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Salacgrīvas novada
izdevums

Mārtiņam zelta medaļa Svarīgākie Salacgrīvas
novada domes februāra
olimpiādē!
sēdē pieņemtie lēmumi

Valsts bioloģijas olimpiādes uzvarētāju Mārtiņu Vaivadu un viņa skolotāju Laimdotu Pelši
sveic Dagnis Straubergs un Eduards Ādmīdiņš

No 26. līdz 28. janvārim Rīgā, Latvijas
Universitātes Bioloģijas fakultātes telpās
notika valsts bioloģijas olimpiāde (VBO).
Šogad tajā piedalījās 120 skolēnu no visas
Latvijas, tostarp Salacgrīvas vidusskolas
11.a klases skolnieks Mārtiņš Vaivads.
Trīs dienu laikā skolēniem bija jāpilda
testi, jāparāda savas prasmes praktiskos
darbos laboratorijās, tika arī piedāvāta iespēja piedalīties dažādos pasākumos, piemēram, bioloģijas meistarklasēs un VBO
sporta spēlēs.
Salacgrīvietis VBO piedalījās jau trešo
reizi. 2010. gadā Mārtiņš ieguva 1., pērn
2. vietu, bet šogad Mārtiņš, iegūstot zelta
medaļu, atkal ir pirmais.
Talantīgo puisi un viņa izcilo skolotāju
sveica ne tikai kolēģi, radi un draugi, bet
arī Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs un skolas direktors
Eduards Ādmīdiņš. Šie sveicēji skolā ieradās 11.a klases ķīmijas stundā dažas minūtes pirms zvana. Uzrunājot klasi, skolas
direktors teica: - Mūsu skolā ir priecīgs
notikums. Sveicam skolotāju Laimdotu
Pelši un jūsu klasesbiedru Mārtiņu. Ja
uzvara olimpiādē izcīnīta vienu reizi – tas
ir gadījums, bet ja tas notiek trešo reizi,
tā jau ir likumsakarība. Novada domes
priekšsēdētājs visupirms sveica skolotāju Pelši: - Mēs jūs apbrīnojam un sakām
lielu, sirsnīgu paldies par ieguldīto darbu.
Jūsu skolēnu izcilie rezultāti olimpiādēs
liecina par talantu un stabilitāti darbā.
Savukārt Mārtiņam viņš novēlēja veiksmi

pasaules bioloģijas olimpiādē Singapūrā
un uzsvēra: - Pilsētas un novada vārdu
plašajā pasaulē mēs varam iznest daudzās
un dažādās jomās. Tavi sasniegtie rezultāti ir fantastiski, zinu, ka esi gudrs, izpalīdzīgs un ļoti atsaucīgs. Lai veicas!
Nedaudz samulsis, Mārtiņš apliecināja,
ka VBO viņš piedalījies trešo gadu. - Šogad uzdevumi bija grūtāki, līmenis augsts.
Risinot bioloģijas olimpiādes uzdevumus,
bija jāzina ķīmija, bioloģija, fizika un
matemātika. Šajā olimpiādē bija daudz
statistikas un matemātikas aprēķinu. Lai
uzvarētu, daudz jāmācās un jāmāk apstrādāt iegūto informāciju, jābūt daiļrunīgam
un pat viltīgam. Uzdevumu formulējums
dažreiz ir ļoti sarežģīts. Jāizdomā, jāspēj
vizualizēt, kas var notikt šūnu līmenī. Man
izdevās, jo daudz mācījos. Jāstrādā tālāk,
tad būs arī rezultāti, - puisis stāstīja.
Skolotāja Pelše un Mārtiņš jau tagad
zina, kas vēl jāmācās, lai veiksmīgi piedalītos vispirms atlasē un no 8. līdz 15. jūlijam - pasaules olimpiādē. Direktors teica,
ka gan skolotāju, gan Mārtiņu skolā varot
sastapt arī brīvdienās. - Lai iegūtu medaļu, ļoti, ļoti jāmācās. Es zinu metodiku, kā
mācīt, atrast, izprast. Mārtiņam galvenais
ir to dabūt galvā, - atzina skolotāja.
Ļoti ceram, ka Mārtiņš godam pārstāvēs Latviju un Salacgrīvu Singapūrā.
Vēlam viņam un skolotājai veiksmi un
izturību!
Ilga Tiesnese

18. februāra tautas nobalsošanas
par likumprojekta Grozījumi
Latvijas Republikas Satversmē
rezultāti
Ainaži
Salacgrīva
Korģene
Liepupe
Salacgrīvas novads
KOPĀ

Par
16
111
4
36
167
(3,16%)

Pret
861
2895
326
1028
5110
(96,76%)

Nederīgas
2
2
0
0
4
(0,08%)

Balsotāju kopskaits
879
3008
330
1064
5281
(71,42% no novadā
balsstiesīgajiem – 7388)

! Apstiprināti saistošie noteikumi nr. 4
Grozījumi Salacgrīvas novada domes
2009. gada 15. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 «Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums».
! Apstiprināti saistošie noteikumi nr. 5
Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja
vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Salacgrīvas
novadā.
! Apstiprināti saistošie noteikumi nr. 6
Kārtība, kādā tiek sadalīts Nodarbinātības valsts aģentūras piešķirto bezdarbnieku vietu skaits pašvaldībā un tās iestādēs
un tiek atlasītas kandidatūras uz pieprasītajām darba vietām mērķprogrammā «Algotie pagaidu sabiedriskie darbi» Salacgrīvas novadā.
! Apstiprināti saistošie noteikumi nr. 7
Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par
izglītības ieguvi Salacgrīvas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.
! Apstiprinātas vecāku līdzfinansējuma
maksas Salacgrīvas novada domes dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības
iestādēs - audzēkņiem, kuru deklarētā
dzīvesvieta ir Salacgrīvas novadā, - Ls 5
mēnesī, audzēkņiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir citā pašvaldībā, - Ls 6 mēnesī.
! Apstiprināts Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas un sociālo
garantiju nolikums.
! Apstiprināts Salacgrīvas novada domes
iestādes Veco ļaužu mītne «Sprīdīši» darba
samaksas un sociālo garantiju nolikums.
! Apstiprināti grozījumi Salacgrīvas novada domes iestādes Dienas centrs bērniem nolikumā - DCB Salacgrīvā atvērts
darbdienās no plkst. 14 līdz 20.
! Apstiprināts Lauvu tautas nama nolikums.
! Apstiprināts Salacgrīvas novada mūzikas skolas nolikums.
! Apstiprinātas novada teritoriālo vienību – Ainažu pilsētas un Ainažu pagasta administratīvās robežas.
! Apstiprināts programmas Sabiedrība
ar dvēseli 2012. gada projektu konkursa
nolikums.
! Nolemts piedalīties Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma Teritorijas attīstības stratēģijas īstenošana 5.1. aktivitātes Ciematu, kuros veic zivsaimniecības
darbības, atjaunošana un attīstība rīcībā

Teritorijas dzīves vides kvalitātes uzlabošana ar projektu Aktīvās atpūtas nodrošināšana Salacgrīvā (kopējās izmaksas
Ls 66 977,95), ar projektu Multifunkcionālā centra izveide Salacgrīvā (kopējās
izmaksas – Ls 206 387,27), ar projektu
Sapnis par rotaļām, dziesmām un dejām
(kopējās izmaksas Ls 35 490,67), ar projektu Mūzikas un deju studijas izveide
Liepupes pagastā un bērnu rotaļu laukumu ierīkošana Liepupes pagasta Liepupes un Tūjas ciemā (kopējās izmaksas –
Ls 69 048,78), ar projektu Kultūrvēsturiska objekta apskates nodrošināšana Salacgrīvā (kopējās izmaksas Ls 20 025,26).
! Ar 10% pašvaldības līdzfinansējumu
realizācijas gadījumā nolemts atbalstīt etnisko tradīciju kopas Skale projektu Pulkā
nāc – strādāt sāc!, Svētciema attīstības
biedrības projektus Iedzīvotāju un tūristu
informācijas un atpūtas telpa Svētupes
krastā un Bērnu un jauniešu tūrisma un
atpūtas iespējas Svētupes krastos, Salacgrīvas novada tūrisma veicināšanas un attīstības biedrības projektu Tūrisma iespēju
informācijas centra esošo tūrisma pakalpojumu dažādošana un jaunu tūrisma pakalpojumu attīstība, projektu Salacgrīvas
jahtu piestātnes attīstība un modernizācija un projektu Publiski pieejamas atpūtas
vietas izveide bijušajā AS «Brīvais vilnis»
caurlaides ēkā, biedrības MARMOTS projektu Par dabu mācies dabā, biedrības
Mēs – sabiedrībai projektu Braucam mazajās upēs, biedrības Sporta klubs «Veixmes» projektu Sports ikvienam – ikvienā
gadalaikā 2. kārta, biedrības Dvēseles
dziesma projektu Baznīcas tehniskās telpas rekonstrukcija, Salacgrīvas novada
dzīvnieku aizsardzības biedrības Mūsu
ķepas projektu Biedrības «Mūsu ķepas»
suņu dresūras un sporta skolas izveide ar
dzīvnieku pansiju, biedrības Superaktīvs
projektu Vingrosim kopā!.
! Apstiprinātas Salacgrīvas novada suvenīru tirgošanas cenas.
! Apstiprināti komerciālās zvejas tiesību
nomas Rīgas līča piekrastes ūdeņos slēgtās izsoles rezultāti.
Ar Salacgrīvas novada domes sēdes
protokolu varat iepazīties novada domē vai
pašvaldības mājaslapā www.salacgriva.lv.
Ilga Tiesnese

Jaunā Uzņēmēju konsultatīvā padome
31. janvārī notika jaunievēlētās Salacgrīvas novada Uzņēmēju konsultatīvās
padomes pirmā sēde, kurā piedalījās visi
padomes locekļi – Ilze Kalniņa, Māris Trankalis, Kristaps Jankovičs, Gints
Ronis, Jānis Lipsbergs, Viktors Damme
un Kristīne Mauliņa. Sēdē piedalījās arī
novada domes priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs, deputāts Jānis Prīmanis un
Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja
Dzintra Eizenberga.
Pirmais darba kārtības jautājums
– padomes priekšsēdētāja vēlēšanas.
Vienbalsīgi un bez komentāriem par
priekšsēdētāju ievēlēja AS Brīvais vilnis izpilddirektoru Māri Trankali, viņa

vietnieks būs SIA Medagas valdes
priekšsēdētājs Gints Ronis.
Jaunievēlētā padome vēlas turpināt
iesākto, piedalīties novada rīkotajos
svētkos un pasākumos. Šogad iecerēts
rīkot jauniešu un uzņēmēju kopīgu talku,
organizēt informatīvās uzņēmēju dienas
novada skolās un atbalstīt jau trešo starptautisko Salacgrīvas novada jauniešu
nometni Go Global Go Green. Vienai no
nometnes organizētājām brīvprātīgajai
Laurai Tiesnesei uzņēmēji ieteica tāpat
kā pagājušajā gadā aicināt sadraudzības
pašvaldību jauniešus no Vācijas, Zviedrijas un Igaunijas.
Ilga Tiesnese
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Saruna par iedzīvotāju un
viņu mājokļu drošību

Iecirkņa inspektors kapteinis Jānis Salzemnieks kopā ar bibliotēkas vadītāju Hedvigu Inesi Podziņu

Janvāra beigās Salacgrīvas
pilsētas bibliotēkā noritēja tikšanās ar Valsts policijas Vidzemes
reģiona pārvaldes Limbažu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas
Salacgrīvas iecirkņa inspektoru
kapteini Jāni Salzemnieku. Galvenā sarunas tēma - iedzīvotāju
un viņu mājokļu drošība. Inspektors iepazīstināja ar sevi un pastāstīja par Salacgrīvas policijas
iecirkni, kas atrodas vienā ēkā ar
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta posteni (darba laiks
no 8 līdz 16.30). Salacgrīvā ir
3. kategorijas iecirknis, ko vada
vecākā inspektore Jeļena Meļikidze, strādā 2 inspektori, kriminālpolicijas inspektors, 2 ceļu policisti un 2 kārtībnieki. J. Salzemnieka
pienākums ir uzraudzīt kārtību un
drošību Salacgrīvā, Ainažos, Staicelē, kā arī to teritorijas laukos.
Jānis policijā strādā jau 18 gadu.
Šobrīd viņš jūtas nedaudz vīlies
savā darbā un vairs nav pārliecināts, vai tas valstij vajadzīgs...
Runājot par drošību pilsētā un
novadā, Jānis ir pārliecināts, ka
Salacgrīvas iedzīvotāji var justies
samērā droši. Īpašu pārkāpumu
un noziegumu nav, visbiežākās
ir metāla un velosipēdu zādzības
vai kāda caurbraucēja pārkāpums.
Bet kārtības policists vēlreiz atgādināja, ka svarīgākais ir katra
iedzīvotāja drošība uz ielas. Ikvienam jāpadomā par pašaizsardzības līdzekļiem – viņa ieteikums ir
iegādāties piparu gāzes baloniņu,
kas pasargātu gan no negaidīta
uzbrucēja, gan no klaiņojošiem
suņiem. Diennakts tumšajā laikā
vajadzētu izvairīties no agresīviem cilvēkiem, pārejot ielas pretējā pusē vai izvēloties citu mērķa
sasniegšanas ceļu. Tāpat jāuzmanās, sastopot uz ielas klaiņojošus
suņus, jo bezsaimnieku suņu Sa-

lacgrīvas novadā nav, par to iecirkņa inspektors ir pārliecināts.
J. Salzemnieks stāstīja arī par
drošību mājokļos. Lai nodrošinātos pret nelūgtiem ciemiņiem, kuri
varētu izurbt un sabojāt plastmasas (PVC) logu un durvju veramos mehānismus, policists iesaka
uzstādīt mehāniskos aizvērtņus
loga iekšpusē un padomāt par
mājas iekšējās signalizācijas ierīkošanu. Braucot prom uz ilgāku
laiku, noteikti vajadzētu pabrīdināt kaimiņus un palūgt pieskatīt
savu dzīvokli vai māju.
Neviena manta, neviena lieta
nav vērtīgāka par paša dzīvību.
Nekādā gadījumā nevajadzētu
tēlot varoni un iesaistīties nevajadzīgos konfliktos, bet izsaukt
policiju. To vislabāk darīt, zvanot
112. Tad centralizēti saņemtais
norīkojums tiek nosūtīts uz tuvāko
reģionālo policijas iecirkni, kura
darbinieki reaģē uz notikumu.
Inspektors runāja arī par drošību internetā. Pirms to izmantot, nepieciešams parūpēties par
personas datu drošību. Nekādā
gadījumā nevajadzētu atbildēt
uz nezināmām e pasta vēstulēm,
nevienam nedrīkst sūtīt bankas
karšu PIN kodus. Pirms izmantot
interneta veikala pakalpojumus,
vajadzētu pārliecināties par tā
drošību.
Daudzi klātesošie uzdeva jautājumus par klaiņojošajiem suņiem. J. Salzemnieks vēlreiz atgādināja, ka vispirms jāsazinās ar
novada administratīvās komisijas
priekšsēdētāju un jāvēršas policijā
– zvanot 112, pēc tam rakstot iesniegumu. Ja iedzīvotāji nepaliks
vienaldzīgi un ziņos par pārkāpumiem, policijai būs vieglāk uzturēt kārtību un drošību novadā un
valstī.
Ilga Tiesnese

Salacgrīvas novadā
izsludināts projektu konkurss
Sabiedrība ar dvēseli
Salacgrīvas novadā izsludināts
projektu konkurss Sabiedrība
ar dvēseli, kurā līdz 30. martam
formālām un neformālām iedzīvotāju grupām iespējams iesniegt
projektus sabiedrības dzīves vides
kvalitātes uzlabošanai.
Konkurss tiek rīkots sadarbībā ar Nīderlandes asociāciju
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM), kas
līdzīgus projektus savā valstī rīko
kopš 1978. gada. Projektu konkursā Sabiedrība ar dvēseli var
tikt atbalstīti sabiedriskā labuma
projekti jebkurā jomā, kas ir svarīgi un aktuāli vietējai sabiedrībai.
Projektu iesniedzējiem jāņem

vērā, ka būtiski, lai projektu būtu
paredzēts īstenot pašu spēkiem,
bet piešķirtais finansējums tiktu
izlietots galvenokārt materiālu
iegādei. Saskaņā ar konkursa noteikumiem vienam projektam piešķirtais finansējums var būt līdz
1000 eiro.
1. martā plkst. 12 Salacgrīvas
kultūras nama foajē notiks informatīvs seminārs par projekta
pieteikumu aizpildīšanu, kurā
piedalīsies arī KNHM pārstāvis
Niko Opdams. Projektu konkursa
nolikums un pieteikuma veidlapa
- Salacgrīvas novada domes mājaslapā www.salacgriva.lv.
Baiba Ozoliņa
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Noslēdzies starptautisks projekts
18. un 19. janvārī ar reprezentatīvu konferenci Helsinku vēsturiskajā administratīvajā centrā
City Hall noslēdzās Baltijas jūras
reģiona programmas finansētais projekts Klimata izmaiņas:
ietekme, izmaksas un pielāgošanās Baltijas jūras reģionā
(BaltCICA). Projektā kopumā
bija iesaistījušies 24 partneri no
Baltijas jūras valstīm. Projekta vispārējais mērķis ir sekmēt
valsts politikas ieviešanu globālo
klimata pārmaiņu samazināšanā,
īpaši attiecībā uz ūdens vidi, kā
arī iesaistīt sabiedrību aktīvā un
apzinātā darbībā klimata pārmaiņu mazināšanai.
Viens no projekta partneriem
ir arī Ziemeļvidzemes biosfēras
rezervāts, kas šobrīd iekļauts
Dabas aizsardzības pārvaldes
(DAP) sastāvā. DAP Dabas datu
un plānojumu departamenta vecākais eksperts Andris Urtāns
konferencē uzstājās ar referātu
par klimata izmaiņu interaktīvās
izstādes konceptu un kopā ar projekta koordinatori Lieni Jermacāni prezentēja stendus par Salacgrīvas zaļā novada risinājumiem
videi draudzīgu enerģijas veidu
apguvē un ūdeņu bioloģiskās
daudzveidības
nodrošināšanā.
Klimata izmaiņu apstākļos tas ir
īpaši nozīmīgi. Atbilstoši projekta iecerei Helsinkos demonstrētie
Latvijas stendi pēc konferences
tika nodoti Eiropas jūras piekrastes aizsardzības savienības Vācijas nodaļai izstādīšanai Hamburgā. Iecerēts, ka pēc Hamburgas
abi izstādes stendi ceļos arī pie
citiem projekta partneriem.

