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 16. novembrī Salacgrīvā tika 
svinēta dubultjubileja - ne vien 
valsts 95. dzimšanas diena, bet 
arī par 10 gadiem jaunākās Sa-
lacgrīvas pilsētas astoņdesmit-
piecgade. 
 Pēcpusdienā Salacgrīvas no-
vada domes priekšsēdētājs Dag-
nis Straubergs rīkoja pieņem-
šanu, uz ko bija ielūgti pilsētas 
politiķi un sabiedriski aktīvi cil-
vēki, arī labi sadarbības partneri. 
 Pēc pāris stundām uz lielo 
svētku koncertu bija aicināts 
ikviens salacgrīvietis un pilsē-
tas draugs. Pašvaldības vadītājs 
visus klātesošos tā arī uzrunāja: 
- Mīļie draugi! Viņš pieminēja 
pārskatāmā pagātnē Salacgrīvu 
vadījušos pilsētas galvas: Jāni 
Ramatu, Ivaru Kalniņu, Rudīti 
Miebolti, Uldi Pūsildu, uzsverot 
viņu nopelnus pilsētas augšup-
ejā. Tomēr, viņaprāt, galvenie 
dzīves veidotāji ir salacgrīvieši, 
kuri ģenerējuši daudz dažādu 
ideju un īstenojuši labas lietas. 
D. Straubergs pieminēja Salacas 
promenādes būvniecību. Tai bi-
jis ļoti liels atbalsts - daudzi tai 
atnesuši savu akmeni. - Tas ir 
simboliski. Mūsu cilvēki ir gata-
vi pilsētu darīt labāku, neprasot, 
kāds katram personīgi no tā būs 
labums. Priekšsēdētājs uzsvēra 
arī attiecību lielo spēku, piemi-
not sadarbības partnerus ārval-
stīs. Pasākuma dalībnieki veltīja 
skaļus aplausus klātesošajam 
Salacgrīvas Goda pilsonim Nr. 1 

Arturam Kristiansenam no Han-
devitas Vācijā. Viņš savā uzrunā 
izteica prieku, ka katrā Salacg-
rīvas apmeklējumā redz tās at-
tīstību. Salacgrīviešus jubilejās 
sveikt bija ieradušies arī partneri 
no Hēdemēstes Igaunijā, aplie-
cinot, ka viņiem vēl ir daudz 
ideju, ko īstenot kopā ar kaimi-
ņiem. Pasākumā piedalījās arī 
visjaunākie Salacgrīvas draugi 
no Gabalas Azerbaidžānā. - Mēs 
lepojamies, ka mūsu draudzības 
pilsēta ir Salacgrīva, un saska-
tām lielas perspektīvas mūsu sa-
darbībai, - viņi teica. 
 Arī koncertā piedalījās savē-
jie - Salacgrīvas kultūras nama 
kolektīvi un liepupieši. To arī 
vadīja vietējais - aktieris Andris 
Bulis. Kopumā sarīkojums bija 
ļoti sirsnīgs un reizē varens, ko 
īpaši varēja izjust noslēgumā. To 
novērtēja daudzi klātesošie, sa-
kot, ka tas ir augstas raudzes. Un 
pat ballē spēlēja savējie - Lauku 
muzikanti, tāpēc lielajā zālē dejo-
tājiem pat bija par šauru. Todien 
arī atklāja fotobiedrības Salac-
grīva fotoizstādi Svētki.
 Neraugoties uz svinīgo un 
jauko gaisotni, pasākumam ilgu 
laiku pietrūka tāda kā punkta uz 
i. Visiem bija zināms, ka tovakar 
godinās Salacgrīvas Goda pilso-
ni Nr. 3, bet tas nenotika un ne-
notika. Tiesa, koncerta vadītājs 
jau bija brīdinājis par godināmā 
ķibelēm ar lidojumu. Un tā gluži 
neordināri sanāca, ka īpaši svinī-

Latvijai – 95, Salacgrīvai – 85

Salacgrīvas Goda grāmatā parakstās trešais mūsu pilsētas Goda 
pilsonis - Salacgrīvas Klasiskās mūzikas festivāla mākslinieciskais 
vadītājs, Mocart Kvartet un Virtuozi Moskvi pirmā vijole Aleksejs 
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Savējo pašdarbības kolektīvu koncerts radīja lepnumu un patiesu svētku sajūtu

 - Salacgrīvā visi dzīvojam, cits citam 
garām staigājam, pie ielām, cilvēkiem 
mēs raduši, bet daudzi fakti prātiem zu-
duši. Ar šādiem vārdiem 13. novembrī 
Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu 
centrs (JIC) Bāka atklāja viktorīnu Ko 
es zin’ pa’ Salacgrīv?. Patriotiskā pasā-
kuma laikā, kad Latvijas valsts svinēja 
95. dzimšanas dienu, bet Salacgrīvas 

pilsēta atzīmēja 85. jubileju, pirmizrāde 
notika arī jauniešu veidotajai dokumentā-
lajai fi lmiņai Daudz laimes, Salacgrīva!. 
Tā tapusi, pateicoties Bākas, Salacgrīvas 
iedzīvotāju un tūristu atbalstam, ierunājot 
savu novēlējumu pilsētai un tās iedzīvo-
tājiem. 
 23 minūšu garās fi lmas mērķis bija 
sveikt Salacgrīvu un tās iedzīvotājus 

85. jubilejā, radot piederības sajūtu savai 
pilsētai un aicinot izjust lepnumu ne tikai 
par vietu, kurā dzīvojam vai viesojamies, 
bet priecāties arī par cilvēkiem, kuri dzī-
vo Salacgrīvā. Videomateriāli tapuši gan 
darbdienās un brīvdienās, gan Jūras svēt-
ku un festivāla Positivus norises laikā.
 JIC Bāka novēl ikvienam ticēt sev, sa-
vai pilsētai un kopīgiem spēkiem veidot 

pilsētas dzīvi un vidi tādu, par ko priecā-
jamies un ar lepnumu varam teikt Nekur 
nav tik labi kā mājās – Salacgrīvā!.
 Video varat apskatīt Salacgrīvas nova-
da mājaslapā www.salacgriva.lv.

Marta Dance,
JIC «Bāka» 

jaunatnes lietu speciāliste

Daudz laimes, Salacgrīva!

gais brīdis šoreiz iekrita pasāku-
ma lustīgajā daļā. Pēc pirmajiem 
valceriem zālē pēkšņi iestājās 
klusums un sāka liegi skanēt vi-
jole - tas bija jaunā Salacgrīvas 
Goda pilsoņa Alekseja Lundina 
sveiciens klātesošajiem valsts un 
pilsētas jubilejā. Pēdējiem akor-
diem izskanot, cilvēki cēlās kā-
jās un sumināja Salacgrīvas Kla-
siskās mūzikas festivāla māksli-
niecisko vadītāju, kurš šo titulu 
nopelnījis tieši ar šo savu no-

darbi. - Tas bija brīnišķīgi, mēs 
baudījām katru vijoles skaņu, -
atzina novada domes priekšsē-
dētājs D. Straubergs, pasniedzot 
A. Lundinam pilsētas Goda pil-
soņa nozīmi un aicinot parakstī-
ties īpašā grāmatā. Goda pilsoņa 
titula ieguvējs tajā latviski ie-
rakstīja: - Liels paldies! Viņš arī 
savu pateicības runu sāka ar pāris 
teikumiem latviski, apliecinot, 
ka ir lepns un laimīgs, saņemot 
augsto apbalvojumu. - Man ir 

tikai 2 vietas pasaulē, kur jūtos 
patiesi laimīgs, un viena no tām 
ir Salacgrīvā. Šis apbalvojums 
man dod stimulu strādāt tā, lai 
Salacgrīvas Klasiskās mūzikas 
festivāls kļūtu vēl labāks, - at-
zina tikko titulētais Salacgrīvas 
Goda pilsonis. Viņš kopā ar savu 
kundzi koncertmeistari Tatjanu 
Fedosejevu klātesošajiem veltīja 
arī pāris skaņdarbu. 

Regīna Tamane
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 26. oktobrī Salacgrīvas novada ļaudis 
pulcējās Duntes tautas namā ikgadējā Ra-
žas ballē, kas aizvien notiek rudens noga-
lē, kad lauku cilvēkiem darba solis kļuvis 
vieglāks. Šoreiz sarīkojumā arī izvētīja, 
cik zelta graudu sabiris konkursa Sakop-
tākā sēta apcirknī, un sumināja novadā 
glītāk uzturēto īpašumu saimniekus. Vēr-
tēšanas komisija vasarā aplūkoja konkur-
sam pieteiktās lauku sētas, savrupmājas un 
uzņēmumus Ainažos, Salacgrīvā, pilsētu 
lauku teritorijās un Liepupes pagastā. 
 Sveicot uzvarētājus, novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Jānis Cīrulis pa-
stāstīja, ka komisija sakoptākos īpašumus 
vērtēja pēc noteiktiem kritērijiem. Tikai 
saskaitot punktus, kļuva skaidri laureāti. 
Viņi saņēma 100 latu balvu no pašvaldības 
un plāksnītes, kas liecina, ka īpašums šo-

gad atzīts par sakoptāko novadā. 2. vietas 
ieguvējiem pasniedza Ls 80, trešās - Ls 50 
naudas balvas.
 Par skaistākajām lauku sētām vērtēša-
nas komisija atzina divus īpašumus Mēr-
niekos, 1. vietu piešķirot Ritas Semjono-
vihas Pāžkalniem, 2. - Vēsmas Lejnieces 
Mežstrautiem. 3. vietu šajā nominācijā ie-
guva Daces Strazdiņas Jūrmalas Salacgrī-
vas pagastā. Sakoptāko savrupmāju nomi-
nācijā pirmās godalgas saņēma ainažnieki. 
Par laureātu atzīts Genadija Ponkratenko 
īpašums. 2. vietu komisija piešķīra Raitim 
Staškunam, 3. - tūjietim Ojāram Kirštei-
nam. Uzņēmumu konkurencē uzvarētājas 
tituls tika īpašnieces Egitas Lauskas ne-
sen atjaunotajai Liepupes muižai. 2. vie-
tu ieguva salacgrīvieši - Pērnavas ielas 
14. nama daudzdzīvokļu īpašumu biedrība 

Ražas ballē Liepupē sveic 
sakoptāko īpašumu saimniekus

Sakoptāko sētu 
īpašnieki Rita 
Semjonoviha 
un Genadijs 
Ponkratenko 
saņēma goda 
plāksni par sa-
koptākā īpašu-
ma nosaukuma 
piešķiršanu

Vilnītī svin svētkus Latvijai un Salacgrīvai

un valdes priekšsēdētāja Lauma Zirdziņa. 
Par 3. sakoptāko atzīta Edmunda Birken-
berga z.s. Kraukļi Salacgrīvas pagastā. At-
zinības rakstus ieguva svētciemiete Iveta 
Kalniņa Ziedlejās, tūjiete Vieda Skultāne 
Akmeņos, AS Brīvais vilnis Salacgrīvā 
un Lienes Preimanes viesu nams Vecmui-
ža Tūjā. Ar speciālbalvu vērtētāji uzteica 
Jāņa Ata Krūmiņa Zeltiņus Liepupē. Tur 
īpašumā nav ēkas, bet radīts interesants 
mājvietas iekārtojums. 
 Suminot uzvarētājus, J. Cīrulis viņiem 
sacīja sirsnīgu paldies un aicināja ikvienu 
domāt, kā sakoptāko sētu konkursu darīt 
aizvien labāku un savu novadu - glītāku. 
Konkursa dalībniekus un visus klāteso-
šos sveica 2 kolektīvu kopkoris. Dziedāja 
Liepupes pagasta Pernigele un viņu viesi - 
Latvijas izdevniecību jauktais koris Burt-
nieks. 
 Vēlāk konkursa laureāti R. Semjonovi-
ha un G. Ponkratenko atzina, ka īpašumus 
kopj ne jau sacensību dēļ. To viņi dara 
savam, ģimenes, radu un draugu prie-
kam. Turklāt pie skaistas vides pierod un 
pašiem kopējiem tā vairs nešķiet pārstei-
dzoša. Genadijs arī piebilda, ka īpašuma 
apkārtni nevar vien beigt iekārtot. Tas, 
viņaprāt, ir nepadarāms darbs - tāpat kā 
Rīgas celšana. - Ne viss izdodas, ne katrs 
augs iesakņojas, bet tieši tas ir interesan-
ti. Izlamājies pie sevis un turpini strādāt. 
Ja viss ritētu kā pa diegu, būtu garlaicīgi. 
Man šķiet, ka cilvēki, kuriem nav dārzu, ir 
apdalīti, - viņš prātoja. 
 Savukārt Rita uzsvēra, ka viņas apsaim-
niekotais īpašums atrodas upes krastā, - tik 
skaistā vietā, ka tur vairāk jāatrod dabas 
piedāvātās rozīnītes. Kopjot lauku sētas 
apkārtni, paiet viss Ritas brīvais laiks. 
Viņa labprāt arī brauc ekskursijās, kur var 
aplūkot dārzus un gūt pieredzi. Abi laure-
āti atzinās, ka augstais novērtējums sagā-
dājis patīkamas emocijas.
 Jau vairākus gadus Ražas ballē notiek 
Zaptu konkurss-degustācija. Šoreiz tas ri-

tēja ar moto Lai visa pasaule tad redz un 
brīnās!. Tajā piedalīties ar visu iespējamo 
veidu pašgatavotiem ievārījumiem, dārze-
ņu un augļu konserviem u.c. brūvējumiem 
varēja ikviens balles apmeklētājs. Zaptu 
konkursa vērtētājos iesaistījās visi, kuri 
vēlējās iepriecināt garšas kārpiņas un no-
degustēt, ko čaklie saimniekotāji salikuši 
savos pagrabos. Uzvarētājus noteica bal-
sojums. Lielāko ievērību izpelnījās vietējo 
cilvēku produkcija. Galveno balvu ieguva 
Kaut kas pie pankūkām, ar ko konkursā 
piedalījās Digna Čuikova un Verners Kris-
tiansens. 1. vieta tika umurdzietes Inas 
Kiseļovas Plūmēm ar šokolādi, 2. - Ineses 
Dārznieces Variācijām par āboliem, bet 
3. - limbažnieces Ainas Krūzes gurķiem. 
Veicināšanas balvu ieguva vietējā amatier-
teātra ģimene ar brūvējumu Sīrups kafi jai. 
Degustētāji atzinību veltīja arī Gailīšu ģi-
menes Plūmīšu brīnumam. Taču tā gatavo-
tāja Ingrīda darbojās balsu skaitīšanas ko-
misijā un ētisku apsvērumu dēļ no balvas 
atteicās par labu citiem. Laureāti labprāt 
dalījās pieredzē, kā tapuši viņu brūvējumi. 
Viņi izteicās, ka šajā mākslā kopēšana nav 
iespējama, jo produkti, kaut gatavoti pēc 
tās pašas receptes, vienādi neiznāk ne vai-
rākām saimniecēm, ne pašiem. 
 Ballētājus izklaidēja Liepupes pagasta 
amatierteātris, kas vietējā interpretācijā iz-
rādīja populāro televīzijas šovu Saimnieks 
meklē sievu. Tajā puiša Maigoņa izraudzī-
tās pretendentes mēģināja pēc taustes no-
teikt sīknaudas monētu summu, apveltīja 
savu potenciālo līgavaini ar mīļvārdiņiem 
un darināja viņam avīžpapīra tērpus. 
 Starp ballētājiem rosījās mākslinieks, 
karikatūrists un komiksu autors Kristaps 
Auzenbergs, kurš ballē bija piestājis ceļā 
uz dzimto pusi - Salacgrīvu. No māksli-
nieka rokām interesenti dāvinājumā sa-
ņēma momentkarikatūras. Balle jautrā 
gaisotnē turpinājās kopā ar grupas Kan-
toris 04 mūziķiem.

Aija Sedliņa

Īpašu interesi svētku dienās izraisīja vecāku 
un bērnu kopdarbībā tapusī instalāciju iz-
stāde Mana Salacgrīva, kurā skatāmi dažādi 
pilsētas infrastruktūras objekti rotaļu konkursu, lai papildinātu mācību 

materiālo bāzi bērnu iepazīstināšanai ar 
Salacgrīvu, Salacgrīvā populārām profe-
sijām, novada ievērojamākajām vietām. 
Konkursā piedalījās gandrīz visas skolotā-
jas, iesniegtie darbi izcēlās ar jaunām ide-
jām, bagātīgu izziņas materiālu un materiā-
la estētisko noformējumu. Svinīgā koncer-
ta Mana dziesma Salacgrīvai laikā iestādes 
vadītāja Dace Vilemsone novērtēja skolo-
tāju ieguldīto darbu, izsniedzot pateicības 
un atzinības. Īpašu atzinību guva Žannas 
Līdakas, Ilgas Ūdres, Agitas Krūmiņas, 
Maijas Treimanes, Kristīnes Zabrovskas, 
Anitas Koidu un Līgas Šrenkas izstrādātās 
spēles un mācību metodiskie materiāli!
 Svētku laikā iestādes vestibilā tika iz-
veidots bērnu vecāku profesiju koks. Nav 
noslēpums, ka bērni ļoti maz zina par savu 
vecāku nodarbošanos un uz jautājumu  Kur 
strādā tava mamma un tētis? skan atbilde 
Darbā!. Uz jautājumu Ko tava mamma un 
tavs tētis darbā dara atbilde ir Strādā!. 
Lai aktualizētu Salacgrīvā strādājošo dar-
bu, godinātu dažādus arodus un pievērstu 
bērnu uzmanību, cik daudzveidīgas specia-
litātes pastāv, tika veidots profesiju koks. 

 Pirmsskolas izglītības iestādē Vilnītis 
Latvijas 95. un Salacgrīvas 85. dzimšanas 
dienu atzīmēja ar plašu koncertu Mana 
dziesma Salacgrīvai, skolotāju pašgata-
voto didaktisko spēļu un rotaļu konkursu 
Dzimtais novads, Salacgrīvā strādājošo 
ļaužu profesiju koka veidošanu un insta-
lāciju izstādi Mana Salacgrīva, kur vecāki 
kopā ar bērniem savos darbos bija izveido-
juši novada ievērojamākās vietas.
 Bērni dziesmās, dzejoļos un dejās godi-
nāja savu dzimteni, tautu, tautas tradīcijas, 
savu ģimeni. Koncertā skanēja arī PII Vil-
nītis skolotājas Agitas Krūmiņas dzeja par 
Latviju un Salacgrīvu. Svētku kulmināci-
jas brīdī ar krāsainām gaismiņām uz zāles 
centrālās sienas izgaismojās Latvijas kon-
tūra, Salacgrīvas vieta kartē, Rīga. Svētku 
noskaņa un lepnums par Latviju, par Sa-
lacgrīvu pārņēma visus klātesošos. Paldies 
mūzikas skolotājām Andai Ristamecei un 
Ingai Gobai par ieguldīto darbu koncerta 
sagatavošanā!
 Sagaidot valsts svētkus, PII Vilnītis or-
ganizēja pašgatavoto didaktisko spēļu un 

Reiziņu ģimene izstādei izveidojusi vecās 
skolas Krasta ielā 44 maketu, klāt pievieno-
jot stāstu par skolas vēsturi

Populārāko profesiju vidū jāmin celtnieki, 
pārdevēji, skolotāji, dažādu nozaru medicī-
nas darbinieki, mājsaimnieces, strādnieki, 
dažādu nozaru mehāniķi, uzņēmēji. Inte-
resanti, ka bērnu vecāku vidū ir arī uni-
kālu profesiju pārstāvji - fontu tehnologs 
fotogrāfs un bioloģiskās lauksaimniecības 
eksperts! Svarīgi bērniem paskaidrot, ka 
katra profesija ir nozīmīga, sabiedrībai no-
derīga un cienījama, bet pats galvenais, lai 
katrs cilvēks varētu izvēlēties profesiju un 
dzīvē darīt darbu, kas pašam visvairāk pa-
tīk. 
 Īpašu interesi svētku dienās izraisīja 
vecāku un bērnu kopdarbībā tapusī instalā-
ciju izstāde Mana Salacgrīva. Te atveidoti 
nozīmīgi infrastruktūras objekti – veikali, 
Statoil, kultūras nams, skola, stadions u.c., 
dabas objekti, piemēram, Kleinu ģimenes 
veidotās randu pļavas. Popovu ģimene da-

rinājusi Salacgrīvas simbolu – ģerboni uz 
augsta postamenta. Reiziņu ģimene izvei-
dojusi vecās skolas Krasta ielā 44 make-
tu, klāt pievienojot stāstu, ka skola sākusi 
darbu 1921. gada rudenī dibinātāja un tau-
tas skolotāja Hermaņa Eidemaņa vadībā. 
1925. gadā noticis pirmais izlaidums ar 
6 absolventiem. Izstādē uzmanību pie-
saista Kļusu un Rubeņu ģimenes veidotās 
bākas, Kalniņu ģimenes luterāņu baznīcas 
makets, Endu ģimenes osta, Kalniņu ģi-
menes māja un vēl, un vēl... Liels paldies 
visām ģimenēm, kas piedalījās šajā izstā-
dē, par sagādāto prieku bērniem un visiem 
citiem, kam ļauts šo brīnumu aplūkot! Jāat-
zīmē, ka interese par izstādes eksponātiem 
joprojām nav zudusi, un katru dienu tā tiek 
aplūkota atkal un atkal! 

