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Salacgrīvas novada
izdevums

 11. martā Salacgrīvas novada domē 
parakstīts līgums par Zvejnieku parka sta-
diona rekonstrukcijas darbiem. 
 Projekta Sporta un atpūtas kompleksa 
«Zvejnieku parks» rekonstrukcija kopējās 
būvniecības izmaksas ir Ls 247 869 (ie-
skaitot PVN), puse no tām (Ls 126 000) 
ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai fi nansējums, otra puse pašvaldī-
bas līdzekļi. Darbus, kas Zvejnieku parka 
stadionā sāksies aprīlī, veiks SIA Limbažu 
ceļi. - Uzvarējām atkārtotā konkursā un 
ieguvām tiesības rekonstruēt Zvejnieku 
parka stadionu. Šāda veida darbus, gan 
ne tik lielus, esam veikuši jau iepriekš – 
Limbažos, Brenguļos, Burtniekos un Alo-
jā. Nu atliek gaidīt aprīli, kad atkusīs un 
nedaudz nomierināsies zeme. Meteorologi 
sola vēlu pavasari, bet laiks rādīs, - pa-
stāstīja uzņēmuma valdes priekšsēdētājs 
Andris Garklāvs. 
 Stadiona rekonstrukcijas darbi jāveic 
3 mēnešos, un būvnieks to uzskata par 
reālu laiku. 8 skrejceļu segumam Limba-
žu ceļi izmantos Eiropā un pasaulē atzītus, 
mūsdienu prasībām un starptautiskām sa-
censībām atbilstošus segumus. 
 Savs sakāmais par rekonstrukcijas dar-
biem Zvejnieku parkā ir arī novada domes 
priekšsēdētājam Dagnim Straubergam: 
- Zvejnieku parkā, paša stadiona atjau-
nošanā līdzekļi nav ieguldīti gadiem ilgi. 

Ir izveidots skeitparks, tenisa korti, lai-
pas – noejas līdz jūrai, bet stadionā lieli 
darbi nav darīti. Visu laiku cerējām, var-
būt savulaik rajons vai Olimpiskais centrs 
«Limbaži» piešķirs kādu fi nansējumu par-
ka attīstībai. Diemžēl laiks gāja un nekas 
nenotika... Sapratām, nav ko gaidīt palī-
dzību no malas, jādara pašiem.
 Pirmajā iepirkumā projekta summa bija 
dramatiski augsta (daudz lielāka nekā ta-
gad). Sākotnējais projekts paredzēja 4 ce-
liņus un visu stadiona pamatnes pārbūvi. 
Lai lemtu, ko darīt, toreiz pārtraucām šo 
iepirkumu un apsekojām stadiona celiņus, 
veicot pamatnes izpēti. Pēc pārbaudes un 
konsultācijām ar stadiona būvētājiem tika 
pieņemts lēmums, ka skrejceļu pamatnes 
maiņa nav nepieciešama, ir jāpārveido 
projekts un jāizsludina jauns iepirkums. 
Domes priekšsēdētājs ir pārliecināts: - Pa-
reizi toreiz izdarījām. Esam ieguvēji gan 
naudas, gan laika ziņā. Šobrīd tiks īste-
nota pirmā rekonstrukcijas kārta, izbūvēti 
8 celiņi un sakārtota lietus ūdens novadī-
šanas sistēma. Tad sekos otrā kārta - sek-
toru atjaunošana. Stadions būs atbilstošs 
Starptautiskās vieglatlētikas federācijas 
noteiktajām prasībām, un Salacgrīvā va-
rēs notikt ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas 
mēroga sacensības. 
 Domājot par jauno stadiona segumu, 
panākta vienošanās ar Positivus organizē-

Parakstīts līgums par Zvejnieku parka 
stadiona rekonstrukciju

Līgumu par Zvejnieku parka stadiona rekonstrukcijas darbiem paraksta SIA Limbažu 
ceļi valdes priekšsēdētājs Andris Garklāvs (no kreisās) un Salacgrīvas novada domes 
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs

tājiem, ka festivāla ēdināšanas rūpnīcas iz-
vietošanai tiks nodota tā teritorija, kurā šo-
brīd ir vecās ēkas pamati (tos nolīdzinās), 
un skeitparka laukums. Uz jaunā seguma 
skrejceļiem festivāla pasākumi nenotiks. 
Ja Positivus augs ne tikai ilglaicības ziņā, 

bet arī plašumā un vajadzēs izmantot arī 
stadionu, tad obligāts pašvaldības notei-
kums būs speciāla, pasargājoša seguma 
izmantošana skrejceļiem un stadionam. 

Ilga Tiesnese

Tikšanās ar 
iedzīvotājiem

 Ir pavasaris, un Salacgrīvas novadā 
notiks tradicionālās tikšanās ar iedzīvo-
tājiem

 19. martā 17.00 Ainažos – 
 kultūras namā

 21. martā 15.00 – Lauvu tautas namā
 21. martā 17.00 – Salacgrīvā 

 kultūras nama foajē
 22. martā 15.00 – Kuivižos –

 SIA Baņķis
 22. martā 17.00 – Korģenē – 

 skolas aktu zālē
 23. martā 11.00 – Svētciemā –

 bibliotēkas telpās
 23. martā 13.00 – Liepupē –

 izglītības, kultūras un sporta 
 biedrības telpās

 23. martā 15.00 – Tūjas bibliotēkā 

Ar iedzīvotājiem tiksies
novada domes priekšsēdētājs Dagnis 
Straubergs, izpilddirektors Jānis Cīrulis, 
pārvaldnieki Aivars Ilgavīzis un Ilona 
Jēkabsone, ēku un apsaimniekojamās 
teritorijas pārzinis Jānis Bergs, Sociālā 
dienesta vadītāja Anita Holma, teritori-
jas plānotāja Vineta Krūze, kārtībnieki 
Gunita Bisniece un Didzis Žibals, SIA 
Salacgrīvas ūdens vadītājs Kaspars Krū-
miņš, informācijas aprites speciālists 
Kaspars Neimanis, Informācijas nodaļas 
vadītāja Ilga Tiesnese.
 Gaidām jūsu ieteikumus sarunām! 
Zvaniet 64071987, 26545574 vai rak-
stiet ilga.tiesnese@salacgriva.lv.

 Salacgrīvas novada dome izsludina 
jauniešu biznesa plānu konkursa 6. kārtu. 
Salacgrīvas novada jaunieši vecumā no 18 
līdz 25 gadiem var piedalīties konkursā 
Jauniešu biznesa plānu konkurss komerc-
darbības uzsākšanai Salacgrīvas novadā. 
Konkursu rīko Salacgrīvas novada domes 
Uzņēmējdarbības atbalsta centrs, kas at-
rodas Salacgrīvā, Smilšu ielā 9. Konkursa 
rīkotāja pilnvarotā kontaktpersona ir Dzin-
tra Eizenberga, tel. +37164071985, e-pasta 
adrese Dzintra.eizenberga@salacgriva.lv.

 Šī konkursa mērķis – stimulēt jaunu 
komersantu veidošanos novadā, motivējot 
jauniešus sava biznesa veidošanai. Kon-
kursa uzvarētāji iegūst tiesības noslēgt 
līgumu ar pašvaldību par naudas līdzekļu 
saņemšanu no Salacgrīvas novada priva-
tizācijas fonda līdzekļiem komersantu iz-
veidošanai un komercdarbības uzsākšanai. 
Konkursa īstenošanai piešķirts Ls 30 000 
fi nansējums no Salacgrīvas novada domes 
privatizācijas fonda.
 6. kārtā pieteikuma iesniegšanas ter-

miņš ir līdz 15. aprīļa plkst. 17 Salacgrīvas 
novada domē.
 Gatavojot projektu, ļoti nopietni jāvei-
do bilance un naudas plūsma, kas atbilstu 
konkursa nolikuma prasībām.
 Jauniešiem konsultācijas projekta sa-
gatavošanā piedāvā Uzņēmēju konsul-
tatīvās padomes locekļi Māris Trankalis 
(t. 29219410) un Ilze Kalniņa (t. 29199299). 
Iepriekš sazvanieties un vienojieties par lai-
ku, kad varat ar viņiem tikties.

Dzintra Eizenberga

Jauniešu biznesa plānu konkursa komercdarbības 
uzsākšanai Salacgrīvas novadā 6. kārta

 Tuvojas pavasaris. Dienā saulīte silda arvien siltāk, bet 
naktis ir ļoti aukstas. Visgrūtāk šajā laikā klājas tiem, kas 
paši nevar atrast barību un kuru kājas ievaino asā sērsna - 
tie ir meža dzīvnieki. Mēs, 7.a klases skolēni, jau trešo 
gadu rūpējamies par mežā mītošajiem dzīvniekiem. Pirms 
3 gadiem pagatavojām un Lauteru mežā izlikām barotavu, 
lai tajā varētu salikt dažāda veida barību. Arī šogad neesam 
aizmirsuši savu pienākumu. Reizi nedēļā dodamies no sko-
las gar Brīvā viļņa ēdnīcu, kur mums tiek atstāti maisi ar 
dārzeņu mizām. Tos saliekam mūsu audzinātājas mašīnā, 
vedam uz mežu un liekam gan barotavā, gan pie tās. Pēc 
pirmās reizes barotava bija ātri iztukšota. Dzīvnieki jau 
zina, ka viņi šajā vietā varēs pamieloties, tāpēc barotavas 
apkārtnē varējām izpētīt dažādas to pēdas. Esam gandarīti, 
ka varam kādam palīdzēt. Joprojām esam arī Mammadaba 
Meistarklase. Paldies ēdnīcas saimniecēm par sadarbību! 

Sandija Megi, 
Salacgrīvas vidusskolas 

7.a klases skolniece

Palīdzība mežā mītošajiem

Salacgrīvas vidusskolas 7.a klases audzēkņi rūpējas, lai meža dzīvnieki 
būtu paēduši



2      SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS 2013. gada 19. marts

 Latvijas Pašvaldību savienība, kuras 
domē darbojos, cenšas panākt vienošanos 
ar valdību par jaunas pašvaldību fi nanšu 
izlīdzināšanas sistēmas izveidi un principu 
noteikšanu, sadalot fi nanšu resursus starp 
valsts budžetu un pašvaldību budžetu 
2014. gadā un turpmāk. Tas nepieciešams, 
lai pašvaldības varētu plānot budžetu un 
attīstības pasākumus ilgtermiņā - vismaz 
3 gadus uz priekšu, lai tās var plānot savu 
dzīvi. Iedzīvotājiem, kuru maksātie no-
dokļi nonāk pašvaldībās, vēlamies pateikt, 
ko varēsim izdarīt un kāds viņiem no tā 
būs labums.

 Ļoti nopietns un steidzamu risinājumu 
prasošs jautājums ir ceļu stāvoklis valstī. 
Ceļu uzturēšanai atvēlētā summa ir mazā-
ka nekā 2004. gadā. Kas notiks ar mūsu 
ceļiem? Šo jautājumu var atrisināt tikai 
valdības līmenī. 

