvidatora ievēlēšanu vai atsaukšanu;
	 •	SIA dalībnieku reģistra nodalījuma;
	 •	personas piekrišanas ieņemt kapitālsabiedrības valdes locekļa amatu, izņemot gadī-
jumu, kad valdes locekļa piekrišana ietverta pieteikumā komercreģistra iestādei un viņa 
paraksts uz pieteikuma apliecināts notariāli;
	 •	personas piekrišanas ieņemt komercsabiedrības likvidatora amatu;
	 •	visiem AS padomes sēdes protokoliem vai to atvasinājumiem, ja tas paredzēts akciju 
sabiedrības statūtos;
	 •	visiem kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulces protokoliem, ja tas pare-
dzēts kapitālsabiedrības statūtos’
3. personu, kurām uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) piešķirtas paraksta tiesības, parakstu 
paraugiem. Šajā gadījumā dokumentu var sastādīt arī bāriņtiesā.
 Ievērībai: Paraksta notariālas apliecināšanas prasības izpilde Uzņēmumu reģistrā no-
drošināta arī tad, ja dokuments sastādīts elektroniskā formā un parakstīts ar drošu elektro-
nisko parakstu. Vairāk: www.ur.gov.lv/?a=1008&v=lv 
 Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecināju-
mam. Lai apliecinātu parakstu, līdzi jāņem pase! Bāriņtiesa pārbauda parakstītāja iden-
titāti un rīcībspēju, par dokumenta saturu neatbild. Izņēmums ir bāriņtiesā sagatavotais 
dokuments – paraksta paraugs.
Maksa par bāriņtiesu pakalpojumiem: 
	 •	Paraksta apliecināšana 2,85 eiro Ls 2
	 •	Dokumenta sastādīšana 4,27 eiro Ls 3
Turklāt bāriņtiesa veic šādus apliecinājumus:
	 •	Darījuma akta sagatavošana 11,38 eiro Ls 8
	 •	Darījuma apliecināšana 7,11 eiro Ls 5
	 •	Testamenta sastādīšana vai atsaukšana 18,50 eiro Ls 13
	 •	Testamenta pieņemšana glabāšanā 34,15 eiro Ls 24
	 •	Pilnvaras sagatavošana 4,27 eiro Ls 3
	 •	Pilnvaras apliecināšana 2,85 eiro Ls 2
	 •	Izraksta sastādīšana un izsniegšana 1,42 eiro (par katru lpp.) Ls 1
	 •	Noraksta vai izraksta sastādīšana 1,42 eiro (par katru lpp.) Ls 1
	 •	Noraksta, izraksta, kopijas apliecināšana 0,43 eiro (par katru lpp.) Ls 0,30
	 •	Paziņojuma izsniegšana 4,27 eiro Ls 3
	 •	Nostiprinājuma lūguma (NL) sastādīšana 7,11 eiro Ls 5
	 •	Paraksta apliecināšana uz NL 4,27 eiro Ls 3
	 •	Cita veida dokumenta sastādīšana 4,27 eiro (par katru lpp.) Ls 3 
Bāriņtiesas pieņemšanas laiki un kontakti
 Bāriņtiesa apmeklētājus pieņem:
Bāriņtiesas telpās Smilšu ielā 9, Salacgrīvā (t. 64071990, 25436459): 
 pirmdienās  800 - 1300 un 1400 - 1800

 otrdienās 800 - 900

Ainažu pilsētas pārvaldē Parka ielā 16, Ainažos (t. 64071313, 64071990): 
 ceturtdienās 830 - 1300

Liepupes pagasta pārvaldē Mežgravās, Liepupes pagastā (t. 64023933, 64071990):
 pirmdienās 800 - 1300 un 1400 - 1800

 trešdienās 800 - 1300

Maruta Pirro,
Salacgrīvas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 

 P.S. Tā kā bāriņtiesa savā darbībā prioritāri nodrošina bērnu intereses, iepriekš lūdzam 
zvanīt darba laikā: pirmdienās no 800 līdz 1800, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 800 

līdz 1700, piektdienās no 800 līdz 1600. Pusdienas laiks no 1300 līdz 1400.

Parakstu apliecināšana 
bāriņtiesā Uzņēmumu 

reģistram

 16. janvārī Ainažu bibliotēkā pulcē-
jās klubiņa Vārds dalībnieki, lai tiktos ar 
Ainažu Jūrskolas muzeja vadītāju Ivetu 
Erdmani un Ainažu kultūras nama va-
dītāju Solveigu Muciņu. Ainažu Jūrsko-
lai 2014. gadā būs nozīmīga jubileja –  
150 gadu, bet Ziemeļlivonijas festivāls 
šogad ainažniekus priecēs 10. reizi. Abas 
šīs jubilejas svinēs 16. augustā. Muzeja 
un kultūras darbinieki veido kopēju pasā-
kumu visai pilsētai.
 Uz to aicinās Latvijā pazīstamus un 
populārus māksliniekus, tiek meklēti 
sponsori pasākuma atbalstīšanai. Klubi-

ņa Vārds dalībniekus aicināja iesaistīties 
pilsētas noformēšanā svētkiem un pieda-
līties mājražotāju tirdziņā. Aicināti at-
saukties ainažnieki, kuri saistīti ar jūrnie-
cības profesiju un pašreiz aktīvās darba 
gaitas pavada jūrā. Svētki solās būt gran-
diozi, gaidīti visi pašreizējie un bijušie 
ainažnieki, kā arī pilsētas viesi. Lai svēt-
kus sagatavotu, būs vajadzīgs liels darbs. 
Klubiņa Vārds dalībnieki vēlēja pasāku-
ma organizatoriem radošumu, veiksmi un 
izturību.

