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Būvēsim promenādi 
kopā!

 Aicinām būvēt kopīgi! Lai padarītu mūsu pilsētu izskatīgāku, jau 
šoruden sāksim promenādes izbūvi Salacas upes labajā krastā.
 Atnesiet, atvediet, atveliet akmeņus 40 - 60 cm diametrā un tapsiet 
ierakstīti promenādes būvētāju sarakstā!
 Reģistrēties varat, zvanot (sūtot īsziņu) Ilgai Tiesnesei 26545574 
vai rakstot ilga.tiesnese@salacgriva.lv. Sarakstu publicēsim Salac-
grīvas novada mājaslapā un Salacgrīvas Novada Ziņās.
 Līdz šim akmeņus promenādes būvniecībai atveduši Andris un Li-
dija Jirgensoni, Dainis Seržants, Baltic Forest un Salacgrīvas Nord 
Terminal, Ligita Šteina, Edgars Snuķis, Raitis Haritonovs, Guntis 
Zeimanis, SIA Kubikmetrs, SIA Celsim un SIA Acteks būvmateriālu 
veikals, Ennīšu ģimene, Kalniņu ģimene no Caunīšu mājām, Haralds 
Cielavs, Aldis Kalniņš un Ilgonis Veiss un Valsts robežsardzes Rīgas 
pārvaldes Salacgrīvas nodaļa. Ir sarunāts transports, kas brauks uz 
tām mājām, kuru īpašniekiem ir akmeņi, bet viņi tos nevar nogādāt 
Salacgrīvā. Tuvākajā laikā plānojam doties uz jau iepriekš pieteikta-
jiem īpašumiem. Ja arī jums vajadzīgs transports akmeņu atgādāšanai 
uz Jahtu laukumu, zvaniet 26545574 Ilgai Tiesnesei.

Pirmā skolas diena 
Salacgrīvas novadā

 Nedaudz neierasta šogad pir-
mā skolas diena – kalendārs rāda 
3. septembri, ārā līst. Bet viss 
pārējais kā katru gadu – saposu-
šies skolēni ar ziediem rokās, sa-
pucējušies skolotāji un nedaudz 
satraukušies vecāki mēro ceļu uz 
skolu.
 Salacgrīvas novadā ir 752 
vispārizglītojošo skolu skolēni. 
Mācības 1. klasē sāka 66 pirm-
klasnieki, izlaiduma (9. un 12.) 
klasē – 118 skolēnu. Salacgrīvas 
vidusskolā kopā mācīsies 477, 
Liep upes vidusskolā 139, K. Val-
demāra Ainažu pamatskolā 136 
bērni, 55 apgūs speciālo prog-
rammu.  
 Salacgrīvas vidusskolā otro 
reizi 11 gadu laikā pirmās sko-
las dienas svinības notika sko-
las aktu zālē. Uz svinīgo brīdi 
tur pulcējās 43 pirmklasnieki,  
12. klašu skolēni, viņu vecāki 
un, protams, skolotāji – esošie un 
bijušie. Mācības vidusskolā sāka 

41 vidusskolēns, (2 no viņiem 
vakarskolā). Savukārt Liep upē 
mācības 1. klasē apgūs 13 sko-
lēnu, vidusskolas zinības - 11. 
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pa-
matskolā 9. klasē vien 4 skolēni, 
pirmklasnieku tur 10. Salacgrī-
vas novada mūzikas skolā šogad 
mācīsies 102 un mākslas skolā - 
56 audzēkņi. 
 Salacgrīvas vidusskolā un 
K. Valdemāra Ainažu pamatsko-
lā skolēnus pirmajā skolas dienā 
sveica novada domes priekšsēdē-
tājs Dagnis Straubergs, savukārt 
Liepupes vidusskolā visus uzru-
nāja novada domes priekšsēdē-
tāja vietniece Dace Martinsone. 
Skolēniem, pedagogiem, vecā-
kiem un vecvecākiem viņi vēlē-
ja zinātkāri, labas sekmes, starp 
skolēniem un viņu skolotājiem, 
vecākiem un vecvecākiem - sa-
pratni un patiesu mīlestību. Tad 
rezultāts neizpaliks! Savukārt no-
vada izglītības speciāliste Antra 

Paegle, sveicot visus pirmajā 
skolas dienā, teica: - Godājamie 
pedagogi, jūs vieno kopīga iezī-
me – visu savu enerģiju, uzmanī-
bu un iemaņas jūs veltāt jaunās 
paaudzes skološanai. Jūs ne tikai 
sniedzat zināšanas, bet mācāt 
arī dzīves gudrību. Tāpēc novē-
lu visiem pedagogiem, lai šodien 
sagaidot atgriežamies skolēnus 
un saņemot pirmklasniekus, viņu 
mirdzošās cerību pilnās acis dod 
jums spēku, izturību, enerģiju, 
ticību un optimismu visam nāka-
majam mācību gadam. Lai katra 
diena nes gandarījumu par iegū-
tajām zināšanām, prasmēm un 
iemaņām. Lai pedagogi ir jūsu 
uzticības personas, bet klases-
biedri - īsti draugi. Cienījamie 
vecāki, esiet saviem bērniem at-
balsts, lai jums izturība, pacietī-
ba un ieinteresētība visā, ko jūsu 
bērni dara. Lai visiem radošs šis 
mācību gads!

Ilga Tiesnese

Darbu sākusi 
Kārtības nodaļa

 Kopš augusta vidus strādā 
Salacgrīvas novada Kārtības no-
daļas divi kārtībnieki – Gunita 
Bisniece un Didzis Zibals. Viņu 
galvenais uzdevums - kontrolēt 
saistošo noteikumu ievērošanu 
un sabiedrisko kārtību.
 Salacgrīvas novada domes 
jaunie kārtībnieki atkārtoti vēr-
šas pie neapzinīgajiem suņu 
īpašniekiem un aicina ievērot 
un nepārkāpt dzīvnieku turēša-
nas un labturības prasības! Suņu 
saimnieki ir informēti par to (ap-
zinās situāciju), bet nekādā vei-
dā nerīkojas. Pat pilsētā ir suņu 
saimnieki, kuri savus mīluļus 
regulāri izlaiž brīvi pastaigāties. 
Laukos situācija var būt vēl dra-
matiskāka, jo daudzām mājām 
nav apkārt sētu, suņi nav piesieti, 
skraida apkārt un rīkojas paši pēc 
saviem ieskatiem un instinktiem. 
Klaiņojošu suņu saimnieki tiks 
saukti pie administratīvās atbil-
dības par dzīvnieku turēšanas 
noteikumu neievērošanu. Par to 
likumā paredzēts izteikt brīdinā-
jumu vai uzlikt naudas sodu no 
5 līdz 250 latiem. Ja pārkāpums 
izdarīts atkārtoti gada laikā, 

sods var būt līdz 500 latiem. 
Saimniekam jānodrošina, lai 
suns atrastos teritorijā un neklai-
ņotu. Gadās, ka suns noraujas no 
ķēdes un aizklīst, to cilvēcīgi var 
saprast. Pavisam cita atbildība ir 
tad, ja saimnieks suni nepieskata, 
piemēram, palaiž paskraidīt, ka-
mēr pats ir darbā. Problēmas ir ar 
pamestiem suņiem. 
 Aicinām iedzīvotājus rakstīt 
priekšlikumus dzīvnieku labtu-
rības jautājumos. Tos apkopo-
sim un vērsīsimies Pārtikas un 
veterinārajā dienestā un novada 
domē. Ir būtiski veidot darbību 
kopumu klaiņojošo dzīvnieku 
problēmas cēloņu likvidēšanai.
 Ja ir pieklīdis suns, tas jau vai-
rākas dienas klejo vai arī ir atstāts 
bez uzraudzības, lūdzam zvanīt 
mums. Aicinām savus mīluļus 
pieskatīt un neļaut tiem patvaļīgi 
klaiņot. Nesagādāsim nepatīka-
mus mirkļus sev un citiem!

Salacgrīvas novada
jaunie kārtībnieki
Gunita Bisniece 

(mob.t. 26443894)
Didzis Zibals (mob.t. 25636008)

1.un 12. klases skolēni šīgada pirmajā skolas dienā Salacgrīvas vidusskolā
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 Par ko sapņo bērns? Par jaunām rotaļ-
lietām, par divriteni, par to, kā gribētos 
spēlēt bumbu ar draugiem un lekt ar auklu. 
Sandis Keiselis no Limbažiem savos sep-
tiņos gados var skatīties, kā viņa vien-
audži spēlējas, tikai pa logu, būdams uz 
mātes rokām. Viņš arī ir zināmā mērā 
laimīgs. Viņu mīl vecāki, dāvina skaistas 
rotaļlietas. Bet viņš nesaprot, kāpēc viņa 
ķermenis neklausa, kāpēc visu laiku sāp 
locītavas. Ar ko viņš atšķiras no pārējiem 
bērniem? Kā izskaidrot šim mazulim, ka 
viņam ir neārstējama slimība – bērnu ce-
rebrālā trieka? Un ar katru gadu sāpes kļūs 
arvien spēcīgākas, ja netiks veikta operā-
cija un netiks novērsta muskuļu un locīta-
vu kontraktūru spasticitāte.
 Ārsti no G. A. Albrehta vārdā nosauktā 
Sanktpēterburgas zinātniskās un praktis-
kās medicīnas un invalīdu sociālas aprū-
pes, protezēšanas un rehabilitācijas centra 
ir gatavi palīdzēt Sandim. Pēc operācijas 
viņš spēs sēdēt un kontrolēt roku kustību. 
Sanda laimes cena ir Ls 3650. Labdarības 
fonda Ticība, Cerība, Mīlestība darbinieki 
lūdz sniegt Sandim visu iespējamo fi nan-
šu palīdzību. Ja varat palīdzēt, pārskaitiet 
naudu uz fonda bankas rēķinu, precizējot 
- Sandim. Fondam Ticība, Cerība, Mīles-
tība (www.deti-help.com) piešķirts ofi ciā-
lais labdarības organizācijas statuss. Nau-
du var pārskaitīt uz jebkuru no Nordea 
bankas rēķiniem, kas norādīti turpmāk: 

Bērnu laimes cena

Reģ. № 50008173931, 
saņēmējs: labdarības fonds 

Ticība, Cerība, Mīlestība
latos – LV19NDEA0000083088858
eiro – LV35NDEA0000083088861
dolāros – LV72NDEA0000083088874
rubļos – LV12NDEA0000083088887
precizējot «Sandim»
 Piezvanot pa labdarības tālruni 
90006684, jūs varēsiet ziedot naudu Sanda 
operācijai. Viena zvana maksa - Ls 1.

ZBR jubilejas aktīvā pēcpusdiena
 23. augustā Salacgrīvā pie Spīķera pul-
cējās ne tikai Dabas aizsardzības pārvaldes 
darbinieki un zaļi domājošie, bet arī spor-
tiskie salacgrīvieši, lai svinētu Ziemeļvi-
dzemes biosfēras rezervāta (ZBR) 15 gadu 
dzimšanas dienu. Šis ir dabas aizsardzības 
jubilejas gads, jo savas jubilejas svin Mo-
ricsalas, Teiču, Krustkalnu rezervāts, Ķe-
meru nacionālais parks un, protams, ZBR. 
 Klātesošos uzrunāja Dabas aizsardzī-
bas pārvaldes (DAP) Vidzemes reģionālās 
administrācijas direktors Rolands Auziņš: 
- Man ir liels prieks, ka mēs „zaļajā” Sa-
lacgrīvas novadā varam atklāt vēl vienu 
„zaļu” lietu – jaunu marķētu velomaršru-
tu no Salacgrīvas līdz Vitrupei. Tas tapis, 
pateicoties ZBR administrācijai un ZBR 
atbalsta biedrībai un būs labs ieguldījums 
daudzajās „zaļajās” lietās, kas novadā jau 
izveidotas. Šobrīd dabā iezīmēts vairāk 
nekā 50 km garš maršruts no Salacgrīvas 
līdz Tūjai. Tas piemērots velobraucējiem 
un kājāmgājējiem un sniedz iespēju iepa-
zīt Ziemeļvidzemes piekrasti. Katram ir 
iespēja izvēlēties arī atsevišķus maršruta 
posmus atbilstoši fi ziskajai sagatavotībai, 
atvēlējam laikam un interesēm. 