 Domājot par plānveidīgu, ekonomisku 
un taupīgu pašvaldības ceļu uzturēšanu, 
esam raduši iespēju novada mājaslapā 
publiskot ceļu karti un paveikto darbu sa-
rakstu. Visi ceļu darbi - sniega šķūrēšana 
un kaisīšana ziemā, greiderēšana pavasa-
ros un vasarā, visa veida ceļu un ielu uz-
kopšana - šobrīd tiek publicēti mājaslapas 
sadaļā Ceļu uzturēšana novadā. Aplūkojot 
ceļu karti un pielikumus, iedzīvotāji var 
uzzināt, kurš ir pašvaldības, kurš valsts 
ceļš, un kas tiek vai tiks darīts, lai to uztu-
rētu kārtībā.

 Šobrīd notiek diezgan asas sarunas ar 
Satiksmes ministriju, AS Latvijas valsts 
ceļi un projektētājiem par Via Baltica re-
konstrukciju. Esam saskaņojuši caurteku 

un nobrauktuvju ierīkošanu, bet ir dom-
starpības par plānoto veloceliņu izbūvi, 
kas nu piemirsusies. Mēs uzstājam un 
Via Baltica projektētājiem un būvētājiem 
esam pateikuši, ka bez veloceliņiem mēs 
šo projektu nesaskaņosim. Ceru, ka rezul-
tāts būs pozitīvs un veloceliņš no Svētcie-
ma līdz Ainažiem būs. 

 Esam aicinājuši Satiksmes ministrijas 
pārstāvjus pastāstīt novada cilvēkiem par 

ātrgaitas dzelzceļa iespējamo būvniecību 
novadā. Šobrīd saņemta vēstule, kas nosa-
ka apgrūtinājumus teritorijām, ko nākotnē, 
iespējams, šķērsos Rail Baltica dzelzceļš. 
Pašvaldības skatījumā šobrīd nav pamata 
uzlikt apgrūtinājumu, jo līdz 2015. gada 
beigām plāno veikt pētījumu, pēc tam no-
tiks sabiedriskā apspriešana. Nevienam 
nav skaidrības, ko Rail Baltica dos vai ne-
dos Salacgrīvas novadam. 

 Ļoti intensīvi šobrīd tiek strādāts pie 
novada attīstības programmas. Plānotajās 
tikšanās reizēs ar iedzīvotājiem noteikti 
runāsim par šo jautājumu, jo ļoti svarīgi 
uzzināt, ko ļaudis gribētu redzēt novada 
nākamajā attīstības programmā, kas būtu 
aktuāls viņiem.

 Piekrastes pašvaldību apvienība panā-
kusi vienošanos ar Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības un Finanšu ministriju, 
ka piekrastes teritorija tiek uzskatīta par 
īpaši svarīgu. Nākamajā plānošanas pe-
riodā tās infrastruktūras attīstībai būs pa-
redzēti 33 miljoni latu – konkrēti līdzekļi, 
ko varēs izmantot tieši infrastruktūrai –  
noejām, takām, labiekārtošanai utt. Šobrīd 
rit sarunas, kā proporcionāli sadalīt šos lī-
dzekļus starp pašvaldībām. 

 Lai sakārtotu piekļuves iespējas jūrai 
Liepupes pagastā, sāksim eksperimen -
tu – centīsimies izveidot (juridiski panākt) 
2 ofi ciālas noejas uz jūru. Viena no tām ir 
pretī Brīvnieku stigai, jo tur ir veloceliņš, 
bet noejas trūkums traucē tūristu un atpūt-
nieku plūsmai. 

 Nupat parakstīts līgums par Zvejnieku 
parka stadiona rekonstrukcijas darbiem, 

pavisam drīz sāksies Ainažu kultūras 
nama zaļās zāles remonts. Noslēdzies ie-
pirkums par promenādes iekārtošanu Sa-
lacas labajā krastā. Rit Jauniešu iniciatīvas 
centra būvniecība un mūzikas un mākslas 
skolas renovācija. Iesākto darbu ir daudz.

 Noslēdzies konkurss, un esam izvēlēju-
šies jaunu enerģētiķi. Ceru, ka nākotnē iz-
veidosies laba sadarbība un mūsu zaļajam 
novadam būs jaunas iespējas kļūt par vietu 
jaunām, inovatīvām un zaļām idejām. 

 Šobrīd vakants ir novada galvenā arhi-
tekta amats, esam izsludinājuši konkursu 
Zvejnieku parka pārvaldnieka amatam.

 Aprīlī ar festivāla Positivus organizato-
riem parakstīsim līgumu par sadarbību vēl 
uz 10 gadiem. Redzams, ka festivāls attīs-
tās, šogad tas notiks 3 dienas. Vēl 10 gadu 
šis festivāls grib sevi redzēt Salacgrīvā un 
arī mēs to vēlamies.

 Pašvaldības domes ārkārtas sēdē pie-
ņēmām lēmumu apturēt digestāta lagū-
nas būvniecības procesu Liepupē un sākt 
sabiedrisko apspriešanu. Uzskatu, ja 100 
cilvēku parakstījuši protesta vēstuli, jau-
tājums par sabiedriskās apspriešanas ne-
pieciešamību nav diskutējams. Ir jārunā 
ar sabiedrību, jātiekas ar iedzīvotājiem, 
lai atrisinātu visus neskaidros jautājumus. 
Izskatot šo projektu, biju pārsteigts, ka tas 
bija akceptēts. Nav stāsts tikai par pašu la-
gūnu, bet par transportu, ceļiem un piekļū-
šanu. Arī tas jārisina. Lai nepieļautu šādas 
nesaprašanās, esam izveidojuši darba gru-
pu, kas turpmāk izskatīs katra plānotā sa-
biedriskā objekta būvniecību un lems par 
sabiedriskās apspriešanas nepieciešamību. 

Novadā šobrīd svarīgākais - stāsta
domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs

 Vispirms par padarīto pagāju-
šajā gadā. Sociālā dienesta darbs 
vērsts 3 darbības virzienos: sociālā 
palīdzība, sociālie pakalpojumi un 
sociālais darbs. Sociālās palīdzības 
pabalstos 2012. gadā kopā izmak-
sāti 91 804,55 lati. Visvairāk no 
budžeta tērēts garantētā minimālā 
ienākuma (GMI) līmeņa nodroši-
nāšanai. Gada laikā GMI pabalstu 
saņēma 291 persona, no sociālā 
budžeta izmaksāti 39 768,88 lati. 
2012. gadā GMI pabalsta apmērs 
pieaugušai personai bija 40 latu, 
bērnam - 45 lati, un valsts pašval-
dībai atmaksāja 50% no izmaksātā 
pabalsta summas. Šogad pabalsta 
apmērs pieaugušajam un bērnam 
ir 35 lati un pabalstu izmaksā no 
pašvaldības budžeta. Dienesta dar-
binieki veikuši lielu darbu, lai mo-
tivētu ilgstošos GMI pabalsta saņē-
mējus meklēt darbu. Salīdzināšanai 
piemērs - ja 2012. gada janvārī 
GMI pabalstos izmaksāja 4586,17 
latus, tad šajā janvārī 1277,21 latu.
 Dzīvokļa pabalstu saņēma 415 
personu, tam iztērēti 8357,58 lati, 
bezmaksas ēdināšana skolās un 
pirmsskolas izglītības iestādēs tika 
nodrošināta 242 bērniem no trūcī-
gām un daudzbērnu ģimenēm - tam 
iztērēts 16 517,80 latu. Veselības 
aprūpes pabalstu kopā saņēma 112 
personu un tika izlietots 4130,81 
lats, 146 skolēniem obligātās izglī-
tības nodrošināšanai, sākot jauno 
mācību gadu, iztērēti 4199,06 lati.
 Citos pabalsta veidos (sociāla-
jai rehabilitācijai ārkārtas situācijā, 
apbedīšanas un piedzimšanas gadī-
jumos u.c. pabalstos), ko piešķir, 
neizvērtējot personas ienākumus, 
iztērēti 8226,22 lati, vienreizē-
jos pabalstos ārkārtas situācijā 17 

personām izmaksāts 3465,21 lats. 
Audžuģimenēm, kurās ievietoti 11 
novada bērni, izmaksāti 11 761,92 
lati, bāreņiem un bez vecāku gā-
dības palikušiem bērniem, kuri 
turpina mācības, pēc ārpusģime-
nes aprūpes izbeigšanās izmaksāti 
3603,29 lati.
 Pērn dienests izsniedzis 503 trū-
cīgo un 33 maznodrošināto personu 
izziņas.
 Novadā mājas aprūpes pakalpo-
jumu saņem 23 personas un pakal-
pojumu sniedz 22 aprūpētāji. 2012. 
gadā aprūpei mājās iztērēts 6062,50 
latu.
 Rehabilitācijas pakalpojumus – 
psihologa konsultācijas par valsts 
budžeta līdzekļiem - saņēmuši 10 
bērni, tam izlietots 950 latu.
 Ilgstošās sociālās aprūpes iestā-
dēs pakalpojumus saņem 27 novada 
vientuļas personas, kuras vecuma 
vai slimības dēļ nevar sevi aprūpēt. 
Par veco ļaužu aprūpi savstarpējos 
norēķinos iztērēti 51 508 lati. 
 Veicot sociālo darbu ar ģimeni, 
pērn tika organizētas atbalsta grupu 
nodarbības, ko vadīja dienesta spe-
ciālistes Zane Paegle, Līvija Bērzi-
ņa un Guna Paegle. Šogad plānotas 
vairākas izglītojošas atbalsta gru-
pas nodarbības bezdarbniekiem un 
apmācība vecākiem. Sociālās dar-
binieces Liepupes pārvaldē Guna 
un Līvija plāno rīkot 10 nodarbību 
vecākiem Bez pēriena. Kā ar mīles-
tību un cieņu noteikt bērnam robe-
žas.
 Sadarbībā ar biedrībām tiek plā-
notas atbalsta grupas nodarbības 
jaunajām māmiņām ar mērķi apgūt 
ikdienas prasmes. Grupu nodarbī-
bās plānots pieaicināt mediķi, pa-
vāru u.c. speciālistus.

 Valsts Sociālajam dienestam de-
leģējusi jaunu pienākumu - izvērtēt 
un piešķirt asistenta pakalpojumu. 
To ir tiesības saņemt:

 personai ar I un II invaliditātes 
grupu, pamatojoties uz Veselī-
bas un darbaspēju ekspertīzes ār-
stu valsts komisijas atzinumu par 
asistenta pakalpojuma nepiecie -
šamību;

 personai no 5 līdz 18 gadu ve-
cumam ar invaliditāti, pamatojoties 
uz Valsts komisijas atzinumu par 
īpašas kopšanas nepieciešamību 
sakarā ar smagiem funkcionālajiem 
traucējumiem.
 Lai saņemtu asistenta pakalpoju-
mu, persona vai tās likumiskais pār-
stāvis Sociālajā dienestā iesniedz:

 rakstisku iesniegumu par asis-
tenta pakalpojuma piešķiršanu un 
uzrāda personu apliecinošu doku-
mentu; 

 komisijas atzinumu par asisten-
ta pakalpojuma nepieciešamību, 
ja asistenta pakalpojumu pieprasa 
persona, kura ir vecāka par 18 ga-
diem;

 par īpašas kopšanas nepiecie-
šamību sakarā ar smagiem funkci-
onāliem traucējumiem, ja asistenta 
pakalpojumu pieprasa bērnam no 
5 līdz 18 gadu vecumam.
 Sociālais dienests 1 mēneša lai-
kā izvērtē un pieņem lēmumu par 
asistenta pakalpojuma apjoma un 
ilguma piešķiršanu vai atteikumu. 
Tuvāku informāciju par asistenta 
pakalpojuma saņemšanas kārtību 
un ilgumu varat saņemt pie sociālās 
darbinieces Ingas Līces, pa tālruni 
64071980 vai mob. tālr. 29157673. 