Rūta Lepiksone, 
Ainažu bibliotēkas vadītāja

Tikšanās klubiņā «Vārds»25. janvārī 
plkst. 13.00

Lauvu tautas 
namā
tikšanās ar 

Latvijas Kultūras akadēmijas 
pasniedzējiem un studentiem 

l	Stāsti par 2013. gada vasaras ekspe-
dīciju Svētupes krastos
l	Projekta Vidzemes Svētupe mītiskajā 
un reālajā kultūrtelpā gaita un rezultāti

Laipni aicināts ikviens!

25. janvārī plkst. 20.00 
Duntes Mežgravās

Zvaigžņu balle -
sarīkojums 

Liepupes pašdarbniekiem, 
sportistiem un biedrībām

	  Priekšnesumu tēma - 
  BRĪNUMS
	 	Viesojas 
  iluzionists Juris
	 	Muzicēs 
  Lustīgais blūmīzers
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Redaktore Ilga Tiesnese.
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, LV-4033, tālr. 64071987, 26545574,
e-pasts: ilga.tiesnese@salacgriva.lv

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

Februāris BIBLIOTĒKĀS
Februārī Izstādes

▪ Cikls Latviešu gadskārtu ieražas
   2.II Sveču diena, 5.II Agates diena, Metenis,  
   Pelnu diena, 24./25.II Matīsa diena
▪ Margaritai Stārastei - 100
▪ Viss par zirgiem

Salacgrīvas 
b-kas

bērnu lit. 
centrs

1.II 15.00 Literārais klubiņš Noskaņa. Pārrunas par grāmatām Salacgrīvas 
bibliotēka14.II 16.00 Rakstīsim vēstuli...

Februārī Dzejniecei Mārai Zālītei - 62
Februārī Pasaku rīts Margaritas Stārastes fantāziju pasaulē 

bērnudārza Randa sagatavošanas grupas audzēkņiem 
Ainažu 

bibliotēkā
Literārās izstādes:
▪ Mūžs kā pasaka (M. Stārastei – 100)
▪ Tik skumjas un sapņi mans ieguvums 
(dzejniecei Austrai Skujiņai – 105)

3. - 14.II Sveču izstāde

Korģenes 
bibliotēkā

7.II 18.00 Tematiskā pēcpusdiena No Čūskas gada atvadoties un 
Zirga gadā satiekoties

14.II 18.00 Citādāku sveču gatavošana
28.II 15.00 Krustvārdu mīklu minētāju pēcpusdiena
5.II Pasākums bērniem Lācīša Rūcīša raibā rīta stunda

Svētciema 
bibliotēkā

7.II Bērnu un jauniešu žūrijas 2013 noslēguma pasākums
Februārī Interaktīva izstāde Manas mitrās mājas par mitrājiem, 

to vērtībām un saudzēšanu
No 1.II Bērnu grāmatu izstāde, veltīta M. Stārastes (1914) jubilejai 

Atklāsim pasauli ar Margaritas Stārastes zīmējumiem
Februārī Literatūras izstādes rakstnieku un dzejnieku jubilejām:

▪ Austra - kā putna kliedziens vēla rudens vējos dzejniecei 
Austrai Skujiņai - 105 (10.II)

▪ Aktieris, kas dzīvāks par dzīvu, īstāks par īstu 
aktierim Kārlim Sebrim - 100 (18.II)

▪ Kestnera grāmatas - lasītājiem no astoņiem līdz 
astoņdesmit! 
▪ vācu rakstniekam Ērikam Kestneram 115 (23.II)

25. janvārī - Jaungada tirgus
22. februārī - Meteņdienas tirgus
8. martā - Marta tirgus
22. martā - Pavasara tirgus
5. aprīlī - Lieldienu tirgus
26. aprīlī - Aprīļa tirgus
10. maijā - Mātes dienas tirgus
24. maijā - Maija tirgus
7. jūnijā - Jūnija tirgus
21. jūnijā - Līgo svētku tirgus
12. jūlijā - Jūras svētku tirgus
26. jūlijā - Jūlija tirgus 
9. augustā - Augusta tirgus
30. augustā - Pirmsskolas tirgus
13 . septembrī - Septembra tirgus
27. septembrī - Miķeļdienas tirgus
11. oktobrī - Nēģu svētku tirgus
25. oktobrī - Ražas svētku tirgus
8. novembrī - Mārtiņdienas tirgus
22. novembrī - Novembra tirgus
6. decembrī - Decembra tirgus
20. decembrī - Ziemassvētku tirgus