Joprojām darbīga komanda – pie izstādes stendiem BaltCICA projekta
vadība un Latvijas pārstāvji no Latvijas Universitātes, Rīgas domes,
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un DAP

Konferences dalībnieku diskusijas pie izstādes stendiem un
jautājumi pēc referāta apstiprināja, ka biosfēras rezervāti kā inovāciju un eksperimentālās teritorijas spēj būt nozīmīgs atbalsta
punkts zinātnes atziņu skaidrošanai plašākai sabiedrībai un videi
draudzīgu tehnoloģiju ieviešanas
veicināšanai. Tādējādi vietējo

pašvaldību un individuālā līmenī
tiek īstenota ne tikai bioloģiskās
daudzveidības nodrošināšana, bet
arī klimata izmaiņu seku mazināšana un vides resursu ilgtspējīgas
izmantošanas popularizēšana.
Andris Urtāns,
DAP Dabas datu un plānojumu
departamenta vecākais eksperts

Uzņēmēju un biedrību
diena Ainažos
Ainažu kultūras namā noritēja
otrā kultūras nama un biedrības
Sprints A rīkotā Ainažu puses uzņēmēju, iestāžu un biedrību diena.
- Pavadīsim šo sestdienu kopā,
darbosimies kā vienota komanda,
kurā cits citu balsta, māca, palīdz,
uzticas un kopā sacenšas, - uzsvēra idejas iniciatore, Sprints A vadītāja Gunta Bērziņa.
Pērn katra biedrība un uzņēmums prezentēja sevi, savus darbus. Šogad pasākuma dalībniekiem, izmantojot visdažādākos
netradicionālos materiālus, vispirms uz kartona bija jāveido sava
šī gada plānu un ieceru kolāža.
Ņemot talkā vecas avīzes, zīmuļus, šķēres, kreppapīru, auduma
gabaliņus un krāsainos papīrus,
pie darba ķērās 6 komandas no
z.s. Bisnieki, biedrības Sprints A,
Atbalss, Vecāki - Ainažu jaunatnei, Ainažu pamatskolas un Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības
(BUB). Pēc pusstundas tās prezentēja savas kolāžas, stāstot par
tuvākajiem plāniem un tālākajām
iecerēm. Katra komanda piešķīra
1 punktu prezentācijai, kas šķita
visinteresantākā, savukārt neatkarīgie eksperti Zintis un Sanita
par to varēja piešķirt 3 punktus.
Sprints A parādīja, kā ar visdažādākajām aktivitātēm aicināt
Ainažos atgriezties jauniešus. Ainažu BUB prezentācija bija pavisam īsa – Jānis Runcis sacīja: Lai gan sarkanais gailis ir mūsu
simbols, mēs vēlamies tikai zaļu
dabu, jaunu tehniku, mazāk un
mierīgāku darbu. Pārejot uz inovatīvām tehnoloģijām, modernizēties plāno Bisnieki. Nebaidoties no datora, viņi pievērsīsies
internetam un spiedīs tikai pareizās pogas. Ainažu pamatskolas prezentācijā bija skatāmi ne

Aktīvi
darbojas
biedrības
Vecāki Ainažu
jaunatnei
pārstāvji

tikai šī gada plāni, bet arī tālākas
vīzijas. Skolas direktore Sandra
Kuka pastāstīja: - Nākotnes gaišās un saulainās skolas devīze
ir «Šodien skolēns, rīt - miljonārs». Savās vīzijās mēs Ainažos
redzam vidusskolu, kurā var apgūt jaunas zināšanas, kur notiek
dažādi sarīkojumi un skolēni aug
meistarībā un krāj zināšanas.
Mūsu mērķis ar zelta pildspalvu
sudraba mākoņos rakstīts! Vecākās paaudzes pārstāvji no Atbalss
aicināja atcerēties, ka Ainažu lielākā vērtība ir jūra. - Mēs gribam,
lai jūra un saule sagaida visus
tos, kuri atgriežas mājās no laimes meklēšanas plašajā pasaulē.
Mēs strādājam un dzīvojam, lai
nebūtu par nastu jums, bet būtu
atbalsts, atspēriens turpmākajā
dzīvē. Mūsu devīze – no sirds uz
sirdi! - sacīja biedrības pārstāve Aija Šmite. Biedrības Vecāki
Ainažu jaunatnei piramīdas veida kolāža simbolizēja izaugsmi,
kas vajadzīga gan bērniem, gan
pieaugušajiem.
Jautrāko, gudrāko un asprātīgāko komandu noskaidroja gudrības rats, kuru griežot, dalībnie-

ki atbildēja uz visdažādākajiem
jautājumiem. Trešais sacensību
posms bija tūrisma stafete ar neparedzētiem šķēršļiem, ko vajadzēja veikt visai komandai. Katrā
no tās kontrolpunktiem bija jāveic cits uzdevums – jāsagatavo
darbam dators, jānosaka 5 dažādas tējas, jāapēd divi cepumi, ar
lieliem cimdiem rokā jāattaisa
šampanieša pudele, jāsaspridzina
paša piepūstais balons...
Atraktīvākā, jautrākā un izveicīgākā Ainažu puses brandžiņa
šoreiz bija BUB komanda. To ar
skaļiem aplausiem, dāvanām un
gavilēm sveica Ainažu uzņēmēju, iestāžu un biedrību dienas noslēgumā atpūtas vakarā, kad kopā
ar mūziķu grupu no Naukšēniem
ainažnieki dejoja, runājās, smējās
un atpūtās.
31. martā Sprints A organizēs pavasara autobraucienu, bet
jau tagad visi, kuri vēlas, var
slidot Ainažu centrā uzlietajā slidotavā. Tā tapusi, sadarbojoties
Sprints A, Ainažu BUB un biedrībai Vecāki - Ainažu jaunatnei.
Ilga Tiesnese
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Saules elektrostacija Minhauzena muižā
Duntes muižā Minhauzena
muzeja tuvumā SIA Baltijas lāse
sākusi jaunu ekoloģisku projektu.
2012. gada jūnija beigās ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
(KPFI) atbalstu darbu sāks saules elektrostacija. Projekts Saules
enerģijas izmantošana Duntes
muižā KPFI konkursā Atjaunojamo energoresursu izmantošana
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai iekļuvis atbalstāmo
skaitā.
Projekta paredzamās izmaksas
ir Ls 139 568, no kurām 41,5%
kompensēs KPFI. Stacijas projektēšanai, iekārtu piegādei un
būvniecībai izsludināts iepirkuma konkurss, kurā uzvarēja SIA
ELKO. Paredzētā elektrostacijas
jauda ir 40 kW - saules baterijas
to spēs nodrošināt vasarā saulainā
laikā. Saražoto elektroenerģiju izmantos jaunceļamā Minhauzena
pasaules informācijas centra un
kroga elektroapgādei, bet elektroenerģijas pārpalikumu ievadīs AS
Sadales tīkls sistēmā (Ekonomikas ministrijas atļauja jau saņemta). Gada laikā paredzēts saražot
58 MWh elektroenerģijas, un,
pateicoties šim projektam, oglekļa dioksīda izmešu daudzums atmosfērā samazināsies par 23,03 t.
Paredzēts, ka elektrostacijā saražotās enerģijas daudzumu, stacijas jaudu, kā arī citus datus varēs
nolasīt uz diviem liela izmēra

datu ekrāniem - viens no tiem būs
novietots pie elektrostacijas, otrs Minhauzena pasaules informācijas centrā. Speciālisti un citi interesenti, izmantojot savus datorus,
varēs pieslēgties elektrostacijas
vadības sistēmai un iegūt papildu
informāciju par tās darbību dažādos laikposmos un meteoroloģiskos apstākļos.
SIA Baltijas lāse valdes priekšsēdētājs Atis Sausnītis stāsta: - Šis
noteikti nav uzskatāms par biznesa projektu, jo ieguldīto līdzekļu
atmaksāšanās laiks ir tik liels, ka
mēs to pat nerēķinām. Tas nav arī
nozīmīgs Latvijas enerģētikas mērogiem, jo saražotā elektroenerģija varēs kompensēt tikai daļu no
jaunbūvējamā informācijas centra un «Minhauzena pasaules»
patēriņa. Ar šo minhauzenisko
projektu mēs gribam parādīt, ka
arī Latvijas apstākļos nākotnē,
kad saules bateriju cenas kļūs
pieejamākas un kad valsts sāks
nopietnāk domāt par atbalstu atjaunojamo energoresursu izmantošanai, saules enerģija varēs dot
savu ieguldījumu valsts energobilancē. Šī projekta nozīmīgums ir

arī tas, ka tā būs viena no pirmajām un viena no lielākajām saules
elektrostacijām Baltijas valstīs un
to varēs apskatīt un izmantot arī
pētnieciskiem mērķiem. Mums izveidojusies laba sadarbība ar Rīgas Tehnisko universitāti un Vides
aizsardzības un siltuma sistēmu
institūtu, un mēs labprāt dosim
iespēju pasniedzējiem, studentiem
un zinātniekiem sekot stacijas darbībai, veikt datu reģistrāciju, apstrādi un pētījumus. Mūsu informācijas centrā būs paredzētas arī
telpas nelielu semināru rīkošanai
un atjaunojamās enerģijas avotu
izmantošanas popularizēšanai.
Rīgas Tehniskās universitātes
profesore Dagnija Blumberga uzskata: - Latvijā valda mīts, ka saule pie mums spīd par maz, lai tās
enerģiju varētu izmantot. To grūti
apstrīdēt ar vārdiem vai datiem,
kas liecina, ka saules intensitāte
mums ir augstāka nekā Ziemeļvalstīs, kur šīs enerģijas izmantošana ar katru gadu pieaug. Vajadzīgi veiksmes stāsti, kas pierāda
saules enerģijas izmantošanas
iespējas Latvijā. Viens no tādiem
būs dzīvē īstenots nelielas elektrostacijas projekts «Minhauzena
pasaulē», kur katrs varēs pārliecināties par to, ka šāda elektroenerģija Latvijā nav Minhauzena
sapnis, bet īstenība.
Uldis Sauka

Salacgrīvas novada pirmklasnieki
svin svētkus

Kuplā Salacgrīvas novada pirmklasnieku saime

Februārī mazie pirmklasnieki
atzīmē savas skolā pavadītās pirmās 100 dienas. Salacgrīvas vidusskolā šī ir tradīcija ar senāku
vēsturi. Pirms 10 gadiem skolotāja Pārsla Zvejniece, sadarbojoties
ar 1. klašu audzinātājām Viktoriju Brīnumu, Lolitu Valaņinu un
trim 12. klases skolniecēm rīkoja
pirmos šādus svētkus mazajiem
pirmklasniekiem. Viena no skolniecēm - Indāra Ceika - tagad pati
ir 1. klases audzinātāja un svētkos
piedalījās kopā ar saviem audzēkņiem. Tikai šogad pasākumā izpalika skolotāja P. Zvejniece. Viņu
visi klātesošie pieminēja ar klusuma brīdi.
Uz pasākumu Pirmklasnieka
100 dienas skolā visus novada
pirmīšus aicināja Burtu meitiņa
(skolotāja Lolita Valaņina) ar saviem palīgiem. Ar uztraukumu
sirsniņās un bailīgiem acu skatieniem pie salacgrīviešiem ciemos
ieradās Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas 1. klase ar audzinātāju Laumu Primakinu un Liepupes vidusskolas 1. klase ar savu
audzinātāju Inesi Eglīti. Viesus
sirsnīgi uzņēma Salacgrīvas pirmklasnieki ar savām audzinātājām
Ivetu Kupču un Indāru Ceiku.
Salacgrīvas vidusskolas direktors Eduards Ādmīdiņš savā uzrunā rosināja, ka novadā šādi svētki
varētu kļūt par tradīciju. Daudz
labu vārdu un vēlējumu mazajiem
teica novada izglītības speciāliste Antra Paegle. Savukārt Burtu

meitiņa uzsvēra, ka svarīga būs
prasme darboties kopā, uzklausīt
citam citu, palīdzēt, lai visus uzdevumus varētu paveikt godam.
Ciemos bija ieradusies pirmklasniekiem mīļā Zentiņa (Zenta
Mennika), ar kuru mazie salacgrīvieši bija sadraudzējušies folkloras stundās. Kopā visi ļoti uzmanīgi noklausījās divu mazo ķiparu
kokles spēli, dziedāja par garo
pupu, kas izaugusi pie mums Salacgrīvā, un kopā tika iets rotaļā.
Pasākums tika organizēts kā
viena pirmklasnieku skolas diena ar attiecīgu stundu sarakstu.
Bet, lai mācību procesā varētu
piedalīties sekmīgi, jāsāk ar somas sakārtošanu. Veicot šo pirmo
uzdevumu, mazie parādīja gan
savas prasmes, gan attapību. Katrai mācību stundai bija sagatavoti konkrēti uzdevumi. Vislielāko
pārsteigumu un emocijas sagādāja orientēšanās lielajā skolā un
iepirkšanās ar 100 santīmiem skolas kafejnīcā. Ļoti atbildīgs uzdevums bija pēc dotajiem raksturojumiem pazīt savas audzinātājas.
Katra no viņām saņēma Sirds medaļu par mazo mācīšanu, audzināšanu un samīļošanu. Tā uzdevumi
mijās ar skolēnu sagatavotajiem
priekšnesumiem, un divas stundas
pagāja nemanot.
Kā jau visos svētkos, arī šajos
bija uguņošana un svētku kliņģeris, kas simbolizēja 100 dienu.
Katrs pirmklasnieks saņēma sertifikātu, grāmatzīmīti, bet katra kla-

se tika pie albuma, kurā apkopot
bildes par dažādiem notikumiem
klases dzīvē. Pēc tam visi devās
dzert tēju un mieloties ar kliņģeri. Kad likās, ka visiem vajadzētu
doties mājup, jo autobuss gaidīja,
Liepupes vidusskolas mūzikas
skolotāja Solveiga Boka visus
aicināja uz lielo zāli noklausīties
mazā Liepupes pianista Jāņa Gaigala priekšnesumu. Vēl sekoja
kopīga rotaļa, fotografēšanās. Visi
nevarēja vien atvadīties.
Skolēni pasākumam bija gatavojušies nopietni. Tika iekārtota
izstāde, kurā varēja apskatīt mazo
liepupiešu darināto krāšņo brīnumputnu, ainažnieku no latviskām rakstu zīmēm un mājinieku
pīnīšu kamolu, skaistos burtiņus
un citus mazo roku darinātos izstrādājumus. Paldies audzinātājām un mūzikas skolotājām!
Pasākuma sagatavošanā un vadīšanā aktīvi darbojās 6.a klases
skolnieces Endija Eglīte (Ēzelītis I-ā), Zane Holma (Sivēntiņš),
Nadīna Ozoliņa- Mennika (Pepija
Garzeķe), Sandija Megi (Karlsons), Amanda Stane (Vāverēns),
bet ar savu dziesmiņu par Vinniju
Pūku iepriecināja Līga Kariņa.
Mēs, skolotājas, secinājām, ka
šādi pasākumi nepieciešami gan
skolēniem, gan pašām skolotājām. Iegūtas pozitīvas emocijas,
radušās labas idejas turpmākam
darbam.
Lolita Valaņina,
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja
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Atskats uz jauniešu
aktivitātēm un paveikto
2011. gadā
Pērnais gads jauniešiem bijis
notikumiem, pasākumiem un izglītojošām aktivitātēm bagāts. Tas
sākās ar palīdzību labdarības akcijas No sirds uz sirdi norisē, kurā
jaunieši jau tradicionāli organizēja loteriju pasākuma mazākajiem
apmeklētājiem.
Jau februārī interesenti, kuri
vēlējās apgūt R&B, hiphop un
citu deju soļus, iestudēt mūsdienu
deju horeogrāfijas un apgūt grafiti
mākslu, varēja iesaistīties biedrības Mēs – nākotnei! projekta R&B
vienoti mākslā – vienoti sabiedrībā apmācībā Step – up. Pasākums
ilga 4 dienas un deva daudz pozitīvu emociju, jaunas zināšanas,
prasmes un draugus.
Kā ikkatru gadu, jaunieši piedalījās Lielajā talkā. Tika sakopts
auto stāvlaukums jūrmalā un pabeigta gājēju laipas izgatavošana. Gājēju laipas – uzbrauktuves
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
būve tika sākta jau iepriekšējā
gadā kopā ar domubiedru grupu
Mazā kavalērija, kuras sastāvā darbojas sabiedrībā populāri
cilvēki - R. Kaupers, V. Dūle,
A. Irbe, Māra no Astro’n’out u.c.
Pilsētas iedzīvotājiem un viesiem nokļūšana līdz pludmalei nu
daudz vienkāršāka un patīkamāka.
Īpaši aktīvs un rosīgs jaunatnei izvērtās maijs. Tika ievēlēts
un uz vienu gadu apstiprināts
Salacgrīvas novada Jaunatnes
konsultatīvās padomes sastāvs.
Iepriekšējo padomes priekšsēdētāju J. Zēmeli, kura padomi vadīja
2 gadus, nomainīja Salacgrīvas
vidusskolas 11. klases skolnieks
E. Veide, bet par viņa vietnieku ievēlēja J. Raģi. Maija beigās
tika pieņemts jauniešiem labvēlīgs lēmums - parakstīts līgums
starp Salacgrīvas novada domi un
VA Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra par Salacgrīvas
novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveidi. Tas
nozīmē, ka jau šovasar sagaidāma
centra atklāšana, kas dos iespēju
jauniešiem pulcēties vienkopus,
lai lietderīgi pavadītu brīvo laiku,
īstenotu savas ieceres, gūtu pieredzi dažādu pasākumu rīkošanā,
tādējādi veicinātu jauniešu aktivitāti un līdzdalību pilsētas sabiedriskajās dzīvē.
Jauna pieredze iegūta, piedaloties neformālajās diskusijās starp
jauniešiem un politikas veidotājiem divos pasākumos Kafija ar
politiķiem. Tos organizēja Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūra, neformālā gaisotnē saaicinot lēmumu pieņēmējus - deputātus, pašvaldību darbiniekus,
iestāžu vadītājus - un jauniešus,
lai pārrunātu aktuālus jautājumus,
veicinātu sadarbību un ideju apmaiņu. Lielākai daļai no mums tā
bija pirmā iespēja tikties un uzrunāt Saeimas deputātus un politisko partiju pārstāvjus.
Vasaru parasti iedomājamies
kā laiku, ko vairāk veltām atpūtai,
taču jauniešiem, kuri arī vasarā
vēlas aktīvi darboties un lietderīgi
pavadīt savu brīvo laiku, iespēju
netrūka. Jau jūnija sākumā tika
labiekārtots volejbola laukums
un uzstādīts basketbola grozs Salacgrīvas pludmalē. Patīkami bija
vērot, ka sporta laukumi vasaras
dienās bija jauniešu pārpildīti.
Jūlija sākumā bija iespēja tikties ar projekta Vispusīga intelektuālās attīstības pilotskola rīkotājiem par Salacgrīvas novada jauniešu iesaistīšanos vasaras nometnē. Pēc šīs tikšanās daži jaunieši
šo iespēju arī izmantoja un par
nometni bija sajūsmā. Nometne