Anita Holma,
Sociālā dienesta vadītāja

Par sociālo palīdzību un
sociālajiem pakalpojumiem

Veiksmīgas 
komunikācijas 

veidošanās
 Salacgrīvas novada pirmsskolas izglītības skolotāju me-
todiskā apvienība pirmsskolas izglītības iestādē Vilnītis or-
ganizēja izglītojošu semināru Pedagogu komunikācijas un 
ikdienas saskarsmes prasmju stiprināšanas treniņš. Tēma 
ļoti aktuāla, tādēļ seminārā piedalījās pedagogi no Ainažu 
pamatskolas, Ainažu PII Randa, Liepupes un Salacgrīvas vi-
dusskolas un visi pedagogi no PII Vilnītis ar fi liālēm Korģenē 
un Svētciemā. Semināru vadīja Drošas skolas vadītāja psi-
holoģe Mg. psych. Gunita Kleinberga. Semināra dalībnieki 
izspēlēja dažādas ikdienas situācijas un tās nofi lmēja, bet pēc 
tam izskatīja sagatavoto videomateriālu. Tā radās iespēja no 
malas vērot un analizēt, kā veidojas pozitīva komunikācija, 
kā veidojas veiksmīga saruna par problemātiskiem jautāju-
miem, nemeklējot vainīgos un citam citu neaizskarot.
 Labu komunikāciju mācāmies visu mūžu, tomēr jāatzīst, 
ka ikdienā bieži piedzīvojam situācijas, ka, vēloties vēstīt 
kaut ko vienu, sarunas dalībnieki sapratuši pavisam kaut ko 
citu. Ja sarunas laikā esam satraukti par kaut ko, bieži vien 
savu personisko problēmu nomākti, tas atspoguļojas mūsu 
sejā. Svarīgi apzināties, ka komunikācijas procesā vispirms 
mēs dzirdam tieši runas intonāciju un redzam sarunbiedra iz-
teiksmi. Sarunas saturs parasti paliek otrajā plānā. Tā rodas 
lieka nesaprašanās, apvainošanās, dusmas, nevajadzīgi kon-
fl ikti. 
 Kā zināms, labai komunikācijai ir liela nozīme arī bērnu 
attīstībā. Bērns mācās, vērojot pieaugušos. Tādēļ vērts aizdo-
māties, kā ar bērnu sarunājamies un kā pret viņu izturamies 
gan ģimenē, gan pirmsskolas izglītības iestādē, gan skolā. 
Vai bērnam viegli uztvert un saprast pieaugušo, vai viņš jūtas 
droši sarunas laikā? Vai bērnam veidojas sajūta, ka viņš ir 
nozīmīgs? Vai viņam ikdienā tiek dots laiks un iespēja sevis 
izvērtēšanai? Vai pieaugušais sniedz atbalstu bērna darbī-
bām, vai bērns jūtas svarīgs, novērtēts, pamanīts? Vai dodam 
bērnam iespēju mācīties rīkoties ar cerībām uz uzvaru? Vai 
mācām bērnam priecāties par citu laimi, vai bērns sajūt pie-
augušā prieku, esot kopīgā darbībā?
 Biežāk uzsmaidīsim cits citam, jo labvēlīga sejas izteik-
sme un smaids ir veiksmīgas ikdienas saskarsmes ķīla!

Ligita Dambe,
pirmsskolas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, 

Mg. paed.
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 8. martā Salacgrīvas novada pirmssko-
las mūzikas skolotājas tikās Liepupes vi-
dusskolā metodiskās apvienības seminārā. 
Tā mērķis – vērot tematisko pasākumu 
norisi, analizēt scenārija gaitu un scenārija 
veidošanas pamatprincipus, lai katra akti-
vitāte, kas organizēta bērniem, būtu jēgpil-
na, audzinoša un izglītojoša.
 3 - 4 gadīgo grupā bērnu vecmāmiņas 
bija aicinātas uz Cepuru balli. Viešņas 
pulcējās jauki izdekorētā zālē, rotājušās 
ar savdabīgām galvassegām. Grupas sko-
lotājas Marika Skuja un Gundega Ābolti-
ņa pasākuma ievadā pastāstīja par cepuru 
vēsturi un lietošanas tradīcijām. Tad, brau-
cot cauri dažādām tuvējās apkārtnes pietu-
rām, uz balli ar jautrām dziesmām un de-
jām ieradās bērni. Sarīkojuma kulminācijā 
viņi aicināja savas vecmāmiņas uz kopīgu 
deju, lai labāk varētu aplūkot interesantās 
cepures. Smaids rotājās svētku dalībnieku 
sejās, un vecmāmiņu rokās iegūlās bērnu 
gatavotas dāvaniņas – mazi tomātu stādi-
ņi, kas par šo jauko svētku brīdi atgādinās 
visu vasaru, nesot bagātu ražu.

 5 - 6 gadīgo grupa kopā ar skolotājām 
Ramonu Gūtmani un Inesi Keišu aicināja 
savas vecmāmiņas uz pavasara balli. Viņi 
iepriecināja klātesošos ar skanīgām dzies-
mām, brašu dejas soli un mīļām dzejas rin-
dām. Bērni kopā ar vecmāmiņām dejoja, 
dziedāja, svinēja pavasari. Apsveikuma 
vārdus svētkos teica skolas direktors Žanis 
Andže.
 Semināra turpinājumā pirmsskolas mū-
zikas skolotājas apsprieda vēroto, saņēma 
jaunus metodiskos materiālus nodarbību 
vadīšanai, apmainījās ar svētku scenāri-
jiem, guva jaunas idejas ritma orķestru 
veidošanā. Liels paldies enerģiskajai un 
radošajai Liepupes vidusskolas pirmssko-
las mūzikas skolotājai Solveigai Bokai, 
kura dalījās ar kolēģēm savā daudzos dar-
ba gados uzkrātajā pieredzē! Tikai pārņe-
mot labāko pieredzi, mēs varam pilnveidot 
savas pedagoģiskās prasmes un uzlabot 
sava darba kvalitāti kopumā!

Ligita Dambe,
pirmsskolas metodiskās apvienības 

vadītāja, Mg. paed. 

Pirmsskolas mūzikas 
skolotājas tiekas Liepupē

 Februāra pēdējā sestdienā Salacgrīvā, 
Lienes konditorejā notika vēl nebijis pa-
sākums – fotostudiju atklāja salacgrīvietis 
Kārlis Miksons. 
 Savas idejas realizēšanai fi nansējumu 
deviņpadsmitgadīgais Kārlis guva, pieda-
loties Salacgrīvas novada jauniešu biznesa 
plānu komercdarbības uzsākšanai konkur-
sā. Kopā ar vēl diviem projektiem Kārļa 
iesniegtais guva atbalstu piektajā projektu 
kārtā. 
 Jaunieša ideja izveidot Salacgrīvā foto-
studiju, kas sniegtu novada iedzīvotājiem 
un viesiem kvalitatīvus un daudzpusīgus 
fotopakalpojumus, nu ir īstenota. Par do-
mes piešķirto fi nansējumu – 2000 latiem – 
Kārlis iegādājies jaunu fotokameru, zib-
spuldzi, fotostudijas aparatūru, dažādus 
atstarotājus un veicis nelielu remontu stu-
dijas – salona telpās, kas atradīsies viņa 
dzīvesvietā Dīriķu ielā. 
 Atklājot savu fotostudiju - salonu Ēna, 
Kārlis teica: - Šī doma par fotostudijas iz-
veidi man radās jau 2009. gadā, kad sāku 
darboties fotobiedrībā. Kādu brīdi doma 
gan nedaudz bija apsīkusi, bet šogad, pa-
teicoties Sanitai, tā atkal uzplauka un nu 
jau īstenojusies.
 Pirmā Kārli sveica konditorejas saim-
niece Liene: -  Lai veicas un visi tavi sapņi 
piepildās. Lai viss izdodas! Grūtos brīžos 
nenokar degunu, lai idejas rosās! Salacgrī-
vas vidusskolas direktora vietniece mācību 
darbā Sanita Šlekone sacīja: - Kad sākām 
projektu vadības nodarbības Salacgrīvas 
vidusskolā, es pat necerēju uz tik ātriem 
un veiksmīgiem rezultātiem. Bet citādi jau 

nemaz nevar būt, ja Kārlis kaut ko dara. 
Nu Salacgrīvā ir par vienu jaunu uzņē-
mumu vairāk. Paldies par atbalstu domei, 
paldies Kārļa vecākiem un vecvecākiem. 
Tu esi ļoti uzņēmīgs, atbildīgs cilvēks, kurš 
nebīstas no grūtām lietām. Paldies, ka esi 
tik daudz izdarījis un citus iedvesmojis lie-
liem darbiem. Nevar neizdoties, ja cilvēks 
darbā ieliek savu sirdi. Sveikt savu kolēģi 
bija atnākuši arī fotobiedrības Salacgrīva 
dalībnieki. Viņi vēlēja izturību un prieku 
iesākto turpināt, atgādināja, ka ir gatavi 
vienmēr palīdzēt un pieteicās pastrādāt 
nule tapušajā salonā. Imants Klīdzējs 
uzsvēra: - Ideja bija izauklēta, tāpēc to 
izdevās tik ātri realizēt. Tas ir brīnišķīgi, 
ka Salacgrīvā kaut kas notiek. Katra 
šāda jauna darbošanās kuplina mūsu 
sadzīvisko un kultūras jomu. Tu dzirdēsi 
daudz labu vārdu un komplimentu, bet 
nedrīkst ļauties pašapmierinātībai. Ja esi 
uz viļņa, ir jāturas, nav jābaidās nokļūt 
lejā, bet vienmēr jābūt gatavam atkal cel-
ties uz augšu.
 Gandarīta bija arī Kārļa māmiņa Īrisa: 
- Lai darbojas! Iespējams, ka būs arī 
peļņa, ne tikai mīnusi. Mēs atbalstām viņa 
uzņēmību. Vislielākais prieks par brāļa 
studiju ir mazajai māsai Viktorijai, kurai 
ļoti patīk fotografēties.
 Šobrīd Kārlis mācās Salacgrīvas vidus-
skolas 12. klasē, nākotnē studēs žurnā-
listiku un brīvajās dienās un vasarās no-
darbosies ar fotografēšanu studijā un fo-
tosesijām brīvā dabā. Jaunietis ir pārlieci -
nāts – klienti būs! 