 Aptuveni 40 brauciena dalībnieku šajā 
dienā devās nepilnus 6 km garā maršrutā 
līdz viesu namam Kosīši. Pa ceļam dalīb-
nieki varēja pārbaudīt savas zināšanas se-
šās zaļajās darbnīcās. Galapunktā ceļinie-
kus sagaidīja cienasts - jubilejas kliņģeris 
un vietējie lauku labumi.
 15 gadu jubilejas pasākumu organizē-
ja DAP ZBR darbinieki un ZBR atbalsta 
biedrība. 
 Šī projekta koordinatore, ZBR atbalsta 
biedrības valdes locekle Solvita Kukanov-
ska atgādināja, ka sezonas sākumā nav pa-
gūts velomaršrutu atklāt. - Tā kā šis ir ZBR 
jubilejas gads, nolēmām to svinēt dabā 
un plašākā lokā un šodien, nevis novem-
brī. Mūsu biedrība šo maršrutu marķēja 
līdz Vitrupei. Biedrība «Tūjaskrasts» nāca 
mums pretī, un pie Vitrupes abi maršruti 
savienojas, veidojot vienu maršrutu ar nu-
muru 101. Mēs nomarķējām 15 km posmu. 
Projektā iegādājāmies arī 10 velosipēdu 
un izveidojām divus velonomas punktus 
- vienu Salacgrīvas TIC, otru viesu namā 
«Kosīši».

Ilga Tiesnese

Duntes muižā atklāj 
Saules dārzu

 Augusta nogalē Minhauzena muzejā no-
tika īpaši svētki – atklāja Saules dārzu. Lai 
viestu skaidrību, uzreiz rakstu – noslēdzies 
gada sākumā sāktais SIA Baltijas Lāse pro-
jekts Saules enerģijas izmantošana Duntes 
muižā. Šis projekts guva atbalstu Klimata 
pārmaiņu fi nanšu instrumenta (KPFI) iz-
sludinātajā konkursā Atjaunojamo energo-
resursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai. 
 Uz svinīgo Saules dārza atklāšanu bija 
ieradušies viesi no tuvākas un tālākas ap-
kārtnes. Atklāšanas lenti SIA Baltijas Lāse 
īpašniekiem Atim Sausnītim un Ivaram 
Strautiņam, Salacgrīvas novada domes 
priekšsēdētājam Dagnim Straubergam, Rī-
gas Tehniskās universitātes (RTU) rekto-
ram Leonīdam Ribickim un šī projekta teh-
niskajam vadītājam no uzņēmuma Ecosol 
Aleksandram Bērziņam palīdzēja pārgriezt 
Minhauzena muzeja direktore Irīna Noriņa 
(Jakobīne). 
 Kad lente bija svinīgi pārgriezta, viesi 
tuvāk apskatīja norobežotajā laukumā uz-
stādītos 216 saules paneļus. A. Bērziņš ap-
liecināja, ka Duntes Saules elektrostacijas 
kopējā jauda saulainā laikā būs 42 kilovati. 
- Nākotnē šeit paredzēts uzstādīt lielu ekrā-
nu, kurā būs redzami dati par elektrostaci-
jā saražotās enerģijas daudzumu, stacijas 
jaudu un ietaupītā CO2 daudzumu. Spe-
ciālisti un citi interesenti, izmantojot savus 
datorus, varēs pieslēgties elektrostacijas 
vadības sistēmai un iegūt papildu informā-
ciju par tās darbību dažādos laikposmos un 
meteoroloģiskos apstākļos, - viņš pastāstī-
ja.
 Apskatot Saules dārza vadības centru, 
muzeja vadītāja ļoti vēlējās uzzināt, vai ir 
kāda iespēja muzeja apmeklētāju garīgo 
enerģiju pārvērst redzamā. RTU rektors 
atbildēja apstiprinoši un piesolīja muzejam 
pat vairākus patentus. Savukārt Salacgrīvas 
novada domes priekšsēdētājs dāvāja Saules 
dārza saimniekiem lietussargu, iesakot to 
vienmēr nēsāt līdzi, jo parasti tieši tad lietus 
nelīst. - Mums ir divtik liels prieks par šo 
projektu, jo mēs esam „zaļais” novads un 
eksperimentējam ar visādiem brīnumiem. 
Domāju, ka šis projekts ir īstajā vietā! Tādu 
mums vēl nav, - uzsvēra D. Straubergs,
 SIA Baltijas Lāse valdes priekšsēdētājs 
A. Sausnītis apliecināja, ka šis noteikti nav 
biznesa projekts: - Ieguldīto līdzekļu at-
maksāšanās laiks ir tik liels, ka to pat nerē-
ķinām. Šī projekta nozīmīgums ir apstāklī, 
ka tā būs viena no pirmajām un lielākajām 
saules elektrostacijām Baltijas valstīs. To 
varēs apskatīt un izmantot arī pētniecis-
kiem mērķiem. Mums izveidojusies laba 
sadarbība ar RTU un Vides aizsardzības 
un siltuma sistēmu institūtu, tādēļ labprāt 
dosim iespēju pasniedzējiem, studentiem 
un zinātniekiem sekot stacijas darbībai, 
veikt datu reģistrāciju, apstrādi un pētīju-

mus. Saražotā elektroenerģija tiks izman-
tota «Minhauzena pasaules» jaunceļamā 
informācijas centra un kroga elektroapgā-
dei. Elektroenerģijas pārpalikums tiks ie-
vadīts AS «Sadales tīkls» sistēmā. Tam jau 
saņemta Ekonomikas ministrijas atļauja. 
Savukārt I. Strautiņš pauda pārliecību, ka 
nu tūristi un viesi brauks skatīties ne tikai 
Minhauzena muzeju un tā brīnumus, bet arī 
Saules dārzu: - Tas arī ir viens no Minhau-
zena brīnumiem. Vai vecais barons varēja 
to iedomāties – paskaties uz sauli, un iede-
gas lampa?! Mēs to esam izdarījuši!
 RTU Enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultātes Vides aizsardzības un siltuma 
sistēmu institūta direktore profesore Dag-
nija Blumberga teica: - Latvijā valda mīts, 
ka saule pie mums spīd par maz, lai tās 
enerģiju varētu izmantot. Bet dati liecina, 
ka saules intensitāte mums ir augstāka 
nekā Ziemeļvalstīs, kurās saules enerģi-
jas izmantošana ik gadu pieaug. Vajadzīgi 
veiksmes stāsti, kas pierāda šīs enerģijas 
izmantošanas iespējas Latvijā. Viens no 
tādiem būs nelielas saules elektrostacijas 
projekts Minhauzena pasaulē, kur katrs va-
rēs pārliecināties, ka saules elektroenerģija 
Latvijā nav Minhauzena sapnis, bet īstenī-
ba.
 A. Sausnītis, sakot paldies visiem pro-
jektā iesaistītajiem, uzsvēra: - Visiem novē-
lam, lai vienmēr ir kāds neaizsniedzamais 
sapnis, ko īstenot. Arī šis saules projekts 
ir tāds nedaudz minhauzenisks... Pirms 
30 gadiem taču neviens neteica, ka no sau-
les ražosim elektrību! Bet laiks iet un notiek 
visādi brīnumi! Smejot viņš atzina, ka nav 
Minhauzena radinieks: - Bet vide te ir ļoti 
radoša un iedvesmojoša. Minhauzena gars, 
kas te iemitinājies 18. gadsimtā, tepat vien 
mīt. Viņa stāsti par lidošanu uz lodes, ce-
ļošanu vaļa vēderā ir īstenojušies. Cilvēki, 
kuri te nejauši vai jauši nokļūst, noteikti ie-
tekmējas no Minahuzena auras. Tā noticis 
arī ar mums! 
 Projekta Saules enerģijas izmantošana 
Duntes muižā izmaksas ir Ls 139 568, no 
kurām 41,5% kompensēs KPFI. Stacijas 
projektēšanai, iekārtu piegādei un būvnie-
cībai tika izsludināts iepirkuma konkurss, 
kurā par uzvarētāju atzina SIA ELKO. Pa-
redzētā elektrostacijas jauda - 42 kW. Bate-
rijas to spēs nodrošināt vasarā, kad saules 
augstums virs horizonta būs optimāls. Sa-
ražotā elektroenerģija tiks izmantota Min-
hauzena pasaules jaunceļamā informācijas 
centra un kroga elektroapgādei, bet elektro-
enerģijas pārpalikumu ievadīs AS Sadales 
tīkls sistēmā, kam jau saņemta Ekonomikas 
ministrijas atļauja. Gada laikā paredzēts 
saražot 58 MWh elektroenerģijas. Pateico-
ties šim projektam, oglekļa dioksīda izme-
šu daudzums atmosfērā samazināsies par 
23,03 t. 

Ilga Tiesnese

Ar ko iesākas rudens?
 Kaut astronomiskais rudens sāksies 22. 
septembrī, 5. septembra pēcpusdienā Kor-
ģenes bibliotēkā tika aicināti bērni uz pa-
sākumu Ar ko iesākas rudens?, kurā biju 
sagatavojusi dažādu autoru darbu citātus 
par rudeni, uzdevumus, mīklas un rotaļas.
 Sanāca diezgan prāvs bērnu bariņš, pat 
kopā ar vecākiem. Pirmais no uzdevumiem 
bija uzzīmēt, ar ko asociējas rudens. Tapa 
glīti darbiņi gan ar puķēm, gan sēnēm, gan 
kartupeļu lauku, protams, zīmēta tika arī 
skola. Grūtības sagādāja papīra plēšana, 
lai šādā tehnikā izveidotu dažādus augļus, 
dārzeņus, puķes. Dažiem tik raiti nevedās 

purva laipošana. Vēl minējām mīklas un 
gājām dažādās rotaļās. Bērni bija ļoti prie-
cīgi par šo pēcpusdienu. Paldies visiem par 
darbošanos!
 Bibliotēkā joprojām skatāma izstāde 
Zaļā bibliotēka. Tapusi arī tematiskā izstā-
de Šurp grāmatas, uz skolu! Es būšu..., tā 
aizvien tiek papildināta. Paldies iedzīvotā-
jiem par atsaucību!
 Par norisēm Korģenes bibliotēkā var 
skatīties www.draugiem.lv grupā Salacgrī-
vas novada Korģenes bibliotēka.

Ilze Baumane,
bibliotēkas vadītāja 

Kas var saņemt bezmaksas 
aprūpi?

 Bezmaksas veselības aprūpes pakal-
pojumus mājās var saņemt, ja pacientam 
nepieciešama ambulatora ārstnieciskā palī-
dzība. Saskaņā ar veselības aprūpes orga-
nizēšanas un fi nansēšanas kārtības noteiku-
miem veselības aprūpi mājās pacienti var 
saņemt, ja:

 pacientam ir hroniska saslimšana un 
pārvietošanās traucējumi, kuru dēļ pacients 
nespēj ierasties ārstniecības iestādē; 

 pacients ir izrakstīts no stacionārās ārst-
niecības iestādes vai no dienas stacionāra 
pēc ķirurģiskas iejaukšanās. 
 Veselības aprūpe mājās ietver šādus ve-
selības aprūpes pakalpojumus:

 medikamentu ievadīšana;
 ādas bojājuma aprūpe; 
 mākslīgās atveres aprūpe, t.sk. pacienta 

un viņa tuvinieku izglītošana un apmācība 
par mākslīgās atveres (stomas) aprūpi;

 enterāla barošana caur zondi.
 Pakalpojuma saņemšanai obligāti ne-
pieciešams ģimenes ārsta vai stacionārās 
ārstniecības iestādes speciālista nosūtī-
jums veselības aprūpei mājās. Ārstniecis-
kās manipulācijas un procedūras tiek veik-
tas tikai ar ģimenes ārsta vai ārsta speciā-
lista nosūtījumu. Veselības aprūpi pacientu 
dzīvesvietā bez maksas sniedz māsas vai 
ārsta palīgi, kuri strādā ārstniecības iestādē, 
kas noslēguši līgumu ar Veselības norēķinu 
centru. 

Bezmaksas aprūpes laiks
 Pacientam ar hronisku slimību un pār-
vietošanās traucējumiem bezmaksas, bez 
pacienta nodevas valsts apmaksātā ve-
selības aprūpe mājās tiek nodrošināta līdz 

30 kalendāra dienām. Savukārt pēc izraks-
tīšanās no stacionārās ārstniecības iestādes 
vai dienas stacionāra sakarā ar ķirurģis-
ku iejaukšanos bezmaksas, bez pacien-
ta nodevas valsts apmaksātās veselības 
aprūpes mājās ilgums ir līdz 10 kalendāra 
dienām. 