Gints Ostapko,
tirgus pārvaldnieks, 

tālr. 26198437

17. maijā - Pavasara tirgus
23. augustā - Pirmsskolas tirgus
18. oktobrī - Rudens ražas tirgus
13. decembrī - Ziemassvētku tirgus

Raivis Viļļa, 
tālr. 26418790

■ Ainažu kultūras namā
8.II 18.00 vidējās paaudzes deju kolektīvu danču saiets Ainažos
15.II 19.00 uzņēmēju, biedrību un pašdarbnieku vakars lustīgās noskaņās 
    kopā ar grupu Jūrkant 
Tiks atklāta mākslinieka Aivara Romanovska personālizstāde
■ Liepupē Duntes Mežgravās
22.II 16.00 dokumentālā filma par jauniešu stilīgā un veselīgā brīvā laika 
    pavadīšanas kustību Ghetto Games. Ieeja 1,42 eiro
■ Salacgrīvas kultūras namā
7.II 18.00 Volhovas (Krievija) radošo kolektīvu viesizrādes Salacgrīvā. 
    Programmā: teātra studijas Sveča uzvedums klaunādes, cirka, 
    pantomīmas žanrā Vesjolij lašarik, pūtēju ansambļa Jazztone koncerts
8.II V Starptautiskais Salacgrīvas Masku tradīciju festivāls
  Masku grupu viesošanās 
  11.00 – 12.00 Ainažos pie kultūras nama 
  12.00 – 13.00 Svētciemā pie strūklakas
  12.00 – 14.00 masku darināšanas meistardarbnīca Salacgrīvas kultūras namā
  14.00 – 14.30 masku gājiens no spīķera uz pilskalnu 
  14.30 – 15.30 festivāla atklāšana un masku grupu vizītkartes pilskalnā
        Salacgrīvas kultūras namā
  17.00 – 20.00 masku grupu saiets un izrādīšanās, pēc tam individuālo masku skate
  21.00 danči 
  24.00 festivāla noslēguma rituāls laukumā pie Bākas. Ieeja brīva
12.II 18.00 Rūtas Celmas-Kello dokumentālā pilnmetrāžas videofilma 
    Brāmss un kazas piens. Tajā tiek meklēta atbilde uz jautājumu 
    Kur starptautiski iemīļotais pianists Vestards Šimkus rod šo 
    dievišķo enerģiju, ko tik dāsni (dažkārt ik vakaru) sniedz saviem 
    klausītājiem? Operatori Aivars Kalniņš un Arvo Vilu. 
    Pirms filmas būs iespēja noskatīties šīs pašas autores 14 minūšu 
    īsfilmu Zvejnieks (1981) par kuivižnieku Jāni Skuju. Ieeja 1,42 eiro
16.II 16.00 koncerts Jūras stāsti. Dziedātāja Anta Eņģele kopā ar savu šarmanto
    skatuves draugu, virtuozo bajāna meistaru Marko Ojalu aicinās 
    gremdēties senos jūrnieku stāstos un klausīties jūrnieku dziesmas 
    latviešu, angļu, vācu, somu, zviedru, spāņu un krievu valodā. 
    Jūrnieku likteņi veco jūras vilku vēstulēs, Ainažu jūrskola, 
    Vecāķu kūrorts pagājušajā gadsimtā, pirmā Latvijas zemūdene, 
    aizjūras mīlas dēkas un sūrā jūrnieku ikdiena caurvīs koncertu un 
    aizvedīs klausītājus jūras stāstu romantikā. Ieeja 5,50 eiro
20.II 17.30 Aijas Rācenājas tekstilmozaīkas darbu izstādes 
    Jaunais - labi aizmirsts vecais atklāšana. Pēc tās - 
    tekstilmozaīkas šūšanas meistardarbnīca. Līdzi jāņem šķēres 
    auduma griešanai, kniepadatas, parastais zīmulis un lineāls. 
    Ja var, protams, šujmašīna. Nodarbība varētu ilgt 3 - 4 stundas. 
    Maksa par materiāliem 3 eiro
22.II 20.00 kultūras nama kolektīvu atpūtas vakars 
    Salacgrīva – Eiropas kultūras priekšpilsēta
■ Salacgrīvas vidusskolā
1.II  Absolventu mačs basketbolā 

Afiša

Gadatirgi 2014. gadā 
Salacgrīvā

Ainažos

Jubilāriem
Mazā sniega pārslā
lielās debess telpa,
Trauslā mēnesstarā 
mazas zvaigznes sirds;
Kāda mūsu vieta
šajā dzīves telpā,
Kas pa reizei īsta
dzīves likteņpirts?

  Vēlam atrast 
savu vietu, satikt 
savus mīļos, rast 

mieru un prieku 
ikdienā, ik brīdī! 

Veselību un 
izturību!