Ligita Dambe,
vadītājas vietniece izglītības jomā 

Vilnīša audzēkņu un viņu vecāku veidotās izstādes Mana Salacgrīva eksponātus var apska-
tīt arī tagad
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 22. novembrī Salacgrīvas kultūras namā 
notika projekta Sabiedrība ar dvēseli no-
slēguma pasākums. Tajā piedalījās gan 
vērtēšanas komisija, gan atbalstīto pro-
jektu iesniedzēji. Konkurss Sabiedrība ar 
dvēseli Salacgrīvā norisinājās otro gadu 
un šogad tā 50% fi nansējumu nodrošināja 
nīderlandiešu biedrība Koninklijke Neder-
landsche Heidemaatschappij (KNHM) un 
50% Salacgrīvas novada dome. Kopējais 
pieejamais fi nansējums 1 projekta īsteno-
šanai bija līdz 1000 eiro.
 Atklājot pasākumu, projektu koordina-
tore Solvita Kukanovska sacīja: - Šovakar 
kopā aicinājām konkursa «Sabiedrība ar 
dvēseli 2013» uzvarētājus, tos, kuri saska-
tīja iespēju, uzrakstīja projektu un, saņē-
muši fi nansējumu, īstenoja savu ideju. Šī 
ir īstā reize pastāstīt, kā gājis, padalīties 
pieredzē un gūt jaunas idejas nākamajam 
gadam. Salacgrīvas novada domes priekš-
sēdētājs Dagnis Straubergs, kurš bija šo 
projektu vērtēšanas komisijas priekšsē-
dētājs, rezumējot paveikto, uzsvēra: - Šo-
dien esam šeit, lai sveiktu labākos no la-
bākajiem. Ir noslēdzies kārtējais projektu 
vērtēšanas posms. Pavisam tika iesniegti 
7 projekti, no kuriem atbalstīti 5. Komi-
sija neatbalstīja Liepupes vidusskolas un 
Ainažu pamatskolas projektus, bet paš-
valdība līdzekļus šo projektu īstenošanai 
atrada savā budžetā. Savukārt KNHM 

pārstāvis Latvijā Niko Opdams atcerējās, 
ka nebijis viegli vērtēt, jo apskates dienā 
ļoti lijis. Tomēr viņam vienmēr patīkami 
redzēt projektu rezultātus.
 Sabiedrība ar dvēseli konkursā tika at-
balstītas idejas, kas nāca no sabiedrības un 
nebija saistītas ar pašvaldības objektiem. 
Sabiedrība ar dvēseli atbalstīja 5 projek-
tus: Intelekts brīvā dabā, Labiekārtošanas 
darbi Viļņu ielā 9, Pēdējais laiks jumta 
remontam un dzīvespriecīgākai mūsu ik-
dienai, Bērnu brīvdienu namiņš Svētciemā 
un Salacgrīvas novada dzīvnieku aizsar-
dzības biedrības Mūsu ķepas teritorijas 
labiekārtošanas projekts. 
 Kā veicies, projektus īstenojot, stāstīja 
un rādīja visi to realizētāji. Pirmā sava pro-
jekta Intelekts brīvā dabā īstenošanu pre-
zentēja vietējo iedzīvotāju iniciatīvu grupa 
Mēs Salacgrīvai. Viņi labiekārtoja pagal-
mu Sila ielā 2, izveidoja un uzstādīja neik-
dienišķu, bet ikdienā pieejamu komplektu 
ar četriem soliņiem un galdu, kurā iestrā-
dāts dambretes laukums. Projekta koordi-
natore Marta Dance pastāstīja: - Iesaistījā-
mies ne tikai mēs, bet arī Salacgrīvas ie-
dzīvotāji, interesi izrādīja arī viesi. Mūsu 
projekts ir īpašs ar to, ka visu darījām paši -
no objekta skices līdz tā izveidei un uz-
stādīšanai pagalmā. Sākumā te bija nesa-
kopts pagalms, ideja un cilvēki, kuri, ma-
nuprāt, neapzinājās projekta sarežģītību 

un darba apjomu. Tagad esam ieguvuši 
daudz – jaunas zināšanas teritorijas plā-
nošanā, darbarīku nosaukumos, būvniecī-
bas leksikā, pilnveidojuši būvniecības un 
galdniecības prasmes, kā arī guvuši piere-
dzi darbu plānošanā un organizēšanā un 
prasmi strādāt komandā. Mūsu lielākais 
ieguvums ir apziņa, ka kopīgiem spēkiem 
ir iespējams paveikt jebko!
 Biedrības Viļņu iela 9 pārstāvis un pro-
jekta koordinators Arnis Viļļa stāstīja, ka 
viņu projektam bijuši 2 mērķi: – Viens, 
lai gados vecākiem cilvēkiem būtu vide, 
kur satikties, pasēdēt, parunāties un pilnu 
krūti ievilkt Salacgrīvas spēcinošo gaisu, 
tālab nolēmām uzstādīt 4 stabilus un iztu-
rīgus soliņus ar metāla rāmi. Otrs mērķis 
bija patriotiskāks – parādīt, ka esam savas 
pilsētas un valsts patrioti un uzstādīt ka-
roga mastu. Cilvēki to ir ievērojuši un no-
vērtē. Prieks, ka Salacgrīvas novada cil-
vēki atraisījušies, nevis gaida no kāda, bet 
dara paši. Ja būs nākamā projektu kārta, 
mēs noteikti piedalīsimies! 
 Salacgrīvas novada dzīvnieku aizsar-
dzības biedrības Mūsu ķepas projektu 
par teritorijas labiekārtošanu prezentēja 
biedrības vadītāja Ligita Šteina: - Esam 
padarījuši daudz. Pateicoties šim projek-
tam, biedrībai iznomātajā zemes gabalā 
Tīruma ielā, atjaunojot notekgrāvi, esam 
nosusinājuši nelielu zemes gabalu, ierī-

Salacgrīvā prezentē projektus 
Sabiedrība ar dvēseli

Pēc iepazīšanās ar projektu realizācijas gaitu piemiņai tapa kopbilde - vērtēšanas komisija kopā ar atbalstīto un realizēto projektu iniciatī-
vas grupu un biedrību pārstāvjiem

kojuši piebraucamo ceļu, iekārtojuši suņu 
pastaigu laukumu un izbūvējuši voljeru 
pamesto un noklīdušo dzīvnieku pagaidu 
izmitināšanai. Īstenojot šo projektu, sev un 
citiem esam pierādījuši, ka, strādājot bez 
atalgojuma, no labas sirds un prāta, ar 
domes atbalstu varam darīt lielus darbus. 
Paldies Aldim Freimanim, Uldim Apsītim, 
veikalam «Acteks», kas iedeva instrumen-
tus, un atbalstītājiem. Mēs esam, mēs bū-
sim un mēs varam!
  Galvenā Korģenes mājas Nr. 11 iedzī-
votāju grupas pārstāve Gunita Bisniece 
stāstīja par savu projektu Pēdējais laiks 
jumta remontam un priecīgākai mūsu 
dzīves ikdienai. - Mūsu 18 dzīvokļu mā-
jai tecēja jumts un bija iebrukušas vienas 
kāpņu telpas ieejas trepes. Ilgi domāju, ko 
mēs varētu darīt. Nolēmu riskēt un uzraks-
tīt projektu - ja nu veicas... Kas neriskē, 
tas nevinnē! Vispirms salabojām trepes, 
iebetonējām jaunus pakāpienus, tad ķē-
rāmies pie jumta atjaunošanas. Palīdzē-
ja korģenieši, 3 sestdienas un svētdienas 
strādājām, pa kārtām likām jumta segu-
mu. Tagad lietus iekšā vairs netek, esam 
izdarījuši lielu darbu. Prieks visiem.
 Svētciema vecāku apvienības projekts 
Bērnu brīvdienu namiņš tapis ļoti ātri. Šo 
projektu prezentēja tā koordinatore Mārīte 
Liepiņa-Bērziņa: - Mūsu mērķis bija uzbū-
vēt bērnu brīvdienu namiņu un labiekārtot 
tā apkārtni. Savu ideju īstenojām daudz-
dzīvokļu mājas Rīgas ielā 6 pagalmā. 
21. aprīļa vakarā radās ideja, pēc stundas 
dibinājām apvienību un uz rīta pusi pro-
jekts jau bija gatavs. Ideju īstenot palīdzē-
ja SIA „Celsim”, mūsu apvienības biedri 
un apkārtējo māju iedzīvotāji. Iestādījām 
tūjas, uzbūvējām brīvdienu namiņu un at-
jaunojām šūpoles – tagad bērni ir priecīgi 
un vecāki apmierināti. Liels paldies domei 
un KNHM, kas deva iespēju radīt bērniem 
prieku! Ieguvis jaunu pagalmu ir viss 
Svētciems, ne tikai iedzīvotāji Rīgas ielā 6.
 Pēc visu projektu prezentācijām svi-
nīgi sumināja vērtēšanas komisijas atzīto 
labāko projektu. Par to šajā reizē kļuva 
biedrības Mūsu ķepas teritorijas labiekār-
tošana. 500 eiro balvu biedrība saņems Sa-
biedrība ar dvēseli noslēguma pasākumā 
18. janvārī Lielvārdē. Biedrības vadītāja 
L. Šteina bija patīkami pārsteigta par šo 
atzinību: - Jūtos brīnišķīgi! Mūsu darbiņš 
ir novērtēts, prieks par to. Jau zinām, kā 
tērēsim dāvanas naudu, - vajadzību ir 
daudz, gribas izveidot dzīvnieku parku, 
treniņu laukumu, vajadzīgs namiņš instru-
mentiem un dzīvnieku barībai. Ballītes ar 
kūkām nebūs, visa dāvanas nauda aizies 
dzīvniekiem! 

Ilga Tiesnese

 9. novembrī Salacgrīvas no-
vada ģimeņu biedrība aicināja 
ģimenes ar mazuļiem atzīmēt 
Mārtiņus kopā ar folkloras ko-
pas Cielava vadītāju Zentu 
Menniku. Bija ieradušies ve-
sels pulks Mārtiņbērnu, gailītis, 
cūciņa, vilciņš, zaķīši un zaķī-
šu mamma, pelīte un čigāniete. 
Kāds lāčuks bija atvedis līdzi arī 
tēti, par ko mums liels prieks. 
Un kāds mazs ķipars gribēja būt 
vienkārši viņš pats. Zenta stāstī-
ja, kas ir Mārtiņi un kā šie svēt-
ki radušies. Kas ir Mārtiņdienas 
simboli, kāda nozīme ugunij. 
Mazuļi kopā ar vecākiem un 
Zentu dziedāja tautasdziesmas 
par godu Mārtiņam un Katrīnai. 

Patīkamu noskaņu veidoja kopī-
gās rotaļas - Kas dārzā, Kur tu 
teci, gailīti manu? par godu gai-
lītim u.c.
 Tikšanās izvērtās patiešām 
jauka, bija atnācis 21 mārtiņ-
bērns, un stunda aizritēja nema-
not. Paldies Zentai par ieguldīto 
darbu un visām ģimenēm, kas 
piedalījās!
 Uz tikšanos nākamreiz mūsu 
rīkotajās nodarbībās Ostas ie-
lā 1! Aicinām vecākus ar pirms-
skolas vecuma bērniem apmek-
lēt sporta nodarbības svētdienās 
plkst. 10 no rīta Salacgrīvas vi-
dusskolas sporta zālē.

Ģimeņu biedrība

Novada ģimeņu 
biedrība atzīmē 

Mārtiņdienu
 18. oktobrī Rīgā viesnīcas 
Astor telpās notika seminārs 
Dzīvais ūdens, kas vienlaikus 
bija arī UNESCO asociēto sko-
lu projekta (ASP) pastāvēšanas 
60. gadadienai veltīts pasākums. 
To rīkoja UNESCO Latvijas Na-
cionālā komisija kopā ar Valsts 
izglītības satura centru. Seminā-
ru sāka LU profesore J. Kursīte-
Pakule ar tēmu Ūdens semiotika 
tautas tradīcijā. Viņa uzskaitīja 
daudzus piemērus latviešu folk-
lorā, kur minēts ūdens dažādos 
tā izpausmes veidos. Otra runā-
tāja bija DPU doktore Inga Be-
lousa ar aizraujošu prezentāciju 
Izglītības ilgtspējīgai attīstībai: 
temats «Ūdens». Viņa ir asociāci-
jas Izglītība ilgtspējīgai attīstībai 
projektu vadītāja un savā runā 
sniedza klausītājiem vairākus 
kompasus  turpmākai darbībai un 
izglītošanai. Nākamie runātāji - 
mūspusē itin pazīstamie Andris 

un Loreta Urtāni - papildināja 
viens otru, uzskatāmi atklājot 
tēmu Ūdenstilpju un ūdensteču 
izmantošana un apsaimniekoša-
na. Abi gan ar teoriju, gan uz-
skatāmiem piemēriem atgādināja 
klausītājiem, kādas praktiskas 
darbības varētu veikt, lai sagla-
bātu upes un ezerus. 
 Pēcpusdienā sekoja svinīgā 
daļa. Ieskatu Latvijas darbībā 
ASP sniedza Rolands Ozols, kurš 
vairāk nekā 10 gadu darbojies 
UNESCO Latvijas Nacionālajā 
komisijā. Viņš izcēla ASP gal-
venos atslēgas vārdus piedzīvot, 
izjust un apzināties. Piedzīvot 
mieru bija sākotnējais uzdevums, 
kad tika veidots šis projekts, kas 
mūsdienās ietver sevī četras jo-
mas: mieru un cilvēktiesības, 
starpkultūru izglītību, ilgtspējīgu 
attīstību un ANO prioritātes. Nā-
kamais - izjust sevi kā pasaules 
daļu un dzīvot kopā, piedaloties 

nometnēs, svinībās, ekspedīci-
jās, un kā vērtību apzināties sevi, 
savu zemi. Pašlaik Latvijā ir 20 
ASP skolu, no tām 15 darbojas 
Baltijas jūras projektā, kas ir 
ASP apakšprojekts. Salacgrīvas 
vidusskola vienīgā saņēma pa-
teicību par ilglaicīgu un aktīvu 
darbību Baltijas jūras projektā, 
jo ir vienīgā no 4 skolām, kas 
1989. gadā sāka piedalīties un 
joprojām ir šajā projektā (visus 
šos gadus projektā darbojusies 
skolotāja Laimdota Pelše). Jāpie-
bilst, ka šajā projektā iesaistīju-
šies arī mūsu kaimiņi – Staiceles 
vidusskola. Pasākuma dalībnie-
kus sveica G. Vasiļevskis un BSP 
projekta koordinatore V. Kakse. 
Visi semināra dalībnieki šķīrās, 
paturot prātā UNESCO Asoci-
ēto skolu projekta devīzi Mācī-
ties zināt, mācīties darīt, mācīties 
būt un mācīties dzīvot kopā.

Inta Cirša

Seminārs Dzīvais ūdens
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 Valsts zemes dienests (VZD) 
ik gadu veic masveida nekusta-
mo īpašumu (NĪ) vērtēšanu, no-
sakot NĪ kadastrālo vērtību. To 
aprēķina pēc normatīvajos aktos 
noteiktajām formulām, ņemot 
vērā konkrētā īpašuma atrašanās 
vietā noteiktās zemes un būvju 
bāzes vērtības (atbilstoši īpašu-
ma izmantošanas veidam) un Ne-
kustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā (Kadastra 
informācijas sistēmā) fi ksētos 
vērtējamo objektu (zemes vienī-
bu un būvju) raksturojošos datus. 
Vērtēšanā iegūtās kadastrālās 
vērtības tiek izmantotas NĪ no-
dokļa aprēķināšanai, tāpēc tās ir 
svarīgas ikvienam zemes, būves 
vai dzīvokļa īpašniekam.
 VZD sagatavojis pārskatu 
par kadastrālo vērtību izmaiņām 
novadā 2014. gadā, ko ietekmē-
jušas nekustamā īpašuma tirgus 
tendences un citi vērtību notei-
cošie faktori. VZD rīcībā ir plaša 
NĪ tirgus datu bāze, kurā uzkrā-
ta informācija par vairāk nekā 
550 000 darījumu. Nosakot bā-
zes vērtības 2014. gadam, tika 
izmantoti 2011. un 2012. gadā 
valstī notikušie vairāk nekā 
87 000 darījumu. 

 Pārskatā norādītās bāzes vēr-
tības ir atspoguļotas latos, bet 
no 2014. gada 1. janvāra tās at-
bilstoši Latvijas Bankas valūtas 
kursam būs pieejamas eiro tāpat 
kā īpašumu kadastrālās vērtības.
 Salacgrīvas novadā minēta-
jā periodā lielākā aktivitāte NĪ 
tirgū bija vērojama darījumos ar 
neapbūvētu zemi – reģistrēts vai-
rāk nekā 300 darījumu. Pārējos 
sektoros aktivitāte zemāka – vai-
rāk nekā 100 darījumos pirka un 
pārdeva zemi kopā ar ēkām un 55 
darījumos – dzīvokļus. 
 2014. gadā būtiskākās izmai-
ņas zemes bāzes vērtībās būs 
lauksaimniecības zemei. Dzīvo-
jamās apbūves zemei izmaiņas 
būs tikai Liepupes pagastā, bet 
komercdarbības zemei un ēkām –
gan Liepupes pagastā, gan Salac-
grīvas pilsētā.
 Pamatojoties uz notikušajiem 
darījumiem ar lauksaimniecības 
zemi, Salacgrīvas un Liepupes 
pagastā bāzes vērtība lauksaim-
niecībā izmantojamai zemei pie-
augs par 30%, Ainažu pagastā - 
par 15%. Zem vidējās kvalitātes 
zemes (20 - 30 ballu) bāzes vēr-
tība novada pagastos 2014. gadā 
aplūkojama šajā tabulā:

Zemes bāzes vērtība 
2013. gadā Ls/ha

Zemes bāzes vērtība
2014. gadā Ls/ha

Ainažu pagasts 280 330

Liepupes pagasts 410 530

Salacgrīvas pagasts 320 430

Kadastrālo vērtību 
izmaiņas Salacgrīvas 

novadā 2014. gadā
(2 pilsētas, 3 pagasti)

 Kaut dzīvokļu sektorā bija 
vērojama zināma aktivitāte, iz-
maiņu dzīvokļu bāzes vērtībās 
2014. gadā nebūs, jo notikušie 
darījumi apliecina, ka tās noteik-
tas atbilstoši tirgus situācijai.
 Ņemot vērā notikušos darīju-
mus ar apbūves īpašumiem, dzī-
vojamās apbūves zemei Tūjā 
bāzes vērtība paaugstināta no 
2,20 Ls/m2 uz 3 Ls/m2.
 Ievērojot vispārējo zemes un 
ēku vērtību līmeni, neliels bāzes 
vērtības pieaugums būs komerc-
darbības zemei (0,30 – 0,60 Ls/
m2) un ēkām (5 Ls/m2) Tūjā, 
Jelgavkrastos un Liepupē. Sa-
lacgrīvas pilsētas teritorijā Pil-
sētas lauki Rīgas virzienā bāzes 

vērtības izmaiņas būs gan zemei, 
gan ēkām, taču esošo komerc-
darbības objektu skaits ir neliels 
(1 - 3).
 Kadastrālo vērtību kopsum-
mas Salacgrīvas novadā kopumā 
zemei pieaugs par 8%, savukārt 
ēkām praktiski nemainīsies (iz-
maiņas 0,2% apmērā).
  Kaut arī kādā teritorijā vai 
īpašumu grupā bāzes vērtības 
nav mainījušās, tomēr kadastrā-
lās vērtības var mainīties, ja no-
tikušas izmaiņas objektu datos 
(piemēram, pašvaldība mainījusi 
zemes lietošanas mērķi, reģistrēti 
jauni apgrūtinājumi). Ja Kadastra 
informācijas sistēmā reģistrētie 
dati neatbilst īpašuma patiesa-

jam stāvoklim dabā, īpašnieku 
pienākums ir ierosināt datu ak-
tualizāciju, ko paredz Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra likuma 
13. pants. 
 Informāciju par Kadastra in-
formācijas sistēmā reģistrētajiem 
objekta datiem un prognozēto ka-
dastrālo vērtību var uzzināt datu 
publicēšanas portālā www.kadas-
trs.lv.
 Plašāku informāciju par ka-
dastrālo vērtēšanu var lasīt 
specializētajā mājaslapā www.
kadastralavertiba.lv, kā arī infor-
matīvajā bukletā Īpašuma kadas-
trālā vērtība, kas pieejams VZD 
klientu apkalpošanas centros visā 
Latvijā.