Palīdzību paredz noteikumi
 Lai pacienti ar neiroloģiskām (pēc insul-
ta), onkoloģiskām (audzējs) problēmām sa-
ņemtu bezmaksas, bez pacienta nodevas 
valsts apmaksātu veselības aprūpi mājās, 
pacienta veselības stāvoklim jāatbilst MK 
noteikumos Nr. 1046 Veselības aprūpes 
organizēšanas un fi nansēšanas kārtība no-
teiktajiem kritērijiem.

Uzticami
 SIA Cilvēks garantē rūpīgu un sirsnīgu 
attieksmi. Esam uzņēmums, kas sniedz 
pacientam profesionālus veselības aprūpes 
pakalpojumus viņu ierastajā vidē – mājās. 
Tostarp bezmaksas, bez pacienta node-
vas, valsts apmaksātu veselības aprūpi 
mājās piedāvājam arī Salacgrīvas nova-
dā. Mūsu personāls ir uzticams, kvalifi cēts 
un kompetents. Mēs sniedzam veselības 
aprūpi pacientiem, kā arī palīdzam kopt in-
valīdus un vecus cilvēkus.
 Bezmaksas valsts apmaksātā pa-
kalpojuma pieteikšana: tālrunis 8803, 
e-pasts 8803@aprupe.lv. Pacienti ar dzir-
des traucējumiem pakalpojumu var pieteikt, 
sūtot īsziņu uz tālruņa numuru 20008803 
vai sūtot elektronisko pastu uz adresi 
8803@aprupe.lv.

Līga Broliša,
SIA «Cilvēks» biroja vadītāja, galvenā 

medicīnas māsa

SIA Cilvēks par mājas aprūpi
 Lai pacienti pēc operācijas, pārciestas slimības, traumas vai kādām manipulācijām, kad 
vairs nav nepieciešams uzkavēties stacionārā, varētu turpināt ārstēties mājās, viņiem tiek 
nodrošināta bezmaksas, bez pacienta nodevas valsts apmaksāta veselības aprūpe mājās.
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 Nemanot pagājis augusts, klāt 
rudens. Bet ko labu lauvieši pa-
spējuši paveikt pēdējā vasaras 
mēnesī? 
 Visu mēnesi biedrība Svētu-
pes Lauva strādāja VAS Hipotē-
ku un zemes banka klientu klu-
ba Mēs paši atbalstītā projektā 
Labiekārtotas vides veidošana 
«Dižlauvās». Ar fi rmas JMK 
LUX palīdzību esam tikuši pie 
soliņiem un šūpolēm. Izlīdzināta 
melnzeme ap basketbola grīdi-
ņu un iesēta zālīte. Iegādāts arī 
futbola tīkls un viss vajadzīgais 
vārtu izgatavošanai. Vēl tikai jā-
izgatavo paši vārti, tāpat jāiestā-
da košumkrūmi, un tad varēsim 
redzēt paveikto kopumā.
 Jaunā mācību gada gaidās de-
vāmies mazā izbraukumā pa no-

vadu. Šogad iepazinām Ainažu 
Ugunsdzēsības muzeju. Paldies 
muzeja saimniecei Anastasijai 
par interesanto un atraktīvo stās-
tījumu, par ko sajūsmā bija pat 
tie, kuri ar muzejiem ir uz jūs. 
Pastaigājām pa Ainažu veco 
molu, jūrmalu un randu pļavām. 
Pasākuma noslēgums risinājās 
viesu mājā Kraukļi. Vispirms 
gan mazie, gan lielie pārbaudī-
ja savu varēšanu dabas atrakciju 
takā. Pēc tam iepazinām pārējo 
viesu mājas apkārtni, atpūtāmies 
un pārrunājām turpmākos dar-
biņus. Mājas saimniekam apso-
lījām atgriezties, lai uzspēlētu 
peintbolu.
 28. augustā biedrības dalīb-
nieki izmantoja biedrības Rū-
jienas senioru māja uzaicināju-

mu piedalīties Ziemeļvidzemes 
NVO forumā. Ar interesi klausī-
jāmies citu biedrību prezentāci-
jas un guvām jaunas idejas turp-
mākajai darbībai. Mūsu biedrī-
bas priekšsēdētāja Laila pārējos 
iepazīstināja ar to, kas  notiek 
pie mums. 
 Visus interesentus gaidu Lau-
vu tautas nama un biedrības 
Svēt upes Lauva pasākumos sep-
tembrī:
15.IX 1300 lielām un mazām 
dāmām pēcpusdienas sarunas ar 
stila un modes konsultanti Lilitu 
Siliņu,
22.IX projekta Sakārtotas vides 
veidošana «Dižlauvās» noslēgu-
ma sarīkojums.

Indra Kauliņa,
Lauvu tautas nama vadītāja

Augusta darbiņi Lauvās

Neliela atpūta Ainažu jūrmalā

 Klāt septembris, gaisā jaušams rudens 
ar dzestrajiem rītiem un gladiolu, dāliju 
un asteru ziediem. Arī pirmsskolas izglī-
tības iestādes Randa audzēkņi 3. septem-
brī svinēja Zinību dienu. Kaut maziņi, 
bet arī viņi čakli mācās burtus un ciparus, 
dziesmas un dzejoļus, mācās draudzēties, 
klausīties, dalīties un ko tik vēl ne. Kāds 
atgriezies dārziņā pēc vasaras brīvdienām, 
un nu jau jāiet lielajā grupā, cits tikai ne-
sen iepazinies ar bērnudārzu – tas ir sa-
traucošs brīdis gan lieliem, gan maziem.
 Liels bija bērnu izbrīns un prieks acīs, 
kad ierasto audzinātāju vietā viņus sagai-
dīja pasaku tēli - atraktīvā Pepija Garzeķe, 
Puķu meitene, Burtu meitene un Vinnija 
Pūka labākais draugs Tīģeris. Audzinā-
tājas bija iejutušās pasaku tēlos, uzmun-
drināja bērnus, aicināja jautrās rotaļās un 

dejās, iesaistot arī vecākus. Kopā ar Burtu 
meiteni bērni minēja mīklas un varēja pa-
rādīt arī savas zināšanas burtu pazīšanā. 
Bērnus un vecākus uzrunāja arī bērnudār-
za vadītāja Pārsla, vēlot visiem izturību, 
dzīvesprieku un radošumu savu ieceru īs-
tenošanā.
 Zinību diena aizritējusi jautri - paldies 
bērnudārza kolektīvam par sagādāto prie-
ku svētku dienā! Lai katra diena bērnu-
dārzā tiek pavadīta ar prieku, interesi un 
aizrautību, ir pilna ar pārsteigumiem un 
jauniem atklājumiem!

Vecāku vārdā – 
Inga Čekaļina

Ainažu PII Randa svin 
Zinību dienu

Zinību dienā PII Randa audzinātājas bija 
iejutušās pasaku tēlos

Pensionāri 
izbaudīja pavasara 
ziedēšanas laiku

 Salacgrīvas pensionāri vien-
mēr bijuši aktīva dzīvesveida 
piekritēji un katru vasaru de-
vušies vairākās ekskursijās, lai 
kopīgi atpūstos un priecātos par 
mūsu skaistās Latvijas (un ne 
tikai) jaukumiem.  Arī šogad Sa-
lacgrīvas pensionāru padomes 
priekšsēdētāja Aija Kirhenšteine 
jau noorganizējusi vairākas jau-
kas ekskursijās.
 Tā jau 4. maijā, ievziedu lai-
kam sākoties, devāmies uz Si-
guldu. Tur pavasara gadatirgū 
varējām iegādāties visdažādākos 
stādus saviem dārziņiem, kā arī 
atpūsties, aplūkojot skaisto Gau-
jas ieleju un sakopto Siguldu. At-
pakaļceļā iegriezāmies Tūjā, lai 
paciemotos pie Ojāra Kiršteina 
un aplūkotu viņa skaisto dārzu. 
Saimnieks mūs pacienāja ar gar-
šīgām bērzu sulām un laipni iz-
rādīja savu saimniecību. Viņš kā 
parku izkopis teritoriju līdz pa-
šam liedagam. Var tikai apbrīnot 
ieguldīto darbu, ar kādu padarīts 
skaists šis dabas stūrītis. Pakavē-
jāmies arī jūras krastā, kur acis 
priecēja tīrās baltās smiltis un ak-
mens krāvumi. 
 Ziedu mīlestība ir viena no 
Salacgrīvas pensionāru raksturī-
gākajām īpašībām, tādēļ 11. jūni-
jā atkal devāmies baudīt to skais-

tumu uz rododendru selekcijas 
un izmēģinājumu saimniecību 
Babīte. Pat necentīšos aprakstīt 
to skaistumu un baudījumu, ko 
guvām pastaigā pa vairākus des-
mitus hektāru plašo, priežu meža 
paēnā izvietoto rododendru dār-
zu! Tā krāsu un smaržu daudz-
veidība jāredz un jāizjūt katram 
pašam. Babītē bija iespējams ie-
gādāties šo skaisto augu stādus, 
ko daudzi no mums arī darīja, lai 
vismaz ar saviem dārziem vairo-
tu Salacgrīvas skaistumu - mū-
suprāt, pilsētā ziedu stādījumu 
varētu būt daudz vairāk.
 Ar to mūsu ekskursija vēl ne-
beidzās – tā turpinājās Latvijas 
Universitātes Rīgas botāniskajā 
dārzā. Tur gida pavadībā iepazi-
nāmies ar augu unikālo kolekci-
ju. Prieku sagādāja arī pastaiga 
pa tā parku, apbrīnojot tur savāk-
to augu bagātību un krāšņumu. 
Atpakaļceļā ieturējām kopīgu 
mielastu jau mūsu pašu Vitrupes 
jūrmalas atpūtas vietā, tur pārru-
nājām redzēto un gūtos iespaidus. 
Pēc tam, skanot brašai dziesmai, 
mūsu labais un pacietīgais šofe-
rītis Imants Tomsons atveda mūs 
mājās.
 Tagad jau kaļam plānus nāka-
majiem ceļojumiem.

Brigita Brakša

 Dzīvē viss notiek tā, kā tam jānotiek... Pārskatot Salacgrīvas 
Novada Ziņām iesūtītos materiālus, ar nožēlu nācās konstatēt – ne-
esmu publicējusi šo rakstu. Manuprāt – labāk vēlāk nekā nekad. 
Tagad vieni, lasot šīs rindas, varēs atcerēties jauku pavasara ceļo-
jumu, citi - plānot nākamā gada atpūtu. 

Ilga

Arī Ainažos
Bērnu/Jauniešu/Vecāku

žūrija 2012
 Ainažu bibliotēkā savu darbu 
sākusi Bērnu/Jauniešu/Vecāku 
žūrija 2012. Pateicoties Latvijas 
Bibliotekāru biedrības atbals-
tam, varējām iegūt pilnu grāmatu 
komplektu, ko varēs lasīt žūrijas 
eksperti. Jaunums ir tas, ka šogad 
žūrijas darbā tiek iesaistīti vecāki, 
kuriem jāizlasa 4 grāmatas, atstā-
jot iespēju kā piekto lasīt jebkuru 
grāmatu no Bērnu un jauniešu 
žūrijas kolekcijas. Arī vecāki tiek 
lūgti novērtēt un aizpildīt speciā-
li viņiem domātas anketas, kā arī 
pārdomās par grāmatām dalīties 
ar bērniem un bibliotekārēm.

 Bērnu un jauniešu žūrijas ko-
lekcija piedāvā izvēlēties grāma-
tas atbilstoši katra dalībnieka ve-
cumam, lai bērni un jaunieši lasot 
izjustu patiesu prieku un interesi. 
Tāpēc aicinām ikvienu lasītkāro 
bērnu un jaunieti nākt uz mūsu 
bibliotēku iepazīties ar grāmatu 
kolekciju un kļūt par ekspertu. 
Izlasīt 5 grāmatas un aizpildīt 
vienu anketu par lasītāja atzītāko 
grāmatu vajadzēs līdz 31. decem-
brim. Lai veicas lasīšanā!

Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas bibliotekāre

Salacgrīvas novada dome izsludina 
Jauniešu biznesa plānu konkursa 

komercdarbības uzsākšanai 
Salacgrīvas novadā 5. kārtu

 Konkursā Jauniešu biznesa plānu konkurss ko-
mercdarbības uzsākšanai Salacgrīvas novadā var 
piedalīties Salacgrīvas novada jaunieši vecumā no 
18 līdz 25 gadiem. Konkursu rīko Salacgrīvas no-
vada domes Uzņēmējdarbības atbalsta centrs, kon-
kursa rīkotāja pilnvarotā kontaktpersona ir Dzintra 
Eizenberga, tel. +37164071985, e-pasta adrese 
Dzintra.eizenberga@salacgriva.lv. Konkursa mēr-
ķis – stimulēt jaunu komersantu veidošanos nova-
dā, motivējot jauniešus sava biznesa sākšanai.
 Konkursa uzvarētāji iegūst tiesības noslēgt lī-
gumu ar pašvaldību par naudas līdzekļu (līdz 
Ls 2000) saņemšanu no Salacgrīvas novada priva-
tizācijas fonda līdzekļiem komersantu izveidošanai 
un komercdarbības uzsākšanai. Konkursa īsteno-
šanai no Salacgrīvas novada domes privatizācijas 

fonda piešķirts Ls 20 000 fi nansējums. Līdz šim no 
iesniegtajiem 17 projektiem atbalstīti ir 7, bet īste-
noti 4. Konkursam iesniegto projektu fi nansēšanai 
vēl atlikuši Ls 6000.
 Konkurss tiks izsludināts vairākās kārtās. Piek-
tā kārta sākusies 10. septembrī. Pieteikuma ie-
sniegšanas termiņš - līdz 30. oktobra plkst. 16 
Salacgrīvas novada domē.
 Gatavojot projektu, ļoti nopietni jāstrādā pie bi-
lances un naudas plūsmas, lai tās atbilstu konkursa 
nolikuma prasībām.
 Jauniešiem konsultācijas projekta sagatavoša-
nā piedāvā Uzņēmēju konsultatīvās padomes lo-
cekļi Māris Trankalis (t. 29219410), Ilze Kalniņa 
(t. 29199299). Iepriekš jāsazvanās un jāvienojas 
par laiku, kad iespējams tikties ar konsultantiem.
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 Salacgrīvas bibliotēkas darbi-
nieki iepriecināja teātra mākslas 
cienītājus, noorganizējot tikšanos 
ar Silviju Radzobi. Bijām gan-
darītas par noskaņu, ko uzbūra 
sirsnīgā saruna ar teātra kriti-
ķi, pasniedzēju, grāmatu autori, 
Latvijas Universitātes profesori, 
cilvēku, kuram teātris ir dzīves 
piepildījums. Mēs, salacgrīvieši, 
nu jau droši viņu varam saukt par 
savu cilvēku, jo gadu gaitā viņa 
iepazinusi un iemīlējusi mūspusi, 
te rodot mieru atpūtai un radoša-
jam darbam, uz šejieni braucot kā 
uz mājām. Zinām, ka arī tagad šeit 
top jauna grāmata. 
 Daudz esam lasījuši S. Radzo-
bes teātra izrāžu recenzijas presē, 
bet šoreiz baudījām viņas sevišķi 
aizrautīgo stāstījumu par izrādēm, 
aktieriem, režisoriem, teātra kri-
tiku, iemīļotām grāmatām, darbu 
ar studentiem, kā arī nedaudz par 
savu vasaras prieku – puķēm. 

 Mums, teātra cienītājiem, kat-
ra izrāde ir kā svētki, taču teātra 
kritiķiem izrādes nereti nākas no-
skatīties pat vairākkārt, lai lasītāju 
iepazīstinātu ar visaptverošu vēr-
tējumu. Daudziem tas ir būtiski, 
lai izvēlētos izrādi sev. Pēc šīs 
tikšanās ar nepacietību gaidām 
iespēju apmeklēt A. Strindberga 
lugas Jūlijas jaunkundze iestudē-
jumu Valmieras teātrī, Liepājas te-
ātra izrādi Pūt, vējiņi!, kā arī citas. 
Interesanti, kā veidojas mūsdienu 
skatījums uz izrādēm, kas pieder 
pie klasikas, - arī par to bija runa 
šajā tikšanās reizē. Patīkami, ka 
esam bagāti ar tik daudz lielis-
kiem aktieriem. Blakus izciliem 
teātra talantiem S. Radzobe kā 
perspektīvus minēja Ditu Lūriņu, 
Ivo Martinsonu, Mārtiņu Meieru, 
Inesi Pudžu, protams, visiem labi 
zināmo Ievu Puķi, kā arī mūsu 
novadnieku Andri Buli. Jautāta 
par Vili Daudziņu un izrādi Vec-

tēvs, teātra kritiķe uzsvēra viņa 
paša dziļo un pamatīgo darbu, lai 
atrastu, sagatavotu materiālu šai 
izrādei. Laikam tāpēc tā tik ļoti 
pārliecina arī skatītāju. Gan ska-
tītāju, gan arī teātra ļaužu vērtē-
jumā visatzītākie šobrīd ir Rīgas 
Jaunais, Latvijas Nacionālais un 
Valmieras teātris. Taču S. Radzo-
be labi iepazinusi arī teātrus, ko 
iecienījuši jaunās paaudzes ska-
tītāji, - Ģertrūdes ielas teātri un 
Dirty Deal Theatre.
 Apbrīnojot S. Radzobes daudz-
pusīgās un dziļās zināšanas par 
teātri, bijām pateicīgas par šajās 
pāris stundās gūto, kas ir neliela 
daļiņa no viņas milzīgās bagā-
tības. Pārdomājot sarunu, prātā 
rosās virkne jaunu jautājumu, ko 
gribētu vēl pavaicāt. Ar  noskaņu 
par kādu citu satikšanos Salacgrī-
vas bibliotēkas mājīgumā izska-
nēja rosinošā saruna par teātri.

XXXXXXXXXX XXXXXXX 

 Salacgrīvas bibliotēkā 
viesojās Silvija Radzobe

Apbrīnojot Silvijas Radzobes (otrā no kreisās) daudzpusīgās un dziļās zināšanas par teātri, bijām pateicīgas 
par šajās pāris stundās gūto

 Trausla, slaida 
meitene stāv nedau-
dzo klausītāju priek-
šā. Liekas, viņai ir 
tikai 19 - 20 gadu. 
Viņa lasa savu dzeju 
- tik klusi, ka varētu 
dzirdēt adatiņu nokrī-
tam. Bet apbrīnojami 
pārliecinoši. Klau-
sāmies, un Ieva it kā 
pārvēršas mūsu acu 
priekšā. Nu tur runā 
dzīvesgudra sieviete, 
cilvēks, ko Augstākie 
spēki noveduši pie 
atklāsmes, kas ir cil-
vēka būtība, kā palikt 
pašam, kā meklēt sevī 
gaismu. Nav liekvār-
dības, nav dzejisku 
vizuļu, uzminamu vai 
pārprotamu mājienu, 
ir tikai skaidrs vēstī-
jums, ko pieņemt vai 
nepieņemt. Domu pa-
stiprina brīvā panta 
iekšējā muzikalitāte.
  Un tad varam turēt savās ro-
kās Ievas Saliņas dzejoļu grāma-
tu Pakāpies, sajūti dvēseli savu. 
Pirmais, kas sasilda skatienu, 
ir Guntas Zdanovičas vāka no-
formējums – kā silts, dzeltens 
saules atspulgs ar sārti zaļām, 
viļņojošām, it kā pārdomu plūs-
mām vāka apakšējā daļā. Bet grā-
matiņas aizmugurē uz vāka visa 
krājuma pamatdoma: - Pati dzīve 
ir Brīnums. Cilvēks ir brīnums. 
Ir laiks apstāties un ieklausīties 
sevī! Ir laiks dzīvot Mīlestībā.
  Grāmatu atverot un izlasot 
pirmos dzejoļus, rodas neparasta 
sajūta, it kā dzejniece runātu tikai 

Tikšanās ar jauno 
dzejnieci Ievu Saliņu

Jaunā dzejniece Ieva Saliņa pārdomu brīdī

ar mani - dziļi personiski. Domās 
vēlos viņai atbildēt un sākt saru-
nu. Šo izjūtu pastiprina uzrunas 
forma, kas vieno visus krājumā 
ievietotos dzejoļus. Brīvais, iek-
šēji skanošais pants, īsās, aprau-
tās rindas, maz lietotās pieturas 
zīmes neļauj domai izplūst. Vēs-
tījums ir skaidrs, nepārprotams, 
reizē dziļi izjusts un aizkustinošs.
 Ik rītu pieceļoties, paņemu Ievas 
dzejoļu krājumu un atveru kādu 
lappusi. Izlasītais dzejolis kļūst 
par vadmotīvu jaunajai dienai. 
Tas palīdz dzīvot.

Anita Emse

Par jūras meitu 
Anitu Emsi

 Tikšanās ar mīļu cilvēku ir 
gaidīts pasākums ikvienam. Tā 
Salacgrīvas bibliotēkā aizritēja 
saruna ar Anitu Emsi, mūspuses 
iedzīvotāju, bijušo bibliotekāri 
un tagad arī dzejnieci. Pasākums 
varēja notikt, pateicoties Valsts 
kultūrkapitāla fonda atbalstīta-
jam projektam Vienpadsmit zaļi 
soļi. Gatavojoties 5. Vidzemes 
Patriotiskās dzejas festivālam, 
kas notiks 11. novembrī Sa-
lacgrīvā, sperts kārtējais solis. 
11 mēnešu garumā notiek tikša-
nās ar literātiem.
 Astotā soļa saimniece bija 
A. Emse. Liekas, tikai nesen 
bibliotēkā atvērām novadnieces 
grāmatiņu bērniem Dzejolīši. 
Nemanot aizskrējuši 2 gadi, un 
atkal iespēja klausīties Anitas 
lasītos dzejoļus. Un to saradies 
tik daudz! Dzejoļu un pierakstu 
klades krājas kaudzītē. Pagaidām 
nepiepildīta ir vēlme izdot vēl 
kādu dzejas vai atmiņu grāmatu. 
Bet dzejnieces plānos nākotnē 
šāda doma ir ierakstīta. 
 Tikšanās nosaukumā Par Dze-
jolīti, burtošanu un jūras meitu 
slēpjas Anitas būtība. Viņa ir 
dabas bērns. Lielāko dzīves daļu 
pavadījusi Vitrupē pie jūras, kur 
pietika laika sapņiem, cerībām, 
mīlestībai. Strādājot gan Salac-
grīvas bērnu bibliotēkā, gan 
Lāņu skolā, izprasta bērna do-
māšana. Prasme ieraudzīt pasauli 
bērna acīm nav daudziem dota. 
Anitai tas ir izdevies. Tāpēc bēr-

niem domātie dzejoļi pārsteidz ar 
vienkāršību, savdabību. Dzejas 
rindās esošie vārdi ir patiesību 
pilni, piepildīti ar draisku humo-
ru un īstu apkārtnes izzināšanas 
iespēju. 
 Jūras un tēvu zemes mīlestība 
ir neatņemama Anitas sastāvdaļa. 
Tiek krātas vērtīgas atmiņas par 
savu novadu, par notikumiem, 
kas izdzīvoti. Ne tikai tagadējiem 
Salacgrīvas bibliotekāriem, bet 
arī visiem pārējiem pasākuma 
dalībniekiem kā vēsturiska eks-
kursija bija lasījums dzejā par to, 
kā strādāja un dzīvoja bibliotekā-
ri pirms gadiem 40. 
 Tikšanās ar A. Emsi notika 
tieši dienā, kad Salacgrīva atzī-
mēja savus pilsētas svētkus. Tie, 
kuri no visām svētku aktivitātēm 
izvēlējās bibliotēkas apmeklēju-
mu, tiešām varēja justies ganda-
rīti par iespēju pavadīt svētkiem 
atvēlētās stundas radošas per-
sonības klātbūtnē. Jo ne visiem 
dots talants izteikt vienkāršas lie-
tas vārdiem, kas uzrunā, satur tik 
daudz mīļuma un skaistuma. Tā 
kā to prot Anita Emse savā dze-
jolī Princeses: 
Debesīs debeszils samts un zīds,
Mākoņi – kā no debesmannas;
Mākoņu kariete caur smilgām 

slīd...
 Vēlēsim dzejniecei jaunas ra-
došas domas un iespēju turēt ro-
kās nākamo dzejas grāmatu!

