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Valsts svētku priekšvakarā
Salacgrīvas kultūras namā notika valsts svētkiem - LR proklamēšanas 98. gadadienai - veltīts
sarīkojums, kura laikā notika
gada salacgrīviešu tradicionālā
godināšana.
Svētkus atklāja kultūras nama
vadītāja Pārsla Dzērve, aicinot
katru no klātesošajiem aizdomāties, kas ir patriotisms un
ko tas nozīmē. - Novembris ir
Latvijas dzimšanas dienas un
sarkanbaltsarkanais mēnesis,
kurā mēs daudz biežāk un daudz
dziļāk nekā citkārt domājam un
runājam par Latviju un sevi kā
latviešiem. Novembris mūs ar
sarkanbaltsarkanajām lentītēm
vieno. Tas ir tik silti un pazīstami, jo pie sirds mēs liekam rotu,
kas patīk un kam ir liela nozīme.
Šīs lentītes mēs nēsākam kā apliecinājumu savam patriotismam
un vienotībai, - viņa teica
Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs sveica novada ļaudis no
Ainažiem līdz Duntei valsts
dzimšanas dienā un atgādināja: - Mēs esam laimīgi, jo dzīvojam savā zemē, valstī, savā
Latvijā, dzīvojam novadā, ko
saucam par savu. Esam dzīvojuši, saglabājot sev svarīgākās
vērtības, cenšoties savu darbu
un resursus ieguldīt attīstībā.
Šis ir mūsu laiks, un mēs savus
darbus zinām. Šis ir brīnišķīgs
laiks, mums apkārt ir labi cilvēki, draugi Latvijā, Zviedrijā,
Vācijā, Igaunijā, Gruzijā un
Azerbaidžānā. Arī šovakar kopā
ar mums ir viesi no mūsu sadarbības pašvaldības Handevitas
Vācijā. Padarītie darbi ir mūsu
kopīgais sasniegums, tie padarīs mūs stiprus. Mēs mīlam savu
novadu, katru ciemu, ielu, māju,
cilvēku un visi kopā mēs mīlam
Latviju! Apsveikuma vārdus
Latvijai dzimšanas dienā sacīja
arī Handevitas pašvaldības birģermeistars Tomass Rasmusens:
- Esam priecīgi un pagodināti
kopā ar jums svinēt Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu. Mūsu sadarbība ilgst jau
25 gadus. Tā aizsākās kā humānā palīdzība, bet tagad kļuvusi
par savstarpējas bagātināšanās,
sadarbības un pieredzes apmaiņu.
Šajā svētku reizē pirmo reizi par augstiem sasniegumiem
valsts mēroga skatēs un konkursos tika sveikti Salacgrīvas

kultūras nama kolektīvi un to
vadītāji. Ar skaļiem aplausiem
klātesošie sveica senioru deju
kopu Saiva un vadītāju Valentīnu Kalniņu, deju kopu Tingeltangels un vadītāju Jāni Ērgli,
jauniešu deju kolektīvu Randa
un vadītāju Anitu Gīzi, senioru kori Salaca un vadītāju Artu
Zundi, folkloras kopu Cielava
un vadītāju Zentu Menniku.
Jau vienpadsmito gadu Salacgrīvā rīko aptauju Gada salac
grīvietis. Tā rosina padomāt,
kurš bijis gada aktīvākais, darbīgākais un pamanāmākais cilvēks. Pēdējie divi gadi ir bijuši
ļoti aktīvi. Paldies ikvienam,
kurš, aizpildot anketu, pauda
savu viedokli un ieteica aptaujai
aktīvos salacgrīviešus! Pavisam
aptaujā nosaukti 16 nominanti. Izvērtējot iesūtītās anketas,
šajā svētku reizē pieminēja pusi
no viņiem: Katrīnu Borozdinu,
Kasparu Neimani, Anitu Emsi,
Aldi Riekstiņu, Ilgu Tiesnesi,
Fainu Menniku, Lolitu Valaņinu
un Āri Ladusānu. Tituls Gada
salacgrīvietis šogad piešķirts
četriem, par kuriem saņemts visvairāk anketu.
Pirmais no sveicamajiem bija
Ā. Ladusāns, par kuru cilvēki
anketās rakstīja: - Atsaucīgs,
izpalīdzīgs un nekad neatsaka.
F. Mennika titulam izvirzīta, jo
ir cilvēks kurš nežēlo ne savu
laiku, ne īpašumu, lai padarītu
kaut ko labu, lai dalītos tajā, kas
ir. Viņa jau 28 gadus strādā ar
novada redzes invalīdiem un palīdz viņu dienas darīt gaišākas.
Saņemot balvu, Faina aicināja
līdzcilvēkus būt atsaucīgiem un
izpalīdzīgiem: - Staigāt tumsā,
kad saulīte spīd, ir ārkārtīgi grūti. Esmu pateicīga par sapratni un atbalstu. Par nemateriālā
mantojuma - Salacgrīvas vietējā
dialekta - saglabāšanu un popu-

larizēšanu goda nosaukums piešķirts dzejniecei A. Emsei. Viņa
pateicās par uzticību: - Šī nominācija nāca kā pārsteigums,
rosinot pārdomas, kas vēl jāizdara, jāsavāc, jāsakārto. Laiks
jau skrien kā savā vaļā palaists
kumeļš, mēs ne vienmēr tiekam
tam līdzi. Steigā mēs daudz ko
pazaudējam, ko vairs nevaram
atgūt, tāpēc jāsavāc tas, kas ir
iespējams. Citādi ir kā kapos aizejam un redzam, ka kaps izpušķots kā grāmatas vāks, bet
mēs to grāmatu vairs nevaram
izlasīt, to lasa tikai Dievs. Mums
jāstrādā tiem, kuri dzīvi.
Cilvēku, par kuru ir visvairāk
aizpildīto anketu, agrāk redzējām televīzijā - dziedam maestro
Raimondam Paulam aiz muguras. Bet nu jau vairākus gadus
mēs viņu redzam ikdienā, strādājot tepat Salacgrīvā. Par radošā dzīvesveida popularizēšanu,
cilvēkmīlestību, atbildību pret
audzēkņiem, līdzcilvēkiem, par
skaisto, par mūziku titulu Gada
salacgrīvietis saņēma Katrīna Borozdina, novada mūzikas
skolas direktore. Saņemot balvu,
viņa atzina, ka nekad nav saukusi sevi par salacgrīvieti, kaut gan
jau ilgāku laiku te strādā. - Šis
apbalvojums ir liels pārsteigums. Liels gods ir to saņemt!
Bet tas uzliek vēl vairāk pienākumu, tomēr jāatzīst - man jau
ir idejas un plāni. Mans darbs mūzika - ir mana iedvesma, bet
iedvesma ir arī mana ģimene, tik
mīļie kolēģi, audzēkņi un viņu
vecāki, visi apkārtējie. Paldies
par to!
Pēc kopīgas fotografēšanās
titulēto novadnieku un klātesošo
priekam uzstājās pūtēju kvintets
The Sparkling 5, bet ballē izklaidēja grupa Tequila Band.
Ilga Tiesnese

Ziemassvētku garīgās mūzikas labdarības koncertā Cerības
gaisma visa saziedotā nauda tiks novirzīta ortožu iegādei Elīnai
Ozolai - bērnam ar īpašām vajadzībām Liepupes pagastā. Ortozes nepieciešamas kāju potītes un pēdas locītavu fiksēšanai un stabilizēšanai, lai Elīna spētu patstāvīgi stāvēt, pārvietoties un paaugstināt neatkarības līmeni. Bez šī palīglīdzekļa meitene var pārvietoties
tikai ratiņkrēslā. Ortožu izgatavošanai nepieciešami 4000 eiro.
Elīna sekmīgi turpina mācīties Salacgrīvas vidusskolas 10. klasē, kā arī Salacgrīvas mūzikas skolā. Vecāki piekrita, ka informācija
tiek publiskota.
Pasākumu organizē Septītās dienas adventistu baznīcas Salacgrīvas draudzes palīgmācītāja Dagnija Lapa kopā ar saviem draudzes
locekļiem.
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Salacgrīvas novadā sumina uzņēmējus
25. novembrī Liepupes tautas namā
notika Salacgrīvas novada gada uzņēmējs 2015 laureātu godināšanas ceremonija, kurā izcilākajiem uzņēmējiem pašvaldība pasniedza Gada balvas uzņēmējdarbībā.
Atklājot sarīkojumu, tautas nama vadītājs Andris Zunde sacīja: - Esmu pagodināts, ka mūsu novada pirmais Salacgrīvas
novada uzņēmēju godināšanas sarīkojums
notiek šeit, Liepupes tautas namā, ko gandrīz pirms 110 gadiem būvēja ar tā laika
uzņēmēju, būvnieku un zemnieku atbalstu.
Sanākušos uzrunāja Salacgrīvas novada
domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs:
- Būt par uzņēmēju nav viegli, bieži vien
tas ir sirdsdarbs. Tas ir vāveres ritenis,
no kura tā īsti ārā nevar tikt. Lai vakars
ir mierīgs un nav jārunā par biznesu! Šī
gada novada uzņēmēju godināšanas pasākums ir iemesls būt kopā, pateikt labus
vārdus un mēs, pašvaldība, varam pateikt
jums paldies.
Uzsākot apbalvošanu, novada uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Dzintra
Eizenberga bilda, ka izvērtēt uzņēmējus
bijis ļoti grūti: - Šovakar suminām uzņēmējus par 2015. gada sasniegumiem, jo
gads uzņēmējdarbībā noslēdzas ar atskaitēm gada vidū. Tātad novērtēt uzņēmējus,
ņemot vērā nomaksātos nodokļus, varam
tikai pēc 1. jūnija. Vasarā pasākumu grūti
noorganizēt, tāpēc darām to tagad. Gada
labākos uzņēmumus noteicām, ņemot vērā
apkopoto iedzīvotāju anketu rezultātus un
vērtēšanas komisijas lēmumu, kas tapa, izvērtējot uzņēmumu rādītājus pēc iepriekš
noteiktiem kritērijiem.
Nominācijā Novada jaunais uzņēmējs
bija ieteikti 20 jaunie uzņēmēji, desmit
no viņiem vērtēja komisija. Veicināšanas
balvas šajā nominācijā saņēma SIA E.Z.K.
(īpašnieks Edžus Zvīnis) un SIA Toriwood
(īpašnieks Rinalds Bērziņš). Gada balva
Novada jaunais uzņēmējs 2015 piešķirta
IK JSB Apsaimniekotājs - Jānim Eizenbergam. Saņemot balvu, Jānis sacīja: - Balva
uzliek lielu atbildību, bet es solos augt un
strādāt.
Visgrūtāk izvērtējamā nominācija bija
Novada būvnieks. Iedzīvotāji aptaujā izvirzīja un komisija vērtēja septiņas būvfirmas. Veicināšanas balva šajā nominācijā
piešķirta V&M Būve (Marekam Popovam)
un Gada balva - SIA Celsim (Leonīdam
Gusakovam).
Vērtēšanai nominācijā Novada tūrisma
uzņēmums bija izvirzīti desmit uzņēmumi.
Veicināšanas balvu saņēma IK Liepupes
muiža (Egita Lauska) un SIA Kuivižu osta
(Jānis Tērauds). Gada balvu šajā nominācijā ieguva SIA Minhauzena pasaule (Atis
Sausnītis). Balvu saņēma pats Minhauzens - Rimants Lūsis. Viņš sacīja: - Mēs
noteikti turpināsim attīstīties un iet uz
priekšu. Visus gaidu ciemos 32. maijā Minhauzena dzimšanas dienā. Tad mēs
ceram Minhauzena pasaulē sagaidīt 400
tūkstošo apmeklētāju.
Runājot par nomināciju Novada zivsaimnieks, jāatzīst, ka nav vairs lielo
zvejnieku, bet ir daudz piekrastes un
nēģu zvejnieku, kuri tur godā šo seno,
sūro un smago darbu. No deviņiem izvirzītajiem veicināšanas balvu saņēma z.s.
Kurķis (Aleksandrs Rozenšteins) un IK
Kuivižkrasts (Andris Skuja). Gada balva
pienācās SIA Baņķis - Kārlim Kleinam.
Saņemot šo balvu, uzņēmuma komercdirektors Guntis Bergs neslēpa pārsteigumu:
- Šogad mūsu uzņēmums jau saņēma Zemkopības ministrijas veicināšanas balvu,
tagad novada vadība mums pasniedz galveno balvu. Esam pārsteigti. Paldies, ka

novērtējāt mūs augstāk nekā
ministrija! Zivsaimniecības
nozarē iet kā pa viļņiem - te
augšā, te lejā. Šobrīd, šķiet,
ir tas zemākais punkts, tādēļ
saņemt balvu šādā brīdī ir patīkamāk nekā tad, kad esi virsotnē. Jādomā, ka šī balva būs
stimuls turpmākai centībai un
izaugsmei.
No vienpadsmit pretendentiem nominācijā Novada
mežsaimnieks 2015 diviem
uzņēmumiem bija vienāds
punktu skaits, tādēļ piešķirtas divas balvas. Veicināšanas
balva tika z.s. Irnumi 2 (Kārlis
Sārs) un SIA Woodstuff (Ilze
Ozola, Ivo Povics), bet Gada
balva - SIA Īveja (Gvido Cīrulis) un SIA Baltic Forest (Ernests Kupčs). Saņemot balvu,
E. Kupčs sacīja: - Strādājot
uzņēmējam rokas paceļas un
nolaižas… Vēlu, lai uzņēmējiem rokas
vienmēr ir paceltas un lai novada vadība
tās nespiež uz leju!
Par nomināciju Novada tirgotājs viedokļi dalījās. Šogad no astoņiem izvirzītājiem uzņēmumiem komisija veicināšanas
balvas piešķīra Liedags L (Jānis Lokmanis) Tūjā un veikalam top! Salacgrīvā
(vadītāja Ilze Meļikidze). Gada balva veikalam Acteks (Jānis Ozols). - Šī balva ir
lieliska dāvana mūsu uzņēmumam astoņu
gadu dzimšanas dienā, - sacīja tā vadītājs.
Viņš piebilda, ka tirgotāju pēc būtības uzskata par sliktu, jo tas atņem cilvēkiem
naudu. - Bet ir sanācis tā, ka es to daru ar
prieku un mana devīze ir, lai katrs cilvēks,
kurš iziet no veikala bez naudas, būtu
smaidīgs un apmierināts, - viņš aplieci
nāja.
Statistika rāda, ka Salacgrīvas novadā
ir 17 zvejnieku un 275 zemnieku saimniecības, pie tam deviņas no tām ir Latvijas 100 lielāko saimniecību sarakstā.

