2019. gada
22. marts
Nr. 3 (116)
Salacgrīvas novada
izdevums

Taps Jahtotāju ēka

Topošās ēkas vizualizācija

Rit sarunas par jauno Jahtotāju servisa ēku

27. februārī Salacgrīvas novada domē   ieradās Salacgrīvas
ostas pārvaldnieks Ivo Īstenais,
SIA Cander Būve direktors Edgars Štrauss un būvdarbu vadītājs
Ģirts Auziņš, kā arī būvuzraugs
Māris Jurēvičs no SIA Jurēvičs
un partneri, lai ar pašvaldības
vadītāju Dagni Straubergu pārrunātu Jahtotāju servisa ēkas būvniecību Salacgrīvā.
Vēlreiz skatot projektu, pašvaldības vadītājs uzsvēra, ka šis
Salacgrīvā ir vēsturisks brīdis,
jo pēc ilgāka laika taps jauna
sabiedriska būve. – Lai tiktu
līdz projekta īstenošanai, esam
strādājuši piecus gadus, jo pati
būvniecība projekta īstenošanas
laikā aizņem vismazāk laika.
Jauna Jahtotāju servisa ēka būs
pirmais objekts upes labajā krastā. Tam sekos Bocmaņa laukums

un Krīperu iela, un promenāde
pie Jahtu ostas ēkas, – viņš uzskaitīja. I. Īstenais sarunā pauda
pārliecību, ka ēka mainīs pilsētas seju: – Projekts rezultēsies ar
skaistu, energoefektīvu ēku, sakārtotu vidi un jauniem vaibstiem
pilsētas vidē.
Jahtotāju servisa ēku SIA Cander Būve veidos par nepilniem
1,2 miljoniem eiro (bez PVN).  
Jahtotāju servisa ēka Salacgrīvā
top, realizējot Interreg IgaunijasLatvijas pārrobežu sadarbības
programmas 2014.–2020. gadam
projektu nr. 55 Uzlabota jahtu
ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā
(EST-LAT Harbours).  
Būvniecības darbi jau sākušies, un šī gada beigās ēkai jābūt
gatavai.
Ilga Tiesnese

Būvlaukums Salacgrīvas centrā

Salacgrīvas vidusskolā īstenos ESF projektu PuMPuRS
Salacgrīvas vidusskola sadarbībā ar
novada domi, Izglītības kvalitātes valsts
dienestu un Salacgrīvas novada sociālo
dienestu sāks īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Tā varēs nodrošināt papildu
atbalstu bērniem un jauniešiem mācību
procesa laikā. Projekts veicina ilgtspējīgas
sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem,
lai laikus identificētu bērnus un jauniešus

ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Skolotājiem
tiks sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jaunie-

šiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas
diagnostiku un risinājumu, lai novērstu
samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu

daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk
efektīva. 21. martā notika pirmā nodarbība, informējot pedagogus par projekta piedāvātajām iespējām.
Sanita Šlekone
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Man virs galvas šalko balto bērzu zari,
Vītols pļavā savus brūnos sānus izrāda,
Debesjumā gāju putnu bari –
Pavasara vēji spārnus viņiem noglāsta.
Martam piemīt noteiktība sava,
Gadalaiku maiņā acīm skatīt visu savādāk,
Saule silda siltāk, diena paliek gara,
Sadilst ziemas sniegi un tās vara.
Vaigam pieglaužas man vecās lazdas skara,
Koka rēnā ēnā vizbulītes zied,
Kāda dabai tomēr brīnišķīga vara,
Nav nekādi spēki, kas to turēs ciet.
Jūras malā siro dzestrie ziemeļvēji,
Ledus vižņi jūras klaidā klīst,
Dzērvju balsis pārrauj klusumu tik spēji,
Pavasara tuvums arī manā sirdī līst.
Anita Dzirnupe
2019. gada 2. martā

Salacgrīviešiem –
LaPPA balva!

Roberts
Ķūrēns
(no labās)
un Kristaps
Zariņš pēc
balvas
saņemšanas

20. martā Liepājā, koncertzālē Lielais dzintars, biedrība
Latvijas Pasākumu producentu asociācija (LaPPA) sadarbībā ar Latvijas Pasākumu forumu un Kultūras ministrijas
Latvijas valsts simtgades biroju pasniedza balvas labākajiem
Latvijas 2018. gada pasākumiem. Nominācijā Kvalitatīvas
skatuvju/skaņas, gaismas tehnikas kompānijas LaPPa nozares gada balvu-kvalitātes zīmi saņēma Salacgrīvas novada
uzņēmums SIA ST Technics. Apsveicam un lepojamies!

2019. gada 22. marts

Salacgrīvas pensionāru
biedrības sanāksme

6. martā Salac
grīvas kultūras namā
pulcējās novada pensionāru
biedrības
biedri, lai klausītos
valdes
priekšsēdētājas Aijas Kirhenšteines atskaiti par
iepriekšējos
gados
paveikto un revīzijas
komisijas ziņojumu,
vēlētu jaunu valdi un
baudītu Salacgrīvas
novada mūzikas skolas audzēkņu muzikālos priekšnesumus.
Ierasts, ka kopā
ar senioriem ir pašvaldības vadītājs. Arī
šoreiz Dagnis Straubergs uzrunāja klātesošos, sakot: – Jūs
esat tā sabiedrības
daļa, kurai ir vecais Salacgrīvas novada jaunievēlētā pensionāru biedrības valde un revīzijas komisija
rūdījums un darba
tikums. Novēlu saglabāt to enerģiju, plānoto īstenotu šajā gadā. Stāstot balsošanas un balsu saskaitīšanas
sparu un visas tās labās īpašības, kas par padarīto, viņa uzsvēra, ka šogad pensionāri uzzināja jaunievēlētās
jūsos ir. Apsveicu jūs šajā svētku brī- aprit 10 gadu, kopš ir vienota Salac biedrības valdi. Tajā ievēlēti Aija
dī, jo katra tikšanās, lai arī nopietna, grīvas novada pensionāru biedrība, Šmite, Astrīda Reiziņa, Gunta Holir svētki. Jūs noteikti zināt, ko darīt un sacīja lielu paldies novada domei ma, Valentīna Bezbaile, Anna Zvejlabāk vai citādāk. Izdevušos dienu, un deputātiem par biedrībai piešķirto niece, A. Kirhenšteine, Gunta Karipaldies biedrības vadītājai Aijai Kir- finansējumu. Pateicoties tam, ir ie- ņa, Astrīda Ūdre, Gunta Zālīte, Māhenšteinei un veiksmi turpmākajos spējams jubilejās sumināt gados ve- rīte Uzkalne, Aina Mieze, Antonija
darbos! Paldies par sadarbību un cos un vientuļos seniorus, kuru skaits Sidorčuka, Vigra Fjodorova, Guntis
atbalstu pensionāriem sacīja arī no- novadā ir vairāk nekā septiņi simti, Bērziņš, Anna Čakste. Revīzijas kovada sociālā dienesta vadītāja Ilze var rīkot novada senioru svētkus, misijā ievēlēti Velta Ozola, Pēteris
Ēltamma un darbiniece Inga Veide. kopīgu Ziemassvētku eglīti, ekskur- Zušēvics, Velga Igale, Ināra Savina
Ar klusuma brīdi seniori godināja sijas un piedalīties piejūras senioru un Lilija Kalniņa. Savā pirmajā sēdē
pagājušajā gadā mūžībā aizgājušos biedrību festivālos. Nav daudz tādu valde par Salacgrīvas novada pensi
biedrības valdes locekļus.
novadu, kuros tā atbalsta seniorus! onāru biedrības vadītāju atkal ievēlēAtskaiti par Salacgrīvas novada Paldies novada domei!
ja A. Kirhenšteini.
pensionāru biedrības darbu sniePaldies par aktīvu darbu biedrīPar muzikālu sveicienu novada
dza biedrības valdes priekšsēdētāja bas vadītāja sacīja bijušās valdes lo- senioriem bija parūpējušies SalacgrīA. Kirhenšteine. Ne visu iecerēto cekļiem, kuri savas kandidatūras šī vas novada mūzikas skolas audzēkņi
seniori ir paveikuši, bet enerģijas gada valdē ir atsaukuši. Pēc revīzijas un pedagogi. Paldies viņiem par to!
un dzīvesprieka viņiem netrūkst, lai komisijas ziņojuma noklausīšanās,
Ilga Tiesnese

Suminām Ziemas rotu

8. marta Tulpju ballē Liepupes Birzgaiļos sumināja Salacgrīvas novada konkursa
Ziemas rota uzvarētājus un svinēja Starptautisko sieviešu dienu.
Vakara vadītājs Aivars Stafeckis, uzrunājot klātesošos, atzina, ka tik daudz cilvēku šajā zālē vēl nav bijis, un sveica dāmas svētkos, kad vīrieši sievietēm dāvina
viskrāšņākos ziedus un vismīļākos vārdus.
Balli atklāja Saulkrastu mūsdienu deju apvienības Fractus senioru grupa Sandras
kundzītes.
Jau ierasts, ka novada pirmajos lielākajos svētkos sumina un godina Salacgrīvas
novada konkursa Ziemas rota uzvarētājus.
Vērtēšanas komisija – Evija Keisele, Gundega Upīte-Vīksna, Ineta Cīrule, Aija Kirhenšteine, Gunita Bisniece, Ilona Jēkabsone un Ilze Ozoliņa – konkursam pieteiktos
objektus apskatīja janvāra pirmajās dienās.
Pirms sveikt konkursa uzvarētājus,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
Dagnis Straubergs sumināja visas dāmas
8. marta svētkos un sacīja: – Kamēr vēl
ārā nav tik gaišs un ik pa laikam uzkrīt
sniegs, atcerēsimies šo brīnišķīgo konkursu, jo, vērtējot izgaismotos namus un sētas, nāca prātā bērnībā redzētās Ziemassvētku kartītes ar izgreznotiem namiņiem,
ieliņām un eglītēm. Man prieks, ka mūsu
novadā “viss ir pa īstam”, ka nami, pagalmi, ielas viensētās, ciemos un pilsētās ar
katru gadu kļūst arvien krāšņāki un priecē
lielus un mazus, savējos un svešus.
Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja
E. Keisele, pasniedzot goda rakstus, sacīja lielu paldies visiem, kuri piedalījās
konkursā un atvēra savu pagalmu vārtiņus
komisijai.

Konkursa Ziemas rota uzvarētāji un vērtēšanas komisija

Goda rakstu par piedalīšanos konkursā Ziemas rota 2018 saņēma īpašumi Līvānu ielā 13, Jelgavkrastos, Smilšu
ielā 1, Salacgrīvā un Jūrmalas Salacgrīvas
pagastā.
Nominācijā Daudzdzīvokļu mājas un
māju kooperatīvi 3. vietā daudzdzīvokļu
mājas Ainažos, Krišjāņa Barona ielā 7,
2. korpuss, 2. vieta daudzdzīvokļu mājai
Ainažos, Krišjāņa Barona ielā 3, bet 1. vieta daudzdzīvokļu mājai Ainažos, Krišjāņa
Barona ielā 12. Apsveicama un apbrīnas

vērta ir ainažnieku saliedētība, vienotība
un darbošanās, gatavojot Ziemassvētku
noformējumu.
Nominācijā Privātmāja 3. vietu ieguva īpašums Jaunbranti Ainažu pagastā,
2. vieta īpašumam Sila ielā 22, Salacgrīvā, bet pirmā vieta – īpašumam Jūrmalas
ielā 31, Salacgrīvā. Jūrmalas ielas nams
un sēta ir glīti sakopti un apskates vērti
gan ziemā, gan vasarā, jo mājas saimnieki
laikus gatavojas katrai sezonai un izstrādā
plānu, kādam pagalmam un mājai jāizska-

tās. Piedomāts pie katra sīkuma, lai interesanti būtu visiem. Pirmo trīs vietu ieguvēji saņēma naudas balvas – attiecīgi 150,
110 un 70 eiro.
Kad bija sumināti konkursa Ziemas
rota uzvarētāji, bija laiks dejām un atpūtai
kopā ar grupu Apvedceļš. Paldies Salac
grīvas novada domei, Birzgaiļu saimniecei un grupai Apvedceļš par jauko vakaru.
Pat sniegputenis mājupceļā nespēja sabojāt omu!
Ilga Tiesnese
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100 labie darbi Latvijai

20. martā Salacgrīvas novada domē viesojās iniciatīvas
100 labie darbi Latvijai organizatore Dženita Katiša, lai
pateiktos iniciatīvai pieteikto
projektu īstenotājiem. Pateicību par nesavtīgu piedalīšanos
un vērtīgu ieguldījumu Latvijas simtgadei veltītajā vides
iniciatīvā 100 darbi Latvijai
saņēma Salacgrīvas novada
dome, Salacgrīvas vidusskola
par izveidoto un labiekārtoto
sajūtu taku un kukaiņu māju
pie savas mācību iestādes,
Liepupes vidusskolas 5. klase
par radīto Miera ostu, Liep
upes vidusskolas 12. klase par
apzaļumoto bērnu rotaļu laukumu Liepupē, Krišjāņa Val- 100 labo darbu īstenotāji un projekta organizētāja Dženita Katiša (no kreisās) pēc pateicību saņemšanas
demāra Ainažu pamatskola
par izgatavoto informācijas stendu Veselī- rīt. Nekas jau nav beidzies, īstenotie pro- mīgajai jubilejai – 2018. gada 18. novembu veicinoša skola. Par projekta zvaigzni jekti dzīvo, – viņa apliecināja.
brim – kopīgiem spēkiem paveiktu vismaz
nosaukta iniciatīva – Imanta Dambja labPaldies projektu īstenotājiem sacīja arī 100 nozīmīgu darbu vides labiekārtošanā,
iekārtotā atpūtas vieta pie Salacas.
novada pašvaldības vadītājs Dagnis Strau- izdaiļošanā un arī vides izglītībā. OrganiPasniedzot pateicības, Dž. Katiša at- bergs un viņa vietniece izglītības, kultū- zatori ir gandarīti par paveikto, mērķis ir
gādināja, ka iniciatīva tika organizēta ras, sporta un jaunatnes jautājumos Evija sasniegts! Draugu un kaimiņu grupas, uzpašvaldību atkritumu apsaimniekošanas Keisele.  
ņēmumi, izglītības iestādes, individuālās
uzņēmuma ZAAO darbības teritorijā, bet
Vides iniciatīvu 100 darbi Latvijai personas, biedrības un pašvaldību domes
šo ziņu sadzirdēja un projektam pieslēdzās 2016. gada vasarā uzsāka ZAAO ar mērķi 42 Latvijas novadiem un pilsētām kopīpašvaldības no visas Latvijas. – Iniciatīva apvienot iedzīvotāju zināšanas, čaklās dar- giem spēkiem paveikuši 171 vides darbu.
bija impulss cilvēkiem apvienoties un da- ba rokas un resursus, lai līdz Latvijas nozīIlga Tiesnese

BUB pilnsapulce

17. martā Ainažu kultūras namā notika
Ainažu Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības (BUB) pilnsapulce, kurā tās vadītājs
Zigmārs Dancis stāstīja par biedrības paveikto pagājušajā gadā, ieskicēja šī gada
darāmos darbus un pārrunāja ikdienas
lietas. Savukārt Guna Jirgensone atskaitījās par biedrības finansēm. Ainažu BUB
biedrs, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, informēja par
novadā notiekošo un atbildēja uz ugunsdzēsēju jautājumiem.
Sapulces izskaņā pašvaldības vadītājs
un BUB valdes priekšsēdētājs pasniedza
atzinības rakstu Dināram Spuļģim par
izrādīto drosmi un palīdzību līdzcilvēku
pasargāšanā. Pagājušā gada nogalē notikušajā ugunsgrēkā Salacgrīvā, Rīgas ielā,
puisis neapjuka un izglāba divus cilvēkus.
Paldies viņam par drosmi un varonību!
Z. Dancis aicināja Dināru pievienoties
brīvprātīgo ugunsdzēsēju pulkam, jo drosmīgi cilvēki ir vajadzīgi un ne katrs ir gatavs palīdzēt citiem.
Ilga Tiesnese

Ainažu brīvprātīgie ugunsdzēsēji sveica Dināru Spuļģi un teica viņam paldies
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Augsti sasniegumi
Vidzemes reģiona
skatuves runas
konkursā

14. martā Cēsīs Vidzemes reģiona skatuves runas konkursā uzstājās 69 dalībnieki no 16 novadiem. Visi tika sadalīti trīs
grupās, mūsu novada runātāji bija pēdējā,
kurā bija 19 dalībnieku, no kuriem tikai
divi saņēma augstāko vērtējumu. Žūrija:
Anna Jansone – režisore un pedagoģe,
Dace Liepniece – režisore un pedagoģe,
Dace Jurka – Valsts izglītības satura centra
(VISC) Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente.
Salacgrīvas vidusskolu konkursā teicami pārstāvēja 3.b klases skolniece Estere
Romanovska, kura runāja Imanta Lasmaņa dzejoli Kā Didzis zeķi lāpīja un fragmentu no 2018. gada Vecāku žūrijas grāmatas Mans vectēvs bija ķiršu koks, ko sarakstījusi itāļu rakstniece Andžela Naneti.
Estere ieguva 2. pakāpes diplomu. Paldies
skolotājai Vinetai Dancei! Savukārt devītklasniece Saule Ķūrena bija vēl pārliecinošāka nekā novada konkursā – viņa saņēma
1. pakāpes diplomu. Saule runāja Imanta
Ziedoņa epifāniju un Ojāra Vācieša dzejoli Atmiņa. Saule pati bija izvēlējusies
tekstus un gatavojusies. Visi dalībnieki no
VISC neformālās izglītības departamenta
direktores Agras Bērziņas rokām saņēma
VISC pateicības rakstus, piezīmju grāmatiņu un pildspalvu, skolotājiem tika pavasara ziedi. Paldies meitenēm un vecākiem
par ieguldīto darbu!
Inta Cirša,
Salacgrīvas vidusskolas direktores
vietniece

Maijā gaidāma nākamā pieteikšanās mācībām pieaugušajiem
Ceturtā pieteikšanās mācībām Valsts
izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
pieaugušo izglītības projektā Nodarbināto personu profesionālās kompetences
pilnveide paredzēta šī gada maijā. Šoreiz
strādājošie iedzīvotāji varēs izvēlēties
mācības 12 dažādās nozarēs, kā arī astoņās mūžizglītības kompetencēs.
Klāstā atgriezīsies kultūras nozare ar
mācībām bibliotēku darba jomā. Mācības
būs pieejamas arī tādās nozarēs kā tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas
izstrādājumu ražošana, pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība, ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms, drukas un mediju
tehnoloģijas, transports un loģistika, enerģētika, ķīmiskā rūpniecība, būvniecība,
kokrūpniecība, elektronisko un optisko
iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības.
Pirmo reizi būs iespēja apgūt mācību
programmas arī mūžizglītības kompetencēs. To vidū ir digitālās, uzņēmējdarbības
un ilgtspējas, arī matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju kompetences, kultūras izpratnes un izpausmes, personīgās,

sociālās un mācīšanās kompetences, kā arī
integrētās un valodu kompetences noteiktās nozarēs. Strādājošie varēs apgūt atsevišķus moduļus no licencētām un akreditētām modulārajām profesionālās izglītības programmām. Šādu atsevišķu moduļu
apguve dod iespēju ātri un elastīgi reaģēt
uz darba devēju vajadzību pieaugumu pēc
specifiskām prasmēm un iemaņām.
Detalizēts jauno mācību saraksts maijā
būs pieejams mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv. Aicinām sekot informācijai arī VIAA sociālajos tīklos Facebook,
Twitter vai Draugiem.
Mācībām maijā varēs pieteikties ikviens strādājošs vai pašnodarbināts iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem ar nepa-

beigtu vai pabeigtu izglītību, kurš vēl nav
paaugstinājis profesionālo kompetenci
šajā projektā, jo izglītoties par Eiropas Savienības (ES) fondu un valsts līdzekļiem
ikviens nodarbinātais var vienu reizi. Mācībām var pieteikties arī tie pieaugušie no
25 gadu vecuma, kuri atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.
Mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES
fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, ko var segt arī darba devējs. Mācības bez maksas ir strādājošajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.
Lai nodrošinātu 4. kārtas mācību klāstu, 4. martā VIAA ir izsludinājusi mācību
programmu pieteikšanu, kurā gaida izglītības institūciju piedāvājumus līdz 12. aprīlim.
Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā

tajā noritējušas jau trīs pieteikšanās kārtas,
kuru rezultātā mācības pieaugušajiem uzsāka 17 191 strādājošais, no kuriem vairāk
nekā 11 tūkstoši izglītošanos jau pabeiguši. Latvijas darbaspēks ir gatavs mācīties mūža garumā, par ko liecina fakts, ka
31% visu mācību dalībnieku ir vecumā no
45 gadiem, kas ir projekta prioritārā mērķauditorija, savukārt 20% – vecumā virs
50 gadiem. Statistika par mācību dalībniekiem 1. un 2. kārtā liecina, ka 59% izglītības ieguvēju ir vīrieši, savukārt puse no
visiem mācību dalībniekiem ir ar pamata,
vidējo vai profesionālo izglītību.
Projektu Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas
valsts, sešu gadu laikā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā
25 miljonus eiro.
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Tikšanās
Ainažu
bibliotēkā
14. februārī lasītāju klubiņš Vārds dalībnieki tikās ar Salacgrīvas muzeja vadītāju Ievu Zilveri. Sarunā tuvāk iepazinām
muzeja darbību un tā vēsturi. Muzejā notiek intensīvs krājuma veidošanas darbs.
Tiek vāktas liecības par Salacgrīvas pilsētas un tās novada vēsturi. Muzejā glabātie
priekšmeti veido piecas kolekcijas: foto
grāfijas un pastkartes, upes un jūras zvejas
rīki un piederumi, tekstilijas un mājsaimniecības rīki un piederumi, dokumenti un
iespieddarbi, mākslas darbi. Šīs kolekcijas aizvien tiek papildinātas. Top dažādas
izstādes par novada vēsturi, piemēram,
pastāvīgā ekspozīcija Zutiņš murdā, kas
stāsta par lašu, nēģu un zušu zvejas vēsturi
un tradīcijām Salacas upē un jūras piekrastē. Periodiskās mākslas izstādes veido no
mākslas darbu kolekcijām, kas saņemtas
kā dāvinājumi no novada māksliniekiem.
Muzejs piedalās Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga izveidē, tāpat veido sava
krājuma tematisko katalogu. Lielu interesi
pasākuma dalībniekos izraisīja dažas vēsturiskās liecības, ko muzeja vadītāja bija
paņēmusi līdzi šajā tikšanās reizē.
Pasākuma noslēgumā tikām aicināti apmeklēt muzeju, lai paši apskatītu vēsturisko liecību bagātību. Tika izteikts lūgums –
ja kādam mājās ir kāds priekšmets vai dokuments ar vēsturisku nozīmi, dāvināt to
muzejam, lai saglabātu šo laikmeta liecību
nākamajām paaudzēm.
Paldies Ie. Zilverei par interesanto un
izzinošo stāstījumu!
Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja

2019. gada 22. marts

8. marts Bocmanī

Teātra studijas
Visa veida
versijas
aktieriem
dikti patika
izspēlēt ainiņas
iz Bocmaņa
dzīves…

Jau labu laiku teātra studijā Visa veida
versijas brieda ideja par Bocmaņa stāstiņiem, jo kafejnīca Pie Bocmaņa jau no seniem laikiem ir viena no Salacgrīvas vizītkartēm. Ik pa laikam mēģinājumos atskanēja pa jautram pastāstam no tiem laikiem,
līdz Guna Grote-Majore tos sāka likt uz
papīra un galā radās muzikāls uzvedums.
Un tā daudzu cilvēku atbalstītais un Visa
veida versiju izauklētais kopdarbs pirmo
un vienīgo reizi dienasgaismu ieraudzīja
8. martā Salacgrīvas kultūras namā.
Pats par sevi saprotams, ka Bocmanis
nu nekādi nevarētu pastāvēt bez mūzikas.
Uzrunājām Albertu Rebānu un Andri Skuju, lai kuplina mūsu pasākumu ar savām

dziesmām, un viņi uzreiz piekrita piedalīties, tāpat kā grupa Solīda kompānija, kurā
muzicē vairākas Rebānu paaudzes. Kultūras namā uzburt Bocmaņa gaisotni palīdzēja fotogrāfijas no Veronikas Būmanes,
Salacgrīvas muzeja, Pētera Priekuļa un
Ilgas Tiesneses personīgajiem arhīviem.
Izrādi dzīvāku darīja arī Martas Dances
filmētie video. Paldies Dagnim Straubergam par antīko Jawa motociklu, kam izrādē bija svarīga loma, un Arnim Birzgalim,
kurš kultūras namā nogādāja īstos Bocmaņa galdus. Par to, lai kolektīva vēsturē
šis materiāls saglabātos, paldies Edgaram
Vijupam – mums ir video!
Pēc pasākuma domāju, kas radīja šo

Novada jauno talantu
konkurss
16. martā Salacgrīvas kultūras namā
notika jau divdesmitais jauno talantu konkurss. To atklājot, pasākuma vadītāja Inese Jerāne atgādināja, ka šajos konkursos
redzēts daudz kas – bērni ir dziedājuši,
dejojuši, vingrojuši, spēlējuši dažādus mūzikas instrumentus, ir piedalījušies jaunie
komponisti un jaunie dzejdari. Jubilejas
konkursā žūriju un skatītājus sagaidīja divi
pārsteigumi – vēl nebijuši priekšnesumi.
Šogad jauno talantu priekšnesumus vērtēja
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
kora diriģēšanas katedras 3. kursa studente
Paula Šrenka, vokālā pedagoģe, X Faktora
dalībniece, lieliskas balss īpašniece Līga
Priede un mūzikas pedagogs, komponists,
aranžētājs – muzikants sirdī un realitātē –
Vitālijs Bogdanovičs.
Jaunie talanti startēja divās vecuma
grupās: līdz septiņiem gadiem un no astoņiem līdz 13 gadiem.
Jaunākajā vecuma grupā piedalījās trīs
konkursanti. Arta Kristīna Majore spēlēja
klavieres un dziedāja latviešu tautasdziesmu Maza, maza meitenīte. Žūrija atzinīgi
novērtēja priekšnesumu un sprieda, ka
dziedāt un spēlēt ir ļoti grūti. Viktorija Gromova izpildīja dziesmu Friziermeistare.
Žūriju priecēja Viktorijas izvēlētā dziesma,
izpildījums un koncerttērps. Katrīna Reiziņa dziedāja dziesmu Sarkans un saņēma
žūrijas uzslavu par dziesmas izvēli, izpildījumu, pārdomāto tērpu un aksesuāriem.
Vecuma grupā no astoņiem līdz 13 gadiem bija seši dalībnieki. Pirmā šajā grupā
uzstājās Amīna Sulimane ar Buramdziesmiņu. Žūrija uzteica Amīnas drosmi un
uzdrīkstēšanos izpildīt šo Imanta Kalniņa
dziesmu un atzina, ka dziedāts labi. Nākamais bija viens no šīs dienas pārsteigumiem – Demetras Treijas un deju grupas
Hop to Top priekšnesums, kura horeogrāfiju veidojusi pati Demetra. Žūrija neslēpa
prieku: – Uz Salacgrīvas kultūras nama
skatuves 21. gadsimts! Urā! Nākamā kon-

kursante Tīna Adela Zeņina dziedāja Bērnības salu, un vērtētāji priekšnesumu uzteica par profesionalitāti un talantu. Emīlijas Zvejnieces izpildītā Šokolāde saņēma
komplimentu par teatrālo priekšnesumu.
Savukārt Karlīnas Zeņinas priekšnesums
bija klavieru duets – skaņdarbs Kalnu
karaļa alā kopā ar muzikālo pedagogu
Agru Jankovsku. – Lielisks duets! – neslēpa žūrija. Konkursu noslēdza Kristiānas
Reiziņas priekšnesums – dziesma Dullais
Dauka un viņas pašas veidotā animācija
tai. Grūta dziesma, bet labs izpildījums un
jauka animācija!
Kamēr žūrija apspriedās, skatītājus
priecēja deju grupas Hop to Top priekšnesumi, konkursa dalībnieki un jaunākie
skatītāji mielojās ar dzimšanas dienas
kūku.
Konkursa izskaņā žūrija paziņoja uzvarētājus. Paldies par piedalīšanos un nelielas
dāvaniņas saņēma A. Sulimane un K. Zeņina. Jaunākajā grupā 3. vieta A. K. Majorei,
2. – K. Reiziņai un 1.  vieta V. Gromovai.
Vecuma grupā no astoņiem līdz 13 gadiem
3. vieta K. Reiziņai, 2. – E. Zvejniecei,
1. – D. Treijai. Šī jauno talantu konkursa
Grand Prix lielo lāci saņēma T. A. Zeņina.
Balvas konkursantiem sarūpējuši: Salac
grīvas novada kultūras centrs un Tiesnešu
ģimene. Konkurss noslēdzās ar uzvarētājas
Tīnas Adelas izpildīto Bērnības salu.
I. Jerāne atgādināja – lai šāds konkurss
notiktu, lai jaunie talanti varētu uzmirdzēt
savā priekšnesumā un mūs priecēt, vajadzīga vecāku aktīva līdzdalība, atbalsts
un iedrošināšana, kā arī aktīvs pedagogu
darbs. Paldies mammām un tētiem par frizūrām, tērpiem un atbalstu, paldies pedagogiem! Šim konkursam jaunos talantus
sagatavoja Agita Zvejniece, Agra Jankovska, Liene Medne-Grigorjeva, Inga Goba
un Dace Auzarāja.
Ilga Tiesnese

1. vietas
ieguvēji –
Demetra
Treija,
grupa Hop
to Top un
vadītāja
Dace
Auzarāja

Grupa Hop
to Top un
jubilejas
kūka!

neatkārtojamo atmosfēru. Sapratu – ja arī
lielākā daļa apmeklētāju publiski nedalījās
ar saviem piedzīvojumiem Bocmanī, pie
galdiņiem savā starpā tie tika stāstīti visu
vakaru. Drosmīgākie apmeklētāji laikā
starp valšiem un fokstrotiem tomēr pa kādam stāstiņam izstāstīja, tā nopelnot Bocmaņa vecbiedra nosaukumu. Teātra kungi dāvināja dāmām tradicionālos svētku
ziedus – sarkanas tulpes. Tie, kas vēlējās,
iemūžināja sevi fotogrāfijās fotostūrītī.
Smiekli un jautrība pieskandināja kultūras
namu līdz jumtam. Gāja gandrīz kā senos
laikos Bocmanī!
Inese Jerāne,
«Visa veida versiju» režisore
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Aldonim Cīrulim izstāde Klātbūtne

Aldonis Cīrulis personālizstādes atklāšanas brīdī

Mūspuses mākslinieks Aldonis Cīrulis, atzīmējot savu
septiņdesmito dzimšanas dienu,
Salacgrīvas muzejā 16. martā
aicināja uz gleznu izstādi Klātbūtne. To atklāja muzeja krājuma
glabātāja Iveta Kalniņa: – Nav
pārsteigums, ka uz šo izstādi atnākuši tik daudzi cilvēki. Aldonis
ir pazīstams mākslinieks, kurš
šādi atzīmē skaistu un apaļu jubileju. Kopā ar mākslinieku nolēmām, ka jubileja nevar paiet
garām nepamanīta, tāpēc muzejā
tapa personālizstāde. Patīkami
bija, iekārtojot izstādi, atkal sajust krāsu, terpentīna un mākslas
smaržu! Paldies māksliniekam
par šo skaistumu! Ienākot zālē,
rodas iespaids, ka esam ienākuši
pavasarī, – viss plaukst, zaļo un
arī uzzied. Ir sajūta, ka pavasaris muzejā ir atnācis ātrāk nekā
dabā.
Pats mākslinieks, būdams
nedaudz uztraucies, vispirms
pateicās Dievam, ģimenei un
draugiem par klātbūtni. Aldonis
stāstīja: – Kad ģimenē veicām
aptauju, kāds varētu būt izstādes
moto, izdomājām šo “Klātbūtni”,
jo bez ģimenes, draugu un Dieva
klātbūtnes nekas nenotiek. Klātbūtne jūtama dabā, pie visām
šīm ainavām, ko mēģinu uzlikt
uz audekla. Strādāju visu laiku,
un šajā izstādē ir mani jaunākie
darbi. Cenšos katrā gleznā radīt
noskaņu. Kā man tas izdodas, to
vērtējiet jūs!
Liels atbalsts māksliniekam ir

baznīca. Labus vārdus A. Cīrulim
sacīja Lielsalacas evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Andris
Vilemsons: – Aldonis man palīdz
dievkalpojumos. Nebūdams īpaši
runīgs, viņš savos darbos izpauž
to, ko vārdos grūti izteikt. Es viņu
draudzē saucu par Uzticamo.
Ikdienā mēs cits citu pārāk maz
novērtējam, atceramies vien tad,
kad cilvēka vairs nav. Novērtēsim Aldoni un viņa darbus, leposimies ar to, ka mums ir pašiem
savs mākslinieks!
Meita Inta, piekrītot mācītāja
teiktajam, apliecināja, ka ļoti novērtē tēva paveikto un raugās uz
viņu ar pateicības un mīlestības
acīm. – Viņa darbi ir kas īpašs, jo
dabu neviens cits tā nerāda. Viņš
šeit ir piedzimis, uzaudzis, dzīvo,
un, lai arī aktīvais darba mūžs
pagāja Rīgā, katru nedēļas nogali viņš bija šeit, laukos, un tāpēc
to tā var. Tā ir viņa dzīve – būt
dabā, tā viņš atrod sevi. Katrā
gleznā jūtama viņa sirds un attieksme, viņa mīlestība pret dabu
un smalkā krāsu izjūta, ko esmu
mantojusi arī es un viņa mazbērni. Man liels prieks, ka tētis
glezno, rada un tik ražīgi strādā.
Visa ģimene esam priecīgi par
to, – uzsvēra Inta. Savukārt krustdēls Māris Cīrulis viesiem ieteica
kolekcionēt mākslinieka gleznas,
jo Aldoņa darbi ir īpaši, tie pārsteidz ar savu daudzveidību un
sajūtām, ko tās rada. Savukārt
kaimiņš Ivars Jēkabsons A. Cīruļa gleznas nosauca par Latvijas

Mākslinieka krustdēls Māris iesaka kolekcionēt šos darbus, jo to vērtība tikai pieaugs

Aldoņa Cīruļa izstādes atklāšana Salacgrīvas muzejā

šlāgeri – skaistu, saprotamu un
mīļu. Klātesoši šajā svētku reizē
bija arī A. Cīruļa studiju biedri un
draugi.
Pirmā mākslinieka personāl
izstāde Salacgrīvas muzejā bija
2012. gadā, tad vairāk bija zie-

mas tēma. Pēc gada viņa darbus
varēja skatīt ģimenes izstādē
Paaudžu saikne, jo Aldonis nav
vienīgais mākslinieks savā ģimenē. Šajā trešajā izstādē ir uzplaucis pavasaris. Mākslinieks, kura
gleznās skatāma Bērziņu māju un

Lauvu apkārtne, dzīvo dabā un
viņa gleznās dzīvo daba. Krāsaini, koši un uzrunājoši ir A. Cīruļa
darbi! Iesaku apmeklēt mākslinieka personālizstādi Klātbūtne
Salacgrīvas muzejā.
Ilga Tiesnese

Ainažu bibliotēkā noslēgusies
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018

Ainažu bibliotēkā 22. februāra pēcpusdienā uz noslēguma pasākumu pulcējās
Bērnu žūrijas 2018 dalībnieki. Pavisam
tās darbā aktīvi piedalījās 27 eksperti. Iespēja lasīt, vērtēt un izteikt savas domas
par jaunāko literatūru bija arī vecākiem un
pārējiem interesentiem. Kopā pieaugušo
grāmatas izlasīja seši dalībnieki. Bērnu žūrijas mērķis ir veicināt bērniem lasītprasmi
un interesi par grāmatām, vienot lasītājus
un rosināt diskusijas par izlasīto. Pasākuma gaitā noteicām grāmatu uzvarētāju.
1.–2. klašu grupā uzvarēja Ulrikas Kesteres Nelūgtie ciemiņi, 3.–4. klašu grupā –
Ineses Paklones un Alises Mediņas Okeāns un tuksnesis, 5.–7. klašu grupā – Ai
vara Kļavja Melnais akmens, 8.– 9. klašu
grupā – Keisijas Vestas P.S. Tu man patīc.
Vecākiem vislabāk patikusi igauņu rakstnieces un tulkotājas Kai Āreleidas grāmata Pilsētu dedzināšana.
Veiksmīgākie un ātrākie žūrijas grāmatu lasīšanas eksperti saņēma diplomus, bet
pārējie – bibliotēkas sarūpētās pateicības
un piemiņas balvas par dalību projektā.
Vairākus gadus pēc kārtas žūrijas darbā
iesaistās bērni no citām skolām, kuri savus

brīvos brīžus pavada Ainažos pie vecvecākiem. Bērnu žūrijas 2018 paši čaklākie
lasītāji bija Emīls Kukulis, Niks Kalniņš
un Gabriela Nikonova.
Ciemos pie čaklajiem lasītājiem bija
ieradies mākslinieks Kristaps Auzenbergs.
Viņš iepazīstināja ar sevi un saviem radošajiem darbiem. Arī mūsu bibliotēkā var
lasīt Ulda Poļa-Polīša grāmatiņu Rotaļas
un rotallietas, ko ilustrējis Kristaps. Bērni nosauca savas idejas, un tapa zīmējums
ar saulaini pavasarīgu noskaņu, ko var
apskatīt bibliotēkā. Pasākuma noslēgumā
mākslinieks katram žūrijas ekspertam pēc
viņa vēlmes uzzīmēja jauku zīmējumu.
Paldies Kristapam par radošumu un kopābūšanu! Paldies arī bibliotēkas draugam
Ivaram Braunam un Salacgrīvas novada
domei par atbalstu pasākuma norisē, sarūpējot prieku bērniem un vecākiem!
Paldies visiem čaklajiem žūrijas dalībniekiem par sadarbību, lasot Bērnu žūrijas
grāmatas! Novēlu lasītprieku arī turpmāk.
Nezaudējiet interesi par grāmatu lasīšanu,
jo lasīt ir stilīgi!
Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja

Mazie ainažnieki kopā ar Kristapu Auzenbergu un bibliotēkas vadītāju Bērnu žūrijas
noslēguma pasākumā
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Aktivitātes un notikumi veco ļaužu mītnē Sprīdīši

Top pīrādziņi Sprīdīšos

Šā gada sākumā Sprīdīšos turpinām
radoši, lietderīgi un veselīgi pavadīt laiku
dažādās nodarbībās.
Tajās darinām skaistas lietas no dzijas,
papīra, lapām un citiem materiāliem. Trenējam atmiņu ar dažādām spēlēm, vingrojam. Kulinārijas nodarbības ir visjaukākās,
jo pagatavoto kopā degustējam, un tie ir
mūsu mazie svētki. Lasām kopīgi dzeju,

stāstus, pasakas un tad pārrunājam izlasīto. Kopā pavadītais laiks rada pozitīvas
emocijas gan par paveikto darbu, gan par
kopābūšanu.
14. februārī svinējām Valentīndienu.
Gatavojām no dzijas un papīra sirsniņas
un ziedus, kā arī veidojām un cepām cepumus. Patīkamākais bija sagatavoto kārumu
degustēšana un sarunās pavadītais laiks.

Savukārt Starptautiskajā Sieviešu dienā
8. martā Sprīdīšu vīrieši sveica sievietes
ar tulpēm un pašgatavotu ziedu piespraudi. Svētku cienastiņā bija pašu veidoti un
cepti pīrādziņi. Man liels prieks, ka kopā
mēs varam pilnvērtīgi pavadīt laiku.
Starp dažādām aktivitātēm un svētku
svinēšanu darbinieki apmeklē seminārus
un dodas pieredzes apmaiņas braucienos

uz citām institūcijām. Sociālās aprūpētājas mācījās, nokārtoja eksāmenus un ieguva apliecības. Malači! Paldies Sprīdīšu
darbiniekiem un iemītniekiem par sapratni
un atsaucību. Lai kopā mums rodas jaunas
idejas un lai spēks tās īstenot!
Aiva Berdaškeviča,
sociālā darbiniece

Par transportlīdzekļu masas
ierobežojumiem pavasara šķīdoņa
laikā

Pavasarīgā laika ietekmē atsevišķos grants autoceļu posmos
iestājies šķīdonis un tiek ieviesti autotransporta masas ierobežojumi – liegta pārvietošanās
transportam, kas smagāks par
10 t. Šādi transporta masas ierobežojumi tiek ieviesti un atcelti
pēc katra konkrētā ceļa faktiskā
stāvokļa un iespējamo bojājumu
izvērtēšanas. Aktuālā informācija par ierobežojumiem ievietota
VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC)
mājaslapā www.lvceli.lv, kā
arī, zvanot uz LVC diennakts
bezmaksas informatīvo tālruni
80005555.
Šķīdonis uz grants ceļiem iestājas pavasarī un rudenī, kā arī
mainīgos laikapstākļos, kad uz
ceļiem nonāk liels ūdens daudzums. Ceļa pamatnei pārmitrinoties, grants seguma ceļu
nestspēja būtiski samazinās. Lai
novērstu šo ceļu sabrukumu, uz
daudziem valsts vietējiem un dažiem reģionālajiem autoceļiem
ieviesti pagaidu satiksmes ierobežojumi kravas autotransportam. Šāda prakse ir vispāratzīta,
to īsteno arī citās valstīs ar līdzīgiem klimatiskiem apstākļiem.
Uzlabot grants autoceļu stāvokli, veicot uzturēšanas darbus,
ir iespējams tikai tad, kad beigsies lietavas un grants segums

apžūs. Pretējā gadījumā smagā
uzturēšanas tehnika, uzbraucot
uz autoceļa, kas ir zaudējis nestspēju, var vēl vairāk to sabojāt un
pat padarīt neizbraucamu.
Vēršam uzmanību, ka šķīdoņa laikā pārvadātājiem netiek
izsniegtas nekādas speciālās atļaujas un ceļu satiksmes noteikumi, t.sk. ceļa zīmes, ir jāievēro
visiem satiksmes dalībniekiem.
Atbilstoši normatīvajiem aktiem
masas ierobežojumus var pārkāpt
tikai operatīvais un sabiedriskais
transports, transports, kas pārvadā svaigpienu un kritušos lopus.
Satiksmes noteikumu ievērošanu
kontrolē Valsts policija. LVC aicina Valsts policiju šķīdoņa laikā
pievērst pastiprinātu uzmanību
masas ierobežojumu ievērošanai
uz autoceļiem.
LVC arī aicina pašvaldības
informēt to teritorijās strādājošos
uzņēmējus par nepieciešamību
ievērot šķīdoņa laikā ieviestos
masas ierobežojumus, lai netiktu
neatgriezeniski sabojāti ceļi, kas
nodrošina mobilitāti reģionā. Ja
šķīdoņa laikā masas ierobežojumi netiek ievēroti un ceļi tiek
sabojāti, tie nespēs pildīt savu
funkciju arī pēc šķīdoņa beigām.
Jānis Lange,
VAS «Latvijas Valsts ceļi»
valdes priekšsēdētājs
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Ēnu diena – laba iespēja iepazīt
profesijas
Ar katru gadu Ēnu diena iegūst lielāku
popularitāti, jo tā ir lieliska iespēja skolēniem iepazīt dažādu profesiju un nozaru
prasības, tā palīdz jauniešiem izvēlēties
profesiju un atbilstoši sagatavoties darba
tirgum. Arī Salacgrīvas vidusskolas skolēni šogad aktīvi piedalījās Ēnu dienā. Uz
sarunu aicināju 12. klases skolnieci Kristu
Muciņu, jo viņa bija izvēlējusies ēnot pavisam neparastas profesijas pārstāvi. Bet nu
par visu pēc kārtas.
Pagājušā gada oktobrī Krista bija kruīza
braucienā ar Igaunijas uzņēmumam Tallink
piederošo kruīza prāmi Romantika, īpaši
viņu interesēja, ko dara un kādi pienākumi
ir kruīza vadītājam, sen jau interesēja uzzināt ko vairāk par šo profesiju. Liktenim
labpatika, ka viņa tika iepazīstināta ar puisi,
kurš pagājušajā gadā bija ēnot kruīza vadītāju, bet šogad jau pats strādā šajā profesijā.
Tā kā Kristai ļoti patīk pasākumu vadīšana, uzzinot, ka ir iespēja kļūt par ēnotāju,
viņa pieteicās konkursam uz šo vietu. Tas
notika divās kārtās, pretendentu bija daudz
un prasības – stingras. Otrajā kārtā bija jāiesniedz pašas video, kur bija jāpierāda, ka
ir atvērta un radoša, gatava strādāt ar cilvēkiem, jāargumentē, kāpēc komisijai tieši
viņa būtu jāizvēlas kā ēnotājs. Konkurss
tika veiksmīgi izturēts, Krista bija to astoņu jauniešu vidū, kuri ieguva iespēju ēnot
kruīza vadītāju.
Kristai tika piešķirtas trīs pilnībā apmaksātas dienas uz kruīza prāmja. Pirmajā dienā bija prāmja iepazīšana-ekskursija.
Pēc tās viņa ēnoja kruīza vadītāju Kristu un
pozitīvi novērtēja to, ka puisis ne tikai darīja savus tiešos darbus, bet izstāstīja un
parādīja arī to, kas vēl jādara, piemēram,
citās dienās. Arī pašai bija jāparāda savas
prasmes: uzdevums bija vadīt spēles bērnu auditorijai. Otrajā dienā prāmim bija
drošības pārbaude, kurā, protams, bija jāpiedalās arī Kristai. Pēc tam, gatavojoties

Krista Muciņa (no labās) ar kolēģiem

lielajam Valentīndienas pasākumam, nācās
dekorēt galveno zāli. Tad bija jāēno zviedru pārstāve Anne, kurai viņa palīdzēja gan
loteriju vadīšanā, gan muzikālajā viktorīnā.
Uz prāmja ir satikšanās vietas, kur ārzemju
tūristi, kas interesējas par Latviju, var nākt
uz sarunām, lai uzzinātu interesējošo. Viņa
piedalījās arī šajās sarunās un priecājās, ka
varēja ar savām zināšanām palīdzēt. Trešajā dienā bija pieņemšana birojā, kuras laikā
notika pārrunas, varēja saņemt rekomendācijas, vērtējumu, ieteikumus.
Kad Kristai vaicāju par viņas ieguvumiem, viņa, pirmkārt, uzsvēra, ka Ēnu diena ir noderīga, jo tad var pārliecināties, vai
nākotnes profesijas izvēle ir izdarīta pareizi. Krista sapratusi, ka šis darbs tomēr nav
tas, ko viņa gribētu darīt ikdienā, lai gan
līdz tam šo ideju bija apsvērusi diezgan
nopietni. Otrkārt, jauniete atzina, ka pie-

dzīvotais ir neatsverama pieredze, piedzīvojums, lieliska iepazīšanās ar jauniešiem
ēnotājiem no dažādām Latvijas vietām. Nu
jau viņi kļuvuši par draugiem, ar kuriem
norunātas nākamās tikšanās.
Tā bija lieliska iespēja iepazīt cilvēkus,
kuri no sirds dara savu darbu un bija ļoti
iedvesmojošas personības. Kristai Ēnu dienas pagājušas, bet viņai būs iespēja tikties
ar iepazītajiem jauniešiem, gan Kristu un
Anni, jo dāvanā saņemts vēl viens kruīza
brauciens.
Saistībā ar nākotnes profesiju pagaidām pārdomu brīdis, lai saprastu, ko īsti
dzīvē vēlas darīt. Mans novēlējums Kristai – lai sapņi piepildās un lai mērķus izdodas sasniegt. Tu to vari!
Inta Balode,
Salacgrīvas vidusskolas
latviešu valodas skolotāja
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Sociālais dienests
atgādina, ka valsts
noteiktos sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumus bez
maksas iespējams
izmantot šādām
klientu grupām:
1) Černobiļas atomelektrostacijas (AES)
avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem
un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām (vienu reizi gadā);
2) politiski represētām personām (reizi
divos gados);
3) personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā un personām
ar prognozējamu invaliditāti.
Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz iemācīties sadzīvot ar
funkcionālajiem traucējumiem, atjauno
vai apmāca tām prasmēm, kas dažādu
apstākļu dēļ ir zudušas, palīdz cilvēkam
atgriezties darba dzīvē un iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs.
Pakalpojuma ilgums ir 21 diena, un
šajā laikā persona var saņemt sociālā
darbinieka/sociālā rehabilitētāja, ārsta,
fizioterapeita, ergoterapeita konsultācijas, tiek piedāvātas dažādas procedūras,
kā arī nodrošināta saturīga brīvā laika
pavadīšana.
Lai saņemtu sociālo rehabilitāciju, jāvēršas pie ģimenes vai ārstējošā ārsta un
jāsaņem izziņa par nepieciešamo sociālo
rehabilitāciju, un ar saņemto izziņu jāiet
uz pašvaldības sociālo dienestu.
Vairāk informācijas – Sociālās integrācijas valsts aģentūras mājaslapā
www.siva.gov.lv. Ja jums ir jautājumi,
zvaniet uz sociālo dienestu pa tālruni
64071980.
Būsim atbildīgi par sevi un savu veselību!

Salacgrīvas bibliotēkā tikšanās
ar rakstnieci Karīnu Račko
Salacgrīvas novada bibliotēku lasītāko
grāmatu topā nemainīgu vietu ieņem Karīnas Račko grāmatas Saplēstās mežģīnes,
Debesis pelnos un Samaitātā. Par šiem
erotiskajiem romāniem, kas izraisījuši ļoti
lielu interesi, lasītāju atsauksmes tomēr
bijušas atšķirīgas. Kāda ir šo tik populāro
bestselleru autore, to tikšanās laikā varēja
uzzināt Salacgrīvas bibliotēkas lasītāji.
Karīna ir jauna, savā būtībā gaiša, drosmīga un apņēmīga sieviete, kura piepildījusi savu bērnības sapni par rakstīšanu.
Viņa nebaidījās lēkt nezināmajā, jo vēlme
turēt rokās savu grāmatu bijusi spēcīgāka
par bailēm. Liels atbalsts, iedrošinātājs un
padomdevējs ir rakstnieces vīrs, par ko
viņa ir ļoti pateicīga. Visvairāk autore baidījusies par tuvo cilvēku reakciju, lasot viņas darbus. Pati, būdama meitas māmiņa,
labi apzinās, kā mamma varētu justies, ko
tādu izlasījusi. Tomēr tuvinieku reakcija
bijusi ļoti pozitīva. Autores omītei, lasot
šīs grāmatas, pat pārstājusi sāpēt mugura!
Kur tika gūts impulss, lai sāktu rakstīt
ko tādu? Sākotnēji dzīves ceļš aizvedis
citā virzienā – viņa sākusi studēt zobārstniecību. Karīnu ļoti interesējusi teorētiskā
medicīna, bet darbs praktiskajā izrādījies
citāds. Būdama emocionāla un empātiska,
ļoti pārdzīvojusi par katru pacientu. Šīs
īpašības zobārstniecībā   traucējušas, tas
radījis depresīvu noskaņojumu. Esot bērna kopšanas atvaļinājumā, sākusi daudz
ko pārvērtēt, jo bērna piedzimšana liek
piedzimt no jauna arī pašai sievietei. Tā šo
pārdomu laikā pie viņas atnācis Saplēsto
mežģīņu stāsts. Viņa ķērusies pie rakstīšanas, kas bijusi kā izklaide, kā atpūta. Par

izdošanu nav domājusi, bet, vīra iedrošināta, tomēr iesniegusi manuskriptu un pēc
pusgada saņēma izdevniecības pozitīvu
atbildi. Dzīve sagriezās kājām gaisā! Grāmatu pārdošanas rādītāji bijis pārsteigums.
Autore ļoti labi apzinājās gaidāmo sabiedrības reakciju, jo, runājot tik atklāti
par intīmām tēmām, vienprātības sabiedrībā nav un nebūs. Izdodot pirmo grāmatu, izdevniecība Karīnai piedāvājusi
izvēlieties pseidonīmu, lai pasargātu no
iespējamajām lasītāju negācijām, tomēr
viņa pieņēma lēmumu, ka rakstīs ar īsto
vārdu. Ja izvēlētos pseidonīmu, tad nejustos tik labi, jo pašai liktos, ka jākaunas par
uzrakstīto. Bet katras grāmatas beigās ir
anotācija – tajā izskaidrots sižets, lai lasītājs būtu sagatavots tam, kas viņu sagaida. Tāpēc Karīna pamatoja, ka, viņasprāt,
sašutumam nav pamata: – Laiks jātērē
lietām, kas mums patīk un interesē, nevis
tām, kas mums raisa negatīvas emocijas.
Autorei pašai atgādināšanas vērts likās
arī tas, ka cilvēki grāmatas lasa dažādu
iemeslu dēļ: – Ir grāmatas, kas izglīto,
sniedz informāciju, palīdz mums augt
intelektuāli vai emocionāli. Citas lasām,
lai vienkārši atpūstos, lai aizmirstu par
ikdienas problēmām. Katrai grāmatai ir
sava funkcija.
Tomēr sabiedrībā izskanēja dažādi viedokļi. – Izrādās, mēs dzīvojam ļoti konservatīvā valstī! – teica bibliotēkas viešņa. Viņa lasītāju viedokļus attiecībā uz
intīmajām ainām nu sadalījusi trīs grupās:
– Pirmie saka: “Nekā tāda jau tur nav.
Tā taču visi dara. Visiem tas tā notiek.”
Otrie bieži izsaucas: “Tā ir kaut kāda

utopija! Dzīvē vispār tā nenotiek.” Savukārt trešajiem
ir skaidrs: “Tas ir tik amorāli, ka grāmatas jādedzina
sārtā”. Un cilvēki šos viedokļus izteikuši ar tādu pārliecību, it kā katram tas būtu
vienīgais patiesais. Tas kārtējo reizi licis aizdomāties,
ka ikviens redz un uztver
pasauli caur savu pieredzes
un izpratnes prizmu. – Kāpēc tik grūti pieņemt, ka citi
var domāt citādāk, ka citiem
var būt cita pieredze, cita
dzīve?
– Kāda morāle ir šajos
darbos? – jautāja kāda cienījama bibliotēkas lasītāja
un pastāvīga pasākumu apmeklētāja. Uz to autore atbildēja: – Morāles vērtības Mirklis no tikšanās ar Karīnu Račko Salacgrīvas bibliotēkā
grāmatās ir, jo tajās ir mīlestība. Un tas ir pats galvenais. Vai tā ir sievieti. Prieks, ka vīrieši cenšas saprast
ideāla un ļoti šķīsta, par to var diskutēt, sievietes! – atzina rakstniece.
Runājot par nākotni, Karīna atklāja, ka
bet mīlestība paliek mīlestība. Savukārt
Karīnas vīrs par grāmatu Samaitātā ir tei- nākamajā ziemā iznāks ceturtā grāmata,
cis, ka visiem vīriešiem nenāktu par ļaunu pie kuras viņa šobrīd strādā. Tāpat viņa
to izlasīt, lai uztvertu sieviešu domāša- iesaistījusies interesantā projektā – pienu un pacenstos uz pasauli paraudzīties kritusi Latvijas režisora piedāvājumam
no sieviešu izpratnes un skatpunkta. Pati uzrakstīt scenāriju filmai.
Sarunu noslēdzām ar pārliecību, ka
romānu autore secinājusi, ka viņas darbus lasa daudzi vīrieši, tikai viņi sākumā ikvienam jāspēj uzdrošināties un ļauties,
kautrējoties atzīties, ka arī iepazinuši šos jānotic sev un jācenšas piepildīt savu saperotiskos sacerējumus. – Rakstnieks Jānis ni. Tāpat jābūt atvērtiem un jāizkāpj ārpus
Ūdris, kurš piedalījās pēdējās grāmatas noliktajiem rāmjiem.
Diāna Reide,
atvēršanas svētkos, apliecināja, ka šie
darbi paver jaunu redzes leņķi skatam uz Salacgrīvas bibliotēkas vadītājas vietniece
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Salacgrīvas novada skolu Popiela 2019

Pirmais pavasara mēnesis marts Salacgrīvā sākās ar īstu jautrību. Kultūras namā
bija pulcējušās īstas slavenības. Skolu jauniešu pasākums Popiela ļauj izdzīvot neparasto – tu esi ne tu, tu esi uz skatuves,
tev ir interesanti tērpi, tu dejo un dziedi un
tā nav tava ikdiena. Šis ir konkurss, kurā
klases izvēlas kādu populāru dziedātāju
vai grupu un pēc iespējas līdzīgāk cenšas
to atdarināt. Divu mēnešu laikā visās novada skolās notika vietējās Popielas, kurās godalgoti priekšnesumi tika izvirzīti uz
kopīgo novada pasākumu.
1. marta pēcpusdienā uz lielās skatuves
redzējām un dzirdējām daudzus. Salac
grīvas vidusskolas 9.b klases atrādīja Mmma-ma Crazy Loop izpildījumā, Krišjāņa
Valdemāra Ainažu pamatskolas 7. klase
prezentēja Džeisona Derulo dziesmu If
I’m lucky Part2, Liepupes pamatskolas 3.,
4., 5. klases jeb Bermudu divstūris bija izvēlējušies dziesmu Ballplēsis. Spice Girls
ar jautro Wannabe attēloja Salacgrīvas vidusskolas 8.a klase. Kaimiņvalsts pārstāvi
Geteru Jāni ar viņas trešo singlu Rockefeller street priekšnesumā atainoja Krišjāņa
Valdemāra Ainažu pamatskolas 8. klase.
Liepupes pamatskolas 5.–8. klases skolēni izpildīja Bermudu divstūra dziesmu
Šūpojam masas, Salacgrīvas vidusskolas
7.b klase iejutās Bebe Rexha lomā un izpildīja I’m a mess. Krišjāņa Valdemāra
Ainažu pamatskolas 9. klase bija atvedusi
Verku Serdjučku ar skanīgo Dancing Lasha Tumbai. Pēc jautrības sekoja Staiceles
pamatskolas otrais priekšnesums Umbrella, ko izpilda rokgrupa jeb banda The Baseballs no Vācijas. Visjaunākā grupa šajā
vakarā ar vissvaigāko dziesmu Fizikas
skolotājs uzstājās Nando un Edavārdi jeb
Liepupes pamatskolas 1. un 4. klase. Galveno daļu noslēdza ABBA, izpildot Dancing Queen kopā ar Salacgrīvas vidusskolas 6.b klasi.
Kad priekšnesumi bija beigušies, sākās
visgrūtākais darbs šī vakara žūrijai, kurā
darbojās Ainažu kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja Madara Oga-Timofejeva, Staiceles pamatskolas direktora
vietniece audzināšanas jomā Maija Andersone, Salacgrīvas pilsētas visprātīgākais
Prātnieka pārstāvis un izcilais volejbolists Aldis Riekstiņš un vairākkārtējais
Popielas žūrētājs, dažādu mūzikas stilu

Uzstājas Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas audzēkņi

piekritējs Dagnis Straubergs. Kamēr viņi
apspriedās, skatītājus izklaidēja anekdošu
stāstītāji no Staiceles pamatskolas, 5.a klases skolēni no Salacgrīvas vidusskolas ar
dziesmu Barbie girl un koncertu noslēdza
Salacgrīvas vidusskolas pedagogi jeb Tautumeitas ar dziesmu Raganu nakts.
Kad rezultāti bija apkopoti, vakara vadītāji – Popiela 2018 Grand Prix ieguvēji
no The Weather girls jeb 10. klases skolēni
Elīna Stalte un Rihards Bendrāts – aicināja
visus dalībniekus uz skatuves.
Šo pasākumu atbalstīja ļoti daudzi novada uzņēmumi un uzņēmēji, viņi individuāli varēja apbalvot savu Simpātiju.
Uzņēmumam Lauku torte un tās vadītājiem Līgai Treijai un Aldim Gusarovam
par tādu kļuva Salacgrīvas vidusskolas
6.b klase ar ABBA dziesmu. Savukārt
kebabnīca KasTe un tās vadītāja Agnese
Kalniņa savu simpātiju balvu piešķīra Salacgrīvas vidusskolas 7.b klasei, jo, klausoties Bebe Rexha, esot skrējušas tirpiņas.
Tagad skolēni varēs izballēties frī kartupeļu ballītē! Kafejnīcas Kambīze simpātija bija mūzikas un video guru Agnis
Anškens, viņam tika dāvanu karte skais-

tām un gardām vakariņām. Arī mēs – Salacgrīvas vidusskolas skolēnu ministrija –
sakām Agnim lielu paldies par skanīgo
vakaru. Salacgrīvas novada domei bija
divas simpātijas – Staiceles pamatskolas audzēkņi ar priekšnesumu Saule riet
un Salacgrīvas vidusskolas pedagogi ar
Raganu nakti. Kad simpātiju balvas bija
sadalītas, sekoja pateicība ikvienam dalībniekam šajā vakarā, dāvinot katrai klasei
enerģijas lādiņu jeb konfekšu kārbu, ko
sagādāja SIA Baltic Forest.
Un visbeidzot – godalgotās vietas ieguva:
l 3. vieta – Liepupes pamatskolas
5.–8. kl. Bermudu divstūris, balvā saņemot uzņēmuma Dabas maize gardo
kēksu, saldumu kārbu un individuālās
uzņēmējas Ievas Skujas sagādāto medus podu;
l 2. vieta – Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas 8. kl. Geterai Jāni. Balva – personalizēts klases īpašais kalendārs no Radīts Salacgrīvas novadā, uzņēmuma Dabas maize kēkss un saldumu
kārba;
l 1. vieta – Salacgrīvas vidusskolas

7.b kl. ar Bebe Rexha. Balvā viņi saņēma
saplānotu klases saliedēšanas vakaru ar
programmu Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrā Bāka, uzņēmuma
Dabas maize kēksu un saldumu kārbu.
l Popiela 2019 Grand Prix – Krišjāņa
Valdemāra Ainažu pamatskolas 9. kl.
par Verkas Serdjučkas Dancing Lasha
Tumbai. Balvā viņi ieguva viesu nama
Kraukļi dāvanu karti 75 eiro vērtībā ar
iespēju izmantot pirtiņu un nakšņošanu
šajā viesu namā un īpašu saldumu tūtu
no restorāna/viesnīcas Pļavas.
Lai pietiek spēka un izturības tikpat
jautri turpināt iesākto pavasari! Tādēļ vēlreiz vēlējāmies teikt lielu paldies visiem
mūsu atbalstītājiem:
l Edmundam Birkenbergam, viesu nams
«Kraukļi»,
l Līgai Treijai, Aldim Gusarovam, «Lauku torte»,
l Agnesei Kalniņai, kebabnīca «KasTe»,
l Lienei Kalniņai, «Dabas maize»,
l «Radīts Salacgrīvas novadā»,
l kafejnīcai «Kambīze», restorānam/viesnīcai «Pļavas», Ievai Skujai, Lolitai Valaņinai, kas sagādāja īpašu velti viesmāksliniekiem – 5.a klasei – jeb «Barbie girl»,
l Salacgrīvas novada domei, SNJIC
«Bāka», SIA «Baltic Forest»,
l Agnim Anškenam un Jānim Balodim
par skaņu, video un gaismām,
l Pārslai Dzērvei un Inesei Jerānei, nodrošinot telpas Salacgrīvas pilsētas kultūras namā.
Liels paldies Staiceles, Krišjāņa Valdemāra Ainažu un Liepupes pamatskolai,
Salacgrīvas vidusskolai, to skolēniem, pedagogiem un vadītājiem. Paldies skolēnu
ministrijas vadītājai Kristai Muciņai par
atbalstītāju piesaisti.
Un īpašs paldies vakara vadītājiem –
10. klases skolēniem Elīnai Staltei un
Rihardam Bendrātam.
Popiela 2019 ir ceļā uz Popielu 2020!
Pēc pasākuma izskanēja skatītāju viedoklis: – Paldies! Tas bija kaut kas WOW!
Labākā enerģijas un laimes deva 1. martā. Lai Salacgrīvas novada Popiela dzīvo
mūžīgi un žūrijai aizvien grūtāk nosaukt
uzvarētājus – tik grūti, cik to izdarīt noteikti bija arī šovakar! Jaunieši rullē!»
Skolēnu ministrijas vārdā –
Iveta Kupča

Salacgrīvas vidusskolas
projektu nedēļa ekoskolas
noskaņās
No 11. līdz 15. februārim Salacgrīvas
vidusskolā norisinājās projektu nedēļa,
un šogad 5.–12. klašu skolēniem tika dota
lieliska iespēja pašiem izvēlēties veicamā darba tēmu. Tika sastādīts garš tēmu
saraksts, t.sk. bija ar vidi un patērētajiem
resursiem saistītas tēmas, ko
varēja izvēlēties. Ekopadome saka paldies skolēniem,
kuri veidoja praktiskus darbiņus vai izstrādāja ar ekoloģijas tēmām saistītus darbus.
Sadarbojoties ar mājturības un
tehnoloģiju skolotāju Guntaru
Ūdri, kā arī strādājot patstāvīgi, skolēni no 6.b, 7.a, 7.b, 8.b
un 9.b klases projektu nedēļā
kopā uztaisīja vairāk nekā 10 putnu būrīšu
un četras putnu barotavas. Lai gan visi būrīši netiks izlikti skolas apkārtnē, tie tomēr
kalpos savam mērķim kādā citā vietā.
Bez putnu būrīšiem un barotavām no
koka atgriezumiem 5.a klase izveidoja
skaistas šaha un dambretes figūriņas, kā
arī divus lielus metamos kauliņus. Cītīgi
visu nedēļu par papīra otrreizēju izmantošanu domāja 5.b klases audzēkņi. No tualetes papīra ruļļu serdēm un veciem žurnāliem skolēni izgatavoja noderīgus zīmuļu turamos trauciņus, apsveikumu kartītes

un izglītojošus plakātus Starptautiskajai
dzimtās valodas dienai. Plakātus varēja
apskatīt 4. stāva gaitenī. Par papīru domāja arī 9.b un 7.b klases skolēni, izveidojot
zaļās klases – vietas, kur pavasara beigās
un rudens sākumā skolēni varētu mācīties
svaigā gaisā – maketus. Tie
palīdz saprast skolēnu vēlmes
un veidot celtniecības plānu.
Ja viss noritēs, kā plānots, tad
Lielajā talkā ar vecāku, skolēnu un skolotāju palīdzību
šie maketi tiks īstenoti dzīvē.
Laiks rādīs, kā viss notiks.
Mūsu skolēniem patīk ne
tikai izglītoties, bet arī pārbaudīt, cik daudz zina citi,
turklāt papildināt viņu zināšanas. Tāpēc
6.b, 7.b, 8.b un 9.b klases skolēni ir izveidojuši vairākas erudīcijas spēles. 9.b klase
sagatavojusi viktorīnu un nodarbību 4. un
6. klašu skolēniem, bet 7.a klase izveidojusi spēli par klimata pārmaiņām. Ir labi,
ja laikapstākļus, klimata pārmaiņas un
dabā notiekošo sāk apzināties jau jaunībā!
Tā rodas cerība uz izaugsmi. Ūdens ir neatņemama dzīves sastāvdaļa, tāpēc 7.a, 7.b
un 10. klase izvēlējās papētīt šo tēmu. Viņi
atrada gan interesantus faktus par to, cik
patiesībā daudz ūdens patērē viena auga

5.a klases gatavotie putnu būrīši un barotavas

izaudzēšanai, gan patērēto ūdens daudzumu rūpniecībā. Ļoti aktīvi dažādus pētījumus veica 10. klase. Nedēļas laikā viņi
izstrādāja projektus par siltumu, makulatūru, pārtiku, veselīgu dzīvesveidu, ūdeni,
elektrību un transportu. Šie darbi satur gan
nopietnu pētniecisko, gan teorētisko daļu,
kas ir vairāk aktuāla Salacgrīvas vidusskolā un arī pilsētā. Darbus praktiski izmantos
resursu patēriņa samazināšanai un vides
uzlabošanai.
Vēl tika izveidota prezentācija par ve-

gānismu, pētījums par plastmasas kaitīgo
ietekmi, sagatavoti materiāli par kurināmo
un siltumu, izveidota izglītojoša plastmasas instalācija sabiedrības informēšanai.
Skolēni daudz paveikuši vienas nedēļas
laikā. Paldies par ieguldīto laiku, darbu un
pūlēm! Cerams, ka tikpat aktīvi varēsim
darboties arī visu atlikušo gadu, nezaudējot ne kripatiņas enerģijas un entuziasma.
Marta Antonova,
Salacgrīvas vidusskolas 11. klases
skolniece

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS
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Salacgrīvas vidusskolas skolēni projektā
iepazīst eksaktās zinātnes

14. februārī Salacgrīvas vidusskolas
2.b, 3.a un b klases skolēni devās mācību vizītē uz Lielvārdi, lai apmeklētu
izziņas un eksperimentu interešu izglītības centru Lielvārdi. Šī iespēja tika nodrošināta Eiropas Sociālā fonda projektā
Nr. 8.3.2.2./16/I/001 Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai, ko Salacgrīvas vidusskola īsteno sadarbībā ar

Salacgrīvas novada domi.
Vizītes laikā sākumskolas audzēkņi
piedalījās dabaszinību nodarbībā Eksperimenti ar gaismu. Kā rodas gaisma? Kādas krāsas apģērbs jāvelk mugurā tumšā
laikā? Kā rodas saules un mēness aptumsums? Uz šādiem un daudziem citiem jautājumiem izsmeļošas atbildes skolēniem
palīdzēja rast centra Lielvārdi tematiskās

nodarbības vadītājs. Skolēniem pašiem
tika dota iespēja veikt dažādus eksperimentus, lai vieglāk izprastu dažādu fizikas
likumsakarību būtību. Nodarbības beigās
pārbaudes darbā katrs varēja pārliecināties, cik uzmanīgi ir klausījies un darbojies.
Jolanta Jirgensone,
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja

Salacgrīvas vidusskola –
projekta Sporto visa klase
piektās sezonas 1. kārtā
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Salacgrīvas novada
pašvaldība pārdod
atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli
īpašumu Tūjas skola,
Liepupes pagastā,

kadastra Nr. 6660 006 0152,
kas sastāv no divām zemes vienībām
ar kadastra apz. 6660 006 0152
(0,315 ha platībā),
kadastra apz. 6660 006 0174
(1,22 ha platībā) un dzīvojamās mājas
ar kadastra apz. 6660 006 0152 001.
Īpašuma nosacītā cena – 9200 eiro.
Izsoles solis – 920 eiro.
Izsolei jāpiesakās līdz 19. augusta
plkst. 17.00, izsole notiks 20. augustā
plkst. 15.00 Smilšu ielā 9 (106. telpā),
Salacgrīvā.
Izsoles
pretendentiem
jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā
AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts
LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 10,00 eiro (tai skaitā PVN 21%) un
nodrošinājuma nauda 10% apmērā no
īpašuma nosacītās cenas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un reģistrēties
izsolei var Liepupes pagasta pārvaldē,
tālr. 64023931, 64020118, 64020142.

Salacgrīvas novada
pašvaldība pārdod
atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli
īpašumu Pārupes ielā 1A,
Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā,
kadastra Nr. 6660 009 0525,
kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apz. 6660 009 0524
(0,5537 ha platībā).

Īpašuma nosacītā cena – 3825 eiro
Izsoles solis – 380 eiro.
Izsolei jāpiesakās līdz 29. aprīļa
plkst. 17.00, izsole notiks 30. aprīlī
plkst. 14.30 Smilšu ielā 9 (106. telpā),
Salacgrīvā.
Izsoles
pretendentiem
jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā
AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts
LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 10,00 eiro (tai skaitā PVN 21%) un
nodrošinājuma nauda 10% apmērā no
īpašuma nosacītās cenas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un reģistrēties
izsolei var Liepupes pagasta pārvaldē,
tālr. 64023931, 64020118, 64020142.

Ceturtklasnieki
tiekas Krimuldā

Projekts Sporto visa klase, ko organizē
Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) sadarbībā ar Olimpisko solidaritāti, pašvaldībām un Latvijas Futbola federāciju, četru
gadu laikā ļoti strauji attīstījies. Uzsākot
piekto sezonu, tajā piedalās un piecas reizes nedēļā sporta stundas aizvada nu jau
gandrīz 8000 bērnu no visiem Latvijas reģioniem. Ar mērķi iegūt objektīvus datus
un novērtēt programmā iesaistīto skolēnu
sekmes, praktiskās iemaņas dažādās sporta aktivitātēs un zināšanas par Olimpisko
kustību, Sporto visa klase rīko ceļojošā kausa izcīņas sacensības. 26. februārī
Krimuldas vidusskolā uz tādām devās
Salacgrīvas vidusskolas 4.a un 4.b klase,
lai parādītu, kā iemācījušies mājasdarbu
sportā – piecas dažāda veida stafetes. To
apraksti un video tika atsūtīti 18. februārī,
tātad piecās sporta stundās tās vajadzēja
izprast, iemācīties un izpildīt. Stafetes vērstas uz sadarbību, uzmanību, atcerēšanos,
izpalīdzēšanu un veiklību. 1. vietu ieguva
4.a klase (klases audzinātāja Iveta Kupča),
3. vieta – 4.b klasei (audzinātāja Indāra
Ceika). Abas klases šīm sacensībām bija
izcili sagatavotas, paldies sporta skolotājai Sandrai Bērziņai! Skolēni labi apguvuši stafešu norises gaitu, bet ar to viss tikai
sākas. Tagad tiks vērtēti rezultāti trīs kategorijās – sekmes, stafetes un labais darbs,
un tikai pēc šī kopvērtējuma Rīgas reģiona
7. grupas klases uzzinās, kura no astoņām
dosies uz sacensību 2. kārtu.
Iveta Kupča,
Salacgrīvas vidusskolas 4.a klases
audzinātāja

Salacgrīvas novada
pašvaldība pārdod
atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli
īpašumu Ataudziņas,
Salacgrīvas pagastā,

kadastra Nr. 6672 007 0542,
kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apz. 6672 007 0542
(2277 m² platībā) un būves
ar kadastra apz. 6672 007 0542 001.

Salacgrīvā
sacenšas
piektklasnieki

7. martā Salacgrīvas vidusskolā pulcējās projekta Sporto visa klase 5. klašu skolēnu komandas no Staiceles pamatskolas,
Limbažu sākumskolas, Zvejniekciema,
Alojas Ausekļa un Salacgrīvas vidusskolas, lai startētu projekta Sporto visa klase
5. sezonas 1. kārtā 5. klašu grupā.
Sacensības notika piecās dažādu veidu

stafetēs, kas vērstas uz sadarbību, uzmanību, atcerēšanos, izpalīdzēšanu un veik
lību.
Priecājamies par Salacgrīvas vidusskolas 5.a klasi, kas sacensībās ieguva godpilno 2. vietu. Paldies lieliskajiem sporta
skolotājiem: Mārītei Jankovskai, Sandrai
Bērziņai un Danielam Grigorjevam par
sacensību organizēšanu! Paldies Ivetai
Kupčai, Guntaram Ūdrim, Mārim Berg
šteinam, Jurim Jankovskim, Kristiānam
Bērziņam un Edgaram Salmanim par palīdzību un atbalstu!
Sanita Šlekone

Īpašuma nosacītā cena – 1900 eiro.
Izsoles solis – 100 eiro.
Izsolei jāpiesakās līdz 19. augusta
plkst. 17.00, izsole notiks 20. augustā
plkst. 15.00 Smilšu ielā 9 (106. telpā),
Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā.
Izsoles
pretendentiem
jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā
AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts
LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 10,00 eiro (tai skaitā PVN 21%) un
nodrošinājuma nauda 10% apmērā no
īpašuma nosacītās cenas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un reģistrēties
izsolei Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, 207. kabinetā, tālr. 64071986,
64071982.
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Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu
Pārslas, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā,
kadastra Nr. 6660 012 0131, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apz. 6660 012 0131 (3,47 ha platībā).

Īpašuma nosacītā cena – 6620 eiro.
Izsoles solis – 660 eiro.
Izsolei jāpiesakās līdz 29. aprīļa plkst. 17.00, izsole notiks 30. aprīlī plkst. 14.30 Smilšu ielā 9 (106. telpā), Salacgrīvā, Salacgrīvas
novadā.
Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā
AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848
dalības maksa – 10,00 eiro (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma
nauda 10% apmērā no īpašuma nosacītās cenas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un reģistrēties izsolei var
Liepupes pagasta pārvaldē, tālr. 64023931, 64020118, 64020142.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu
Grīšļi, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā,
kadastra Nr. 6672 005 0256, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apz. 6672 005 0256 (1,02 ha platībā).

Īpašuma nosacītā cena – 1520 eiro.
Izsoles solis – 150 eiro.
Izsolei jāpiesakās līdz 29. aprīļa plkst. 17.00, izsole notiks 30. aprīlī plkst. 14.30 Smilšu ielā 9 (106. telpā), Salacgrīvā, Salacgrīvas
novadā.
Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā
AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848
dalības maksa – 10,00 eiro (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma
nauda 10% apmērā no īpašuma nosacītās cenas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un reģistrēties izsolei Salacgrīvas novada domē, tālr. 64071986, 64071982.
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Latvijas
čempionāts
U-16 grupai
23. un 24. februārī Rīgas
Sporta manēžā notika Latvijas
čempionāts U-16 grupas dalībniekiem. Uz šīm sacensībām tiek
izvirzīti Latvijas labākie sportisti šajā vecumā – lai tām kvalificētos, katrā disciplīnā jāizpilda
normatīvs. Aleksis Goba startēja
divās disciplīnās. Sīvā konkurencē tika izcīnītas trešās vietas, no
kurām 300 m (40,16 s) uzstādīts
lielisks personiskais rekords, un
60 m (7,62 s). Arī Alise Smilte 60 m (8,44 s) uzstādīja savu
personisko rekordu un izcīnīja 10. vietu. Tāpat čempionātā
piedalījās Līva Priekule, kura
ar rezultātu 9,26 m ierindojās
16. vietā.
Liels paldies trenerei Astrīdai
Gromovai par ieguldīto darbu!
Inga Goba

Mūsu Aleksim Gobam 3. vieta – apsveicam!

Sniega diena
Salacgrīvā

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko zemes gabala
Mālupes, Tūjā, Liepupes pagastā,

zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0342 (4,2589 ha platībā)

nomas tiesību mutisku izsoli.

Iznomāšanas mērķis – bez apbūves tiesībām atbilstoši teritorijas
plānojumā noteiktajam atļautās izmantošanas veidam.
Nomas tiesību sākumcena vienam gadam noteikta 180 eiro.
Izsoles solis – 10 eiro.
Nomas līguma termiņš – 6 (seši) gadi.
Saskaņā ar 2018. gada 19. jūnija Ministru kabineta noteikumu
Nr. 50 Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi 40. punkta nosacījumiem, noslēdzot nomas līgumu, nomnieks
kompensē iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības
summu, kas ir 15,00 eiro (piecpadsmit EUR).
Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda 10,00 eiro apmērā, ieskaitot to Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts
LV71UNLA0013013130848, ar atzīmi par dalību zemes gabala Māl
upes, Tūjā nomas tiesību izsolē.
Izsolei jāpiesakās Liepupes pagasta pārvaldē līdz 15. aprīļa
plkst. 17.00, izsole notiks 16. aprīlī plkst. 15.00 Salacgrīvas novada
domes 106. telpā, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā.
Izsoles norises kārtība – saskaņā ar izsoles noteikumu 6. nodaļu
(izsoles noteikumi pieejami Salacgrīvas novada pašvaldības mājaslapā www.salacgriva.lv).
Izsoles objektu var apskatīt, saskaņojot izsoles objekta apskates
laiku pa tālruni 64020118, 64023931, 64020142.

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko zemes gabalu
Liepupes pagastā, Tūjā, Jūras ielā 4A

ar zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0485 (2731 m² platībā)

un Jūras ielā 4B

ar zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0498 (269 m² platībā)

nomas tiesību mutisku izsoli,
izsolot tos kā vienu nomas tiesību izsoles objektu.

Iznomāšanas mērķis – bez apbūves tiesībām atbilstoši teritorijas
plānojumā noteiktajam atļautās izmantošanas veidam.
Nomas tiesību sākumcena vienam gadam – 110 eiro.
Izsoles solis – 10,00 eiro.
Nomas līguma termiņš – 6 (seši) gadi.
Saskaņā ar 2018. gada 19. jūnija Ministru kabineta noteikumu
Nr. 50 Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi 40. punkta nosacījumiem, noslēdzot nomas līgumu, nomnieks
kompensē iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības
summu, kas ir 15 EUR (piecpadsmit eiro).
Izsolei jāpiesakās Liepupes pagasta pārvaldē līdz 15. aprīļa
plkst. 17.00, izsole notiks 16. aprīlī plkst. 15.00 Salacgrīvas novada
domes 106. telpā, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā.
Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda 10,00 eiro apmērā, ieskaitot to Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts
LV71UNLA0013013130848, ar atzīmi par dalību zemes gabalu Jūras ielā 4A un Jūras ielā 4B, Tūjā nomas tiesību izsolē.
Izsoles norises kārtība – saskaņā ar izsoles noteikumu 6. nodaļu
(izsoles noteikumi pieejami Salacgrīvas novada pašvaldības mājaslapā www.salacgriva.lv).
Izsoles objektu var apskatīt, saskaņojot izsoles objekta apskates
laiku pa tālruni 64020118, 64023931, 64020142.

Trešās vietas ieguvēji – Smalko ģimene

Pašā februāra vidū, kad ziema
ar sniegu vēl nedaudz mūs palutināja, sporta un atpūtas kompleksā
Zvejnieku parks notika ikgadējā
Sniega diena. Uz to bija sanākušas gan ģimenes, gan bērni.
Ar silto saulīti un vēja brāzmām lieli un mazi sportotgribētāji uzsāka sacensības veiklības skrējienā. Piedaloties tajā,
dalībnieki cīnījās par medaļām
dažādās vecuma grupās. Pirmsskolas un 1. klašu grupā meitenēm 1. vietu izcīnīja Lote Berga,
2. – Elena Jankovska un 3. – Linda Smalkā. Zēniem šajā grupā
1. vieta Ričardam Penkam, 2. –
Helmutam Bergam un 3. – Dominikam Ginteram. Šajā grupā startēja arī mūsu sacensību visjaunākais dalībnieks – Jānis Koidu,
kuram distanci nācās pieveikt,
mammai un tētim palīdzot. 2.–
3. klašu grupā meitenēm 1. vietā
Karlīna Zeņina. Zēniem 1. vietā
Edgars Salmanis un 2. – Artūrs
Kauliņš. 4.–5. klašu grupā meitenēm 1. vieta Tīnai Adelai Zeņinai

un 2. – Amēlijai Veidei. Savukārt zēniem 1. vietā bija Gustavs
Penka, 2. – Roberts Tomsons un
3. – Guntis Smalkais. 6.–7. klašu grupā zēniem 1. vietā Arvīds
Gertners. Vislielākā dalībnieku
atsaucība bija pieaugušo grupā.
Meitenēm šajā grupā 1. vietu izcīnīja Elīna Gertnere, aiz sevis
atstājot Liānu Smalko un Aneti
Koidu. Savukārt starp vīriešiem
visātrāk šo skrējienu veica Juris
Jankovskis, 2. vietu izcīnīja Jānis
Koidu un 3. – Aldis Penka.
Paralēli veiklības skrējienam
Sniega dienas dalībnieki varēja
iesaistīties dažnedažādās atrakcijās, kā arī sasildīties ar siltu tēju
un cienāties ar cepumiem. Pateicoties tam, ka vēl bija sniegs, dalībniekiem bija jāizpilda ziemas
priekiem atbilstoši un arī dažādi
precizitātes uzdevumi. Kamēr
citi sportoja vai gaidīja apbalvošanu, Sniega dienas rīkotāji bija
parūpējušies arī par gandarījumu
dvēselei. Sēžot zirdziņa Mokkas
vilktajos ratos, kučieres Anitas

Tašiņas vadībā visi varēja izvizināties pa Zvejnieku parka teritoriju. Visi pasākuma apmeklētāji
varēja piedalīties arī no papīra
izgriezto sniegpārsliņu konkursā.
Sniega dienai noslēdzoties,
visi tās aktīvisti tika pie Salac
grīvas novada domes un Alko1000
sarūpētajiem kārumiem. Īpaši
sveiktas tika kuplākās un veiklākās ģimenes – 1. vietu ieguva
Zeņini (Karlīna, Tīna Adela, Ilze
un Mareks), 2. vietā Koidu ģimene (Jānis jun., Anete un Jānis
sen.). Kā 3. vietas ieguvēji tika
sveikti Smalko ģimene (Linda,
Guntis un Liāna). Paldies arī pārējiem – Bergu, Penku, Jankovsku, Kauliņu, Ginteru un Veidu
ģimenei! Tāpat paldies maniem
uzticīgajiem tiesnešiem – Gunai
Vizbelei, Sandrai Bērziņai, Elīnai
Gertnerei, Arvīdam Gertneram,
Lindai Ivanovai, Montai Miezei
un Martai Antonovai.
Mārīte Jankovska,
sporta metodiķe
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Aprīlis BIBLIOTĒKĀS
Datums
1.IV 15.00
8.IV 15.00
9.IV