2. attēls. Liepupes pagasta 
dzīvojamo māju apbūves vērtību 
zonas 2014. gadam un zemes 
bāzes vērtības Ls/m2

1. attēls. Salacgrīvas pilsētas un piepilsētas dzīvojamās apbūves vērtību 
zonas 2014. gadam un zemes bāzes vērtības Ls/m2

  Apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 32 Par 
Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām.
  Apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 33 Gro-
zījumi Salacgrīvas novada domes 2013. gada 
25. septembra saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par 
nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā 
2014. gadā”.
  Nolemts rīkot nekustamā īpašuma Dār-
za ielā 26, Svētciemā, bērnudārza ēkā telpu 
Nr. 13 – 23 m2, Nr. 6 - 1,8 un Nr. 7 - 2,0 m2 ar 
kopējo platību 26,8 m2 nomas tiesību mutisku iz-
soli un apstiprināt izsoles noteikumus. Noteiktā 
nomas tiesību izsoles sākumcena telpām Nr. 6; 7 
un 13 ar kopējo platību 26,8 m2 vienam mēnesim – 
Ls 30,02 (trīsdesmit latu un 2 santīmi) (42,71 eiro). 
Papildus izsolē nosolītai nomas maksai nomnieks 
maksā par patērēto elektroenerģiju, par saviem 
līdzekļiem uzstādot starpskaitītāju, un komunāla-
jiem pakalpojumiem, slēdzot līgumus ar attiecīgo 
pakalpojumu sniedzējiem, kā arī likumā noteikto 
pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma no-
dokli. Izsoles dalībnieku reģistrācija un iepazīša-
nās ar izsoles noteikumiem notiek katru darbdienu 
līdz 16. decembra plkst. 17 Salacgrīvas novada 
domē Smilšu ielā 9, tālr. 64071986. Izsole notiks 
17. decembrī plkst. 12 Sila ielā 2, Salacgrīvā, 
JIC Bāka telpās.
  Apstiprināta nekustamā īpašuma Saulgrieži, 
kadastra Nr. 66720080073 izsoles sākumcena - 
Ls 1500 (viens tūkstotis pieci simti latu) jeb 2134 
eiro (divi tūkstoši viens simts trīsdesmit četri eiro) 
un izsoles noteikumi. Dalībnieku reģistrācija tiks 
pārtraukta 2014. gada 20. janvārī plkst. 17. Izsole 
notiks 2014. gada 21. janvārī plkst. 12 Salacgrī-
vā, Sila ielā 2, jaunatnes iniciatīvu centra telpās.
  Nolemts iznomāt no 2014. gada 1. janvāra 
rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai 
Rīgas līča piekrastes ūdeņos uz 10 gadiem zem-

nieku saimniecības Migliņas īpašniekam Zigur-
dam Muižniekam un iedalīt zvejas rīku limitu 
zvejai 2014. gadā Rīgas līča piekrastes ūdeņos: 
2 zivju tīklus un 1 reņģu tīklu.
  Nolemts ar 2013. gada 1. decembri lauzt 
2008. gada 30. aprīlī starp Ainažu pilsētas domi, 
kuras saistību un tiesību pārņēmējs ir Salacgrīvas 
novada dome, kā iznomātāju un SIA Sarkanās 
klintis kā nomnieku noslēgto zemes nomas līgu-
mu par pašvaldības nekustamā īpašuma Pietrags 
Ainažu pagastā nomu.
  Apstiprinātas pašvaldības iestādes Veco ļau-
žu mītne Sprīdīši inventāra nomas maksas. 
  Lai realizētu Klimata pārmaiņu fi nanšu ins-
trumenta fi nansēto projektu Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Sa-
lacgrīvas vidusskolā, nolemts ņemt Ls 570 825 
kredītu no Valsts kases. Kredīta atmaksas termiņš –
20 gadu, ar Valsts kases noteikto procenta likmi. 
Atliktais maksājums – 1 gads, pamatsummu at-
maksāt no 2015. gada. Aizņēmumu atmaksu ga-
rantēt ar pašvaldības budžetu.
  Apstiprināti saistošie noteikumi Nr. B-12 
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013. gada 
23. oktobra saistošajos noteikumos Nr. B-11 „Par 
Salacgrīvas novada pašvaldības 2013. gada pa-
mata un speciālo budžetu”.
  Izpilddirektora palīgs tehniskajos jautāju-
mos Aivars Krūmiņš informēja deputātus par pro-
jekta Salacas labā krasta posma no tilta līdz jahtu 
piestātnei rekonstrukcija realizācijas gaitu.
 Ar Salacgrīvas novada domes sēdes protoko-
lu var iepazīties novada mājaslapas www.salac-
griva.lv sadaļā Dokumenti vai Salacgrīvas novada 
domē pirmdienās no 8.00 līdz 13.00 un no 14.00 
līdz 18.00.

Ilga Tiesnese

Salacgrīvas novada domes 
novembra sēdē pieņemtie lēmumi

 Sagaidot Latvijas 95. gadadie-
nu, Valsts izglītības satura centrs 
organizēja skolēnu patriotisma 
audzināšanas pasākumu ciklu 
Mana Latvija. Tā laikā interešu 
izglītības mākslas pulciņu au-
dzēkņi piedalījās konkursā Kur 
saulīte rotājās. Risinot konkursa 
tēmu, tā dalībnieki iepazinās ar 
saules zīmi, simbolu, jēdzienu lat-
viešu tautas etnogrāfi jā, kultūrā, 
iegūtās atziņas realizējot radošos 
darbos dažādās mākslas tehnikās. 
Konkursa 2. kārtā piedalījās 2036 
skolēni no 90 Latvijas novadiem 
un pilsētām, kopā iesniedzot 1400 
darbu. No 6. līdz 20. novembrim 
Rīgas Kongresu namā bija apska-
tāmi konkursa 3. kārtai izvirzītie 
darbi. Starp tiem bija arī Liepupes 
vidusskolas un Krišjāņa Valde-
māra Ainažu pamatskolas vizuāli 
plastiskās mākslas interešu iz-
glītības pulciņu audzēkņu dar-
bi: Diānas Nummures Paskatos 

saulītē - redzu savu tikumiņu un 
Labo ideju ķērājs, Tīnas Sāras un 
Ances Laiviņas Labo ideju ķērāji 
(skolotāja Egita Repele), Dāvja 
Ozola Kad saulīte rotājas, De-
nisa Medvedeva Pasaules saule, 
Alīsijas Medvedevas un Amandas 
Sarkisjanas Kur saulīte rotājās 
(sk. Baiba Dobele) 
 280 izstādes darbu vērtēja žū-
rija: keramiķis, Latvijas Mākslas 
akadēmijas docents Ainārs Rimi-
cāns, Latvijas Nacionālā kultū-
ras centra tradicionālās kultūras 
eksperte Linda Rubena, mākslas 
pedagoģe Dace Asne, gleznotāja 
Aija Zariņa. Žūrijas augstāko - 
1. pakāpes - novērtējumu ieguvu-
ši mazie liepupieši D. Ozols un 
D. Medvedevs.

Egita Repele,
Krišjāņa Valdemāra 
Ainažu pamatskolas 

vizuālās mākslas skolotāja

Saulītes rotājas Rīgā!

Dāvja 
Ozola un 

Denisa 
Medvede-

va darbi 
izstādē
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 No 1922. līdz pat 1995. ga-
dam vecajā koka namā Rīgas 
ielā 10 atradās miesta, vēlāk pil-
sētas valde. Šī nama sienas pie-
redzēja un pārdzīvoja visus laik-
meta griežus un varas maiņas 
Salacgrīvā līdz pat 1995. gada 
Mārtiņdienai, kad Salacgrīvas 
pilsētas dome pārcēlās uz jauno 

mājvietu bijušā Salacgrīvas ziv-
ju konservu rūpnīcas bērnudārza 
telpās Smilšu ielā 9. 
 Ja tev mājās glabājas kāda 
Salacgrīvas vēsturiskā nama fo-
togrāfi ja vai cita liecība, priecā-
simies, ja dalīsies tajās ar savas 
pilsētas muzeju.

Ieva Zilvere

Salacgrīvas valdes nams laiku lokos

Nams celts 19. gs. beigās vai 20. gs. sākumā un saukts īpašnieka vārdā -
par Anšmitu māju. Redzams, ka tolaik jumta klājums daļēji bijis no dak-
stiņiem. Fotogrāfi jā redzams pats īpašnieks tirgotājs Rihards Anšmits 
un viņa 25 gadus jaunākā kundze Emma. Anšmiti 1917. gadā aizbrauca 
uz Pēterburgu

Fotogrāfi ja tapusi laikā no 1922. gada, kad 
1921. gadā nodibinājusies Salacgrīvas miesta 
valde bija iekārtojusies piešķirtajās telpās 
Rīgas ielā 10, līdz 1928. gadam. No kreisās: 
Jānis Virza, Emīlija Virza, ceturtais – rakstvedis 
Arsēnijs Tamisārs, sestais – kārtībnieks Jēkabs 
Ruks. Šeit valdes namu klāj skaidu jumts

Pie pilsētas valdes nama jaunās izkārtnes. Vidū ar 
platmali stāv Jānis Liepiņš, pirmais un vienīgais pilsētas 
galva no tās dibināšanas 1928. g. līdz pat 1940. g. okupā-
cijai. Pa labi no viņa – pilsētas domes sekretārs Arsēnijs 
Tamisārs un kārtībnieks Jēkabs Ruks

Salacgrīvas darbaļaužu deputātu padomes izpildu 
komiteja ar sētiņu un Latvijas PSR karogu. 
1970. gadi

Darbaļaužu deputātu padomes izpildu komiteja 
1985. gadā. Tikai šoreiz gaiši krāsota. Pēdējā zināmā 
ēkas fotogrāfi ja. Foto L. Martinsons

Vecais koka nams nodega 1995. gada 27. decembra naktī. 2006. gada 
rudenī zvejnieks Visvaldis Šrenks pilsētai uzdāvināja savu zvejas kuģi 
SG-004 un, novietojot to tukšajā laukumā, Salacgrīvai tik vēsturiski no-
zīmīgā vieta atdzīvojās un ieguva jaunu saturu. Šo kuģīti tagad saucam 
par Biedrību laivu, un Vasarsvētkos tur atzīmē Biedrību dienu

 Šogad sagaidīts un sabiedrībai pieejams 
tapis vēl viens no kādreizējā Duntes skolas 
direktora Jāņa Studera apjomīgajiem pētī-
jumiem – grāmata par agrākā Limbažu ra-
jona Tautas izglītības nodaļas (TIN) darbu 
55 gadu garumā. Izglītība vienmēr bijusi 
cilvēces attīstības galvenais pamats, tāpēc 
J. Studers ieguldījis daudz laika un pūļu, lai 
nākamajām paaudzēm saglabātu informā-
ciju par izglītības nozares attīstību 55 gadu 
periodā. Grāmatas priekšvārdā autors norā-
da: - Vēsture – tās ir atmiņas, ko atņemam 
aizmirstībai! Grāmatā var iegūt informāciju 
par izglītības nodaļas vadītājiem un citiem 
speciālistiem, skolu darba koordinēšanu, 
interešu izglītības pulciņiem, aplūkojamas 
publikācijas presē un atmiņu vēstījumi. 
 Šī grāmata ir J. Studera veltījums visu 
TIN darbinieku piemiņai un pateicība par 
viņu ieguldīto darbu. Šis darbs būs node-
rīgs izziņas materiāls skolēniem, lai labāk 
iepazītu ne tikai izglītības, bet arī konkrētā 
laika posma īpatnības attiecīgajā vēstures 
periodā, kā arī – skaistas atmiņas visiem 
tiem, kuru darba vai skolas gaitas saistītas 
ar TIN.
 Autors rajona TIN darbu atspoguļojis 
trijos etapos: laika posmos no 1949. līdz 
1962., no 1967. līdz 1990. un no 1991. līdz 
2009. gadam. Pirmajā etapā vēstīts par pēc-

kara grūtībām, pārmaiņām dzīvē, izglītības 
saturā un apguves veidā. Otrajā etapā iespē-
jams iepazīties ar sasniegtajiem rezultātiem 
un tā laika izglītības mērķiem, bet trešajā 
grāmatas posmā varam uzzināt par izglītī-
bas sistēmas pārkārtošanas procesiem un 
turpmāko attīstību. Katrā ziņā – šī grāmata 
būs saistošs uzziņas materiāls ikvienam in-
teresentam, kam nozīmīga izglītības attīs-
tības gaita, bet it sevišķi tiem, kuru darba 
mūžs pagājis, sniedzot zināšanas jaunajai 
paaudzei.
 Augsto tipogrāfi jas izmaksu dēļ apjomī-
gais pētījums nav pieejams tradicionālajā 
grāmatas formātā, taču ikviens interesents 
šo grāmatu krāsainā formātā, ar visiem ie-
kļautajiem izziņas materiāliem, var lejupie-
lādēt Salacgrīvas novada mājaslapas www.
salacgriva.lv sadaļā Izglītība ar virsrakstu 
Limbažu rajona Tautas izglītības nodaļa 
1949. – 1962. 1967. – 2009. Salacgrīvas 
novada dome par šo iespēju informējusi 
arī novada izglītības un kultūras iestādes, 
tāpēc ikviens, kurš vēlas izlasīt šo grāma-
tu vai iekopēt to savā personīgajā diskā vai 
citā elektroniskā ierīcē, laipni gaidīts nova-
da bibliotēkās. Šo informāciju var iegūt arī 
skolu bibliotēkās un novada domē.

Sanita Šlekone

Publicēta Jāņa Studera grāmatas 
Limbažu rajona Tautas izglītības 

nodaļa 1949. – 1962., 
1967. – 2009. elektroniskā versija  Runa ir par Eiropu, runa ir par tevi - 

tāda bija devīze diskusiju forumam Pilso-
niskā līdzdalība Latvijai un Eiropai, kas 
31. oktobrī norisinājās Rīgā. 2013. gads 
ir Eiropas Pilsoņu gads. Tāpēc foruma 
vadmotīvs bija atgādināt Eiropas Savie-
nības (ES) iedzīvotājiem, ka tā balstās uz 
nedalāmām, universālām cilvēka cieņas, 
brīvības, vienlīdzības un solidaritātes 
vērtībām, tās pamatā ir demokrātijas un 
tiesiskuma principi. Foruma mērķis – 
veicināt pilsoņu tiesību aktīvu izmanto-
šanu, stiprinot ES.
 Diskusijas dalībniekus sveica tieslietu 
ministrs Jānis Bordāns un Eiropas Ko-
misijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja 
Inna Šteinbuka. Diskusiju starp foruma 
dalībniekiem un akadēmiskā personāla 
pārstāvjiem vadīja Gundars Rēders. Sva-
rīgākie jautājums bija: Vai cilvēki Lat-
vijā ir pilsoniski aktīvi? Vai ir fakti, kas 
par to liecina? Vai līdzdarbojas lēmumu 
pieņemšanā un kā aktivitātes realizējas 
dzīvē?. Dialogā ar foruma dalībniekiem 
piedalījās Rasma Pīpiķe no biedrības Lat-
vijas Pilsoniskā alianse, Inese Vaivare no 
Latvijas Platformas attīstības sadarbībai, 
Kristofs Blauss no manabalss.lv, profe-
sors, dr. med. Valdis Pīrāgs no Latvijas 
Universitātes, Dace Akule no sabiedris-
kās politikas centra Providus. Mūsu kop-
atbildību nosaka katra individuālā stra-

tēģija, ko daudzreiz traucē mūsu – zie-
meļnieku - mieramikas nostāja. Ikdienā 
ir tik daudz mazo uzvaru! Par tām vajag 
runāt skaļi un pašapzinīgi. Tās iedvesmo 
citus uz labiem darbiem! Tās var noderēt 
sākuma dialoga veidošanā ar pārvaldības 
iestādēm. Tikai katra kritiskā domāšana 
sekmē ceļu uz labklājības valsti. Piemē-
ram, Dānija un Latvija ir dažādās situā-
cijās, tāpēc, izvērtējot labklājības līmeni 
katrā no tām, to vajadzētu uztvert ar dziļu 
izpratni. Mūsu identitāte raksturojas trīs 
veidos – ar attieksmi pret savu dzīvesvie-
tu, pret Latviju, pret ES.
 Otrajā foruma sadaļā dalībnieki strā-
dāja 4 darba grupu sesijās par šādām 
tēmām: Veselība, Drošība, Izglītība, 
Kultūra, Aktuāli jautājumi patērētājiem, 
Pilsoniskums 21. gadsimtā. Visas tēmas 
tika skatītas, domājot par mūsu kopienas 
personiskās izaugsmes un attīstības ie-
spējām ES. Latvijas Pilsoniskā alianse 
ir uzņēmusies atbildību par secinājumu 
kopsavilkuma veidošanu, izplatīšanu un 
aktualizēšanu.
 Foruma dalībnieki izteica atzinību par 
diskusijas lietderību, kur tiekas organi-
zētās pilsoniskās sabiedrības pārstāvji ar 
lēmumu pieņēmējiem. Šādām diskusijām 
jābūt! 

Maiga Sāre,
biedrība «Dzintarlāse»

Pilsoniskās sabiedrības 
forums Rīgā



6      SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS 2013. gada 29. novembris

 12. novembrī Salacgrīvas 
bibliotēkā notika Ziemeļvalstu 
bibliotēku nedēļas lasījumi. Šo 
nedēļas projektu Ziemeļvalstīs 
administrē biedrības Norden 
asociācija (Foreningen Norden 
Forbund), bet Latvijā - Ziemeļu 
Ministru padomes birojs sadar-
bībā ar Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas Bērnu literatūras centru 
un biedrību Norden Latvijā. Zie-
meļvalstīs projekts norisinās jau 
17., Latvijā un arī Salacgrīvā - 
16. reizi. Nedēļas galvenais uz-
devums ir Ziemeļvalstu litera-
tūras un kultūras iepazīšana. 
Nedēļas laikā bibliotēkās notiek 
lasījumi, stāstu stāstīšana, lite-
ratūras izstādes, debates, kon-
kursi un citi pasākumi. Projektā 
iesaistījušās 12 valstis – visas 
Ziemeļvalstis, Grenlande, Ālan-
du salas un mūsu Baltijas val-

stis. Šajā nedēļā Ziemeļvalstu 
literatūru lasa 2000 bibliotēkās, 
tostarp Latvijā 320, bet mūsu 
novadā visās bibliotēkās. Vai 
šādu viena darba lasīšanu 2000 
bibliotēkās tik daudzās valstīs 
nevarētu uzskatīt par savdabīgu 
pasaules rekordu?
 Bibliotekāre Māra Apine ir 
pārliecināta, ka gada tumšākajā 
laikā sveces un kopīga lasīšana 
ir ļoti piemērota kopīgai vaka-
rēšanai: - Mēs dzīvojam ap Bal-
tijas jūru un visi esam kā vienā 
laivā. Šogad ļoti veiksmīgs ir 
Ziemeļvalstu nedēļas plakāts, 
kurā attēlotais atslēgas caurums 
ir kā logs, caur ko mēs ielūko-
jamies daudzu tautu kultūrā un 
mitoloģijā.
 Šī gada Ziemeļvalstu biblio-
tēku nedēļas tēma bija Ziema 
Ziemeļos, savukārt pieejamās 

literatūras grāmatu klāsts par 
šo tēmu Salacgrīvas bibliotēkā 
ir ļoti plašs, īpaši latviešu au-
toru darbi. Šogad bērniem ko-
pīgi lasāma bija Ingas Borgas 
grāmatiņa Ziema pie Plupa, to 
Salacgrīvas bibliotēkā lasīja 
Gunta Zeme. Grāmatiņa nav iz-
dota, bet izprintētais materiāls 
pārliecināja – Ivetas Medvigas 
tulkojums ar krāsainajām un 
mīļajām ilustrācijām, interesan-
to un saistošo stāstījumu patiks 
maziem un lieliem. Pieaugušo 
vērtējumam šogad nodota Zie-
meļu padomes balvu literatūrā 
saņēmusī Tarje Vēsossa grāmata 
Ledus pils. Diemžēl tā vēl nav 
tulkota latviski, tāpēc M. Apine 
klātesošajiem nolasīja Imanta 
Ziedoņa Balto pasaku. 

Ilga Tiesnese

Ziemeļvalstu lasījumi 
sveču gaismā

Salacgrīvas 
bibliotekāres 
Gunta Zeme 
(no kreisās), 
Māra Apine 
un Hedviga 

Inese 
Podziņa 

Ziemeļvalstu 
bibliotēku 

nedēļas 
laikā sveču 

gaismā 
iepazina arī 

lasīšanai 
pašu 

izraudzītus 
latviešu 

autoru 
darbus

 2. novembrī Salacgrīvas biblio-
tēkā tika atvērta mākslinieka Viļņa 
Heinrihsona zīmējumu izstāde Kaf-
ka. Zīmuļi Izstāde tapusi, iedves-
mojoties no vācu rakstnieka Franca 
Kafkas grāmatas Pils. Pasākuma 
laikā bibliotekāres literārā klubiņa 
Noskaņa dalībniekus un māksli-
nieka draugus no Rīgas, Ķekavas, 
Ogres iepazīstināja ar šo rakstnie-
ku. Mazliet padalīšos arī ar jums! 
 F. Kafka savus darbus sarakstīja 
laikā no 1912. līdz 1924. gadam. 
Viņa darbu pamattēma ir neizpro-
tamā, baisā pasaule, ko simbolizē 
birokrātiskā iekārta. Cilvēks nevar 
šo pasauli saprast un nespēj tajā ek-
sistēt. Kafkas romānus raksturo ab-
surda lietojums – tajos dzīve būtībā 
ir spēle, kuras noteikumus cilvēks 
nezina, tāpēc nepārtraukti pārkāpj. 
Jebkura uzvara ir tikai šķietama. 
Detalizēti aprakstīta reāla pasaule 
bieži mijas ar absolūti sirreāliem 
notikumiem. Parasti Kafkas darbos 
vienīgais, kam notikumi liekas ne-
parasti, ir galvenais varonis, kurš 
tāpēc atrodas absolūtā atšķirtībā 
no citiem. Autora darbi pieskaitā-
mi modernisma literatūrai. Savu 
aktualitāti tie nezaudē arī mūsdie-
nās. Ja Kafka šķiet sarežģīts, tad ne 
jau tāpēc, ka esat kaut ko palaiduši 
garām, - Kafkas teksti ir sarežģīti, 
mums nesaprotama un līdz galam 
neizzināma ir pasaule, par ko viņš 
raksta. Vienīgais veids, kā saprast 
šo sarežģīto autoru, ir lasīt, pārla-
sīt un pārdomāt viņa darbus. Kafka 
pats ir teicis: - Es neesmu literāri ie-
virzīts, literatūra ir mana dzīve. Un 
tāda arī paliks. Jāatceras, ka Kafka 
strādāja par juristu kādā Prāgas ap-
drošināšanas sabiedrībā, iespējams, 
tieši tādēļ viņa rakstīšanas stils ir tik 
lietišķs, sauss un kancelejisks.
 Romāns Pils palicis nepabeigts. 