No iedzīvotāju un komisijas izvirzītajām
un vērtētajām vienpadsmit saimniecībām
veicināšanas balvas nominācijā Novada lauksaimnieks saņēma z.s. Tūjsmuiža
īpašniece Kristīne Mauliņa un z.s. Vīganti
īpašniece Lija Jokste. Gada balva piešķirta z.s. Robežnieki (Sandris Eizenbergs un
Ieva Alpa-Eizenberga). Saņemot balvu,
Sandris sacīja: - Gods un lepnums saņemt
balvu! Šis gads ir bijis ļoti grūts, bet tagad, piena cenai ceļoties, šķiet, būs labāk.
Viena no svarīgākajām un nozīmīgākajām bija nominācija Novada ražotājs. No
deviņiem pazīstamākajiem veicināšanas
balvas piešķirtas AS Brīvais vilnis (Arnolds Babris) un SIA Ardagh Metal Packaging Latvia (Uģis Jēgers). Gada balvu
ieguva SIA Kubikmetrs (Armands Upītis).
- Pašvaldība pēdējos gados reāli sākusi
domāt par saviem uzņēmējiem. Ceru, ka
tā būs arī turpmāk un paldies pašvaldībai par novērtējumu! Cenšamies strādāt,

Egļu ceļš
Mums katram ir savs ceļš uz Ziemassvētkiem. Kāds mācās dzejoļus, kāds gādā
dāvanas, citi veido jaunus dekorus eglītei,
vēl kāds kavējas pārdomās par padarīto un
vēl darāmo, bet dienas līdz šiem svētkiem

mēs skaitām pilnīgi visi. Ar šokolādes figūrām, krustiņiem kalendārā, pārsteigumu
pilnām zeķītēm pie kamīna dzegas un adventes svētdienām.
Šogad, gaidot Ziemassvētkus, pilsētā ie-

degsim trīs egles - katrā adventē pa vienai,
bet ceturto degsim katrs savās mājās, savā
ģimenē. Pirmo egli iedegsim 27. novembrī
pie biedrību laivas, kopā ar JIC Bāka liesim sveces. Otro egli iedegsim 4. decem-

visi mūsu strādājošie ir novada cilvēki un
ar solījumiem labāk nemētāšos, - uzsvēra
A. Upītis.
Gada balvai Novada popularizētājs
bija pieteikti vairāki uzņēmumi, viens no
tiem - veikaliņš Radīts Salacgrīvas novadā. Pašvaldības iestādes komisija nevērtēja. Gada balvu saņēma SIA Positivus Music (Ģirts Majors).
Salacgrīvas novada uzņēmēju godināšanas pasākumā piedalījās arī ALTUM
Valmieras reģionālās pārvaldes pārstāvji
un viņi pasniedza balvas saviem sadarbības partneriem - SIA Mežgravas (Dainai
un Aivaram Sudrabiem) un SIA LEATUS
(Lelde Garoza).
Par jauku muzikālu sveicienu šajā svētku reizē bija parūpējušies mūziķi Kristīna
Trezune, Dāvis Bindemanis un Jānis Rubiks.
Ilga Tiesnese

brī, kopā ar folkloras kopu Cielava velkot
bluķi un ejot rotaļās pie veikala top!. Trešo
egli iedegsim Bocmaņa laukumā koncertā
ar Rūtu Dūdumu un Jāni Ķirsi. Lai mums
visiem jauki gaidīšanas svētki!
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Salacgrīvas novada domes sēdē
oktobrī pieņemtie lēmumi
l Apstiprināti
saistošie
noteikumi
nr. 10 Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums.
l Apstiprināti grozījumi nolikumos Par
naudas balvu piešķiršanu par augstiem
sasniegumiem kultūrā un to apmēru, Par
naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem izglītībā un to apmēru, Par
naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem profesionālās ievirzes (mākslas un mūzikas) izglītībā un to apmēru.
l Pieņemts lēmums uzlikt 1000 EUR
(viens tūkstotis eiro) piespiedu naudu
Liepu ielas 6 Svētciemā īpašniekam par
Salacgrīvas novada būvvaldes 2016. gada
18. jūlija lēmuma Nr. 13-12.1-54 Par pil-

nīgi vai daļēji sagruvušu, bīstamu vai ainavu bojājošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu labprātīgu neizpildi.
l Pieņemts lēmums ar 2017. gada
10. maiju vienpusēji lauzt 2016. gada
28. aprīļa zemes nomas līgumu, kas noslēgts starp SIA Ieroči Lāčplēsis KI un
Salacgrīvas novada domi par pašvaldības
valdījumā esošā nekustamā īpašuma Jūras
piekrastes josla Salacgrīvas pilsētā - zemes gabala no mola 624 m garumā gar
jūras krastu ar kopējo platību 3,64 ha nomu.
l Apstiprināta Salacgrīvas novada domes
pasūtītā kalendāra Salacgrīva starp diviem
pavasariem 2017. gadam tirgošanas cenu

2,48 EUR. Kalendāra tirgošanas cena apliekama ar PVN likuma noteiktajā kārtībā.
l Pieņemts lēmums par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā
un to apmēru.
l Apstiprināti saistošie noteikumi nr. 11
Par Salacgrīvas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu.
l Apstiprināti
saistošie
noteikumi
Nr. B-12 Grozījumi Salacgrīvas novada
domes 2016. gada 7. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. B-11 «Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016.gada pamata un
speciālo budžetu».
l Apstiprināts konkursa Ziemas rota 2016
nolikums.

Domes sēdē novembrī pieņemtie lēmumi

l Nolemts rīkot zemes gabala daļas Lakači, Salacgrīvas pagastā, nomas tiesību
mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz nomas termiņu 30 gadu. Zemes gabals tiek
iznomāts ar apbūves tiesībām ražošanas
objektu celtniecībai.
l Nolemts lauzt ar SIA GREENWOOL
noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldībai piederošā zemes gabala daļas Ganību ielā 4, Salacgrīvā, nomu.
l Nolemts par naudas balvu piešķiršanu
par augstiem sasniegumiem kultūrā un to
apmēru.
l Nolemts projekta Sporta un atpūtas
laukumu labiekārtošana realizācijas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā, t.i., 2000 EUR no projekta kopējām
izmaksām.
l Nolemts izdarīt grozījumu 2015. gada
21. oktobra lēmumā Nr. 376 Par pārstāvju
deleģēšanu Salacgrīvas novada domes dibināto izglītības iestāžu padomēs. Deleģēt
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja

vietnieku attīstības jautājumos Jāni Cīruli
darboties Liepupes vidusskolas padomē
kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvi.
l Par Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktori apstiprināta Kristīne Paegle.
l Nolemts piedalīties Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam
4. pasākuma Ieguldījumi materiālajos
aktīvos 4.3. apakšpasākumā Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā
ar projektu Koplietošanas meliorācijas
sistēmu pārbūve un atjaunošana Salacgrīvas novadā. Projekta kopējās izmaksas 200 000 EUR, pieprasītais publiskais finansējums 180 000 EUR jeb 90% no attiecināmajām izmaksām.
l Apstiprināti
saistošie
noteikumi
Nr. B-13 Grozījumi Salacgrīvas novada
domes 2016. gada 16. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. B-12 «Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2016. gada pamata un

speciālo budžetu».
l Nolemts piešķirt Ainažu Brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrībai 2000 eiro 90 gadu
jubilejas pasākuma 2016. gada 16. dacembrī atbalstam.
l Nolemts
piešķirt līdzfinansējumu
10% apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i., 2000 EUR, biedrības Kuivižu
jahtklubs projekta Zēģelēsim Vidzemē realizēšanai projekta noteikumos noteiktajā
termiņā līdz 2017. gada 15. maijam
l Apstiprināts metu konkursa nolikums
Piemiņas zīmes Salacgrīvas pilsētas galvam Jānim Liepiņam izveide Rīgas ielā 6,
Salacgrīvā.
Ar Salacgrīvas novada domes sēžu
protokoliem varat iepazīties novada mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Dokumenti - Domes sēžu protokoli vai Salac
grīvas novada domē
Ilga Tiesnese

Šī gada otrais Prātnieks noslēdzies
8. novembrī Salacgrīvā norisinājās erudīcijas konkurss Prātnieks. Šī gada otrajā
konkursā piedalījās deviņas komandas,
pamēģināt laimi bija atbraukuši viesi no
Mazsalacas. Konkurss sastāvēja no septiņām kārtām katrā kārtā bija pa 10 uzdevumiem/jautājumiem.
1. kārtā konkursa dalībniekiem pēc
dotajiem trīs faktiem vajadzēja uzminēt
supervaroņa vārdu. 2. kārtā bija mūzikas
tēma. Uz ekrāna tika parādīts daļa dziesmas teksta, un dalībniekiem bija jāuzmin
šīs dziesmas izpildītājs un dziesmas nosaukums. 3. kārta bija garšas tēma. Konkursa dalībniekiem tika iedotas degustācijai 10 Laimas konfektes bez papīra, un
viņiem vajadzēja nosaukt konfektes nosaukumu. Mazs špikerītis bija uz ekrāna,
kur bija parādītas visi Laimas konfekšu

nosaukumi. 4. kārta bija dzīvnieku tēma.
Dalībniekiem uz ekrāna parādīja karti ar
dzīvnieku apdzīvoto teritoriju, un vajadzēja pateikt, kurš dzīvnieks apdzīvo šo teritoriju. Turklāt nevajadzēja izvēlēties no
visiem pasaules dzīvniekiem, jo uz lapiņām bija uzrakstīti 12 dzīvnieki, starp kuriem vajadzēja izvēlēties īsto. 5. kārta bija
vēstures tēma - nācās atbildēt uz 10 jautājumiem par vēsturi. 6. kārta bija politikas
tēma. Tika atskaņota politiķu saruna, intervija, un konkursa dalībniekiem pēc tās
vajadzēja pateikt politiķa vārdu, uzvārdu.
7. kārta bija augu tēma. Uz ekrāna parādījās kāds ārstniecības augs, un konkursa
dalībniekiem vajadzēja pateikt, kā sauc šo
ārstniecības augu.
Pa vidu konkursam bija interesantas
diskusijas, sacensību gaisotne bija ļoti

jautra un pozitīva. Jāpateicas Mārcim
Majoram par īpašo uzstāšanos un dalībnieku uzkurināšanu. Liels paldies Gintam
Ronim un SIA Medagas - viņš kļuvis par
erudīcijas konkursa atbalstītāju, un konkursa uzvarētājiem tika pasniegta īpaša
balva. Par uzvarētājiem kļuva komanda
Pūčlāči (Kristaps Soms-Tiesnesis, Liene Some-Tiesnese, Normunds Tiesnesis,
Andris Soms). Otro vietu ieguva Radi
(Dace Kalniņa, Inese Jerāne, Madara
Kalniņa, Valdis Ozoliņš, Māris Zariņš)
un trešo - Dievs pasarg (Iveta Kupča,
Lolita Valaņina, Diāna Aldersone, Inta
Cirša, Edmunds Ķemme). Paldies visiem
dalībniekiem par konkursu un tiekamies
6. decembrī, kad būs nākamais Salacgrīvas Prātnieks!
Aldis Riekstiņš
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Salacgrīvas
Sarkanā
Krusta
aktivitātes
Biedrība Latvijas Sarkanais krusts
dibināta 1918. gada 20. novembrī. Latvijas Sarkanajam Krustam (SK) ir bagāts
mantojums, kura pamati meklējami pašas organizācijas tapšanas vēsturē, kas iet
kopsolī ar cīņas ugunīs dzimušo valsti.
SK galvenais uzdevums ir palīdzība cietušajiem, cīņa pret slimībām un dzīves
apstākļu uzlabošana.
SK ir sabiedriska organizācija, kas
darbojas uz brīvprātības principiem. Salacgrīvas SK nodaļā ir 70 biedru. Visi
gan aktīvi nedarbojas, bet arī samaksātā
biedrunaudu ir vērā ņemams ziedojums,
ko saņem republikas SK un izlieto palīdzības sniegšanai. Mēs visi zinām, cik
pasaulē ir ciešanu un nelaimju, kurās palīdzību sniedz Latvijas SK.
Salacgrīvas SK nodaļa sadarbojas
ar pašvaldības sociālo dienestu un atrodas bijušā kinoteātra priekštelpā. Tur
pirmdienās, trešdienās un ceturtdienās
no pulksten deviņiem rītā līdz divpadsmitiem var satikt SK aktīvistes, izmērīt
asinsspiedienu, parunāties un reizi nedēļā izvingroties kopā ar Mariju Rožlapu.
SK telpās Salacgrīvā darbojas arī drēbju
apmaiņa. Iedzīvotāji var atnest tīrus un
veselus apģērbus un apavus, kas citiem
var noderēt. Paldies par atsaucību ziedotājiem!
SK Salacgrīvā trīs reizes gadā organizē donoru dienas, uz kurām izbrauc
Rīgas asins pārliešanas stacijas darbinieki. Pašvaldība, atbalstot donoru kustību, piešķir viņiem pusdienas. 2016.
gadā asinis Salacgrīvā nodevis 131 donors. Paldies visiem, jo asins ziedošana
ir viens no vissvētākajiem palīdzēšanas
veidiem!
Aprīlī Salacgrīvas kultūras namā notika pateicības pēcpusdiena donoriem
Asins lāse, kurā sacījām paldies Goda
donorēm Daigai Gailei un Allai Birzgalei, kuras asinis nodevušas vairāk nekā
100 reižu, tāpat Egitai Jeperei, Lolitai
Pommerei, Inārai Savinai un Dzintrai
Kostānei, kuras asinis nodevušas 50 un
vairāk reizes.
No 2013. gada SK iesaistās Eiropas
Savienības atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmā un palīdz
novada trūcīgajiem. 2016. gada 10 mēnešos novadā izdalītas 1290 pārtikas,
178 bērnu higiēnas piederumu, 50 rakstāmpiederumu skolai pakas un 15 skolas
somu.
Visiem labu veselību un atcerēsimies
palīdzēt citiem!
Sarkanā Krusta Salacgrīvas nodaļas
valdes vārdā Ilga Līdaka

Salacgrīvas jaunieši piedalījās nacionālajā
forumā NEFORMĀLS un ATZĪTS
“Jaunatnes neformālā izglītība ir jebkura ārpus formālās
izglītības organizēta jauniešus izglītojoša darbība,
kas papildina formālajā
izglītībā iegūtās zināšanas ar prasmēm, iemaņām
un praktisku pieredzi, kas
nepieciešama ikvienam sociāli un ekonomiski aktīvam
cilvēkam.”
9. - 10. novembrī divi jaunieši
Kristaps Salzemnieks un Ilmārs Vīksna,
kuri aktīvi darbojas arī SNJIC Bāka, piedalījās nacionālajā forumā par neformālajā izglītībā iegūto kompetenču atzīšanu
un pielietojumu darba tirgū. Forumā pie-

dalījās aptuveni 250 jaunatnes
darbinieku (no pašvaldībām,
NVO u.c.), izglītības iestāžu un pašvaldību pārstāvji, uzņēmumu pārstāvji un
jaunieši. Forumu organizēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
(JSPA) sadarbībā ar biedrību
Līdzdalības platforma un nodibinājumu Baltijas Reģionālais
fonds (JSPA reģionālais sadarbības
partneris Rīgas un Vidzemes reģionā)
Latvijas un Šveices sadarbības programmā Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai
attālos vai mazattīstītos reģionos.
Dalība šajā forumā mainījusi manas

domas par neformālo izglītību un paplašinājusi redzesloku. Tā nav tikai mācīšanās un lekciju klausīšanās, tās nav atzīmes un viena pareizā atbilde.
Neformālā izglītība balstās uz četriem
stūrakmeņiem:
l mācīties būt (learning to be) - apzināties sevi un spēt pašrealizēties;
l mācīties būt kopā ar citiem (learning
to be together) - pieņemt un sadarboties
ar apkārtējiem;
l mācīties darot (learning by doing) - iegūt prasmes un iemaņas praktiskā rīcībā
un mācēt tās izmantot;
l mācīties mācīties ( learning to learn) mācēt atrast informāciju, izmantot to, apgūt jaunas prasmes, analizēt savu pieredzi.

Sapratu, cik ļoti svarīga neformālā izglītība ir arī man kā jaunietim, lai attīstītu
sevi nākotnē. Paneļdiskusijā daudz diskutējām un spriedām, ka neformālo izglītību nepieciešams plašāk atzīt arī Latvijā,
jo tā palīdzētu aktīviem jauniešiem vieglāk atrast darbu. Visvairāk man patika
neformāli radošais vakars, jo tas bija interesants, jautrs, ar dažādām aktivitātēm.
Iepazinu daudz cilvēku un ieguvu daudz
jaunas emocijas. Turpmāk noteikti piedalīšos šāda veida pasākumos, jo tie veido
manu neformālo izglītību un ir iedvesmojoši.
Ilmārs Vīksna,
Salacgrīvas novada jaunietis
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Svētciema bibliotēkā
aizritējusi Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļa
Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa ir projekts, ko ziemeļvalstīs administrē Biedrības Norden
asociācija, bet Latvijā - Ziemeļu
Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centru
un biedrību Norden Latvijā. Latvijā projekts norisinājās jau 19.,
bet ziemeļvalstīs - 20. reizi. Nedēļas galvenais uzdevums ir ziemeļvalstu literatūras un kultūras
iepazīšana.
Svētciema bibliotēkā 16.
novembra pievakarē, tāpat kā
vēl 2187 bibliotēkās Dānijā,
Grenlandē, Norvēģijā, Islandē,
Zviedrijā, Somijā, Lietuvā, Igaunijā, tika iedegtas sveces un lasīti fragmenti no somu rakstnieces
Emmijas Iterantas futūristiskā
romāna Ūdens atmiņa (2012).
Tā kā šī gada Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas tēma bija Nākotne ziemeļos, arī lasīšanai izvēlētais darbs bija par nākotni.
Somu rakstniece to iztēlojusies
pēc neaptveramas ekoloģiskas
katastrofas, kad lielu Skandināvijas teritoriju klāj ūdens,
bet pagātnes liecības var atrast
tikai izgāztuvēs un plastmasas
atkritumu bedrēs, kad pasaulē pamazām beidzas dzeramais
ūdens, bet tā sadali sagrābusi
militārā diktatūra, liekot cilvēcei izdzīvot ūdens nepietiekamības apstākļos. Ūdens atmiņa
ir E. Iterantas pirmais romāns.
Novembra vidū, pateicoties tulkotājai Maimai Grīnbergai, Jāņa
Rozes apgādā grāmata iznāca arī
latviešu valodā.
Pēc fragmentu izlasīšanas
diskusijas raisījās Salacgrīvas
Dabas Izglītības centra Ziemeļ-

vidzeme vadītājas Intas Somas
vadībā. Runājām par klimata
izmaiņām, ledāju kušanu, nākotnes izmaiņām ekosistēmā.
Ar saistošām, interaktīvām nodarbībām tika pievērsta uzmanība tam, ko mēs, cilvēki, varam
darīt, lai uzlabotu gaisa kvalitāti
un pretotos klimata pārmaiņām.
Mēs taču varam izvēlēties preces ar ekoloģisko marķējumu,
piemēram, veļas pulveri, kas
nesatur fosfātus, varam lietot
vairakkārt izmantojamus iepirkšanās maisus un somas, lai mazāka enerģija būtu jāpatērē to
iznīcināšanai. Mēs vienkārši varam taupīt elektrību, ūdeni, katrs
varam pārdomāt, kāda ir pašu
līdzatbildība globālās klimata
mainības samazināšanā.
Tā kā vairāk runājām par ūdeni, Inta aicināja pievērsties mūsu
vietējām ūdenskrātuvēm - Baltijas jūrai un vietējām upēm. Kur
ūdens, tur arī zivis! Tika dots
uzdevums jūras zivīm atrast vietējos nosaukumus. To, ka menca ir tā pati dorša vai lasi sauc
par spožo, zinājām, bet to, ka
bute ir arī leste (no lībiešu val.)
vai salakas ir stintes un vējzivi
sauc arī par stūķeri, nācās tikai
minēt. Interesanta bija arī mūsu
zināšanu pārbaude zivs vecuma
noteikšanā. Sarunas par zivju
dzīvi, saglabāšanu, tīru gaisu
un ūdeni turpinājās, dzerot tēju
un baudot sviestmaizes ziemeļnieku - latviešu - gaumē, skatot
fotogrāfijas par Norvēģijas fjordiem un klausoties ziemeļzemju
mūziku.
Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

2016. gada 30. novembris

Salacgrīvas vidusskolā

Uzsākta sadarbība ar zobu higiēnisti
Dainu Blomi
Kopš 2016./2017. mācību
gada Salacgrīvas vidusskola iesaistījusies Ekoskolu programmā,
akcentējot veselīga dzīvesveida
nozīmi ikviena cilvēka dzīvē. Rūpējoties par skolēnu veselību, ar
novembri Salacgrīvas vidusskola sākusi ilglaicīgu sadarbību ar
sertificētu zobu higiēnisti Dainu

Blomi, kurai ir 16 gadu darba pieredze savā specialitātē.
Šī sadarbība nodrošinās iespēju Salacgrīvas vidusskolas
skolēniem bez maksas saņemt
individuālu apmācību pareizā
mutes kopšanā un profesionālu zobu higiēnu. Savukārt bērnu
vecāki varēs saņemt informāciju

par sava bērna mutes stāvokli un
citus padomus. Lai izmantotu šo
iespēju apmeklēt zobu higiēnisti,
vecākiem tiks lūgta rakstiska atļauja. Rūpēsimies par bērnu veselību kopā!
Sanita Šlekone,
Salacgrīvas vidusskolas direktore

Atbalstīta zibakcija Esmu zemessargs!
11. novembrī valsts svētku
ieskaņās un atzīmējot Latvijas
armijas uzvaru pār Bermonta karaspēku, Zemessardze organizēja
zibakciju Esmu zemessargs!. Tās
laikā zemessargi bija aicināti ierasties savā darba vietā formas
tērpos, demonstrējot, cik daudz
Latvijā ir zemessargu un radot
svētku sajūtu. Salacgrīvas vidusskolā savu ikdienu tieši tā pavadīja jaunā un smaidīgā krievu
valodas skolotāja Valērija Gri-

gorjeva, kura aktīvi darbojas arī
Zemessardzē un todien skolā ieradās formastērpā.
Akcijas mērķis bija paplašināt sabiedrības priekšstatu par
to, cik dažādu profesiju pārstāvji
dienē Zemessardzē, parādīt zemessargu kā aktīvu pilsoni, kurš
apvieno veiksmīgu karjeru ar
militārajām aktivitātēm, kā arī
popularizēt Zemessardzi. Šogad
Zemessardze atzīmē 25. dibināšanas gadadienu. Pārliecība par

tautas pašaizsardzības organizācijas nepieciešamību radās 1991.
gada barikāžu dienās. Šo gadu
laikā Zemessardze ir izveidojusies par skaitliski lielāko Nacionālo bruņoto spēku struktūru un
valsts aizsardzības pamatu. Zemessardze dod iespēju Latvijas
Republikas pilsoņiem brīvprātīgi
kalpot savai valstij, rūpējoties
par tās drošību.
Sanita Šlekone

Vidzemes piejūras stāstnieku konkurss
Salacgrīvas vidusskolā tradicionāli notiek Vidzemes piejūras
stāstnieku konkurss. Arī šogad
10. novembrī mūsu skolā pulcējās mazie un lielie stāstnieki no
Salacgrīvas un Limbažu 3. vidusskolas, Lēdurgas un Straupes
pamatskolas. Konkursa dalībnieki tika vērtēti divās vecuma grupās - jaunākajā (11 dalībnieku)
un vecākajā (3 dalībnieki). Konkursa ievadvārdus, kas stiprinātu
konkursantu pārliecību par saviem spēkiem, un laba vēlējumus
teica Salacgrīvas vidusskolas
skolotāja Inta Cirša un folkloras

kopu vadītāja Zenta Mennika,
kas par šo konkursu mūspusē tur
rūpi vairāku gadu garumā.
Mūsu skolas bērniem šajā
konkursā veicās ļoti labi. Visi saņēma Lielā stāstnieka titulu. Īpaši jāpiemin visjaunāko drosme un
tas, cik labi viņi bija sagatavojušies. Tie bija pirmklasnieki Artūrs Kauliņš, Viestards Majors un
2. klases skolniece Matilde Vilkaule. Paldies par piedalīšanos
arī 4. klases skolniecei Grētai
Salmanei. Žūrija, kurā bija pārstāvji no Salacgrīvas, Lādezera,
Straupes un Lēdurgas, lēma, ka

uz Rīgu, lai piedalītos konkursa
finālā, ko rīko VISC un Rīgas
Latviešu biedrības Folkloras
komisija, no Salacgrīvas vidusskolas dosies Madara Metuse
(3.kl.), Liene Muciņa (4.kl.),
Liene Damsone (4.kl.) un Adrians Ginters (3.kl.). Apsveicam
fināla dalībniekus un novēlam,
lai labi veicas, cīnoties par Mazā
stāstnieka, Lielā stāstnieka, Dižā
stāstnieka un Stāstnieku ķēniņa
titulu iegūšanu!
Inta Balode,
Salacgrīvas vidusskolas
skolotāja

Svētciema Bērnu žūrijas eksperti
lasa, vērtē un iesaka draugiem
Latvijā jau 16. gadu veiksmīgi
darbojas lasīšanas veicināšanas
programma Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija. Šogad tajā savu
dalību pieteikušas 654 Latvijas
bibliotēkas un 46 latviešu diasporas centri.
Svētciema bibliotēka jau
15. gadu ir viena no žūrijas dalībniecēm. Laikā, kad skolēnu
ikdienā tehnoloģiju izmantošana
kļuvusi neatņemama, pozitīvajiem ieguvumiem blakus parādās
tikpat spēcīgi negatīvie aspekti.
Sabiedrību arvien vairāk uztrauc
skolēnu sliktā lasītprasme, radošuma un iztēles trūkums. Līdzsvara meklējamos starp virtuālo
un reālo dzīves vidi palīdz laba
grāmata. Lieliska iespēja tiek dota
lasītveicināšanas programmā iesaistītajiem jaunajiem lasītājiem.
Līdz janvārim pēc paša izvēles
katram jāizlasa sešas grāmatas no
Bērnu un jauniešu žūrijas kolekcijas un pēc tam jāuzraksta grāmatas novērtējums elektroniskajā
anketā. Kad šis darbiņš būs paveikts, katrs eksperts noslēguma
pasākumā saņems mazu suvenīru
(šogad tas būs magnētiņš). Bet,
lai līdz tam tiktu, ir jālasa. Tāpēc
pirms rudens brīvlaika topošie

lasīšanas eksperti sanāca kopā
Starta pēcpusdienā, lai vēlreiz
pārrunātu lasīšanas noteikumus,
pastāstītu par jau izlasītajām grāmatām, ieteiktu tās saviem draugiem.
Svētciema bērni grāmatu lasīšanu uzsāka jau vasarā. Tikai
augusta beigās no Latvijas Nacionālās bibliotēkas saņēmām trūkstošās 11 grāmatas, taču dažas vēl
šodien līdz mums nav nonākušas,
jo kaut kur kavējas… Bet bērni
lasa!
Prieks, ka vēlmi lasīt pirmajā
tikšanās reizē izteica jaunie lasītāji. Pie tam žūrijas grāmatas vecuma grupai 5+ lasa arī pirmsskolas
grupiņas bērni. Pirmo gadu programmas grāmatas apņēmušies
izlasīt Tomass Tomsons, Anastasija Tkača un Adrians Rāps. Visi
bibliotēkas apmeklētāji tagad var
vērot lasīšanas gaitu, jo bērnu literatūras nodaļā par to vēsta mazi,
pašu bērnu gatavoti pūķīši. Lasīšanas sacensība ir sākusies - kura
pūķīša astē būs iesiets visvairāk
grāmatu bantu, tas arī būs čaklākais lasītājs. Pagaidām visas
savas grupas grāmatiņas izlasījusi
A. Tkača, labi veicas arī Sanijai
Klaucānei, Endijai Ramonai Ro-

Svētciema Bērnu žūrijas eksperti kopā čakli darbojas

skai un vidusskolniecei Martai
Stivriņai.
Pēc oficiālā starta došanas
jautrus brīžus visiem sagādāja
Ance Andersone un Endija Ramona Roska. Meitenes bija sagatavojušas viktorīnu, dažādus
konkursus un spēles. Neizpalika
arī tējas galds ar saldumiem un

kopīgas sarunas.
Vēl gan jāpiebilst, ka lasīšanas
programmā jau ceturto gadu var
piedalīties arī vecāki. Viņu grupai
izvēlētas četras grāmatas, pārējās divas var lasīt pēc patikšanas.
Būtu taču jauki, ka visa ģimene
lasītu Bērnu žūrijas grāmatas, novērtētu un noslēguma pasākumā,

atrodot savus pūķīšus ar visgarākajām bantīšu astēm, priecātos
kopā par paveikto un iegūto! Lasīsim! Noliksim malā vilinošos
datorus, telefonus un planšetes!
Arī grāmatu pasaulē var nozust
un ceļot, nejūtot laiku!
Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja
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Kad gadiem es
pāri skatos…

Lauvu tautas nama vadītāja Indra Kauliņa jau kopš 1992. gada strādā šajā ēkā un
pieredzējusi dažādus laikus

Ar Raimonda Paula dziesmu Sens ir
tas stāsts ansambļa Dziedātprieks  izpildījumā sākās saviesīgās biedrības Svētupes Lauva un Lauvu tautas nama rīkotās
izstādes Kad gadiem es pāri skatos…, kas
veltīta Dižlauvu 80 gadu jubilejai, atklāšana. Šī bija reize, kad Lauvu tautas namā
pulcējās vietējie un viesi, lai atskatītos un
atcerētos Lauvu pienotavas ēkas vēsturi.
Atklāšanā tautas nama vadītāja Indra
Kauliņa sacīja: - Veidojot izstādi, mēs
pārāk “neiespringām” par gadskaitļiem
un pilnīgi pareizi nosauktiem vārdiem un
uzvārdiem. Šī ir piemiņa tiem, kuri šeit
strādājuši, spēlējuši teātri, dziedājuši un
dejojuši. Piemiņa tam, kas šeit ir bijis.
Izstādes stendos uzskatāmi parādīta un
uzrakstīta Lauvu pienotavas, tagad tautas nama vēsture, un kopā ar Indru mēs
devāmies ceļojumā laikā, lai redzētu un
dzirdētu senus un ne tik senus stāstus…
Viss aizsākās 1926. gada 18. martā,
kad Sveiciema piensaimnieku sabiedrība
savā gada sapulcē pieņēma lēmumu par
kopmodernīcas ēkas pārbūvēšanu - paplašināšanu tautas namam. Vietējie piensaimnieki Mārtiņš Lielnors, Jānis Mežgailis un Vītols Arups bija sapratuši, ka
esošās telpas ir par šaurām, ēka jāpārbūvē. Tika izstrādāts projekts, ņemts kredīts
un būvēšana varēja sākties. Atjaunotā
kopmodernīcas-pienotavas ēka ekspluatācijā nodota 1936. gadā, un kopš tā brīža
piedzīvojusi dažādus laikus.
Šajā ēkā bijusi pienotava, bibliotēka,
feldšerpunkts, veikals, telefonu centrāle,
pasts, dzīvokļi, dienas centrs un tautas
nams. Par katru no ēkā bijušajām iestādēm Indrai bija savs stāstāmais, sākot
jau ar pienotavas laikiem. Viņa atceras pienotava aizņēma ēkas visu 1. stāvu.
Lauvās tajos laikos gatavoja ļoti garšīgu sieru, kūla sviestu, vēlākajos gados
tur gan vairs bija tikai piena savākšanas
punkts. 50. gadu beigās uz pienotavas
ēku pārcēla bibliotēku, feldšeru punkts
ēkā ir kopš 1995. gada, kad vienu reizi
nedēļā pacientus pieņēma Anita Strauberga, bet no 1998. gada uz Lauvām brauc
daktere Skaidrīte Eglīte. Veikals laikam ir
šīs ēkas pati slavenākā iestāde, īpaši jau
veikalnieka Gusta laikā. 70. gadu vidū te
bija padomju saimniecības Dzirkstele laboratorija.
Pati ilgdzīvojošākā iestāde Lauvu pienotavas ēkā bijusi telefonu centrāle, tā
darbojusies no pašiem pirmsākumiem 30. gadiem, kad Lauvu pusē gandrīz katrā
māja bija telefons, līdz pat mūsu laikiem
(pēdējās iekārtas Lattelecom iznesa pirms
pāris gadiem).
Lauvu tautas nama ēkā kopš pagājušā
gadsimta 90. gadiem bijis pasts. Indra tajā

sākusi strādāt 1992. gadā. Viņa atcerējās:
- Tas bija ļoti interesants laiks, naudu repšikus - veda ar maisiem, sertifikātus
tirgoja un pārrakstīja, avīzes, žurnālus
un vēstules pasūtīja un sūtīja… Tas bija
mans vismīļākais darbs, kaut ar riteni
bija jānobraukā neskaitāmi kilometri un
jāsatiek suņi, no kuriem man bija bail.
Pienotavas ēkā bija arī divi dzīvokļi,
un 90. gadu vidū arī kooperatīvā sabiedrība Lauvas.
1997. gadā, kad slēdza pastu, tika
rakstīta vēstule Salacas pagasta padomei ar lūgumu šo ēku saglabāt. Lūgumu
sadzirdēja, un 1997. gadā sākās ēkas remontdarbi - tai uzlika jumtu, atjaunoja ārsienas un tad ķērās pie telpu iekšdarbiem.
Toreizējais pagasta padomes priekšsēdētājs Valdemārs Klēviņš piedāvāja Indrai
strādāt Lauvu tautas namā. Darbu tobrīd
bijis ļoti daudz - jākurina telpas, jāpieskata strādnieki un jāgatavojas Ziemassvētku eglītei. Tā kopš 1997. gada Lauvās ir
tautas nams, kur cilvēkiem sanākt kopā,
parunāties, atpūsties un kaut ko jaunu iemācīties.
2001. gada 11. novembrī Lauvās atklāja Salacgrīvas dienas centra Lauvu filiāli,
ko apmeklēja 22 bērni. Nākamajā gadā
dienas centrā sāka strādāt un 10 gadu to
vadīja pedagoģe Laila Rozenberga.
Ja atceramies ceļojuma sākumu, tad
ēka bija būvēta piensaimnieku biedrībai,
un tā darbojās līdz 1940. gadam. Cita,
šoreiz saviesīgā biedrība Svētupes Lauva
ēkā dzīvot sāka 2009. gadā un mīt šeit
joprojām.
Tā nemanot no 1936. gada atgriezāmies 2016. gadā, un I. Kauliņa teica
paldies Salacgrīvas novada domei par
finansējumu un atbalstu, paldies ziedotājiem Ivaram Mežgailim, Ritai Zvirgzdai, Dinai Lejniecei, Ramonai un Artim
Mežgaiļiem, Aldonim Cīrulim, Lindai
Kauliņai, ansamblim Dziedātprieks un tā
vadītājai Agitai Zvejniecei. Īpašu paldies
Indra sacīja šīs un vēl daudzu citu izstāžu
veidotājai Mārai Lejniecei. Savukārt viņa
atklāja, ka ideju par pienotavas vēsturei
veltītu izstādi lolojusi jau sen. - Diezgan
ilgu laiku paņēma pētniecības process kas un kad šajā ēkā bijis, daudzu cilvēku,
kurus vajadzēja iztaujāt, vairs nebija…
Nācās iztikt bez viņu stāstiem. Priecē, ka
jau tobrīd piensaimnieki domāja par plašām telpām un saieta zāli. Tad pasūtījām
ēkas kopiju un likām visu kopā. Galarezultāts man vienmēr patīk, - viņa stāstīja.
Liels un labs darbs ir padarīts, bet jau
tagad Māra un Indra prāto, ko darīt tālāk.
Smejot viņas solīja: - Kaut ko jau izdomāsim!
Ilga Tiesnese
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Viesojas dziednieks Aldis Ķeviņš