Hedviga Inese Podziņa

binātā, pēc tam tā nosaukums 
bija Rīgas dizains. Darba profi ls 
daudzveidīgs: tautsaimniecības, 
mākslas izstāžu un muzeju iekār-
tošana, Rīgas svētku un Dziesmu 
svētku noformējums, brandmūru 
apgleznošana utt.
 Mana sieva Biruta Cīrule ir 
māksliniece un pedagoģe. Mei-
tas Ieva un Inta ir beigušas māk-
slas skolas. Priecājamies par 
7 mazbērniem un viņu interesi par 

mākslu.
 Kopš 2003. gada esmu Lielsa-
lacas ev. lut. draudzē Salacgrīvā. 
Ar savu mākslinieka darbu esmu 
kalpojis Lielsalacas, Brīdagas un 
Ērģemes dievnama iekārtošanā, 
kā arī veidojis savu izstādi Burt-
nieku baznīcas kompleksā.
 Priecājos izstādīt savas gleznas 
šīs baznīcas lieliskajā izstāžu zālē, 
pateicos Dievam un Liepupes 
draudzei par doto iespēju.

Liepupes baznīcā Aldoņa Cīruļa gleznas
 Liepupes evaņģēliski luteriska-
jā baznīcā skatāma Aldoņa Cīruļa 
gleznu izstāde Mūspusē. Par sevi 
stāsta pats mākslinieks:
 - Pateicos Dievam par savu 
zemi Latviju un tās skaistumu, par 
to, ka varam par to priecāties da-
žādos gadalaikos!
 Savās dzimtajās mājās - Sa-
lacgrīvas pagasta Bērziņos - varu 
daudz laika pavadīt dabā. Tieši tā 
ir mans iedvesmas avots. Zīmējis 
un gleznojis esmu kopš agras bēr-
nības. Vienkārši nevaru neglez-
not! Tas ir tik brīnišķi skaisti - rīti, 
vakari, saules gaisma un ēnu spē-
les, gadalaiku krāsu un noskaņu 
dažādība! Pārsvarā gleznoju aina-
vas, man ir arī klusās dabas un pa 
kādam portretam.
 Esmu dzimis 1949. gada 
24. februārī Svētciema pagasta 
Bērziņos, kur mans tēvs Jānis un 
māte Olga kopa zemi un aprūpēja 
kuplo 6 bērnu ģimeni. Tajā esmu 
jaunākais. Vecāki pašaizliedzī-
gi atbalstīja manu izglītošanos, 
kā arī deva savu svētību manām 
mākslas studijām.
 Skolas gaitas sāku Ķirbižu as-
toņgadīgajā skolā. 1966. – 1970.g. 
mācījos Rīgas Lietišķās mākslas 
vidusskolā dekoratoru nodaļā 
pie nodaļas vadītāja un skolotāja 
Valda Treija, kurš ir arī mans no-
vadnieks. 1970. – 1975.g. studēju 
Latvijas Mākslas akadēmijas tek-
stilmākslas nodaļā pie Rūdolfa 
Heimrāta. Glezniecību apguvu 
pie Ritas Valneres un Edvarda 
Grūbes, kā arī pie mākslinieka un 
pedagoga Borisa Bērziņa.
 Visu savu darba mūžu esmu 
nostrādājis Labiekārtošanas kom-
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 Baltijas jūras projekts (BSP- Baltic Sea 
Project) ir starptautisks vides izglītības 
projekts, kas tiek organizēts sadarbībā ar 
UNESCO un Baltijas jūras 9 valstu reģio-
na skolām. Šī projekta aizsākums meklē-
jams 1989. gadā Somijā. Par galvenajiem 
projekta mērķiem tiek uzskatīti centieni 
palielināt skolēnu interesi par izmaiņām 
un vides problēmām Baltijas jūras reģio-
nā. Latvija tajā ir septītā valsts, kas koor-
dinējusi BSP konferenci, bet jau nākamajā 
gadā stafeti pārņems Igaunija.
 Kā jau minēju, projekts tiek organizēts, 
pateicoties Baltijas jūras reģiona skolām. 
Viena no tām ir arī Salacgrīvas vidussko-
la, kuru kārtējā konferencē Valmierā no 
27. līdz 30. augustam pārstāvējām mēs 
– 12. klases skolēni Kārlis Miksons un 
Mārtiņš Vaivads, kā arī angļu valodas sko-
lotāja Inta Cirša. Starp citu, Salacgrīvas 
vidusskola šajā projektā darbojas kopš tā 
pirmsākumiem. Līdz šim tā konferencēs 
pārstāvēta 5 reizes - Somijā, Zviedrijā, 
Dānijā, Vācijā un Polijā.
 Konference sākās ar videofi lmas Wel-
come to Latvia (Sveicināts Latvijā) de-
monstrēšanu, kam sekoja Valmieras Valsts 
ģimnāzijas grupas koncerts ar vairākām 
skanīgām pašmāju un ārzemju dziesmām. 
Mūs uzrunāja Valmieras pilsētas domes, 
Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji, 
kā arī Valmieras pamatskolas un Valmie-
ras Valsts ģimnāzijas direktori, kuri savās 
skolās uzņēma aptuveni 200 konferences 
dalībnieku no 9 Baltijas jūras reģiona val-
stīm. Spilgti no atklāšanas atmiņā palicis 
Valmieras Valsts ģimnāzijas direktora 
Jāņa Zemļicka sacītais: - Mēs esam tik ļoti 
dažādi, bet tomēr esam atraduši ko tādu, 
kas mūs visus saista.
 Vislielākais pārsteigums un emocio-
nālākais brīdis bija, kad tika pieteikts 
divkārtējais olimpiskais čempions BMX 
riteņbraukšanā Māris Štrombergs un viņa 
komanda, kuri angļu valodā uzrunāja kon-
ferences dalībniekus, pēc tam laipni dalīja 

autogrāfus un ļāva nofotografēties ar vi-
ņiem. 
 Pēc ofi ciālās atklāšanas ceremonijas 
klātesošos priecēja divas lekcijas. Pir-
mā bija Latvijas Universitātes profesora 
Andra Andrušaita lekcija par Baltijas jūru 
un tās reģiona attīstības prognozēm pēc 
40 gadiem. Man interesanti bija uzzināt, 
ka dabas gāze, piemēram, beigsies pēc 
60 gadiem, bet nafta jau pēc 42. Otra lek-
cija bija par AS Latvijas valsts meži darbī-
bu, ko prezentēja Līga Zute-Abizāre. Viņa 
demonstrēja arī īsfi lmas par Latvijas lielā-
ko bagātību – mežiem, kā arī popularizēja 
atpūtas vietas Latvijā. Otrās un trešās die-
nas galvenās aktivitātes bija dalība dažā-
dās darba grupās un ekskursijas, aplūkojot 
Valmieras uzņēmumus. Visas iepazīšanās 
bija saskaņotas ar konferences pamattēmu 
Vietējie resursi ilgtspējīgai attīstībai. Tika 
apskatīta Valmieras stikla šķiedras rūpnī-
ca, iepakojumu ražotne V.L.T., Valmieras 
Mēbeles, Valpro, arī biogāzes ražotne 
Limbažu novadā. Savukārt darba grupās 
tika apgūts, kā mērīt gaisa kvalitāti, veikt 
upes, dabas mērījumus utt. Meklējām ie-
spējamās pārmaiņas mūsu dzīvē, kā arī 
izteicām prognozes nākotnes pārmaiņām. 
Bija domāts arī par atpūtu - otrdienas va-
karā Valmieras teātrī notika domes organi-
zēta pieņemšana, bet trešdien katras valsts 

delegācija uzstājās ar savu priekšnesumu. 
 Mārtiņš visas darbošanās novērtēja kā 
pārdomātas un interesantas: - Visās darb-
nīcās un ekskursijās patika cilvēku pieklā-
jība, pozitīvā attieksme un godīgums. Tieši 
sadarbošanās ar tik dažādiem cilvēkiem 
no visa Baltijas jūras reģiona ļāva pado-
māt citādāk nekā ikdienā un paplašināt 
savu redzesloku. Visemocionālākais tomēr 
bija Māra Štromberga apciemojums - tas 
nu bija kaut kas patiesi foršs! Varu piekrist 
Mārtiņa sacītajam, jo tiešām izjutu cilvē-
ku pieklājību un godīgumu. Piemēram, 
iepakojumu ražotnes V. L.T. apmeklējuma 
laikā darbiniece laipni visu izstāstīja un 
parādīja, ļoti patika brīdis, kad tika uzdots 
jautājums par darbinieku algām. Nodomā-
ju, ka saņemsim kādu diplomātisku atbil-
di, bet tomēr ne, - viņa pastāstīja, cik sa-
ņem, piemēram, pakotājs un makulatūras 
šķirotājs.
 Atskatoties uz šīm četrām draudzīgi 
kopā pavadītajām dienām, secinu, ka BSP 
konference bija labāka, nekā iztēlojos. Uz 
to devos, zinot, ka nenožēlošu, bet nezinā-
ju, ko no tās sagaidīt. Laiks paskrēja vēja 
spārniem un bija žēl doties prom. No tās 
esmu smēlies iedvesmu vairāk iesaistīties 
šāda veida projektos, jo atmosfēra un tas, 
kā tiek pasniegta informācija, ir lieliski.
 Mārtiņš kopumā BSP konferenci atzina 

par ļoti patīkamu un interesantu pieredzi: 
- Necerēju ne uz ko pārāk neparastu, do-
māju, ka tā varētu būt pat garlaicīga, taču 
nu jūtos patīkami pārsteigts par cilvēku 
atsaucību, pozitīvismu un nepiespiestību. 
Ekskursijas un darbnīcas iepriecināja ar 
atraktivitāti. Kopumā konference man kļu-
va par patīkamu vasaras noslēgumu.
 Savos iespaidos dalījās arī skolotāja 
Inta Cirša, kurai šī bija otrā konference 
un patīkama satikšanās ar seniem pazi-
ņām: - Patiesi izbaudīju pozitīvo atmosfē-
ru. Visticamāk, tā iespējama tāpēc, ka visi 
dalībnieki ir uz „viena viļņa” - domās par 
vidi un to, ko varētu kopā paveikt. Patī-
kami pārsteidza jauniešu ieinteresētība, 
spriestspēja, prasme izteikties angļu va-
lodā un vēlme darboties. Kopā ar pārē-
jiem konferences dalībniekiem nebeidzām 
apbrīnot pirms 2 gadiem uzcelto Valmie-
ras pamatskolas ēku. Prieks par saviem 
jauniešiem - Mārtiņa un Kārļa izveido-
tais plakāts pelna atzinību! Un piekritīšu 
viņiem - tikšanās ar Māri Štrombergu lika 
justies pavisam īpaši. Kad visa zāle cēlās 
kājās, pārņēma tāds lepnums - divkārtējs 
olimpiskais čempions, cilvēks, kam uzga-
vilējusi visa pasaule, ir mūsējais!

Kārlis Miksons, 
Salacgrīvas vidusskolas 12.b klases 

skolnieks

Salacgrīvieši 
Valmierā 

piedalās Bal tijas 
jūras projekta 
konferencē un 
tiekas ar Māri 
Štrombergu

Starp  Bal-
tijas jūras 

projekta 
konferen-
ces dalīb-

niekiem 
Valmierā 

bija arī trīs 
salacgrī-

vieši

Mūsu medaļ-
nieces - airē-
tājas Samanta 
Ganiņa, Ivonna 
Smilte, Agnija 
Bērziņa, un 
Līga Poplavska

 Trīs dienas augusta beigās Limba-
žu Lielezerā notika Latvijas čempionāts 
smaiļošanā un kanoe airēšanā. Ļoti veik-
smīgi startēja Salacgrīvas smaiļotāji, 
izcīnot 12 medaļu. Kaspars Tīklenieks 
izcīnīja 2 zelta un 7 bronzas medaļas da-
žādās distancēs, Dāvim Melnalksnim 
5 bronzas medaļas, Edgaram Tīkleniekam 
- 4 bronzas medaļas, Mārim Bergšteinam 

un Ivaram Veisim pa bronzas medaļai. 
Valsts čempionāta godalgas saņēma arī 
Salacgrīvas smaiļotājas - Agnija Bērziņa, 
Samanta Ganiņa, Ivonna Smilte un Līga 
Poplavska četrinieku 200 m un 500 m 
distancēs ieguva bronzas medaļas, bet 
4x200 m stafetē izcīnīja 2. vietu.