Ilga Tiesnese

Kārli, lielos fotodarbus uzsākot, sveic vecmeistars – fotogrāfs Arvīds Šimis

Kārlis atklāj fotostudiju
 Marta pirmajā sestdienā Salacgrīvas 
kultūras namā notika sirsnīgs, mīļš un 
labestīgs pasākums. Pateicoties svētcie-
mietes Marijas Grigorjevas iniciatīvai un 
atsaucīgu cilvēku atbalstam, labdarības 
tirdziņā un pēc tam koncertā Gaisma pul-
cējās cilvēki, lai palīdzētu atveseļoties sa-
lacgrīvietim Sandim Keiselim, puisēnam, 
kurš slimo ar bērnu cerebrālo trieku.
 Lai palīdzētu Sandim un priecētu sa-
lacgrīviešus, uzstājās māsas Liepiņas no 
Alojas. Kopā ar Laini, Lieni un Leldi bija 
viņu māmiņa Kristīne, kura dāvāja Sanda 
māmiņai pašas gatavoto svētbildi, vēlot 
izturību, mīlestību un sapratni. Koncertā 
dziedāja arī Liepupes vīru ansamblis - 
Juris, Guntis, Andris, Kaspars un Agris. 
Savukārt  tirdziņā par ziedojumiem varēja 
iegādāties svētciemiešu, salacgrīviešu un 
Rīgas draugu sarūpētas lietas. 
  Koncerta vadītāja Evija Keisele, uz-
runājot sanākušos, teica: - Vēlos jūs saukt 
par koncerta «Gaisma» draugiem. Ne-
senajā Sveču dienā svecīte ir aizdegta, 
un mēs vēlamies, lai šis koncerts būtu kā 
liela svece un jūs būtu svecītes, kas pēc 
koncerta pasaulei nestu arvien lielāku 
gaismu. Nesiet to savās mājās, ģimenēs, 
darbavietās! Lai visiem viss izdodas, esiet 
labestīgi un labsirdīgi cits pret citu! Pa-

teicības vārdus atbalstītājiem, mūziķiem, 
skatītājiem un ziedotājiem sacīja vislielā-
kā šī pasākuma gaismiņa M. Grigorjeva. 
Viņa pastāstīja, ka visa saziedotā naudiņa 
tiks veltīta Sandim, kurš brauks ārstēties 
uz Sanktpēterburgu. - Pēc pēdējā ārstnie-
cības kursa ārsti teica, ka Sandis varēs 
staigāt. Ir speciālas ortozes, ar kuru pa-
līdzību puisēns var jau pusstundu stāvēt. 
Tagad viņš brauks un mācīsies staigāt so-
līti pa solītim, - viņa pastāstīja. Marija pār-
liecināta, ka ir vajadzīga vēlme palīdzēt, 
jo allaž  atradīsies cilvēki, kuri neatteiks 
padomu, idejas un savu atbalstu. Īpašu 
paldies viņa teica lielākajam ziedotājam – 
Salacgrīvas novada domei, tāpat pateicās 
labdarības fondam Ticība, Cerība, Mīles-
tība, novada domes Sociālajam dienestam, 
lielajiem un mazajiem svētciemiešiem, sa-
lacgrīviešiem un rīdziniekiem par mantām 
labdarības tirdziņā.
 Pēc koncerta katrs tā apmeklētājs gaisā 
palaida dzelteno cerību balonu, kas aug-
šup un gaismā aiznesa vēlēšanās. 
 Vēlēsim Sandim veselību un izturību, 
jo Sanktpēterburgas ārsti puisīti uz atkār-
totu ārstēšanu gaida jau šomēnes. Ar jūsu 
palīdzību mēs dāvinām bērniem kustības 
prieku! Paldies visiem!

Ilga Tiesnese

Labdarības koncerts 
Salacgrīvas

kultūras namā

Šī pasākuma galvenā organizatore Marija Grigorjeva (no labās) un Sandis ar savu māmiņu 
teic lielu paldies visiem, kuri viņus atbalsta un palīdz

 5. martā Liepupes 
bibliotēkā pulcējās in-
teresenti, kuri vēlējās 
tikties ar senu latviešu 
mūzikas instrumentu 
pārzinātāju Valdi Ander-
sonu. Viņš iepazīstināja 
klātesošos ar ermoņiku 
Ieviņa, kas kādreiz ražo-
ta Rīgā. Uzzinājām par 
seno instrumentu vēs-
turi un to, ka senāk bez 
dziesmām nebija iedo-
mājami ne svētki, ne arī 
darbs. Latvieši spēlēja 
dažādus mūzikas instru-
mentus, ko mūsu senči 
izgatavoja paši. 
 Ieviņas spēli spēj demonstrēt vairs tikai 
daži vecākās paaudzes muzikanti. Valdis ir 
viens no tiem, kurš spēlē šo instrumentu, 
un visiem bija iespēja ieklausīties tā ska-
ņās. Pazīstot melodiju, varējām pievieno-
ties ar dziesmām. Interesants bija arī V. 

Muzikālā pēcpusdiena
Ar smaidu pretī pavasarim

Andersona stāsts par 40 darba gadiem vīru 
vokālajā ansamblī Arājs.

Sarmīte Zvīne,
Liepupes bibliotēkas vadītāja
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 Par spīti salam un negantajam vējam,  
2. marta vakarā Lauvu tautas namā pulcē-
jās tuvāki un tālāki viesi, lai svinētu nama 
15. dzimšanas dienu. Visus šos gadus kopā 
ar Lauvu namu ir tā vadītāja Indra Kauli-
ņa. - Jubilejas vakaru man gribas pavadīt 
kopā ar tiem, kuri bijuši blakus man visus 
šos gadus. Tas nav maz! It īpaši, ja tas viss 
sākts no nekā. Mana meita šorīt sacīja: 
„Mammu, mēs tev esam trīs bērni – brālis, 
es un tautas nams”. Laikam jau tā arī ir! - 
atklājot vakaru, atzinās Indra. Viņa visus 
mudināja: - Saliksim pagātni pa plaukti-
ņiem, sakārtosim domas, nosvērsim labo 
un slikto, nomazgāsim spārnus, apzāģēsim 
spīta radziņus, satiksimies ar sirdsapziņu, 
piezvanīsim dvēselei un apjautāsimies, kā 
klājas, pārvarēsim nevaļas grāvjus, pa-
dzersim tēju ar nokavētajiem saulrietiem, 
ieskatīsimies patiesībai acīs, varbūt izsolē 
pārdosim grēkus un neaizmirsīsim mīlēt 
kā vienmēr. 
 Īpašā jubilejas prezentācijā vakara viesi 
atcerējās, kā viss 1997. gadā sākās, kā tika 
svinēta 5., kā 10. dzimšanas diena un kas 
noticis Lauvās pēdējo 5 gadu laikā. 
 Lielais pārvērtību laiks tautas namā sā-
kās 2008. gadā ar logu nomaiņu 2. stāvā. 
2010. gadā, īstenojot Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai projektu, 
renovētā ēka ieguva jaunu seju – fasādi un 
cepuri – jumtu. Lielo talku laikā lauvieši 
sakopa tautas nama apkārtni un Svētupes 
krastus. 2011. gada vasarā jaunieši uzlika 
basketbola grīdu, pērn kopā ar biedrību 
Svētupes Lauva īstenots Hipotēku bankas 
atbalstīts projekts Sakārtotas vides veido-
šana Dižlauvās – iekārtota atpūtas vieta 
un labiekārtota tautas nama sētas puse. 
Pateicoties projektam par vietējo kultūras 
centru attīstību, lauvieši tikuši pie ekrā-
na, projektora, datora, mūzikas centra un 
krēsliem. Par to, kas darīts, kur būts, kas 
redzēts šo gadu laikā, stāstīja ne tikai uz 
lielā ekrāna redzamās bildes, bet arī kat-
ram gadam veltītajā mapītē saliktie mate-
riāli. 
 Tautas nama saimniece teica lielu pal-
dies tiem, kuri palīdzējuši īstenot projek-
tus, – projektu vadītājai Sarmai Kacarai, 
juristei Ditai Lejniecei, Liepupes tautas 
nama vadītājam Andrim Zundem un sa-
vam dēlam Dainim. Piemiņas dāvaniņas 

un ziedus saņēma arī basketbola grīdas bū-
vētāji Zanda, Juta, Linda un Toms, apkārt-
nes saimnieks Gatis, padomdevēja Māra, 
kaimiņiene Dagnija, kolēģe Laila, Ligita, 
malkas šķūņa saimnieks Uģis, izpalīdzīgā 
SIA Jaunarkādijas, atsaucīgais Aldonis, 
lielā māsa – Salacgrīvas kultūras nama 
vadītāja Pārsla un novada priekšsēdētā-
ja vietniece kultūras, izglītības un sporta 
jomā Dace.
 Kad bija izteikti paldiesvārdi un pa-
rādīts, kā gājis šajos 15 gados, laiks bija 
saņemt dāvaniņas un ieklausīties sveicē-
ju sacītajā. Novada domes priekšsēdētā-
ja vietniece izglītības, kultūras un sporta 
jomā Dace Martinsone, sveicot jubilāru, 
sacīja: - Šie 15 gadi apliecina to, ka Lau-
vās tautas nams ir vajadzīgs, savukārt tam 
vajadzīga Indra. Lai daudz jauku piedzī-
vojumu un priecīgu brīžu kopā! Vēlu, lai 
Lauvu saimei piepildās sapņi un vēlmes, 
lai tautas nams kļūtu tāds, kādu to iece-
rējusi Indra! Suminot gaviļnieku, Pārsla 
Dzērve teica: - Šeit esot, vienmēr jūtams 
mājīgums, siltuma, omulības un pleca 
sajūta. Jūsu baltajā namā visi var sanākt 
kopā, tur dzimst idejas un labie darbi. Ļoti 
daudz kas šeit ir jūsu pašu roku veikts. At-
liek Indrai turēt gaišus logus, sakurt krās-
nis un svētku reizē celt galdā kliņģeri! 
 Labus vārdus par kopābūšanu un laba-
jiem darbiem Indrai sacīja ne tikai biedrī-
bas Svētupes Lauva vadītāja Laila Rozen-
berga, bet arī vietējie. Nedaudz samulsusi, 
Indra pasmēja, ka jūtoties kā savā dzimša-
nas dienā. Pēc kopīgi dziedātām dziesmām 
Indra tiešām visus cienāja ar dzimšanas 
dienas kliņģeri, viesi iepazinās ar tautas 
nama vēsturi, sarunājās un pamazām no-
skaņojās vakara ballei kopā ar mūziķiem 
no grupas Merc.
 - Uz šejieni patīkami atnākt. Lauvas 
man ir sirdij tuvas, jo te pavadīta bērnība 
un jaunība. Tagad, kad atkal esmu atgrie-
zies laukos, bieži nāku šurp, jo te satieku 
pazīstamus cilvēkus, - tā par tautas namu 
saka Aldonis Cīrulis. Savukārt Dagnijai 
Rozenbergai tautas nams ir vieta, kur at-
pūsties – kopā aizbraukt, kopā padarīt kaut 
ko. Arī Mārai Lejniecei ir savs sakāmais: 
- Tautas nams ir tā uguntiņa, kas šo vie-
tu uztur pie dzīvības, aicina šurp atnākt 
cilvēkus, satikt citam citu un palīdzēt. Na-

Lauvu tautas namam – 15

Tautas nama vadītā-
ju sveic un izturību 
novēl arī novada 
domes priekšsēdē-
tāja vietniece Dace 
Martinsone (no labās), 
projektu vadītāja 
Sarma Kacara un 
Salacgrīvas kultūras 
nama vadītāja Pārsla 
Dzērve

Paldies vārdus un 
laba vēlējumus 

Lauvu tautas nama 
saimniecei Indrai 

Kauliņai (no labās) 
teica biedrības 

Svētupes Lauva 
vadītāja Laila 

Rozenberga

mam paveicies ar Indru. Viņai piemīt ta-
lants uzrunāt tā, ka atteikt ir neiespējami. 
Indra arī dzejā prot sameklēt tās rindas, 
kas uzrunā, māk visu noformēt un sakār-
tot. Dod, Dievs, mums pārējiem prātu un 
vēlmi palīdzēt, atbalstīt, nākt un darīt!