Oktobris ir veļu mēnesis, kad atceramies un godinām savu senču piemiņu.
Atmiņas ir tilts starp tagadni un pagātni,
tilts starp dzīvo un mirušo pasauli. Un
tieši šajā mēnesī lasītāju klubiņa Vārds
dalībnieki un citi interesenti tikās ar
dziednieku, ekstrasensu gaišreģi, dzīves
vērotāju, veiksmes konsultantu Aldi Ķeviņu.
Savā mūžā dziednieks vairākkārt piedzīvojis klīnisko nāvi. Šajos visuma ceļojumos viņš nonācis pie atziņas ka vienīgais zemes cilvēka uzdevums ir būt priecīgam, laimīgam, apmierinātam, pateicīgam par to, ka viņš var būt šodien. Darbu
ar klientiem Aldis veic no attāluma vai
pa tālruni. Viņa darbības lauks ir cilvēki,
dzīvnieki, augi un ūdenskrātuves. Spēja
mainīt jebkura ūdens struktūru jebkurā
attālumā ir palīdzējusi vissmagākajos slimību gadījumos, risinot dažādas mājlopu
problēmas, reizumis bagātīgi palielināta lauku raža. Dziednieks savu pieredzi
balstījis uz paaudzēs mantotajām dziednieciskajām spējām, ilggadēji sadarbojies ar Zilākalna Martu un mākslinieci
Lilitu Postažu, kā arī kontaktējoties ar
daudziem ceļabiedriem plašajā pasaulē.
Dziednieka mājaslapā www.aldiskevins.
com var atrast sev interesējošo informāciju.
Pasākuma laikā Aldis iepazīstināja
klausītājas ar saviem dzejoļiem, kuros
autors ielicis sirdsbalsi, radošumu, mīlestību un sapratni par notiekošo, tajos
nav patosa, sarežģītu vārdu un uzpūtības.
Daļa dzejoļu apkopoti viņa pirmajā grāmatā DIV-DABIS, ko autors dāvināja bibliotēkai ar šādu ierakstu: - Problēmu nav,

Pasākuma laikā Aldis iepazīstināja
klausītājas ar saviem dzejoļiem, kuros
autors ielicis sirdsbalsi, radošumu,
mīlestību un sapratni par notiekošo

maini vienu rakstura īpašību, un mainīsies liktenis. Kādu? To, kas nav pieņemama pie cita cilvēka. Ir pēkšņi radusies
problēma? Izdari Darbību! Kādu? Dari
to, ko nekad neesi darījis!
Paldies dziedniekam par dzirkstošo
enerģijas lādiņu!
Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja

Bērni apmeklē bibliotekārās
stundas

Pēc ciemošanās bibliotēkā mazie ainažnieki labprāt fotografējās kopā ar lielajiem

Oktobrī Ainažu bibliotēku apmeklēja
gan Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas 1. klases skolēni kopā ar skolotāju
Simonu Ogu, gan bērnudārza Randa audzēkņi ar audzinātājām Aivu, Eviju, Gundegu un audzinātāju palīdzi Onitu. Bērni
iepazinās ar bibliotēkas telpām, uzzināja,
kas ir bibliotēka un ko šeit var darīt. Šeit
kopā ar vecākiem var nākt un aizņemties
ļoti dažādas grāmatas.
Pirmklasnieki iepazinās ar bibliotēkas
noteikumiem, apskatīja un iepazinās ar
jaunākajām grāmatām, kādas atrodas bibliotēkā un darba lapās mēģināja burtus savilkt kopā ar attiecīgo attēlu. Savukārt bērnudārza Randa mazos ķiparus tradicionāli
bibliotēkā sagaidīja pelīte (bibliotekāre S.
Kānīte), kura parādīja un iepazīstināja ar
jaunākajām un skaistākajām pasaku grāmatām bibliotēkā. Bērniem vajadzēja at-

minēt grāmatu varoņus bibliotekāres rādītajos attēlos. Jautājumi raisīja lielu azartu,
jo lielākā daļa bērnu šos varoņus pazina no
animācijas filmiņām. Attēlus ar ēdamām
un neēdamām lietām bija jāsakārto pareizās pusēs, arī to bērni veica ar patiesu prieku un jautrību. Teicām paldies par ilgstošu
sadarbību audzinātājai Gundegai Kānītei,
par piemiņu dāvinot Pētera Brūvera dzejoļu grāmatiņu Grāmata Gundegai.
Interesi par grāmatām veicināja audzinātājas - viņas jaunās grāmatiņas ņēma līdzi uz bērnudārzu kopīgai lasīšanai; savukārt skolasbērnus pedagoģes aicināja kļūt
par bibliotēkas lasītājiem. Neizpalika bibliotekāru sarūpētie kārumi, kas bērniem
sagādāja lielu prieku.
Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja
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Jubilejas izstāde Salacgrīvas muzejā

15. novembrī Salacgrīvas muzejā atklāja izstādi, veltītu Salacgrīvas pilsētas
pirmajam vadītājam Jānim Liepiņam, kuram 6. oktobrī apritēja 140 gadu.
Atklājot izstādi, muzeja vadītāja Ieva
Zilvere apliecināja prieku par visiem,
kuri tobrīd bija muzejā, lai kopīgi atcerētos kādu no salacgrīviešiem. - Šoreiz tas
piemiņas gods ticis Jānim Liepiņam - Salacgrīvas pilsētas pirmajam vadītājam,
pilsētas galvam. Šis gads ir īstā reize 140. gadskārta, lai viņu atcerētos īpaši.
Būdams šaipusē ienācējs, viņš šeit nodzīvoja ilgu mūžu un gandrīz līdz pēdējai savai stundiņai vadīja pilsētu, - rezumēja muzeja vadītāja. Viņa iepazīstināja
klātesošos ar J. Liepiņa dzīvesstāstu no
dzimšanas 1876. gada 6. oktobrī līdz
pat mūža galam 1942. gada 2. februārī.
J. Liepiņš dzimis Turaidā, Namšķenu mājās, mācījies Nikolaja ģimnāzijā Rīgā un
no 1903. līdz 1906. gadam studējis Tērbatas universitātes Farmācijas institūtā,
ko absolvējis, iegūstot provizora grādu.
1906. gadā, 30 gadu vecumā, kā profesionāls farmaceits viņš ieradās Salacgrīvā un
sāka darbu toreiz vienīgajā turienes aptiekā Rīgas ielā 6. Aptiekā, kas darbojas arī
šodien un ko oficiāli sauc par BENU, bet
salacgrīvieši - par Veco aptieku.
Pēc sešiem Salacgrīvā pavadītajiem gadiem jaunais provizors, kā tolaik parasti
sauca farmaceitus, aptieku Rīgas ielā līdz
ar visu namu iegādājās savā īpašumā, jo
bija Salacgrīvu noskatījis par savu turpmāko dzīvesvietu. Salacgrīva 1906. gadā
nebija pat miests, to sauca par zvejnieku
sādžu, kurā bija bruģēta Rīgas iela, uz
kuras atradās aptieka un krogs. Te pagāja
Tērbatas universitātes absolventa profesionālais darba mūžs. Salacgrīva kļuva arī
par vietu, kurai viņš kā cilvēks ar lieliskām
organizatora spējām un labu reputāciju,
ļaudīs cienīts un godāts, veltīja savu laiku un spēkus. Viņš piedalījās miesta darbā
un pēc tam vadīja pilsētas darbu no tās dibināšanas dienas 1928. gada 11. februārī
līdz pat 1940. gada padomju okupācijai.

Muzeja vadītāja Ieva Zilvere iepazīstina ar pilsētas galvas Jāņa Liepiņa dzīvesstāstu

Par studenta gaitām Tērbatā zināms,
ka J. Liepiņš iestājies trešajā vecākajā
latviešu studentu korporācijā Lettgallia,
ko 1899. gadā bija nodibinājuši deviņi Farmācijas institūta latviešu studenti.
J. Liepiņa patstāvīgās darba gaitas pēc atgriešanās Latvijā apliecināja korporācijas
karoga krāsu nozīmi, kas izteikta karoga
dziesmā: - Zaļš visas šaubas veic, melns nopietnībā darbs lai rit, balts - krūtīs tīra
sirds lai sit. Tāda patiesi bijusi arī topošās
Salacgrīvas pirmās personas attieksme
pret dzīvi. Šī studentu korporācija darbojas joprojām, un izstādes atklāšanā piedalījās Lettgallia biedri Aigars Eniņš, Jānis
Drulle, Jānis Šņore un Pauls Leikarts.
Muzeja direktore priecājās par iepazīšanos ar viņiem, jo korporācija uz izstādes
laiku muzejam iedevusi oriģinālu fotogrāfiju, kurā redzams J. Liepiņš ar kundzi korporācijas 35 gadu jubilejas ballē
1934. gadā Lielajā ģildē. Korporācijas

Izkrāsosim
rudeni

biedrs A. Eniņš sacīja: - Patīkami un jauki, ka muzejs ir uzņēmies misiju tādā godā
celt pilsētas vadītāju Jāni Liepiņu. Tas ir
liels darbs, bet viņš to ir pelnījis!
Kad J. Liepiņš Salacgrīvā kādu laiku
bija nodzīvojis, viņš sāka aktīvi darboties pagastā. 1927. gadā, kad miesta valde
balsoja par pilsētas izveidi, 23. decembra
sēdē ar 9 balsīm par, 2 atturoties un vienam balsojot pret, par valdes priekšsēdētāju ievēlēja J. Liepiņu ar algu 50 latu mēnesī. Pagāja daži mēneši, un 1928. gada
11. februārī, kad ar likumu Salacgrīva
ieguva pilsētas tiesības, J. Liepiņš kļuva
par pilsētas galvu. 1933. gada laikrakstā
Latvis par J. Liepiņu rakstīja: - Jaunās
pilsētas pašvaldības izveidošanas darbam
viņš nododas ar respektējamu lietpratību
un uzcītību, nostādīdams pilsētas saimniecisko dzīvi uz veselīgiem pamatiem.
J. Liepiņš aktīvi darbojās saviesīgajā
biedrībā, bija ugunsdzēsēju priekšnieks

un piedalījās dažādos svinīgos pasākumos. Tad nāca 1940. gads, kad J. Liepiņu vispirms nometa no priekšsēdētāja
amata, tad nacionalizēja viņa aptiekas
māju un 1941. gadā viņus abus ar sievu
Mildu izveda. Bērniem Arnim un Ilzei izdevās izbēgt no izvešanas. Tā bija traģiskākā lappuse J. Liepiņa biogrāfijā, ar ko
viņa mūžs bija tikpat kā galā. 1942. gada
27. janvārī viņu notiesāja ar augstāko
soda mēru - nošaušanu. Spriedums gan
netika izpildīts, jo 1942. gada 2. februārī
J. Liepiņš 64 gadu vecumā ieslodzījumā
mira.
Dzīve turpinās. Salacgrīvā, Rīgas ielā
6, kādreizējā J. Liepiņa aptieka, kas atvērta jau 1880. gadā, darbojas arī šodien. Par
namu rūpējas Irmas Baumanes (dz. Liepiņas) vīra brāļa meita Anita. Pateicoties
viņai, tas ir sakārtots un atjaunots, un ar
savu sarkano ķieģeļu fasādi, kas raksturo
Salacgrīvas 20. gadsimta sākuma apbūvi,
ir viens no jaukākajiem namiem Rīgas
ielā. Aptiekas darbinieki tur godā sava
priekšteča J. Liepiņa piemiņu, un katrs
vērīgāks apmeklētājs pamana provizora
un pilsētas galvas fotoportretu, kas neuzkrītoši, bet vērīgi ar skatienu pavada ienācēju.
Izstādes apmeklētāji varēja iepazīties ne tikai ar Salacgrīvas pilsētas mēra
dzīvesstāstu, bet arī apskatīt 1936. gada
telefonu grāmatu, kurā ierakstīti Salac
grīvā esošo telefonu numuri, un klausīties
folkloras kopas Cielava dziedātās dziesmas. Katrs izstādes apmeklētājs kā suvenīru saņēma 1931. gadā izdotās J. Liepiņa
signatūras kopiju. Tās oriģināls savu ceļu
uz muzeju atradis pavisam nesen - pēc tā
vadītājas ievas Zilveres publicētā raksta
laikrakstā Auseklis.
Salacgrīvas novada domes sēdē novembī deputāti atbalstīja muzeja ierosinājumu un piešķīra finansējumu piemiņas
zīmes izveidei un uzstādīšanai pie aptiekas cilvēkam, kurš savu mūžu ziedojis
Salacgrīvai.
Ilga Tiesnese

Top izstāde Lasis godā celts!
Latvija ir pazīstama ar dabiskajām lašupēm, un viena no tām
ir Salaca. Problēma ir tā, ka laši
mūsu upēs ir apdraudēta suga, jo
pamazām izzūd to dabiskās nārsta vietas, un diezgan aktīvi ir
maluzvejnieki.
Salacgrīvā, kuras teritorijā Salaca ieplūst jūrā, ir Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Dabas
izglītības centrs (DIC) Ziemeļvidzeme, kur notiek interaktīvas
dabas izzināšanas aktivitātes, ko
veic DAP DIC speciālisti.

Lai labāk iepazītu ūdens pasauli un norises tajā, ar Zivju
fonda atbalstu top ilgtspējīga,
interaktīva izstāde par laša dzīvesstāstu, sasaistot to ar citiem
ūdens iemītniekiem, cilvēku ietekmi un ūdens kvalitāti mūsu
upēs. Izstāde būs saistoša, iegūtās zināšanas labāk paliks atmiņā, jo apmeklētājiem būs jāveic
dažādas aktivitātes, lai caur laša
dzīves stāstu iepazītu un labāk
saprastu, dabas mijiedarbību un
savstarpējo saistību ar cilvēka

darbību un šīs darbības ietekmi
gan uz ūdens resursiem un tā iemītniekiem, gan pašu cilvēku.
Gan lielos, gan mazos izstādes
Lasis godā celts! apmeklētājus
gaidīsim jau decembrī, Salacgrīvā, Rīgas ielā 16, jo izstādes
uzstādītāji - SIA Fotocentrs darbus plāno pabeigt novembra
beigās.
Inta Soma,
DAP DIC «Ziemeļvidzeme»
vides izglītības speciāliste

Košos TLMS Valmiera darbus var arī iegādāties

Salacgrīvas kultūras namā līdz
3. decembrim skatāma Tautas lietišķās mākslas studijas (TLMS)
Valmiera dalībnieču darbu izstāde Izkrāsojam rudeni.
TLMS Valmiera ir vecākā
studija Latvijā (darbojās kopš
1946. gada rudens) ar senām un
bagātām tautas mākslas aušanas
tradīcijām un augstu meistarību.
Studijas galvenais darbošanās
veids ir aušana. Tiek austi etnogrāfiskie tautas tērpi, Vidzemes
šatiersegas, krāšņi vilnas lakati,

eleganti linu dvieļi dažādām dzīves vajadzībām, kā arī dažādi citi
darbi.
Šobrīd studijā darbojas aptuveni 30 dažāda vecuma dalībnieces. Pēdējos gados studiju
papildinājuši jauni dalībnieki,
ar interesi apgūstot šo vienu no
senākajiem arodiem pasaulē.
Šogad studija nosvinēja savu
70. jubileju. Izstādē aplūkojamos
darbus var arī iegādāties.
Inese Jerāne

Gan lielos, gan mazos izstādes Lasis godā celts! apmeklētājus gaidīsim jau decembrī
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Rudens veltes burciņā
18. oktobra pēcpusdienā Liepupes bibliotēka mājsaimnieces
aicināja uz kulinārijas tēmu veltīts pasākums. Ikviena varēja iepazīties ar konservēšanas tēmai
veltītu grāmatu izstādi. Katrs
pasākuma dalībnieks ieradās
ar kādu līdzpaņemtu pārsteigumu burciņā. Skanot rudenīgām
dziesmu melodijām, pie tējas
tases notika degustācija, kas ir
tavā burciņā. Ar interesi katrs

centās uzminēt attapīgo saimnieču noslēpumus. Visus pārsteidza Gaļinas ābolu ievārījums
ar bārbelēm un Guntas gatavotais sviests ar zaļumiem. Vēl
degustējām ābolu ievārījumu
ar kondensēto pienu, ķirbju
salātus, ķiršu kompotu un biešu
salātus. Katra čaklā saimniece
iepazīstināja pārējās ar savu
recepti. Paldies visām par jauko
pēcpusdienu!

Ciemiņi no Rūķu nama
20. oktobra rudenīgā rīta
stundā Liepupes bibliotēkā viesojās piec- un sešgadīgie bērnudārza audzēkņi, lai iepazītos
ar pagasta bibliotēku. Bērniem
bija liels pārsteigums, ka šeit ir
tik daudz grāmatu, un vēl lielāks
pārsteigums, ka jau uz galda
viņus sagaidīja īpašas grāmatas gan meitenēm, gan zēniem.
Mazie labprāt pastāstīja, cik un
kādus burtus viņi jau pazīst un
arī kādas grāmatiņas viņi jau
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Ziemassvētku pasts!

Ho, ho, ho! Klāt brīnišķīgais Adventa laiks, kad
pošam un rotājam māju, gatavojam sirsnīgus apsveikumus un jaukas dāvaniņas saviem mīļajiem. Un
arī mums pašiem patīk saņemt apsveikumus. Tomēr
ne mazāk patīkami ir kādu apsveikt. Tāpēc aicinām
jūs atsūtīt mums savu Ziemassvētku apsveikumu
un mēs to publicēsim novada mājaslapā un īpašajā
Salacgrīvas Novada Ziņu Ziemassvētku izdevumā

21. decembrī! Izbaudīsim šo kluso pirms svētku
laiku, un Ziemassvētku brīnums būs sagaidīts!
Savu apsveikumu sūtiet ilga.tiesnese@salac
griva.lv līdz 18. decembrim!
Ilga Tiesnese,
Salacgrīvas novada domes
Informācijas nodaļas vadītāja
T. 26545574

Skola! Mana skaistā skola!

kopā ar vecākiem un savām audzinātājām izlasījuši. Visi iepazināmies ar Ineses Zanderes grāmatas Lupatiņu rīts varoņiem:
kaķi, spilventiņu, zeķīti, cimdiņu un lakatiņu. Ar lielu interesi
noskatījāmies divas multenītes
par Lupatiņu piedzīvojumiem.
Noslēgumā bērni katrs saskaitīja
sev piecas konfektītes un saņēma grāmatzīmes.
Sarmīte Zvīne,
Liepupes bibliotēkas vadītāja

Pie tējas tases skolotājas risināja sirsnīgas sarunas

Liepupes bibliotēkā viesi no Rūķu nama

Mani visskaistākie gadi ir pagājuši Salacgrīvas vidusskolā.
Grūti izstāstīt, cik daudz siltu atmiņu ir par pieciem gadiem, kad
mācījos Salacgrīvas vidusskolā,
un par 43, kurus nostrādāju Salacgrīvas vidusskolā kā sākumskolas skolotāja!
Priecē, ka tagadējās sākumskolas pedagoģes ar bijušajām
sākumskolas skolotājām uztur
draudzīgas attiecības. Prieks, ka
atkal varam būt skolas gaišajās
telpās, prieks, ka skola nav mūs
aizmirsusi.
Salacgrīvas vidusskolas 95
gadu dzimšanas dienas priekšvakarā, skolotāju uzlūgtas, visas

bijušās sākumskolas skolotājas
jau otro reizi devās uz 1. - 4. klašu skolotāju saietu. Tur mūs ar
apsveikumiem un skolēnu gatavotiem kļavu lapiņu pušķīšiem
sagaidīja tagadējās 1. - 4. klašu
skolotājas. Ar siltiem vārdiem,
brīnišķīgiem krizantēmu ziediem
mūs sveica arī jaunā, smaidīgā
direktore Sanita Šlekone.
Pēc interesantām un jaukām
debatēm un filmēšanās sākumskolas skolotājas mūs uzaicināja
ekskursijā pa mācību kabinetiem,
kuros kādreiz strādājām. Skolotāja Lolita Valaņina parādīja
savas mazmazmeitiņas Jasmīnes
un skolotāja Laura Eimane mana

mazmazdēliņa Viestarda kabinetus. Pēc tam Evija Viļķina ieveda
savā mācību kabinetā, kurā arī
es kādreiz strādāju. Visi kabineti glīti sakārtoti, telpas gaišas,
saulainas, tādas, kurās bērniem
prieks ierasties un mācīties.
Visu bijušo sākumskolas skolotāju vārdā visām tagadējām
sākumskolas skolotājām un direktorei izsaku lielu, lielu paldies
par silto uzņemšanu. Šādas tikšanās, kad pensionētie skolotāji
tiek izvilkti no mājas vienmuļīgās
dzīves, ir jauki svētki un liels ir
atkalredzēšanās prieks.
Dzidra Gīze,
pensionētā skolotāja

Pievakares sarunās pie svētciemietēm
ciemojās Salacgrīvas Mežābeles
Novembra sākumā bibliotēkā
notika pirmās šī rudens Pievakares sarunas. Tā esam nosaukuši
savus kopānākšanas pasākumus,
jo mūsu bibliotēkā vairākums
lasītāju ir strādājošie, kuriem
brīvais laiks ir tikai vakarpusē.
Šoreiz pie mums bija atbraukušas
Salacgrīvas sieviešu klubiņa Mežābele rokdarbnieces. Tā kā visu
oktobri bibliotēkā bija skatāma
viņu izstāde Par prieku sev un arī
tev, tad vēl pakavējāmies pie izliktajiem darbiņiem. Par saviem
meistarstiķiem pastāstīja Dace
Percova, Maija Zvejniece, Ruta
Birkenberga, Aija Zēģele un lielās tekstilmozaīkas tehnikā šūtas
segas autore Iveta Kalniņa. Izstādē varējām skatīt un priecāties
arī par Ilzes Holmas un Lailas
Oltes darinājumiem un gleznām.
Viņām – sveiciens un paldies no
mums!
Kā jau katrā bibliotēkas pasākumā, arī šoreiz neizpalika
sarunas par grāmatām. Oktobris bija dzejnieka Aleksandra
Čaka mēnesis, kad atzīmējām
viņa 115. jubileju. Sveču gaismā
mums katrai bija savs dzejolis
lasāms, savs atmiņu stāsts stāstāms par tikšanos ar Čaku skolas

gados. Noskaņai klausījāmies
dziesmas ar dzejnieka vārdiem,
uz brīdi baudot to laiku burvību
Rīgas ielās, nomalēs, krogos…
Jutāmies Čaka skarti!
Savukārt novembra sākumā
skaistu jubileju atzīmēja mūspusē visiem zināmā rakstniece,
tulkotāja un dzejniece Daina
Avotiņa. Viņas klātbūtnes sajūtu
uzbūrām, klausoties balss ierakstus no intervijām, tā iepazīstot
rakstnieces prozas darbus un tulkojumus. Lasītāji jau iecienījuši
viņas vēsturisko romānu triloģiju
Kad lausks cērt, Jūlija un Rūdis, kur gandrīz katram tēlam ir
prototips dzīvē un attēlotie notikumi risinās D. Avotiņas dzimtajās vietās. Tāpat mūsu bibliotēkā
ļoti lasīta ir grāmata Mani spēka
pīlari - stāsts par mūsu tautas
garīgajiem pīlāriem dzejniekiem
Ojāru Vācieti un Imantu Ziedoni.
Dzejai rakstniece pēdējos gados
vairs nepievēršas, sakot, lai tā paliek jaunajiem. Tikko izdoto jaunāko darbu Nezūdošā vērtība gan
mūsu bibliotēkā vēl atrast nevar,
bet drīzumā to iegādāsimies.
Turpmākās sarunas raisījās,
baudot līdzpaņemtos burciņu
kārumus. Viss pašu gatavotais

Pievakares sarunas Svētciema bibliotēkā noteikti turpināsies, aicinām pievienoties!

tika slavēts un apbrīnots. Sarunās, atklājot jaunus pavārmākslas
noslēpumus, aizdomājāmies, kā
plānojam savu brīvo laiku, kā paspējam vai nepaspējam visu plānoto padarīt, kā sajūtam prieku,
citus iepriecinot. Tā kā arī mūsu
sievām nav sveši rokdarbi un
vēlme darboties, vairakkārt tika
runāts par sadarbību. Novembra

otrajā sestdienā Salacgrīvā atsāksies tekstilmozaīkas šūšanas
apmācība, kur Mežābeles prasmīgajām rokdarbniecēm pievienosies divas svētciemietes. Prieks,
ka redzētie rokdarbi un salacgrīviešu aktivitātes mudināja mūs
turpmākajiem radošo darbu vakariem - jau pēc nedēļas trešdienas
vakara nodarbībā tapa pirmās de-

kupāžas tehnikā darinātas lādītes.
Šādi tikšanās un kopā darbošanās vakari iecerēti arī turpmāk.
Priecāsimies par idejām un ieteikumiem radošajām nodarbībām,
kā arī par svētciemiešu vēlmi
darboties!
Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja
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Sumina sportistus Salacgrīvas novadā
29. oktobrī Salacgrīvas kultūras namā
notika 2016. gada sporta sezonas noslēguma pasākums. Šajā svētku reizē sumināja
novada labākos sportistus. Vakara vadītāja
Mārīte Salmane neslēpa prieku par iespēju
sveikt sportistus un viņu trenerus: - Pateicamies sportistiem un viņu treneriem, kuri
ieguldījuši lielu darbu sportā un sasnieguši augstus rezultātus. Šogad apbalvošana
notiks nedaudz neierasti, tā būs mazliet
garāka nekā citus gadus, jo šovakar sumināsim visus novada sportistus, ne tikai
spartakiādes “Salacgrīva 2016.” uzvarētājus. Apsveikuma vārdus sportistiem un
viņu atbalstītājiem sacīja arī novada domes
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs: - Man ir
patiess prieks piedalīties šajā pasākumā,
jo šogad arī es startēju spartakiādē. Kā
man gāja, nestāstīšu, bet es spēlēju novusu. Šajā vakarā sirsnīgs sveiciens visiem!
Sportistu balles vienmēr ir kupli apmeklētas un es saprotu, kāpēc - nevienā citā
pasākumā nav tik daudz brīnišķīgu balvu
un tik interesantu cilvēku. Nākamajā gadā
sporta dzīvi mēs plānojam nedaudz citādāku, bet aktivitāšu mazāk nebūs. Esam
aktualizējuši jautājumu par peldbaseina
būvniecību Salacgrīvā. Lai to uzbūvētu
kvalitatīvi, efektīvi un racionāli, būs nepieciešams plānveidīgs un liels darbs. Plānojam nākamā gada otrajā pusē saņemt
investīcijas sporta bāzes attīstībai. Galvenais ir saglabāt sportisku garu, un to es
jums visiem arī novēlu!
Šajā vakarā godināja par 16 gadiem
vecākus sportistus, kuri sasnieguši labus
rezultātus un Latvijas čempionātā ieguvuši
godalgotas vietas. Viņi saņēma naudas prēmijas, kā to paredz nolikums par augstiem
sasniegumiem sportā. Jaunākie sportisti
balvas saņems Limbažu un Salacgrīvas
novada sporta skolas rīkotajā pasākumā
Limbažos.
Diplomus un balvas labākajiem pasniedza D. Straubergs, sporta un atpūtas
kompleksa Zvejnieku parks pārvaldnieks
Kristaps Močāns un šī vakara viešņa - Latvijas rekordiste šķēpmešanā, šobrīd labākā
šķēpmetēja Madara Palameika.
Par augstiem sasniegumiem sportā Salacgrīvā sumināja novadniekus vieglatlētus. Jolanta Liepiņa saņēma īpašo apbalvojums par 3. vietu Latvijas čempionātā
vieglatlētikā 10 km distancē. M. Palameika
viņai uzdāvināja kartīti ar savu autogrāfu.
Solveiga Zeltiņa tika uzteikta par 2. vietu
Latvijas čempionātā vieglatlētikā 400 m
barjerskrējienā, Asnāte Kalniņa - par 2.
vietu Latvijas čempionātā vieglatlētikā 4
x 200 m barjerskrējienā. Tika apbalvota
arī Asnātes un Solveigas trenere Rasma
Turka. Sportistus sveica arī Limbažu un
Salacgrīvas novada sporta skolas direktore
Diāna Zaļupe, sacīdama: - Asnāte ir viena
no mūsu labākajām un izcilākajām vieglatlētēm. Viņa startēs Eiropas U-18 čempionātā vieglatlētikā.

Nākamie, kurus apsveica šajā vakarā,
bija airētāji. Kanoisti Agniju Bērziņu sumināja par 1. vietu Latvijas čempionātā
kanoe airēšanā 500 m, Kristiānu Kacaru
- par 2. vietu Latvijas čempionātā kanoe
airēšanā 4 x 200 m. Savukārt smaiļotājas
Samanta Ganiņa, Anete Neretniece un Andija Megi saņēma atzinību par 3. vietu Latvijas olimpiādē smaiļošanā 500 m smailīšu
četriniekā. Kaspars Tīklenieks ieņēmis 2.
vietu Eiropas čempionātā U-23 smaiļošanā
200 m, viņš bija viens no Rio olimpiādes
pretendentiem, bet mazliet pietrūka. D. Zaļupe uzsvēra, ka salacgrīvieši var lepoties
ar Kasparu un viņa iegūto sudraba medaļu.
Māris Bergšteins ieguvis 4. vietu Latvijas olimpiādē smaiļošanā 1000 m, Dāvis
Melnalksnis 3. vietu Latvijas olimpiādē
smaiļošanā 200 m. Bet šie sportisti netiku
pie šādiem rezultātiem, ja viņiem nebūtu
treneru, stiprais atbalsta pleca, tālab arī
treneri Uldis un Kaspars Močāni saņēma
apbalvojumus. U. Močāns šajā vakarā tika
sumināts īpaši, jo viņam svinama apaļa 70. - jubileja. D. Zaļupe, uzrunājot Uldi,
sacīja: - Ne tikai jūs, salacgrīvieši, bet arī
limbažnieki sveic šajā skaistajā jubilejā
smaiļošanas un kanoe airēšanas aizsācēju Salacgrīvā! To viņš dara jau kādus 15
gadus ar mazu astīti. Pirms tam viņš vadīja sporta skolu Jūrmalā, tad atnāca uz
Salacgrīvu un uzsāka smaiļošanu un kanoe
airēšanu šeit. Sākot visu no nulles, viņš
sacīja”Man neko nevajadzēs, tikai pieņem
mani darbā!”. Tā es viņu pieņēmu un tā
mēs strādājam. Paldies par aizsākumu un
labajiem sasniegumiem! Savukārt U. Močāns atbildēja: - Nedomājiet, ka ar apaļām
jubilejām darbs beidzas! Nē, kamēr varēšu
aizvilkties līdz upei, es strādāšu! Bet treneris Kaspars Močāns izaudzinājis airētāju
Kasparu Tīklenieku. Paldies viņam par to!
Pateicība par augstiem sasniegumiem
florbolā tika Elizabetei Pavlovskai, viņa ieguvusi 1. vietu Latvijas čempionāta florbolā virslīgā sievietēm. Arī burātājs Kristers
Briedis un viņa treneris Kristaps Močāns
tika sveikti par labiem rezultātiem burāšanā Kristers saņēma apbalvojumu par 2.
vietu Latvijas čempionātā burāšanā Laser
standart olimpiskajā klasē pieaugušajiem.
Pateicoties mūsu burātāju aktīvajai darbībai un sasniegumiem, burāšanas programma ir akreditēta Limbažu un Salacgrīvas
novada sporta skolā.
Par augstiem sasniegumiem volejbolā
- 3. vietu Latvijas jaunatnes čempionātā pateicību saņēma trenere Mārīte Sakārne,
viņas audzēkņi apsveikumus saņems sporta skolas kopīgajā gada noslēguma pasākumā. Salacgrīvas vidusskolā ir atvērta klase
dambretes spēlē, bet Liepupē šim sporta
veidam ir senas un ļoti labas tradīcijas un
sasniegti labi panākumi - Eiropas čempionātā dambretē treneru Kārļa Ozola un Kārļa Treija audzēkņiem 2. un 3.vieta!
Augsti sasniegumi ir arī sportistiem,

Pasākums Valmieras
Olimpiskajā centrā
Sniegotā 2. novembra dienā Salacgrīvas vidusskolas 3.a klases skolēni, klases
audzinātāja un sporta skolotājs Jānis Cīrulis devās uz Valmieru, lai piedalītos grandiozā pasākumā. Vidzemes Olimpiskajā
centrā ar jauno dalībnieku sveikšanu un
esošo godināšanu atklāta Latvijas Olimpiskās komitejas organizētā projekta Sporto visa klase trešā sezona. Tajā iesaistās
82 jaunas klases - trešklasnieki, pārstāvot
73 izglītības iestādes visā Latvijā. Projekta
mērķis ir četru mācību gadu laikā mērķtiecīgi uzlabot skolēnu fizisko sagatavotību,
stāju, dot motivāciju sportot.
Pasākums tiešām bija grandiozs, pārdomāts, lai skolēniem šī diena būtu svētki
un paliktu ilgi atmiņā. Skolēnus uzrunāja
gan LOK prezidents Aldons Vrubļevskis,
LOK ģenerālsekretārs Žoržs Tikmers,

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, gan Izglītības ministrijas un Valmieras
domes pārstāvis. Atklāšanas ceremonijā
katra klase saņēma projekta Sporto visa
klase karogu, kas simbolizē viņu piederību projektam, savukārt Valmieras pilsētas
radošie jaunieši bija sagatavojuši interesantus un aizraujošus priekšnesumus, kas
priecēja atklāšanas pasākuma dalībniekus.
Bet pēc skaistiem svētkiem sekos nopietns
darbs - 5 sporta stundās nedēļā.
Lolita Valaņina,
skolotāja
3.a klases skolēni un sporta
skolotājs Jānis Cīrulis
Valmierā, pasākumā Sporto
visa klase

Šī gada Spartakiādes uzvarētājkomandu pārstāvji: Rimants Jirgensons (no kreisās) no
Zirnīšiem, Gunita Bisniece no Salacgrīvas novada domes, Gints Ronis no Grīvas un
Latvijas labākā šķēpmetēja Madara Palameika (otrā no labās) pēc apbalvošanas

kuru sacensības diemžēl nav iekļautas
Latvijas federāciju sarakstos. Tomēr tās ir
ne mazāk prestižas un mūsēji tajās guvuši
panākumus. Šajā vakarā īpašs paldies pienācās jātniecei Kitijai Kreišmanei, kura ierindojusies 6. vietā Igaunijas čempionātā.
Viņas trenere Laura Tomsone ir apbēdināta, jo Kitijas dalība Latvijas čempionātos ir
apgrūtināta - viņa pašreiz trenējas un strādā
Vilandē Igaunijā. - Mēs par viņu dzirdēsim
vēl ļoti daudz! - solīja Laura. Motobraucējs
Harijs Suharževskis šogad beidzot izcīnīja
čempiona titulu Superkausā jauniešu klasē. - Uz to es gāju deviņus gadus! - viņš
atzina
Salacgrīvas novadā ir daudz sporta klubu un biedrību, kuras organizē dažādas
sacensības un piedalās tajās. Paldies tovakar tika basketbola klubam Salacgrīva,
kas atsācis sacensības Latvijas čempionāta
LBL3 divīzijā. Tāpat paldies jātnieku klubam Fenikss, futbola klubam Salacgrīva,
kas startēja Latvijas čempionāta 2. līgā. vīriešu volejbola komandai un Aldim Riekstiņam, kurš reanimē Salacgrīvā volejbola
tradīcijas. Pateicība pienācās arī biedrībai
Smiltis pa gaisu, florbola klubam Veixmes
un biedrībai Sprints A. Un šī bija īstā reize,
lai pateiktu paldies treneris Mārim Bergšteinam, kurš divas reizes nedēļā kopš jūnija vada bezmaksas nodarbības sportotgribētājiem. Liels paldies viņam par to!
Kad bija sumināti labākie sportisti un
pateikts paldies sporta klubiem un biedrībām, pienāca laiks uzzināt, kura komanda
šogad uzvarējusi spartakiādē Salacgrīva
2016. Pirms paziņot labākos, Mārīte Salmane informēja, ka šī bija septiņpadsmitā
un pēdējā novada spartakiāde tādā formātā
kā līdz šim. Viņā sacīja: - Komandu kapteiņi zina, cik grūti ir nokomplektēt komandu,

cik laika un nervu tas prasa… Nākamajā
gadā sacensības šajos sporta veidos būs,
bet nedaudz citā formātā. Mēs nekur nepazudīsim! Šī gada spartakiādē piedalījās
sešas komandas, līdz beigām gan tika četras. 6. vieta Liepupes komandai, 5. - Procel sports, 4. - Zvejnieku parka komandai
(kapteine M. Salmane). Savukārt 3. vieta
Salacgrīvas novada domes komandai (kapteine Gunita Bisniece), 2. - Ginta Roņa
vadītajai Grīvas komandai, bet 1. vietā šogad komanda Zirnīši, kuras kapteinis bija
Rimants Jirgensons. Šīs spartakiādes laikā
noskaidrotas arī labākās sportistes un sportisti. Dāmu konkurencē trešā labākā bija
Sabīne Veide no Grīvas, otrā Zane Berdaškēviča no Salacgrīvas novada domes komandas, bet labākā - Solveiga Zeltiņa no
Zirnīšiem. Vīriešu sacensībā 3. - Kaspars
Neimanis no novada domes, 2. - Māris
Grāvītis un 1. - Dāvis Melnalksnis no Zirnīšiem.
Ļoti interesanta un sirsnīga bija tikšanās ar šī vakara īpašo viešņu - šķēpmetēju
M. Palameiku, kura piedalījās organizētajā
atjautības spēlē un atbildēja uz vakara vadītājas jautājumiem. Prombraucot Madara
atzina, ka, viesojoties Salacgrīvā, guvusi
pozitīvas emocijas: - Noteikti atcerēšos šo
tikšanos. Salacgrīvieši ir atvērti, sirsnīgi
un silti cilvēki. Jūtos šeit kā savējā, ne viešņa. Man patīk atklāt jaunas vietas, satikt
interesantus un brīnišķīgus cilvēkus.
Pozitīvā noskaņojumā Salacgrīvas kultūras namā pagāja šī gada sportistu noslēguma pasākums. Paldies visiem - vakara
organizētājiem, vakara viešņai M. Palameikai, grupai Galaktika, grupai Benefice
un, protams, pašiem sportistiem. Lai izdodas!
Ilga Tiesnese
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Pārsteigumu un kontrastu zeme Meksika
Starptautiskā folkloras festivālu un
tautas mākslas organizāciju padome (International Council of Organizations for
Folklores Festivals and Folk Art -CIOFF)
ir UNESCO dalīborganizācija, kas reizi
četros gados rīko Folkloriādi. CIOFF ir
milzīga loma pasaules miera stiprināšanā
un sadarbības veicināšanā starp dažādu
tautu cilvēkiem.
Šogad Folkloriāde notika pārsteigumu
un kontrastu zemes Meksikas dažādos
reģionos. Latviju Folkloriādē pārstāvēja folkloras kopa, kurā bija apvienojušies
folkloras kopu vadītāji un dalībnieki no
Vidzemes, Kurzemes, Latgales, Zemgales
un Rīgas, pavisam 24. Mēs gan muzicējām, gan dziedājām, gan dancojām paši,
tāpat iesaistījām skatītājus. Lai varētu
sagatavot kopēju programmu, satikāmies
Rīgā, kur izdziedājām, izspēlējām, izdancojām un salikām programmu, ko izpildīt
Folkloriādē, lai prezentētu Latviju pasaulē.
Pasākumi notika:
l no 30. jūlija līdz 7. augustam Zakatekā
(Zacatecas);
l no 8. līdz 12. augustam Tamaulipas reģionā Viktorijā;
l no 13. līdz 14. augustam Mehiko pilsētā.
Ceļojums sākās 28. jūlijā no Rīgas lidostas, kad devāmies 12 stundu lidojumā pāri
okeānam uz Mehiko, pēc tam pavadījām
14 stundu ceļā ar autobusu pāri visai Meksikai uz Folkloriādes vietu.
Zakatekas pilsēta atrodas 3000 m virs
jūras līmeņa, laika starpība 8 stundas, tāpēc ļoti izjutām pārmaiņas. Meksikā mūs
sagaidīja spoža saule, daudz augļu un ļoti
sirsnīgi cilvēki, lai gan naktīs bija dzirdami šāvieni un vietējie zināja stāstīt, ka
šeit ir ļoti nemierīgi, bet tas nemazināja
prieku būt šeit un pārstāvēt mūsu Latviju
pasaulē. Folkloriādē uzstājās dalībnieki
no 50 valstīm no visas pasaules ar saviem
tērpiem, rokdarbiem, dziesmām, dejām.
Krāsu, rakstu kontrasts bija fantastisks no ļoti mierīgiem toņiem līdz spilgtiem,
žilbinošiem akcentiem, kas ļoti iederējās
Zakatekas vecpilsētas ielās. Pārsvarā bija
dejotāji, tāpēc mēs vairāk izcēlāmies ar
savu dziedāšanu. Festivālā piedalījās arī
mūsu tuvākie kaimiņi no Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Krievijas….
Atklāšana notika ļaužu pārpildītā pilsētas stadionā, kur jutāmies kā Olimpiskajās spēlēs. Katras valsts delegācija gāja
apkārt visam stadionam, kur mums uzgavilēja skatītāji skandējot Letonia, Letonia.
Mēs savukārt atbildējām ar dziesmām vai
dažādām kustībām. Pēc tam sekoja iespaidīgs koncerts, kurā tika atspoguļota
visa Meksikas vēsture no pirmsākumiem
līdz mūsdienām. Atklāšana noslēdzās ar
kopā dziedātu dziesmu, grandiozu salūtu
un svētku vakariņām. Vakariņās koncertu

sniedza Meksikas kolektīvi.
Festivāla rīkotāji bija tik ļoti pacentušies, ka mums neatlika laika atpūtai.
Koncerts sekoja koncertam, mēģinājumi,
gājieni, prezentācijas, intervijas mijās ar
inaugurācijām, kultūras objektu atklāšanu… Un tā katru dienu! Bet, pateicoties
mūsu grupas dalībnieku neatlaidībai,
mums izdevās noorganizēt dažu muzeju
un piramīdu apmeklēšanu.
Toties sadzīves apstākļi mums bija ļoti
labi, sākot jau ar sagaidīšanu un apsardzi.
No viesnīcas drīkstējām iziet tikai apsarga
pavadībā. Dodoties uz koncertiem ārpus
pilsētas, mūs pavadīja konvojs ar trim bruņotiem karavīriem. Gulējām četrzvaigžņu
viesnīcās. Izcila virtuve, daudz augļu, dabīgās sulas, izcila ūdens apgāde! Un vietējo iedzīvotāju mīlestība mūs pavadīja ik
uz soļa. Vienīgi bija problēma ar komunikāciju, jo viņi runā spāņu valodā un ļoti
sliktā angļu valodā. Vēl
viņi ir ļoti nesteidzīgi
un reizēm izbraukšana
kavējās par stundu, bet
ikviens prot svinēt svētkus un uzņemt viesus.
Viens no neaizmirstamākajiem piedzīvojumiem bija gājiens pa
vecpilsētas ielām līdz
koncerta norises vietai
pilsētas centrālajā laukumā pie katedrāles, kur
bija uzcelta liela skatuve. Skatītāji bija pilsētas iedzīvotāji ar savām
ģimenēm, viņi ieradās,
līdzi ņemot saliekamos
krēslus, paklājus. Ļaudis
kā mūris bija izvietoju- Koncerts teātrī

Noslēguma koncerts Zakatekas uz lielās skatuves

šies ielas abās pusēm un uzgavilēja gājiena
dalībniekiem ar tādu prieku un sajūsmu,
ka aizmirsās, ka ārā ir +40 grādi un mums
mugurā ir tautastērps pilnā komplektā.
Pirmais koncerts bija skatītāju pārpildītajā Zakatekas teātrī, kur sniedzām stundu garu koncertu. Teātrī laba akustika,
laba apskaņošana, gaismas, ļoti atsaucīga
publika. Mums izdevās aizraut skatītājus
un koncerta izskaņā publika aplaudēja,
kājās stāvot. Bija arī vairāki izbraukuma
koncerti, piedalījāmies jaunas svētku norises vietas atklāšanā, kur iestādījām koku.
Starp svētku dalībniekiem tika noorganizētas sacensības futbolā. Ieguvām jaunus
draugus no Taiti, Meksikas un Portugāles.
Mājas pārbraucām ar gandarījumu par
paveikto, ka tika izveidota jauna folkloras
kopa, kur pārstāvēti visi folkloras žanri un
visi Latvijas novadi. Veiksmīgi pārstāvējam Latviju Pasaules Folkloriādē Meksikā, veicinot Latvijas tēlu pasaulē!
Mēs turpināsim sadarbību, lai pēc četriem gadiem atkal varētu piedalīties Pasaules Folkloriādē, kas notiks Baškortostānas Republikā.
Zenta Mennika
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2016. gada 19. oktobra sēdes
lēmumu Nr. 406 (protokols Nr. 13; 24.2.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11

2016. gada 30. novembris

PIELIKUMS Nr. 1

Salacgrīvas novada domes 2016. gada 19. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 11

Saistošie noteikumi par
Salacgrīvas novada teritorijas
kopšanu un būvju uzturēšanu

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 43. panta pirmās daļas 5. un 6. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk
tekstā - noteikumi) nosaka kārtību,
kādā kopjama Salacgrīvas novada
administratīvā teritorija un uzturamas tajā esošās ēkas un būves.
2. Noteikumos lietoto terminu
skaidrojums:
2.1. apstādījumi - visas ar augiem
(t.sk. kokiem) dabīgā vai mākslīgā
ceļā apaugušas platības ārpus meža
zemes. Apstādījumi ietver parkus,
mežaparkus, dārzus, skvērus, ielu
apstādījumus, nogāžu nostiprinājumus, pagalmu un būvju apstādījumus u.c.;
2.2. apstādījumu uzturēšana nozīmē koku un krūmu sakopšanu, sauso
un bīstamo zaru izzāģēšanu, atvašu
nogriešanu, koka vainaga veidošanu
(veicot ar koka vainagošanu saistītus darbus, aizliegts samazināt koka
lapotnes masu vairāk par 20%, kategoriski aizliegta koku galotņošana
jeb stabošana);
2.3. bīstams koks - koks ar vizu
āli redzamiem bojājumiem: dabas
apstākļu rezultātā iztrupējis (vairāk
nekā 80%), aizlūzis, sašķelts, daļēji
sasvēries ar aprautu vai paceltu sakņu sistēmu, pilnīgi izgāzies, nokaltis
vai citādi bīstams koks;
2.4. iebrauktuve (nobrauktuve) attiecīgi aprīkots ceļa (ielas) elements, kas paredzēts transportlīdzekļu piekļūšanai no ceļa (ielas)
braucamās daļas līdz ceļam (ielai)
piegulošajai teritorijai un īpašumam;
2.5. piegulošā teritorija - īpašumam piegulošās publiskā lietošanā
esošā teritorija (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālāji
līdz brauktuves malai);
2.6. publiskie apstādījumi - apstādījumu teritorija uz pašvaldības vai
valsts zemes, kā arī uz privātā īpašuma zemes, ja īpašnieks atļauj to
publisku lietošanu;
2.7. sakopšana - nozīmē tīrības uzturēšanu, atbilstoši vispārpieņemtām sanitārajām normām, nepieļaujot atkritumu, zaru, metāllūžņu vai
būvgružu uzkrāšanos;
2.8. zāliens - ar zālaugiem apaugusi,
neatkarīgi no īpašuma piederības;
2.9. regulāra zāliena pļaušana zāliena pļaušana ne retāk kā divas
reizes sezonā: pirmo reizi līdz 1. jūnijam, otro reizi līdz 1. septembrim,
bet kopumā nepieļaujot, ka apdzīvotās vietās zāliena garums pārsniedz
15 cm, bet ārpus apdzīvotām vietām
40 cm, izņemot teritoriju, kas tiek
izmantota lauksaimniecības vajadzībām;
2.10. namu teritorija - nekustamais
īpašums, kas sastāv no zemes gabala un uz zemes gabala atrodošas nedzīvojamās ēkas (būves).
3. Noteikumi ir saistoši visām juridiskajām un fiziskajām personām
neatkarīgi no tā, vai īpašums ir vai
nav reģistrēts Zemesgrāmatā vai
Nekustamā īpašuma valsts kadastra
reģistrā.
II. Nekustamo īpašumu un tiem
piegulošo teritoriju uzturēšana
un kopšana
4. Nekustamā īpašuma un tam piegulošo teritoriju uzturēšanu un kopšanu nodrošina nekustamā īpašuma
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
5. Noteikumu 4. punktā minētās
personas nodrošina:
5.1. namu teritorijā - teritorijas sakopšanu, regulāru zālienu nopļaušanu, apstādījumu uzturēšanu;
5.2. nekustamā īpašuma piegulošās
teritorijas kopšanu: regulāru zālienu

pļaušanu līdz 10 metriem, mērot no
zemes gabala līdz brauktuves malai,
neieskaitot ietvi un veloceliņus;
5.3. nekustamā īpašuma piegulošās
teritorijas ietvju tīrīšanu, nepieļaujot atkritumu (tajā skaitā bioloģiski
noārdāmo - nokritušo koku lapu un
zaru) uzkrāšanos, grāvju un caurteku uzkopšanu, nepieļaujot grāvju un
caurteku aizsērēšanu;
5.4. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
teritorijas ietvju, celiņu un piebraucamo ceļu, ja nepieciešams, arī citu
teritoriju attīrīšana no sniega un ledus, parādoties apledojumam - pretslīdes materiālu kaisīšana uz ietvēm, celiņiem un piebraucamajiem
ceļiem katru dienu līdz plkst. 8.00.
III. Vispārīgās prasības būvju
uzturēšanai
6. Noteikumu 4. punktā minētās
personas nodrošina sniega un ledus
notīrīšanu no balkoniem, lodžijām,
būvju jumtiem, lāsteku nolaušanu,
lai nepieļautu sniega un ledus krišanu no jumtiem, dzegām, ūdens
notekcaurulēm un balkoniem; situācijās, kad tiek apdraudēta gājēju un
transportlīdzekļu drošība, nodrošināma bīstamo vietu norobežošana,
steidzami veicot pasākumus sniega, ledus un lāsteku novākšanai no
brauktuves, lietojot visus iespējamos drošības līdzekļus.
IV. Ēku numurzīmju izvietošanas
kārtība
7. Pie vienas no adresācijas objekta
ēkām jābūt ēkas numurzīmei, kas
izvietojama pie ielas fasādes.
8. Ja ēka atrodas atstatu no ielas dārzā vai pagalmā -, ēkas numurzīme izvietojama uz žoga vai atsevišķa 1,2 m augsta staba.
9. Ēkas numurzīme izvietojama
2,0 - 2,5 m augstumā no zemes labi
redzamā vietā.
10. Ēku numurzīmēm jābūt labā tehniskā un vizuālā stāvoklī.
11. Ēku numurzīmes dizains saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
12. Ēkas īpašnieka maiņas gadījumā
numurzīmes informācija nomaināma viena mēneša laikā.
13. Uz ēkas numurzīmes norādāms:
13.1. ielas nosaukums;
13.2. ēkas numurs;
13.3. ēkas piederība:
13.3.1. nekonkretizējot īpašnieka
personu, ēkas piederība norādāma
šādi:
13.3.1.1. privātīpašums;
13.3.1.2. valsts īpašums;
13.3.1.3. pašvaldības īpašums;
13.3.1.4. kopīpašums;
13.3.2. konkretizējot īpašnieka personu, norāda ēkas īpašnieka vārda
pirmo burtu un uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu.
V. Īpašie noteikumi
14. Salacgrīvas novada pašvaldība
nodrošina:
14.1. piegulošo teritoriju kopšanu
pie tiem nekustamajiem īpašumiem,
kuru īpašnieki saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem pilnībā vai
daļēji ir atbrīvoti no īpašumam piegulošās teritorijas kopšanas pienākumiem;
14.2. nekustamā īpašuma piegulošā
teritorijā esošo gājēju ietvju, attīrīšanu no sniega un ledus, parādoties
apledojumam - pretslīdes materiāla
kaisīšanu.
15. No noteikumu 5.2. - 5.3.apakšpunktā uzliktajiem pienākumiem
var tikt atbrīvoti viendzīvokļa māju,
kas netiek izmantotas saimnieciskajai darbībai, īpašnieki, kas ir trūcīgas vai maznodrošinātas personas,
ja šīs personas ir:
15.1. vientuļi pensionāri, kas ir per-

sonas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, kuriem nav kopīgas deklarētās
dzīvesvietas ar citām pilngadīgām
personām;
15.2. vientuļi pensionāri, kuriem
nav kopīgas deklarētās dzīvesvietas
ar citām pilngadīgām personām;
15.3. pensionāri, kas ir personas ar
1. vai 2. grupas invaliditāti, kuriem
ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar
personām, kas ir pensionāri vai personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti.
16. Lai saņemtu saistošo noteikumu
15. punktā noteiktos atvieglojumus,
personai jāvēršas Salacgrīvas novada domē ar attiecīgu iesniegumu.
Salacgrīvas novada domes izpilddirektors viena mēneša laikā no
dienas, kad pašvaldībā saņemts personas iesniegums, pieņem lēmumu
par nekustamā īpašuma īpašnieka
atbrīvošanu no saistošo noteikumu
5.2. - 5.3. apakšpunktā uzlikto pienākumu pildīšanas uz laiku, kas nepārsniedz 1 (viena) gada termiņu.
17. Ja atvieglojuma saņēmējam ir
zuduši apstākļi, kas ir par pamatu
atvieglojuma saņemšanai, viņam ir
pienākums 3 darba dienu laikā par
to paziņot Salacgrīvas novada domei.
18. Personas, kuru nekustamajiem
īpašumiem piegulošās teritorijas
platība ir lielāka par pusi no nekustamā īpašuma platības, var saņemt
pašvaldības palīdzību nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas
kopšanā.
19. Pašvaldības palīdzība nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā pēc nekustamā īpašuma īpašnieka izvēles var būt:
19.1. pašvaldības pienākums kopt
nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas daļu, kuras platība
pārsniedz pusi no nekustamā īpašuma platības;
19.2. cita veida sadarbība nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā (piemēram, pašvaldības pienākumu nodrošināt lapu
izvešanu u.tml.).
20. Lai saņemtu saistošo noteikumu 19. punktā minēto palīdzību,
personai jāvēršas pašvaldībā ar iesniegumu, norādot vēlamo sadarbības veidu nekustamajam īpašumam
piegulošās teritorijas kopšanā.
21. Salacgrīvas novada domes izpilddirektors viena mēneša laikā no
dienas, kad pašvaldībā saņemts personas iesniegums, pieņem lēmumu
par saistošo noteikumu 19. punktā
minētās palīdzības sniegšanu par
sadarbību nekustamajam īpašumam
piegulošās teritorijas kopšanā.
VI. Noteikumu izpildes kontrole
un administratīvā atbildība par
saistošo noteikumu neievērošanu
22. Kontrolēt noteikumu izpildi un
sastādīt administratīvā pārkāpuma
protokolus atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgi Salacgrīvas novada
pašvaldības kārtībnieki.
23. Par saistošajos noteikumos noteikto prasību, neievērošanu, izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu - fiziskām personām līdz
70 euro, juridiskām personām līdz
140 euro.
VII. Noslēguma jautājums
24. Atzīt par spēku zaudējušiem Salacgrīvas novada domes 2016. gada
18. maija saistošos noteikumus
Nr. 5 Saistošie noteikumi par Salacgrīvas novada teritorijas kopšanu
un būvju uzturēšanu.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs

PIELIKUMS Nr. 2

Salacgrīvas novada domes 19.10.2016. lēmumam
Nr. 406 (protokols Nr.13; 24.2.§)
Saistošo noteikumu Nr. 11 Saistošie noteikumi
par Salacgrīvas novada teritorijas kopšanu un
būvju uzturēšanu paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
Norādāmā informācija
raksta sadaļas
1. Projekta nepiecie- Likuma Par pašvaldībām pirmās daļas 5. un 6. punktā
šamības pamatojums noteiktas pašvaldības tiesības izdot saistošos noteikumus par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu un
par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves,
izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji,
caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai) kopšanu. Ar
šiem saistošajiem noteikumiem tiek atzīti par spēku
zaudējušiem 2010. gada 21. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 10 “Par ēku, būvju, īpašuma teritorijas un tiem
piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju kopšanu
un uzturēšanu Salacgrīvas novadā”, tāpēc nepieciešams pieņemt jaunus, normatīviem aktiem atbilstošus
saistošos noteikumus, kuros ir arī noteikti pašvaldības
līdzdalības pienākumi piegulošās teritorijas uzturēšanā un atvieglojumi noteiktu personu kategorijām.
2. Īss projekta satura Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikta kārtība,
izklāsts
kādā Salacgrīvas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā nodrošina teritoriju sakopšanu un sanitārās
tīrības uzturēšanu, apstādījumu aizsardzību, būvju uzturēšanu, ēku numurzīmju izvietošanas kārtību. Saistošajos noteikumos ir noteikti pašvaldības līdzdalības
pienākumi piegulošās teritorijas uzturēšanā un atvieglojumi noteiktu personu kategorijām..
3. Informācija par
Pēc pašreiz spēkā esošo apsaimniekošanas līgumu
plānoto projekta
cenām gadam papildus izdevumi sastāda apmēram
ietekmi uz pašvaldī- 3800 euro.
bas budžetu
4. Informācija par
Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz uzņēmējplānoto projekta
darbības vidi pašvaldības teritorijā.
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Nav notikušas.
konsultācijām ar
privātpersonām

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2016. gada 30. novembris

Ekoskolu Rīcības dienas
Salacgrīvas vidusskolā
No 7. līdz 13. novembrim Salacgrīvas vidusskolas skolēni iesaistījās Ekoskolu globālās rīcības
dienās ar dažādām aktivitātēm, lai
pievērstu skolēnu un apkārtējās
sabiedrības uzmanību globālām
problēmām. Izvēlētā tēma bija
Par tīru Baltijas jūras piekrasti, jo Salacgrīvas novads, Salac
grīvas vidusskola atrodas jūras
krastā. Tāpēc šis jautājums ir ļoti
aktuāls.
Skolēnu brīvlaikā daļa 3.a klases skolēnu apmeklēja DIC Ziemeļvidzeme, kur skolēniem bija
nodarbība par klimata izmaiņām,
ledāju kušanu un to, kā tā ietekmē
ekosistēmu, kādi ir ledāju kušanas
iemesli. Bet pats galvenais - ko
cilvēki var darīt, lai tas nenotiktu. Kā saglabāt, kā prasmīgāk un
apdomīgāk izmantot dabas resursus? Skolēni savu darbošanos
pēc tam varēja vērot Re:TV. 3. 4. klašu skolēniem kopā ar Ziemeļvidzemes vadītāju Intu Somu
bija nodarbība par norisēm dabā
visos četros gadalaikos, skolēni
iepazinās ar piktogrammām, ko
var ieraudzīt dažādos dabas objektos, mācījās to nozīmi. 7. novembra klases stundas tēma visā
skolā bija Baltijas jūra sākas tavā
mājā. Skolēni diskutēja, skatījās
videofilmas, gatavoja plakātus
par to, ko katrs varam darīt Baltijas jūras un tās piekrastes ekosistēmas saglabāšanā. Vizuālās
mākslas stundās skolēni zīmēja,
aplicēja, veidoja kolāžas Baltijas jūras piekraste pēc 5, 10, …
gadiem. Pēc jūras piekrastes apmeklējuma mazie 1.b klases skolēni teica, ka viņi vēlas saglabāt
Salacgrīvas piekrasti tādu, kāda tā
ir tagad - tīra, neizpostīta, sakopta.
Ir izveidoti jauni celiņi, soliņi. Atliek tikai pašiem būt apdomīgiem,
izturēties pret apkārtni, pret cilvēku radīto saudzīgi. Redzēto un savas izteiktās vēlmes viņi parādīja
kolektīvā darbā. Radošie darbi un
plakāti ir apskatāmi skolas gaiteņos. Daļa vidusskolas audzēkņu
devās uz tikšanos pie Salacgrīvas

ostas pārvaldnieka, lai iztaujātu
par ostā ienākušo kuģu ietekmi uz
vidi.
Skolēni piedalījās arī pasākumā JIC Bāka. Rīcību dienu laikā
skolā notika arī Mārtiņdienas tirgus, kurā varēja iegādāties gan
mājās spiestas sulas un gatavotus
našķus, gan pašgatavotas rotiņas,
apsveikuma kartītes un citas interesantas, pašu rokām gatavotas
lietas.
Nedēļas noslēgumā skolēni
piedalījās Vidzemes 7. Patriotiskās dzejas festivālā Latvji, brauciet jūriņā!, kurā ik pa brīdim
kāds no viesiem aizskāra tēmu par
Baltijas jūras aizsargāšanu, tās bagātību saglabāšanu. Bet 7. klases
skolniece Diāna Zmičerevska piedalījās Rīcības dienu noslēguma
pasākumā Rīgā - JVR programmas atklāšanas nodarbībā.
Par skolā notiekošajām Ekoskolu rīcības dienām tika informēti visu audzēkņu vecāki, kuriem
tika nosūtīts skolas ekopadomes
sagatavots materiāls Ko tu vari
darīt Baltijas jūras labā?. Skolēnu sagatavotie informatīvie plakāti tiks izlikti apskatei Salacgrīvas
pilsētas bibliotēkā, lai liktu aizdomāties par videi tik nozīmīgiem
jautājumiem arī sabiedrībai.
Pēc pirmklasnieku izteiktajām
domām par piekrastes saglabāšanu gribas pieminēt un skolēniem
lūgt atcerēties dokumentālās filmas Before The Flood galvenā
varoņa Leonardo di Kaprio vārdus: - Tu esi labākā pēdējā cerība
Zemei.

Cilvēks bez ietekmes
Ekoskolu globālās rīcības dienās Latvijas Platforma attīstības
sadarbībai sadarbībā ar partneriem
reģionos piedāvāja filmu mēnesi domātājiem Ko sēsi, to pļausi.
5. novembrī viņi ciemojās arī Salacgrīvas JIC Bāka. Pasākumu varēja apmeklēt ikviens interesents,
kuram nav vienaldzīga attieksme
pret apkārtējā vidē notiekošo.
Nodarbības laikā skatījāmies
dokumentālo filmu Cilvēks bez
ietekmes. 2009. gādā veidotājā
filmā rakstnieks un vides aizstāvis Kolins Bevans ar savu ģimeni
vienu gadu veica eksperimentu dzīvojot Ņujorkas centrā, centās
neatstāt ietekmi uz vidi. Tas nozīmēja, ka viņi ēda pārtiku, kas neatrodas tālāk par 400 km no viņu
dzīvesvietas, neizmatoja tualetes
papīru, pārvietojās tikai ar velosipēdiem un kājām, aizveda televizoru, veidoja kompostu (dzīvoklī
speciālā kastē ar sliekām), nepirka
avīzes, neizmantoja liftus, negāja
uz restorāniem. Pēdējos 6 mēnešus viņi arī atslēdza elektrību - tas
nozīmēja, ka bija jāatsakās no
ledusskapja, gaismas, veļas mazgājamās mašīnas un pārējam elektroniskajām ierīcēm. No sākuma
gāja grūti, bet gada beigās viņi jau
bija pieraduši pie šādas ikdienas

un secināja, ka daļu no šiem ieradumiem varētu turpināt. Tomēr
nācās atzīt, ka ir lietas, bez kurām
nevar iztikt.
Pasākuma sākumā apspriedām
lietas, bez kurām mēs varētu un
nevarētu iztikt, piemēram - vai
varētu iztikt bez veļas mazgājamās mašīnas vai ēšanas ārpus mājas? Šādi jautājumi lika padomāt,
kas tomēr ir svarīgāks un vai mēs
varētu iztikt bez ikdienā ierastām
lietām, izprotot, ka tās ietekmē
globālo sasilšanu. Filmas beigās
mēs apspriedām galveno jautājumu - vai indivīds var kaut ko
mainīt? Secinājām, ka iespējams
rosināt citus un pierādīt, ka kāda
ideja ir iespējama, bet līdz galam
visu izmainīt nevar. Viens cilvēks
citiem var likt aizdomāties, bet
ne vienmēr cilvēki uztvers to no
pietni.
Uz pasākumu bija ieradušies
Salacgrīvas vidusskolas ekoskolas koordinatore un ekopadomes
pārstāvji. Ļoti žēl, ka bija tik maz
apmeklētāju, jo apskatītā problēma ir aktuāla, gan runājot par globālo sasilšanu, gan domājot par
apkārtējo vidi.
Diāna ZMIČEREVSKA,
Salacgrīvas vidusskolas
ekopadomes pārstāve

l
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Konkurss Ziemas rota 2016
Salacgrīvas novada dome vēlas akcentēt svētku
rotājumu nepieciešamību gada tumšajā laikā. Tas
raisa prieku novada iedzīvotājiem, tūristiem un
caurbraucējiem, veicina arī sakoptas, labiekārtotas,
videi draudzīgas dzīves un darba telpas veidošanu
Salacgrīvas novadā. Tālab tiek organizēt konkursu
Ziemas rota 2016. Aicinām pieteikties!
Konkursa dalībnieki
Objektu pieteikt un pieteikumu iesniegt var
ikviens Salacgrīvas novada savrupmāju un dārza
māju, lauku sētu īpašnieks, uzņēmējs vai jebkura
cita persona, kura pieteikumu saskaņojusi ar īpašnieku. Konkursā var piedalīties, bet godalgoti netiks konkursa Ziemas rota 2015 visu nomināciju
pirmo vietu laureāti.
Konkursa nominācijas:
privātmāja;
daudzdzīvokļu mājas - māju kooperatīvi;
uzņēmums vai sabiedrisks objekts, vai darījumu
un pakalpojumu objekts;

l
l
l

l speciālbalvu par interesantu ideju, piemēram,
īpašu Ziemassvētku eglīti, skaisti noformētu balkonu u.tml. konkursa vērtēšanas komisijas var piešķirt pēc sava lēmuma.

Konkursa noteikumi
l Pieteikumu (brīvā formā) par piedalīšanos līdz
19. decembrim iesniedz Salacgrīvas novada domes klientu apkalpošanas centrā personīgi vai pa
telefonu 64071973, tajā norādot īpašuma adresi un
īpašnieka kontaktinformāciju - vārdu un tālruņa
numuru.
l Objektu vērtēšana notiek līdz nākamā gada 6.
janvārim.
l Ar naudas balvām katrā nominācijā apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus, piešķirot pirmajai vietai 140,
otrajai 100, trešajai 70 un speciālbalvai - 50 EUR.
l Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks Ainažos, Starptautiskajai sieviešu dienai veltītā svētku
ballē 2017.gada 11. martā.
Aicinām pieteikties!

Konkurss sabiedriskajiem palīgiem

Valsts valodas centrs aizsargā valsts valodas lietotāju tiesības un intereses, sekmē valodas kultūrvides sakārtošanu
un veicina latviešu valodas funkcionēšanu.
Vai vēlaties sniegt savu artavu latviešu valodas stiprināšanai un attīstībai? Valsts valodas centra izveidotā Sabiedrisko palīgu institūta mērķis ir sniegt iespēju Latvijas iedzīvotājiem saņemt plašāku informāciju un
individuālas konsultācijas par Valsts valodas likuma nozīmi un tā ievērošanu.
Valsts valodas centrs izsludina konkursu Par Valsts valodas centra sabiedriskajiem palīgiem un aicina pieteikties enerģiskus un atbildīgus SABIEDRISKOS PALĪGUS!
Ja jūs labprāt strādātu ar cilvēkiem, esat pacietīgs/-a, kā arī jūs saista darbs ar latviešu valodas jautājumiem,
piesakieties un kļūstiet par daļu no Valsts valodas centra komandas!
Galvenie pienākumi jūsu dzīvesvietas reģionā būs:
l konsultēt personas par valsts valodas lietojumu publiskajā vidē;
l palīdzēt izprast Valsts valodas likumu;
l izskaidrot veidus, kā iespējams novērst Valsts valodas likuma pārkāpumus.
Prasības pretendentiem/-ēm:
l sasniedzis/-gusi 21 gada vecumu;
l augstākā izglītība;
l latviešu valoda - dzimtā vai valsts valodas zināšanas ir augstākā līmeņa 2. pakāpē (C2).
Mēs piedāvājam:
l apmācību par Valsts valodas likumu un tā piemērošanu, latviešu valodas kultūras jautājumos un saskarsmes
psiholoģijā;
l kompensāciju par ceļa izdevumiem braucienam uz biroju vienreiz ceturksnī;
l pieredzējušu darbinieku atbalstu;
l praktisku pieredzi jomas interesentiem.
Pieteikties ir vienkārši!
Gaidīsim no jums:

PIETEIKUMU ar norādītu:
1. konkursa nosaukumu;
2. pretendenta/-es personas datiem;
3. kontaktinformāciju.

+

Dzīves gājumu jeb CV

Konkurss ir beztermiņa, tādēļ pieteikties pretendenti var jebkurā laikā, nosūtot pieteikumu un CV
elektroniski uz e-pastu personals@vvc.gov.lv, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu
Valsts valodas centram Eksporta ielā 6, Rīgā, LV-1010.

Paziņojums par detālplānojumu nekustamajos īpašumos Roņi
(kadastra Nr. 66600130026), Roņi (kadastra Nr. 66600130024), Roņi 2
(kadastra Nr. 66600130025) Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
Salacgrīvas novada dome informē, ka 2014. gada 19. martā uzsāktajam detālplānojumam nekustamajos īpašumos
Roņi (kadastra Nr. 66600130026), Roņi (kadastra Nr. 66600130024), Roņi 2 (kadastra Nr. 66600130025) Liepupes
pagastā, Salacgrīvas novadā ir grozīts darba uzdevums ar Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 394 Par detālplānojuma nekustamajos īpašumos «Roņi» (kadastra Nr. 66600130026), «Roņi» (kadastra Nr. 66600130024), «Roņi 2»
(kadastra Nr. 66600130025) Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā darba uzdevuma grozījumiem.
Detālplānojums uzsākts ar 2014. gada 19. marta domes lēmumu Nr. 86 Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajos īpašumos «Roņi» (kadastra Nr. 66600130026), «Roņi» (kadastra Nr. 66600130024), «Roņi 2» (kadastra Nr. 66600130025) Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā.
Detālplānojuma mērķis ir:
1) precizēt atļauto izmantošanu, apvienot trīs zemes vienības vienā zemes vienībā, piekļuves nodrošināšana jaunizveidotajai zemes vienībai;
2) apbūves noteikumu detalizācija;
3) infrastruktūras plānošana (satiksmes, inženierkomunikācijas un citas infrastruktūras izvietošana).
Detālplānojuma teritorija:
Roņi (kadastra Nr. 66600130026), Roņi (kadastra Nr. 66600130024), Roņi 2 (kadastra Nr. 66600130025) Liepupes
pagastā, Salacgrīvas novadā.

Detālplānojuma ierosinātāji: SIA ZS Invest, Gunta Razumeja (saistību pārņēmēji – Artūrs Razumejs, Arnis Kursītis).
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Jubilāriem
Katru dienu no jauna,
Katru dienu kā pirmoreiz
Elpot, mīlēt un smiet,
Un sevi kā dzietu
Pret sauli un lietu
Dzīt
Atkal rīt
No jauna kā pirmoreiz.

(V. Aizupe)

Sveiciens svētkos! Svinēsim tos ar mīļiem
vārdiem, siltiem glāstiem un mīlestību!

3. DECEMBRĪ 1500
SALACGRĪVAS
BIBLIOTĒKĀ
TIKŠANĀS AR AUTORI

GUNU ROZI

Salacgrīvā decembrī

4.XII 16.00 otrās egles iedegšana - Bluķa vakars
				
kopā ar folkloras kopu Cielava.
Vēlams ierasties ķekatu maskās pie veikala top!
6.XII 19.30 erudīcijas spēle Salacgrīvas prātnieks
10.XII 16.00 Ziemassvētku garīgās mūzikas
labdarības koncerts Cerības gaisma.
Piedalās kamerkoris Cantamus, solisti,
koklētāju ansamblis un vīru kvartets.
Ieeja par ziedojumiem
11.XII 16.00 trešās egles iedegšana mūzikas vakars. Kopādziedāšana ar
Rūtu Dūdumu un Jāni Ķirsi.
Gardumi no Salaveča maisa Bocmaņa laukumā
			17.00 Ziemassvētku dziesmu dziedāšana un
cienāšanās ar kora gardajām
piparkūkām - Lielsalacas ev. lut.
baznīcā

2016. gada 30. novembris

Lielsalacas
ev. lut. baznīcā

3. decembrī pl. 16.00
viduslaiku mūzikas koncerts sveču gaismā
VENI EMMANUEL.
Piedalās grupa SCHOLA CANTORUM RIGA,
vad. G. Prānis.
Ieeja par ziedojumiem (no 2 EUR).

8.XII 13.00
Decembrī
Decembrī
Decembrī

14.XII
Decembrī
No 19.XII
22.XII 14.00
Decembrī

22.XII 15.00
Decembrī
Decembrī

Pastāvīga izstāde
(foto arhīvs)
Decembrī
No 20.XII
20. - 31.XII
Decembrī

Guntars Prānis - rata lira
Grupa Schola Cantorum Riga (vad. Guntars Prānis)

11. decembrī pl. 17.00
Ziemassvētku dziesmu sadziedāšanās un
cienāšanās ar kora Dvēseles dziesma
gardajām piparkūkām.
21. decembrī pl. 9.00
Ziemassvētku svētbrīdis Salacgrīvas vidusskolas
kolektīvam.
24. decembrī pl. 15.15.
kora Dvēseles dziesma Ziemassvētku ieskaņas
koncerts,
pl. 16.00
Svētvakara dievkalpojums
13.XII 19.00 koncerts Meklētāja Roze.
Piedalās Ilze Dzenīte, Ainārs Rubiķis,
Rēzija Kalniņa, Jānis Aišpurs un
Ilze Ķuzule-Skrastiņa.
				
Ieeja - 10 vai 12 EUR
17.XII 14.00 Ziemassvētku pasākums senioriem
				
Ar baltu prieku
20.XII 19.00 Ziemassvētku mistērija SARGā eņģeli.
Piedalās Visa veida versijas (teksts),
Katrīna un Dāvis Borozdini (mūzika),
Aija Upīte (deja).
Ieeja par ziedojumiem
26.XII 12.00 Ziemassvētku pasākums bērniem
				
Kopā jautrāk! Ieeja 7 EUR,
ielūgumus iegādāties kultūras namā
līdz 20. decembrim
31.XII 23.50 2017. gada sagaidīšana un svētku
salūts - laukumā pie kultūras nama
1.I
0.30 balle, spēlē grupa Tālbraucēji.
Ieeja 3 EUR

Decembris bibliotēkās
Datums
3.XII 15.00
5.- 23.XII

Lielsalacas ev.lut. baznīcā
3. decembrī 16.00
viduslaiku mūzikas koncerts
VENI EMMANUEL

Pasākums
Tikšanās ar grāmatas 101. kilometrs autori Gunu Rozi
Anitas un Gunta Ozolu fotodarbu izstāde Uzziedēja pasaulīte…
Pasākums lasītāju klubiņa Vārds dalībniekiem
Kad zemi apmirdz Ziemassvētku zvaigznes,
Lai mūsu sirdīs iemājo balts prieks.
Ziemassvētku laiks - brīnumu laiks!
Pasākums bērnudārza Randa audzēkņiem
(..) tāpat, kā stūrmanim kuģis jānotur kursā, man sava dzīve jānotur
sirdsapziņā. Zigmundam Skujiņam - 90
Izstādes
l Pirms iededz sveci egles zarā,
dedz svētku liesmu sirdī savā. (S. Vasiļevska)
l Mīlestība samazina pasaules izmērus. Garīdzniekam,   
     sabiedriskajam darbiniekam Jurim Rubenim - 55
Radošā pēcpusdiena bērniem Rūķojamies, draiskojamies,
darbojamies
Svētku egle bibliotēkas lasītājiem
Novadnieces Astras Tomsones izšuvumu gleznu  izstāde Mani sapņu
zirgi...
Klāt Ziemassvētki...
Literatūras izstādes
l Lieli un mazi dzejolīši svētku priekam;
l Gaišai svētku noskaņai (veltījums Ziemassvētkiem);
l Rakstnieks Zigmunds Skujiņš - rakstnieks savādais, no citiem
laikiem (veltījums rakstnieka 90. jubilejai)
Ziemas Saulgriežu ieskandēšana kopā ar Liepupes pagasta etnisko
tradīciju kopu Skale
Jaunieguvumu - nozaru un daiļliteratūras - izstāde
Ievērojamu cilvēku dzīves jubilejas decembrī

Fotoreportāža par Tūjas bibliotēkas un Zinību centra notikumiem,
pasākumiem 2016
Latvju spēka zīmes - stienietes Olgas Šišļaņikovas gleznas/izšuvumi
Literatūras izstādes
Ziemas saulgriežos Dvēselē iedēsti svecītes liesmu, ar kuru tu vari
caur puteņiem iet. (L. Bērze)
Siržu zagļa uznāciens - virtuozajam prozas stilistam, rakstniekam
Zigmundam Skujiņam - 90
Gada noslēguma pasākums

Redaktore Ilga Tiesnese.
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, LV-4033, tālr. 64071987, 26545574,
e-pasts: ilga.tiesnese@salacgriva.lv
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Liepupes bibliotēka
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Programmas koncepcijas pamatā ir muzikāli vizuāls uzvedums, kurā skanēs gan viduslaiku
gregoriskie un ambroziskie dziedājumi, gan agrīnās daudzbalsības
repertuārs. Tas viss viduslaikos
skanējis klosteros un katedrālēs.
Šoreiz repertuārā izmantoti vairāki unikāli Monseratas klostera
(Spānija) dziedājumi, kas Latvijā
vēl nekad nav skanējuši.
Tāpat īpašajam klostermūku
vokālam pievienosies unikālā viduslaiku instrumenta rata liras
skanējums. Šis instruments interesantā veidā savienos seno viduslaiku mūziku ar tradicionālās
mūzikas pasauli. Tas bieži lietots
viduslaiku klosteros, taču šodien
sastopams ļoti reti, un Salacgrīvā būs viena no pirmajām iespējām Latvijā dzirdēt tā savdabīgo,
skaisto skanējumu.
Ansamblis Schola Cantorum
Riga dibināts 1995. gadā gregorisko dziedājumu autentiskas interpretācijas apguvei, taču aizvadītajos gados izaudzis par vokālo
grupu ar ļoti plašu repertuāru.
Līdzās gregoriskajam korālim tas
kopj arī citu stilistisko virzienu

mūziku, ieskaitot laikabiedru radīto. Schola Cantorum sastāvā ir
profesionāli mūziķi. Pamatā ansamblis sniedz sakrālās mūzikas
koncertus, taču labprāt piedalās
arī dievkalpojumos. Sadarbībā ar
ansambli radušies un pirmatskaņoti daudzi jauni darbi. Pēdējos
gados bijusi sadarbība ar komponistiem Rihardu Dubru, Niku Gothamu, Anitru Tumševicu, Dainu
Klibiķi, Geraldu Ekertu, Renāti
Stivriņu, Rihardu Zaļupi u.c. Schola Cantorum Riga bieži dzied
dažādās Latvijas baznīcās. Daudzas programmas ir īstenotas Rīgas Domā. Koncertdarbības ceļi,
turklāt ar lieliem panākumiem,
veduši uz Vāciju, Austriju, Beļģiju, Šveici, Norvēģiju, Igauniju un
citurieni. 2000. un 2003. gadā ansamblis piedalījās starptautiskajā
gregorisko dziedājumu festivālā
Vato pilsētā Beļģijā.
Ansambli vada Rīgā un Austrijā izglītību ieguvušais diriģents un
muzikologs, senās mūzikas pētnieks Guntars Prānis, kurš reizē ir
arī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors.
www.scholariga.com

GRANDEG - Latvijas metālapstrādes ražošanas uzņēmums,
kas jau vairāk nekā 20 gadu mērķtiecīgi specializējas modernu,
automātisku granulu apkures katlu projektēšanā un ražošanā,
aicina darbā Ainažos
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BILANCSPĒJĪGU (VIENĪGO)
GRĀMATVEDI
Prasības:
l augstākā izglītība ekonomikā vai finansēs;
l zināšanas LR grāmatvedības un nodokļu likumdošanā;
l vismaz 3 gadu pieredze bilancspējīga grāmatveža amatā (pieredze
ražošanas vai būvniecības sfērā tiks uzskatīta par priekšrocību);
l precizitāte darbu izpildē, centīgums un augsta atbildības sajūta;
l labas komunikācijas spējas, attīstīta loģiskā domāšana;
l spēja un vēlme ātri apgūt jaunas iemaņas un zināšanas;
l vēlme augt un attīstīties kopā ar uzņēmumu.
Darba pienākumi:
l pilna grāmatvedības cikla veikšana uzņēmumā (kvalitatīva
grāmatvedības uzskaite atbilstoši LR likumdošanas un normatīvo aktu
prasībām; ikmēneša grāmatvedības atskaišu un finanšu pārskatu
sagatavošana un iesniegšana valsts institūcijām, gada pārskatu
sastādīšana; uzņēmuma darbības rādītāju analizēšana utt.).
Piedāvājam:
l dinamisku darbu Latvijā atpazīstamā ražošanas uzņēmumā;
l profesionālās pilnveides iespējas;
l kvalifikācijai atbilstošu konkurētspējīgu atalgojumu;
l darba vietu Ainažos.
Lūdzu sūtiet savu pieteikumu un CV ar norādi Grāmatvede/-is
uz e-pastu personals.atlase@gmail.com. Informācija pa tālruni 27650165.

Korģenes bibliotēkā

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks virzīti uz 2. atlases kārtu - darba
interviju.
Pretendentiem, kuri nav tikuši līdz 2. atlases kārtai, pateicamies par atvēlēto laiku un izrādīto interesi strādāt mūsu uzņēmumā. Vēlam panākumus
turpmākajos darba meklējumos.

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