Grāmatā aprakstītais varonis iero-
das kādā ciemā, kur gatavojas kļūt 
par mērnieku. Romāns noslēdzas 
tai pašā vietā, kur sācies, veidojot 
riņķa kompozīciju. Aplis gan kā 
simbols, gan kā ģeometriska fi gūra 
un nulle savā veidā norāda uz gal-
venā varoņa K. pūliņu bezcerību, 
tiecoties uz centru – pili. K. septī-
tajā dienā pēc ierašanās ciemā mirst 
tilta krogā no spēku izsīkuma, tikko 
saņēmis no pils vēsti, ka viņu atzīst 
par mērnieku un ļauj palikt….
 Izstādes zīmējumu autors 
V. Heinrihsons, izlasījis grāmatu 
Pils, iztēlē redzējis vīzijas un tēlus. 
No meitas dāvanā viņš bija saņē-
mis ogļu zīmuļu komplektu, kas 
tā vien prasījies uz iemēģināšanu. 
Tā tapa izstādes darbi, ko todien 
bibliotēkā sanākušie ar intere-
si aplūkoja. Jāpiebilst – oriģinālā 
grāmatā nav ilustrāciju. Nu katrai 
grāmatas nodaļai veltīts viens zī-
mējums. Pasākuma gaitā kopīgi 
pārrunājām tekstu un pakavējāmies 
pie galveno varoņu portretiem. - 
Jāņem grāmata rokās, tad arī visu 
sapratīsiet! - teica mākslinieks. 
Klātesošie to arī apņēmās darīt un 
atgriezties bibliotēkā vēlreiz, kad 
grāmata būs izlasīta. Viņiem tika 
dota iespēja iepazīties arī ar citiem 
V. Heinrihsona darbiem dažādās iz-
pildījuma tehnikās.
 Salacgrīvas bibliotēkas kolek-
tīvs saka paldies Viļņa ģimenei par 
aktīvu līdzdalību pasākuma norisē. 
Māksliniekam vēlam daudz jau-
nu, radošu ideju. Aicinām ikvienu 
interesentu iepazīties ar F. Kafkas 
daiļradi un iegriezties Salacgrīvas 
bibliotēkā apskatīt V. Heinrihsona 
izstādi.

Māra Apine, 
Salacgrīvas bibliotēkas 

abonementa vadītāja

Kafka Salacgrīvas 
bibliotēkā

 - Man gribas no vasaras aiz-
ņemties sauli un dvēseles dārzā 
siltu uguni degt, - ar šādiem vār-
diem 2. novembrī Lauvu tautas 
nama vadītāja Indra Kauliņa at-
klāja jubilāru sumināšanas tra-
dicionālo pasākumu. Atkal vēja 
spārniem aizskrējis gads, atkal 
klāt Lauvu jubilāru balle, priedes 
zarā atkal ir svecītes un Indra, 
aplausiem skanot, nāk zālē kopā 
ar šī gada apaļo jubileju svinētā-

jiem. Šogad Lauvu pusē ir 14 šādi 
jubilāri, uz kopīgo svinēšanu gan 
ieradušies 5. Nezinu, kūtri vai 
kautrīgi ir Lauvu puses ļaudis, bet 
atnākušie bija saposušies, nopiet-
ni un pat nedaudz sabijušies. 
 Katram jubilāram Indra bija 
piemeklējusi apsveikuma dze-
joli. Divdesmitgadniecei Zandai 
Runcei viņa vēlēja laiku ne tādu, 
kurā esam nebeidzamā skrējienā, 
bet tādu, ko veltām viens otram... 

Kad gaviļniece bija aizdegusi 
savu svecīti jubilāru priedes zarā, 
viņu sveica radi, draugi un pazi-
ņas. - Atļauties ziedēt, atļauties 
nolīt lietū, atļauties vējam un 
priekam būt, pārsvītrot noguru-
mu, uzšķilt sevi no jauna katru 
rītu, iziet dienā kā puķei krāsu 
un smaržu pārpilnai un vēlreiz to 
pašu ļauties, atļauties, būt! - šā-
dus vārdus Indra teica trīsdesmit-
gadniecei Laurai Lapiņai. 

Lauvās sumina jubilārus

Šī gada Lauvu puses jubilāri jutās kā izlaidumā - tik daudz sveicēju un ziedu!

 Četrdesmitgadnieku Lauvu pu-
sē šogad daudz – 6. Viņiem īpa-
ši skanēja vēlējums: - Jums vēlu 
ik rīta saullēktus un saulrietus 
Dieva dotus. Dienas ar darbiem 
auklētas, naktis sudrabotas. Vēl 
novēlu vārdus, kas sargātu, un 
svētītus klusuma brīžus, tādas 
lietas pavisam vienkāršas, kas 
ikdienu piepildītu. Indra Sargune 
aizdedza svecīti par sevi un Viz-
bulīti Puteni, Aigars Numurs arī 
par Sandri Vasiļevski, savukārt 
Māris Melnalksnis gan par sevi, 
gan Jāni Krūmiņu. - Laiks iet uz 
priekšu, un mēs topam arvien 
vecāki, gadu nastas bagātāki, 
- sacīja Indra. Par klātneesoša-
jiem Judīti Poguli, Ģirtu Tohteri, 
Maiju Strausu, Viju Neiju, Jāni 
Treiju un vecāko šī gada jubilāri –
astoņdesmitgadnieci Rudīti Oš-
kalni - svecītes aizdedza Madara 
Melnalksne. Gada cienījamāka-
jai jubilārei Rudītei Indra veltīja 
šādus vārdus: - Es savus gadus 
dzijas kamoliņā tinu, pēc katra 
mazu mezgliņu sienu - par mīles-
tību, par sapņiem, par prieku. Kā 
citādi mācētu tos atminēt? Nu jau 
gadi riet uz novakares pusi, sāku 
kamoliņu vaļā tīt un atminēt, kas 
bijis vērtīgs, kas licis atsperties 
un uz priekšu tikt. Kas licis lidot, 
kas sapņus piepildīt, kas licis mī-
lēt, līdz sirds sākusi gurt... Tā ka-
moliņu tinu un minu, minu...
 Pēc šo gaviļnieku sveikšanas 
Indra bija sagatavojusi pārsteigu-

mu un 25 gadu kāzu jubilejā su-
mināja Žaneti un Uģi Šēriņus un 
Ilgu un Imantu Kalniņus: - Kad 
sāk piemirsties kāzu valsis, kad 
sirdis daudzreiz ir skārušas sāpes 
un pārim garām ir gājušas vētras, 
tad tikai var sākties viss, tad mīļi 
un mierīgi plecu pie pleca, roku 
rokā un sirdi pie sirds var maigi 
un droši skatīties otram acīs un 
teikt - tu man esi debesis, tu man 
esi vislabākais, kas ar mani šai 
dzīvē ir noticis.
 Vēl tikai dažas sirsnīgas an-
sambļa Dziedātprieks dziesmas, 
tad cienāšanās ar kopīgo jubilāru 
kliņģeri, lai pēc nelielas pauzes – 
zāles pārkārtošanas un mūziķu, 
Zvejniekciema puišu grupas Fok-
ši uzštimmēšanās - varētu sākties 
svētku balle. 
 Vaicāta par kopīgu svētku svi-
nēšanu, gaviļniece Laura teica: 
- Patīkami, ka ir šāda tradīcija, 
jūtos ļoti labi. Es gan iepriekšējās 
savas jubilejas esmu izlaidusi, šo-
gad šis gods man tika pirmo reizi. 
Tas ir ļoti jauki, ka vietējie cilvēki 
sanāk kopā un tā sirsnīgi sveic 
cits citu. Arī Māris Melnalksnis 
bija apmierināts: - Manī ir labas 
sajūtas. Šī ir iespēja vēlreiz būt ar 
visiem kopā, saņemt apsveikumus 
un nosvinēt dzimšanas dienu. 
 Sirsnīgi, mīļi un patiesi ģime-
niski bija jubilāru svētki Lauvās! 
Paldies!

Ilga Tiesnese
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 Lai gan ārā jau rudens un laiks 
visai nemīlīgs, PII Vilnītis Svēt-
ciema fi liāles Snīpji un Snīpīši 
17. oktobra rītā uz bērnudārzu 
nāca ļoti priecīgi, jo beidzot bija 
klāt ilgi gaidītā ekskursija.
 Pagājušajā mācību gadā ma-
zuļi kopā ar vecākiem un iestā-
des darbiniekiem piedalījās Zaļās 
jostas organizētajā makulatūras 
vākšanas konkursā un par šo čak-
lo darbiņu viņiem pienācās Latvi-
jas valsts mežu dāvana - ekskur-
sija uz Tērvetes dabas parku.
 Pie informācijas centra mazu-
ļus gaidīja neparasts vilcieniņš, 
kas visus aizveda līdz meža takai, 
kurā bērni iepazinās ar dažādiem 
Latvijā dzīvojošajiem dzīvnie-
kiem, putniem. Bērni mācījās 
dzīvniekus pazīt pēc pēdu no-
spiedumiem, pēc to izskata. Viņi 
varēja meklēt, kādi putni un kur 
noslēpušies, bija iespējas klausī-
ties un pazīt putnus pēc to dzies-

mas. Kopā ar gidi bērni noskaid-
roja, kādēļ kokiem rudenī krīt la-
pas un kuri koki visu gadu ir zaļi. 
Kad meža skoliņā eksāmens bija 
nokārtots, visi kopā ar vilcieniņu 
devāmies uz Rūķu taku. Bērni 
varēja pārliecināties, ka Tērvetē 
mīt ļoti daudz rūķīšu. Snīpīšu un 
Snīpju meitenes un zēni izložņā-
ja katru rūķu mājiņu, cerēdami, 
ka satiks vismaz kādu rūķīti, bet 
izrādījās, ka tie no cilvēkiem vai-
rās. Nonākuši Rūķu papa sētā, 
audzēkņi pārliecinājās, ka Rūķu 
paps devies malkas meklējumos, 
jo ir jau rudens un nepieciešams 
kurināt kamīnu, lai būtu silti. 
Lielākie bērni Rūķa papa mājā 
kopā ar rūķu meiteni varēja uz-
zīmēt apsveikumu Rūķu papam, 
bet mazuļi tikmēr iepazina un 
pabaroja sētā esošās aitiņas. Kad 
bija izstaigāts Sēņu mežs un iz-
zinātas visas tajā mītošās sēnes, 
vilcieniņš bērnus aizvizināja pie 

Tērvetes dabas parkā dzīvojošās 
Raganas. Lielos un mazos ciemi-
ņus Ragana cienāja ar karstu tēju 
un atvadoties novēlēja: - Domā, 
ko domā, domā, ko runā, domā, 
ko dari!
 Un kur nu Tērvete bez Lutauša 
un Sprīdīša takas un Pasaku pils! 
Meitenes un zēni varēja izložņāt 
visas taciņas un takas. Pilī bija ie-
spējas pārbaudīt savu izturību un 
veiklību. Pat Dabas māte pavēra 
mākoņu maliņu un kādu brīdi 
atļāva uzspīdēt saulītei, lai kopā 
ar mums papriecātos par mazuļu 
veiklību.
 Paldies visiem, visiem, kuri 
atbalstīja Snīpjus un Snīpīšus šai 
akcijas laikā! Paldies lielajām 
Snīpenēm, Snīpju un Snīpīšu mā-
miņām par izturību un iejūtību 
ekskursijas laikā. Īpašs paldies 
šoferītim Andrim Irmejam, kurš 
vizināja mūs garajā ceļā.

Skolotāja Anita Kauliņa

Snīpji un Snīpēni 
Tērvetes dabas parkā

Svētciema mazie snīpji un snīpīši Tērvetē

 Rudentiņi, bagāts vīrs,
 Daudz tu mums dāvināji:
 Pilnas klētis labībiņas,
 Pilnas ķešas sudrabiņa.
 18. oktobrī Ainažu kultūras 
namā skolu jaunieši tikās inter-
aktīvā pēcpusdienā, kur godā 
tika celtas rudens veltes. Pasā-
kums sākās ar izstādes atklāša-
nu, kur savus darbus apskatei 
bija izlicis mākslinieks Uldis 
Zuters. Iepazinušies ar izstā-
di, skolu jaunieši zālē sadalījās 
komandās, izdomāja komandu 
nosaukumus, un izdarības varēja 
sākties.
 Komandas startēja 7 disciplī-
nās: Ābolu dambrete, Spēka sta-
fete, Rudens kompozīcijas veido-
šana, Makšķerēšana, Arhitektū-
ra, Radošā nodarbība un Vikto-
rīna. Sacensību gars un līdzjuša-
na sita augstu vilni. Apkopojot 
rezultātus, komandas sarindojās 
šādi: Ainažnieki ar 43 punktiem 

1. vietā, Rudens zēni ar 41 p. – 
2. v., Ābolīši ar 33 p. – 3., sa-
vukārt komandas Zibenīgie bur-
kāni un Burkāniņi kopvērtējumā 
ieguva 32 un 28 p. Balvas visiem 
bija sarūpējusi biedrība Vecāki – 
Ainažu jaunatnei un visi pasāku-
ma dalībnieki varēja mieloties ar 
īpašo svētku kliņģeri.
 Šis pasākums Ainažos jau 
kļuvis par tradīciju. Vērojot jau-
niešu atsaucību, gribas domāt, 
ka nākamgad tiksimies atkal, 
kad kultūras nams un biedrība 
Vecāki – Ainažu jaunatnei gaidīs 
pie sevis jauniešus, lai kopīgi 
priecātos par Rudens rūķa sarū-
pētajām dāvanām.
 Starp citu, mākslinieka 
U. Zutera personālizstāde ar 
savu krāšņumu priecē apmek-
lētājus kultūras namā joprojām. 
Gaidām ciemos!

Zintis Sārs,
Ainažu kultūras darbinieks

Rudens ballīte Ainažos

3. vietas ieguvējas, komandas Ābolīši dalībnieces, ir apmierinātas ar 
paveikto

 Mārtiņdienu pēc latviešu tautas para-
žām svinēja arī Ainažos. Krišjāņa Val-
demāra Ainažu pamatskolas 4. klases 
skolēni, viņu audzinātāja Daiga Tom-

Ainažnieki Mārtiņdienā

Mārtiņa mammas Andas gatavotā zupa garšoja īpaši! 

Sezonas atklāšana 
biedrībā «Liepupe»

 5. novembrī Liepupes ļaudis tika aici-
nāti uz pasākumu visiem gardēžiem Kas ir 
tavā burciņā?. Tikšanās reizē bija paredzē-
ta sagatavoto ziemas krājumu degustācija, 
dalīšanās ar receptēm, pieredzes apmaiņa 
un vienkārša parunāšanās. Pasākumu ap-
meklēja kupls pulciņš liepupiešu, kā arī 
umurdziete Ina Kiseļova, kura Liepupē 
jau pazīstama ar saviem oriģinālajiem gar-
dumiem. Bija patiess prieks par burciņu 
daudzumu un dažādību! Aptuveni 20 čaklu 
saimnieču dalījās pieredzē, kā ar savos dār-
zos izaudzēto un mežos vākto ražu papildi-
na ģimenes galdu. 
 Liepupiete Kristīne Pudova visus cie-
nāja ne tikai ar saviem garšīgajiem konser-
viem, bet arī ar speciāli sagatavotiem tēju 

maisījumiem. Gardu žāvējumu ciemakuku-
lim līdzi paņēmusi bija Mārīte Berķe.
 Gan saldo, gan sāļo konservējumu un 
ievārījumu degustēšana notika, minot to 
sastāvdaļas, domājot interesantus nosauku-
mus un vērtējot garšīgākos. Pēc tam uzstā-
jās interesantāko ēdienu autori: atklāja bur-
ciņu saturu, pastāstīja savus konservēšanas 
noslēpumus un deva padomus, ko klausītā-
jas varēs izmantot jaunās ražas sagatavoša-
nai, bet varbūt vēl paspēs likt lietā šoruden.
 Kā jau ap Mārtiņiem pienākas, tika mi-
nētas arī mīklas – šoreiz par augļiem un 
dārzeņiem. Par pareizu atbildi atminētājs 
nopelnīja vāciņu nākamajai gardajai burci-
ņai.

Anda Alsberga

Gan saldo, gan sāļo konservējumu un ievārījumu degustēšana notika, minot to 
sastāvdaļas, domājot interesantus nosaukumus un vērtējot garšīgākos

sone un vecāki 
bija sagatavojuši 
dažādas mas-
kas un, lai viss 
būtu pa īstam, 
dziedādami un 
dancodami visi 
devās ciemos pie 
Mārtiņa. Bērni 
bija sagatavo-
juši ļoti jauku 
pr iekšnesumu, 
katram bija līdzi 
pa dzejolītim, 
ko viņi skandē-
ja un ļoti aktīvi 
piedalījās mīklu 
minēšanā, dažā-
dās rotaļās un ie-
klausījās latviešu 
tautas ticējumos. 
Kā jau tas pie-
ņemts, Mārtiņš 
cienāja Mārtiņ-
bērnus ar gaiļa 
zupu, konfektēm 
un āboliem. Visi 
bija ļoti jautri 
un atraktīvi, pats 
lielākais prieks 
par to, ka skolo-
tāja Daiga cenšas 
bērniem ieaudzi-
nāt latvisku garu 
un iemācīt tradī-
cijas. Tās emoci-

jas un sajūtas, ko iegūst, pats piedaloties, 
paliek atmiņā uz mūžu. Paldies visiem 
Mārtiņbērniem! 

Mārtiņa mamma Anda 
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 Novembri šogad iekrāso ne 
tikai Latvijas 95. gadadienas 
sarkanbaltsarkanās krāsas, bet 
arī dzejnieka O. Vācieša 80 gadu 
jubileja visdažādākās noskaņās. 
13. novembrī, dzejnieka dzim-
šanas dienā, Svētciema biblio-
tēkā tika aizdedzinātas svecītes, 

lai viņu pieminētu un godinātu. 
Vakara stundā kopā sanāca viņa 
dzejas zinātāji un jaunieši, kas 
vēl tikai sāk iepazīt dzejnieka 
diženumu. Skolotāja Ligita Jir-
gensone bija sagatavojusi inte-
resantu prezentāciju par Vācieša 
dzīves pieturas punktiem, tā ļau-

jot iepazīt gan bērnību un sko-
las gadus Gaujienas pusē, gan 
studiju gadus Rīgā, gan Pārd-
augavā Altonavas ielā aizvadīto 
laiku. Ligitai bijusi tā izdevība 
tikties ar Vācieša dzimtas turpi-
nātājiem, arī ar viņa dzīvesbiedri 
Ludmilu Azarovu. Tieši viņa tei-

Tautas dzejnieka jubilejā satiekas dažādas paaudzes

 Novembris mums, latviešiem, 
nozīmīgs ar to, ka mūsu valsts 
svin savu dzimšanas dienu – šo-
gad jau 95., bet vēl tas nozīmīgs, 
jo šogad 13. novembrī apritēja 
80 gadu, kopš dzimis viens no 
Latvijas spilgtākajiem un iemī-
ļotākajiem dzejniekiem - Ojārs 
Vācietis.
 8. novembrī Ainažu bibliotē-
kā dzejas draugi pulcējās, lai šīs 
jubilejas priekšvakarā tiktos ar 
dzejnieka mazdēlu Mārtiņu Vā-
cieti. Viņš uz pasākumu ieradās 
kopā ar savu dēliņu Matīsu, tā 
apliecinot, ka O. Vācietim ir tur-
pinājums nākamajās paaudzēs.
 Sarunā izzinājām M. Vācieša 
domas par vectēvu, viņa attiek-
smi pret dzejnieka darbiem. Mār-
tiņa ikdiena saistās ar tehniskām 
lietām - viņš ir informācijas vadī-
bas speciālists. Jautāts, vai viņam 
bijis aicinājums rakstīt dzeju, 

Mārtiņš atbildēja, ka reizēm, ejot 
pastaigās gar Gaujas krastiem, 
bijušas vīzijas, kas liek aizdomā-
ties, bet šos redzējumus viņš uz-
tic tikai sievai Ilzei, uz dzejnieka 
statusu nepretendējot. Uzzinājām 
par Mārtiņa dalību Ojāra Vācieša 
biedrībā, kas iestājas par dzej-
nieka daiļrades saglabāšanu un 
popularizēšanu. Pasākumā īpašu 
noskaņu radīja O. Vācieša lasītā 
dzeja no jaunā dzejas diska Tā-
lums starp balto un balto.
 O. Vācietis guldīts Carnika-
vas novada kapsētā. Nu jau tur 
atdusas arī viņa dzīvesbiedre, 
dzejniece un atdzejotāja Ludmi-
la Azarova. Sagaidot O. Vācieša 
80. dzimšanas dienu, Carnikavas 
novada dome, O. Vācieša memo-
riālais muzejs un biedrība kopā 
ar dzejnieka tuvākajiem radinie-
kiem rosina sakārtot abu dzej-
nieku atdusas vietu, tā izrādot 

cieņu viņu nozīmīgajam veiku-
mam, vienlaikus radot estētiski 
sakārtotu vides ainavu ar kul-
tūrvēsturisku nozīmi. Arhitekti 
Inguna Rībena un Vilnis Zābers, 
tēlnieks Gļebs Panteļejevs veic 
priekšdarbus, lai realizētu pirms 
30 gadiem notikušā pieminekļa 
projektu konkursa uzvarētājas ar-
hitektes I. Rībenas ieceri.
 O. Vācietis mīlēja savu dzim-
teni, viņš ir bijis un paliks mū-
žam visas tautas dzejnieks. Pilnī-
ga atklātība un pilnīga atdošanās 
iespējama, tikai patiesi mīlot. 
Katrs mēs mīlam ko citu. Vācie-
tis mīlēja tautu, Latviju, Gaujas 
krastus... Un es nebrīnītos, ja reiz 
kaut kur Gaujas malā sastaptu 
vīru ar garu mēteli un mākslinie-
ka bereti galvā. Ojārs Vācietis 
dzīvo. Dzīvo - savā dzejā. 

Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas bibliotekāre

Jaunieši lasīja savus mīļākos dzejoļus - mazāk dzirdētus, dziļdomīgus, arī skeptiskus, ironiskus

Ojāra Vācieša 
esības apliecinājums Latvijai

Ainažu bibliotēkā dzejas draugi kopā ar dzejnieka Ojāra Vācieša mazdēlu Mārtiņu Vācieti un mazmazdēliņu 
Matīsu

kusi, ka skaistākais mīlas dzejo-
lis ir Klusiņām, klusiņām, kā krīt 
sniegs... Klausījāmies O. Vācie-
ša paša runāto dzeju un skaisto 
veltījuma dziesmu Vakar uzkri-
tušais sniegs viņa mūzai Ludmi-
lai. Jaunieši lasīja savus mīļā-
kos dzejoļus - mazāk dzirdētus, 
dziļdomīgus, arī skeptiskus un 
ironiskus. Paldies Emīlam Zie-
melim, Reinim Maurītim, Sera-
fi mai Grigorjevai un Elizabetei 
Marcinkovskai par izjustajiem 
lasījumiem! Savu dzejolīti gri-
bēja noskaitīt arī pirmklasniece 
Monta Runce. Piepalīdzot savai 
draudzenei Dainas tantei, klausī-
jāmies, kā vienam pa ceļu gāja...
 Kopīgi atsaucām atmiņā 
laiku, kad dzeja tika cenzēta. 
Mēģinājām izprast, kāpēc gan-
drīz puse no visiem O. Vācieša 
dzejoļiem viņa dzīves laikā tā 
arī palika nepublicēti vai stin-
gri koriģēti, lai gan dzejoļus, ko 
cenzūra nelaida cauri vai stin-
gri pārlaboja, publikas priekšā 
viņš lasījis pats. Tā bijis arī ar 
mums vairāk zināmajiem Pūt 
vējiņi, Balsij bez pavadījuma 
un Klavierkoncertu, kas skaitī-
jās neērti. Klausījāmies Latvijas 
radio kora iedziedātās dziesmas 

ar dzejnieka vārdiem, kopīgi 
skatījāmies pirmo zīmēto ani-
mācijas fi lmu Kabata, kas tapusi 
1983. gadā, jaunajā tehnikā ie-
dzīvinot dzejnieka literāros tē-
lus. Dažiem tā bija pārsteigums, 
jo starp tiem redzams pats Vā-
cietis ar savu melno bereti. 
 Bibliotēkas dzejas grāmatu 
plauktā tieši viņa daiļradei at-
vēlēta visplašākā vieta, tāpēc 
arī izstādē var aplūkot gandrīz 
visus viņa krājumus. Starp tiem 
arī mūsu bijušo Svētciema sko-
las skolēnu senāk gatavotās Vā-
cieša dzejas izlases un vēstules 
dzejniekam. Tās bija kā aplieci-
nājums dzejas rindām izstādes 
nosaukumā - un es nemāku iet 
tikai ciemā, es visur eju uz pa-
likšanu… Paldies skolotājai Li-
gitai, kura šos darbus bija sagla-
bājusi un tagad pēc 10 gadiem 
ar tiem iepriecināja izstādes un 
pasākuma apmeklētājus. Tā nu 
mēs ciemojāmies pie Dzejnieka 
- sentimentālā, joprojām mazpa-
zīstamā, godīgā, ironiskā, izaici-
nošā, temperamentīgā, patiesā, 
neērtā, bet MŪSĒJĀ! 

Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

 5. novembrī Rīgā, kino Splendid Palace Lielajā zāle notika studijas 
Air Productions dokumentālo fi lmu Jūras nauda (rež. Astra Zoldnere) 
un Tā dullā Strengas dēļ jeb Vasara ar zelta teļu (rež. Līga Gaisa) 
pirmizrāde. Kuplināt pasākumu bija uzaicināta Salacgrīvas folkloras 
kopa Cielava, jo dokumentālajā fi lmā Jūras nauda skan Jūrā gāju 
naudu sēt(i), ko izpilda Cielava.
 Cielava todien dziedāja vienu no savām stiprajām jūras dzies-
mām Marja, marja, jūrja krjāce. Tad runāja abas režisores un aktieris 
J. Strenga. Man ļoti patika Jūras nauda, kas ilga tikai 9 minūtes, bet 
tajā ļoti spilgti attēlots tieši zvejnieku darbs un sadzīve. Biju patiesi 
lepna, jo fi lmā skanēja mūsu ierakstītā dziesma, bija sajūta, ka šis 
stāsts ir tieši par mums. Šķiroties režisore A. Goldnere apsolīja fi lmu 
parādīt arī Salacgrīvā.

Zenta Mennika

Cielava dzied 
Splendid Palace

 Sekojot līdzi koncertprogrammas Manas tautas dziesmas reklā-
mai, gaidot Latvijas 95. gadadienu, Liepupes bibliotēkā 5. novembrī 
pulcējās dziesmu draugu kopa, lai katrs pieteiktu savu tautas dziesmu. 
Dziesmu kopas vadītāja Andra Zundes ģitārspēles pavadījumā tika iz-
dziedātas populārākās un iemīļotākās: Bēdu manu, lielu bēdu, Pūt, vē-
jiņi, Nāk rudentiņ(i)s, Strauja, strauja upe tecēj’, Es karā aiziedams, 
Skaisti dzied(a) lakstīgala, Stāvēju, dziedāju augstajā kalnā... Šo uz-
skaitījumu varētu turpināt. Tā katrs apliecinājām cieņu savai zemītei, 
kur ir mūsu saknes un dvēsele. Izdziedātais lika ietrīsēties ikviena 
sirdij un vienlaikus to dziedēja. Dziesma ir mūsu tautas gaišākais un 
vērtīgākais mantojums.

Sarmīte Zvīne,
Liepupes bibliotēkas vadītāja 

Manas tautas dziesmas – 
Liepupes bibliotēkā

 Biedrība Vecāki - Ainažu jaunatnei guvusi apstiprinājumu projekta 
iesniegumam Dejotprieks, kas tika iesniegts Lauku atbalsta dienesta 
Lauku attīstības programmas pasākumā Lauku ekonomikas dažādoša-
na un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īsteno-
šanas teritorijā. Projekta paredzētās kopējās izmaksas ir Ls 5560,43, 
no kurām 90%, t.i., Ls 5004,39 ir ES publiskais fi nansējums un 10% 
(Ls 556,04) - Salacgrīvas novada domes līdzfi nansējums. 
 Projektā paredzēts iegādāties tautastērpus Ainažu kultūras nama 
1. – 4.  klašu deju kolektīvam Zvirgzdiņi un jauniešu deju kolektīvam 
Randa.

Inga Čekaļina,
biedrības «Vecāki - Ainažu jaunatnei»

valdes priekšsēdētāja 

Ainažos īstenos 
projektu Dejotprieks
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010. gada 17. februāra saistošajos 

noteikumos Nr. 1 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas 
kārtību Salacgrīvas novadā  
 APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2013. gada 25.septembra sēdes lē-
mumu Nr. 396 (protokols Nr. 13; 2.§)
 Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 14. panta trešo daļu un likuma Par nekus-
tamā īpašuma nodokli 5. panta trešo daļu
 Izdarīt pašvaldības domes 2010. gada 17. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 Par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Salacgrīvas novadā šā-
dus grozījumus: 
 1. Aizstāt 2. punktā vārdus Salacgrīvas novada dome ar vārdiem Nekustamā īpašuma 
nodaļa.
 2. Svītrot saistošo noteikumu pielikuma Nr. 1 Atzinums par nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojuma piešķiršanu 6. punktu.

Skaidrīte Eglīte,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietniece vispārīgos jautājumos

PIELIKUMS 
Salacgrīvas novada domes 25.09.2013. lēmumam Nr. 398 (protokols Nr. 13; 4.§)

Saistošo noteikumu Nr. 13 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012. gada 
21. marta saistošajos  noteikumos Nr. 10 “Par līdzfi nansējuma samaksas kārtību 
par izglītības ieguvi Salacgrīvas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” 

projekta paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepiecie-
šamības pamatojums

Saistošie noteikumi tiek grozīti ar mērķi noteikt daļēju maksu 
kā līdzfi nansējumu par interešu izglītības ieguvi Salacgrīvas 
mākslas skolā. Ņemot vērā, ka ar 2014. gada 1. janvārī Latvi-
jā tiks ieviests euro, nepieciešams veikt grozījumus saistošajos 
noteikumos, aizstājot tajā latus ar euro, atbilstoši Euro ievieša-
nas kārtības likuma 31. panta un 32. panta nosacījumiem

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi tiek grozīti ar mērķi noteikt daļēju maksu 
kā līdzfi nansējumu par interešu izglītības ieguvi Salacgrīvas 
mākslas skolā. Vecāku līdzfi nansējums tiek noteikts ar mērķi 
segt izdevumus par mācību materiālu iegādi

3. Informācija par 
plānoto projekta ie-
tekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu pieņemšana budžetu neietekmē

4. Informācija par 
plānoto projekta ie-
tekmi uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības 
teritorijā

Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā

5. Informācija par 
konsultācijām ar pri-
vātpersonām

Nav attiecināms

Skaidrīte Eglīte,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietniece vispārīgos jautājumos

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 13
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012. gada 21. marta saistošajos noteikumos 
Nr. 10 Par līdzfi nansējuma samaksas kārtības ieguvi Salacgrīvas novada profesionā-

lās ievirzes izglītības iestādēs
 APSTIPRINĀTS ar Salacgrīvas novada domes 2013. gada 25. septembra sēdes lē-
mumu Nr. 398 (protokols Nr. 13; 4.§)
 Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12. panta otro prim daļu un likuma Par pašvaldī-
bām 43. panta pirmās daļas 13. punktu
 1. Izdarīt pašvaldības domes 2012. gada 21. marta saistošajos noteikumos Nr. 10 Par 
līdzfi nansējuma samaksas kārtības ieguvi Salacgrīvas novadā šādus grozījumus:
 1.1. Papildināt 6. punktu ar 6.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 
„6.3. audzēkņiem, kuri apgūst Salacgrīvas novada mākslas skolas interešu izglītības 
programmu, Ls 4 (četri lati) mēnesī.”
 1.2. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:
„6. Vecāku līdzfi nansējums tiek noteikts:
  6.1. audzēkņiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Salacgrīvas novada administratīvajā 
teritorijā, 7,11 euro mēnesī;
 6.2. audzēkņiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir citas pašvaldības administratīvajā te-
ritorijā, 8,54 euro mēnesī;
 6.3. audzēkņiem, kuri apgūst Salacgrīvas novada mākslas skolas interešu izglītības 
programmu, 5,69 euro mēnesī.”
 2. Saistošo noteikumu 1.1. apakšpunkts stājas spēkā 2013. gada 1. novembrī.
 3. Saistošo noteikumu 1.2. apakšpunkts stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Skaidrīte Eglīte,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietniece vispārīgos jautājumos

PIELIKUMS 
Salacgrīvas novada domes 25.09.2013. sēdes lēmumam Nr. 396 

(protokols Nr. 13; 2.§)
Saistošo noteikumu Nr. 11 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010. gada 
17. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu piešķiršanas kārtību Salacgrīvas novadā” paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības
pamatojums

Pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros pare-
dzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma no-
dokļa maksātāju kategorijām. Spēkā esošie 17.02.2010. 
saistošie noteikumi Nr. 1 Par nekustamā īpašuma nodok-
ļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Salacgrīvas novadā 
paredz, ka Salacgrīvas novada dome piešķir nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu. Ņemot vērā to, ka saska-
ņā ar Salacgrīvas novada domes 2013. gada 25. septem-
bra lēmumu Nr. 396 nolemts deleģēt Salacgrīvas novada 
domes izveidotai institūcijai - Nekustamā īpašuma noda-
ļai - pieņemt lēmumus par nekustamā īpašuma nodokļu 
atvieglojumu piešķiršanu, nepieciešams veikt grozījumus 
saistošajos noteikumos

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Tiek noteikts, ka lēmumus par nekustamā īpašuma nodok-
ļu atvieglojumu piešķiršanu pieņem Salacgrīvas novada 
domes izveidota institūcija - nekustamā īpašuma nodaļa

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašval-
dības budžetu

Nav attiecināms

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņē-
mējdarbības vidi pašvaldī-
bas teritorijā

Nav attiecināms

5. Informācija par admi-
nistratīvajām procedūrām

Nav attiecināms

6. Informācija par konsul-
tācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms

Skaidrīte Eglīte,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietniece vispārīgos jautājumos

Informācija par saistošajos noteikumos paredzēto summu latos pārrēķinu uz euro (ar PVN)

Saistošo noteikumu nosaukums:
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012. gada 21. marta saistošajos noteikumos 
Nr. 10 „Par līdzfi nansējuma samaksas kārtības ieguvi Salacgrīvas novada 
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”

Nr. p.k. Saistošo noteikumu punkts

Spēkā esošajos 
saistošajos 
noteikumos 
paredzētā 

naudas summa 
latos ar PVN

Matemātiskā 
noapaļošana uz euro 

(ar 6 cipariem aiz 
komata) 

Summa, kas 
paredzēta 
saistošo 

noteikumu 
projektā, cena 
ar PVN euro 

PVN 
21% 
euro

Cena bez 
PVN euro 

 Izmaiņas pret sākotnējos 
saistošajos noteikumos 
norādīto summu, euro

(ar 6 cipariem aiz 
komata) 

1. 6.1.apakšpunkts 5,00 7,114359 7,11 0,00 7,11 -0,004359

2. 6.2.apakšpunkts 6,00 8,537231 8,54 0,00 8,54 0,002769
3. 6.3.apakšpunkts 4,00 5,691487 5,69 0,00 5,69 -0,001487

PIELIKUMS 
Salacgrīvas novada domes 25.09.2013. lēmumam 

Nr. 398 (protokols Nr. 13; 4.)

Skaidrīte Eglīte,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietniece vispārīgos jautājumos
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 Salacgrīvas novada domes saistošie notei-
kumi Nr. 10 Par ēku, būvju, īpašuma teritori-
ju un tiem pieguļošo publiskā lietošanā esošo 
teritoriju kopšanu un uzturēšanu Salacgrīvas 
novadā nosaka: 
 - kā fi ziskajām un juridiskajām personām, 
kuru īpašumā vai valdījumā Salacgrīvas 
novada administratīvajā teritorijā ir nekus-
tamais īpašums vai tā daļa, jānodrošina īpa-
šuma un tam pieguļošās publiskā lietošanā 
esošās teritorijas uzturēšana un sakopšana,
 - saistošie noteikumi ir saistoši visām juri-
diskajām un fi ziskajām personām neatkarīgi 
no tā, vai īpašums ir vai nav reģistrēts Ze-
mesgrāmatā vai Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra reģistrā. 
 Saistošajos noteikumos Nr. 10 sadaļā II. 
Īpašumu un īpašumam pieguļošo publiskā 
lietošanā esošo teritoriju uzturēšana un kop-
šana norādīts, kas jādara:
 - gājēju ietvju (izņemot sabiedriskā trans-
porta pieturvietas) attīrīšana no sniega un 
ledus, parādoties apledojumam – smilšu 
vai šķembu izsiju kaisīšana katru dienu līdz 
plkst. 8, ja nepieciešams, sniega tīrīšana un 
smilšu vai šķembu izsiju kaisīšana visas die-
nas laikā;
 - daudzdzīvokļu māju pagalmu teritorijas 
(celiņi, brauktuves, atkritumu konteineru 
laukumi, autostāvvietas) attīrīšana no sniega 

un ledus, parādoties apledojumam – smilšu 
vai šķembu izsiju kaisīšana katru dienu līdz 
plkst. 8 un, ja nepieciešams, sniega tīrīšana 
un smilšu vai šķembu izsiju kaisīšana visas 
dienas laikā;
 - savāktā sniega no gājēju ietvēm un ie-
brauktuvēm neuzkrāšana kaudzēs, kas pār-
sniedz 1m augstumu;
 - sniega un ledus notīrīšana no ēku jum-
tiem, balkoniem, lodžijām, lāsteku nolau-
šana, lai nepieļautu sniega un ledus krišanu 
no jumtiem, dzegām, balkoniem, lodžijām; 
situācijās, kad tiek apdraudēta gājēju drošība 
un iespējama transporta līdzekļu bojāšana –
bīstamo vietu norobežošana, nekavējoties 
veicot pasākumus sniega, ledus, lāsteku no-
vākšanai.
 Aicinām ievērot minēto noteikumu pra-
sības un sniega periodā regulāri tīrīt ietves, 
nodrošinot gājējiem drošu un ērtu pārvieto-
šanos!
 Ar saistošo noteikumu Nr. 10 pilnu tekstu 
varat iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv 
vai Salacgrīvas novada domē.
 Atgādinām, ka par šo noteikumu neievēro-
šanu vainīgās personas tiks sauktas pie admi-
nistratīvās atbildības.

Gunita Bisniece, Didzis Žibals,
Salacgrīvas novada kārtībnieki 

Salacgrīvas novada 
Kārtības nodaļas atskaite 

par oktobri
 Esam veikuši Salacgrīvas novada 
teritorijā esošo nekustamo īpašumu 
un īpašumiem pieguļošo teritorijas 
uzturēšanas un sakoptības pārbau-
di pēc Salacgrīvas novada domes 
2010. gada 21. aprīļa saistošajiem no-
teikumiem Par ēku, būvju, īpašuma 
teritoriju un tiem pieguļošo publiskā 
lietošanā esošo teritoriju kopšanu un 
uzturēšanu Salacgrīvas novadā. 
  Uzrakstītas un pastkastītēs no-
gādātas informatīvās vēstules par ēku 
numurzīmju izvietošanas kārtību – 
30,
  uzrakstītas un nosūtītas atgādi-
nājuma vēstules par teritorijas sakop-
šanu – 14,
  kontrole kāpu aizsargjoslā – 2,
  apsekošana kopā ar sociālā die-
nesta darbiniekiem – 3,
  risināti kaimiņu konfl ikti – 2,
  pārrunas ar saimniekiem par 
klaiņojošiem suņiem – 3,
  teritorijas apsekošana par neno-
pļautām platībām – 5, 
  sastādīti administratīvā pārkā-
puma protokoli par nepļautajām pla-
tībām – 7,
  kaimiņu konfl ikts par atkritumu 
radīšanu – 1,

  apsekotas mājas, kur netiek ba-
rota govs un aitas, veiktas pārrunas ar 
īpašnieku,
  apsekošana par ZAAO atkritu-
miem, izteikts aizrādījums – 3,
  veiktas pārbaudes pie Salacgrī-
vas vidusskolas par smēķēšanu – 3,
  aizrādījumi par atrašanos sa-
biedriskā vietā ar atvērtu alkoholiskā 
dzēriena pudeli – 2,
  brīdinājums par darbību, kas 
rada troksni un traucē apkārtējo ie-
dzīvotāju mieru – 1,
  sniegtas atbildes uz iedzīvotāju 
iesniegumiem – 2,
  izsaukumi, kas saistīti ar objek-
ta apskates nepieciešamību, – 2,
  sestdienas vakarā veikts reids 
Salacgrīvā par nepilngadīgo līdz 16 
gadu vecumam atrašanos publiskās 
vietās no pulksten 22 līdz 7. Reids 
veikts kopā ar sociālā dienesta darbi-
nieku un sadarbojoties ar Valsts poli-
ciju, 
  informatīva tikšanās ar Salac-
grīvas vidusskolas skolēniem,
  notiek suņu reģistrācija, pavi-
sam novadā reģistrēts 190 suņu.

Gunita Bisniece, Didzis Žibals,
Salacgrīvas novada kārtībnieki 

Tuvojoties ziemai, Salacgrīvas 
pilsētas un novada iedzīvotājiem 

atgādinām

 Ar izstādes Tautas frontes 
Salacgrīvas nodaļai – 25 atklā-
šanu Salacgrīvas muzejā aiz-
sākās Lāčplēša dienai, pilsētas 
85. jubilejai un Latvijas valsts 
95. dzimšanas dienai veltītie pa-
sākumi. Atklājot izstādi, muze-
ja vadītāja Ieva Zilvere sacīja: 
- Šajā nedēļā mēs svinam savas 
pilsētas 85. un valsts 95. gads-
kārtu. Un tā iznāk, ka muzejam 
ir gods šo svētku nedēļu atklāt. 
Muzejs saviem apmeklētājiem 
dāvina jubilejās izstādi par Tau-

tas frontes Salacgrīvas nodaļu. 
Gan Latvijā, gan arī Salacgrīvā 
šogad atzīmējam Tautas frontes 
25. jubileju, un, mūsuprāt, šis ir 
vispiemērotākais brīdis to parā-
dīt jums. Gints Vilims izstādes 
atklāšanā lasīja salacgrīvieša 
Roberta Spuriņa dzejoli Vienoti 
Latvijai.
 Ekspozīcijā skatāmi tālaika 
avīžu izgriezumi, iesniegumi, pa-
raksti, afi šas un fotogrāfi jas, kas 
ir Latvijas un Salacgrīvas atmo-
das dzīvi liecinieki. 

Izstāde Salacgrīvas muzejā

Lāpu gājienā no Bocmaņa laukuma uz Salacgrīvas kapiemPēc izstādes apmeklētāji ar lielu interesi noskatījās Gunāra Pieša un Mika 
Zvirbuļa 1961. gadā veidoto dokumentālo fi lmu par Salacgrīvu

Par Tautas 
frontes 
Salacgrīvas 
nodaļu stās-
ta muzeja 
vadītāja 
Ieva Zilvere

 Salacgrīvā Tautas frontes at-
balsta grupas pirmā sanāksme 
notika 1988. gada 24. augus-
tā, tās pirmais lielais darbs bija 
1988. gada 18. novembrī vietā, 
kur ir pilsētas ģerbonis, pirmo 
reizi sasauktais mītiņš Par tiesis-
ku valsti. Todien Salacgrīvā atkal 
tika uzvilkts sarkanbaltsarkanais 
karogs, kas tagad glabājas muze-
jā. Tas šūts tepat Salacgrīvas sa-
dzīves pakalpojumu kombinātā, 
un viena no šuvējām Rita Kirša 
atceras: - Karoga austo materiālu 
mums atveda no Limbažiem, šu-
vām Latvijas karogus, no kuriem 
pirmais uzplīvoja 1988. gada 
18. novembrī.
 Savas atmiņas par barikāžu 
laiku bija Laimonim Martinso-
nam: - Es uz barikādēm pavadīju 
13 diennaktis. To laikā safoto-
grafēti 1000 melnbaltie negatīvi, 
kas tagad glabājas Latvijas Tau-
tas frontes muzejā. Uz Latvijas 
Tautas frontes divdesmitpiecgadi 
skatos tā nosacīti - nav taču tai 
25... Šī ir jubilejas reize, kurā at-
zīmējam Tautas frontes 25 gadu 
atceri. Paldies salacgrīviešiem, 
ka viņi piedalījās un cīnījās! Mu-
zeja vadītāja teica lielu paldies 

L. Martinsonam, Arvīdam Ši-
mim, Laurai Spuriņai-Tomsonei, 
Jānim Ronim par izstādei sagā-
dātajiem materiāliem.
 Pēc tam apmeklētāji ar lielu 
interesi noskatījās režisora Gu-
nāra Pieša un operatora Mika 
Zvirbuļa 1961. gadā veidoto fi l-
mu Salacgrīva. Par fi lmu muze-
ja vadītāja teica tā: - Šī ir īpaša 
fi lma. Visi bija pārliecināti, ka 
tā gājusi bojā, bet tā bija sagla-
bājusies Kinofotofono arhīvā un 
līdz šai dienai nebija rādīta. Man 
šķiet, šī ir īstā reize, kad to ska-
tīties. Daudzus pazīstamus cilvē-
kus redzēsim! Mums droši vien 
gribēsies šo seansu atkārtot un 
atkārtot. Un patiesi - pēc fi lmas 
noskatīšanās Faina Mennika ne-
slēpa saviļņojumu: – Filmu ska-
tītos vēl un vēl, es tajā laikā sāku 
strādāt «Brīvajā vilnī», ļoti dau-
dzus fi lmā pazinu. Patiesībā gan 
skumīgi skatīties, raisās atmiņas, 
skumjas atmiņas. Rita Jenkevica 
atzina: - Tā ir atgriešanās jaunī-
bā, asaras acīs, to visu atcero-
ties. Kāds smags darbs bija zvej-
niekiem! Esmu salacgrīviete no 
laika gala un lielāko daļu fi lmas 
varoņu pazinu. Gribētu šo fi lmu 

mājās. Viens no fi lmas varoņiem 
Arturs Zēģelis ļoti labi atcerējās 
fi lmēšanu: - Dzīvoju vienā dzī-
voklī ar fi lmēšanas grupu – Miku 
Zvirbuli, Gunāru Piesi, Vizmu 
Belševicu. Tolaik daudzi labi 
kadri tika izņemti, jo tajos nebija 
redzami vajadzīgie cilvēki. Bija 
ļoti interesanti to skatīties.
 Pavisam drīz pēc fi lmas Boc-
maņa laukumā pulcējās lāpu 
gājiena dalībnieki - Salacgrīvas 
vidusskolas skolēni, jaunsargi. 
Viņu soli mundrāku darīja pūtē-
ju orķestris Enkurs. Pie kapiem 
visus sagaidīja folkloras kopa 
Cielava, kas sadziedājās ar sko-
lēniem. Savukārt muzeja darbi-
nieces Ie. Zilvere un Iveta Kalni-
ņa kapos izrādīja Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalieru atdusas vietas, 
kur zemessargi atstāja varoņiem 
rudens sveicienus. 
 Todien nebijis pasākums no-
tika arī Svētciemā. Iedzīvotāju 
pašu izveidotajā atpūtas vietā 
bija uzstādīts masts, tajā plīvoja 
sarkanbaltsarkanais karogs, bija 
iedegtas svecītes par godu Latvi-
jas Lāčplēšiem.

Ilga Tiesnese
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 Bibliotēkās izskanējuši Zie-
meļvalstu bibliotēku nedēļas la-
sījumi. Arī Svētciemā, kopā ar 
bērniem iededzot mazas svecītes, 
bibliotēkas Rīta stundā tika uz-
burta ziema ziemeļos, kas šogad 
bija šīs nedēļas tēma. Mazie PII 
Vilnītis Svētciema fi liāles bēr-
ni tika iepazīstināti ar vienu no 
Skandināvijas valstīm - Norvēģi-
ju. Lai varētu izprast, kāda atšķi-
rība ir ziemai ziemeļos un tepat 
Latvijā, uz lielā ekrāna bērni va-
rēja vērot polārzemes dzīvniekus, 
iepazīt skarbo un klinšaino dabu, 
sekot Troļļu ceļa līkumiem un re-
dzēt pašus draiskulīgos trollīšus. 
Visvairāk bērni bija izbrīnīti par 
košajām ziemeļblāzmas krāsām, 
ko pie mums izdevies redzēt re-
tajiem. Kad bijām šo zemi iepazi-
nuši tuvāk, kopā lasījām norvēģu 
rakstnieces Ingas Borgas pasaku 
Ziema pie Plupa. Tā kā Plups 
bija maziņš neredzamais cilvēku 
pasaulei, bet redzams lasītājam, 

pie tam vēl mācēja sarunāties 
ar dzīvniekiem, izbaudīt ziemas 
priekus kopā ar viņu bija pavisam 
interesanti. Tā iepazināmies ar 
Plupa draugiem Lemingu un Ze-
bieksti, kā arī ar sniega zvirbuli, 
polārpūci, āmriju un rubeni. Kad 
uz ekrāna parādījās tumšā lāča 
miga, bērni iztēlojās, cik ļoti būtu 
jābaidās, ja tas notiktu pie mums. 
Nobeigumā skatījāmies, kāda ir 
ziema omulīgajā Lāgalīcī, kur 
piestājis mazais glābšanas kuģītis 
Eliass no norvēģu multfi lmiņas. 
Dažam tā bija pirmā tikšanās ar fi l-
miņas aizraujošajiem varoņiem –
dziedošajām laivu mājām, kuģī-
ti Traleristeru, drosmīgo Eliasu, 
bāku Lielmirgotāju un citiem viņu 
draugiem.
 Šomēnes bērniem šī bija jau 
otrā Rīta stunda. Novembra sā-
kumā mazie kaimiņu snīpji nāca 
iepazīties ar jautro izstādīti, ko 
varēja ne tikai skatīties, bet arī 
izspēlēties ar studentes Terēzes 

Mednes vairāk nekā pussimt ra-
ganiņām. Nerātnākās gan vēl esot 
palikušas mājās... Bērni klausījās 
fragmentus no vācu rakstnieka 
O. Preislera grāmatas Mazā ra-
ganiņa, ko priekšā lasīja Lielā 
bibliotēkas ragana. Pēc tam kopī-
gi skatījāmies fi lmiņu par Mazās 
raganiņas pirmo neveiksmīgo 
balles apmeklējumu un tikšanos 
ar Rumpumpuli. Mazajai ragani-
ņai grāmatā lielās raganas slotu 
gan atņēma, bet Lielā bibliotēkas 
ragana par prieku mazajiem snīp-
jiem katram ļāva palidot ar slotu. 
Tagad izstādes raganiņām pievie-
notas arī bērnu izkrāsotās raganas, 
kas līdz novembra beigām skatā-
mas biliotēkā. Paldies Snīpju gru-
pas audzinātājām Indrai Mednei, 
Anitai Kauliņai un Snīpīšu grupas 
audzinātājai Lienei Jurakai par sa-
darbību.

Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja 

Svētciemā bērni iepazīst 
Ziemeļzemju ziemu, 

trollīšus un raganiņas

Snīpju audzi-
nātāja Indra 
Medne iepa-
zīstina mazos 
ar Terēzes 
raganiņu 
kolekciju

 Šogad 11. novembris mani 
aizveda uz Rīgu, lai kopā ar Sa-
lacgrīvas vidusskolas 12. kla-
ses puišu ansambli un Liepupes 
jaukto kori Pernigele atzīmētu 
Lāčplēša dienu galvaspilsētā. 
 Pernigele jau trešo gadu dzie-
dāja Latvijas Okupācijas muze-
jā, vēlāk pie Brīvības pieminek-
ļa, tad Strēlnieku laukumā un 
pēc svecīšu nolikšanas krastmalā 
vienojās kopējās dziesmās ar ci-
tiem svētku svinētājiem. Perni-
gelei ir liela koncertu pieredze, 
bet, manuprāt, Lāčplēša dienā 
kora dziedājums skanēja īpaši. 
Lauztās priedes, Līgas Liedskal-
niņas roku vadītas, skanēja ar 
pārliecību un spēku, Svētī, kungs, 
ko diriģēja Arta Zunde, ne vienās 
vien acīs sariesa aizkustinājuma 
asaras. Salacgrīvas ansambļa 
puiši, jūtot kora atbalstu, bija 
pārliecināti par sevi un godam 
parādīja savu dziedātprasmi gan 
muzejā, gan pie Brīvības piemi-
nekļa, gan krastmalā, dziedot ka-
ravīru dziesmas.

 Bet īstā dziedāšana Dauga-
vas krastā sākās, kad koris, rau-
goties uz sveču liesmiņām, kas 
rāmi peldēja pa straumi, sāka 
Pūt, vējiņi. Garāmgājēji apstājās 
un pievienojās, dziesmai sekoja 
citas. Dziedātāju pulciņš auga 
un auga, veidojot skanīgu, smai-
dīgu un vienotu kori. Tā dzie-
dot, laiks aizsteidzās nemanot. 
Vēl īsa tikšanās ar Vilkiem un 
Vilkačiem «Alā», kur kopā skan-
dējām leģionāru dziesmas, un 
tad mājupceļš. Pernigeles dzie-
dātāji bija gandarīti un pacilāti, 
savukārt ansambļa puiši teica, 
ka tādas emocijas piedzīvojuši 
pirmo reizi mūžā, tās vajadzētu 
atkārtot. 
 Pievienojos Okupācijas mu-
zeja vēsturnieka Ritvara Janso-
na teiktajam: - Šo dienu vajag 
svinēt, nevis pieminēt. Arī es 
jums novēlu - svinēsim uzvaras, 
svinēsim mūsu valsts svētkus un 
daudzināsim Latviju!

Inese Jerāne

Kopīga dziedāšana Lāčplēša dienā

Koris Pernigele un Salacgrīvas puiši dzied pie Brīvības pieminekļa

Es mīlu 
Latviju

Salacgrīvai

 Es mīlu Latviju...
... ar baltām bērzu birzīm
un vizbuļiem, kas upju krastos viz.
 Es mīlu Latviju...
... ar ievu ziedu smaržu
un cīruļdziesmām augstu debesīs.

      Es mīlu Latviju...
     ... ar balto stārķu simtiem
     un margrietiņu pļavām tālos pakalnos.
      Es mīlu Latviju...
     ... ar zelta dzintargraudiem,
     ko jūra iznes krastā smilšu liedagos.

 Es mīlu Latviju...
... ar baltām, biezām miglām,
kas mani tā kā mīkstā segā tin.
 Es mīlu Latviju...
.. ar krāšņām koku lapām
un rakstiem debesīs, ko gājuputni pin.

      Es mīlu Latviju...
     ... ar sniegā tītiem laukiem
     un siliem, sarmā dimantmirdzošiem.
      Es mīlu Latviju...
     ... tās ļaudis, zemi, jūru,
     kas lepni dzīvo cauri gadsimtiem.

Kur skarbu vēju appūsta
Pie līča kļaujas upes grīva,
Tur daudzus gadu desmitus
Stāv brīvā, lepnā Salacgrīva.
     Kaut arī sveši ļaudis teic,
     Ka salacgrīvieši ir skarbi,
     Bet vietējos šīs runas neuzveic –
     Par ļaudīm runā viņu darbi.
Bet pati Salacgrīva ir kā jūra,
Kas reizē bagāta un reizē sūra.
Tik gaišās domas, kas mīt cilvēkos,
Kā kaijas lido debess plašumos.
     Lai droši šalko vilnis brīvs,
     Lai tālu lido kaija brīva,
     Lai vienmēr līča piekrastē
     Stāv brīvā, lepnā Salacgrīva! 

Agita Krūmiņa

 Sirsnīgi sveicieni nesen aizvadītajos valsts un pilsētas 
svētkos! Šie dzejoļi tapuši pirms vairākiem gadiem. Vien-
mēr atrunājos - ak, ko nu es, bet šogad sadūšojos aizsūtīt.
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 - Sports – tu esi miers, dros-
me, prieks, skaistums. Sports tev 
dos jaunu dzīves kvalitāti, sports 
ne tikai uzlabos tavu veselību, 
izturību, bet arī dos enerģiju un 

padarīs tevi pievilcīgāku, kā arī  
pavērs jaunu pasauli, kurā ne-
trūks nedz jaunu draugu, nedz arī 
sacensību. Sports – tas ir dzīves-
veids, - tā, atklājot, jau 14. Salac-

 19. oktobris Salacgrīvā bija 
īpašs visiem airētājiem. Salaca 
vasarās nebūtu iedomājama bez 
viņiem, un todien tika svinēta 
jau 15. gadskārta Limbažu un 
Salacgrīvas novada sporta sko-
las smaiļošanas un kanoe airēša-
nas grupai Salacgrīvā. Šajā laikā 
sportisti piedalījušies neskaitā-
mās sacensībās, mums ir savi 
censoņi, ar kuriem lepoties.
 Airēšana Salacgrīvā ir po-
pulāra kopš tās aizsākumiem 
šaipusē. Tieši tāpēc nebija pār-
steigums ieraudzīt tik daudz 
jauniešu Salac grīvas airēšanas 
bāzē Krasta ielā. Kā jau jubile-
jā pienākas, bija ieradušies ne 
tikai paši sportisti, bet arī svei-
cēji - gan no novada domes, gan 
Limbažiem. Salacgrīvas novada 
domes priekšsēdētājs Dagnis 
Straubergs ir arī Salacgrīvas 
airētāju krusttēvs, un vecākais 
treneris Uldis Močāns atzina, 
ka, pateicoties tieši viņa idejai, 
Salacgrīvā parādījās šis sporta 
veids. - Salacgrīvā airēšana ir 
īsto vīru rokās, - atzina D. Strau-
bergs, šajā jubilejā dāvinādams 
sportistiem jaunu smailīti. Vēr-

šoties pie visiem klātesošajiem, 
U. Močāns atzina: - Šī ir mūsu 
labākā smailīte labākajiem no 
jums. Neiztrūka Limbažu vie-
su apsveikumi no abu novadu 
sporta skolas direktores Diānas 
Zaļupes, sporta bāzu pārziņa 
Sergeja Zaļupes un limbažnieku 
trenera Genādija Zujeva.
 Apsveikumiem sekoja jaunās 
smailītes un kārtējā jauno spor-
tistu iesvētīšana. Katru gadu tie, 
kuri ar smaiļošanu nodarbojas 
gadu, veic uzdevumus, lai pierā-
dītu savas zināšanas un aplieci-
nātu, kurš var ātrāk sagatavoties 
sacensību startam. Lai gan visāt-
rākais un precīzākais katrreiz ir 
tikai viens, visi kļūst par pilntie-
sīgiem airētājiem. Svinības tur-
pinājās ar kūkām un kavēšanos 
atmiņās, apskatot senākus foto-
attēlus. Pacilātības sajūta bija 
manāma gan U. Močāna, gan 
otra trenera Kaspara Močāna 
sejā. 15 gadi nosvinēti! Atliek 
vēlēt izturību un panākumus, lai 
20. jubilejā varētu tikties vēl lie-
lākā pulkā. 

Laura Tiesnese

Airēšana Salacgrīvā 
ir īsto vīru rokās

Treneri Uldis (no kreisās) un Kaspars Močāni tikko saņēmuši novada 
domes priekšsēdētāja Dagņa Strauberga dāvināto smailīti

Salacgrīvas novada sportistiem 
sezona noslēgusies

Spartakiādes Salacgrīva 2013 laureātkomandu pārstāvji (no kreisās): 
2. vietas ieguvēji Kopturis-A, uzvarētāji Salacgrīvas novada dome un 
iepriekšējo 7 gadu čempioni Grīva

 Skolēnu rudens brīvdienās 
skolās neskan zvans uz stundu, 
no rītiem novada skolu visi logi 
nav izgaismoti. Skolās neierasts 
klusums, bet tas nenozīmē, ka 
nenotiek nekāda darbošanās. Tur 
vienkārši neskan skolēnu balsis, 
bet skolotājiem nav rudens brīv-
dienu, viņi strādā un izglītojas.
 29. oktobrī Salacgrīvas nova-
da sākumskolas skolotāji tikās 
savā metodiskajā apvienībā, lai 
dalītos pieredzē, atkal iepazī-
tu kādu mūsu novada vēstures 
lappusīti. Šoreiz ceļš veda uz 
Liepupi. Liepupes vidusskolā 
Ainažu un Salacgrīvas skolu 
1. - 4. klašu skolotājus ļoti sir-
snīgi sagaidīja skolas direktore 
Arta Rubeze. Visi kopā devā-
mies uz Liepupes muižu, kurā, 
jaukas gides pavadīti, iepazinām 
ēkas vēsturi, uzzinājām par mui-
žā agrāk dzīvojošajiem, par viņu 
paradumiem, sadzīvi. Priecājā-
mies par sakopto vidi, mieru un 
klusumu, kas šeit valdīja. Mui-
žas virtuvē pie lielā galda visi 
malkojām kafi ju, klausījāmies 
krievu romances un jutāmies 
vienkārši labi. Par to bija parū-
pējušies muižas darbinieki. Pal-
dies viņiem par jauki pavadīto 
laiku!

 Pēc Liepupes muižas apska-
tes devāmies atpakaļ uz vidus-
skolu. Vispirms viesojāmies 
katrā sākumskolas klasē, bijām 
arī pirmsskolas telpās, vērojām 
gaumīgo un interesanto nofor-
mējumu. Skolas direktore ar 
lepnumu stāstīja par savas sko-
las sākumskolas skolotājām. Pēc 
tam pulcējāmies skolas biblio-
tēkā, kur, malkojot kafi ju, vē-
rojām skolotājas Sandras Zaķes 
prezentāciju Bibliotēkas resursu 
izmantošana darbā ar bērniem 
ar mācīšanās traucējumiem. Pēc 
tam skolotāji dalījās pieredzē 
par notiekošo skolās, klasēs, 
vienojās par turpmākajiem pa-
sākumiem, secināja, ka šādas 
satikšanās gan izkrāso ikdienu, 
gan dod iespēju pārņemt labāko 
pieredzi. Liepupes vidusskolas 
direktore, skolotājas un citi dar-
binieki bija parūpējušies, lai visi 
tiešām justos labi un mājās aiz-
brauktu ar pozitīvām emocijām. 
Paldies par to!
 Šī bija tikai viena no rudens 
brīvlaika dienām. 30. oktobrī 
Salacgrīvas vidusskolas sākum-
skolas skolotājas kopā ar citu 
novadu kolēģiem devās uz Rīgu, 
lai piedalītos vides izglītības 
kursos un tuvāk iepazītu mežu. 

Kursi deva papildu zināšanas, 
kas nepieciešamas, piedaloties 
Mammadaba Meistarklasē. No-
klausījāmies gan lekciju, gan ie-
pazināmies ar izstādi par koku, 
Baldones puses mežos piedalījā-
mies praktiskās nodarbībās. Mā-
cījāmies, kā veic meža inventa-
rizāciju, kā nolasīt kartes, kā no-
teikt jaunaudzes lielumu, koku 
vecumu, augstumu utt. Lietus 
mijās ar saules stariem, bet pro-
fesionālu meža darbinieku va-
dībā laiks pagāja nemanot, bija 
interesanti. Kad sāka jau krēslot, 
tikām pie gardām pusdienām 
svaigā gaisā. Mūsu darbošanos 
fi lmēja TV raidījums Vides fak-
ti. Un atkal bija aizvadīta diena, 
kurā guvām jaunas zināšanas, 
prasmes, atziņas, ko varēsim iz-
mantot darbā ar audzēkņiem.
 Dažādos kursos, semināros, 
izglītības konferencē Valmierā 
piedalījās arī citi skolotāji. Viņi 
bagātina sevi, lai pēc tam ie-
gūtās zināšanas nodotu saviem 
audzēkņiem. Pedagogus uz visu 
aktivitāšu vietām nogādāja Sa-
lacgrīvas novada domes trans-
ports. 

Lolita Valaņina,
Salacgrīvas novada 

sākumskolas MA vadītāja 

Skolēni atpūšas, skolotāji izglītojas

Salacgrīvas novada 
pedagogi, ciemojoties 
Liepupē, apskatīja arī 

Liepupes muižu

grīvas sportistu sezonas noslēgu-
ma pasākumu, sacīja Zvejnieku 
parka pārvaldnieka vietas izpildī-
tāja Mārīte Salmane. Nedaudz at-
skatoties uz sezonā paveikto, Sa-
lacgrīvas novada domes priekšsē-
dētājs Dagnis Straubergs sacīja: 
- Atkal pagājis vesels gads, Tas 
Salacgrīvas novadam bijis me-
daļām un panākumiem ražens – 
mūsu vārds, pateicoties, vieglat-
lētiem, ir izskanējis pasaulē, kur 
šogad esam ierindojušies 3. vietā. 
Arī airētāji likuši sevi manīt gan 
Latvijas mērogā, gan Eiropas un 
pasaules līmenī.
 Pēc biedrību un sporta klu-
bu sveikšanas un pateicības par 
sekmīgi aizvadīto sezonu sākās 
vakara nozīmīgākā daļa – varēja 
paziņot spartakiādes Salacgrīva 
2013 uzvarētājus. Kā jau katru 
gadu, kopvērtējuma tabulu iz-
mainīja tieši pēdējais posms – 
novuss. Šī gada spartakiādē pie-
dalījās 8 komandas, sacenšoties 
20 sporta veidos visas sezonas 
garumā. Kopvērtējums ir šāds: 
8. vietā Leģions (16,5 punkti). 
7. v. Bocmanis (39,6), 6. v. Porcel 
sports (74,7), 5. v. Zirnīši (79,7), 4. 
v. Sprints A (103,2). 3. vietā ierin-

dojās komanda, kas pēdējos 7 ga-
dus bija spartakiādes čempioni, –
Grīva (104,5), 2. v. Kopturis-A 
(107,2), bet godalgotajā 1. vietā ir 
pērnā gada vicečempioni – Salac-
grīvas novada dome (111,9). Bal-
vas tika pasniegtas par individu-
āli labāko sniegumu spartakiādē. 
Sieviešu konkurencē 3. vietu ie-
ņēma Linda Grandberga (Grīva); 
2. - Sandra Bērziņa (Zirnīši), bet 
godpilno 1. – Zane Berdaškēvica 
(Kopturis-A). Vīriešu konkuren-
cē 3. vieta Kasparam Neimanim 
(Kopturis-A); 2. - Jurim Burdi-
kovam (Porcel sports), 1. vietā – 
Justs Jankovskis (Grīva).
 Pēc rezultātu paziņošanas uz 
skatuves priecēt sportistus kāpa 
Kraujas storm band. Tā kā teh-
nisku problēmu dēļ šogad atkri-
ta īpašā viesa ierašanās, pauze 
tika aizpildīta ar īpašu viktorīnu 
saistībā ar gaidāmajām ziemas 
Olimpiskajām spēlēm Sočos 
2014. gadā. Lai klātesošie justos 
pacilāti un labi, viņus priecēja 
puiši no Riga brakedance show, 
kā arī klauns Miša no Rīgas cirka.
 Airētāja no Salacgrīvas Sa-
manta Ganiņa savu sezonu vērtē-
ja pozitīvi. Kā savus nozīmīgākos 

startus sarunbiedre minēja Latvi-
jas Jaunatnes vasaras Olimpiādi 
un Eiropas čempionātu, kas no-
risinājās Polijā. - Eiropas čempi-
onātā paliku 23., kas, manuprāt, 
nav labi, jo šīs sacensības bija 
tikai izmēģinājums, lai es zinā-
tu, kāda ir atmosfēra un sajūtas 
tik liela mēroga mačos, kā arī 
lai sekmīgāk sagatavotos nāka-
mā gada čempionātam Franci-
jā, - viņa rezumēja. Vēl viena 
sportiste, kurai šī sezona izdevās 
lieliska, ir vieglatlēte, šķēpmetē-
ja Anete Kociņa, kas savu šķēpu 
raidīja 54,26 m tālu un izcīnīja 
Latvijai bronzas godalgu pasau-
les junioru čempionātā Doņeckā 
Ukrainā. Par saviem nākamās se-
zonas plāniem Anete vēl nedomā, 
bet atzina: - Vispirms jāsakār-
to veselība, jo pašreiz tā nav tik 
laba, kā varētu vēlēties. Svarīgā-
kais starts būs pasaules junioru 
čempionātā ASV.
 Varam secināt, ka novada 
sportisti aizvadījuši raženu un 
pozitīvu sezonu. Vēlam viņiem 
spēku un izturību, kā arī, lai 
2014. gada sezona būtu vēl raže-
nāka un medaļām bagātāka.  

Kārlis Miksons
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Veiksmīgs starts jaunajiem dambretistiem

 Liepupes vidusskolā noslē-
gušās vērienīgas dambretes sa-
censības – Latvijas kausu izcīņa 
jaunatnei. Tajās piedalījās re-
kordliels dalībnieku skaits. Pie 
kausiem kāroja tikt 283 jaunie 
dambretisti no 26 dambretes 
centriem, kas, savukārt, pār-
stāvēja 87 visdažādākās mācī-
bu iestādes. Tika aptverta visa 
valsts teritorija: no Ventspils līdz 
Rēzeknei un Preiļiem, no Liepā-
jas un Saldus līdz Valmierai, no 
Bauskas līdz Madonai, no Kuldī-
gas un Tukuma līdz Ogrei, Liel-
vārdei un Jēkabpilij, no Dobeles 
līdz Rīgai un Siguldai. Kausa 
izcīņā ļoti veiksmīgi startēja 
Limbažu un Salacgrīvas novada 

sporta skolas jaunie dambretisti.
 Sveicam mūsējos – kausu ie-
guvējus savās vecuma grupās! 
Paula Gūtmane, Mārcis Mago-
ne un Klāvs Norenbergs iegu-
vuši 1., Elizabete Norenberga 
2.,  bet Madara Lindenberga - 
3. vietu. Paldies arī pārējiem: Ar-
turam Finogenovam (4. v.), Aijai 
Gūtmanei, Marekam Andrei-
sonam  un Elvim Liepiņam 
(5. v.), Ritvaram Dubultam 
(6. v.), Eduardam Finogenovam 
(7. v.), Danielam Gordimovam 
(8. v.), Jekaterinai Krasovskai un 
Laurai Ercikai (11. v.), Jolantai 
Ķuzei (21. v.), Kārlim Linden-
bergam (22. v.), Ilvaram Dubul-
tam (33. v.), Mikam Magonem 

un Evitai Lindenbergai (36. v.), 
Artūram Niperam (40. v.), Mar-
tai Magonei (47. v.) un Jānim 
Krūmiņam (80. v.).
 Sacensību noslēgumā Lat-
vijas Dambretes savienības vi-
ceprezidents Edgars Ratnieks 
pateicās galvenajam tiesnesim 
Kārlim Ozolam, tiesnesim Kār-
lim Treijam, sekretāram Aivim 
Krastiņam par sacensību raito 
vadīšanu, vidusskolas pavārēm 
Jugitai Kohanei, Dacei Janvarei 
un Inetai Papiņai par garšīgajām 
pusdienām, Liepupes skolas va-
dībai par daudzo un jauko telpu 
atvēlēšanu. Toties attiecībā uz 
Limbažu un Salacgrīvas novada 
jaunajiem dambretistiem viņš 

U-16 vecuma 
grupā 1. vieta 

liepupietei Pau-
lai Gūtmanei (no 
kreisās), 2. vieta 

kuldīdzniecei 
Elzai Garokalnai, 

3. - liepupietei 
Madarai 

Lindenbergai

Savstarpējā cīņā - pa kreisi Paula, pa labi Madara - tiek noskaidrota labākā šajā spēlē

Dambretisti uzvar 
prāta sporta spēlēs

 Dobelē divas dienas norisinājās 
13. Starptautiskās prāta sporta spēles. Tajās 
ar ļoti labiem panākumiem startēja Lim-
bažu un Salacgrīvas novada sporta skolas 
dambretes nodaļas audzēkņi. Sacensību 
pirmajā dienā notika komandu sacensības. 
Rīta pusē skolēni sacentās GO un dambre-
tes uzdevumu risināšanā, bet pēcpusdienā 
notika šo spēļu turnīri. 
 Mūsējo rezultāti komandu sacensībās 
prāta divcīņā: 
 7. – 9. KLAŠU GRUPĀ
Zelta medaļas – Paula Gūtmane, Jekaterina 
Krasovska

Sudraba medaļas – Arturs Finogenovs, Ri-
tvars Dubults
Bronzas medaļas – Madara Lindenberga, 
Mārcis Magone
 4. – 6. KLAŠU GRUPĀ
Zelta medaļas – Mareks Andreisons, Eliza-
bete Norenberga
Bronzas medaļas – Aija Gūtmane, Jolanta 
Ķuze
 1. – 3. KLAŠU GRUPĀ
Zelta medaļa – Klāvs Norenbergs
8.vieta – Artūrs Nipers
 LU dāvātais kauss, IZM VISC diplomi 
un zelta medaļas mūsu 1. komandai, kurā 

startēja Paula Gūtmane, Jekaterina Krasov-
ska, Mareks Andreisons, Elizabete Noren-
berga, Klāvs Norenbergs. IZM VISC diplo-
mi un sudraba medaļas mūsu 2. komandai, 
kuras sastāvā cīnījās Arturs Finogenovs, 
Ritvars Dubults, Aija Gūtmane, Jolanta 
Ķuze, Artūrs Nipers.
 Otrajā dienā notika individuālās sacen-
sības šādos prāta sporta veidos: šahā, 64 un 
100 lauciņu dambretē, zolītē, monopolā, 
krustvārdu mīklu minēšanā (trijās valodās), 
domino, bridžā, datorspēlēs un orientēša-
nās. Mūsējie, protams, startēja abās dam-
bretēs.

 Kausu par uzvaru 100 lauciņu dam-
bretes turnīra absolūtajā vērtējumā ieguva 
Paula Gūtmane, bet 64 lauciņu dambretes 
turnīra absolūtajā vērtējumā - Klāvs Noren-
bergs. Mēs, treneri, esam gandarīti par au-
dzēkņu izcilo sniegumu. It sevišķi tāpēc, ka 
laikā, kad viņu skolasbiedri atpūtās rudens 
brīvdienās, šie jaunie talanti 8 – 10 stundas 
dienā sevi garīgi pilnveidoja. Kopumā izcī-
nītas 33 medaļas.

Kārlis Ozols 
un Kārlis Treijs,

treneri

Vārds, uzvārds 64 lauciņu 
dambrete

100 lauciņu 
dambrete

Paula Gūtmane sudraba medaļa zelta medaļa
Madara Lindenberga bronzas medaļa bronzas medaļa
Jekaterina Krasovska 5. vieta 5. vieta
Aija Gūtmane 4. vieta 6. vieta
Arturs Finogenovs zelta medaļa zelta medaļa
Mārcis Magone sudraba medaļa 4. vieta
Ritvars Dubults 4. vieta sudraba medaļa
Mareks Andreisons 5. vieta bronzas medaļa
Klāvs Norenbergs zelta medaļa sudraba medaļa
Artūrs Nipers 7. vieta 5. vieta
Elizabete Norenberga 5. vieta bronzas medaļa
Jolanta Ķuze 6. vieta 5. vieta

Prāta spēļu divcīņā 7. - 9. klašu grupā 2. vieta Arturam Fino-
genovam, bet individuālajās sacensībās 64 un 100 lauciņu 
dambretē uzvarētāja gods - zelta medaļa

Prāta spēļu divcīņā 7. - 9. klašu grupā zelta 
medaļu izcīnīja Paula Gūtmane

Mūsējo rezultāti 
individuālajās sacensībās:

pajokoja, ka viņi gan ar viesmī-
lību nav izcēlušies un izcīnījuši 
visvairāk kausu. No visiem 18 
dāvātajiem kausiem 5 tika māj-
niekiem!
 Nākamās dambretes sa-
censības Liepupē norisinājās 
23. novembrī. Tad vidusskolas 
atklātajā čempionātā noskaidroja 

labākos dambretes ātrspēlētājus. 
Savukārt 3. decembrī turpat sa-
centīsies skolēni no Alojas, Lim-
bažu un Salacgrīvas novada. Pēc 
tam 7. decembrī notiks valsts 
kadetu komandu sacensības Brī-
numdambrete.

Kārlis Ozols,
dambretes treneris
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 Biedrība Jūrkante izsludina atklāta konkursa 
projektu iesniegumu pieņemšanu 9. kārtu Lauku 
attīstības programmas (2007. – 2013. gads) Le-
ader pieejas īstenošanai pasākumā 411: Konku-
rētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģijas 
īstenošanas teritorijā. Projekta iesniegumus pie-
ņems no 2013. gada 9. decembra līdz 2014. gada 
9. janvārim. 9. kārtā pieejamais fi nansējums - 
Ls 15 765,55. 
 411. pasākums Konkurētspējas veicināšana vie-
tējo attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā. 
Rīcība Lauku saimniecību modernizācijas veicinā-
šana un mājražotāju konkurences paaugstināšana.
 1. aktivitāte Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, in-
formācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinā-
juma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izvei-
de lauksaimniecības produktu ražošanai un pirm-
apstrādei, t.sk. pašu saražotās produkcijas iepa-
košanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu 
(izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu 
sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana 
un stādījumu ierīkošana.
 Rīcības mērķis 3.1. rīcībā – attīstīt lauksaimnie-
cības produktu ražošanu un pirmapstrādi biedrības 
Jūrkante darbības teritorijā un atbalstīt mājražotā-
jus, kuri būtu gatavi ražot, pārstrādāt un piedāvāt 
tirgum vietējos identitātes produktus.
 Plānotās darbības 3.1. rīcībā – iekārtu, tehni-
kas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro-

grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, 
infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu 
ražošanai un pirmapstrādei, t.sk. pašu saražotās 
produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļko-
pības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, 
stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu ie-
gāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana.
 2. aktivitāte Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, in-
formācijas tehnoloģiju un programmu nodroši-
nājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras 
izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un 
pirmapstrādei mājas apstākļos, t.sk. pašu saražo-
tās produkcijas iepakošanai.
 Rīcības mērķis 3.2. rīcībā – attīstīt lauksaim-
niecības produktu pārstrādi un pirmapstrādi mājas 
apstākļos biedrības Jūrkante darbības teritorijā. 
 Plānotās darbības 3.2. rīcībā – iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un program-
mu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infra-
struktūras izveide lauksaimniecības produktu pār-
strādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, t.sk. pašu 
saražotās produkcijas iepakošanai.
 Projektu vērtēšanas kritēriji visām rīcībām ir 
vienoti:
 - atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas 
nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, pie-
šķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0 = “neat-
bilst”, 0,5 = “vāji”, 1 = “apmierinoši”, 1,5 = “labi”, 
2 = ļoti labi) 

Nr. p.k. Kritērijs Maksimālais 
punktu skaits

1. Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, tajā pamatota plāno-
tā rīcība un nepieciešamība

2

2. Projekta ietekme uz pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību vie-
tējiem iedzīvotājiem

2

3. Projekta īstenošana tiek virzīta uz sabiedrības vajadzību sasniegšanu un tas ir 
nozīmīgs

2

4. Projektā ietverti objektīvi pārbaudāmi kvalitatīvi un kvantitatīvi rādītāji 2
5. Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plā-

notajiem uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem
2

6. Projekta ilgtspēja ir novērtēta un pamatota 2
7. Projektā plānotas aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai 2
8. Projekta ietekme uz jaunu vai darba vietas uz laiku radīšana 2
Papildus iegūstami punkti 
9. Projekta iesniedzēja fi nansiālais vai materiālais ieguldījums projekta realizā-

cijā
2

10. Projekts tiek īstenots ar dažādu sociālo grupu iesaistīšanu (jaunieši, pensionāri 
u.c.)

2

11. Projekta īstenošana rada jaunu inovatīvu pakalpojumu vai produktu 2

 Maksimālais kopējais punktu skaits - 22
 Minimālais punktu skaits - 12
 Specifi skais kritērijs - pie vienāda punktu skaita priekšroka tiek dota projektiem, ko realizē ārpus pilsē-
tas, novada centra vai vietējās teritorijas centra, kur pieejamas līdzīgas aktivitātes.
 Projektu iesniegšanas adrese:
 biedrība Jūrkante, Salacgrīva, Smilšu iela 9
 Koordinatore Dzintra Eizenberga, kontakttālrunis 29427095, 
 e-pasts dzintra.eizenberga@salacgriva.lv.
 Projektu var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un 
apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosū-
tāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.
www.jurkante.lv; www.salacgriva.lv; www.limbazi.lv un www.lad.gov.lv.

Biedrības Jūrkante 
paziņojums

 20. novembrī apritēja 15 gadu 
kopš atkritumu apsaimniekoša-
nas uzņēmuma SIA ZAAO dar-
bības sākšanas. Jau kopš uzņē-
muma dibināšanas brīža daudz 
domāts un strādāts pie kvalitatī-
vas atkritumu apsaimniekošanas 
nodrošināšanas un klientiem ēr-
tas apkalpošanas sistēmas izvei-
des reģionā.
 1998. gadā, 81 reģiona paš-
valdībām vienojoties, tika izvei-
dota Ziemeļvidzemes atkritumu 
apsaimniekošanas organizācija, 
kurā gadu gaitā attīstīta ne tikai 
sadzīves, bet arī šķiroto atkritu-
mu savākšanas sistēma, rūpējo-
ties par vidi, cenšoties noglabāt 
pēc iespējas mazāk atkritumu, 

SIA ZAAO – 15 gadu

 Vidzemes zvejnieku biedrī-
bas (VZB) vīri turpina īstenot 
projektus, veidojot lašveidīgo 
zivju nārsta vietas, nojaucot beb-
ru aizsprostus un attīrot upes 
Saulkrastu novada teritorijā. 
Vienā no oktobra nogales die-
nām viņi devās uz Ķīšupi, kas ir 
viena no Ziemeļvidzemes laš-
upēm, kurās aizliegts būvēt un 
atjaunot aizsprostus vai veidot jel-
kādus citus šķēršļus. Taču manī-
gais celtnieks bebrs likumpantus 
neņem galvā un būvē uz nebēdu.
 Salacgrīvieši, Jānis Brants, 
kurš ir Valsts vides dienesta 
(VVD) vecākais inspektors, un 
zvejnieki Valdis Celmiņš, Imants 
Dambis un Jānis Rakuzovs, pa-
stāstīja, ka lašu nārstam vajadzīgs 
vismaz pusmetru dziļš ūdens ar 
noteiktu straumes ātrumu un oļai-
na upes gultne t.s. berzes vietās. 
Bebru dambji ir būtisks šķērslis 
zivju migrācijai uz nārsta vietām, 
jo lašiem tos grūti pārvarēt. Tur-
klāt izzūd berzes vietas un nārsts 
vairs nav iespējams. Tas nozīmē, 
ka upes degradējas un lašiem tajās 
nav nākotnes. Latvijas Ihtioloģi-
jas biedrība pēc Saulkrastu domes 
pasūtījuma veica monitoringu, 
kurā konstatēts, ka lielā daļā Ķīš-
upes un Pēterupes straujteču vē-
rojama degradēšanās. Savukārt 
VZB iesaistījās projektos, lai sa-
glabātu aizsargājamās sugas, to-
starp lašus. Notiek upju, kā arī tās 
krastu attīrīšana no kritušiem un 
bīstamiem kokiem. Abu projektu 
attiecināmās izmaksas ir nepilni 
7000 latu, ko ar valsts atbalstu 
sedz Zivju fonds.

 Vīri sacīja, ka bebru aizsprosti 
šogad jaukti arī citviet - Svētupē 
un Vitrupē. Aizsprosti mēdzot būt 
pamatīga zaru un sprunguļu būve. 
Inženieri nesmādējot nevienu 
būvmateriālu - dūņas, zāli, smiltis, 
zarus un pat akmeņus. Daži dam-
bji ir tik blīvi, ka ilgi jācīnās, lai 
tos likvidētu. Bet bebri aizsprostus 
spēj atjaunot pāris dienās. Turklāt 
krastā izsviestos būvmateriālus tie 
atkārtoti neizmanto, bet grauž aiz-
vien jaunus kokus. - Bebri strādā 
naski. Dzīvnieki jūt vēlo rudeni un 
zemo ūdens līmeni. Šeit jau bijām 
pirms pāris nedēļām. Tad jaukša-
na gan bija grūtāka un ilgāka, - 
atminējās J. Brants.
 Mērojot ceļu tālāk uz Skultes 
ostu Zvejniekciemā, kur bija pa-
redzēta biedrības kopsapulce, vīri 
pārrunāja apspriežamos jautāju-
mus par domstarpībām ar dabu, 
kurās viņi nokļūst zivju resursu 
atražošanā. - Savulaik bebri bija 
Sarkanajā grāmatā, bet nu no 
tiem vairs nav glābiņa, - sprieda 
zvejnieki. Kad Latvijā bebri bija 
iznīdēti, tos pagājušajā gadsimtā 
sāka ievest no Norvēģijas, vēlāk 
no Baltkrievijas, un no turienes arī 
viņi paši iemācījās ceļu pa Dauga-
vu uz Latviju. Pašlaik bebru skaits 
visā valstī aizvien pieaug. - To 
kaitējumam vēl piepalīdz cilvēki, 
rokot pie meža trasēm lielus no-
tekgrāvjus, kas maina ūdens lī-
menī upēs. Turklāt grāvjiem nav 
izbūvētas nosēdakas, kur palikt 
smiltīm. Tās nosēžas lašu berzes 
vietās, - skaidroja VVD vecākais 
inspektors.

Aija Sedliņa 

Vidzemes 
zvejnieki attīra 
upes no bebru 

dambjiem

 22. novembrī skolā notika Piejūras stāstnieku konkurss Teci, teci, va-
lodiņa. Tajā piedalījās 3 skolēni no Lādezera, 2 no Straupes, 4 no Garlī-
ba Merķeļa Lēdurgas pamatskolas, 12 no Salacgrīvas vidusskolas (viņi 
bija veiksmīgi piedalījušies skolas konkursā 4. novembrī). Žūrijā bija 
4 folkloras kopu vadītāji. Katrs dalībnieks uzstājās ar trim dažādiem 
stāstiem - teiku vai pasaku, atgadījumu no dzīves un anekdoti. Šajā 
konkursā netiek dalītas vietas, bet gan piešķirti tituli. 9 skolēni no 
visiem dalībniekiem piedalīsies konkursa pusfi nālā Rīgā 30. novem-
brī. Prieks, ka 3 no viņiem ir mūsu skolas audzēkņi: Liene Muciņa 
(1.a klase), Ance Vanaga (7.a) un Roberta Spuriņa (10.a). 
Jaunākā grupa līdz 12 gadiem
1. Liene Muciņa - 7 gadi – LIELĀS STĀSTNIECES tituls - piedalās 
fi nālā Rīgā
2. Elīza Elizabete Gederte - 7 gadi - LIELĀS STĀSTNIECES tituls
3. Areta Līva Krūmiņa - 8 gadi – MAZĀS STĀSTNIECES tituls
4. Ivo Zvejnieks - 9 gadi – MAZĀ STĀSTNIEKA tituls 
5. Sandis Kaspars Riņķis - 9 gadi - MAZĀ STĀSTNIEKA tituls
6. Paula Spuriņa - 9 gadi - MĀCEKĻA tituls
7. Elizabete Bērziņa - 10 gadu - LIELĀS STĀSTNIECES tituls
8. Marta Upīte - 10 gadu - LIELĀS STĀSTNIECES tituls
9. Diāna Zmičerevska - 10 gadu - LIELĀS STĀSTNIECES tituls
Vecākā grupa - 12 gadu un vairāk
 1. Ance Vanaga – 13 gadu - LIELĀS STĀSTNIECES tituls - piedalās 
fi nālā Rīgā
2. Roberta Spuriņa – 16 gadu - LIELĀS STĀSTNIECES tituls - pie-
dalās fi nālā Rīgā 
3. Līga Ieviņa – 14 gadu - LIELĀS STĀSTNIECES tituls
 Paldies Zentai Mennikai par konkursa organizēšanu, skolotājiem 
Lolitai Valaņinai, Vinetai Dancei, Baibai Runcei, Dace Kašai, Ilonai 
Antonovai par atbalstu! Turam īkšķus par mūsējiem Rīgā!

Inta Cirša

 Norisinājās Piejūras 
stāstnieku konkurss 
Teci, teci, valodiņa

meklējot veidus, kā nodot vairā-
kus atkritumu veidus otrreizējai 
pārstrādei.
 Klientu serviss nepārtraukti 
tiek uzlabots, izveidota elektro-
niska norēķinu sistēma internetā, 
piedāvāts SMS pakalpojums, no 
1. decembra darbu sāks zvanu 
centrs. Klientu ērtībai šobrīd jau 
lielākā daļa reģionālo biroju ap-
vienoti ar EKO laukumiem, lai 
klienti atbildes uz saviem jautā-
jumiem saņemtu tuvāk mājām un 
sev izdevīgā laikā.

 Būtisks veikums ir 2004. gadā 
izveidotais cieto atkritumu sa-
vākšanas poligons Daibe, kas 
būtībā nodrošina moderna atkri-
tumu apsaimniekošanas centra 
darbību, ietverot ne tikai atkri-
tumu sagatavošanu un apstrādi 
pirms noglabāšanas, bet arī otr-
reiz izmantojamu materiālu sa-
gatavošanu pārstrādei, bioloģiski 
noārdāmu atkritumu kompostē-
šanu, infi ltrāta un biogāzes ap-
saimniekošanu, elektroenerģijas 
ražošanu, kā arī sertifi cētas vides 
izglītības programmas realizēša-
nu.

Zane Leimane,
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību 

speciāliste
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Klientu ievērībai! 
 
No šī gada 11.novembra Swedbank klientu 
informācijas centrs gaidīs jūs Salacgrīvā, 
Rīgas ielā 13, jaunā veikala TOP telpās, 
katru otrdienu no plkst.09:00:14:00 
 
Klientu informācijas centrā Jūs varat: 
 

• saņemt konsultācijas par savu naudas lietu pārvaldīšanu; 
• atvērt kontu Swedbank; 
• pasūtīt un saņemt maksājumu kartes; 
• pieteikt internetbanku un automātisko rēķinu apmaksu; 
• pieteikties finanšu pakapojumiem  
   (dzīvības apdrošināšana, patēriņa kredīts,  
   hipotekārais kredīts, līzings) utt. 
 
Jautājumu gadījumā zvaniet: 
Jānis 67445321 
Eva 67445322 
 
Uz tikšanos! 
Jūsu Swedbank 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Drošības nedēļa Vilnītī

Ugunsdrošības pieturā mazie salacgrīvieši kopā ar ugunsdzēsēju Lies-
mu Dūmiņu mācījās ugunsdrošību

Ekoloģijas pieturā bērni pazina dabai nedraudzīgos objektus un mācījās tos pareizi sašķirot

 No 7. līdz 16. oktobrim pirms-
skolas izglītības iestādē Vilnītis 
norisinājās drošības nedēļa, ku-
ras laikā bērni daudzpusīgi iepa-
zinās ar drošības jautājumiem. 
Katra diena bija veltīta kādam 
no drošības veidiem – uguns-
drošībai, uzturdrošībai, fi ziska-
jai un satiksmes drošībai. Vecā-
kās grupas izspēlēja spēles Esi 

drošs un vesels vides variantu – 
5x5 m lielo spēli, kurā aptverti 
visi drošības jautājumi. Bērnu 
grupas devās mācību ekskursi-
jās iepazīties ar ugunsdzēsēju un 
glābēju darbu, ar veselīga uztura 
gatavošanu un pavāra darbu un 
nedēļas laikā ieguva daudzpusī-
gas zināšanas.
 Šīs nedēļas noslēgumā Vil-

nītis īstenoja skolotājas Ingas 
Leimanes ideju veidot drošības 
trasīti. Bērniem tajā nācās pār-
varēt vairākus kontrolpunktus, 
pārbaudīt savas zināšanas par 
drošību un demonstrēt pareizu 
rīcību dažādās situācijās. Sko-
lotājas bija sagatavojušas inter-
aktīvus pārbaudes uzdevumus 
kādā no drošības veidiem. Eko-
loģijas pieturā bērniem nācās 
vērot nedrošu vidi mežā, pazīt 
dabai nedraudzīgus objektus, 
tos savākt un pareizi sašķirot. 
Bija arī iespēja vērot, kā izman-
totām lietām var dot otru dzīvi, 
tā aizsargājot dabu, padarot to 
tīrāku un drošāku. Katrs varēja 
paspēlēt no PET pudeles izga-
tavotu mūzikas instrumentu un 
spēli Bumbiņas ķeramais. Kādā 
citā kontrolpunktā bērnus līdzi 

aicināja aizdomīgas personas, 
cenšoties piedāvāt spožas kon-
fektes, lai ievilinātu viņus savā 
mašīnā. Citur savukārt nerātns 
puika kaitināja suni, klauvējot 
pa būdas jumtu. Suns izskrēja no 
būdas un bērniem nācās izvēlē-
ties pareizo rīcību un paglābties 
šādā situācijā. Bija pietura, kurā 
pārbaudīja bērnu zināšanas sa-
tiksmes noteikumos, citur piedā-
vāja ēšanai nederīgus dārzeņus, 
pārklātus ar netīru dvieli. Bērni 
atteicās no šāda cienasta, jo zinā-
ja higiēnas noteikumus. Kaķis ar 
suni bija aizgulējušies, kad bērni 
pie viņiem ieradās ciemos ve-
selības pieturā. Pēc pamošanās 
abiem nācās kārtīgi izvingro-
ties, bet pareizos un veselīgākos 
produktus brokastīm palīdzēja 
izvēlēties bērni. Ugunsdrošības 

pieturā bērnus sagaidīja uguns-
dzēsēja Liesma Dūmiņa, kura 
aicināja telefoniski ziņot par 
ugunsnelaimi, sniedzot pareizo 
informāciju noteiktā secībā. Visi 
bērni zināja telefona numuru, pa 
kuru zvanīt, lai saņemtu palī-
dzību ugunsnelaimes gadījumā. 
Vēlreiz tika pārrunāts, cik bīsta-
mi ir spēlēties ar uguni.
 Drošības nedēļas laikā bērni 
daudz uzzināja un mācījās sevi 
aizstāvēt nedrošās situācijās. 
Paldies visām PII Vilnītis sko-
lotājām, mūzikas skolotājām un 
skolotāju palīdzēm par izdomu, 
atraktivitāti un ieguldīto darbu 
bērnu iepazīstināšanā ar drošī-
bas noteikumiem!

Ligita Dambe,
vadītājas vietniece 

izglītības jomā 

 Skolotājai Baibai Dobelei, kura sagatavoja audzēkņus 
vizuāli plastiskās mākslas konkursam Kur saulīte rotājās, 
un Denisam Medvedevam, Dāvim Ozolam par iegūta-
jiem I pakāpes diplomiem valsts mērogā.
 Liepupes vidusskolas skolēni 15., 16., 17. novembrī pie-
dalījās deju lieluzvedumā No zobena saule lēca, kas veltīts 
Latvijas 95. gadskārtai. Izsakām pateicību SIA Albert Tho-

mann par dāsno ziedojumu, Salacgrīvas novada domei 
par atbalstu, skolēnu vecākiem un pedagogiem par sirds-
gudru un pilsoniski apzinīgu mazo liepupiešu audzināšanu.
 Robertam Sarkisjanam par dāvinātajām koka rotaļlie-
tām, kas sagādās prieku bērniem un papildinās rotaļu gai-
teni Kustību priekam. 

Liepupes vidusskolas kolektīvs

Liepupes vidusskola izsaka pateicību Salacgrīvas novada pašvaldība rīko 
nomas tiesību izsoli telpām 

Dārza ielā 26 Svētciemā
 Nomas objekts – telpas Nr. 13 – 23 m2, Nr. 6 - 1,8 
un Nr. 7 - 2 m2 ar kopējo platību 26,8 m2, ēkas kadastra 
apz. 6672 007 0104 001, Dārza ielā 26, Svētciemā.
 Nosacītā nomas maksa mēnesī – Ls 30,02 jeb 42,71 
eiro.
 Nomas termiņš – 5 (pieci) gadi ar tiesībām nomas 
līguma termiņu pagarināt, ja nomnieks, rakstveidā sa-
skaņojot to ar Salacgrīvas novada domi, ir veicis fi nan-
šu ieguldījumus nomas objektā, kas ir nepieciešamie un 
derīgie izdevumi un ko nevar amortizēt (atpelnīt) 5 gadu 
termiņā.
 Izsoles veids – pirmā nekustamā īpašuma nomas tie-
sību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš - 
līdz 16. decembra plkst. 17.
 Izsole notiks 17. decembrī plkst. 12 Sila ielā 2, 
JIC Bāka telpās Salacgrīvā.
 Izsoles norises kārtība saskaņā ar izsoles noteikumu 
punktu Nr. 4 un Nr. 6.
 Nomas objektu iespējams apskatīt, iepriekš piezva-
not pa tālruni 64071986 un vienojoties par apskates lai-
ku.
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Redaktore Ilga Tiesnese.
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, LV-4033, tālr. 64071987, 26545574,
e-pasts: ilga.tiesnese@salacgriva.lv

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

Decembris BIBLIOTĒKĀS
 Salacgrīvā

2.XII  18.00 Ukrainas cirka šovs Circus 3D Lasershow piedāvā programmu 
    Nākotnes cirks. Ieeja Ls 3, pensionāriem Ls 2, bērniem līdz 3 gadiem, 
    ejot kopā ar pieaugušo, ieeja brīva 
7.XII  18.00 jauniešu deju kolektīva Randa jubilejas koncerts Randa griezienā 
    Ieeja brīva
8.XII  16.00 pilsētas egles iedegšana Bocmaņa laukumā kopā ar populārajiem 
    multiplikācijas fi lmu varoņiem Smurfi em
13.XII 19.00 izrāde Padomi precētiem pāriem. Piedalās Zane Burnicka (Antonija),  
    Kārlis Anitens (Luidži) un Aina Poiša (TV šova vadītāja). 
    Ieeja: iepriekšpārdošanā Ls 4, pensionāriem un studentiem Ls 3, 
    izrādes dienā Ls 5 
21.XII 14.00 Ziemassvētku sarīkojums pensionāriem Satikšanās sniega baltumā...
26.XII 12.00 Ziemassvētku pasākums bērniem Ziemassvētki rūķu bodē. Teātra 
    studijas VVV izrāde, rotaļas kopā ar Ziemassvētku vecīti. Ieeja Ls 4, 
    ielūgumus var iegādāties līdz 20. decembrim kultūras namā
31.XII  2014. gada sagaidīšana laukumā pie kultūras nama
   23.50 domes priekšsēdētāja D. Strauberga uzruna, 
   24.00 svētku salūts
   00.30 balle kultūras namā - spēlē grupa Dubultprieks. Ieeja Ls 2 (2,85 eiro)
 Liepupē

22.XII 18.00 krogā Meke Ziemas saulgrieži ģimenēm kopā ar tradīciju kopu Skale.
    Piparkūku cepšana, eglītes rotāšana, dziesmas, rotaļas. Ieeja brīva
24.XII 19.30 Liepupes baznīcā kora Pernigele Ziemassvētku koncerts
   20.00 Ziemassvētku dievkalpojums
26.XII 12.00 Duntes Mežgravās Ziemassvētku eglīte mazajiem liepupiešiem. 
    Ieeja brīva. Paciņas bērniem pieteikt tautas namā! T. 64023932
29.XII 16.00 Duntes Mežgravās sarīkojums Labo darbu balva. Muzicē 
    Normunds Ķietis un Inita Āboliņa. Aicināti visi! Ieeja brīva
 Ainažu kultūras namā

3.XII  11.00  ar koncertprogrammu Ziemas rotaļas pie bērniem viesosies
    Spilvenu feja (Ingūna Lipska). Ieeja- Ls 0,80
8.XII  17.00  Čučumuižas Ziemassvētku pasaka, pēc uzveduma kopīgi 
    dosimies iedegt pilsētas egli
15.XII 16.00 Ainažu kultūras nama koris Krasts un Agras Jankovskas mūzikas 
    studijas audzēkņi vedīs mūs aizraujošā, muzikālā ceļojumā
Lekciju cikls kopā ar Sarmīti Baumani
1.XII  11.30 Dzimtas enerģiju nozīme un izpausmes cilvēka dzīvē
7.XII  11.30 Veiksmīgas attiecības – veselības, materiālās labklājības 
          un laimīgas dzīves pamats
15.XII 11.30 Pateicība. Piedošana. Lūgšana. Dvēseļu lomas un attīstība 
        Zemes skolā. Dalības maksa Ls 1 par nodarbību
Pretī Ziemassvētkiem...
20.XII 20.00  Ziemassvētku balle – spēlēs un izklaidēs grupa Pusnakts
22.XII 16.00  Ainažu kultūras nama amatierteātra izrāde Eglīte
31.XII 24.00  svētku salūts pie pilsētas egles, pēc tam balle kultūras namā 
    Lai laimīgs jaunais gads!. Spēlēs Avārijas brigāde, ieeja Ls 2

14.XII 15.00 Tikšanās ar rakstnieci Daci Priedi Salacgrīvas 
bibliotēkāDecembrī Mākslinieka Viļņa Heinrihsona zīmējumu izstāde

 Kafka. Zīmuļi 

13.XII
Izstāde Pie durvīm Ziemassvētki klauvē
Tematiska pēcpusdiena Ar Ziemassvētkiem 
sirsniņā

Salacgrīvas b-kas
Bērnu lit. centrā

12.XII

Kluss kā vieglas rokas mājiens
Svētvakars pār zemi nāk!
Klubiņa Vārds dalībnieku tikšanās ar 
Ugunsdzēsības muzeja vadītāju 
Anastasiju Celmu

Ainažu bibliotēkā

Decembrī

Ar skanīgu prieku Ziemsvētku brīnums ir klāt!
Pasaku rīts bērnudārza Randa 
sagatavošanas grupas audzēkņiem
Izstādes 
Ziemassvētku vakars, kad satumst aiz loga,
Zaigot sāk zvaigznes kā dimanta pogas.
Dzīve ir raiba un krāsaina (A. Kolbergs)
Rakstniekam Andrim Kolbergam - 75 

1. - 20.XII Čaklo roku darbu izstāde Liepupes 
bibliotēkaDecembrī Bērnu žūrija 2013 - fi niša taisnē

20.XII 14.00 Baltie Ziemassvētki senlatviešu stilā
4.XII 18.00 Radošā darbnīca Naskie pirkstiņi

Korģenes 
bibliotēka

4. - 21.XII Izstāde Idejas Ziemassvētkiem
13.XII 18.00 Radošā darbnīca Naskie pirkstiņi
21.XII 17.00 Bērnu izrāde Ziemassvētkiem
27.XII 15.00 Krustvārdu mīklu pēcpusdiena
28.XII 18.00 Gada noslēguma pasākums

Decembrī Grāmatu izstāde Svētku dzejolīši - lieliem un ma-
ziem skaitāmi

Svētciema 
bibliotēka

Decembrī Izstāde Manas mitrās mājas

13.XII Radošā piektdiena pirmsskolas bērniem 
ar vecākiem Rūķosimies, rotāsimies

No 15.XII
Literatūras izstādes 
 Aktierim Edgaram Liepiņam - 85
 Dzejniekam Edvartam Virzam - 130

19.XII Bibliotēkas svētku egles iedegšana

Anketa

Labo darbu balva 2013
Labo darbu balvai piesaku_______________________________________________
Adrese: _____________________________________________________________
Pamatojums: _________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Pieteicēja vārds, uzvārds: _______________________________________________
Adrese: _____________________________________________________________
Tālrunis: _____________________
...........................................................................................................................

Anketas iesniegšanas - saņemšanas apliecinājuma pasaknis
_______________________________________________

(Iesniegšanas datums, saņēmēja paraksts un paraksta atšifrējums )

Afi ša

 Labo darbu balvas pieteicēji ir Liep-
upes pagasta iedzīvotāji un Liepupes 
pagasta iestādes. Balvai var pieteikt ik-
vienu cilvēku, kurš 2013. gadā nesavtī-
gi darbojies Liepupes pagasta iedzīvo-
tāju labā. Pieteikumā norādāms balvai 
izvirzītā cilvēka konkrēts devums, kā 
arī pieteicēja dati. Anketas izgrieža-
mas no Salacgrīvas Novada Ziņām vai 
saņemamas tautas namā un iesniedza-

mas Liepupes pagasta pārvaldē, Liep-
upes pagasta tautas namā, Liepupes 
un Tūjas bibliotēkās līdz 2013. gada 
15. decembrim. Par derīgām tiks uzska-
tītas šim nolikumam atbilstošas, parak-
stītas un noteiktā termiņā iesniegtas an-
ketas. Labo darbu balvas tiks pasniegtas 
Labo darbu balvu sarīkojumā 2013. gada 
29. decembrī Liepupes pagasta tautas 
namā Duntes Mežgravās.

Aptauja - Labo darbu balva 2013

Tik viegli baltas pārslas krīt un maigi zemi sedz,
Bet sirdī iespīd brīnumstars, ko skatiens nesaredz.

Un nav jau tā, ka jāredz viss, lai paliek noslēpums, 
kā Ziemassvētki svētību un gaismu dāvā mums.

(I. Priede)
 Vēl neliels brīdis steigas, un klāt gada brīnumainākie svētki - Ziemassvētki. Tas ir 
laiks, kad cilvēki kļūst vērīgāki, daloties ar citiem. Tas ir laiks, kad sapņiem pieaug 
zelta spārni un sirdis atveras žēlsirdībai.
 Ziemassvētku brīnumu īpaši gaida mazās sirsniņas. Mūsu novadā ir ģimenes, kas 
nespēj piepildīt Ziemassvētku vecīša dāvanu maisus, lai bērni saņemtu tik ļoti gaidī-
to svētku prieku.
 Aicinām ziedot labdarības akcijai No sirds uz sirdi, kas norisinās jau piec-
padsmito gadu. Saziedotie līdzekļi tiks izmantoti, lai iepriecinātu novada trūcīgās un 
maznodrošinātās ģimenes, ģimenes, kurās ir bērni invalīdi, un daudzbērnu ģimenes.
 Pagājušajā gadā tika saziedots 640 latu. Par šiem līdzekļiem tika iegādātas pārti-
kas pakas 70 novada ģimenēm.

Pateicoties par jūsu atbalstu -
Salacgrīvas novada domes 

Sociālais dienests
Salacgrīvas Sarkanā Krusta valde

Naudu lūdzam  ieskaitīt
Salacgrīvas novada domes ziedojumu kontā 
ar norādi akcijai No sirds uz sirdi
Banka Citadele
Reģ. Nr. 90000059796
Kods - PARXLV 22
Konts LV32PARX 0002 2412 1002 5

 Lai izdodas atrast kaut mazumiņu 
laimes, sirds siltuma un labestības!

Darbs un mīlestība - 
to mums gadi dod,

bet caur viņiem laime
pašiem jāatrod.

Jubilāriem