norisinājās 2 nedēļas (no 24. jūlija
līdz 8. augustam) Svētciema viesu
namā Kosīši. Pilotskolas dalībniekiem tika piedāvātas nodarbības,
kuru mērķi bija attīstīt sadarbības
prasmes, labāk iepazīt un izprast
gan sevi, gan apkārtējos, nebaidīties iesaistīties, mācīties citam no
cita un katram pašam no sevis. Divas nedēļas vasarā tika pavadītas,
mācoties un atpūšoties vienlaikus.
Nometnes laikā tika izstrādāti
5 projekti, no kuriem atbalstu īstenošanai guva projekts Salacgrīva
– miera osta. Tas paredz Melnalkšņu parka sakārtošanu un labiekārtošanu - plānots radīt drošu un
sakoptu parka vidi, izvietojot soliņus, guļamtīklus, lukturus un iekārtojot klusu atpūtas teritoriju ikvienam pilsētas iedzīvotājam vai
viesim. Gan augustā, gan septembrī tika rīkotas parka sakopšanas
talkas. Prieks, ka talkotāju vidū
bija ne tikai pilotskolas dalībnieki, bet arī pašvaldības darbinieki,
apkārtējo māju iedzīvotāji un citi
interesenti.
Pateicoties Salacgrīvas novada
uzņēmējiem, jau otro gadu pašvaldībā norisinājās starptautiskā
vasaras nometne jauniešiem Go
Global - Go Green. Nometnei ir 3
galvenie mērķi jeb vadlīnijas - angļu valodas zināšanu uzlabošana
praksē, zaļās domāšanas izplatīšana jauniešu vidū un brīvprātīgā
darba popularizēšana. Šoreiz nometnē piedalījās 29 jaunieši gan
no Salacgrīvas novada, gan citām
valstīm - Vācijas, Lietuvas un
Igaunijas, kā arī 5 brīvprātīgie no
Portugāles, Itālijas, Lietuvas, Kipras, Ungārijas un Latvijas. No 8.
līdz 14. augustam nometnes dalībniekiem bija iespēja uzlabot savas
angļu valodas prasmes, uzzināt par
studiju iespējām ārzemēs, iepazīt
citu valstu kultūru un Salacgrīvas
novadu, doties pārgājienā, piedalīties sporta pēcpusdienā, kā arī
aktīvi iesaistīties pilsētas svētku
pasākumos. Tradīcija no iepriekšējā gada nometnes bija bērnu
psihoneiroloģiskās slimnīcas Ainaži apmeklējums. Arī šoreiz tika
sarūpēts neliels koncertiņš, spēles,
bērniem tika dāvinātas grāmatas.
Viesošanās neatstāja vienaldzīgu
nevienu jaunieti, un tika izlemts,
ka pēc nometnes augusta beigās
bērni jāapciemo vēlreiz.
Kad gads jau tuvojās noslēgumam, jaunieši vienojās pirms
Ziemassvētkiem turpināt rīkot
labdarības akciju, lai palīdzētu
kādam bērniņam Salacgrīvā vai
tās apkārtnē. Šoreiz akcija tika
veltīta Sandim Keiselim. Sadarbībā ar Lienes konditoreju tika
ceptas piparkūkas, ar Salacgrīvas
vidusskolu – gatavotas apsveikumu kartītes. Trešajā Adventē,
pilsētas egles iedegšanas pasākumā, jaunieši dalīja piparkūkas
pilsētas iedzīvotājiem, vēlāk paciņas jaunieši iznēsāja arī pilsētas
uzņēmējiem un iestādēm. Akcijas
laikā saziedoti 780 latu, ko izlietos ratiņkrēsla iegādei. Mums bija
patiess prieks palīdzēt Sandim,
jo apzināmies, ka jāpalīdz cilvēkiem, kuriem dzīve uzlikusi kādu
grūtāku pārbaudījumu.
Jaunieši nedomā apstāties.
Vēlme darīt Salacgrīvas jauniešu
dzīvi interesantāku nav zudusi,
tāpēc jau tiek plānotas nākamās
aktivitātes. Tiek aicināti arī jauni
interesenti, kas vēlētos iesaistīties
novada Jaunatnes konsultatīvajā
padomē un palīdzētu jau esošajiem padomes locekļiem ar jaunām idejām.
Ieva Rozmiaņeca
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Bāriņtiesās 2011. gadā
Salacgrīvā
Salacgrīvas bāriņtiesa, kuras pārziņā ir Salacgrīvas pilsēta un pagasts, 2011. gadā pārraudzīja 54 aktīvas lietas, no jauna ierosināja 24 lietas, sēdē izskatīja 41 lietu un pieņēma 51 lēmumu. No izskatītajām lietām 15 bija par bērnu mantu, 10 par
bērnu aprūpes tiesību atņemšanu vai atjaunošanu vecākiem,
3 aizbildnības, 3 audžuģimeņu, 2 valsts sociālo pabalstu lietas,
2 par atļaujas došanu bērniem šķērsot valsts robežu, pa vienai
lietai bērna nosūtīšanā pie speciālista, atzinuma sniegšanā tiesai, aizgādņa atbrīvošanā, viesģimenes statusa piešķiršanā, brāļu/
māsu šķiršanā, bērna uzvārda maiņā. Administratīvajā rajona tiesā pārsūdzēti 3 bāriņtiesas lēmumi, kas skāra vecāku intereses,
jo bāriņtiesa viņiem atņēma bērnu aprūpes tiesības. Vienu lietu
administratīvā tiesa izskatīja, bet lēmums vēl nav zināms. Pārējās
2 izskatīs martā un aprīlī.
Bērnu mantu lietas. Saistībā ar Latvijas Krājbankas likvidāciju bāriņtiesā no jauna izveidotas 10 lietas. Vecāki vai vecvecāki,
kuri uz bērna vārda bankā bija atvēruši kontus, tajos esošos līdzekļus bez bāriņtiesas atļaujas uz citas bankas kontu nedrīkstēja
pārskaitīt, līdz ar to bāriņtiesai bija jāizskata šīs lietas un jāpieņem
lēmumi. Vēl 3 ar bankas likvidāciju saistīti lēmumi pieņemti jau
esošajās lietās. Divas lietas tika izveidotas no jauna, jo vecāki uz
savu bērnu vārda vēlējās iegādāties nekustamo īpašumu.
Aprūpes tiesību atņemšanas un atjaunošanas lietas. 2011. gadā
pieņemts 20 lēmumu. Aprūpes tiesības atņemtas 10 bērnu vecākiem - 2 mātēm un 4 tēviem, t.sk. 2 lēmumi uz vienpersoniska
lēmuma pamata. Aprūpes tiesību atņemšanas iemesli bija nepietiekama bērnu aprūpe un uzraudzība, kuras rezultātā apdraudēta
bērna turpmākā attīstība, aizdomas par seksuālu vardarbību pret
bērnu, bērnu aprūpes nenodrošināšana. 2011. gadā aprūpes tiesības atjaunotas viena bērna tēvam, vēlāk tās atkal atņemtas, bet
6 bērnu vecākiem tās netika atjaunotas. Par 3 mātēm un 1 tēvu bāriņtiesa iesniedza prasību tiesā par bērnu aizgādības tiesību atņemšanu, un Limbažu un Dobeles rajona tiesa prasības apmierināja.
Saistībā ar bāriņtiesas pārsūdzētajiem lēmumiem 5 bērniem iecelti
3 sevišķie aizbildņi, kuriem administratīvajā tiesā jāpārstāv bērnu
intereses.
Aizbildnības lietas. 2011. gadā 2 bērniem iecelti 2 aizbildņi un
atlaists 1 aizbildnis, jo aizbilstamais sasniedza pilngadību.

Ainažos
Ainažu bāriņtiesā, kuras darbības teritorija ir Ainažu pilsēta
un Ainažu pagasts, 2011. gadā izskatīts 13 lietu, kurās pieņemts
17 lēmumu.
Aprūpes tiesību atņemšanas un atjaunošanas lietas. Atņemtas
bērnu aprūpes tiesības 3 vecākiem, 1 gadījumā uz vienpersoniska lēmuma pamata. Pieņemti 8 lēmumi par bērnu aprūpes tiesību atjaunošanu vecākiem, no kuriem 2 gadījumos 3 vecākiem
atjaunotas bērnu aprūpes tiesības, 4 vecākiem netika atjaunotas
bērnu aprūpes tiesības, bet par 1 vecāku iesniegta prasība tiesā
par bērnu aizgādības tiesību atņemšanu. Rīgas pilsētas Latgales
priekšpilsētas tiesa prasību apmierināja.
Administratīvajā rajona tiesā pārsūdzēts 1 bāriņtiesas lēmums
par aprūpes tiesību atjaunošanu un nolemts tās neatjaunot. Administratīvā tiesa atzina bāriņtiesas lēmumu par pamatotu un
prasītājas lūgumu noraidīja. Šajā lietā tiesvedība turpinās, jo vecāks Administratīvajā apgabaltiesā iesniedzis apelācijas sūdzību.
Saistībā ar šo tiesvedību bērniem iecelts sevišķais aizbildnis, kurš
pārstāv bērnu intereses tiesā.
Ārpusģimenes aprūpe. Dibinot aizbildnību, bāriņtiesa raugās,
lai par aizbildni ieceļamajai personai būtu aizbildņa pienākumu
pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības un izvērtē personas
motivāciju kļūt par aizbildni, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības, nodarbinātību, dzīves apstākļus, spēju pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās. 2011. gadā bāriņtiesa sniedza atzinumu, ka personai nav aizbildņa pienākumu pildīšanai
nepieciešamās spējas un īpašības. Tai pašā laikā pieņemts 1 lēmums par aizbildnības izbeigšanu bērniem, jo bērnu mātei atjaunotas aprūpes tiesības. Savukārt 3 bērni ievietoti audžuģimenē,
jo viņu vecākiem atņemtas aprūpes tiesības. Bāriņtiesā pieņemts
arī 1 lēmums par bērna aprūpes izbeigšanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, jo apstiprināta bērna
adopcija.
Bērnu mantu lietas. Bāriņtiesā pieņemti 2 lēmumi saistībā ar

Liepupē
Liepupes bāriņtiesas darbības teritorija ir Liepupes pagasts. Bāriņtiesas darbu
vada priekšsēdētāja, darbojas 4 bāriņtiesas
locekļi. Lēmumi tiek pieņemti koleģiāli.
Liepupes bāriņtiesa, aizstāvot bērnu
intereses, 2011. gadā izskatījusi 13 lietu
un pieņēmusi 14 lēmumu. 2 iesniegumi
atteikti, izvērtējot lietderības apsvērumus par administratīvā akta izdošanas
lietderību.
Bāriņtiesā izskatītas 5 bērnu aprūpes
tiesību atņemšanas lietas. Aprūpes tiesības atņemtas 3 bērnu 2 vecākiem. Aprūpes

Audžuģimeņu lietas. Divās audžuģimenēs tika ievietoti 6 bērni, bet no vienas audžuģimenes bērns izņemts, jo viņam tika nodibināta aizbildnība. Kopumā audžuģimenēs uzturas 7 bērni.
Valsts sociālo pabalstu par bērniem izmaksas lietas. Šajās lietās
pieņemti 2 lēmumi – ģimenes valsts pabalsta izmaksa pārtraukta
1 mātei, kura nerūpējās par zīdaiņa vecuma bērnu, bet vienā gadījumā pieņemts lēmums par ierosinātās lietas izbeigšanu, jo vecāki
salaba.
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā ievietots viens zīdainis, kurš šobrīd atrodas pirmsadopcijas
aprūpē, paredzams, ka šajā gadā notiks viņa adopcija. Institūcijā
joprojām paliek viens bērns, kurš ievietots jau 2006. gadā. Šobrīd
20 (pērn 14) bērnu atrodas ārpusģimenes aprūpē. No tiem 7 bērni
ir audžuģimenē, 11 – aizbildņu ģimenēs, 1 - bērnu aprūpes iestādē, 1 – pirmsadopcijas aprūpē.
2011. gadā apliecinājumu un citu darbību reģistrā veikti
264 ieraksti - tas ir par 10% mazāk nekā pērn. Bāriņtiesā apliecinātas 92 pilnvaras (iepriekš 83), 42 līgumi un citi darījumu
dokumenti (21), 19 iesniegumu, 94 nostiprinājuma lūgumi (83),
sastādīti 9 cita veida dokumenti (37), uzrakstīts viens publiskais
testaments, kā arī apliecinātas dokumentu kopijas un izraksti.
Maruta Pirro,
Salacgrīvas bāriņtiesas priekšsēdētāja
bērnu mantu. Viens lēmums pieņemts par dāvinājuma pieņemšanu bērna vārdā, bet otrs saistīts ar AS Latvijas Krājbanka likvidāciju un bērna līdzekļu pārskaitīšanu uz citu banku.
Šobrīd bāriņtiesā ir 19 aktīvu lietu, no kurām 6 par aprūpes tiesību atņemšanu vai atjaunošanu, 2 - aizbildnības lietas,
1 audžuģimenes lieta, 2 lietas par bērnu ievietošanu ārpusģimenes aprūpes iestādē, 5 bērnu mantas lietas, 2 aizgādnības lietas,
1 lieta par bērnu nodošanu citas personas aprūpē Latvijā.
2011. gadā bāriņtiesā veikti 68 apliecinājumi, t.sk. apliecinātas 28 pilnvaras (2010. gadā 17), 14 līgumu un citi darījumu dokumenti (6), 12 nostiprinājuma lūgumu (11), 9 paraksti uz dažāda rakstura dokumentiem (18), apliecinātas 5 dokumentu kopijas
(10).
Veicot notariālās darbības, par bāriņtiesas pakalpojumiem ir
šādas valsts nodevas:
1. darījuma akta projekta sagatavošana
Ls 8
2. darījuma apliecināšana
Ls 5
3. testamenta sastādīšana vai atsaukšana
Ls 13
4. testamenta pieņemšana glabāšanā
Ls 24
5. pilnvaras sagatavošana
Ls 3
6. pilnvaras apliecināšana
Ls 2
7. paraksta apliecināšana
Ls 2
8. apliecinājumu izraksta sastādīšana
Ls 1 (par katru lpp.)
9. noraksta vai izraksta sastādīšana
Ls 1 (par katru lpp.)
10. noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšana
Ls 0,30 (par katru lpp.)
11. paziņojuma izsniegšana
Ls 3
12. apliecības izsniegšana par izsniegto paziņojumu
Ls 3
13. nostiprinājuma lūguma sastādīšana
Ls 5
14. paraksta apliecināšana uz nostiprinājuma lūguma
Ls 3 (par katru parakstu)
15. mantojuma saraksta sastādīšana
Ls 34
16. cita veida dokumentu sastādīšana
Ls 3 (par katru lpp.)
Dina Bantersone,
Ainažu bāriņtiesas priekšsēdētāja

tiesību atņemšanas iemesli bija ļaunprātīgi
izmantotas vecāku tiesības. Vienai mātei
aprūpes tiesības uz 2 bērniem netika atņemtas, līdz ar to lieta izbeigta.
2011. gadā bāriņtiesas lietvedībā aktīvas ir 10 lietas par bērnu mantas pārvaldīšanu. 6 lietās pieņemti 7 lēmumi par
atļauju rīkoties ar bērnu mantu. Pieņemti
ikgada norēķini par bērnu mantas pārvaldību. Pērn skatītas 2 lietas par valsts sociālo pabalstu izmaksu, pieņemti 3 lēmumi:
2 par ģimenes valsts pabalsta izmaksu,
1 par apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksu. Skatīta viena lieta par uzvārda
maiņu nepilngadīgajam. 2011. gadā aktīva

ir viena aizgādnības lieta.
Pamatojoties uz citu bāriņtiesu lūgumu,
veikta ģimeņu dzīves apstākļu apsekošana, kā arī personu un bērnu aptauja un sagatavoti attiecīgi dokumenti.
Veikti 133 apliecinājumi un citas darbības: sastādītas un apliecinātas pagasta
iedzīvotāju pilnvaras, sagatavoti nostiprinājuma lūgumi Zemesgrāmatai un apliecināti paraksti uz nostiprinājuma lūgumiem,
sagatavoti darījuma aktu projekti, sagatavoti cita veida juridiski dokumenti, apliecināti paraksti un kopijas.
Ginta Jēkabsone,
bāriņtiesas priekšsēdētāja

Paziņojums
Salacgrīvas novada dome paziņo, ka
ar 2012. gada 1. martu Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā darbību
sāk viena bāriņtiesa - Salacgrīvas novada bāriņtiesa, kuras darbības teritorija
ir Salacgrīvas novada administratīvā
teritorija un juridiskā adrese ir Smilšu
iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads,
LV-4033.
29. februārī tiek likvidētas Salacgrīvas novada Salacgrīvas bāriņtiesa, Salacgrīvas novada Ainažu bāriņtiesa, Salacgrīvas novada Liepupes bāriņtiesa.
Izmaiņas bāriņtiesu darbībā tika
veiktas Salacgrīvas novada iedzīvotāju
interesēs. Turpmāk bāriņtiesu (notariālos) apliecinājumus un jebkurus citus
ar bāriņtiesas darbu saistītos jautājumus visi novada iedzīvotāji varēs veikt
jebkurā bāriņtiesas darbības vietā – Salacgrīvas novada domē (bāriņtiesas telpās), Ainažu pilsētas pārvaldes ēkā vai
Liepupes pagasta pārvaldes ēkā.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki (no
1. marta)
1) Bāriņtiesas telpās
Smilšu ielā 9, Salacgrīvā:
pirmdienās 800 - 1300 un 1400 - 1800
otrdienās no 800 - 900
2) Ainažu pilsētas pārvaldē
Parka ielā 16, Ainažos:
trešdienās 1000 - 1200
ceturtdienās 900 - 1100
3) Liepupes pagasta pārvaldē
Mežgravās, Liepupes pagastā:
pirmdienās 800 - 1300 un 1400 - 1800
trešdienās 800 - 1300 un 1400 - 1700
Tālruņi: 64071990 (Salacgrīvā),
64071313 (Ainažos),
64023933 (Liepupē).
E-pasts: barinties@salacgriva.lv;
maruta.pirro@salacgriva.lv;
dina.bantersone@salacgriva.lv;
ginta.jekabsone@salacgriva.lv

Jaunas
prasmes jaunas
iespējas!
Biedrība Vecāki
- Ainažu jaunatnei guvusi atbalstu
Latvijas Kopienu
iniciatīvu
fonda
(KIF) un SEB bankas projektu konkursā programmā
Kopā ar ģimeni un
skolu, lai īstenotu
projektu Jaunas
prasmes - jaunas
iespējas.
Šī projekta mērķis ir nodrošināt
jaunu sadzīves prasmju un iemaņu apguvi
bērniem un jauniešiem ārpusskolas nodarbībās Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā lietderīgai brīvā laika pavadīšanai.
Projektā paredzēts iegādāties sadzīves
tehniku un sadzīves priekšmetus kulinārijas nodarbībām, kā arī galdniecības
instrumentus mājturības un tehnoloģijas
nodarbībām. Projekta kopējās izmaksas ir
Ls 1760,10, no kuriem 90% (Ls 1583,10)
ir KIF finansējums, 7% (Ls 123,25) - Salacgrīvas novada domes un 3% (Ls 54,35)
veikala Loreta līdzfinansējums.
Nodarbībās bērni un jaunieši pēc tematiskā plāna mācīsies dažādas ikdienā
nepieciešamas sadzīves prasmes. Atalgojums nodarbību vadītājiem šai projektā nav paredzēts, tālab pēc brīvprātības
principa nodarbības vadīs bērnu vecāki,
vecvecāki, skolotāji, arī Ainažu pamatskolas absolventi, kuri apguvuši noteiktu
specialitāti.
Paldies Salacgrīvas novada domei par
līdzfinansējumu!
Inga Čekaļina

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2012. gada 28. februāris

Bērnu žūrijas 2011 noslēgums
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Salacgrīvā - Zaļā žūrija

Ainažu
bibliotēkā
26. janvārī Ainažu bibliotēkā pulcējās Bērnu žūrijas 2011
eksperti, kuri aktīvi iesaistījās
grāmatu lasīšanā un vērtēšanā.
Priecājamies, ka ar izlasāmo grāmatu skaitu bija tikuši galā visi
30 eksperti, kuri pieteicās žūrijā.
Sarunās ar skolēniem uzzinājām,
ka viņi žūrijā iesaistījušies tāpēc,
ka gribējuši iepazīties ar jaunām
un interesantām grāmatām. Lai
gan ne visas bijušas interesantas,
padarīto neviens nenožēlo un ir
gatavi nākamgad lasīt atkal.
Noslēguma pasākumā žūrijas
eksperti tika aicināti uz bibliotēkas Pasaku istabu, kur risinājās jautras sacensības un gaidīja
dažādi pārsteigumi. Bērni kopīgi
uzrakstīja recepti grāmatas lasīšanai. Bibliotekāre žūrijas dalībniekus sadalīja trijās komandās:
Lasītāji, Grāmatu tārpi, Gudrās
grāmatas. Dalībnieki sacentās,
kura pirmā uzrakstīs 5 žūrijas
grāmatu nosaukumus. Uzdevums
nebija viegls, jo uz lapām bija
uzrakstīti tikai grāmatu nosaukumu pēdējie vārdi. Vēl ekspertiem
vajadzēja uzrakstīt nelielu stāstiņu, ietverot dotos vārdus, kas
arī bija ņemti no žūrijas grāmatu
nosaukumiem. Bērni strādāja ļoti
radoši.
Katrā klašu grupā noteicām
grāmatu - uzvarētāju. Šogad tās
ir J. un T. Vīslanderu Mūmammas pavasara tīrīšana, P. Rauda

Zaļās žūrijas noslēgumā skolēni kopā ar DAP un bērnu bibliotēkas pārstāvjiem labprāt spēlēja dažādas spēles, tāpat salika izglītojošas puzles

Bibliotekāre Sanita kopā ar Bērnu žūrijas 2011 dalībniekiem

Princese Skella un Leta kungs,
Dž. Kinnija Grega dienasgrāmata, K. Garsijas Daiļās būtnes.
Noslēgumā bērni tika cienāti
ar īpašo Bērnu žūrijas kliņģeri.
Eksperti saņēma pateicības un
piemiņas balvas - rokassprādzes,
pildspalvas, košļenītes, bet labākie arī diplomus. Šogad čaklākie
lasīšanas eksperti bija Valts Līdaks, Kristīne Bergšteine, Reičela Zlidņeva, Samanta Grāvīte,

Elvita Siliņa, Sabīne Kalmača,
Alise Kuģe, Rodrigo Kānītis,
Laine Sviķe.
Liels prieks par visiem, kuri
bijuši draugos ar Bērnu žūriju visus šos gadus! Paldies visiem žūrijas dalībniekiem par sadarbību,
lasot grāmatas! Novēlu lasītprieku arī turpmāk!
Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas bibliotekāre

Svētciemā
Februāra sākumā Svētciema
bibliotēkā notika lasītveicināšanas programmas Bērnu un jauniešu žūrija noslēgums.
Novembrī 14 jaunie lasītāji
noslēdza koplīgumu, apņemoties
izlasīt un novērtēt visas 2011.
gada attiecīgo vecumu grupu grāmatas. Tad arī tika prognozēts,
kā, kur, kad, kādos apstākļos lasīšana notiks. Nu, kad grāmatas
jau izlasītas, pirms katra žūrijas
dalībnieka stāstījuma tika atklāts,
kā bijis iecerēts lasīt. Lieli bija
smiekli par šiem atklājumiem,
jo kāds bija apņēmies lasīt kaimiņu sienas šķūnītī, kāds slapjā
laikā zem koka, vēl cits - ziedošu saulespuķu kalnā, bija arī
sapnis lasīt… kosmosā. Tikšanās
reizē bērni un jaunieši pārrunāja
gan visinteresantākās grāmatas,
gan tās, kuras lasīt bijis grūtāk.
Šogad bijusi vieglāka vērtēšana - grāmatas ļoti interesantas.
Tas arī mudinājis izlasīt vairāk.
Pārsvarā bērni izlasījuši arī citu
vecuma grupu grāmatas. Klausoties stāstos, jāsecina, ka grāmatas
lasītas rūpīgāk, bērni prot izteikt
savu viedokli, diskutēt, ieteikt tās
citiem. Izveidot grāmatu sarakstu izstādei Iesaka Bērnu žūrijas
eksperti nesagādāja nekādas grūtības. Interesanti bija arī bērnu
vēlējumi, ko ielīmējām grāmatās
nākamajam attiecīgās grāmatas
lasītājam.
Nopietnas sarunas mijās ar
jautrām sacensībām. Draudzīgi
tika izveidotas komandas, lai kopīgi saliktu ne tik vieglos attēlus.
Saproti nu, kura bildes daļa pieder Grega dienasgrāmatai, kura
Kimai, kas var būt stipra! Atmiņu visvairāk nācās piepūlēt, nosaucot izlasīto grāmatu nosaukumus. Dažs gan pamanījās ātrumā
izlasīt, kādas grāmatas atrodas
bibliotēkas plauktā. Bet koman-

Janvāra beigās Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Salacgrīvas birojā gaidīti viesi bija skolēni
– Salacgrīvas bērnu bibliotēkas
čaklākie lasītāji. Līdzīgi kā jau
vairākus gadus Latvijas bibliotēkās darbojas Bērnu žūrija, Salacgrīvas bērnu bibliotēka rosinājusi
mazo lasītāju interesi literatūrai
par dabu, izveidojot īpašu bērnu
Zaļo žūriju. Dažādām vecuma
grupām lasīšanai un vērtēšanai
tika izvēlētas 20 grāmatas, kurās
stāstīts par dabu. Lapsēns Vuks,
lācenīte Ilzīte, ezis Nezis, kurmis
Kurmuļmurmulis - tie ir tikai daži
varoņi, ar kuriem bērni varēja iepazīties, lasot Zaļās žūrijas grāmatas. Pēc izlasīšanas vajadzēja
atbildēt uz jautājumiem anketās,
nosakot interesantākās. Protams,
ka neinteresantu grāmatu starp
tām nebija!
Žūrijas darbs ilga piecarpus
mēnešus. Atklājot noslēguma pasākumu, Salacgrīvas bērnu literatūras centra vadītāja Gunta Zeme
sveica čaklākos lasītājus ar diplomiem un nelielām dāvaniņām,
ko bija sarūpējusi gan bibliotēka,
gan DAP. Pasākuma turpinājumā
DAP Vidzemes reģionālās administrācijas darbinieki Intas Somas

vadībā iepazīstināja bērnus ar
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu un devās izzinošā ceļojumā,
apstājoties dažādās stacijās, kurās
mācījās pazīt meža dzīvnieku pēdas, skuju kokus un to čiekurus,
dažādas putnu izskata līdzības un
atšķirības un uzzināja, kuri putni
ir gājputni, kuri klejotāji, bet kuri
– nometnieki. Tika liktas puzles ar
gliemenēm un ķērpjiem, pie viena
iepazīstot to atšķirības. Īpaši interesanta izvērtās spēle par putnu
barošanu, kas uzskatāmi demonstrēja, cik grūti putniem klājas aukstajās ziemas dienā un kas notiek,
ja pārstājam putniņus barot.
Pasākumam noslēdzoties, skolēni atzina, ka uzzinājuši daudz
jauna un interesanta, kā arī izmantoja izdevību iepazīties ar
interaktīvo izstādi par klimata
pārmaiņām. Bet viena iecere savu
piepildīšanos vēl gaida pavasara
pusē, kad čaklākie lasītāji varēs
doties klātienē apciemot lācenīti
Ilzīti Līgatnes dabas takās. Priecājamies, ka kopīgi ar bērnu bibliotēkas darbiniekiem varam bērnos
rosināt interesi par dabu!
Zane Rubene
Andra Soma foto

Otrais zaļais solis – Vikam

Tikšanās
laikā
Ainažos
un Salacgrīvā Viks
stāstīja
pasakas,
kavējās
atmiņās
un atbildēja uz
klausītāju
jautājumiem

Mazie svētciemieši ļoti nopietni pārrunā lasīto un izvēlas interesantāko
grāmatu

das gars tomēr lika saņemties un,
nepārkāpjot noteikumus, uzvarēt komandai Princešu dienasgrāmata, nosoļojot 76 grāmatu
soļus. Pirms apbalvošanas ceremonijas pēkšņi tika izsludināta
Leta kunga pazušana. Sākās bibliotēkas pārmeklēšana, taču tikai
pēc vairākām operācijas sapulcēm parādījās pareizais virziens
- meklēt plauktā, kur atrodas
grāmatas par teātri un aktieriem.
Neatlaidīgi meklējot, Leta kungu
pirmā ieraudzīja mazā Ance. Te
nu jāteic, ka tā reizē bija arī iepazīšanās ar grāmatu izvietojumu
bibliotēkā.
Vislasītākā Bērnu žūrijas grāmata bijusi amerikāņu rakstnieka
Džefa Kinnija ar dažādiem komiskiem notikumiem un smieklīgām karikatūrām bagātā Grega
dienasgrāmata jeb Grega Heflija
darbu reģistrācijas žurnāls. To
nosauca par uzvarētāju - 2011.
gada interesantāko grāmatu. Lielu atzinību izpelnījās arī franču
rakstnieka Ērika Emanuēla Šmita
gaišais un aizkustinošais stāsts
par cerību un mīlestību - Oskars
un Rozā dāma, aiz sevis atstājot
latviešu bērnu grāmatu autores

Māras Cielēnas fantāzijām bagāto stāstu Princese Aurēlija un
Kokspoki.
Čaklākie lasītāji un vērtētāji no 14 ekspertiem bijuši Ance
Andersone (1. - 2. kl. grupā),
Jānis Ozols un Ilmārs Vīksna
(3. - 4. kl. grupā), Edvards Zaķis,
Rita Šmite un Laura Krisanova
(5. - 7. kl. grupā) , kā arī Jauniešu žūrijas lasītāji Serafima Grigorjeva un Reinis Maurītis. Īpaši
jāuzteic Edvards un Jānis, kuri
lasīšanas programmā iesaistījās
pirmo gadu. Balvas un pateicības
rakstus saņēma visi eksperti.
Ar skaļām ovācijām tika ienests lasīšanas maratona 9. gada
svētku kliņģeris ar īpašo simboliku. Sarunās, spēlēs un diskusijās
pavadītais vakars beidzās ar bērnu apņemšanos lasīt vēl, jo, cik
zināms, Grega dienasgrāmatai
jau iznākusi 5. grāmata un nākamais mūsu bibliotēkā būs apaļais
- 10. - Bērnu žūrijas gads. Kā
tad nelasīsi! Paldies pasākuma
atbalstītajiem - IK Lienes konditoreja un bērnu vecākiem.
Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

Jau otro mēnesi 11. datumā
Salacgrīvas novadā viesu diena.
Šoreiz ar Ainažu un Salacgrīvas
lasītājiem tikās dzejnieks, rakstnieks un brīnišķīgs cilvēks Viks
jeb Viktors Kalniņš. Pats dzejnieks atcerējās, ka Salacgrīvā un
Ainažos bijis tikai jaunības gados
- kopā ar brāli, komponistu Imantu Kalniņu un piedaloties Dzejas
dienās. Tagad Vika darbi top
Dikļos, kur katrs var apmeklēt arī
Vika Pasaku parku.
Ainažu un Salacgrīvas bibliotēkā uz tikšanos ar dzejnieku un
rakstnieku bija ieradušies dažāda
vecuma klausītāji. Pašai mazākajai princesītei, kā Viks viņu
nosauca, bija tikai 5 gadi. Ar
interesi visi klausījās, kā, stāstot vakara pasakas savam dēlam
un meitai, radušās pazīstamās
grāmatas Sarežģītais zvirbulēns,
Zemūdens bara lielā diena, kas
iemūžināta animācijas filmā Ness

un Nesija. Pieaugušie vairāk uzdeva jautājumus par bērnības atmiņu grāmatu Pāri zaļajiem viļņiem. Interesanti bija arī tas, ka
daudzi pieaugušie pirmo reizi ar
lielu interesi bija izlasījuši Vika
bērnu grāmatiņas. Izrādās, ka arī
dzejnieka vecmāmiņa bijusi lieliska stāstu sacerētāja un teicēja.
Visus pārsteidz fakts, cik grūti
agrāk bija izdot grāmatu. Cenzūra bijusi ļoti stingra un bieži
no manuskripta vajadzēja izņemt pašus labākos dzejoļus vai
pasakas.
Sarunās nemanot pienāca vakars, un, atvadoties no Vika, norunājām, ka nākamā tikšanās būs
11. novembrī Vidzemes 5. patriotiskās dzejas festivālā.
Gunta Zeme,
Salacgrīvas bibliotēkas
metodiķe, Bērnu literatūras
nodaļas vadītāja
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. B - 1
2012. gada 25. janvārī
Izdoti, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21. panta 1. daļas 2. punktu un 46. pantu

Lēmums Nr. 81
Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2012. gada pamata un speciālo budžetu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 18.01.2012.
Finanšu komitejas atzinumu, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt Salacgrīvas novada pašvaldības
pamatbudžeta
1.1. ieņēmumus Ls 3 689 872;
1.2. izdevumus Ls 5 343 495;
1.3. finansēšanas daļu Ls 1 653 623:

1.3.1. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā Ls 1 801 079,
1.3.2. naudas līdzekļu atlikums gada beigās Ls 0,
1.3.3. saņemtie aizdevumi Ls 12 194,
1.3.4. budžeta aizdevumu atmaksa Ls 168 748,
1.3.4. izsniegto aizdevumu atmaksas Ls 9098;
1.4. kredītsaistības.
2. Noteikt Salacgrīvas novada pašvaldības speciālā
budžeta

2.1. ieņēmumus Ls 203 659;
2.2. izdevumus Ls 389 854:
2.2.1. finansēšanas daļu Ls 186 195,
2.2.2. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā Ls 186 195,
2.2.3. naudas līdzekļu atlikums gada beigās Ls 0.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Pārskats par Salacgrīvas novada
pašvaldības 2012. gada budžetu
Pamatbudžets

!

Pamatbudžeta ieņēmumi Ls 3 689 872
Salacgrīvas novada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti ar piesardzību, ievērojot likumā
Par valsts budžetu 2012. gadam 38. pantu, kas pieļauj iedzīvotāja ienākumu nodokļa
neizpildi 2% apmērā (no gada sākuma) un nosaka prognozēto ieņēmumu procentuālo
sadalījumu pa ceturkšņiem: I ceturksnī – 20%, II ceturksnī – 24%, III ceturksnī – 27%,
IV ceturksnī – 29%. Svarīgākās no pamatbudžeta ieņēmumu pozīcijām:
! iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze Ls 2 148 829 – iespējama 2% neizpilde, plānojam Ls 1 976 922 un Ls 25 748 no 2011. gada,
! ieņēmumi no izlīdzināšanas fonda Ls 378 594 – piesaistīti IIN iespējama 2% neizpilde, plānojam Ls 348 306 un Ls 13 595 no 2011. gada,
! nekustamā īpašuma nodokļu prognoze par zemi Ls 202 228,
! nekustamā īpašuma nodokļa prognoze par ēkām Ls 46 005,
! nekustamā īpašuma nodokļa par inženierbūvēm Ls 3615,
! nekustamā īpašuma nodokļa prognoze par mājokļiem Ls 29 483,
! mērķdotācija pamata un vispārējās izglītības pedagogiem 8 mēnešiem Ls 442 208,
! mērķdotācija interešu izglītības pedagogiem 8 mēnešiem Ls 19 053,
! mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo apmācībai 8 mēnešiem Ls 35 920,
! dotācija mākslas skolas pedagogiem 12 mēnešiem Ls 12 075,
! dotācija mūzikas skolas pedagogiem 12 mēnešiem Ls 35 693.
Rādītāja nosaukums
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Īpašuma nodokļi
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžeta transferti
Maksas pakalpojumi
KOPĀ

2011. gada
fakts

2012. gada
plāns

Ls 2 130 106
Ls 323 322
Ls 13 973
Ls 13 407
Ls 14 123
Ls 32 237
Ls 26 840
Ls 1 607 938
Ls 69 668
Ls 383 298
Ls 4 614 912

Ls 2 002 670
Ls 281 332
Ls 500
Ls 9 545
Ls 9 454
Ls 2 738
Ls 10 000
Ls 1 036 799
Ls 1 711
Ls 335 123
Ls 3 689 872

% 2012. gada
plāns pret
2011. gada faktu
94%
87%
4%
71%
67%
8%
37%
64%
2%
87%
80%

2012. gadā plānoto ieņēmumu struktūra
pamatbudžetam
Maksas pakalpojumi;
Ls 335 123; 9%

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis;
Ls 2 002 670; 55%

Pašvaldību budžeta transferti;
Ls 1 711; 0%

Valsts budžeta transferti;
Ls 1 036 799; 28%

!
!
!

Informācija par plānoto biedrību un sportistu
atbalstu
Ls
Ls 8213
Ls 2300
Ls 700
Ls 960
Ls 900
Ls 625
Ls 6570
Ls 5000
Ls 1840
Ls 276
Ls 575
Ls 1500
Ls 3430
Ls 2000
Ls 2300
Ls 2257
Ls 1000
Ls 2870
Ls 1500
Ls 490
Ls 1625
Ls 600
Ls 1000
Ls 2000
Ls 860
Ls 2440
Ls 140
Ls 15 783
Ls 69 754

Biedrība
Ainažu Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība - biedrības darbībai
Salacgrīvas Austrumu deju studija Hasana
biedrība Salacgrīvas līnijdeju klubs
biedrība Vecāki - Ainažu jaunatnei
fotobiedrība Salacgrīva
lauku sieviešu biedrība Mežābele
pensionāru sveikšana dzimšanas dienās
Salacgrīvas novada Pensionāru biedrība
biedrība Mēs Korģenei
biedrība Svētupes Lauvas
biedrība Dzintarlāse
biedrība Dvēseles dziesma
basketbola klubs Salacgrīva
sporta klubs Salaca
hokeja klubs Salacgrīva
sporta klubs Veixmes
biedrība Jātnieku sporta klubs «Fenikss»
Ainažu Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība - Ainažu Kauss 2012
biedrība Superaktīvs
biedrība Liepupe
biedrība A Sprints
Svētciema attīstības biedrība
biedrība Sports Salacgrīvas novadam
biedrība Kuivižu jahtklubs
atbalsts šķēpmetējai Anetei Kociņai
Olimpiskais centrs Limbaži
atbalsts redzes invalīdu grupai
biedrību projektu līdzfinansēšanai
Kopā

Rādītāja nosaukums

Ieņēmumi no īpašuma
pārdošanas;
Ls 10 000; 0%
Pārējie nenodokļu
ieņēmumi; Ls 2 738; 0%
Naudas sodi un sankcijas;
Ls 9 454; 0%
Valsts (pašvaldību) nodevas un
maksājumi; Ls 9 545; 0%

!

mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo apmācībai 8 mēnešiem:
- pirmsskolas izglītības iestāde Vilnītis Ls 24 426;
- pirmsskolas izglītības iestāde Randa Ls 5028;
- Liepupes vidusskolas pirmsskolas grupas Ls 6466,
pašvaldības finansējums interešu izglītības pedagogu atalgojumam 8 mēnešiem:
- pirmsskolas izglītības iestāde Vilnītis Ls 1191;
- Salacgrīvas vidusskola Ls 2373;
- Liepupes vidusskola Ls 2134,
pašvaldības finansējums interešu izglītības pedagogu atalgojumam 4 mēnešiem
Ls 2849 (sadali veic pēc nolikuma uz 1. septembri);
dotācija mākslas skolas pedagogiem 12 mēnešiem Ls 12 075;
dotācija mūzikas skolas pedagogiem 12 mēnešiem Ls 35 693.

Īpašuma nodokļi; Ls 281 332;
8%
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības
un īpašuma; Ls 500; 0%

Pamatbudžeta izdevumi Ls 5 343 495
Svarīgākās no pamatbudžeta izdevumu pozīcijām:
! mērķdotācija pamata un vispārējās izglītības pedagogiem 8 mēnešiem:
- Liepupes vidusskolai Ls 90 119;
- Salacgrīvas vidusskolai Ls 273 213;
- Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolai Ls 78 876,
! mērķdotācija interešu izglītības pedagogiem 8 mēnešiem:
- Liepupes vidusskolai Ls 3980;
- Salacgrīvas vidusskolai Ls 11 939;
- Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolai Ls 3134,

Vispārējie valdības dienesti
Izpildvara
Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem
Transferti no pašvaldības budžeta
Kredītu procentu maksājumi
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
KOPĀ

Rezerves fonds Ls 38 831

2011. gada
fakts

2012. gada
plāns

Ls 682 585
Ls 430 385
Ls Ls 160 641
Ls 91 559
Ls 18 938
Ls 530 673
Ls 110 535

Ls 847 745
Ls 473 296
Ls 38 831
Ls 217 593
Ls 118 025
Ls 20 431
Ls 456 138
Ls 110 286

Ls 569 652
Ls 294
Ls 638 201
Ls 1 554 292
Ls 416 679
Ls 4 521 849

Ls 1 262 710
Ls 6 623
Ls 956 622
Ls 1 240 259
Ls 442 681
Ls 5 343 495

% 2012. gada
plāns pret
2011. gada faktu
124%
110%
135%
129%
108%
86%
100%
222%
2253%
150%
80%
106%
118%
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2012. gadā plānoto izdevumu struktūra
pamatbudžetam

Kredītu procentu
maksājumi;
Ls 118 025; 2%

20.09.2031.

Nr.
p.k.

Aizdevuma
saņēmējs

Aizdevuma
izsniegšanas
datums

Atmaksas
termiņš

Vides aizsardzība;
Ls 110 286; 2%

1

Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana;
Ls 1 262 710; 24%

Finansēšana
Naudas atlikums Ls 1 801 079
! Ls 896 698 avansa maksājumi iesākto projektu realizēšanai
! Ls 3203 dotācija 1. klašu ēdināšanai
! Ls 22 938 zvejas tiesību noma
! Ls 10 025 licencētā makšķerēšana
! Ls 75 410 privatizācijas fonda līdzekļi
! Ls 792 805 iezīmētie naudas atlikumi iesāktiem darbiem un naudas atlikums
no ieņēmumu pārpildes 2011. gadā

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26

Mērķis
KF ūdenssaimniecības
attīstība Austrumlatvijas
upju baseinos īstenošanai
ERAF Ūdenssaimniecības
attīstība mazās apdzīvotās
vietās
KF ūdenssaimniecības
attīstība Austrumlatvijas
upju baseinos īstenošanai
Miniekskavators JCB 8018
Tehnika Dino 210XT
ERAF projekta Zilā karoga
prasību nodrošināšana
Baltijas jūras reģionā
Mikroautobusa iegāde
Vidusskolas renovācija
Duntes tautas nama
renovācija
Pagastmājas jumta
remonts, inventāra iegāde
Duntes TN
Pagasta ceļu remonts
Vidusskolas ēdināšanas
bloka renovācija
Vidusskolas fasādes
siltināšana
Katlumājas rekonstrukcija
Peldvietas un glābšanas
dienestu attīstība
Materiālās bāzes
pilnveidošana
dabaszinātnēs un
matemātikā Liepupes
vidusskolā
Muižas ielas rekonstrukcija
LAD projekts
Krišjāņa Valdemāra Ainažu
pamatskolas renovācija
Interreg III projekta
līdzfinansējuma
nodrošināšana
PII Randa renovācija
Nekustamā īpašuma
iegāde
Bibliotēkas un bērnudārza
katlumājas rekonstrukcija
Jūras siltums kā
atjaunojamās
enerģijas izmantošana
siltumapgādes sistēmā
ERAF projekts
Ūdenssaimniecības
attīstība Liepupes ciemā
ELFLA projekts
Rekreācijas infrastruktūras
izveide Ainažu pilsētā
ELFLA projekts Liepupes
vidusskolas sporta zāles
rekonstrukcija

29.03.2007.

Neapmaksātā
2012. gadā
summa uz
atmaksājams
01.01.2012. Ls
Ls
20.03.2027.
Ls 123 768
Ls 8120

29.03.2007.

20.03.2027.

Ls 173 762

Ls -

19.12.2008.

20.08.2028.

Ls 304 335

Ls 18 172

26.02.2007.
27.03.2007.
19.06.2009.

28.02.2014.
30.03.2014.
20.05.2029

Ls 5 760
Ls 6 496
Ls 116 285

Ls 2692
Ls 2916
Ls 1782

22.11.2006.
22.11.2006.
22.12.2006.

20.08.2021.
20.08.2021.
20.08.2021.

Ls 10 782
Ls 71 650
Ls 45 160

Ls 1104
Ls 7348
Ls 4600

01.06.2007.

20.03.2022.

Ls 29 969

Ls 2928

01.06.2007.
05.06.2007.

20.03.2022.
20.05.2022.

Ls 104 379
Ls 44 092

Ls 10 188
Ls 4200

23.07.2007.

20.06.2022.

Ls 26 238

Ls 2504

20.10.2008.
19.06.2009.

20.10.2023.
20.04.2024.

Ls 24 279
Ls 51 770

Ls 2068
Ls -

Parakstīšanas
datums

Ls 168 748

2
3
4
5
6
7

PA Salacgrīvas
komunālie
pakalpojumi
IK ELFOTO
SIA Baņķis
Ivo Viļķins
Meri Anuška
Ivars Līsmanis
KS SM-2004
KOPĀ

14.06.2007. 25.06.2012.
04.06.2008.
25.04.2008.
25.03.2009.
18.08.2009.
16.07.2009.
09.07.2009.

15.06.2013.
30.04.2013.
31.03.2012.
30.08.2014.
22.12.2013.
20.12.2013.

3214

3214

2700
4000
795
4184
1800
2940
19 633

2400
2000
795
1533
900
1470
12312

300
2000
1564
900
1470
6234

1087

1087

Speciālais budžets
Speciālā budžeta ieņēmumi Ls 203 659

2012. gadā plānotā ieņēmumu struktūra
speciālajam budžetam

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

Ls 1 945 340

2014. gadā
atmaksājamā
summa Ls

Ekonomiskā darbība;
Ls 456 138; 9%

Veselība; Ls 6 623; 0%

Ls 2314

Salacgrīvas novada domes pārskats par neatmaksātajām
summām no privatizācijas fonda līdzekļiem uz 01.01.2012.

Sabiedriskā kārtība un
drošība; Ls 20 431; 0%

Atpūta, kultūra un reliģija;
Ls 956 622; 18%

7

Ls 89 014

2013. gadā
atmaksājamā
summa Ls

Izglītība;
Ls 1 240 259; 23%

Transferti no pašvaldības
budžeta ; Ls 217 593; 4%

26.09.2011.

2012. gadā
atmaksājamā
summa Ls

Sociālā aizsardzība;
Ls 442 681; 8%

Līdzekļi neparedzētiem
izdevumiem;
Ls 38 831; 1%

LAD Kultūras
infrastruktūras
rekonstrukcija Salacgrīvas
novadā
Salacgrīvas novadā
kopā

Neatmaksātā
summa Ls
uz 01.01.2012.

Izpildvara; Ls 473 296; 9%
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Apmaksas
termiņš

Licencētā makšķerēšana;
Ls 28 549; 14%

Ostas nauda;
Ls 20 000; 10%

Dabas resursu nodoklis;
Ls 18 000; 9%

Zvejas nauda;
Ls 35 838; 17%
Autoceļu fonda līdzekļi;
Ls 101 272; 50%

Speciālā budžeta izdevumi Ls 389 854

19.06.2009.

20.04.2024.

Ls 10 494

Ls -

14.09.2009.

20.07.2024.

Ls 41 313

Ls -

01.07.2003.

20.06.2023.

Ls 152 200

Ls 12 000

18.05.2005.

20.04.1015.

Ls 52 000

Ls 16 000

04.11.2005.
16.05.2008.

20.01.2025.
20.09.2018.

Ls 109 060
Ls 110 764

Ls 8 240
Ls 16 412

16.09.2003.

01.10.2013.

Ls 7 800

Ls 3 800

19.07.2010.

20.06.2030.

Ls 119 296

Ls 38 336

26.08.2010.

20.09.2030.

Ls 69 413

Ls -

01.10.2010.

20.09.2030.

Ls 26 164

Ls 1396

28.03.2011.

20.03.2031.

Ls 19 097

Ls 1628

2012. gadā plānotā izdevumu struktūra
speciālajam budžetam
Citi izdevumi;
Ls 1 823; 1%
Ostas nauda;
Ls 115 973; 30%

Licencētā
makšķerēšana;
Ls 28 549; 7%

Zvejas nauda;
Ls 35 838; 9%

Naudas atlikums uz perioda sākumu Ls 186 195
! Ls 55 154 autoceļu fonda līdzekļi
! Ls 1823 pārējie speciālā budžeta līdzekļi
! Ls 95 973 ostas nauda
! Ls 33 245 dabas resursu nodoklis

Dabas resursu nodoklis;
Ls 51 245; 13%

Autoceļu fonda līdzekļi;
Ls 156 426; 40%

Sagatavoja ekonomiste I. Lazdiņa
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Salacgrīvas novada
pirmsskolas skolotājas
tiekas Korģenē
Kārtējais Salacgrīvas novada pirmsskolas skolotāju metodiskās apvienības seminārs šoreiz notika pirmsskolas izglītības
iestādes (PII) Vilnītis Korģenes filiālē. Semināru apmeklēja pirmsskolas skolotājas
no Ainažu PII Randa, Liepupes vidusskolas pirmsskolas grupām, PII Vilnītis un tās
filiālēm Svētciemā un Korģenē.
Semināra tēma aktuāla – Kustību rotaļu
izmantošana integrēto rotaļnodarbību organizēšanā. Līdz ar gatavošanos izglītības
reformai valstī, kas paredz bērniem skolas
gaitas uzsākt no 6 gadu vecuma, un līdz ar
integrētās programmas sešgadīgajiem ieviešanu dzīvē ievērojami palielinājies mācību un audzināšanas uzdevumu apjoms
pirmsskolas izglītībā. Jaunajā programmā
akcentēta bērnu intelektuālā darbība, runas attīstība, matemātisko priekšstatu veidošana, bet salīdzinoši maz vietas atvēlēts
tēlojošajām darbībām, mūzikai un fiziskajām aktivitātēm. Fiziskā aktivitāte pirmsskolā ir būtisks faktors bērna veselības un
muskulatūras stiprināšanā, koordinācijas
veidošanā, viņa fiziskās attīstības nodrošināšanā kopumā. Pirmsskolas skolotājām
jāpārdomā, kā aktualizēt bērnu fizisko aktivitāti un efektīvi integrēt kustību rotaļas
ikdienas pedagoģiskajā procesā.
Seminārā Vilnīša Korģenes filiāles
jaukta vecuma bērnu grupā Pelēni tika organizēta atklātā integrētā rotaļnodarbība,
ko sadarbībā ar mūzikas skolotāju Ināru
Rozmisu meistarīgi vadīja pieredzējusī pirmsskolas skolotāja Ilga Ūdre. ESF
projektā Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos viņa ieguvusi trešo profesionālās darbības kvalitātes pakāpi un labprāt
dalās savā pieredzē. Atklātā nodarbība
bija spožs labo darbu paraugs. Bērni ar
lielu prieku lasīja, rēķināja, stāstīja, dziedāja, vingroja, to visu veicot caur kustību
rotaļu. Nodarbības analīzes laikā kolēģes
atzina, ka guvušas daudz interesantu ideju

darbā ar jaukta vecuma bērniem.
Semināra dalībnieces priecājās un
guva pieredzi, iepazīstoties ar Pelēnu
grupā mūsdienīgi iekārtotajiem mācību
centriem, kas tapuši Sorosa fonda - Latvija iniciatīvas Pārmaiņu iespēja skolām
projektā Daudzfunkcionālais centrs «Korģene». Mācību centra aprīkojums paver
Korģenes bērniem daudzpusīgas iespējas
sevi pilnveidot, patstāvīgi darbojoties ar
attīstošiem mācību materiāliem. Attīstošai
videi ir būtiska loma izglītības reformu
īstenošanā. Pelēniem izveidojusies laba
sadarbība ar blakustelpā esošo bibliotēku.
Bērni tur ir bieži viesi. Pēcpusdienās viņi
labprāt izmanto bibliotēkā izveidoto skatuvīti, lai kopā ar skolotāju izkoptu radošās spējas, bet kopā ar vecākiem bērni izvēlas jaukas grāmatas lasīšanai mājās. PII
Vilnītis vadītāja Baiba Kotāne priecājas,
ka viņas vadītajā projektā Daudzfunkcionālais centrs «Korģene» lolotās idejas pamazām īstenojas. Bez pirmsskolas grupas
un bibliotēkas tur darbu sāks medpunkts,
frizētava, mājīgas telpas iemantojusi biedrība Mēs Korģenei. Bijusī Korģenes pamatskola pārtop daudzfunkcionālā centrā,
kur pulcēties vietējās kopienas ļaudīm.
Noslēgumā pirmsskolas skolotājas tika
iepazīstinātas ar aktualitātēm izglītības
jomā, ar Izglītības un zinātnes ministrijas
plānotajiem pasākumiem izglītības reformas īstenošanā. Semināra dalībnieces
saņēma divus apjomīgus metodiskos materiālus - Ligitas Dambes sagatavoto un
apkopoto kustību rotaļu aprakstu krājumu,
kur kustību rotaļas sistematizētas pēc to
grūtības pakāpes un pamatkustību veida
un izmantojamas kvalitatīvu sporta nodarbību vadīšanā, kā arī Jeļenas Šaškeles pa
mācību tēmām apkopotās kustību rotaļas
integrēto rotaļnodarbību organizēšanai.
Ligita Dambe,
pirmsskolas skolotāju metodiskās
apvienības vadītāja

2012. gada 28. februāris

Novadnieka gleznu izstāde
Ziema mūsu pusē
No 11. februāra līdz marta beigām Salacgrīvas muzejā skatāma novadnieka Aldoņa
Cīruļa gleznu izstāde Ziema mūsu pusē. Esmu atgriezies savā dzimtajā mājā «Bērziņos», tāpēc ir iespēja daudz laika pavadīt
dabā. Mežs ir mans iedvesmas avots, tas
mani atgriezis pie glezniecības. Vienkārši
nevaru negleznot! Tas ir brīnišķīgi – rīti,
vakari, saules gaisma un ēnu spēles, gadalaiku krāsu un noskaņu dažādība! - izstādes
kataloga ievadā raksta pats autors
Mākslinieku sveikt viņa pirmajā personālizstādē muzejā ieradās neredzēti daudz
viesu, un ne jau tikai salacgrīvieši. Lauvieši vienmēr ir aktīvi savējo atbalstītāji,
un šoreiz viņu draudzīgais plecs bija īpaši
stiprs gan no radu, gan draugu, gan kaimiņu puses. Tāpat kupli pārstāvēta bija Lielsalacas evaņģēliski luteriskā draudze, kur
Aldonis kalpo no 2003. gada un kam viņš
velta daudz sava brīvā laika. Lai cik pirmajā brīdī tas šķistu nesavienojami, ieraudzīt
mežu mākslinieka acīm Aldonim līdzējušas
medības. Stāvot mastā, noskatīti gleznaini
meža stūrīši - mums visiem zināmais Burlaku ceļš un Lauvu apkārtne, ieraudzīti dažādos gadalaikos un gaismēnu spēlēs, glez-

nās uzplaukst skanīgā un harmoniskā krāsu
ziedā.
- Re, tur aiz tā koka mēs ar dēliem kādreiz meklējām un atradām Ziemassvētku
eglīti, bet tajā laukumiņā mēs esam griezuši slotām zarus,- izstādes atklāšanā atzinās
domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs.
Un ne jau tikai tāpēc gleznas silda sirdi, ka
tajās attēlotas pazīstamas, pašu acīm skatītas vietas. Jūtams arī, ka gleznotājs domā
un rīkojas profesionāli, kad veido gleznas
kompozīciju, izvēlas un jauc krāsas vai spēlējas ar gaismēnu.
Aldonim izdevies pārsteigt daudzus un,
sarīkojot šo izstādi, pastāstīt par savu mīlestību uz glezniecību. Par to izstādes atklāšanā liecināja izbrīnītie acu pāri un vārdos
izteiktā atzinība māksliniekam par viņa
veikumu.
Pašreiz izstādes autors dzīvo savās dzimtajās mājās Bērziņos, kur blakus ikdienas
darbiem ar restauratora rūpību un pacietību
tiek veikts mājas remonts. Līdz vasarai, kad
sabrauks bērni un mazbērni, vēl daudz darba, bet laiks jāatlicina arī gleznošanai.
Ieva Zilvere,
Salacgrīvas muzeja vadītāja

Izstāde Kafija gultā

Jaunumi Korģenes bibliotēkā

Salacgrīvietes Inese Volksone, Anita Zēģele, Anita Dzirnupe zīmē kafijā gultā, Māra Apine
skatās, kā šis darbiņš darāms

Top
Valentīndienas
apsveikumi

Korģenes bibliotēka 2012. gadu sākusi
ar dažādiem pasākumiem, lai piesaistītu ne
tikai esošos apmeklētājus, bet arī topošos,
tiek domāts par apmeklētāju vēlmēm, lai
apmierināti būtu visi.
" 20. janvārī bija Bērnu un jauniešu
žūrijas noslēguma pasākums, kurā bērni
stāstīja par izlasītajām grāmatām, par labo
un slikto. Paldies čaklākajiem lasītājiem
Anetei Rozenbergai, Līvai Bašēnai, Annijai Pabrikai, Katei Majorei, Nadīnai Ozoliņai-Mennikai, Karīnai Kleinei, Samantai
Kleinei, Uvim Ķirsim, Katei OzoliņaiMennikai, Līvai Tauriņai! Šai pasākumā
bērniem notika bibliotēkas stafete un citas
spēles, kurās visi ar prieku piedalījās. Ceru,
ka arī nākamgad būs lasītgriboši bērni, kuri
piedalīsies šajā žūrijā!
" Tikšanās vietu un laiku mainīt nedrīkst
- ar šādu moto 27. janvārī sanāca krustvārdu mīklu minētāji, jo kopš 2010. gada
novembra bibliotēkā katra mēneša pēdējā
piektdienā pulksten 15 sanāk visi tie, kuri
grib pārbaudīt savas zināšanas šo mīklu minēšanā. Arī šoreiz pulcējās gan tuvi, gan tāli
minētāji, kurus nebaida ne laikapstākļi, ne
citu zināšanas. Aktīvākie šoreiz bija Dzin-

tra Anita Rihaļska, Dzintra Šulce, Renāte
Saukuma, Marta Nimma, Lolita Avramuka.
Paldies visiem, kuri apmeklē bibliotēku,
min mīklas, dalās savā pieredzē!
" No sirsniņas sirsniņai - ar šādu moto
10. februārī bibliotēkā pulcējās bērni, lai
gatavotu sirsniņas - dažādus apsveikumus
Valentīna dienai. Tas izrādījās ne sevišķi
viegli, jo prasīja lielu pacietību un precizitāti. Bērni ar darbiem galā tika un priecājās
par paveikto. Paldies par atsaucību daudzajiem dalībniekiem!
" Ojārs Vācietis ir teicis: - Pie sveces
mēs iekrītam savā dvēselē un spīdam tur...
Visu februāri bibliotēkā sveču izstādē var
aplūkot gan veikalā pirktās, gan biedrības
Mēs Korģenei akcijā Par prieku sev, par
prieku tev un Sveču dienas pasākumā izveidotās sveces. Tāpat var apskatīt un izlasīt
uzziņu materiālus par svecēm.
" 10. februārī bibliotēkā viesojās PII
Vilnītis grupiņa Pelītes. Bērni uzklausīja
nelielu stāstījumu par svecēm, apskatīja
izstādi, paši izveidoja sveces no papīra un
dzijas, nodziedāja dziesmiņu par svecēm.
Paldies audzinātājām par atsaucību!
Ilze Baumane

23. janvārī Salacgrīvas kultūras namā
smaržoja kafija, skanēja klusināta mūzika
un romantiskā noskaņā atklāja Daces Asnes
un Gitas Petas izstādi Kafija gultā (pirmā
šāda izstāde bija skatāma Jūrmalas pilsētas
muzejā). Tajā skatāmas, taustāmas un ostāmas (jo tās smaržo – īpaši jau lelle Merilda,
kas tapusi tieši Salacgrīvas izstādei) Gitas
lelles un aplūkojamas Daces akrilgleznas, grafikas, kartondrukas, autortehnikas
un politiskās karikatūras. Dace ir mākslas
skolotāja Rīgas izglītības informācijas metodiskajā centrā un skolotājām vada kursus
par dažādām mākslas tehnikām.
Izstādi atklājot, kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja Inese Jerāne teica: - Pūķa gadu kultūras namā mēs sākam
ar sen gaidītu un ļoti interesantu izstādi.
Salacgrīvā ieradušās divas brīnišķīgas
dāmas. Daci mēs jau ļoti labi pazīstam,
jo kopš 2009. gada viņa ir kopā ar mums
Plostnieku svētkos maijā, pagājušā gadā
pilsētas svētkos viņa ierādīja un vadīja lielās gleznas radīšanas darbus līnijdeju kluba dāmām un vadīja divu dienu brīnišķīgu
gleznošanas nometni pie jūras. Šogad ziemā teātra studijas pirmajā uzstāšanās reizē kultūras namā viņa arī gleznoja. Nebūs
melots, ja teikšu - Dace ir tādā pozitīvā ziņā
traka, forši traka.
Dace mudināja ne tikai apskatīt lelles
un gleznas, bet arī iedarbināt sniega pievilināmo mandalu, gleznot ar kafiju un zīmēt
tajā. Īpaši sagatavotā bērzu gultiņā kafija
jau iebērta – viss darbam sagatavots. Ar
pirkstu vai otiņu katrs tika aicināts kaut ko
uzzīmēt.
Malkojot kafiju, kopā ar māksliniecēm

izstaigājām izstādi, uzzinājām, kā tapušas
Gitas lelles un Daces gleznas. Par savām
varonēm – lellēm - Gita stāstīja ar īpašu mīlestību: - Tieši Salacgrīvai tapa divas jaunas lelles – Ņina 3 un Merilda, kuras kopā
ar vēl 6 skatāmas izstādē. Sāku taisīt lelles
kā pilsonīšu sēriju. Pilsonītis ir gatavs tēls,
kura prototips noskatīts, pieturā gaidot autobusu. Leļļu gatavošana ir mans brīvā laika sirdsdarbs. Salacgrīvā man ļoti patīk, tā
ir skaista pilsēta. Mana galvenā vēlme, atvedot uz Salacgrīvu savas lelles, ir, lai cilvēki gūst pozitīvas emocijas no tā, ko mēs
esam izdarījušas un rādām. Savukārt Dace
ļoti priecājās, atkal ciemojoties Salacgrīvā:
- Kas var būt feināks par Salacgrīvu! Jau
ceļā uz šejieni nonākot Svētciemā, saku, ka
esmu mājās. Man te patīk un jau negribas
braukt prom. Asinsbalss mani mudina un
vilina šurp, arī vecvecāku īpašumi bijuši
netālu - Alojas pusē. Tgad te ir mani draugi - plostnieki, līnijdeju dejotājas un teātra
studijas dalībnieki. Ir jauki un mīļi viņus
satikt. Uz Salacgrīvu esmu atvedusi pēdējo
3 gadu laikā tapušās gleznas.
Mākslinieces saņēma ziedus un dāvaniņas no salacgrīviešiem – saviem draugiem
un atbalstītājiem, savukārt Dace savas filcēšanas tehnikā darinātās lietiņas dāvināja
saviem lielākajiem draugiem - Ūdens pūķis
tagad dzīvosies novada domē, tā olas glabāsies pie plostnieku priekšnieka Raita Alkšņa un Ineses Jerānes, bet pūķa acs ar manu
atbalstu uzraudzīs apkārtnē notiekošo.
Aicinu ikvienu atrast kādu brīvu brīdi,
lai apskatītu, izsmaržotu un uzzīmētu Daces un Gitas izstādi Kafija gultā!
Ilga Tiesnese
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Krišjāņa Valdemāra
Ainažu pamatskolā
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Lauvās sagaida Pūķa gadu

Projektu nedēļa
Ainažu skolā šī gada
projektu dienas bija
veltītas skolas vēstures
izpētei, jo skolai pērn
apritēja 155 gadi. Tika
strādāts ar skolas vēstures materiālu izpēti - lasījām hronikas, pētījām
arhīva materiālus. Visinteresantākās likās tās,
kurās skatījām fotogrāfijas un jautrojāmies par
savu izskatu. Atcerējāmies pasākumus, kuros
guvām daudz pozitīvu
emociju
iepriekšējos
mācību gados. Patiesu
interesi izraisīja Gundegas Dobrovas stāstījums par savu bērnību
un skolas laiku pirmajos pēckara gados. Viņa
ļoti saistoši stāstīja arī
par savām darba gaiskolēniem bija iespēja apskatīt savu
tām Krišjāņa Valdemāra Izstādē
vecāku skolas burtnīcas, dienasgrāmatas
pamatskolā, kad viņa un atmiņu klades
bija pionieru vadītāja.
Bija interesanti uzzināt gan par datorizēti - izveidot diagrammu.
skolēnu sabiedriskajām organi- Anketās bija arī vecāku rakstītais
zācijām, gan darba formām šajā par interesantiem atgadījumiem,
laikā. Secinājām, ka skolēnu dzī- piedzīvojumiem skolā. Nesām uz
ve un darbošanās padomju gados skolu savu vecāku skolas burtbija daudzpusīga, radoša un inte- nīcas, dienasgrāmatas, liecības,
resanta. Dienas nobeigumā zālē mācību grāmatas, atmiņu klades,
pionieru un oktobrēnu nozīmītes.
spēlējām sporta spēles.
Pēc mūsu vecāku un vecvecā- Visu to apkopojām izstādē.
Projektu dienās uzzināto pieku aptaujas noskaidrojām, cik no
viņiem mācījušies Ainažos. Šos rādījām konkursā Erudīts.
9. klases skolēni
rezultātus mācījāmies apkopot

Veselības pēcpusdiena

Interesanta bija tikšanās ar astroloģi Ivetu Meinarti-Nīmanti

Lai gan pēc Austrumu kalendāra Pūķa gads sākās 23. janvārī, Lauvu tautas namā sagaidīt šī
mistiskā dzīvnieka gadu pulcējāmies nākamajā sestdienā pēc
šī datuma. Neko jau nokavējuši
nebijām, jo Austrumu tautas šos
svētkus svin vairākas nedēļas.
Tā kā mūsu pašu zināšanas par
Austrumu kalendāru, zodiaka
zīmēm, horoskopiem un citām
ar šo jomu saistītām lietām, varētu teikt, ir pat ļoti minimālas,
viesos bijām aicinājuši dažādu
astroloģijas metožu pārzinātāju
no Umurgas puses Ivetu Meinarti-Nīmanti. Pārstāstīt viņas teik-

Krišjaņa Valdemāra Ainažu
pamatskolā 24. janvārī notika
pasākums Veselīgs uzturs – dzīves pamats, kurā skolēni pa klašu
grupām varēja parādīt savas zināšanas augļu, dārzeņu un citas
veselīgas pārtikas pazīšanā, kā
arī uzzināt to vietu uztura piramīdā. Jaunāko klašu skolēni sacentās dārzeņu, augļu un graudaugu atminēšanā, to pazīšanā pēc
taustes un uztura piramīdas aplicēšanā. Pasākumā tika nostiprinātas mācību procesā iegūtās
zināšanas par veselīgas ēšanas

paradumiem. Noslēgumā skolēni
saņēma atzinības un cienājās ar
gardiem mandarīniem. Savukārt
4. - 9. klašu skolēni bija veidojuši
prezentācijas par uzturu. Pēc tam
veidoja komandas no dažādu klašu pārstāvjiem. Tās parādīja zināšanas gan par uzturvielu nozīmi,
gan vitamīniem, kā arī katra salika pareizu uztura piramīdu. Veselīgas balvas tika visiem veselības
pēcpusdienas dalībniekiem.
Daiga Tomsone un
Ineta Lielkalne

Katram rūķim
savu grāmatu!
Izglītības, kultūras un sporta
biedrība Liepupe aicina līdz 1. martam
uzdāvini jaunu vai lietotu bērnu grāmatu vai žurnālu
Liepupes vidusskolas Rūķu nama bērniem
un mazo bērnu grupiņām!
Nepaliec malā - katrs mazulis ir pelnījis savu grāmatu!
Grāmatas var atstāt Liepupes centra veikalā Muižas klēts,
Duntes veikalā Birzgaļi un Tūjas bibliotēkā šo iestāžu darba laikā.

pie sevis.
No savas puses gribu piebilst,
ka ticēt vai neticēt astroloģijai ir katra personiskā lieta, bet
tā tomēr ir zinātne (pat vairāku
apkopojums). Pēcpusdiena visos apmeklētājos atstāja pozitīvus iespaidus, jo stāstījums bija
saistošs un interesants, stāstītāja
prata visus aizraut un iesaistīt sarunā. No apmeklētājiem izskanēja lūgums arī turpmāk uzaicināt
viesos savu jomu pārzinošus viesus, kuri grib ar savu pieredzi un
zināšanām padalīties ar citiem.
Indra Kauliņa

Liepupē
mācījās izšūt
kartītes un
liet sveces
2. februārī Liepupes bibliotēkā, par spīti bargajam salam aiz
loga, pulcējās bariņš vietējo sieviešu, lai diegu grafikā jeb izonīta tehnikā mācītos izšūt kartītes.
Kā to darīt un kur atrast noderīgu
informāciju internetā, laipni ierādīja Stienes bibliotēkas vadītāja
Olga Šišļaņikova, kurai šo kartīšu veidošana ir liels vaļasprieks. Pirms kāda laika mūsu bibliotēkā
bija Olgas darbu izstāde, tāpēc
vietējām dāmām radās interese
apgūt ko tādu. Iespējams, kaut
kad varēsim izlikt izstādē arī viņu
veikumu, - sacīja Liepupes bibliotēkas vadītāja Sarmīte Zvīne.

Mazie ainažnieki iepazīst augļus un dārzeņus kopā ar skolotāju Daigu
Tomsoni

to nav iespējams. Varu tikai atzīt,
ka saruna ritēja gan par priekšā
stāvošo Pūķa gadu, gan to, ko
tas nesīs katrai horoskopa zīmei
un cilvēcei kopumā, gan par tīri
sadzīviskām lietām, tāpat vietām, kur Ivetas kundze bijusi un
mācījusies. Pavisam nemanot,
interesantās sarunās bijām pavadījuši vairāk nekā trīs stundas.
Dažs interesents beigās vēl palūdza astroloģei palīdzēt izzināt
un izprast kādu sīkumiņu savā
personiskajā dzīvē. Lai uzzinātu
plašāk savu horoskopu un ar to
saistītās lietas, Ivetas kundze aicināja katru zinātgribošo ciemos

Liepupes iedzīvotājas vietējā bibliotēkā pulcējās uz kartīšu izšūšanas
nodarbību

Todien Andas Alsbergas vadībā
vēl varēja mācīties liet sveces.
Daļa izejmateriālu bija sagādāti
iepriekš, un atlika tikai ķerties
pie darba. Sveces tapa ļoti krāsainas, arī smaržīgas un vairākās

kārtās. Vienu gaismekli visi izlēja
kopīgi. Kā tas izskatīsies degot,
bibliotēkas vadītāja sola drīzumā
iemēģināt kādā sarīkojumā.
Ilva BIRZKOPE
Olgas ŠIŠĻAŅIKOVAS foto

Ainažu kultūras namā
Gada nogale
2011. gada izskaņa Ainažos, kā
jau ierasts, aizritēja ļoti muzikāli
piesātināta. Par tradīciju kļuvušie
Adventes laika koncerti ielīksmoja gan lielus, gan mazus. Kultūras
darbinieki saka lielu paldies māsām Jēkabsonēm ar draugiem par
vienu no skanīgākajām Adventēm! Paldies Agras Jankovskas
mūzikas studijas audzēkņiem un
korim Krasts par sirsnīgāko Adventi un, protams, pašu mazajiem
pašdarbniekiem par vienu no nebēdnīgākajiem koncertiem.
Izbrīnu radīja tas, ka finansiāli sarežģītā laikā notiekošie
bezmaksas koncerti nebija pārāk
kupli apmeklēti, sevišķi jau tik
dīvainajā pirmssvētku laikā, kad
no cerētā ziemas baltuma nebija
ne vēsts. Mūsu koncertos Ziemassvētku sajūtu varēja rast ikviens. Skumji, ka tāds baudījums
un līdzcilvēkiem radītās pozitīvās
emocijas nesasniedza vairāk ainažnieku un mūsu viesu. Var jau
vainot sliktu laiku, nepadarītos
darbus utt., bet tādā veidā mēs
apzogam paši sevi, nolaupot sev

lieku iespēju papriecāties. Skumji arī par pārāk bieži norauto
reklāmu.
Lai nu kā, bet mēs, Ainažu
kultūras darbinieki, ļoti ceram uz
savstarpēju sapratni, pretimnākšanu un uzdrīkstēšanos šogad visiem kopā īstenot jaunus skaistus
un daudzkrāsainus sapņus. Lai
piepildās viss iecerētais un prieks
par kopīgi piedzīvotām radošām
veiksmēm dubultīgs!

Mīlestības
svētki
Jācer, ka mīlestības svētkus
mūsu novadā svinējāt cieši, jo ticējums vēsta: ja Valentīna dienu
sagaidīsiet divatā īpašā gaisotnē,
tad uz Mārtiņiem būsiet jau trijatā.
Lai nu kā, bet Ainažos šie svētki
tika atzīmēti krāšņi - jau sākot ar
11. februāri, kad kultūras namā
savus svētkus atzīmēja un ampelējās mūsu pašdarbnieki. Tika
rakstīti mīlas sveicieni pasaulei,
izdziedātas mīļākās un tautā zināmākās mīlas dziesmas, izlozes
veidā noskaidroti Valentīns un

Valentīna, kā arī iets atrakcijās un,
protams, baudīts saldais našķis.
Savukārt 14. februārī skaistāko
mīlas dziesmu koncertā skanēja
visiem zināmas un iecienītas, pasaulē pazīstamas mīlestības melodijas Agras Jankovskas mūzikas
studijas audzēkņu un Agitas Zvejnieces vadītā ansambļa Sapņi ar
spārniem sniegumā. Tobrīd sirds
ietrīsējās ne vienam vien koncerta
apmeklētājam. Tāpat liels paldies
visiem, kuri iesaistījās kultūras
nama rīkotajā akcijā Kas ir mīlestība?. Mēs to protam novērtēt
– visas jūsu atziņas un citāti ir iegrāmatoti un kalpos par stiprinājuma vārdiem tālākai darbībai un
virzībai nākotnē.
Jāteic, ka 14. februāra vakars
bija gana sniegots un ceļu uz kultūras namu bija grūti atrast. Tomēr
nākamreiz, kad atkal gaidīsim tieši tevi, ceram, ka tu arī atnāksi,
jo koncerts, kas rīkots no sirds uz
sirdi, vērsts uz sadzirdēšanu un
ieklausīšanos - ieklausīšanos tieši
tavos sirdspukstos, kad līdz pavasarim vēl tik mežonīgi tālu.
Ainažu kultūras darbinieki
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Salacgrīvas novadā nodibināta Ainažos aktīvi sporto dažādas
paaudzes
biedrība Mūsu ķepas

Biedrības
Mūsu
ķepas
dibinātāji:
Baiba
Šmite (no
kreisās),
Guna
Paegle,
Valda
Neimane,
Ilze Paura, Ligita
Šteina un
Mārtiņš
Zeimanis

Lai risinātu klaiņojošo suņu un kaķu
problēmu Salacgrīvas novadā, nodibināta
dzīvnieku aizsardzības biedrība. Tās veidošanas idejas autors, Salacgrīvas novada
Administratīvās komisijas priekšsēdētājs
Aldis Freimanis uzsver: - Kopīgiem spēkiem esam nodibinājuši biedrību, kas rūpēsies par likteņa varā pamestajiem dzīvniekiem un dibinās suņu sporta un dresūras skolu. Biedrība Mūsu ķepas apvienos
tos, kuriem nav vienaldzīgs mazāko draugu – suņu un kaķu - liktenis.
Biedrības valdes priekšsēdētājs Mārtiņš
Zeimanis stāsta: - Redzot apkārt notiekošo
dzīvnieku aizsardzības jomā, esmu sapratis, ka ar šiem jautājumiem ne Latvijā, ne
konkrēti Salacgrīvā neviens nenodarbojas. Esmu kuivižnieks un vēlos palīdzēt.
Tādi esam visi šīs biedrības dibinātāji –
Ligita Šteina, Baiba Šmite, Guna Paegle,
Valda Neimane un Ilze Paura – un ne tikai
mēs. Mūsu galvenie mērķi – dibināt suņu
sporta un dresūras skolu un palīdzēt bez

mājām palikušiem un klaiņojošiem dzīvniekiem.
Iedzīvotāju atsaucība ir liela, idejas
visdažādākās. Jau šobrīd biedrības locekļi
gatavojas rakstīt projektu Eiropas Savienības līdzekļu piesaistei. - Paralēli suņu
skolai veidosim pansiju – patversmi bezsaimnieka suņiem un kaķiem, vieta jau nolūkota. Lai īstenotu ieceres, ar Salacgrīvas novada domes atbalstu un labdarības
ziedojumos iegūtajiem līdzekļiem būs par
maz, tādēļ rakstīsim projektu, lai piesaistītu «Leader» programmas finansējumu. ES
atbalsts būs lieliska iespēja sasniegt mūsu
mērķus, - teica Mārtiņš.
A. Freimanis šķita gandarīts: – Biedrība dibināta īstajā brīdī, jo interesentu un
atbalstītāju netrūkst. Ļoti ceru, ka ar laiku
Salacgrīvas novadā vairs nebūs klaiņojošu
un bezsaimnieku dzīvnieku. Mēs taču esam
atbildīgi par tiem, kurus pieradinām!
Ilga Tiesnese

Vecākā gadagājuma cilvēki treneres Lienītes Tālumas vadībā apgūst ārstniecisko
vingrošanu

Pagājis pusgads, kopš biedrība Vecāki - Ainažu jaunatnei, iegādājoties sporta
inventāru, īstenojusi projektu Pulkā nāc
- sportot sāc aktivitātē Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā rīcībā Brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras attīstība vietējiem iedzīvotājiem dzīves kvalitātes uzlabošanai
un veicināšanai.
Prieks, ka inventāru ļoti aktīvi izmanto
dažādas paaudzes, bet vislielākais gandarījums par vecākā gadagājuma cilvēkiem
- pensionāriem, kas noorganizējuši savu
15 cilvēku grupu un treneres Lienītes Tālumas vadībā trešdienās no 11 līdz 12 piedalās ārstnieciskās vingrošanas nodarbībās. Pirmdienās un ceturtdienās no 19.30
līdz 20.30 notiek stepa aerobikas nodarbības L. Tālumas vadībā, bet otrdienās un

ceturtdienās no 18 līdz 19.30 vingrošanu
vada Iveta Štāle. Divās grupās notiek ārstnieciskās vingrošanas nodarbības skolēniem, kas sadalīti pa vecumiem. Tajās piedalās arī bērni no Salacgrīvas. Interesentiem, kas vēlas pievienoties, jākontaktējas
ar treneri L. Tālumu.
Ainažos arvien vairāk ir cilvēku, kas
apzinās fizisko aktivitāšu nozīmi veselības
uzturēšanā, un katram ir iespēja izvēlēties
tieši sev piemērotāko vingrošanas veidu.
Laipni gaidīti arī jauni dalībnieki! Mūsu
vecākā paaudze jau pierādījusi, ka nevienā
vecumā nav par vēlu sākt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. Paldies skolas direktorei
Sandrai Kukai, kas radusi iespēju visām
vingrošanas grupām izmantot skolas sporta zāli.
Inga Čekaļina

Absolventu mačam Salacgrīvas vidusskolā – 40
Jau pierasts, ka februāra pirmajā sestdienā Salacgrīvas vidusskolas sporta zālē
valda basketbols. Jau no paša rīta ģērbtuvē
skan smiekli un sarunas, zālē švīkst sporta apavi un dzirdami nepārtraukti bumbas
atsitieni.
Līdz dienas svarīgākajai spēlei – absolventu mačam - savstarpējās spēlēs labāko
noskaidroja 5 dažāda vecuma komandas.
Šogad labākā - Mazdēli. Jau krietnu brīdi
pirms absolventu mača spēles laukumā iesildījās no tuvienes un tālienes sabraukušie, kuru spēlētprieku, šķiet, nespēja mazināt ne lielais sals, ne daudzie kilometri.
Pulksten 6, atskanot tiesneša svilpei,
spēle vēl nesākās. Spēlētājus un viņu atbalstītājus absolventu jubilejas mačā sveica Salacgrīvas vidusskolas direktors Eduards Ādmīdiņš, tradīcijas dibinātājs Pēteris Dārziņš un treneris Valentīns Turks.
Savu pirmo treneri Lindu Grandbergu
sveica skolas basketbola komandas spēlētāji, savukārt treneri V. Turku, dāvinot tieši
viņam šūtu treniņtērpu, sumināja gan absolventi, gan skolēni. Īpašus cildinājumus
no P. Dārziņa saņēma ilggadējie spēlētāji
Valdis Garoza un Aigars Ragainis, treneris
V. Turks un šī turnīra galvenais tiesnesis
un organizētājs Raitis Veinbergs.
Pēc dažām minūtēm spēle sākās. Absolventu komandā šogad īpaši daudz gan
gados, gan pieredzē bagātu basketbolistu:
V. Garoza, A. Ragainis, Guntis Bukāns,
Jānis Drulle, Andris Irmejs, Aivis Dāvidsons, Ainārs Šmits, Aigars Nerips, Gints
Ronis, Uģis Maurītis, Mārcis Kalniņš,
Gatis Gailis, Ģirts Ģederts, Ģirts Viļļa,
Kārlis Valenieks, Raivis Ķemers, Mārtiņš
Zariņš, Andris Bulis, Andris Irmejs, Andris Zvejnieks, Ēriks Povics, Rivo Eltams,
Jānis Irmejs, Kaspars Neimanis, Artis Uzkalns, Māris Bisenieks, Sandis Gromovs,
Mārtiņš Bahmanis, Elvijs Jaunbalodis,
Kaspars Ozols, Egons Vilde un Jānis
Salzemnieks. Skolas komandā spēlētāju
krietni vien mazāk: Dāvis Melnalksnis,
Elvijs Veide, Edgars Edelmanis, Gusts
Zvīnis, Dins Dancis, Edgars Šilbergs, Jānis Treijs, Kristaps Kalniņš, Emīls Ļebe-

Absolventu mača dalībnieki – priecīgi par spēli un atkalredzēšanos

devs, Edgars Klāvs un Elvis Dārziņš. Viņi
bija gatavi ne tikai aizstāvēt pagājušā gada
uzvaru, bet uzvarēt arī šogad – 40. Salacgrīvas vidusskolas absolventu mačā.
Lai gan skolēni bija vadībā trijās ceturtdaļās, spēle bija spraiga, interesanta
un emocijām bagāta. Piecas minūtes pirms
spēles beigām absolventi izvirzījās vadībā - 66:63. Šķiet, iznākums jau zināms.
Bet nē! Par spīti tam, ka absolventi komandas sastāvā vairs neizdarīja maiņas
un uz laukuma bija, varētu teikt, labākie
Salacgrīvas basketbolisti (M. Kalniņš,
K. Valenieks, E. Vilde, K. Neimanis un
Ģ. Viļļa), skolēni tomēr uzvarēja – rezultāts 81:77. Spēles starplaikā trīspunktu
konkursa fināla uzvarētājs šogad Egons
Vilde, Slam dunk konkursā labākais - Dins
Dancis. Lai arī kāds būtu spēles rezultāts,
mēs varam būt lepni – sports un jo īpaši
basketbols Salacgrīvā ir cieņā.

Visu spēļu dalībnieks A. Ragainis uzsvēra: - Reta skola Latvijā var lepoties
ar tik ilgu tradīciju. Te jāpateicas visiem
Salacgrīvas vidusskolas sporta SKOLOTĀJIEM un skolas kolektīvam, skolēniem,
absolventiem un līdzjutējiem, ka esam
pratuši saglabāt šo lielisko tradīciju. Man
kā vienam no šī turnīra dalībniekiem visspilgtāk palicis atmiņā otrais absolventu
mačs, jo tad skolas izlase guva pirmo uzvaru. Sporta zāle bija tiešā nozīmē stāvgrūdām pilna, jo līdzjutēji stāvēja basketbola
laukumā un sānu iemetienu izpildīt nebija
iespējams. Visu līdzjutēju balsis pārvērtās
par milzīgu kori, kas mūs atbalstīja. Pēc
jubilejas mača vēlos pateikties skolas izlases puišiem par viņu gadiem ilgo ieguldīto
darbu, absolventiem - par viņu uzticību
šai spēlei, bet sevišķi Valentīnam Turkam,
kurš pelnījis pieminekli pie sporta zāles vai leģendas kreklu tāpat kā Helmuts

Bergs un Pēteris Dārziņš. Savukārt skolas
komandas pārstāvis D. Melnalksnis apliecināja, ka Absolventu mačs ir viens no visgaidītākajiem notikumiem ne tikai skolā,
bet arī visā Salacgrīvā. Tas vienmēr izraisa
daudz pozitīvu emociju. - Mēs lepojamies,
ka basketbols mūsu skolā pulcina gan jaunos spēlētājus, gan absolventus, gan līdzjutējus. Liels prieks, ka starp līdzjutējiem
vienmēr arī ir Absolventu maču aizsācējs
skolotājs Pēteris Dārziņš. Tā ir brīnišķīga
sajūta, kad plecu pie pleca kopā ar saviem
skolasbiedriem cīnies pret absolventiem,
īpaši šogad, kad tas notika jau 40. reizi.
Protams, vislielākais paldies skolotājam
un trenerim Valentīnam Turkam par to, ka
viņš mūs izaudzinājis par īstiem basketbolistiem. Es ticu, ka Absolventu mača tradīcija nekad nezudīs! – teica Dāvis.
Ilga Tiesnese
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Jubilāriem
Neslēpies no dzīves!
Neieraujies sevī,
iztaisno muguru,
izpurini plecus,
pacel galvu,
skaties uz priekšu.
Jūti dziļāk, mīli spēcīgāk!
Dzīvo ŠEIT un PAŠLAIK!
Jo vakardienas vairs nav,
bet rītdiena vēl nav pienākusi.
Ir TE un ŠOBRĪD.
Tieši tā – šeit un šodien dzīvosim
un izdzīvosim mirkli, ticot, cerot un
gaidot.

Sabiedriskās
kārtības nodaļa
informē
Salacgrīvas novada domes saistošajos
noteikumos Nr. 10 Par ēku, būvju, īpašuma teritoriju un tiem pieguļošo teritoriju
kopšanu un uzturēšanu noteikts, ka ziemas periodā namīpašumu, zemesgabalu
un citu nekustamo īpašumu īpašniekiem,
valdītājiem un apsaimniekotājiem jāveic
īpašumam pieguļošās teritorijas - gājēju
ietvju (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas) - attīrīšana no sniega un ledus.
Parādoties apledojumam, jāveic smilšu
vai šķembu izsiju kaisīšana katru dienu
līdz plkst. 8 un, ja nepieciešams, sniega
tīrīšana un smilšu vai šķembu izsiju kaisīšana visas dienas laikā. Šī prasība attiecas
arī uz daudzdzīvokļu māju pagalmu teritorijām (celiņi, brauktuves, atkritumu konteineru laukumi, autostāvvietas).
Aicinām ievērot minēto noteikumu
prasības un sniega periodā regulāri tīrīt
ietves, nodrošinot gājējiem drošu un ērtu
pārvietošanos!
Ar saistošo noteikumu Nr. 10 pilnu
tekstu varat iepazīties Salacgrīvas mājaslapā www.salacgriva.lv vai Salacgrīvas
novada domē. Atgādinām, ka par šo noteikumu neievērošanu vainīgās personas tiks
sauktas pie administratīvās atbildības.
A. Freimanis,
Salacgrīvas novada domes
Administratīvās komisijas priekšsēdētājs

Informācija
nekustamā
īpašuma nodokļa
maksātājiem
Salacgrīvas novada dome piedāvā nekustamā īpašuma nodokli par zemi un
ēkām maksāt, izmantojot e-pakalpojumu
saiti www.epakalpojumi.lv.
Šis pakalpojums ļauj:
! pieteikties saņemt nodokļa maksāšanas
paziņojumu pa e-pastu;
! iegūt aktuālu informāciju par savu
nekustamā īpašuma nodokli Latvijas
pašvaldībās;
! veikt nodokļa samaksu par saviem īpašumiem Latvijas pašvaldībās;
! aplūkot un izdrukāt maksāšanas paziņojumus par saviem īpašumiem;
! veikt nodokļa samaksu par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem;
! iegūt informāciju par veiktajiem nodokļa maksājumiem par sev piederošajiem
īpašumiem citās Latvijas pašvaldībās;
! iegūt citu noderīgu informāciju (t.sk.
juridisku) par nekustamā īpašuma nodokli.
Ir iespēja arī juridiskām personām
(paraksttiesīgām) autorizēties portālā
e-pakalpojumi, sekojot portālā norādītajai
informācijai. Iespējas nosūtīt ziņojumu
pašvaldībai, ja jums rodas jautājumi par
jūsu nekustamā īpašuma nodokli.
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus lūdzam būt atsaucīgiem un izmantot
šo piedāvāto pakalpojumu, jo tas ir ērts
un pārskatāms samaksas veids, kas ļauj
sekot sava nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem. Ja nevēlaties izmantot
www.epakalpojumi.lv, piedāvājam arī
nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumus nosūtīt vienkārši uz jūsu norādīto
e-pasta adresi (to varat darīt zināmu nodokļu administratorei uz e-pasta adresi
valda.neimane@salacgriva.lv).

Uzņēmums iepērk
lauksaimniecībā
izmantojamo zemi

Ar šādiem vārdiem pagājušā gada nogales tikšanās reizē pasaku teicēja Anita
Vīksna beidza pasaku Par bagāto Mārtiņu. Tad arī norunājām, ka labprāt piedalītos vēl kādā tikpat izvērstā filozofijas un
dzīves atziņu pilnā sarunā. Un Anita apsolīja kādā ziemas vakarā mums pastāstīt
Pasaku par Lāčausi. Tā 25. janvāra pēcpusdienā sapulcējāmies jaunajās biedrības
Liepupe telpās, lai atkal klausītos interesanto un emocijām bagāto Anitas stāstī-

Laiks
8.III
10 .- 20.III
20. - 30.III

Pasākums
Muzikāls sveiciens visām sievietēm
Izstāde Ko mēs zinām par Noru Bumbieri...
Izstāde, veltīta Starptautiskajai Teātra dienai
Aktieris teātrī...
11.III
Tikšanās ar rakstnieci, novadnieci Dainu Avotiņu
17.III
Klubiņa Noskaņa tikšanās ar gleznotāju Aldoni
Cīruli un izstādes Ziema mūsu pusē apskate
20.III
Tematiska pēcpusdiena Iepazīstam bibliotēku 1.a klase
Marts
Grāmatu izstādes, veltītas rakstnieku jubilejām
11.III 11.00 Tikšanās ar rakstnieci Dainu Avotiņu
Martā
Daba pavasarī, pasākums bērnudārza Randa
sagatavošanas grupas audzēkņiem.
Martā:
Izstāde 1949. gada traģiskākā diena - 25. marts
Martā
Izstāde Mana eksistence kā dzintars, kā rudens
glāsts - literatūrzinātniecei Janīnai Kursītei - 60
Martā
Izstāde Dzimtene, es tavās ārēs gribu mūžam
patvērumu. Dzejniekam Mārim Melgalvam
(1957 - 2005) - 55

Norises vieta – Ainažu kultūras nams.
Norises laiks - 17. marts plkst. 10.

Seminārā:
cilvēka un grupas enerģētiskā uzbūve;
grupas, partneru bioenerģētiskās izmaiņas, izveidojoties jaunai savienībai;
seksualitātes un visu dzīves sfēru vienotības koncepcija;
vecāku ieliktās programmas, to ietekme uz partnerattiecībām un seksualitāti;
sānsoļi sevis līdzsvarošanai jeb eksternālā pašglābšanās;
mīti un patiesība. Partnerattiecību un seksualitātes atsauce uz fizisko veselību;
ģimenes un katra tās dalībnieka realizētība dzīvē un radošās izpausmēs;
dzimtas, vecāku un personiskās lomas: mīti un patiesība;
vīrieša un sievietes atšķirīgā enerģētika un pasaules uztveres atšķirības;
praktiski vingrinājumi un gadījumi no konsultaciju prakses.

Guvumi no šī semināra:
atjaunojas pašvērtējums;
! prasme analizēt un mainīt destruktīvās iezīmes partnerattiecībās;
! izmainās ģimenes mikroklimats;
! dažkārt uzlabojas bērnu veselība;
! uzlabojas seksuālās dzīves kvalitāte.
!

Semināra vadītājs - izaugsmes treneris Andžejs Reiters:
! konsultāciju uzņēmuma Garšīgas dzīves studija rektors;
! grāmatu Īstā bagātība un Es izvēlos abus autors;
! apguvis jaunākās mārketinga sistēmas Japānā;
! lietojis savas zināšanas neskaitāmos ar bioenergoinformātiku saistītos projektos;
! konsultējis vairākus starptautiskus uzņēmumus Latvijā, tostarp Transcom World Wide,
Hipotēku banka, AS Kolonna, Verners DE, rehabilitācijas centrs Baltezers, DHL,
vairāku Latvijas pilsētu pašvaldības.

Vieta
Liepupes bibliotēkā
Liepupes bibliotēkā
Liepupes bibliotēkā
Salacgrīvas bibliotēkā
Salacgrīvas bibliotēkā
Salacgrīvas bibliotēkā
Salacgrīvas bibliotēkā
Ainažu bibliotēkā
Ainažu bibliotēkā
Ainažu bibliotēkā
Ainažu bibliotēkā
Ainažu bibliotēkā

Salacgrīvā
1.III 12.00
3.III 11.00

6.III 16.30
10.III 13.00
11.III 16.00

17.III 18.00
24.III 19.00

Semināra mērķis – ieraudzīt ģimenes un attiecību veselību krietni dziļākā gaismā, nostiprināt
ticību sev, iemācīties saskatīt likumsakarības visās attiecību svārstībās, prast atslēgties no
negatīvām programmām vai ārējām ietekmēm. Pieņemt savu īsto dabu.
Nepieciešamais aprīkojums - labs garastāvoklis, zinātkāre
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Anda Alsberga

Salacgrīvas novadā martā

„Tikai uzticīgais sev var būt uzticīgs kādam – viņš pazīst šo sajūtu”
(Andžejs Reiters)

Sekss. Ģimene. Partnerattiecības.

jumu. Droši vien visas 13 klausītājas šo
pasaku jau bija dzirdējušas vai lasījušas,
tomēr Anitas stāstījumā tā ieguva pilnīgi
citu skanējumu un nozīmi. Pasakas sižetā
ietvertie simboli, izrādās, ir tik bieži sastopami mūsu pašu ikdienā – tikai jāprot
tos ieraudzīt, izvērtēt un, ja nepieciešams,
mainīt savu dzīvi. Viena atziņa, ko guvu
sev, bija – Tas lācis katram sevī jāpārplēš!

Marts bibliotēkās

Telefons informācijai – 29188288.

Janvārī aizsaulē aizgājuši:
Dzintra Bērziņa (1934)
Ilga Skadiņa (1927)
Egons Megris (1957)
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Kas to būtu domājis!

ar mērķi attīstīt aitkopību.
Iespējamā cena 700 – 900 Ls/ha.

Dzimtsarakstu nodaļas ziņas
Janvārī dzimuši:
Martins Treijs
Pauls Simsons
Gustavs Liepiņš

!

25.III 15.00

seminārs par projektu konkursu Sabiedrība ar dvēseli,
ko rīko sadarbībā ar Nīderlandes asociāciju Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappij (KNHM) - 1. stāva foajē
Starptautiskās sieviešu dienas svinības, kurās tiks pasniegta
gada balva sievietei – līderei. Pasākumu rīko Salacas baseina
bibliotēku apvienība Salacas bibliotēkas un Sieviešu tiesību institūts
Programmā:
atklāšana
Salacgrīvas kultūras nama kolektīvu koncerts
Runas par tēmām – Sieviešu diena agrāk un tagad, sieviešu nevalstiskās
organizācijas Latvijā, sievietes līderes
Amatnieku tirdziņš
Kopīga fotografēšanās, sarunas

Liepājas leļļu teātra viesizrāde Makss un Morics. Ieeja Ls 1
Jauno talantu konkurss
koncertprogramma Edīte Piafa. Atmiņu nakts. Piafas lomā LNO soliste
Kristīne Gailīte. Kopā ar viņu uz skatuves mūziķi ar krāšņo un
savdabīgo tembru instrumentiem: vijoli (Indulis Cintiņš),
akordeonu (Jūlija Skipore) un kontrabasu (Viktors Veļičko).
Visu programmu kopā turēs muzikoloģes Karinas Bērziņas stāstījums.

- Laimes kalngalus sasniegusī un zaudējumu bezdibeņos kritusī, - bezgala dziļi
un patiesi, skaudri un sāpīgi savu dzīves ceļu iezīmē mazā parīziete, saukta par
zvirbulēnu, - tā kāds rakstījis par izcilo franču dziedātāju Edīti Piafu. Kopā ar
viņu atmiņās būt, vēlreiz sadzirdēt dziesmas, kas uzārda dvēseli (Milord, Dzīve
rožainā gaismā, Himna mīlestībai, Zem Parīzes debesīm u.c.). Ieeja: Ls 2

Andra Buļa monoizrāde Lidojums (vietu skaits ierobežots).
Ieeja Ls 5 un 6
Lustes diena Salacgrīvā – deju kolektīvu sadancis. Koncertā piedalās
TDA Teiksma, TDA Teiksma vidējās paaudzes kolektīvs, dziesmu un
deju kopa Pērle, Rīgas bērnu un jauniešu centra Kurzeme jauniešu
deju kolektīvs, Ainažu Randiņš, Virpulis un Zelta virpulis no Priekuļiem,
TDA Katvari, Lēdurgas vidējās paaudzes deju kolektīvs, Raitais solis –
jauniešu un vidējās paaudzes kolektīvi no Cēsīm, Salacgrīvas Randa
un Tingeltangels. Ieeja Ls 1
piemiņas brīdis represētajiem (pie piemiņas akmens)

Ainažos
6.III 12.00
10.III 18.00
22.00
25.III 13.00
31.III 17.00

mākslinieka Laimoņa Bubiera gleznu izstādes Sievietes, sievietes...
atklāšana kopā ar pensionāru klubiņa Atbalss dalībniecēm
koncerts-konkurss Dziesma manai paaudzei. Ieejas maksa skolēniem
līdz 15 g. un pensionāriem Ls 1, pārējiem Ls 2
balle. Ieeja Ls 2. Iespēja iegādāties biļeti uz koncertu un balli kopā par Ls 3
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts atceres pasākums.
Brālēnu pārsteidzošā satikšanās - Dzintars Čīča un Kaspars Antess
koncertā Atkal kopā. Ieeja Ls 4 iepriekšpārdošanā, koncerta dienā Ls 5

Liepupē (Duntes Mežgravās)
29.II 18.30
4.III 16.00
9.III 19.00

24.III 17.00

Alfa kurss - lekciju cikla par kristīgo ticību kārtējā nodarbība.
Lekciju un diskusijas vada mācītājs Magnuss Olsons. Ieeja brīva.
Liepupes pagasta tautas nama amatierteātra pirmizrāde Baiba Jukņeviča Pavasara neprāts. Režisore Inese Broka.
Ieeja Ls 1, skolēniem Ls 0,50
Tulpju balle – sarīkojums, veltīts sievietēm. Vara Vētras koncerts
Tu esi skaista visos niekos, sīkumos. Saviesīgajā daļā muzicēs
Trešā brigāde. Galdiņu rezervācija. Ieeja Ls 3.
Daudzbērnu māmiņām ieeja brīva.
Alfa kurss - lekciju cikla par kristīgo ticību noslēguma sarīkojums.
Mācītājs Magnuss Olsons. Ieeja brīva.
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2012. gada 28. februāris

Maskas svin svētkus Salacgrīvā
Aizpagājušās nedēļas nogalē Salacgrīvas novadā notika III Starptautiskais
Salacgrīvas masku un tradīciju festivāls.
Piektdienas rītā folkloras kopas Ainažos,
Svētciemā un Salacgrīvā devās no mājas
uz māju, veicinot auglību katrā sētā, kurā
tās iegriezās. Ainažos Meteņus svinēja
Bałamuty no Živecas reģiona Polijā, Putni
no Lēdurgas un Abrenīte no Viļakas, savukārt Svētciemā mājas apciemoja folkloras
kopas no Hēdemēstes Igaunijā, Putnis no
Jaunlaicenes un Ore no Amatas. Salacgrīvas vidusskolā maskojās lietuvieši - viesi
no Klaipēdas bērnu un jaunatnes centra.
Salacgrīvas kultūras namā notika masku
gatavošanas meistardarbnīca.
Masku festivāla dalībnieki Svētciemā
šajā reizē apciemoja Dārza ielas mājas.
Pirmajā mājā viņus laipni sagaidīja Liene
un Kristaps, kuri cienāja budēļus ar pīrāgiem, siltu tēju un pa kādam stiprākam
graķītim, rotaļas, dejas un ālēšanās nerimās krietnu laiku. Tālāk masku gājiena
dalībnieki devās uz kaimiņmāju, kuras
saimniece Anniņa bija dāsna un dāvāja
budēļiem saldos našķus un mājās gatavotu
vīnu. Izdauzījušās un iztrokšņojušās šajā
pagalmā, maskas devās tālāk - pie Dzintras. Pēc viesu aiziešanas saimniece droši
vien ilgi meklēja slotu un sniega lāpstu, jo
palaidnīgās Amatas meitas bija tās aizstiepušas un paslēpušas.
Pēc kārtīgas izkustēšanās visi masku
gājiena dalībnieki pie pirmsskolas izglītības iestādes Svētciemā cienājās ar biedrības Mežābele saimnieču vārīto gardo zivju zupu un atkal dziedāja, dejoja un gāja
rotaļās.
Festivāla dalībnieki no novada malu
malām ap pusdienlaiku sabrauca Salacgrīvā, lai piedalītos folkloras kopu vadītāju,
viesu un festivāla organizētāju pieņemšanā pie Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja Dagņa Strauberga un gatavotos
saietam turpat kultūras namā.
Sen Salacgrīvas kultūras namā nebija
bijusi tāda rosība. Foajē notika referendums par likumprojektu Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē, bet lielajā
zālē pulcējās III Starptautiskā Salacgrīvas masku tradīciju festivāla dalībnieki.
12 folkloras kopu no Latvijas, Igaunijas,
Lietuvas un Polijas rādīja savus priekšnesumus un iekustināja līdzi ne tikai dalībniekus, bet arī skatītājus. Svētku koncertu – masku izrādīšanos - atklāja pašmāju
folkloras kopa Cielava, tad uzstājās Abrenīte no Viļakas, tautas mūzikas ansamblis
Cantelo no Igaunijas, Putnis no Jaunlaicenes, Bałamuty no Polijas, Ore no Ama-

tas, Klaipēdas bērnu un jauniešu interešu
centrs no Lietuvas, Dandari no Rīgas,
Putni no Lēdurgas, Dimzēns no Jelgavas,
Dvīga no Saulkrastiem un Delve no Vidrižiem. Jautri un aizraujoši paskrēja gandrīz
trīs stundas. Koncerta laikā iepazinām Polijas tradīcijas, izjutām Igaunijas mūziku
un sirsnīgo dziedāšanu, redzējām Lietuvas
jauniešu uzvedumu un bijām latviešu kāzās, izdejojām čigānu dejas un paguvām
dzemdībās pieņemt bērnu. Pēc koncerta
Rita Jenkēvica atzina, ka festivāla izdarības skatījusies ar lielu interesi: - Iepriekšējos gadus neatnācu, tagad ļoti gribējās
redzēt, ko un kā maskas parādīs. Koncerts
bija ļoti jauks, man patika. Poļu, lietuviešu priekšnesumi bija ļoti interesanti, īpaši
patika mūsu – latviešu grupu uzstāšanās.
Super vecīši! Arī Faina Mennika pēc nobalsošanas referendumā noskatījās masku
festivāla koncertu. - Jo īpaši patika poļu
un lietuviešu folkloras kopu uzstāšanās,
tādi izstrādāti un pārdomāti priekšnesumi.
Kristapam Somam par masku koncertu
bija savs sakāmais: - Uz festivālu es nācu
ar visnotaļ pozitīvām emocijām un gaidām, ka redzēšu ko smieklīgu un labi pavadīšu laiku. Manas vēlmes piepildījās, jo
visi kolektīvi bija jautri, varēja izsmieties,
reizumis gribējās celties kājās un piedalīties, bet iedzimtais latvieša stīvums neļāva. Jāpataupa sevi danču vakaram.
Saņēmuši šādu pozitīvo lādiņu, skatītāji
bija gatavi Jahtu laukumā pie bākas skatīt
individuālo masku izrādīšanos, kurā netrūka ne vecīša, ne ciema sievu, ne poļu
velnu un vietējo kazu un kazlēnu priekšnesumu. Pašā vakarā kultūras namā sākās
danči, kas ilga līdz pat rīta gaiļiem – folkloras kopu muzikantu spēles pavadījumā
izdejoties un rotaļās iet varēja ikviens.
Puteņainajā svētdienas rītā nevienam
ilgi gulēt nebija laika, jo jau 10 Spīķerī sākās seminārs par masku tradīcijām.
Par savas valsts maskošanās tradīcijām,
tipiskajām maskām, to gatavošanu, kā arī
pieredzi masku gājienos stāstīja lektori no
Somijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un
Latvijas. Bet jau 3 pēcpusdienā, spītējot
vējam un putenim, festivāla dalībnieki
pulcējās masku gājienam. Bungām un katlu vākiem rībot, ar Garo sievu pa priekšu
visi devās uz Salacgrīvas pilskalnu, kur
rotaļās un dejās ejot, visi atvadījās no Garās sievas jeb ziemas un to sadedzināja.
Vēl tikai pāris kopīgu rotaļu, dziesmu un
pateicības vārdu viesiem un festivāla organizatoriem un - tiksimies nākamajā gadā!

Festivāla
saimniekus folkloras kopu
Cielava - sveic
tuvākie kaimiņi
Dvīga no
Saulkrastiem

Delves vecīši
no Vidrižiem
izrādīja
stilizētu bērna
piedzimšanas
epizodi.
Spēcīgi un
aizraujoši!

Ilga Tiesnese

Gājiens no Spīķera pa Rīgas ielu, šķērsojot Salacas tiltu dziedot un trokšņojot, dodas uz
Salacgrīvas pilskalnu

Poļu folkloras kopas Bałamuty dalībnieki rādīja krāšņu, skaļu un ļoti interesantu priekšnesumu, kas patika visiem

Redaktore Ilga Tiesnese.
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, LV-4033, tālr. 64071987, 26545574,
e-pasts: ilga.tiesnese@salacgriva.lv

Sadeg Garā sieva. Meteņi nosvinēti, pavasarim ceļš vaļā
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