Pasākums
Pasākums skolēniem Pa jokam un nopietni...
Tikšanās ar rakstnieci Ingu Žoludi
Pievakares sarunās tikšanās ar uztura speciālisti
Ilzi Indriksoni-Gromovu
11.IV
Lasītāju tikšanās ar Aivaru Ustupu – dzejoļu krājuma
Vietējais autoru
11.IV 16.00 Nasko pirkstiņu radošā darbnīca
Lieldienu dekori
17.IV 13.00 Dzejas krājuma Nemiers atvēršanas svētki un tikšanās ar
krājuma autori Lidiju Bērzi
17.IV 14.00 Lielā diena – vasaras vārtu vērēja.
Ielūkosimies Lieldienu gaidās un ticējumos
Aprīlī
Literatūras izstādes:
l Lieldiena, māmulīt, kur kārsim šūpulīt’?”
l … dzejolis dīdās pie tevis steigties
negrib negrib un negrib beigties… Rakstniekam Vikam
(Viktoram Kalniņam) – 80
l Pašā pumpura plaukā nāku no bērza laukā, dvēseli
aizņēmies. Rakstniekam, dzejniekam un kinoscenāristam
Laimonim Vāczemniekam – 90
Aprīlī
Literatūras izstādes
l Es neesmu neviens no jums, es esmu viens no mums…,
veltīta dzejnieka Viktora Kalniņa (Vika) 80. jubilejai
l Nezini, kā pajokot? – joki, anekdotes, satīra Joku dienā
l Rotāsim, krāsosim, svinēsim Lieldienu! – tematiskā
Lieldienu izstāde
22.–28.IV Bibliotēku nedēļas Bibliotēkas – dialogs ceļā uz pārmaiņām
pasākumi:
l novadpētniecības materiālu izstāde par bibliotēkas
vēsturi Kad gadiem es pāri skatos,
l bērnu zīmējumu izstāde Es uzzīmēju savu bibliotēku,
l mazo ciemiņu diena kopā ar Snīpīšu grupiņas bērniem
Spēlējam bibliotēkas
26.IV
Bibliotēku nedēļas Bibliotēkas – dialogs ceļā uz pārmaiņām
noslēguma pasākumi:
15.00 krustvārdu mīklas
17.00 Par mums...
Aprīlī
Jaunieguvumi daiļliteratūrā, nozaru literatūrā un periodikā
Aprīlī
Rotaļu telpā nāc un iepazīsti spēles – atpūtai un radošai
domai
Aprīlī
Ievērojamu kultūras personību dzīves jubilejas
Aprīlī
Literatūras izstāde Rakstniekam VIKAM – 80
Aprīlī un
maijā

Izstāde-fotoekspozīcija Zutiņš murdā: tā mūsdienās runā
un zvejo vienīgi Salacgrīvas pusē!
Izstādē, kas tapusi sadarbībā ar Salacgrīvas muzeju,
skatāmi tā pastāvīgās ekspozīcijas fotomateriāli par nēģu
zvejas vēsturi un tradīcijām Vidzemes jūrmalā.
29.IV 15.00 Tikšanās ar rakstnieci Daci Vīganti

Vieta
Korģenes bibliotēkā
Salacgrīvas bibliotēkā
Svētciema bibliotēkā
Ainažu bibliotēkā
Korģenes bibliotēkā
Tūjas bibliotēkas &
Zinību centra zālē
(Liedaga ielā 11)
Ainažu bibliotēka

Svētciema bibliotēkā

Suņa
saimniek,
esi
atbildīgs!

Svētciema bibliotēkā

Korģenes bibliotēka

Tūjas bibliotēkā &
Zinību centrā,
Salacgrīvas bibliotēkā
Tūjas bibliotēkā &
Zinību centrā
Tūjas bibliotēkas &
Zinību centra zālē
(Liedaga ielā 11)
Salacgrīvas bibliotēkā

Ministru kabineta noteikumu Nr. 266 Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai 52.3. punkts paredz, ka mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir
pienākums apdzīvotu vietu teritorijā savākt sava mājas dzīvnieka ekskrementus. Tomēr dzīvnieku turētāji šos noteikumus bieži neievēro. Tādēļ Salacgrīvas novada dome
aicina suņu īpašniekus būt saprotošiem un savākt aiz saviem suņiem atstātos ekskrementus. Salacgrīvas novada kārtībnieki pievērsīs šai problēmai lielāku uzmanību, suņu
īpašnieki tiks brīdināti, taču atkārtotu pārkāpumu gadījumā sekos sods. Tāpēc suņu
saimniekiem, ejot pastaigā ar suni, līdzi jāņem maisiņš ekskrementu savākšanai!
Par šo noteikumu neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
fiziskām personām no 7 līdz 350 eiro.
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Jubilāriem

2019. gada 22. marts

Lielsalacas
ev. lut. baznīcā

Ar sniegpulksteni, ar pūpolzaru
Marts iesviež sirdī gaišu staru,
Un sirds tev izdzen zaļu zaru
Pār saules veikto ziemas varu.
Dveš zemes plaukums līksmi sejā,
Tas sveiciens tavā jubilejā!

Pūpolsvētdienas dievkalpojums
14. aprīlī pl. 10.
Dzied Dvēseles dziesma
Zaļās Ceturtdienas
dievkalpojums ar dievgaldu
18. aprīlī pl. 18
Lielās Piektdienas dievkalpojums
19. aprīlī pl. 15.
Dzied Dvēseles dziesma

Juhū! Sveiciens marta jubilāriem!
Pavasaris ir klāt! Neticat?
Gājputni jau atgriežas mājās,
plaukst sniegpulksteņi un smaržo pūpoli!
Veselību, dzīvesprieku un labu omu!

Kristus Augšāmcelšanās
dievkalpojums
21. aprīlī pl. 10.
Dzied Dvēseles dziesma

30. martā plkst. 13.00
atpūtas kompleksā Birzgaiļi

Otrie tautas
mūzikas
svētki
Pasākums pie galdiņiem ar groziņiem.
Ieeja 2 EUR, skolēniem, senioriem 1 EUR.

Traktortehnikas īpašnieku ievērībai!

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina – lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk. arī pirms pavasara
darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt derīgai atbilstošas kategorijas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijai jābūt derīgai OCTA polisei. No 2017. gada 30. jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras
sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
Uzziņām mob. 25639700; 26411302 vai www.vtua.gov.lv.
PILSĒTA,
PAGASTS
Liepupe
Liepupe
Salacgrīva
Salacgrīva
Salacgrīva
Salacgrīva
Salacgrīva
Ainaži
Ainaži
Salacgrīva

DATUMS

LAIKS

DATUMS

LAIKS

VIETA

28.III
28.III
18.IV
18.IV
9.V
9.V
10.V
10.V
10.V

10.30
12.00
10.30
12.00
10.30
12.00
10.30
12.00
13.30

23.V
23.V
13.VI
13.VI
20.VI
20.VI

10.30
12.00
12.30
14.00
13.00
10.30

12.VI
12.VI
20.VI

11.00
12.00
12.00

Birzgaļi (Duntes darbnīcas)
Skolas iela 14 (Liepupes darbnīcas)
Lauvas, laukums pie tautas nama
Ezerkalni (Korģenes darbnīcas)
Jaunstrautmaļi (Svētciema darbnīcas)
Transporta iela 9 (AS Brīvais vilnis transporta cehs)
Pērnavas 58, Kuiviži (laukums pie ostas vārtiem)
Brīvības iela 11 (Ainažu autogarāžas)
Mērnieki, pie daudzdzīvokļu mājām
Krūmiņu iela 3A (VAS Latvijas ACU mehāniskās darbnīcas)

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2019. gada 27. februāra
sēdes lēmumu Nr. 59 (protokols Nr. 2; 3.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016. gada
28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 12
Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Salacgrīvas novada domes 2016. gada
28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 12 Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums (turpmāk tekstā – nolikums) šādus grozījumus:
1. Izteikt nolikuma 6.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“6.2. Liepupes pamatskola;”
2. Svītrot nolikuma 6.5., 6.13., 6.14., 6.15., 6.16.,
6.17., 6.18. apakšpunktu.
3. Papildināt nolikumu ar 6.23. un 6.24. apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.23. Salacgrīvas novada muzejs;
6.24. Salacgrīvas novada kultūras centrs.”
4. Svītrot 12.10. apakšpunktu.
5. Papildināt nolikumu ar 12.22. apakšpunktu šādā
redakcijā:
“12.22. Salacgrīvas novada apdzīvoto vietu iedzīvotāju konsultatīvo padomi.”
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 5 Grozījums Salacgrīvas novada domes
2016. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 12 «Salacgrīvas
novada pašvaldības nolikums» paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
5.Informācija par administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Norādāmā informācija
Saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 24. panta otro daļu pašvaldības nolikumā norāda pašvaldības struktūru. Lai mainītu pašvaldības struktūru un nolikumā iekļautu
izveidotās iestādes, atbilstoši Salacgrīvas novada domes lēmumiem par Salacgrīvas
novada pašvaldības kultūras iestāžu un muzeju reorganizāciju, lēmumam par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes Randa reorganizāciju, lēmumam par pašvaldības izveidoto iedzīvotāju konsultatīvo padomi, ir
nepieciešams veikt grozījumus Salacgrīvas novada domes 2016. gada 28. decembra
saistošajos noteikumos Nr. 12 Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums.
Saistošajos noteikumos tiek precizēta informācija par pašvaldības izveidotajām un
reorganizētajām iestādēm, kā arī informācija par pašvaldības likvidēto pasažieru
komercpārvadājumu komisiju un izveidoto iedzīvotāju konsultatīvo padomi atbilstoši
Salacgrīvas novada domes lēmumiem.
Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz pašvaldības budžetu.
Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību. Mainās institūcijas, kuras pieņems
lēmumus.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības
pārstāvjiem.

Dagnis Straubergs, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
Redaktore Ilga Tiesnese.
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, LV-4033, tālr. 64071987, 26545574,
e-pasts: ilga.tiesnese@salacgriva.lv

SALACGRĪVAS NOVADA BIBLIOTĒKĀ
TIKŠANĀS AR RAKSTNIECI

LAURU VINOGRADOVU
Ainažos

25.III		 16.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts
koncerts. Piedalās Salacgrīvas mūzikas skolas audzēkņi.
Pēc tā iespēja noskatīties dokumentālo filmu 100 gadi
				
esības vējos. Ieeja bez maksas
6.IV 18.00 dokumentālā filma No Ghetto uz Olimpiādi.
Latvijas komandas ceļš uz Olimpiskajām spēlēm Tokijā
2020. gadā. Ieeja bez maksas
7.IV 16.00 pēcpusdiena pie kamīna. Akustiskais koncerts Vitālija
Bogdanoviča un Līgas Priedes izpildījumā. Ieeja – 1 eiro
21.IV
tradicionālais Lieldienu pasākums Ainažos
28.IV 20.00 Popiela pieaugušajiem. Diskotēka. Ieeja – 2 eiro

Salacgrīvas kultūras namā

23.III 18.00 jauniešu deju kolektīvu koncerts Lustes diena.
Piedalās TDA Katvari, Latve, Rīdzenieks, deju ansamblis
				
Pērle, jauniešu deju kolektīvi Kalsnava, Bramaņi,
				
Varavīksne (zilā un zaļā grupa), Prieks, Dīdeklis, Imanta,
				
Virpulis, Zelta Virpulis, Strūga un Randa. Ieeja 2 EUR
11.IV 19.00 A. Ēķa filma Klases
				
salidojums. Atklāts stāsts
par trīs vīru draudzību, kas
kas izturējusi pusgadsimta
laika pārbaudi. 25 gadus
pēc skolas absolvēšanas
viņi saņem ielūgumu uz
klases salidojumu un
piedzīvojumi var sākties!
				
Ieeja 3 EUR
17.IV 17.30 Ineses Prisjolkovas
semināra Čakru
				
diagnostika un
				
līdzsvarošana praktiskā
nodarbība 4. čakra.
				
Pieteikties līdz 15. aprīlim
kultūras namā
18.IV 19.00 A. Zariņas filma Blakus. Luīze un Kaspars nejauši satiekas
braucienā uz Jāņiem. Viņa bēg no kaitinošiem kaimiņiem
un vispārējas bezjēdzības sajūtas, viņš – no brūkošas
laulības. Ieeja 3 EUR
21.IV 12.00 Lieldienas skvērā pie bibliotēkas:
				
l koncerts – piedalās popgrupa Adatiņas,
Salacgrīvas kultūras nama deju kolektīvi,
bērnu folkloras kopa Zēģelīte, folkloras kopa Cielava,
				
l radošās darbnīcas,
				
l olu ripināšana,
				
l šūpoles
26.IV 19.00 krievu romanču vakars. Romances aptver ļoti plašu
emociju spektru – no sentimenta līdz pat dramatiskām
kaislībām, tās ļauj gremdēties melanholiskās atmiņās,
reizēm uzplēš sen aizmirstas rētas un ļauj tām no jauna
izsāpēt un atkal sadzīt. Piedalās Ilona Bagele
(mecosoprāns), Samsons Izjumovs (baritons),
Svetlana Okuņa (vijole), Inga Sunepa (čells),
Mareks Auziņš (kontrabass), Vladimirs Kudrins (ģitāra),
Inita Āboliņa (akordeons), Ivars Kalniņš
(sitaminstrumenti), Ilze Ozoliņa (klavieres). Ieeja 5 EUR

Avīzes izdevējs – Salacgrīvas novada dome sadarbībā ar laikraksta Auseklis redakciju.
Izdevējdarbības atļauja Nr. 1449.
Salikts datortehnikā laikraksta Auseklis redakcijā, Limbažos, Jūras ielā 6.
Iespiests SIA Latgales druka Rēzeknē, Baznīcas ielā 28. Tirāža 4000 eks.