 Arī es vēlu daudz laimes dzimšanas 
dienā Lauvu tautas namam un Indrai, jo 
tie ir svētki padarītajiem darbiem, īsteno-
tajām iecerēm un piepildītajiem sapņiem! 

Ilga Tiesnese

 Pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda 
un Salacgrīvas novada domes atbalstam, 
Salacgrīvas vidusskolā rit projekts Radošo 
literāro darbnīcu organizēšana Salacgrī-
vas novadā. Februārī Salacgrīvas vidus-
skolā viesojās Latvijā pazīstami literāro 
darbu autori: Iveta Ratinīka, Māris Run-
gulis, Evita Sniedze un Valentīns Luka-
ševičs. Katrs autors vadīja savu radošo 
literāro darbnīcu dažādos literatūras žan -
ros – dzejā, prozā, dramaturģijā. Darb-
nīcās tika uzklausīta autoru pieredze un 
veikti praktiski uzdevumi - piemēram, no-
skaidroja, cik dažādos veidos var nosaukt 
cilvēka iekšējās pasaules izjūtas. Iepazīsti-
not klātesošos ar dzejas veidošanas speci-
fi ku, V. Lukaševičs norādīja: - Dzeja tāpat 
kā kaklarotas var pastāvēt visdažādākajās 
formās – praktiska, bet bez skaistuma, 
skaista, bet bez praktiska pielietojuma, 
pārāk īsa vai pārāk gara... Dzeja jāraksta 
ar sirdi, jo tikai tad tā spēs sasniegt sirdis.
 Katrs vidusskolu apmeklējušais autors 
atstājis tur paliekošas vērtības – skolēniem 
plašāku redzesloku latviešu literatūrā, lite-
rāro darbu veidošanā, jaunu pieredzi, iepa-
zīstot Latvijā pazīstamu daiļdarbu autorus. 
Bērniem un jauniešiem tas ir ieskats latvie-
šu literatūras pasaulē, iespēja pārbaudīt sa-
vus spēkus uzdevumos, kādus veic augst-
skolu studenti, un pašiem izmēģināt savus 
spēkus literatūras pasaulē. Daudzi atzina, 
ka šis uzdevums nemaz nav bijis viegls. 
Viens no galvenajiem uzdevumiem, ko 

Salacgrīvas vidusskolā turpinās
radošās literārās darbnīcas

minēja visi radošo darbnīcu vadītāji, ir 
pavisam vienkāršs – lasīt. Iespējami vai-
rāk un dažādāku literatūru. Mūsdienās, 
kad grāmata lielai daļai bērnu un jauniešu 
šķiet tikai traucēklis līdz kārotajai atzīmei 
vai datorspēlei, jāatceras, ka katra grāma-

ta ir kā neliels, bet ļoti svarīgs pakāpiens 
pretī izaugsmei. Katrs jauns oriģināldarbs 
ir solis pretī ne tikai personiskajai, bet arī 
kopējai attīstībai literatūras nozarē. Tāpēc 
Salacgrīvas vidusskolas mērķis ir motivēt 
jauno paaudzi pievērsties literatūrai un at-

gādināt, ka mīlestība pret to nekad nevar 
atnākt par vēlu...

Sanita Šlekone,
Salacgrīvas vidusskolas direktora 

vietniece izglītības jomā
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 1. martā Salacgrīvas muzejā notika 
grāmatas Spirta jūra. Kontrabanda Balti-
jas jūrā starp diviem kariem prezentācija 
un izstādes Spirta kontrabandisti atklā -
šana. 
 Par grāmatu stāstīja Bauskas muzeja 
vēstures nodaļas speciālists un vadītājs 
Aigars Urtāns. Grāmata tapusi sadarbībā 
ar igauņu kolēģiem - tēvu un dēlu Pulla-
tiem. Igaunijā Spirta kontrabanda izdota 
2011. gadā un pēc tās prezentācijas Lat-
vijā radusies doma to tulkot un pievienot 
materiālus par spirta kontrabandu Latvijā. 
Sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitā-
tes Starptautisko ekonomisko sakaru un 
muitas institūtu spirta kontrabandas pro-
cesu pētniecību A. Urtāns bija sācis jau ie-
priekš, atlika vien salikt pareizos akcentus. 
Apmēram gada laikā tapa materiāls grā-
matai latviešu valodā. Atšķirībā no igauņu 
varianta latviešu izdevumā ir sadaļa Spirta 
kontrabandas tēlojums latviešu daiļlitera-
tūrā - citāti no Viļa Lāča Zvejnieka dēla, 

lugas Bāka uz salas un Anšlava Eglīša un 
Jāņa Oša darbiem. 
 A. Urtāns uzsvēra, ka Latvijā šo nele-
gālo rūpalu piekopuši ļaudis Liepājas un 
mūsu pusē, savukārt Igaunijā ar kontra-
bandu nodarbojās lielākā daļa piekrastes 
un salu iedzīvotāju. Milzīgā cenu starpība, 
stingrā legālā spirta aprites uzraudzība un 
1925. gada sausais likums Latvijā radīja 
spirta kontrabandu. Lai mazinātu alkohola 
trūkumu, tālaika uzņēmīgi cilvēki izdomā-
ja dažādus spirta izplatīšanas veidus. Grā-
matas autors noskaidrojis, ka Vidzemes 
piekrastes spirta barons bijis Jūlijs Snie-
dze, bet Pērnavas spirta kontrabandistu 
grupējumu Salacgrīvā un Ainažos vadījuši 
brāļi Mikelmaņi.
 Spirta jūras prezentācija jeb atvēršanas 
svētki notika reizē ar Igaunijas Jūrmal-
nieku muzeja ceļojošās izstādes Spirta 
kontrabandisti atklāšanu. Izstāde stāsta 
par šo aizliegto rūpalu pagājušā gadsimta 
20. - 30. gados. Izstāde savā veidā ir uni-

kāla, Latvijas pusē kaut ko tādu atrast ir 
grūti. Fotogrāfi jās redzams, ar kādām ātr-
gaitas laivām pārvietojās nelegālā spirta 
pārvadātāji, kādos veidos notika spirta 
kontrabanda. Plakanas, ķermeņa formai 
pieguļošas kannas, 10 l īpašas formas deg-
vīna konteineri un īpašas spirta torpēdas, 
kas no neitrālajiem ūdeņiem uz krastu pa 
jūras dibenu vilka ātrgaitas motorlaivas... 
Mēdz teikt, ka viduslaiku Tallina uzcelta 
par naudu, ko deva sāls tirdzniecība, bet 
daudzas lepnās 20. - 30. gadu villas Talli-
nā, Hāpsalu un Kuresārē tapušas, pateico-
ties spirta kontrabandai. Tolaik gūtā peļņa 
bija fantastiska. 
 Grāmatas prezentācija un izstāde savu 
ceļu pie interesentiem Latvijā sāka pērn 
septembrī Rīgā, tad paviesojās Ventspi-
lī un tagad skatāma Salacgrīvā. Muzeja 
vadītāja Ieva Zilvere, atklājot izstādi uz-
svēra: - Uz mēnesi spirta kontrabanda nu 
Salacgrīvā kļuvusi gandrīz legāla. Apska-
tot šo izstādi, ir iespēja redzēt, cik izdomas 

bagāti bija mūsu priekšteči, un caur šo 
vēstures prizmu palūkoties arī uz šodienu.
 Interesentu jau atklāšanas dienā netrū-
ka, īpaši daudz bija vīriešu. Jautājumi grā-
matas autoram A. Urtānam nerimās ilgi. 
Aldonis Cīrulis, kurš bija ne tikai izstādes 
apmeklētājs, bet arī iekārtotājs noformē-
tājs, atzina, ka ar interesi skatījies, kā bez-
bailīgi vīri kādreiz pelnījuši lielu naudu: 
- Saistoša vēsture! Savukārt Ziedonis Kal-
niņš apliecināja, ka citas izstādes viņu tik 
ļoti neinteresējušas: - Stāstīju tēvam mājās 
par šo izstādi, un viņš atcerējās, ka, mazs 
puika būdams, Ainažu pusē zinājis vīrus, 
kas ar šo lietu nodarbojušies.
 Imants Klīdzējs atzina, ka šī izstāde ir 
īpaša: - Profesionāls pētnieks zinātniski 
izpētījis kontrabandas ceļu, par ko man 
bija tikai nojausma. Gribēju uzzināt, vai 
arī pie mums kaut kas tāds ir bijis. Līdz 
šim biju dzirdējis nostāstus no Kurzemes 
jūrmalas puses.

Ilga Tiesnese

Spirta jūra un spirta kontrabandisti 
Salacgrīvas muzejā

Atklājot izstādi, Aigars Urtāns 
rāda un stāsta, kādi izskatījās 
spirta kontrabandas trauki

Liela bija vīriešu interese gan par šo 
izstādi, gan grāmatu Spirta jūra. Šajā 

reizē to varēja iegādāties lētāk un 
paša autora parakstītu

 Klāt jau marts. Gribas atskatīties, ko 
esam darījušas! 2012. gada nogalē visām 
mums bija svētki, jo ciemojāmies pie 
savas biedres Agras Jēgeres, kura, pa-
teicoties saviem labajiem darbiem un re-
dzīgiem līdzcilvēkiem, tika godināta par 
Latvijas lepnumu 2012. Arī mūsu paldies 
cilvēkiem, kuri to saredzēja un prata no-
vērtēt! Izvērtējot mūsu materiālās iespē-
jas, sadarbībā ar Agras kundzi mums tapa 
projekts Sveiciens jaundzimušajiem. Lai 
parādītu, cik ļoti gaidīts mūsu novadā ir 
katrs bērniņš, kopā ar Salacgrīvas novada 
domes Dzimtsarakstu nodaļu, kad bērns 
tiek reģistrēts, no sirds dāvājam viņam 
zeķīšu pāri. Šī projekta īstenošana mums 
sākās ar Valentīndienu. 
 Šai gadā jau paspējām nosvinēt skaistas 
jubilejas Aldai un Artai. 
 Teātra apmeklējumi saplānoti visai at-
likušajai sezonai: 31. martā Dailē skatīsim 
Finita la comedia, 17. aprīlī Nacionālajā 
teātrī - Zeme un mīlestība, 15. maijā Dai-
lē - Vējiem līdzi, 9. jūnijā Dailē - Džonu 
Neilandu. Maija beigās vai jūnija sākumā 
vēlamies atkal izbaudīt Dobeles ceriņzie-
dēšanas trakumu un atgriezties bērnības 
izjūtās Tērvetes parkā. Pa ceļam būs arī ci-
tas aktivitātes. Esam pieteikušies projektā 
Nāc un dari! Tu vari, bet par to citreiz…