Treneris
Kaspars Močāns

Medaļu birums Latvijas 
čempionātā pieaugušajiem

Vasara Korģenes bibliotēkā

 Kaut vasarā bērniem gribas pavaļoties, 
Korģenes bibliotēka bija kupli apmeklēta. 
Gan zēni, gan meitenes vēlējās praktiski 
apgūt kaut ko jaunu, nevis lasīt grāmatas. 
Bērni darbojās gan ar audumu, gan papīru 
u.c. materiāliem. Tapa daudz interesantu 
darbiņu - gan pašu gatavotas auduma pu-
ķes piespraudēm un matu gumijām, gan 
trīsdimensiju attēli. Tika griezts, līmēts, 

šūts, locīts, lai veidotos interesanti dar-
biņi, kas noskatīti grāmatās un internetā. 
Tapa ziloņi, čūskas, pūķi, tauriņi, skeleti. 
Paldies bērniem par interesi un darboties-
prieku! Paldies Dacei Cīrulei, kura šobrīd 
veic algotu pagaidu sabiedrisko darbu 
Korģenes bibliotēkā.

Ilze Baumane,
bibliotēkas vadītāja

Uvis Ķirsis 
ļoti vēlējās 
attēlā būt 
kopā ar savu 
darbiņu – pa-
pīra skeletu
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Biedrības MX Salacgrīva 
veikums augustā

 Aizvadīts ļoti spraigs mēnesis, kurā 
bija gan motokrosa sacensības, gan iegul-
dīts apjomīgs darbs treniņu procesā. Arī 
pēc biedrības MX Salacgrīva 3 gadu pastā-
vēšanas sacensību datumi šogad beidzot 
nesakrita ar Salacgrīvas pilsētas svētkiem, 
tādēļ varējām piedalīties gājienā.
 Tā kā biedrības MX Salacgrīva moto-
braucēju mērķis nav tikai atrādīties svēt-
kos, bet pacīnīties mototrasēs, augustā 
esam bijuši 4 sacensībās: Cēsīs Latvijas 
čempionātā, Pīlādžu kausā Stelpē, Burt-
niekos, M trases sacensībās un Superkausa 
seriāla Kandavas lielās balvas izcīņā. 
 Cēsīs Reinis Staškuns piedalījās 85 cm3 
klases sacīkstēs un Harijs Suharževskis 
H14 klasē. Reinim pirmā šāda mēroga sa-
censība uzlika papildu spriedzi, tādēļ viņš 
pieļāva dažas kļūdas, kas liedza uzrādīt 
labāku rezultātu. Bet, redzot, ar kādu ap-
ņēmību Reinis ar tēvu Raiti iesaistījušies 
šajā sporta veidā, droši varu teikt - re-
zultāts neizpaliks. Harijs Suharževskis 
44 dalībnieku konkurencē izcīnīja 4. vietu. 
Pats braucējs īsti apmierināts ar rezultātu 
nebija, bet motosports nav matemātika, un 
uz goda pjedestāla kāpj tikai labākie, pārē-
jiem jāiegulda darbs un jātrenējas. 
 Uz M trases sacīkstēm Burtniekos de-
vās Reinis. Brīvajos treniņos un arī abos 
braucienos sportists rādīja labu sniegu-
mu, diemžēl vairākas tehniskas ķibeles un 
mazā sacensību pieredze lika samierinā-
ties ar 7. vietu. 
 Pīlādžu kausā Stelpē H14 klasē Harijs 
uzrādīja labāko apļa laiku kvalifi kācijā un 
pie starta barjeras stājas pirmais. 28 brau-
cēju konkurencē pirmā brauciena startā 

motocikls saslīdēja un nācās startēt no 
pēdējās vietas. Likās - kārtējā neveiksme, 
bet 18 minūtēs tika apdzīti visi konkurenti 
un fi nišā pirmais! 2. starts 3. pozīcijā, bet 
jau pēc pāris tramplīniem Harijs izvirzījās 
pārliecinošā vadībā. Šīs bija labākās sa-
cīkstes šāda mēroga sacensībās sportista 
karjerā, kurās izcīnīts Pīlādžu kauss. 
 Grandiozākais notikums  bija 26. au-
gustā Superkauss Kandavas lielās bal-
vas izcīņa, kas šajā trasē norisinājās jau 
trešo gadu. Pirms šī posma 55 jauniešu 
konkurencē H. Suharževskis ierindojās 
4. vietā, no 3. vietas atpaliekot vien par 
2 punktiem. Kā jau ierasts Superkausa sa-
censībās, trase bija sagatavota ļoti augstā 
līmenī un sacīkstes kopumā bija vienas no 
viskuplāk apmeklētajām šajā sezonā. Jau 
kvalifi kācijas laikā bija jūtams, ka dau-
dzo līdzjutēju un atbalstītāju klātbūtne, 
kā arī atbildības sajūta komandas priekšā 
braucējā radīja nevajadzīgu spriedzi, tā-
dēļ kvalifi kācijas braucienā 25 braucēju 
konkurencē panākts tikai 8. labākais apļa 
laiks. 1. braucienā izcelts starts, bet virāžā 
pēc sadursmes ar dobelnieku Gati Būmani 
sekoja masveidīgs kritiens. Motocikls sa-
dursmē bija cietis, bet tas neatturēja Hariju 
sākt pakaļdzīšanos. Brauciena laikā izde-
vās pakāpties līdz 14. pozīcijai. Uz otro 
braucienu tehnikas defekti tika novērsti un 
no starta sportists trasē aizbrauca 3. pozī-
cijā. Tomēr pirmā brauciena kritiens bija 
darījis savu, fi nišs - 7. vietā.
 Lielajā kopvērtējumā Harijs saglabāja 
vietu TOP 5 pilotu vidū un pēdējā posmā 
Saldū 16. septembrī viss tiks salikts pa 
plauktiņiem.

 Priecē, ka sacensību vietās arvien vai-
rāk sastopami mūsu vietējie līdzjutēji un 
atbalstītāji. Arī interese par mūsu gaitām 
sacensībās rada pārliecību, ka šim sporta 
veidam mūspusē ir ļoti daudz interesentu. 
Esam gandarīti, ka arī mūsu atbalstītāji 
līdzdarbojas panākumu kaldināšanā, tāpēc 
īpašu paldies sakām fi rmai Procel, perso-
nīgi Aldim Gusārovam, Stingers Vidzeme, 
personīgi Artim Jurciņam, Moto West Ya-
maha, personīgi Andresam Tuhermam, 
Ģimenes aptiekai, personīgi Egīlam Tē-
belim, Aloja-Starkelsen, personīgi Jānim 

Garančam, Marko K, personīgi Sandrim 
Kalniņam, Auctus, personīgi Kristapam 
Dzērvem, motoklubam MPK Sumata, fi r-
mai L4, Sports Salacgrīvas novadam, per-
sonīgi Mārcim Kalniņam un Jānim Ber-
gam, Valdim Možvillo, Kasparam Cveiģe-
lim , SPY, AS Brīvais vilnis, personīgi Ar-
noldam Babrim un Marikai Rozmiaņecai.
 Esam atvērti jebkura veida sadarbībai 
un aicinām atbalstīt motosporta attīstību 
Salacgrīvas novadā. Pievienojies un audz 
ar mums!

xxxxxxxxxxxx

Uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena šīs trases uzvarētājs Harijs Suharževskis

Salacgrīviešu uzvaras autokrosā

nā J. Miščenko cīnījās par uzvaru, tomēr 
pēc starta burzmā tika piedzīvots tehnisks 
defekts un izstāšanās. J. Spīķi vajāja ne-
veiksmes kvalifi kācijas braucienos, tāpēc, 
ar grūtībām iekļuvis A fi nālā, rīdzinieks 
bija spiests startēt no pēdējām pozīcijām. 
Brauciens izdevās lielisks, iegūta 2. vieta 
aiz lietuvieša Laurina Diržininka. Trešais 
– Andis Ūtēns, kuram šī bija tikai otrā sa-
cīkste Latvijas čempionātā. Mūsu valsts 
čempionātā šosezon labākais – J. Miščen-
ko, vicečempions – J. Spīķis, bronzas me-
daļa Tomam Ziedānam.
 Open klasē pirms fi nālbrauciena Lat-
vijas čempionāta līderus Intu Jeršovu un 
R. Jerānu šķīra tikai viens kopvērtējuma 
punkts. Fināla startā vadībā izrāvās lie-
tuvietis Kestutis Gilis, viņam sekoja I. 
Jeršovs un R. Jerāns. Spēku samērs pir-
majos apļos lika domāt, ka čempions 
noskaidrots, – nešķita, ka R. Jerānam ir 
iespējas apdzīt I. Jeršovu. Tomēr sekoja 
Inta neveiksme – mēģinot apdzīt līderi K. 

Gili, abu Subaru automašīnas palika at-
spiedušās ar purngaliem pret apmali. Lai 
gan abi braucienu varēja turpināt, R. Je-
rāns jau traucās uz fi nišu. Palaidis garām 
lietuvieti Darju Tamašausku, Raimonds 
kļuva par četrkārtēju (2008., 2009., 
2011. un 2012.g.) Latvijas čempionu un 
2. vietas ieguvēju Baltijas čempionātā. 
Trešais - lietuvietis Daļus Vaļuks. Latvi-
jas čempionātā I. Jeršovs kopvērtējumā 
2., bronza – Robertam Ansonam.
 Baltijas Buggy 1600 kausa pēdējā pos-
mā laurus plūca Eiropas čempionāta dalīb-
nieks Māris Līcis. Finālā viņš uzvaru guva 
ar agresīvu cīņu, līderpozīcijā nonākot pēc 
vairākām iespaidīgām apdzīšanām. 2. vie-
tu posmā sasniedza bagiju debitants Ro-
nalds Baldiņš, bet 3. – Lietuvas sportists 
Vitauts Kurs. Baltijas kausu ieguva Dāvis 
Aupe, 2. vietu – Ervins Grencis. Līderpo-
zīciju sadalījums kļuva zināms jau dažas 
sekundes pēc starta, kad abi sadursmju 
dēļ palika trases malā jau pirmajā līkumā. 

3. Baltijas kausā – V. Kurs.
 Dīvainas sajūtas pārņēma, kad trasē 
izbrauca lielie bagiji. Lieli, smagi dūcoši 
un rūcoši četrriteņu monstri tā vien rāvās 
distancē... B6000 bagiju klasē dubultuz-
varu guva Lietuvas sportisti Audris Pili-
pavičs un Vidmants Stadaļus. Trešajā vie-
tā baušķenieks Andris Ramanis, kurš ar 
šo panākumu ieguvis 10 punktu pārsvaru 
pār sekotāju igauni Margusu Vainumetsu. 
Klasei vēl atlicis pēdējais Baltijas kausa 
posms Igaunijā.
 Neuzskaitīju visus sacensību rezultā-
tus, jo svarīgāk bija just līdzi un pārdzīvot 
par savējiem – salacgrīviešiem. Mēs va-
ram būt lepni un teikt paldies Reinim par 
jaunības degsmi un drosmi, Raimondam 
pateikties par savaldību, mieru un pār-
liecinātību un Jānim par uzdrošināšanos, 
pieredzi un uzņēmību. Paldies atbalstītā-
jiem un līdzjutējiem, kuru netrūkst ikdie-
nā un sacensību dienās. Lai jums veicas!

Ilga Tiesnese

 Pagājušās nedēļas nogalē Bauskā, 
sporta kompleksā Mūsa aizvadīts Baltijas 
autokrosa čempionāts un Latvijas čem-
pionāta pēdējais posms. Šajās sacensībās 
piedalījās arī trīs salacgrīvieši, autokluba 
Salaca pārstāvji: VAZ klasika klasē startē-
ja Jānis Rakuzovs, 1600 klasē pērnā gada 
čempions Reinis Lilienšteins un Open 
klasē - trīskārtējais Latvijas čempions 
Raimonds Jerāns. 
 Čempionātā Mūsā piedalījās 134 brau-
cēji no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. 
Pēc svinīgās dalībnieku parādes trasē 
pirmie devās B 600 bagiji, pēc tam VAZ 
Klasika braucēji, lai cīnītos par Latvijas 
kausu. 
 VAZ Klasika grupā uz starta ar 5. numu-
ru stājās salacgrīvietis J. Rakuzovs. Šajā 
klasē dominēja Lietuvas sportisti, sevišķi 
pēc fi nāla pirmā pagrieziena, kad avāriju 
piedzīvoja Latvijas žiguļu līderis Imants 
Kolomenskis. Uzvara posmā Daiņum Pi-
lipavičam, otrais – Remigijs Nešvidis (abi 
no Lietuvas), bet trešais – labākais no Lat-
vijas braucējiem Kristaps Maševskis. Lat-
vijas kausa kopvērtējumā pirmais I. Ko-
lomenskis, otrais – Edijs Zimza, trešais – 
K. Maševskis. Čempionāta kopvērtējumā 
J. Rakuzovam 4. vieta. 
 1600 klasē kluba Salaca braucējs 
R. Lilienšteins bija neapturams. Viņš jau 
Smiltenes sacensībās priekšlaikus bija 
nodrošinājis sev Latvijas čempiona ti-
tulu, tāpēc nu uzdevums bija gūt arī šīs 
klases Baltijas čempiona nosaukumu. 
Tas tika izdarīts pārliecinoši, aiz sevis 
atstājot Andi Kļavu un lietuvieti Ričardu 
Lepši. Latvijas čempionāta medaļas aiz 
R. Lilienšteina sadalīja A. Kļava 
un Ritvars Zobens. Rei nis Latvijas 
čempionātā debitēja 2009. gadā, Latvijas 
čempiona titulu izcīnīja arī 2011. gadā. 
Viņam ir lieliska tehnisku ļaužu komanda 
ar tēvu priekšgalā, kas nodrošina labu ie-
spēju noturēties līderu vidū. 
 2000 Super klasē nedēļas nogales ga-
rumā dominēja Lietuvas sportisti, tomēr 
Latvijas līderi – čempions Jānis Miščen-
ko un viens no favorītiem Juris Spīķis - 
izrādīja spēcīgu pretestību. Finālbraucie-
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1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, 
kā dā Salacgrīvas novada dome (turpmāk 
– Pašvaldība) fi nansē daudzdzīvokļu dzī-
vojamo māju energoefektivitātes pasāku-
mu – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas in-
dividuālā siltummezgla ar siltumenerģijas 
skaitītāju ierīkošanu (turpmāk – energo-
efektivitātes pasākums), kā arī fi nansēju-
ma apmēru un piešķiršanas nosacījumus.
2. Pašvaldības fi nansējums daudzdzīvok-
ļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes 
pasākumam ti ek piešķirts apstiprinātā 
pašvaldības gadskārtējā budžetā atbilstoši 
energoefektivitātes pasākuma īstenošanas 
izmaksām, bet ne vairāk kā Ls 5700 vienai 
mājai.
3. Pašvaldības fi nansējums daudzdzīvok-
ļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes 
pasākumam tiek piešķirts tādai daudzdzī-
vokļu dzīvojamai mājai, kurā saskaņā ar 
mājas inventarizācijas plānu ir ne mazāk 
kā 10 dzīvokļu un māja saņem siltumu no 
centralizētās siltumsistēmas (atsevišķas 
katlumājas). 
4. Pašvaldības fi nansējumu daudzdzīvokļu 
mājas energoefektivitātes pasākuma veik-
šanai var piešķirt, ja: 
4.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai 
izveidota dzīvokļu īpašnieku biedrība 
(sabiedrība) vai Civillikumā noteiktajā 
kārtībā ar dzīvojamās mājas pārvaldnie-
ku noslēgts savstarpējs līgums par mājas 
pārvaldīšanu, kurā dzīvokļu īpašnieku 
biedrībai (sabiedrībai) vai dzīvojamās 
mājas pārvaldniekam nodotajās obligāti 
veicamajās pārvaldīšanas darbībās ietilpst 

arī apkures, aukstā ūdens un kanalizācijas 
nodrošināšana;
4.2. ir iesniegts daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas īpašnieku kopības lēmums par ener-
goefektivitātes pasākumu veikšanu. 
5. Iesniegumu Pašvaldībai fi nansējuma 
saņemšanai energoefektivitātes pasākuma 
veikšanai iesniedz daudzdzīvokļu dzīvoja-
mās mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā 
persona. Lēmumu par attiecīgās personas 
pilnvarošanu pieņem dzīvokļu īpašnieku 
kopība. Iesn iegumam pievieno šādus do-
kumentus: 
5.1. dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma 
kopiju par energoefektivitātes pasākuma 
veikšanu; 
5.2. dzīvojamās mājas nodošanas un pie-
ņemšanas aktu par dzīvojamās mājas pār-
valdīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpaš-
nieku biedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku 
savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ja 
dzīvojamā māja privatizēta saskaņā ar li-
kumu Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 
māju privatizāciju.
6. Iesniegumu Pašvaldības fi nansējuma 
saņemšanai energoefektivitātes pasāku-
ma veikšanai iesniedz Salacgrīvas novada 
domē. Iesniegumi Pašvaldības fi nansēju-
ma saņemšanai energoefektivitātes pasā-
kuma veikšanai tiek pieņemti iesniegšanas 
secībā pieejamo fi nanšu līdzekļu apjomā.
7. Finansējums tiek piešķirts ar Salacgrī-
vas novada  domes lēmumu.
8. Finansējumu izmaksā, noslēdzot attie-
cīgu līgumu.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 17
Par kārtību, kādā Salacgrīvas 

novada pašvaldība sniedz palīdzību 
energoefektivitātes pasākuma veikšanai 

daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2012. gada 
25. jūlija sēdes lēmumu Nr. 390 (protokols Nr. 9; 41.1.§)

Izdoti saskaņā ar likuma Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
27.2 panta otrās daļas 4. punktu un piekto daļu

PIELIKUMS 
Salacgrīvas novada domes 25.07.2012. lēmumam Nr. 390 

(protokols Nr. 9; 41.1.§)
Saistošo noteikumu Nr. 17

Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada pašvaldība 
sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākuma 

veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Saistošo 
noteikumu 
nepieciešamības 
pamatojums

Šo saistošo noteikumu izstrādi paredz likuma Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā 27.2 panta otrā un piektā daļa. Saistošie 
noteikumi nepieciešami, lai pamudinātu iedzīvotājus pieņemt 
lēmumu par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes 
pasākumu veikšanu.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Šie saistošie noteikumi paredz, kādu konkrētu palīdzību pašvaldība 
sniedz privatizēto daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem, lai 
veicinātu māju energoefektivitātes veikšanu. Pašvaldības palīdzība 
izpaužas kā fi nansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas individuālā siltummezgla ar siltumenerģijas skaitītāju 
ierīkošanai. 

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžetā paredzēts fi nansējums siltummezglu 
uzstādīšanai un siltumskaitītāju ierīkošanai Ls 34 122.

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

Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām tika veiktas ar daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem. 

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs 

PIELIKUMS 
Salacgrīvas novada domes 25.07.2012. lēmumam Nr. 351 

(protokols Nr. 9; 2.§)
Saistošo noteikumu Nr. 15 Augstas detalizācijas 

topogrāfi skās informācijas aprites kārtība 
Salacgrīvas novadā paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepiecieša-
mības pamatojums

1.1. Ģeotelpiskās informācijas likums uzliek par pienākumu pašvaldībai 
uzturēt augstas detalizācijas topogrāfi skās informācijas sistēmu vai šīs 
sistēmas uzturēšanu deleģēt citai personai. Saistošie noteikumi paredzē-
ti augstas detalizācijas topogrāfi skās informācijas aprites regulēšanai. 
1.2. Iepriekšējie saistošie noteikumi deleģēja šīs datubāzes uzturēšanu 
Valsts zemes dienestam, bet tas lauzis deleģējuma līgumu.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

2.1. Ārējais normatīvais akts, kas uzliek pašvaldībai par pienākumu 
izdot šos saistošos noteikumus, ir Ģeotelpiskās informācijas likums. 
2.2. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir augstas detalizācijas topo-
grāfi skās informācijas aprites regulēšana.
2.3. Saistošo noteikumu būtība:
2.3.1. pašvaldība deleģē augstas detalizācijas topogrāfi skās informāci-
jas sistēmas uzturēšanu Salacgrīvas novada domes izvēlētai juridiskai 
personai, jo pašvaldībai nav speciālistu šīs sistēmas uzturēšanai nepie-
ciešamajā līmenī, bet šādu speciālistu piesaiste var atstāt ievērojamu 
iespaidu uz pašvaldības budžetu;
2.3.2. topogrāfi skās informācijas un aprites un saskaņošanas kārtībā 
pašvaldības intereses piekļuvei datubāzēm un to fi ziskās atrašanās vietai 
tiks paredzētas līgumā ar izvēlēto juridisko personu. 

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

3.1. Saistošie noteikumi uz budžetu iespaidu neatstāj.
3.2. Jaunas institūcijas un darbavietas nav nepieciešamas.

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

4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais 
regulējums, ir profesionāļi - mērnieki un projektētāji, kā arī inženier-
tīklu būvnieki. 

5. Informācija par 
administratīvajām pro-
cedūrām

5.1. Saistošie noteikumi tieši neskar privātpersonu intereses.
5.2. Saistošie noteikumi neattiecas uz administratīvo procesu.

6. Informācija par kon-
sultācijām ar privātper-
sonām

6.1. Konsultācijas ar sabiedrību nav veiktas jo saistošie noteikumi tieši 
neietekmē privātpersonu intereses, ir aptaujāti mērnieki par iespējamo 
datubāzu uzturētāju reputāciju.
6.2. Sabiedrība nav iesaistīta, jo saistošo noteikumu izdošanu pieprasa 
likums.
6.3. Konsultācijas ar sabiedrību nav veiktas, jo saistošie noteikumi tieši 
neietekmē privātpersonu intereses.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 15
Augstas detalizācijas 

topogrāfi skās informācijas 
aprites kārtība

Salacgrīvas novadā
APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 

2012. gada 25. jūlija sēdes lēmumu Nr. 351 (protokols Nr. 9; 2.§)
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 

Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sesto daļu

I Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā 
Salacgrīvas novada administratīvajā te-
ritorijā notiek augstas detalizācijas topo-
grāfi skās informācijas un informācijas 
par aizsargjoslām pieņemšana, pārbaude, 
uzkrāšana, uzturēšana un izsniegšana. Šie 
noteikumi attiecas arī uz detālplānojumu 
un zemes ierīcības projektu grafi skajām 
daļām. 
2. Noteikumi ir obligāti visām fi ziskām un 
juridiskām personām, kas Salacgrīvas no-
vada administratīvajā teritorijā: 
2.1. veic topogrāfi skos un ģeodēziskos uz-
mērīšanas darbus; 
2.2. izstrādā detālplānojumus; 
2.3. izstrādā zemes ierīcības projektus. 
II Augstas detalizācijas topogrāfi skās 
informācijas iesniegšanas un pieņemša-
nas kārtība
3. Salacgrīvas novada administratīvajā te-
ritorijā mēroga 1:500 augstas detalizācijas 
topogrāfi skās informācijas pieņemšanu, 
pārbaudi, uzkrāšanu un uzturēšanu, kā arī 
mērniecībai nepieciešamo datu izsniegša-
nu realizē un koordinē Salacgrīvas novada 
domes izvēlēta juridiska persona (turpmāk 
- Datubāzes turētājs), kurai ir tiesības par 
pakalpojumiem saņemt samaksu, kas pa-
redzēta pašvaldības saistošajos noteiku-
mos. 
4. Datubāzes turētājs informācijas pār-
baudei un ievadīšanai Salacgrīvas nova-
da vienotajā digitālajā kartē pieņem tikai 
mērniecībā licencētu vai sertifi cētu perso-
nu topogrāfi skos vai ģeodēziskos uzmē-
rījumus (tai skaitā izpilduzmērījumus un 
izpildshēmas, un būvasu nospraušanas ak-
tus), kas veikti digitālā formā (*dgn, *dwg 
vai *dxf formātā), LKS 92 koordinātu un 
Baltijas augstumu sistēmās. Izpildshēmās 
punktiem jābūt piesaistītiem pie vismaz 
3 viennozīmīgi identifi cējamiem koordi-
nētiem punktiem, kas uzrādīti digitālajā 
topogrāfi jā vai kadastra kartē. 
5. Informāciju, kas nepieciešama mēr-
niecības darbu veikšanai, par samaksu 

izsniedz Datubāzes turētājs pēc rakstiska 
(elektroniska) pieprasījuma. 
6. Ielu sarkano līniju un aizsargjoslu at-
tēlojuma atbilstību pašvaldības teritorijas 
plānojumā noteiktajam pārbauda un sa-
skaņo Datubāzu turētājs.
7. Pazemes komunikāciju attēlojuma at-
bilstību pārbauda un saskaņo atbilstošo 
komunikāciju turētāji.
8. Uzmērītā augstas detalizācijas topogrā-
fi skā informācija un ģeodēziskie uzmē-
rījumi iesniedzami pārbaudei Datubāzu 
turētājam. Saskaņojums tiek veikts, ja ie-
sniegtie uzmērījumi atbilst reālai situācijai 
dabā un valstī noteiktajiem standartiem. 
9. Ja, veicot būvdarbus, tiek atrastas topo-
grāfi skajos plānos neuzrādītas vai plānam 
neatbilstoši izvietotas inženierkomunikā-
cijas, to novietne dabā jāfi ksē un tās jā-
uzmēra un jāparāda izpildtopogrāfi jā vai 
izpildshēmā. Izbūvētie inženiertīkli jāuz-
mēra pirms tranšejas (būvbedres) aizbēr-
šanas. 
10. Lai noteiktu esošo un projektēto aiz-
sargjoslu atbilstību reālajai situācijai un 
pašvaldības plānotajām aizsargjoslu no-
vietnēm, detālplānojumu un zemes ierīcī-
bas projektu grafi skās daļas jānodod pār-
baudei Datubāzu turētājam. Salacgrīvas 
novada pašvaldība lēmumu par zemes ie-
rīcības projekta vai detālplānojuma redak-
cijas apstiprināšanu pieņem tikai pēc atzi-
numa saņemšanas no Datubāzu turētāja. 
9. Strīda gadījumā tiek pieaicināta cita 
mērniecībā licencēta vai sertifi cēta perso-
na, lai veiktu pārbaudi. Kļūdas gadījumā 
darbus apmaksā puse, kas kļūdu pieļāvusi.
III Noslēguma jautājums
10. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās die-
nu spēku zaudē Salacgrīvas novada 
2010. gada 20. oktobra saistošie noteikumi 
Nr. 26 Augstas detalizācijas topogrāfi skās 
informācijas aprites kārtība Salacgrīvas 
novadā.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
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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.

Oktobris bibliotēkāsDzimtsarakstu
nodaļas ziņas

Augustā dzimuši:
 Aleksis Kūziks 
 Stefans Laiviņš
 Tīna Jurgensone 
 Gusts Jānis Veinbergs 
Augustā aizsaulē aizgājuši:
 Zeltīte Kaspare (1941)
 Anna Bērziņa (1940)
 Osvalds Birks (1963)
 Mārtiņš Gūtmanis (1934)
 Aivis Miezis (1968)
 Rasma Mennika (1922) 

 Latviskās Dzīvesziņas centrs ZALTIS 
kopā ar Beverīnas novada domi aicina šī 
rudens Baltu vienības dienu svētīt ikvienā 
Latvijas novadā un iedegt Baltu vienības 
uguņus katrā pilskalnā un svētkalnā sest-
dien, 22. septembrī, plkst. 20. Sanāksim 
kopā sev tuvajos pilskalnos un svētkalnos 
un aizdegsim Baltu vienības ugunis! Lai 
tās ir mūsu, baltu, garīgās vienotības ap-
liecinājums un stiprinājums.
 Pasākumu Salacgrīvas pilskalnā vadīs 
Zenta Mennika un folkloras kopa Cielava. 

Laiks Pasākums Vieta
11.X Lasītāju klubiņa Vārds tikšanās ar 

K. Valdemāra Ainažu pamatskolas 
direktori Sandru Kuku

Ainažu bibliotēkā

Oktobrī Pasaku rīts bērnudārza Randa 
sagatavošanas grupas audzēkņiem 
Ceļojums dzīvnieku pasaulē

Ainažu bibliotēkā

Izstādes: 
 Tēvzeme sauc jaunu dziesmu - 

dzejniekam Andrejam Eglītim - 100
 Uguns nemodina. 

Rakstniecei Ingai Ābelei - 40
 4. oktobris – Starptautiskā dzīvnieku 

aizsardzības diena
 Tuntuļu Jurītis un citi draugi - 

bērnu grāmatu ilustratoram, dzejniekam 
Albertam Kronenbergam - 125

Ainažu bibliotēkā

5.X 18.00 E.Veidenbauma dzejas mūsdienīgums
(Savās domās dalās J. Puriņš)

Korģenes bibliotēkā

8. - 26.X Tematiskā izstāde Rīgas Zoo - 100 Korģenes bibliotēkā
12.X 15.30 Pēcpusdiena mazajiem Mazais ganiņš un 

viņa brīnumainie piedzīvojumi
Korģenes bibliotēkā

26.X 15.00 Krustvārdu mīklu minētāju pēcpusdiena Korģenes bibliotēkā
29.X 16.45 Pēcpusdiena skolēniem Lasīsim, zīmēsim un 

krāsosim «Piecus kaķus»  un citus 
A. Kronenberga grāmatu tēlus!

Korģenes bibliotēkā

Oktobrī Makulatūras akcija Bibliotēka man – es 
bibliotēkai

Liepupes bibliotēkā

Oktobrī Bērnu žūrija 2012 – lasi pats un iesaki 
draugam

Liepupes bibliotēkā

Zaļā bērnu žūrija Salacgrīvas bibliotēkas
Bērnu Literatūras centrā

Tematiska pēcpusdiena 
Internets – draugs un nedraugs

Salacgrīvas bibliotēkas
Bērnu Literatūras centrā

6.X 15.00 Tikšanās Atceroties vasaru klubiņā Noskaņa Salacgrīvas bibliotēkā
11.X VKKF atbalstītā projekta 11 zaļi soļi 

kārtējais pasākums
Salacgrīvas bibliotēkā

Oktobrī Izstāde Rudentiņš - bagāts vīrs Salacgrīvas bibliotēkā
28.IX Bērnu žūrijas 10. gada 

Lasīšanas starta pēcpusdiena!
Svētciema bibliotēkā

1.X Literatūras izstāde …un varu tādēļ dziedāt 
un smiet - un dzīvoju projām, lai iet, kā iet..., 
veltīta E. Veidenbauma jubilejai

Svētciema bibliotēkā

No 5.X Novadpētniecības materiālu izstāde 
Lāņu un Svētciema  skolu vēstures liecības

Svētciema bibliotēkā

5.X Skolotāju dienas pēcpusdiena 
Atkalredzēšanās

Svētciema bibliotēkā

18.X Rīta stunda bērniem kopā ar Pieciem kaķiem. 
Bērnu rakstnieka un mākslinieka 
A. Kronberga grāmatu izstāde

Svētciema bibliotēkā

Biedrība Jūrkante paziņojums
 Biedrība Jūrkante izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pie-
ņemšanas 6. kārtu Lauku attīstības programmas (2007. – 2013. gads) Leader 
pieejas īstenošana pasākumā 411: Konkurētspējas veicināšana vietējo attīs-
tības stratēģijas īstenošanas teritorijā.
 Projekta iesniegumus pieņems no 20. oktobra līdz 20. novembrim
 6. kārtā pieejamais fi nansējums - Ls 23 278,23.

Finansējuma sadalījums pa rīcībām:
1. 411. pasākuma Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģijas īstenošanas te-
ritorijā 1. aktivitātē iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu 
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ra-
žošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo 
augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un 
žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana.
   Rīcībā Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde 
   pieejamais fi nansējums - Ls 10 178,91. 
2. 411. pasākuma Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas te-
ritorijā 2. aktivitātē iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu 
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pār-
strādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai.
    Rīcībā Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos 
   pieejamais fi nansējums - Ls 13 099,32.

Projektu iesniegumu iesniegšanas adrese: biedrība Jūrkante, Salacgrīva, Smilšu iela 9.
Koordinatore Dzintra Eizenberga, kontakttālrunis 29427095, 

e-pasts dzintra.eizenberga@salacgriva.lv.

 Projektu iesniegumus var sūtīt arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu 
elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu. Elektronisko dokumentu likumā no-
teiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz lad@lad.gov.lv.; 
www.jurkante.lv; www.salacgriva.lv; www.limbazi.lv un www.lad.gov.lv.

 Liepupes pagasta tautas nams sadarbībā 
ar Salacgrīvas novada izglītības iestādēm 
organizē literāro darbu jaunrades konkursu, 
aicinot tajā piedalīties Salacgrīvas novada 
un apkārtnes jauniešus vecumā no 15 līdz 
25 gadiem.
 1. Mērķis.
1.1. veicināt jauniešu radošo darbību un 
vērtību apzināšanos,
1.2. rast iespējas jaunajiem autoriem popu-
larizēt savus darbus,
1.3. veidot radošu vidi literāru talantu attīs-
tībai.
 2. Organizatori.
 Konkursu organizē Liepupes pagasta 
tautas nams sadarbībā ar Salacgrīvas nova-
da izglītības iestādēm.
 3. Konkursa norise.

 Konkursa dalībnieki ir jaunieši vecumā 
no 15 līdz 25 gadiem, kuri dzīvo, strādā vai 
mācās Salacgrīvas novadā vai tā apkārtnē.

 Darbu iesniegšana līdz 24. septembrim 
plkst. 15 izdrukas veidā Liepupes pagasta 
tautas namā, Liepupes un Tūjas bibliotēkā, 
Liepupes vidusskolā pie skolotājas Ineses 
Brokas, Salacgrīvas vidusskolā pie Sani-

tas Šlekones, kā arī elektroniski (obligāti) 
andris.zunde@salacgriva.lv.

 Literārie darbi iesniedzami šādās kate-
gorijās:
- dzeja
- proza

 Rezultātu paziņošana un uzvarētāju ap-
balvošana Liepupes pagasta tautas nama 
rīkotajā dzejas pēcpusdienā 28. septembrī.
 4. Konkursa darbu apjoms un noformē-
jums.

 Darbi iesniedzami datorrakstā un elek-
troniski, norādot autora vārdu, uzvārdu, 
vecumu un nodarbošanos.

 Darba apjoms 1 - 5 lpp. proza, 1 - 5 lpp. 
dzeja.

 Viens autors var iesniegt vairākus dar-
bus vairākās nominācijās.
  5. Darbu vērtēšana. 

 darba oriģinalitāte,
 darba izpildes un noformējuma kvalitā-

te,
 darbus vērtēs organizatoru izveidota žū-

rija. 
Andris Zunde, tālrunis 26526554, 

e-pasts andris.zunde@salacgriva.lv

Konkursa nolikums

 Aicinām piedalīties Salacgrīvas novada un tā apkārtnes jauniešus vecumā no 
15 līdz 25 gadiem, iesniedzot darbus dzejā, prozā un tulkošanā. Konkursa darbi jāie-
sniedz Liep upes pagasta tautas namā, Tūjas un Liepupes bibliotēkās, Liepupes vidus-
skolā skolotājai Inesei Brokai un Salacgrīvas vidusskolā Sanitai Šlekonei, kā arī elek-
troniski (obligāti) andris.zunde@salacgriva.lv līdz 24. septembrim.
 Labākos darbus godalgos un autorus uzaicinās piedalīties savu darbu lasījumos Dze-
jas dienās Liepupes pagasta tautas namā.
 Tuvākai informācijai tālrunis 64023932. Nolikums arī Salacgrīvas novada mājaslapā 
www.salacgriva.lv.

Liepupes pagasta tautas nams sadarbībā 
ar Salacgrīvas novada izglītības iestādēm 

izsludina ikgadējo literāro darbu jaunrades 
konkursu Es un Tu

2012. gada 22. augustā
Protokols Nr. 10; 20.§

L Ē M U M S Nr. 416
Par apkures pakalpojumu maksas 
apstiprināšanu 2012./2013. gada

apkures sezonai 
 Pamatojoties uz enerģētiķa J. Zborovska sagatavotajiem aprēķiniem, saskaņā ar 
2012. gada 10. augusta Komunālo jautājumu un 2012. gada 15. augusta Finanšu komi-
tejas atzinumiem, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
 1. Noteikt apkures maksu 2012./2013.gada apkures sezonā:
  1.1. domes katlumājai    1,72 Ls/m²,
  1.2. Ainažu bērnudārza katlumājai 41,89 Ls/MWH.
 2. Apkures maksai piemērojams PVN likumā noteiktā kārtībā.

Dagnis St raubergs, 
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētā         js

PAZIŅOJUMS
 Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2011. gada 2. jūnija lēmumu Nr. 2-n 
ir sagatavots un 2012. gada 31. augustā iesniegts birojā ietekmes uz Eiropas nozīmes 
īpaši aizsargājamām teritorijām (Natura 2000) – dabas parku Salacas ieleja novēr-
tējuma ziņojums nekustamā īpašuma Mērnieki-2 4. un 5. zemes gabalā (zemes ka-
dastra Nr. 66250030177 un Nr. 66250030174) un nekustamā īpašumā Upes (zemes 
kadastra Nr. 66250030248) teritorijā plānota rekreatīvā tūrisma kompleksa izvei-
dei/rekonstrukcijai un jaunbūvei. Ar noslēguma ziņojumu var iepazīties internetā - 
www.eiroprojekts.lv/salaca. Kontakttālrunis 29277744