Maiga Sāre

Pavasara 
aktivitātes 
biedrībā 

Dzintarlāse

 Febr uāris ir ziemas pēdējais mēnesis, 
kad pulcējamies un svinam atvadas no zie-
mas. Bērnudārza Randa sagatavošanas gru-
pas audzēkņi viesojās Ainažu bibliotēkā, lai 
iepazītos ar šajā mēnesī svinamām dienām.
 Februārī svinam Sveču dienu. Senajos 
laikos daudzi darbi ziemā noritēja tum-
sā. Kad radās ideja par sveču liešanu, to 
gaismā garie ziemas vakari kļuva ilgāki. 
Svecēm piedēvēja īpašu sargājošu spēku 
pret negaisu, slimībām un sērgām. Bērni ar 
lielu interesi apskatīja bibliotēkā izveidoto 
sveču izstādi un priecājās par dažādām sve-
cēm - čūsku, eņģeli, vistiņu, eglīti u.c.
 Lielākās un jautrākās izdarības februārī 
ir Meteņos. Tos svin laikā starp Ziemassvēt-
kiem un Lielo dienu. Tad laiks sāk griezties 
uz pavasara pusi, dienas kļūst gaišākas un 
saulainākas. Meteņus svin, lai būtu auglīga 
vasara un lai padzītu ļaunumu. Galvenais 
notikums Meteņdienā ir vizināšanās ar ra-
gaviņām no kalna, lai augtu gari lini. Šajā 
laikā notiek masku gājieni, dažādas sacen-
sības, tiek dejots un dziedāts. Lielu jautrību 
bērniem izraisīja bibliotekāres iemācītā ro-
taļa Zaķis nedarbos, bet gards pārsteigums 
izrādījās Meteņa sarūpētās konfektes.

Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas bibliotekāre

Atvadas no ziemas Ainažu bibliotēkā

Pēc kopīgas darbošanās mazie ainažnieki fotografējās kopā ar bibliotēkas darbiniecēm 
Sanitu (kreisajā pusē) un Rūtu

 Jau no 11. marta makšķernieki var elektroniski iegādāties mak-
šķerēšanas licences Salacas upei posmā Salaca I. Makšķerēšanas 
licences Salacā var iegādāties portālā epakalpojumi/e-Loms. Šis 
pakalpojums pieejams, reģistrējoties e-pakalpojumu mājaslapā. 

Posmā Salaca I pieejamas visas sezonas un visu veidu licences. 
Vairāk par to iegādi varat lasīt portāla epakalpojumi sadaļā Mak-
šķerēšana.
 Vēlam makšķerniekiem – ne asakas!

Makšķerēšanas licences var iegādāties elektroniski
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PIELIKUMS Salacgrīvas novada domes 20.02.2013.
lēmumam Nr. 93 (protokols Nr. 2; 56.1.§)

Saistošo noteikumu Nr. 4 Grozījumi 
Salacgrīvas novada domes 2009. gada 
15. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 

«Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums» 
paskaidrojuma raksts

 Izdarīt pašvaldības domes 2009. gada 
15. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 Sa-
lacgrīvas novada pašvaldības nolikums 
šādus grozījumus: 
1. svītrot 7. punktu;
2. izteikt 12. punktu šādā redakcijā:
„12. Pašvaldībā ir izveidota Salacgrīvas 

ostas pārvalde, kas ir publisko tiesību sub-
jekts, un darbojas saskaņā ar likumu Par 
ostām un Salacgrīvas ostas pārvaldes no-
likumu.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 

2009. gada 15. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr. 2 Salacgrīvas novada 

pašvaldības nolikums
APSTIPRINĀTS ar Salacgrīvas novada domes 2013. gada
20. februāra sēdes lēmumu Nr. 93 (Protokols Nr. 2; 56.1.§)

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepiecieša-
mības pamatojums 

Ņemot vērā to, ka saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 
2013. gada 23. janvāra lēmumu Nr. 7 Par pašvaldības aģen-
tūras «Salacgrīvas komunālie pakalpojumi» likvidāciju 
(protokols Nr. 1; 7.§) tika likvidēta pašvaldības aģentūra, kā 
arī ar 12.07.2010. likumu Grozījumi likumā par ostām gro-
zīts likumā dotais ostas pārvaldes jēdziens, nepieciešams 
veikt atbilstošos grozījumus pašvaldības nolikumā

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošo noteikumu mērķis ir izslēgt pašvaldības aģentūru 
Salacgrīvas komunālie pakalpojumi no noteikumu teksta, 
kā arī precizēt ostas pārvaldes jēdzienu

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta fi nan-
siāla ietekme uz pašvaldības budžetu. Saistošo noteikumu 
izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams paplašināt esošo 
institūciju kompetenci

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

Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz uzņēmējdarbī-
bas vidi pašvaldības teritorijā

5. Informācija par ad-
ministratīvajām proce-
dūrām 

Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās proce-
dūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdz-
šinējo kārtību

6. Informācija par kon-
sultācijām ar privātper-
sonām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsul-
tācijas ar sabiedrības pārstāvjiem

Biedrības «Jūrkante» paziņojums
Biedrība «Jūrkante» izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu 

Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā
2007. - 2013. gadam (RP) pasākuma «Vietējās attīstības stratēģijas»

ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. 

Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 
2007. - 2013. gadam pasākuma «Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana» 

5.1. aktivitāte «Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošanu un attīstību», 
5.2. aktivitāte «Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un 

pakalpojumu attīstība». 
Projekta iesniegumus pieņems no 10. aprīļa līdz 10. maijam.
4. kārtā pieejamais fi nansējums Ls 119 303,86.

Finansējuma sadalījums pa rīcībām:
5.1. aktivitāte «Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība».
  1. rīcība - Teritorijas dzīves vides kvalitātes uzlabošana - Ls 83 512,70;
5.2. aktivitāte «Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība».
          2. rīcība - Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras attīstība - Ls 35 791,16.

Projektu iesniegumu iesniegšanas adrese: biedrība «Jūrkante», Salacgrīva, Smilšu iela 9.
Koordinatore Dzintra Eizenberga, kontakttālrunis 29427095, e-pasts dzintra.eizenberga@salacgriva.lv

www.jurkante.lv; www.salacgriva.lv; www.limbazi.lv un www.lad.gov.lv.

Biedrības «Jūrkante» paziņojums
Biedrība «Jūrkante» izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu 8. kārtu 

Lauku attīstības programmas (2007. - 2013. gads) LEADER pieejas īstenošanas
411. pasākumā Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā.

Projekta iesniegumus pieņems no 10. aprīļa līdz 10. maijam. 
8. kārtā pieejamais fi nansējums Ls 17 181,59.

411. pasākums «Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā».
Rīcība «Lauku saimniecību modernizācijas veicināšana un mājražotāju konkurences paaugstināšana».

1. aktivitāte «Iekārtas, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde 
un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu 
saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, 
stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana».

2. aktivitāte «Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un 
uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, 
tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai».

Projektu iesniegumu iesniegšanas adrese: biedrība «Jūrkante», Salacgrīva, Smilšu iela 9.
Koordinatore Dzintra Eizenberga, kontakttālrunis 29427095, e-pasts dzintra.eizenberga@salacgriva.lv

Projektu iesniegumus var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu 
un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosū-
tāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.

www.jurkante.lv; www.salacgriva.lv; www.limbazi.lv un www.lad.gov.lv.

IZSOLES
Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu 

soli pašvaldībai piederošās cirsmas saimniecībā Sumbri 
Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr. 6672 002 0090.

Kailciršu saraksts un nosacītās cenas:
Cirsma Nr. 1, kvartāls Nr. 1, nogabali Nr.1; 2; 10, platība 3,2 ha, nosacītā cena – Ls 7070.
Cirsma Nr. 2, kvartāls Nr. 1, nogabals Nr. 6, platība 1,3 ha, nosacītā cena – Ls 4450.
Cirsma Nr. 3, kvartāls Nr. 1, nogabali Nr. 4; 12; 13; 20, platība 3,5 ha, nosacītā cena – Ls 8550.
Cirsma Nr. 4, kvartāls Nr. 2, nogabals Nr. 3, platība 2,0 ha, nosacītā cena – Ls 7770
Cirsma Nr. 5, kvartāls Nr. 2, nogabali Nr. 10; 11, platība 2,0 ha, nosacītā cena – Ls 4730. 

 Izsoles dalībniekiem ne vēlāk kā līdz 4. aprīlim jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā - 
AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 - Ls 20 (t.sk. PVN 21%) da-
lības maksa par katru cirsmu, uz ko dalībnieks piesakās, un nodrošinājuma nauda 10% apmērā 
no izvēlētās cirsmas nosacītās cenas. Izsole notiks 5. aprīlī Salacgrīvā, Ostas ielā 3, plkst. 11. 
Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles. 
Saņemt informāciju par cirsmām un reģistrēties izsolei var katru darbdienu Salacgrīvas novada 
domē Smilšu ielā 9, tālr. 64071986, 64071982.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Ainažu pagastā Zāģeri, 
kadastra Nr. 6625 502 0010, kas sastāv no ēkas ar kopējo platību 1061,3 m2.
 Izsoles objekta nosacītā cena – Ls 2400.
 Izsoles solis – Ls 50.
 Izsoles dalības maksa – Ls 10 (t.sk. PVN 21%).
 Izsoles dalības maksa un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objektu nosacītās 
 cenas pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā – SEB banka, kods UNLALVX, 
konts LV71UNLA0013013130848.
 Pirmpirkuma tiesīgajai personai pieteikums par izsoles objekta pirkšanu jāiesniedz 1 mēneša 
laikā no sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā Latvijas Vēstnesis.
 Izsole notiks 23. aprīlī plkst. 15 Ainažos, Parka ielā 16.
 Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā Izso-
les, saņemt informāciju un reģistrēties izsolei katru darbdienu Salacgrīvas novada domē Smilšu 
ielā 9, tālr. 64071986, 64071982 līdz 22. aprīļa plkst. 17.

 Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas 
likuma 4. panta pirmo daļu dzīvesvietas 
maiņas gadījumā attiecīgās personas pie-
nākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi 
dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzī-
vesvietas deklarēšanas iestādē. 
 Ņemot vērā iepriekšminēto, informē-
jam - saskaņā ar Latvijas Administra-
tīvo pārkāpumu kodeksā noteikto, par 
dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas 
Latvijas teritorijā (186. panta otrā daļa) 
vai par apzināti nepatiesu ziņu sniegša-
nu dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm, 
deklarējot dzīvesvietu (190.10 pants), 
personai var uzlikt naudas sodu līdz 
Ls 250 (divi simti piecdesmit latu). 
 Dzīvesvietu var deklarēt: 
1. Salacgrīvas novada domē 

 jāmaksā valsts nodeva par deklarēšanos 
Ls 3,

 jāaizpilda dzīvesvietas deklarēšanas 

iesniegums, kas tiek ievadīts Iedzīvotāju 
reģistrā,

 persona saņem izziņu par jauno dekla-
rēto dzīvesvietu;
2. bezmaksas portālā www.latvija.lv to var 
izdarīt divējādi:
a) ielogojoties savā internetbankā, samek-
lējot sadaļu e-pakalpojumi, atverot mā-
jaslapu www.latvija.lv. To atvērušam, ir 
iespējams aizpildīt personas jauno adresi 
(nospiežot Iesniegšana, dati elektroniski 
nonāk pašvaldībā),
b) mājaslapā www.latvija.lv atverot sa-
daļu e-pakalpojumi, labajā pusē ir sadaļa 
IESNIEGT DZĪVESVIETAS DEKLA-
RĀCIJU. Turpat apakšā jāizvēlas internet-
banka, caur kuru persona veiks deklarā-
cijas iesniegšanu. Internetbanka kalpo kā 
personas identifi kators, tajā var aizpildīt 
deklarāciju tikai par sevi un ģimenes ne-
pilngadīgajām personām.

Deklarējies
Salacgrīvas novadā!

 Ņemot vērā SIA ZAAO klientu ap-
taujā saņemtos priekšlikumus sadarbības 
uzlabošanai ar SMS jeb mobilās īsziņas 
starpniecību, uzņēmums ieviesis jaunu pa-
kalpojumu – pieteikt papildu konteineru 
izvešanu vai atteikt konteinera izvešanu, 
sūtot īsziņu. Tas nozīmē, ka klienti var gan 
pieteikt papildu konteinera izvešanu, sūtot 
SMS (par standarta īsziņas cenu) uz numu-
ru 20258550 ar tekstu PIETEIKT PAPIL-
DU IZVESANU (datums), norādot līguma 
numuru un pilnu adresi vai arī atteikt izve-
šanu gadījumā, ja konteiners nav pilns, arī 
sūtot SMS uz numuru 20258550 ar tekstu 

ATTEIKT IZVESANU (datums), norādot 
līguma numuru un pilnu adresi. 
 Atgādinām, ka ar mobilās īsziņas starp-
niecību pieejams arī pakalpojums, kad 
dienu pirms konteinera tukšošanas klients 
saņem SMS atgādinājumu par to, ka nā-
kamajā dienā notiks konteinera tukšošana. 
Līdzšinējā pieredze liecina, ka šo pakalpo-
jumu iedzīvotāji iecienījuši un izmanto ļoti 
bieži. 
 Vairāk par ZAAO pakalpojumiem - mā-
jaslapā www.zaao.lv.

Lija Ozoliņa,
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

Atkritumu konteineru tukšošanu 
varēs pieteikt un atteikt ar SMS 

starpniecību
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19. martā plkst. 14.30 Salacgrīvas bibliotēkā
notiks Swedbank internetbankas

lietošanas apmācība.
 Pasākums notiek Latvijas E-prasmju nedēļā.
 Swedbank speciālisti izskaidros un parādīs, kā izmantot šīs 
bankas internetbanku: 

 kā sākt lietot internetbanku;
 kā samaksāt rēķinus un nemaksāt par to komisijas maksu;
 kā sekot savai naudai (gan kontā iemaksātajām summām, piemē-

ram, pensijai, gan no konta pārskaitītajām – cik naudas ir izņemts, 
kad tas ir noticis u.tml.).
 Internetbanka ļauj ātri, droši un izdevīgi piekļūt ne tikai bankas 
pakalpojumiem, bet arī samaksāt rēķinus, saņemt daudzus valsts un 
pašvaldību pakalpojumus – piemēram, samaksāt nekustamā īpa-
šuma nodokli, kas daudziem Latvijas iedzīvotājiem ir aktuāli tieši 
martā. Liela daļa maksājumu Swedbank internetbankā ir bez maksas 
vai ar ievērojami mazāku komisijas maksu, nekā veicot šos darīju-
mus klātienē.

Sanita Dukure,
Valmieras fi liāles klientu konsultante

PAZIŅOJUMS
Tiek noteikta Salacgrīvas novada 

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

pašvaldības vēlēšanām 2013. gada 1. jūnijā 
 Tiesības izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus savus pār-
stāvjus iecirkņa komisijā ir:
 reģistrētajām politiskajām partijām vai to apvienībām;
 ne mazāk kā 10 vēlētājiem;
 novada vēlēšanu komisijas loceklim.

 Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
 kurš prot latviešu valodu; 
 kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība; 
 kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav piln-

varotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
 kurš nav Saeimas, Eiropas Parlamenta, attiecīgās pilsētas domes 

vai novada domes deputāts; 
 kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komi-

sijas loceklis. 
 Pieteikums adresējams un iesniedzams Salacgrīvas novada vē-
lēšanu komisijā Smilšu ielā 9 Salacgrīvā, LV-4033, priekšsēdētājai 
Marutai Pirro vai sekretārei Sarmai Kacarai. Pieteikums sagatavo-
jams pēc noteiktas formas, kas pieejama Centrālās vēlēšanu komisi-
jas mājaslapā http://web.cvk.lv/pub/public/30479.html
 Pieteikumus iesniegt no 2. līdz 19. aprīļa plkst. 16.

Tuvojoties pavasarim un Lieldienām,

Valmieras jauniešu teātra grupa Lifts
Vidzemes pilsētu iedzīvotājus vēlas iepriecināt ar izrādi

Pazudušais Dēls.
Pirmslieldienu laikā paredzētas 4 izrādes – Ainažos 22. martā plkst. 19,

Pēc tam Staicelē, Alojā un Naukšēnos.

 23. februārī Salacgrīvā, Zvej-
nieku parka hokeja laukumā risi-
nājās īstas ledus kaislības. Todien 
hokeja turnīrā Winters classic 
piedalījās Rīgas, Pāles, Rūjie-
nas Superbebra un Salacgrīvas 
komandas. Dienas vidū šorttre-
kā (slidošanā pa apli) un hokeja 
soda metienos sacentās bērni, bet 
vakarā prožektoru izgaismota-
jā laukumā maskas demonstrēja 
Ledus karnevāla dalībnieki.
 Spraigajā sacensībā hokeja 
turnīrā 1. vieta rīdziniekiem. No-
skaidrot tālāko vietu sadalījumu 
nenācās viegli – visu izšķīra zau-
dēto un uzvarēto vārtu attiecība. 
Tomēr 2. bija Superbebrs, 3. - 
viesi no Pāles. Turnīra ceturtajā 

vietā laukuma saimnieki – salac-
grīvieši. 
 Šorttrekā pirmsskolas vecuma 
grupā 1. vieta Grētai Salmanei, 
1. - 3. klašu grupā zēniem uzvarē-
ja Aleksis Goba, meitenēm - Eli-
zabete Kļaviņa, 4. - 6. kl. grupā 
uzvarētājs bija Valters Purmalis, 
7. - 9. kl. grupā - Egmārs Jube-
lis. Hokeja soda metienos 1. - 3.  
kl. grupā 1. vietā Aleksis Goba, 
2. - Rolands Zēģelis, 3. - Kārlis 
Rubenis. 4. - 6. kl. grupā uzvarē-
ja Valters Purmalis, aiz sevis at-
stājot Imantu Ignatovu un Mārci 
Mārtiņu Ilvesu. 7. - 9. kl. grupā 
bija tikai divi dalībnieki - 1. vieta 
Egmāram Jubelim, 2. - Ritvaram 
Zvejniekam.

 Uz Ledus karnevālu vakarā 
ieradās visdažādākās maskas - 
Einšteins, Klaidonis, Raganiņa, 
Hokejists, Zaķis, Tīģeris, Lauva 
u.c. Pēc žūrijas vērtējuma labā-
kās bija Maksim Grandbergam 
(Lauva), 2. vieta - Edgars Salma-
nis (Tīģeris) un 3. vieta - Emīlija 
Goba (Mazais zaķis).
 Šī ziemas diena Zvejnieku par-
kā bija izdevusies un par to liels 
paldies pasākuma atbalstītājiem - 
Salacgrīvas novada domei, SIA 
Acteks, SIA Baltic Forest, SIA 
Kopturis-A, SIA Līvima Plus, kro-
dziņam Minhauzens pie bocmaņa, 
SIA Salacgrīvas elektromontāž-
nieks un Jānim Balodim.

Ilga Tiesnese

Ziemas prieki Ainažos

Šajās sacensībās uzvarētāji ir visi!

rētāji tika apbalvoti ar medaļām, 
diplomiem un balvām.
 Paldies visiem par atbalstu, 
piedaloties pasākumos! Liels pal-
dies visiem tiem, kuri palīdzēja 
noorganizēt gan karnevālu uz le-
dus, gan amatierbiatlonu. Tagad 

gan jāteic ziemai ardievas un jā-
gaida nākamā sezona. Lai visiem 
priecīgs pavasaris! Uz tikšanos 
autofotoorientēšanās sacensībās 
aprīlī!

Biedrības «Sprints A» vārdā - 
Gunta Bērziņa

Ledus svētki Salacgrīvā
 Kad apkārt plosījās gripa, ai-
nažnieki atrada labākās zāles pret 
šo kaiti - kultūras namā notika 
mazie dziesmu svētki. 22. febru-
āra vakars Ainažos atnāca kluss 
un pacilāts, jo jauktais koris 
Krasts bija saaicinājis mūspuses 
korus kopīgi padziedāt, dalīties 
atmiņās un, protams, lustēties 
kārtīgā ballītē. Jāteic gan, ka daži 
kori tā arī netika līdz dziedāša-
nai, jo slimība dara savu. Diem-
žēl ne visi gaidītie viesi ieradās, 
toties Alojas koris Ale un Ainažu 
Krasts dziedāja uz nebēdu arī par 
tiem, kuri nevarēja atbraukt.
 Koncertu vadīja paši diriģen-
ti – Agra Jankovska un Aivars 
Tomiņš. Koristi izdziedāja gan 
Dziesmu svētku repertuāru, gan 
sev tuvas un mīļas dziesmas. 
Koncerts izvērtās gana krāšņs un 
daudzpusīgs, apmeklētāji un paši 
koristi jutās apmierināti par ko-
pābūšanu un analizēja dziesmas, 
kurās vajadzētu salikt punktus uz 
„i” pirms lielajiem svētkiem.
 Atrādījuši savu veikumu ska-

tītājiem, koristi secināja, ka la-
bākās zāles pret gripu ir balsu 
vingrināšana un skanīga kopābū-
šana. 
 Kad nu koristi bija beiguši 
sadziedāšanos, varēja arī krietni 
paballēt. Agita, Katrīna un Gints 
aicināja lustīgā danču tūrē, un 
dancotāju netrūka. Koristi ap-
liecināja ne tikai savu dziedāt-
prasmi, bet arī to, cik labi prot 
virpuļot valša ritmos. Kā jau labā 
ballītē, neiztika bez atrakcijām 
- tika minētas tautā iemīlētas un 
gandrīz visos kārtīgu latviešu go-
dos dziedātas dziesmas. Vinnēja 
alojieši un balvā saņēma krietnu 
apčubināšanu un solījumu tapt 
mīļi uzņemti mūsmājās arī nāka-
majā tikšanās reizē.
 Pasākumam noslēdzoties, nā-
cās secināt – ko tu stipram pada-
rīsi. Tos, kuri dzied, kā nākas iz-
klaidējas un vēl iepriecina citus, 
pat gripa neņem!

Zintis Sārs,
Ainažu kultūras dzīves 

organizētājs 

Ar dziesmu izdodas 
spītēt gripai

 2. un 3. martā Ainažos patie-
šām gāja karsti, izklaides notika 
cita aiz citas. Tajās piedalījās at-
saucīgākie un izturīgākie ainaž-
nieki, arī viesi no Salacgrīvas, 
Staiceles, Limbažiem un citurie-
nes. Sestdien pa dienu bija iespēja 
vērot un pat piedalīties autoama-
tierkrosā, bet vakarā visi slidotgri-
bētāji un viņu fani pulcējās pie sli-
dotavas - atnākuši maskās, jo bija 
taču karnevāls uz ledus Pingvīnu 
disko. Karnevāls ar atrakcijām jau 
kļuvis par tradīciju, un apmeklētā-
ju mūsu mazajā pilsētiņā netrūka. 
Arī jautrība sita augstu vilni.
 Marts ir pirmais pavasara mē-
nesis, tāpēc laikapstākļi sagādāja 
dažādus pārsteigumus gan sest-
dien karnevālā, gan svētdien biat-
lonā. Biatlonā cīņa par medaļām 
notika 3 grupās - bērniem, sievie-
tēm un vīriešiem. Visi bija prie-
cīgi, neviens nesūdzējās par ļoti 
mainīgajiem laikapstākļiem. Tra-
se patiešām bija smaga, bet mēs 
no grūtībām nebaidāmies. Uzva-

 Šogad Lielās talkas vadmotīvs 
ir Tīra Latvija sākas Tavā galvā! 
Tās mērķis ir aicināt cilvēkus ne 
tikai sakopt apkārtni, bet arī ik-
dienas dzīvē piemērot principus, 
kas atbilst talkas galvenajam 
mērķim – lai Latvija 2018. gadā 
būtu tīrākā valsts pasaulē.

 Lielās talkas pirmās aktivi-
tātes šajā gadā jau sākušās. 3. 
martā notika kārtējā talkas rīko-
tāju un atbalstītāju organizētā 
Lojas upes sakopšanas talka. Tā 
risinājās Ūdenstilpju sakopšanas 
programmā, kas ir viena no Lie-
lās talkas apakšprogrammām. 

 Atgādinām, ka Lielā talka 
šogad norisināsies 20. aprīlī, un 
arī šogad tās  uzmanības cen-
trā ir ūdens. Tiekamies!  

Anna Blaua,
Lielās talkas mediju

koordinatore, 
Baltijas komunikāciju centrs 

Lielā talka aicina rīkoties zaļāk

 Lifts savu darbību uzsāka jau 
pirms pusotra gada, kad vairāki ini-
ciatīvas pilni jaunieši sanāca kopā 
un sāka mēģināt izrādi Pazudušais 
Dēls. To iestudējusi Latvijas Kultū-
ras Akadēmijas perspektīvā režisore 
Paula Proziroviča. Pazudušā Dēla 
motīvi ir ņemti no Bībeles, tiek at-
spoguļotas cilvēka gaitas kopš radī-

šanas līdz grēkā krišanai, kas intere-
santā veidā tiek saslēgts ar Bībeles 
stāstu par pazudušo dēlu.
 Izrāde ir horeogrāfi ski bagāta - 
ar mūzikas un deju elementiem, un 
ierauj skatītāju aizraujošā dzīves-
stāstā. Bez izrādes Valmieras jaunie-
ši vēlas arī dalīties ar kādiem muzi-
kāliem priekšnesumiem, kuros savu 

artavu pieliks mūziķis Kaspars Eze-
riņš no Rīgas. Viņš tikko atgriezies 
no Marokas, kā arī nesen izdevis al-
bumu Tuvāk Tev. Izrādi aicināts ap-
meklēt ikviens - gan jauns, gan vecs. 
Ieeja - brīva.
 Izrāde notiks Ainažu baptistu 
draudzes telpās K. Barona ielā 6. 

Ainažu baptistu draudze

Lieldienu 
dievkalpojumi

Lielsalacas ev. lut. baznīcā – 
 24. martā pl. 10 Pūpolsvētdienas dievkalpojums.

     Dzied Dvēseles dziesma
 28. martā pl. 18 Zaļās ceturtdienas dievkalpojums ar dievgaldu
 29. martā pl. 15 Lielās piektdienas dievkalpojums.

     Dzied Dvēseles dziesma
 31. martā pl. 10 Lieldienu dievkalpojums ar dievgaldu.

     Dzied Dvēseles dziesma 

Brīdagas baznīcā 
 1. aprīlī pl. 11 Lieldienu dievkalpojums

Svētciema s ievietes saka lielu paldies
Rīgas Starprajonu zvejnieku

kooperatīvās biedrības pārstāvjiem
par jauko 8. marta pārsteigumu

veikalā Vesco Svētciemā.
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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.

Aprīlis bibliotēkās
6.IV 15 Klubiņā Noskaņa tikšanās ar Līgu Kuku

par veselīgu dzīvesveidu, tēju gatavošanu,
lietošanu 

Salacgrīvas
bibliotēka

13.IV 15 Tikšanās ar aktrisi un astroloģi Akvelīnu 
Līvmani. Ieeja brīva

Aprīlī Izstādes, veltītas rakstnieku jubilejām
16.IV Lasi, domā, dzīvo zaļi –

Bērnu zaļās žūrijas noslēguma sarīkojums
kopā ar Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 
darbiniekiem

Salacgrīvas
bibliotēka,
Bērnu literatūras 
centrs

No 15.IV Izstāde Leonam Krivānam- 75 Liepupes bibliotēka
20.IV Lielā talka - mēs par sakoptu pagalmu
11.IV 16.00 Klubiņa Vārds dalībnieku tikšanās ar Salacgrī-

vas novada nekustamā īpašuma speciālistēm
Ainažu bibliotēka

Aprīlī Pasaku rīts bērnudārza Randa sagatavošanas 
grupas audzēkņiem Pasaku pasaulē

Aprīlī Izstādes
- Vēlreiz nākšu…
- Kā balsij pakaļ atbalss nāk (dzejniekam un 
patriotam Leonīdam Breikšam – 105)
Ja nav veselības, tad bagātība, īpašumi un slava 
ir nieks (E. Vinns). 7. aprīlis - Pasaules veselības 
diena
Sīki putni, mazi putni, Kur gulēsiet šo naksniņu?
Putnu dienas

Aprīlī Fotoizstāde Es mīlu Liepupi Tūjas bibliotēka
20.IV 12.00 Atjautības pēcpusdiena

Pazīsti putnus! Pavasaris klāt!
23. - 30.IV Staptautiskajā grāmatu dienā grāmatu izstāde no 

bibliotēkas zelta fondiem
No 27.III Rokdarbnieču pavasara izstāde

Par prieku sev un tev
Svētciema bibliotēkā

No 8.IV Karikatūru izstāde-konkurss Ar smaidu pa dzīvi
Aprīlī Vides zinību diena skolēniem kopā ar Dabas 

aizsardzības pārvaldes speciālistiem
23.IV Rīta stunda bērniem Mazo ciemiņu diena
Aprīlī Tematiskā izstāde

Labi padomi pavasara dārza darbos

Ainažu kultūras namā
23.III  19.00 tradicionālais koncerts - konkurss Dziesma manai paaudzei 
   22.00 svētku balle
    Ieeja uz koncertu Ls 2, skolēniem un pensionāriem Ls 1. Uz balli - Ls 2. 
    Un uz visu kopā Ls 3
25.III  15.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts atceres 
    pasākums - Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas un Salacgrīvas 
    mūzikas skolas audzēkņu koncerts
31.III  14.00 Lieldienu sadancis. Piedalās vidējās paaudzes deju kolektīvi: 
    Mūris no Kauguriem, Siguldietis no Siguldas, Rencēni no Rencēniem, 
    Tingeltangels no Salacgrīvas un Ainažu Randiņš, kā arī mazie dejotāji
31.III  14.00 Lieldienu ēverģēlības saimnieka un saimnieces ziņā
20.IV  18.00 kultūras namā teātra izrāde Plīvurītis ar punktiņiem. 
    Ieeja Ls 4; biļešu iepriekšpārdošana. Darbosies kafejnīca

Liepupē
31.III 14.00  - 15.00 pie tautas nama (Mekes krodziņa pagalmā) brīvdabas pasākums 
    ģimenēm.Lieldienas kopā ar etnisko tradīciju kopu Skale.
    Šūpoles, dziesmas, rotaļas, atrakcijas.
28.IV  13.00 Duntes Mežgravās Teātra kafejnīca. Salacgrīvas novada amatierteātru 
    (Ainaži, Salacgrīva, Liepupe) skate Galiņi mūsu, groziņi jūsu!
    Ieeja Ls 1, skolēniem 0,50

 Liepupes pagasta tautas nams, sadarbojoties ar pašvaldību, Latvijas Okupācijas 
 muzeju un Liepupes ev. lut. baznīcas draudzi, martā organizē Liepupes pagasta 
 politiski represētajiem iedzīvotājiem veltītus pasākumus. 
Liepupes baznīcā
Līdz 24.III  Latvijas Okupācijas muzeja ceļojošā izstāde
24.III  13.00 dievkalpojums, veltīts no Liepupes izsūtītajiem un viņu ģimenēm. 
    Piedalās Liepupes pagasta tautas nama jauktais koris Pernigele, 
    diriģente Arta Zunde
Duntes Mežgravās
25. - 31.III Latvijas Okupācijas muzeja ceļojošā izstāde
31.III 15.00 vīru kopas Vilki koncerts. Ieeja Ls 1, skolēniem 0,50. 
    Politiski represētajiem ieeja brīva. Pēc koncerta atmiņas, diskusijas

Salacgrīvā
22.III  19.00 Limbažu deju apriņķa kolektīvu skate - koncerts
25.III  14.00 politiski represēto atceres brīdis pie piemiņas akmens
28.III  19.00 mākslas fi lma Mammu, es tevi mīlu! Ieeja Ls 1
31.III  13.00 Lieldienas ar šūpošanos, olu ripināšanu, olu meklēšanu un citām 
    izdarībām latviešu tradīciju garā
6.IV  18.00 grupas Melo-M jaunā koncertprogramma.
    Ieeja: iepriekšpārdošanā līdz 25.III - Ls 4, pēc tam - Ls 5
13.IV   Arvīda Šimja fotoizstādes atklāšana
24.IV  19.00 Vara Vētras koncerts Viena mirkļa dēļ. Ieeja Ls 3, Ls 4 un Ls 5

SALACGRĪVAS BIBLIOTĒKĀ 6. aprīlī plkst. 15

klubiņā «Noskaņa» sarunas par veselīgu dzīvesveidu.

Vai jūs zināt, ka
Salacgrīvas bibliotēkā

lasītājiem žurnālus izsniedz
lasīšanai uz mājām!

21. martā 10.00 Ainažu pārvaldes 2. stāvā 
22. martā 10.00 Liepupes pagasta pārvaldes 2. stāvā 

Informatīvās dienas –
seminārs zemniekiem, uzņēmējiem

Darba kārtībā   2013. gada subsīdijas un ES atbalsta maksājumi
      Leader programmas izsludinātās kārtas un pieteikšanās iespējas. 
      Citas uzņēmējdarbības atbalsta programmas un to iespējas. 

Salacgrīvas novada domes Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja


