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Vilnītim jubileja

13. marta rītā Salacgrīvas novada pirmsskolas
izglītības iestādē Vilnītis lieli svētki - jāatzīmē 30.
dzimšanas diena! Jāteic gan, ka svinības notika
visu nedēļu. 10. martā bija Didža Rijnieka koncerts bērniem, 11. martā Vilnītī ciemojās bijušie
audzēkņi ar muzikālu sveicienu Agitas Zvejnieces vadībā, 12. martā iestādes padome - bērnu
vecāki - rādīja bērniem leļļu teātra izrādi Vilnītis
liedagā pēc Evijas Keiseles scenārija, kurā tika
pieminētas visas grupiņas. Šajā pasākumā piedalījās arī filiāļu bērni no Svētciema un Korģenes,
jo iestādes padome katrai grupiņai bija sarūpējusi
nelielu pārsteigumu.
Piektdien, 13. martā, paši darbinieki rādīja
muzikālu teātra izrādi bērniem - dažādi zvēriņi
meklēja prieku un beidzot to arī atrada. Nav joka
lieta atrast pazudušu grozu, pilnu ar prieka pumpuriem. To meklēt devās zaķi, ezītis, meža aģents
Ābolītis 007, meža kārtībnieki - trīs sivēntiņi,
lapsa, runcis, brāļi Buratino un Pinokio, Pelnrušķīte, Sarkangalvīte un Sniegbaltīte, žagata, lācis, Izrādes dalībnieki - Vilnīša darbinieki - kopā ar bijušajiem kolēģiem
pastniece, pelīte, vāverīte. Pēc kārtīgas meklēšanas draugi saprata - neviens tā īsti nezina, kā izskatās prieks…
Dziesmiņā par prieku ir vārdi Svētku prieks visās krāsās lāso
un tev arī ir savs prieks pašam jāizkrāso. Zaķis secināja: - Es
zinu, ka prieks nerodas no prieka pumpuros. Prieks ir katrā
no mums, tas ir tikai jāierauga, jāsajūt un jāpadalās! Tā arī
notika, skatoties šo jautro, piedzīvojumiem bagāto izrādi.
Skanot dzimšanas dienas dziesmiņai, nez no kurienes uzradās astoņi groziņi ar košām konfekšu puķēm mazajiem, bez
kuriem pirmsskolas izglītības iestāde nevarētu pastāvēt, un īpašiem prieka pumpuriem bijušajām bērnudārza vadītājām Lidijai Tomsonei un Baibai Kotānei un esošajām Dacei Vilemsonei
un Ligitai Dambei. Iestādi jubilejā sveica arī bijušie vadītāji,
darbinieki un novada dome. Vēlāk bijušajām vadītājām un
12 pensionārēm, Vilnīša seniorēm, notika neliela pasēdēšana
pie tējas tases un kliņģera. Sestdien, 14. martā, darbinieki devās ekskursijā uz Cēsīm.
Ilga Tiesnese
(Vēl par svētkiem Vilnītī - 8. un 9. lpp.)

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Salacgrīvā, 2015. gada 11. martā
L Ē M U M S Nr. 90

Lielsalacas
ev.lut.
baznīcā:

29. martā pl. 10
Pūpolsvētdienas
dievkalpojums.
Dzied Dvēseles dziesma

2. aprīlī pl.18
Zaļās Ceturtdienas
dievkalpojums ar dievgaldu

3. aprīlī pl. 15
Katrs
mazais
svētku
dalībnieks
saņēma
saldu
prieka
ziedu

Lielās Piektdienas
dievkalpojums.
Dzied Dvēseles dziesma

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

Protokols Nr. 3; 1.§

Par dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica projektu

Noklausījusies 2015. gada 2. marta
SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Salacgrīvā organizēto sākotnējo sabiedrisko apspriešanu par dzelzceļa
infrastruktūras līnijas Rail Baltica paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu, iepazinusies ar informāciju par
plānoto dzelzceļa infrastruktūras līnijas
Rail Baltica izbūvi mājaslapā www.railbalticainfo.lv, Salacgrīvas novada dome
konstatē, ka plānotā dzelzceļa līnijas infrastruktūras līnija Rail Baltica šķērso
Salacgrīvas novadu visā tā garumā, t.i.,
aptuveni 60 km, un ietekmes uz vidi novērtējuma izvērtēšanai tiek piedāvāti divi
iespējamie alternatīvie risinājumi - A alternatīva un B alternatīva. Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī 2015. gada 11. marta Attīstības komitejas atzinumu, atklāti
balsojot PAR - 11 (Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis),
PRET - nav, ATTURAS - 2 (Anda Alsberga, Dace Martinsone), Lija Jokste balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma
Par interešu konflikta novēršanu valsts

amatpersonas darbībā 11. pantu, Salac
grīvas novada dome NOLEMJ:
1. Prasīt LR Satiksmes ministrijai nodrošināt, ka mēneša laikā tiek sniegtas
rakstiskas atbildes uz visiem LR Satiksmes ministrijā, Vides pārraudzības valsts
birojā, SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment un pilnsabiedrībā RB Latvija saņemtajiem Salacgrīvas novada iedzīvotāju un institūciju iesniegumiem un
priekšlikumiem par Rail Baltica dzelzceļa
infrastruktūras līnijas projektu, un prasīt
pagarināt līdz 2015. gada 30. oktobrim
rakstisko priekšlikumu iesniegšanas termiņu Vides pārraudzības valsts birojā par
Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail
Baltica būvniecību.
2. Prasīt LR Satiksmes ministrijai Rail
Baltica dzelzceļa infrastruktūras līnijas
izbūvē paredzēt un izbūvēt pieturvietas
Salacgrīvas novada Salacgrīvā un Tūjā
(ceļa Tūjas krustojums - Limbaži šķērsojuma apkaimē) reģionālo pārvadājumu
nodrošināšanai saskaņā ar pielikumu Rail
Baltica dzelzceļa infrastruktūras līnijas
pieturvietu izvietošanas Salacgrīvas novadā shēma.

3. Prasīt LR Satiksmes ministrijai iekļaut Salacgrīvas novada pārstāvi dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica
tehniskā projekta izstrādāšanas darba grupā, lai rastu veiksmīgākos risinājumus,
kas skar novada infrastruktūras (ceļu,
upju šķērsojumus) izveidošanu, piekļuvi
īpašumiem.
4. Lūgt LR Satiksmes ministriju paralēli ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras veikšanas procesam izstrādāt skaidru un saprotamu kompensācijas mehānismu nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuru
īpašumi dzelzceļa infrastruktūras līnijas
Rail Baltica izbūves gaitā tiks aizskarti
vai ietekmēti, un par to informēt katru nekustamā īpašuma īpašnieku atsevišķi.
5. Uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos ne vēlāk kā vienu
mēnesi pirms otrās sabiedriskās apspriešanas procedūras organizēšanas pieprasīt
ietekmes uz vidi novērtējuma veicējam
iesniegt domei dzelzceļa infrastruktūras
līnijas Rail Baltica iespējamo alternatīvo
risinājumu A alternatīva un B alternatīva,
kas skar Salacgrīvas novada administratīvo
teritoriju, ietekmes uz vidi novērtējumu un
ar to saistītos dokumentus.

6. Atbalstu dzelzceļa infrastruktūras
līnijas Rail Baltica iespējamiem alternatīviem risinājumiem A alternatīva un
B alternatīva izteikt ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanas procedūras otrās sabiedriskās apspriešanas laikā.
7. Kopumā dzelzceļa infrastruktūras
līnijas Rail Baltica izbūvi atbalstīt kā spēcīgas saimnieciskās aktivitātes attīstīšanas iespējas Salacgrīvas novadā, līdz ar to
iedzīvotāju dzīves labklājības jeb dzīves
kvalitātes celšanas faktora nodrošināšanu,
ja tiek plānota un izbūvēta reģionālo
pārvadājumu infrastruktūra.
8. Uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos sagatavot
nodomu protokola projektu par šī lēmuma
2., 3., 4. punkta realizāciju un veikt sarunas ar LR Satiksmes ministriju par nodomu protokola noslēgšanu.
9. Uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos līdz 2015. gada
15. martam lēmumu nosūtīt SIA Estonian,
Latvian & Lithuanian Environment un LR
Satiksmes ministrijai.
Jānis Cīrulis,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
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Par novadā svarīgāko
Par 2015. gada budžetu, plānotajiem
darbiem un pasākumiem informē Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs.
t 2015. gada budžetu pieņēmām un
apstiprinājām domes sēdē februārī, martā lēmām par papildu finanšu piešķiršanu struktūrvienību un iestāžu attīstībai.
Šogad budžeta pieaugums attiecībā pret
iedzīvotāju ienākuma nodokli ir neliels 150 000. Budžetu šim gadam plānojām
radikāli atšķirīgi no iepriekšējiem gadiem.
Sākām ar to, ka katra iestāde un struktūrvienība izstrādāja savus mērķus, vīzijas un
attīstības plānu. Tās ir lietas, par kurām ikdienā nedomājam, bet bez kurām attīstība
ilgtermiņā nav iespējama. Budžets šogad
sadalīts trīs daļās - pirmā, lai nodrošinātu
pakalpojumus (t.i., bāzes budžets), kas ir
pamats katra gada darbībai, otrā daļa - īstermiņa vajadzības un trešā - attīstības projekti ilgtermiņā, investīcijas. Vēl papildus
šogad darīsim tos darbus, par kuriem runājām iedzīvotāju sapulcēs.
t Novada finansiālais stāvoklis ir tāds,
ka plānojam atgriezt kontos pilnā apjomā
tā saucamo Lāņu naudu - 1,4 miljonus
eiro, kas tiek turēta kā rezerve. 95 000 ei
ro ir plānots rezerves fonds un vēl atliek
400 000, kas būs nepieciešami dažādu
projektu līdzfinansēšanai. Finansiāli esam
kļuvuši stabili.
t Svarīgs šogad veicamais darbs ir
ugunsdrošības signalizācijas sistēmu sakārtošana pašvaldības iestādēs. Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienests ļoti
stingri skatās uz šīm lietām, tas mums ir
jāizdara un mēs to paveiksim. Darbi prasīs ievērojamus finanšu līdzekļus, turklāt
ar sakārtošanu vien nekas nebeidzas, jo šīs
sistēmas ir jāabonē, jāapkalpo un jāuztur.
t Liela sabiedrības un iedzīvotāju interese ir par ceļiem, ielām un to uzturēšanu.
Lielākie darbi šogad notiks Salacgrīvā,
Valmieras ielā, kuras rekonstrukcijai esam
saņēmuši valsts līdzfinansējumu (jo tā
ir tranzīta iela). Šajā ielā atjaunos asfalta
segumu, apgaismojumu un ierīkos gājēju celiņu. Šogad turpināsies posma Svētciems - Salacgrīva rekonstrukcija. Vai šogad rekonstruēs posmu Salacgrīva - Ainaži, grūti pateikt, jo iepirkums ir apstrīdēts.
Ja ne šogad, tad nākamajā gadā ceļa remontdarbi turpināsies.
t Šogad remontēs tiltu pār Salacu.
Darbu veikšanai saņemts valsts līdzfinansējums - 100 000 eiro. Remonta laikā
notiks tilta konstrukciju pastiprināšana,
seguma atjaunošana, vienlaikus nomainīsim apgaismojuma stabus un apgaismes
ķermeņus, lai pie tiem varētu pieslēgt rotājumu apgaismojumu.
t Vasarā izbūvēsim stāvlaukumu pie
Salacgrīvas luterāņu baznīcas un sakārtosim Kalnu ielu, šīs ielas īpašumus ir solījies sakārtot arī to īpašnieks.
t Šobrīd top saraksti, kuros prioritārā

secībā tiek ierakstīti novada ceļi un ielas,
kas jāsakārto. Pašlaik notiek ceļu apsaimniekošanas iepirkums. Ņemot vērā iepriekšējo 3 gadu līgumiskās kļūdas, būs
noteikta stingra kārtība, kā notiks veikto
darbu uzraudzība. Šajā iepirkumā nodalīta ceļu uzturēšana ziemā un vasarā, un
atsevišķa sadaļa (ne šajā iepirkumā) būs
ceļu seguma uzlabošana un atjaunošana.
Tā saistīta ar melioratīvajām sistēmām, to
sakārtošanu, jo aizaugušo grāvju un nekopto caurteku dēļ uz ceļiem stāv ūdens,
tie kļuvuši par bļodām, un no greiderēšanas nav nekāda labuma. Jautājumus par
greiderēšanu un ikdienas ceļu uzturēšanu
risina pagasta pārvalžu vadītāji - Ainažos
Ilona Jēkabsone, Liepupē Aivars Ilgavīzis,
Salacgrīvā - ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Jānis Bergs. Par lielajiem
darbiem - grāvju rakšanu, caurteku atjaunošanu, nomaļu noņemšanu - būs atsevišķs
saraksts, un par šiem darbiem lems deputāti. Uzklausot pārvaldniekus un speciālistus, veidos rekonstruējamo ceļu prioritāro
sarakstu.
t Atjaunosim iepriekšējo praksi, kad
nākamajā dienā pēc ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem paveiktā sarakstu publicēsim
novada mājaslapā. Aicināsim sabiedrību
iesaistīties darbu uzraudzībā. Šogad galvenais kritērijs būs kvalitāte, lai būtu normāls
ceļu profils.
t SIA Salacgrīvas ūdens šobrīd īsteno ūdenssaimniecības projektu Ainažos,
šogad sāksies darbi Vecsalacā, Korģenē
un Svētciemā. Tiek gatavoti pieteikumi
ūdenssaimniecības projektu nākamajai
kārtai Kuivižos un Salacgrīvā, kur vēl nav
pieejami kanalizācijas pakalpojumi. Pri
oritāte būs pieslēgumu veidošana. Jo ātrāk
mēs pieslēdzam, jo tīrāka vide un lētāks
tarifs. Ūdens tarifi novadā ir krietni zemāki
nekā valstī vidēji.
t Svarīga lieta ir energoefektivitātes
paaugstināšana ūdenssaimniecībā - tālab
Ainažos likvidēs vairākas artēziskās akas,
būs sūknētavu siltināšana. Sakārtojot ceļus, grāvjus un melioratīvās sistēmas,
samazināsim zudumus, kas rodas, kad jāpārsūknē un jāattīra kanalizācijas sistēmā
iekļuvušie lietus un gruntsūdeņi.
t Esam sagatavojuši un iesnieguši projektu par ielu apgaismojuma atjaunošanas
turpināšanu. Projekts neparedz jaunu stabu
nomaiņu un kabeļu izbūvi, bet Ainažos un
Salacgrīvā 24 ielās tiks uzlabots apgaismojums - nomainīsim ekonomiskākas lampas.
Vienu šādu projektu jau esam realizējuši,
nu kārta nākamajam.
t Pēc senioru padomes un iedzīvotāju
ieteikumiem, domes sēdē martā esam piešķīruši finansējumu un izveidojuši ainavu
arhitekta-mākslinieka štata vietu. Viņa uzdevums būs veidot novada vidi sakoptāku,
patīkamāku un labiekārtotāku.
t Valsts ar likumu kopš 1. janvāra pašvaldību valdījumā ir nodevusi pludmales
un visus publiskos ūdeņus, diemžēl ne-

piešķirot līdzekļus to uzturēšanai. Tagad
tā būs mūsu rūpe. Pluss varētu būt tas, ka
šobrīd tiek izstrādāti Ministru kabineta noteikumi, kas paredzēs pašvaldībām 90%
no visām zvejas un makšķerēšanas licenču
naudām iepriekšējo 60 un 70% vietā.
t Gaidām jauno pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumu, kurā tiks ņemts vērā
administratīvo teritoriju lielums. Cīnīsimies par to, lai mūsu pašvaldības administratīvā teritorija būtu 2 km dziļi jūrā, jo
šobrīd tā nodota mūsu valdījumā. Tad Salacgrīvas novads kļūtu lielāks par kādiem
100 kvadrātkilometriem.
t Arī šogad finansiāli atbalstījām novadā esošas biedrības, piešķirot tām vairāk nekā 70 000 eiro. Kad sāksies projektu
laiks, atbalstīsim ar līdzfinansējumu arī
biedrību iesniegtos projektus.
t Esam panākuši vienošanos ar
AS Latvijas Valsts ceļi par apgaismojuma
pieslēgšanu uz Via Baltica pie Minhauzena
muižas kompleksa. Pēc iedzīvotāju ieteikuma rosināsim uzstādīt apgaismojumu uz
lielās šosejas pie Liepupes pagasta pārvaldes, jo tur ir autobusu pietura.
t Šogad notiks Latvijas Jaunatnes
olimpiāde, un mūsu olimpiešiem būs jauni formastērpi un sporta apavi. Atbalstījām
treniņnometnes un uzturēšanās izmaksas
tajās. Atbalstījām arī mūsu talantīgāko
sportistu treniņnometnes ārzemēs. Diemžēl valsts šo sportistu atbalstam nepiešķir
līdzekļus, vien daļēji sedz treneru atalgojumu. Ja tas nav uz sponsoriem un biznesu
orientēts sporta veids, pašvaldībai ir sportists jāfinansē tiktāl, līdz tas iekļūst olimpiskajā izlasē. Tad visas rūpes par viņu uzņemas valsts.
t Runājot par kultūras pasākumiem,
jāteic, ka esam saglabājuši un atbalstījuši
visus līdzšinējos svētkus. Ir svarīgi saglabāt to, kas mums ir. Par pasākumu trūkumu
vasaras periodā mēs nevaram sūdzēties.
t Ar uzņēmējiem esam pārrunājuši, ko
darīt, lai mūspusē gribētu dzīvot un vēlētos
deklarēties vairāk cilvēku. Tuvākajā laikā
dosimies uz Siguldu, lai konsultētos, kā labāk ieviešamas lojalitātes jeb novadnieku
kartes. Tās varētu dot atvieglojumus novadā deklarētajiem iedzīvotājiem, līdzīgi kā
par 30% lētākas biļetes uz Positivus festivālu.
t Esam vienojušies ar Salacgrīvas novada un Vidzemes jaunsardzi par piedalīšanos zivju resursu sargāšanā. Viņi zivju
nārsta laikā piesargās mūsu upi. Esam atbalstījuši projektu par Salacas upes izpļaušanu šajā vasarā, kā arī divus projektus par
zivju resursu atjaunošanu - vienu par taimiņu mazuļu ielaišanu un otru - par nēģu
resursu pavairošanu.
t Publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nodota Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija
2015. - 2038. gadam un Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015. - 2021. gadam vides pārskata 1. redakcija. Tie ir sva-

rīgi dokumenti, un mēs aicinām iedzīvotājus iepazīties ar tiem un piedalīties apspriešanas procesā.
t Sāpīgs jautājums ir novadā esošie
nesakoptie īpašumi un grausti. Esam izstrādājuši rīcības plānu, ko darīt ar to īpašniekiem. Četras lietas jau nodotas tiesu
izpildītājiem, jo īpašnieki nav likušies ne
zinis par kārtībnieku izsūtītajiem brīdinājumiem un mudinājumiem īpašumus sakārtot.
t Ir mainīti likumi un noteikumi par
auto stāvlaukumiem pie jūras. Tagad tos
var iznomāt. Latvijas Valsts ceļi ir ieinteresēti tajā, un pašvaldība stimulēs to, lai izsoles un nomas noteikumi tiktu sagatavoti un
lai laukumi iegūtu normālus apsaimniekotājus. Tad tur vasaras periodā būtu kārtība
un pakalpojumi. Ar izsolēm nodarbosies
Latvijas Valsts ceļi, bet pašvaldība viņus
mudinās tās rīkot.
t Esam izstrādājuši stratēģiju, kā paaugstināt energoefektivitāti pašvaldības
iestādēs. Vietās, kurās nav iespējams gūt
finansējumu projektos (Liepupes vidusskolā un pārvaldē, Lauvu tautas namā), to
veiksim par pašvaldības līdzekļiem. Pēc
prioritātes vislielākie siltuma zudumi šobrīd ir pirmsskolas izglītības iestādē Vilnītis, mūzikas un mākslas skolā. Šobrīd tiek
gatavots projekts līdzīgi kā Salacgrīvas
vidusskolai, kas pērn tika nosiltināta un renovēta.
t Runājot par Rail Baltica dzelzceļu,
jāteic, ka ir noslēdzies priekšlikumu iesniegšanas laiks 1. kārtas redakcijai. Vēlreiz atgādinu, ka šo dzelzceļu nebūvēs pašvaldība. To mums nolika priekšā valsts šeit tas būs. Ir tikai jautājums - vairāk pa
kreisi vai pa labi. Šis ir ļoti nopietns objekts
un infrastruktūra, kas mūsu pašvaldībā ienesīs lielas izmaiņas. Lai šajā apspriešanas
posmā varētu panākt mums pozitīvāku lēmumu, ir jācenšas panākt labāku trases novietojumu un infrastruktūras izveidi, kā arī
atrisināt labvēlīgāku kompensāciju jautājumu. Domē veidosim darba grupu jeb konsultatīvo padomi, kurā dažādu iedzīvotāju
grupu pārstāvji varēs piedalīties un sniegt
savus priekšlikumus, ko un kā labāk darīt.
Šo grupu vadīs priekšsēdētāja vietnieks
attīstības jautājumos Jānis Cīrulis. Rīgas
plānošanas reģiona vadība un visas projektā iesaistītās pašvaldības šobrīd uzskata, ka
vieni no smagākajiem ir kompensāciju un
infrastruktūras izveides jautājumi.
t Šogad plānojam kopā ar uzņēmējiem
doties uz sadarbības pašvaldību Handevitu
Vācijā, lai apskatītu tur izveidotos divus
industriālos parkus. Tas ir - izbūvēti ceļi,
elektrība, ūdens, komunikācijas - nāk uzņēmējs, uzliek savu uzņēmumu un strādā.
Vēlamies izpētīt, kā šis mehānisms darbojas Vācijā, jo vācieši ir ārkārtīgi racionāli
un pedantiski šajos jautājumos. Ja vēlamies piesaistīt uzņēmējus, šāds parks būs
nepieciešams. Pie tā šogad noteikti strādāsim.

Bērnu rotaļu istaba Svētciema saietu centra telpās
Svētciema saietu centra telpās pēc Marijas Grigorjevas iniciatīvas, sanākot kopā
biedrības dalībniekiem un aktīviem Svētciema iedzīvotājiem, par saziedotiem līdzekļiem tika izveidota bērnu rotaļu istaba.
Tā domāta ģimenēm ar bērniem, kas vēlas
piedalīties centrā notiekošajos pasākumos
vai nodarbībās, bet īsti nav, kam uzticēt
savas atvases. Iekārtojot šādu telpu, radīta
lielāka iespēja jaunajām ģimenēm piedalīties aktivitātēs.
Pirmās iesvētības bērnu istabai notika
10. martā, kad saietu centra zālē Salac
grīvas novada domes darbinieki tikās ar
iedzīvotājiem. Tikšanās laikā bērnu rotaļu
istabā ar mazajiem svētciemiešiem aktīvi
darbojās Marija Grigorjeva ar savām meitām.
Tā kā bērnu istaba atrodas blakus Svētciema bibliotēkai un PII Vilnītis Svētciema
filiālei, biedrība abām šīm iestādēm piedā-

vā izmantot saietu centra telpas lielākiem
pasākumiem. Pašreiz bērniem ir iespējams
skatīties multfilmas, veidot, zīmēt, likt puzles, darboties radoši.
Lai bērniem būtu vēl interesantāk un rotaļas būtu daudzveidīgākas, biedrība aicina
iedzīvotājus veikt savu bērnu mantu (grāmatas, puzles, spēles, lelles, leļļu rati, un
citas rotaļlietas) inventarizāciju. Mantas,
kas jūsu atvasēm vairs nav nepieciešamas,
aicinām ziedot saietu centra bērnu rotaļu
istabai, tā iepriecinot mazos apmeklētājus.
Lūdzam tās nogādāt Svētciema bibliotēkā
vai sazināties ar Svētciema attīstības biedrības biedriem pa tālruni 26104833.
Par bērnu istabas tapšanu Svētciema Attīstības biedrība lielu paldies saka Marijai
un Valērijam Grigorjeviem, Benitai un Intam Liepiņiem, kā arī biedrības biedriem.
Mārīte Liepiņa-Bērziņa,
Svētciema attīstības biedrības vadītāja

Rotaļu istaba Svētciemā gaida mazos apmeklētājus
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Drūms, nepatīkams rīts,
Aukstā, biezā miglā tīts,
Kā asaras pār zemi līst,
Ved ļaudis, lai svešumā klīst.

		 Tad lēni saule spīdēt sāk,
		 No Dzimtenes līdzi nāk,
		 Ar siltiem stariem
visus apskaut sāk,
		 Ceļš būs tāls un grūts,
		 Stipri esiet Jūs,
		 Ja par Latviju domāsiet,
		 Tad mājās pārbrauksiet.

Daudziem liktens skarbs,
Grūts neizpildāms darbs, veselību pazaudēja,
Dzimteni vairs neredzēja.
		
		
		
		

Nezinām, kur tie dus,
Tikai zemes velēns klus,
Tas viņu miesas apsedza,
Lai Dzimtene vairs negaida.
Lidija Andersone
2015. gada 14. martā Korģenē visiem pazīstamajiem un arī tiem,
kurus nepazina, bet kas cieta un
nepārbrauca Dzimtenē

Gar manu dzimtās Salacgrīvas jūras malu
Es staigāju un gribu satikt pavasara salu,
No rīta saule aust no debess austrumpuses,
Bet vakarā tā iebrien jūrā rietumos,
kur naktī maigi dusēs.
			 Pie manām kājām viņa skalo viļņus saltus,
			 Es veros kāpās tur, kur sārtais vītols auklē pūpoliņus baltus,
			 Skrien jūras klaidam pāri ņiprais ziemeļvējš un satver baltu putu sauju,
			 Bet apmet kūleni un zaudē savu ziemas kauju.
Es lūdzu Tevi, jūras māt, jel neesi tik spīva,
Lai saule spīd kā šodien. Kad tā ir tik silta un tik mīļa,
Tad ātrāk dabā saplauks viss un lidos gājputni pār manu Salacgrīvu,
Un skaļi saukšu es: - Cik jauks ir pavasars! Kā viņu mīlu!
Anita Dzirnupe 2015. gadā

Interesants un saistošs bija Indras Padēlas stāstījums par ceļojumu uz Portugāli

tā krāsas - jo ilgāk vīns gatavojas, jo gaišāks un maigāks tas kļūst.
Tā neklātienes ceļojumā pagāja divas
stundas, un Indra teica lielu paldies iein-

teresētajiem, uzmanīgajiem klausītājiem,
pacienājot visus ar portugāļu šokolādi.
Sarmīte Zvīne,
Liepupes bibliotēkas vadītāja

Tikšanās Salacgrīvas bibliotēkā
Katrā ģimenē, kurā aug bērns, agri vai
vēlu notiek pirmā tikšanās ar grāmatu.
28. februārī Salacgrīvas bibliotēkas bērnu literatūras centrā notika pirmā tikšanās ar Salacgrīvas novada ģimeņu
biedrības veidotā bērnu centra dalībniekiem.
Māmiņas kopā ar bērniem bija ieradušās, lai vairāk uzzinātu par iespējām, ko
viņu atvasēm piedāvā bibliotēka. Sarunās
ar jaunākajiem lasītājiem uzzināju bērnu

domas par grāmatu lasīšanas kultūru, par
mīļākajām tēmām, pēc kurām tiek izvēlētas grāmatas. Prieks bija dzirdēt daudzos
mīļos vārdus par māmiņām, kuras katru
vakaru lasa saviem bērniem priekšā. Izrādās, klausās ne tikai mazie ķipari, bet
bieži ieinteresēti arī lielākie bērni
Sarunas risinājās brīvā atmosfērā,
šķirstot grāmatas, diskutējot. Pasākumā
kopā izlasījām Helēnas un Tomasa Dokertiju grāmatu Grāmatčiepējs.
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Pavasars Salacgrīvas pusē

Par ceļojuma iespaidiem
Portugālē
Liepupes bibliotēkā viens no cikla pasākumiem ir Ceļojuma iespaidi. Iepriekš
esam devušies neklātienes ceļojumos uz
Ēģipti, Parīzi, Austrāliju. Šoreiz par saviem ceļojuma iespaidiem Portugālē stāstīja Indra Padēla.
Portugāle ir pusotru reizi lielāka par
Latviju. Skatoties iespaidīgos skatus uzņemtajās fotogrāfijās, nokļuvām Pireneju
pussalā, ko apskalo Atlantijas okeāns. Varējām vērot, kā ceļotāji izbaudījuši okeāna
milzīgo viļņu peldes un piekrastes skarbās, milzīgās klintis, lēzenās, zaļumiem
klātās augstienes un ziedu pārpilnību.
Katrs varējām paturēt rokās okeāna izskalotos gliemežvākus. Tad nedaudz paceļojām pa Portugāles galvaspilsētu Lisabonu,
kas pārsteidz ar palmu un mandarīnu koku
zaļumu. Iepazinām pilsētas galveno pārvietošanās transportu - tramvaju, iegriezāmies zivju tirgū. Kādā nelielā krodziņā
iepazināmies ar portugāļu jūras veltēm gliemežiem un astoņkājiem. Desertā noteikti jānobauda mīksts, kārtains groziņš,
pildīts ar vārīto krēmu, kas pārkaisīts ar
kanēli un tiek pasniegts silts. No dzērieniem jānogaršo no piecu šķirņu vīnogām
gatavots portvīns. Vispār tos klasificē pēc
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Promejot nebija viegli atstāt bibliotēkā
vēl neizšķirstītas grāmatas, atvadīties no
domubiedriem.
Paldies bērnu centra vadītājai Agnesei
Zeimanei par sadarbību un to darbu, kurš
tiek veikts ikdienā ne tikai ar bērniem,
bet arī ar visām ģimenēm!
Gunta Zeme,
Salacgrīvas bibliotēkas metodiķe,
Bērnu literatūras centra vadītāja

Sešas
latviskuma
pēdas
Salacgrīvas
novadā
Valsts kultūrkapitāla fonda šā gada pirmajā kultūras projektu konkursā atbalstīts
projekts Sešas latviskuma pēdas Salacgrīvas novadā. Laikā no aprīļa līdz augustam
Salacgrīvas novadā plānotas tikšanās ar
latviešu literātiem Māru Zālīti, Jāni Peteru, Dainu Avotiņu.
Tikšanās ar Latvijas pazīstamajiem literātiem, kuru vārdi un darbi iemantojoši
atzinību cilvēku vidū, nepieciešamas tieši
šobrīd, kad daudzos iedzīvotājos iemitinājušās šaubas un neticība par latviskas
Latvijas pastāvēšanas nākotni. Daudzi
aizbrauc dzīvot un strādāt ārzemēs, pametot savas mājas, tuviniekus. Daudzreiz
tikai attiecīga situācija, pareizā vietā teikti
vārdi var iespaidot cilvēka domāšanu un
rīcību. Jaunieši bieži vien ir izšķiršanās
priekšā - aizbraukt vai palikt. Un te likteņa
lomu var nospēlēt saruna ar cilvēkiem, kuriem Latvijas būtība ir svēta. Tādās personībās kā Māra Zālīte, Jānis Peters, Daina
Avotiņa ieklausās. Pazīstami, iemīļoti ir
viņu literārie darbi, tādēļ arī paši literāti ir
autoritātes.
Esam iecerējuši, ka būs sešas tikšanās.
Māra Zālīte viesosies aprīlī Salacgrīvas
bibliotēkā un Salacgrīvas vidusskolā; Jānis Peters maijā būs Salacgrīvas bibliotēkā un Liepupes vidusskolā; Daina Avotiņa
augustā ciemosies Salacgrīvas un Ainažu
bibliotēkā.
Pirms dzejnieka viesošanās informēsim bibliotēkas, skolas, sabiedrību par
konkrētā literāta viesošanos, tādējādi būs
iespējams laikus iepazīties ar rakstnieka
daiļradi, lai tikšanās reizē varētu iesaistīties sarunā ar autoru.
Hedviga Inese Podziņa

Svētciema bibliotēkas lasītāji
iepazīst Latvijas dievnamus
Svētciema bibliotēkas apmeklētājiem
februāra nogalē tika piedāvāta iespēja
iepazīties ar unikālu ceļojošo fotoizstādi
Latvijas dievnami. Tajā blakus krāsainajiem baznīcu attēliem varējām lasīt aprakstus vai kādu citu interesantu uzziņu.
Tiesa, izstāde pie mums nebija ilgi, taču,
kurš vēlējās, tas paguva apskatīt. Apmeklētājiem noorganizējām arī tikšanos ar
vienu no izstādes autorēm un grāmatas
Latvijas dievnami autori Vivantu Volkovu. Klausītāju netrūka. Arī jautājumi bija
visdažādākie - ne tikai par arhitektūras
brīnumiem, bet arī par notikumiem, nostāstiem. Neizpalika jautājumi par dažādu konfesiju aktivitātēm, to rituālu atšķirību.
Var tikai apbrīnot stāstītājas erudīciju!
Uz lielā ekrāna varējām vērot baznīcas,
katedrāles, kapelas, zvanus, ērģeles, altārgleznas un dažādus sakrālos simbolus.
Uzzinājām tiešām daudz. Tā vien gribas
apceļot Latviju, lai iepazītos ar šīm uni-

kālajām kultūrvēsturiskajām celtnēm, sākot ar pavisam nelielām koka ēkām, līdz
lielām un lepnām vairāktorņu katedrālēm.
Vivantas saistošais stāstījums ieinteresēja
apskatīt abpus Usmas ezeram esošās koka
baznīcas, Kolkas Kristus Piedzimšanas
pareizticīgo baznīcu Kurzemē, aizceļot
uz Zemgales katoļticības centru, Skaistkalnes Romas katoļu baznīcu, lai apskatītu Dievmātes Brīnumdarītājas - Latvijas
ģimeņu aizbildnes svētbildi. Un kur tad
katoliskā Latgale ar majestātisko Aglonas
baziliku un miniatūro Indricas Jāņa Kristītāja katoļu baznīcu, svētceļnieku iecienīto Sarkaņu katoļu baznīcu ar Brīnumdarītājas Dievmātes svētgleznu, vecticībnieku
lūgšanas namiem vai Jersikas Kristus Apskaidrošanās pareizticīgo baznīcu, dēvētu
arī par Ceļojošo dzelzs baznīcu Līvānu
šosejas malā! Ar vidzemnieku dievnamiem jau varbūt esam mazliet zinošāki,
taču vienmēr kas jauns uzzināms un apskatāms.

Apmeklētājiem tikšanās ar vienu no izstādes autorēm un grāmatas Latvijas dievnami autori
Vivantu Volkovu izvērtās ļoti interesanta

Ar Vivantas Volkovas krāšņi ilustrēto
grāmatu Latvijas dievnami varam iepazīties vairākās mūsu novada bibliotēkās. Gan grāmata, gan tikšanās ar autori
mums ir kā ceļvedis, kas mudina iepazīt

šo Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu reliģiskās kultūras un mākslas pieminekļus.
Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja
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Dzimtās valodas diena
Svētciemā

Dzimtās valodas diena pēc UNESCO
iniciatīvas visā pasaulē tiek atzīmēta jau
12 gadu. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības
uzmanību dzimtajai valodai.
Svētciema bibliotēkā uz Rīta stundu
Skani, mana valodiņa sanāca pirmsskolas
bērni no Vilnīša grupiņas Snīpji. Vispirms
mazie apskatīja Sandras Birzgales košās
3D papīra figūriņas. Interesanti! Kā nu ne,
ja pat pūķis, mašīna un mocītis ar vienu
actiņu pamirkšķina! Tad sekoja nopietnas
pārrunas gan par valodas izcelšanos, dažādību, izloksnēm un dialektiem, gan ābecēm, senvārdiem, vietvārdiem un svešvārdiem. Kopīgi mēģinājām atcerēties savus
pirmos izrunātos vārdiņus. Svarīgi bija
noskaidrot, kas ir dzimtā valoda, kāda tā
ir katram no mums un vai to varam arī aizmirst. Novēlējām sev, lai kur arī būtu, lai ar
mums tā nenotiktu, un mēs maizi, mammu
un tēti vienmēr varētu saukt savā dzimtajā
valodā. Tad salīdzinājām un meklējām atšķirības latgaliešu, kurzemnieku un mūsējā - Vidzemes piejūriešu - valodā. Vardīte
Jete, ar ko iepazināmies pirms gada pavasara izstādē par mitrājiem, izrādās, saucama arī par kunnu Jeti vai nāģi Jeti! Bet dienišķais kartupelis ir arī tupenis, rācenis un
buļba. Kopīgi izsmējāmies par senajiem
lamuvārdiem. Ja nu kāds gribēja otram ko
nejauku pateikt, tad nosauca viņu par dundurjāni, mūjābeli, bībelbiksi vai utukaiju.
Cilvēku, kas daudz mēdza pļāpāt, sauca
par bāmoderi, barkšķi, bļurgaļu, bulduri
vai čabgrabu. Daudziem palaikam patīk
blēdīties, un tos, kas senākos laikos to darīja, sauca par mānūžniekiem. Kad katram
bijām piemeklējuši smieklīgu apzīmējumu paša vārdam, mēģinājām noskaidrot,
kas ir žargonvārdi, kurus ikdienā dzirdam
visapkārt. Bērniem bija labi pazīstami tādi
vārdi kā bardaks (nekārtība), kompis (dators), forši (labi), besis (apnikums), bet
vārdu učene (skolotāja) viņi vēl nezināja.
Tad pievērsāmies ābecēm. Ieskatījāmies pirmajā dzimtās valodas rakstības

Mazie svētciemieši, ar pašu zīmētajām ābecēm, šķiet, vislabāk saprata sava vārda pirmo
burtu

apguves grāmatā - Vecā Stendera Bildu
ābecē. Lasīt veco druku un skatīties bildes noteikti bija vieglāk, nekā pēc tam lasīt lībiešu valodas ābeci. Bet izrādās, ka ir
valstis, kas daudz nebēdā, ka valodu nevar
izlasīt vai izrunāt, jo viņu valoda ir svilpojama. To radījušas tautas, kas mīt kalnos, lai varētu sazināties tālu pār kalniem
un ielejām. Svilpojamo valodu māca pat
skolās. Mūsdienās to izmanto arī Spānijā,
Kanāriju salās (Homēra salā), bet visā pasaulē esot aptuveni 60 svilpojamo valodu.
Kad tik daudz bija izrunāts un uzzināts,
mazie ķērās pie zīmuļiem, lai paši uzzīmētu savu ābeci ar burtiņu bildēm. Sanāca
labi, jo katrs gribēja uzlielīt sava vārda pirmā burtiņa svarīgumu. Nobeigumā bērni
klausījās dzejoļus svētciemiešu izloksnē,
ko audiodiskā ierunājusi mūspuses bērnu
dzejoļu grāmatas Dzejolīši autore Anita

Bērnu žūrijas 2014
noslēguma pasākums
Liepupē

Emse. Tā nu mēs runājām par borbekiem,
teibiņim un jūriņ, par kurvišim un Mežmātmīļum.
Zinot, ka nacionālā valoda izveidojās
vairākus gadsimtus ilgā procesā no kuršu, zemgaļu, latgaļu un sēļu valodām,
21. gadsimtā, kad esam tik ļoti aizrāvušies
ar aizguvumiem no citām valodām, būtu
vērts ieklausīties Jura Alunāna teiktajā:
- Turiet jūs, latvieši, savu valodu godā, un
jums labi klāsies virs zemes. Jo, kas sevi
pašu negodā, to arī citi negodās. Sargāsim, godāsim un glabāsim savu dzimto
valodu, tīru un skaistu to mācīsim bērniem
un mazbērniem, atcerēsimies, ka dažādi
dialekti un izloksnes to padara vēl bagātāku.
Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

Februāris
Svētciema
saietu centrā
Februāri saucam par Sveču mēnesi, bet
pasaulē tas ir arī visu mīlētāju mēnesis.
Gaidot Valentīna dienu - 14. februāri, kad
mīlestības apliecinājumi tiek izrādīti īpaši, arī Svētciema saietu centrā vai ik vakaru bija manāma rosība, lai sagatavotos
Valentīndienas ballei. Zāle tika dekorēta
atbilstoši svinībām. Svētku vakarā katrs
apmeklētājs varēja izmantot Amora pastu,
ar kura palīdzību varēja atklāt un novēlēt
saviem vīriem vai sievām, tuviniekiem vai
draugiem kaut ko mīļu un sirsnīgu. Omulīgi iekārtotajā fotostūrītī bija iespēja pašiem veidot Mīlestības dienas fotosesijas.
Vakara gaitā iepriecināja Salacgrīvas teātra
studija Visa veida versijas ar aizkustinošu
mīlestības dzeju un Valda Atāla dziesmām
iestudējumā Vēstules sniegā. Par jautrību
un izkustēšanos parūpējās biedrības meitenes Anda Zvejniece un Mārīte LiepiņaBērziņa, bet par labu mūziku un ķermeņa
izkustināšanu - muzikantu grupa Avārijas
brigāde. Vakara spilgtākais pārsteigums
bija vietējo dāmu uzvedums Svētciema izloksnē par dzīves notikumiem Svētciemā.
Tā scenārija autores, režisores un izpildītājas bija Zelms, Annič un Regīnc jeb Maija
Andersone, Vija Maurīte un Līga Borozdina.
Pēc pāris dienām - 16. februārī - saietu
centrā viesojās Liepupes amatierteātris ar
Egīla Šņores izrādi Spēlējam Rūdolfu Blaumani. Prieks, ka gan vienā, gan otrā pasākumā apmeklētāju netrūka, Valentīndienas
ballē pat ballētājiem vietas tikko pietika.
Jau no novembra zālītē notiek dziedāšanas nodarbības jaunākajiem svētciemiešiem skolotājas Katrīnas Borozdinas
vadībā. Tāpat divas reizes nedēļā ir zumbas nodarbības, ko vada Sintija Leitāne.
20. martā saietu centrā aizsākās 8 semināru
cikls Čakru enerģijas līdzsvarošanās.
Gaidīsim uz nākamajiem Svētciema attīstības biedrības pasākumiem!
Sandija Kauliņa,
biedrības biedre

Kur dzīvo grāmatas?

Liepupes vidusskolas bibliotēkā Bērnu žūrijas dalībnieki savā noslēguma pasākumā

Pirmklasnieki kopā ar skolotāju Daigu Tomsoni Ainažu bibliotēkā

6. martā Liepupes vidusskolas bibliotēkā pulcējās 1. - 4. klašu skolēni, lai sadarbībā ar Liepupes bibliotēku izvērtētu
darbu Bērnu žūrijā 2014. Pasākuma ievadā visi kopīgi noskatījāmies dokumentālās filmas fragmentus par Bērnu žūrijas
darbu Latvijā. Šīs filmas pirmizrāde notika 28. februārī Lielajos lasīšanas svētkos
Ķīpsalā, un šo filmu visām bibliotēkām
dāvina LNB direktors Andris Vilks. Visaktīvākie lasītāji ir skolotājas Sandras Zaķes 3. klases skolēni. Viņu priekšnesumā
klausījāmies dzejoļus no Ojāra Vācieša
dzejoļu grāmatas Astoņi kustoņi. Nelielu

6. martā Ainažu bibliotēku apmeklēja
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas
1. klases skolēni kopā ar audzinātāju Daigu Tomsoni. Vispirms bērni devās nelielā ekskursijā pa bibliotēku un iepazinās
ar tās telpām, jo daži skolēni tur viesojās
pirmo reizi. Apskatīja kluso lasītavu, kur
atrodas arī datori, pieaugušo grāmatu krājumu, devās aplūkot bērnu nodaļu, kur izvietots grāmatu krājums viņiem. Skolēni
tika iepazīstināti ar bibliotēkas lietošanas
noteikumiem. Darbojoties ar darba lapām,
bērni uzzināja, ko var un ko nevar darīt
bibliotēkā. Bibliotekāre paskaidroja, ka tā

skečiņu skatījāmies no Jura Zvirgzdiņa
grāmatas Ahoi! Plūdi Daugavā. Pārējo
klašu skolēni bija sagatavojuši vingrinājumus atbilstoši grāmatu nosaukumiem
un čaklākie bija uzzīmējuši savas mīļākās
grāmatas reklāmu, lai prezentētu katrs
savu izlasīto. Par ieguldīto darbu žūrijas dalībnieki saņēma pateicības rakstus,
grāmatzīmes un šokolādes medaļas. Pasākuma noslēgumā sarindojām grāmatas
iegūto vietu secībā. Katrs skolēns par dalību pasākumā ieguva nelielas uzlīmītes.
Sarmīte Zvīne,
Liepupes bibliotēkas vadītāja

ir ne tikai grāmatu krātuve, bet arī jaunu
zināšanu meklēšanas un ieguves vieta.
Noslēgumā skolēni iepazinās ar jaunākajām grāmatām, kas atstāja ļoti lielu iespaidu, jo tās ir krāsainas un interesantas.
Katrs skolēns tika pie nelielas dāvaniņas grāmatu zīmes, ko bija sarūpējusi bibliotekāre Inga. Par piemiņu tapa arī foto.
Novēlu pirmklasniekiem veiksmīgi apgūt
gan burtiņus, gan lasītprasmi un kļūt par
zinātkāriem skolēniem un čakliem grāmatu lasītājiem!
Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja
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Salacgrīvā uzstājas jaunie talanti

Ir pasākumi un konkursi, kas notiek
vien dažas reizes un beidz pastāvēt, bet
Jauno talantu konkurss Salacgrīvā noteikti nav šis gadījums. Šogad 14. martā
jau sešpadsmito reizi pārliecinājāmies, ka
Salacgrīvā un apkārtnē dzīvo patiesi talantīgi bērni un jaunieši, kuri vēlas un var
demonstrēt vienaudžiem un citiem savas
prasmes un talantus. Vieniem talants ielikts jau šūpulī un īpašas pūles nav jāpieliek, bet citi savus talantus kopj, pilnveido
un spodrina. Par to paldies pedagogiem,
padomdevējiem, ģimenēm un atbalsta
grupām.
Šogad konkursā piedalījās 28 bērni,
jaunākajai konkursantei bija 3,5, vecākajai - 17 gadu. Konkursā redzējām un dzirdējām vokālistus, pianistus, saksofonistus,
ģitāristus, dzirdējām kokli un stabuli un
savām acīm skatījām burvju trikus. Kā jau
ierasts, konkursanti tika sadalīti 3 vecuma
grupās: līdz 7 gadiem, no 8 līdz 13 gadiem
un no 14 līdz 18 gadiem. Dalībniekus šogad vērtēja Agita Krūmiņa, Pārsla Dzērve
un Artūrs Strautiņš (Strauts). Arī Artūrs
savā agrajā jaunībā ir startējis šajā konkursā. Tas notika tieši pirms 13 gadiem,
tālab pirms konkursa viņš skatītājiem un
konkursa dalībniekiem nodziedāja toreiz
izpildīto dziesmu.
Jaunākajā grupā no 10 pretendentiem
pirmā uz skatuves kāpa četrgadīgā Adriana Sigajeva un dziedāja dziesmu Lelle.
Dziesmiņu Anniņa vanniņā izpildīja Ilze
Matilde Andersone, kurai patīk sabiedrība
un lelles, bet reizēm uznāk mazi untumi.
Dzīvespriecīgā un smaidīgā četrgadīgā
Kristiāna Reiziņa dziedāja vienu no savām
mīļākajām dziesmām - Dona Pēdējo vēstuli. Jaunākā konkursa dalībniece Emīlija
Zeimane izdziedāja dziesmu par skudriņām, savukārt enerģiskā Sandra Popova
muzikāli pastāstīja visu par mazajiem lielībniekiem. Sešgadīgā Digna Gruzdiņa ne
tikai dzied, bet arī dejo un zīmē, un todien
viņas izpildītais Pūpēdis uzrunāja daudzus, arī žūriju. Karolīna Zeņina dziedot
gribēja zināt, kas nu būs, bet Ingus Metuss
atraktīvi uzstājās ar Mazajiem dancīšiem.
Par savu priekšnesumu īpaši domājusi bija
Madara Metuse, tā vien gribējās piedalīties viņas izdziedātajā Lidojumā ar gaisa
balonu. Divi priekšnesumi bija sešgadī-

Salacgrīvas jauno talantu konkursa Grand Prix
ieguvēja Elīza Zuševica

gajai Emīlijai Gobai, kurai patīk
ne tikai lakot nagus un pucēties,
bet arī spēlēt klavieres un dziedāt.
Šogad Emīlija uz klavierēm spēBalvu saņem
visjaunākā
lēja Sauleszaķīti un dziedāja Nekonkursa
pareizo dziesmu.
dalībniece
Visvairāk konkursantu - 14 Emīlija
Zeimane
bija vidējā grupā. Pirmā savas
prasmes dziedāšanā rādīja Marta
Kociņa ar dziesmu Do - re - mi, Dagnija
Vecākajā grupā bija vien 3 dalībnieces,
Kuka a cappella izpildīja tautasdziesmu tātad godalgotas tika visas. Pirmā šajā
Es uzaugu liela meita, Liene Damsone grupā uz skatuves kāpa Līga Kariņa, kura
uz klavierēm spēlēja lietutiņa dziesmu, ne tikai dzied, bet arī nodarbojas ar airēsavukārt māsas Romina un Sintija Grīn- šanu, spēlē ģitāru, raksta dzeju un palaivaldes, spēlējot kokli un stabuli, atska- kam paslinko, lai dziedātu Skyscraper. Īsts
ņoja Vidzemes saimnieku danci. Nākamo pārsteigums un jaunatklājums bija Elīzas
konkursanti Paulu Treilonu raksturo trīs Zuševicas priekšnesums. Viņas izpildītā
vārdi - mīlestība, mūzika un ģimene, viņa dziesma Saule, pērkons, Daugava, šķiet,
dziedāja Back to black. Lielisks saksofonu vienaldzīgu neatstāja nevienu. Šī gada
duets izdevās Grētai Salmanei un Elizabe- konkursa pēdējā dalībniece bija Justīne
tei Bērziņai tautasdziesmā Skaisti dziedi Jamonte, kura izpildīja Kerijas dziesmu.
lakstīgala. Annija Migliņa dziedāja Glāze
Pēc priekšnesumiem žūrija devās appiena, savukārt Undīne Ozoliņa izpildīja spriesties, bet līdzjutēju un klausītāju prieskaņdarbu My heart will go on no filmas kam uzstājās popgrupas Adatiņas mazās
Titāniks, kuru apguvusi pašmācības ceļā, dziedātājas. Laiks paskrēja nemanot, un
spēlējot pēc izjūtām un nepazīstot notis. klāt jau svinīgākais brīdis - apbalvošana.
Emīlija Zaprauska dziedāja Nepareizo Žūrija, paziņojot rezultātus, vispirms dadziesmu, bet Elīna Stalte priecēja skatī- lībniekiem pasniedza saldumu dāvaniņas.
tājus ar burvju trikiem un fragmentu no Sponsoru - AS Brīvais vilnis, SIA LīviAspazijas stāsta Ceļā uz jaunu pasauli. ma - un Salacgrīvas kultūras nama sarūSkaņdarbu no filmas Teātris uz klavierēm pētās dāvanas saņēma pirmo trīs vietu iespēlēja Paula Spuriņa, bet Diāna Ščerba- guvēji katrā vecuma grupā un Grand Prix
kova dziedāja Uncover, Kārlis Rubenis ieguvējs.
priecēja klausītājus ar skaņdarbu no filmas
Jaunākajā vecuma grupā 3. vieta MadaRozā pantera un Nadīna Ance Tomsone rai Metusei, 2. - Emīlijai Gobai un 1. dziedāja dziesmiņu Ņamm, ņamm.
Dignai Gruzdiņai. 3. vieta vidējā vecuma

Bērnu žūrija Salacgrīvas vidusskolā

Salacgrīvas vidusskolā noslēdzies lasīšanas veicināšanas programmas Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrija 2014 grāmatu
lasīšanas maratons. 2014. gada septembrī
šajā pasākumā piedalīties pieteicās 80 skolēnu. Februārī, kad tiek apkopoti rezultāti,
tikai 63 skolēni bija izlasījuši un novērtēja vismaz 3 no piedāvātajām 5 grāmatām.
Centīgākie grāmatu eksperti, kuri izlasīja
un novērtēja vismaz 5 grāmatas, mācās
l 1.a klasē: Elizabete Līcīte, Mare Malvīne Īstenā, Madara Metuse, Jasmīna Majore,
Paula Majore;
l 1.b klasē: Evija Keiša, Amanda Hofmane, Katrīna Ķūrena, Dagnija Kuka;
l 2.a klasē: Marika Kalniņa, Monta Runce, Sandris Kalniņš, Grēta Salmane;
l 2.b klasē Lauma Močāne;
l 3.b Ketija Alīsija Kazaka, Elizabete Kalniņa, Ernests Kupčs;
l 5.a klasē Diāna Zmičerevska;
l 5.b klasē Ainārs Fogelis;
l 6.a klasē Janīna Gurtska;
l 7.a klasē Toms Lapiņš;
l 7.b klasē Dāvis Kostivs;
l 8.a klasē Ance Vanaga;
l 8.b klasē Nensija Zande;
l 10.a klasē Elvita Līcīte;
l 12. klasē Ieva Zīriuse.
Šogad mūsu skolā iespēja lasīt grāmatas tika piedāvāta arī skolēnu vecākiem.
Izlasīt 4 no 2013. gadā izdotajām grāmatām pieteicās 8 vecāki - 6 mammas un
2 tēvi. Ceram, ka Inārai Bogdanovai, Inesei
Zmičerevskai, Anitai Lūsei, Ivo Viļķinam,
kā arī Muciņu ģimenei - Aivai un Kārlim
un viņu bērniem Lienei, Kristai un Klāvam
šoruden pievienosies arī citi vecāki, lai va-

28. februārī
Rīgā,
Ķīpsalas
izstāžu zālē
čaklākie
Salacgrīvas
vidusskolas grāmatu
eksperti
piedalījās
Bērnu,
jauniešu
un vecāku
žūrijas 2014
noslēguma
pasākumā

rētu izlasīt žūrijas piedāvātās grāmatas.
28. februārī Rīgā Ķīpsalas izstāžu zālē
mūsu skolas čaklākie grāmatu eksperti tika
uzaicināti piedalīties Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrijas 2014 noslēguma pasākumā.
Visi lasītāji uzzināja, kuras grāmatas ir laureātes, iepazinās ar to autoriem un izdevniecībām.
1. - 2. klašu Salacgrīvas vidusskolas
grāmatu eksperti savas balsis atdeva Māras
Cielēnas grāmatai Mazais mākoņzaurs.
3. - 4. klašu grupā par interesantāko tika
atzīta Guntas Silakalnes tulkotā Eduarda
Uspenska grāmata Tēvocis Fjodors, suns
un kaķis.
Jaunieši vecuma grupā 11+ par interesantākajām grāmatām atzina divas - Maritanas Dimsones Rozā kvarca brālība un In
gvara Ambjērnsena Samsons un Roberto.

Savukārt jaunieši grupā 15+ par lasītāko atzina R. Riggsa Mis Peregrīnes nams
brīnumbērniem.
Vecāki vienprātīgi par jaukāko atzinuši
Māras Zālītes grāmatu Pieci pirksti, kurai
jau rudenī sekos turpinājums.
Maijā Salacgrīvas vidusskolas grāmatu ekspertiem - gan skolēniem, gan vecākiem - ir paredzēts kopīgs pasākums.
Paldies visiem par atsaucību! Ieguvēji esam visi, jo katra jauna grāmata paver
mūsu redzesloku plašāku, atliek tikai to
izlasīt! Mīļš paldies mūsu atbalstītājiem!
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2014
grāmatas ir iespējams izlasīt ikvienam Salacgrīvas vidusskolas bibliotēkā.
Valentīna Kalniņa,
Salacgrīvas vidusskolas bibliotekāre

grupā Undīnei Ozoliņai. Par viņu Artūrs
Strautiņš sacīja: - Iesakām tev atrast pedagogu, bet patiesībā esi sākusi no pareizā
gala, jo notis jau ir tikai tehnisks apzīmējums, mūzika sākas sirdī. 2. vieta Rominai
un Sintijai Grīnvaldēm un 1. - Paulai Treilonai. Vecākajā grupā viss bija vienkāršāk - meiteņu sniegums bija jāsarindo
attiecīgā secībā - 3. Justīne Jamonte, 2. Līga Kariņa un 1. vieta - salacgrīvietei,
brīnišķīgam talantam Elīzai Zuševicai.
Viņa arī saņēma konkursa Grand Prix un
iespēju savu dziesmu ierakstīt mūzikas
studijā pie Artūra Strautiņa. Viņš, apsveicot Elīzu, sacīja: - Tu biji burvīga! Ceru,
ka turpināsi dziedāt, man būs milzīgs
prieks ar tevi sadarboties.
Saņemot balvu, Elīza bija nedaudz samulsusi un teica lielu paldies vecākiem un
draugiem, kuri atbalstījuši un iedrošinājuši. Paldies skolotājai Maijai Tauriņai!
Konkurss izskanēja ar Elīzas izpildīto
Saule, pērkons, Daugava. Tiksimies nākamā gada pavasarī jau septiņpadsmitajā
Jauno talantu konkursā!
Ilga Tiesnese

Ainažu deju
kolektīvi
ciemos pie
igauņiem
Jau ļoti sena ir Ainažu un Treimaņu
pašdarbnieku draudzība. Turpinot tradīcijas, janvāra beigās Treimaņu pašdarbnieku kolektīvi bija atbraukuši ciemos uz
Ainažiem ar savu koncertprogrammu. Savukārt Ainažu vidējās paaudzes deju kolektīvs Randiņš un 1. - 4.kl. deju kolektīvs
Jūrmalnieks 13. martā ar savu koncertprogrammu brauca uz Treimaņu kultūras
namu, kur notika tautas deju un rotaļu vakars.
Koncertprogrammā dejoja gan abi Ainažu, gan Treimaņu kolektīvi. Apbrīnas
un sajūsmas vērts ir fakts, ka tik mazā
ciematiņā arī šajos laikos ir tik daudz pašdarbnieku - vidējās paaudzes, veco ļaužu,
bērnu deju kolektīvi, dāmu netradicionālo
deju kolektīvs, līnijdejas, koris, ansamblis,
trio... Izskatās, ka lielākā daļa ciema iedzīvotāju iesaistīti kādā pašdarbības kopā!
Savstarpējo aplausu uzmundrinājumā
pagāja koncerts, pēc tā sākās rotaļu vakars. Igauņi mācīja latviešiem savas, bet
mēs igauņiem savas dejas un rotaļas. Tā
pagāja vakars draudzīgā, pozitīvā gaisotnē, šķiroties cits citam saucām nägemist
un uz redzēšanos atkal kādā citā draudzības pasākumā.
Inga Čekaļina
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L Ē M U M S Nr. 83

PIELIKUMS Nr.1

Salacgrīvas novada domes 18.02.2015. lēmumam Nr. 83
(protokols Nr. 2; 51.§)

Par saistošo noteikumu
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. B-1
Nr. B-1 Par Salacgrīvas novada
Par Salacgrīvas novada pašvaldības
pašvaldības 2015. gada pamata un 2015. gada pamata un speciālo budžetu
speciālo budžetu apstiprināšanu
Izdoti, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21. panta 1. daļas 2. punktu un 46. pantu
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 14. panta otrās daļas 2. punktu,
21. panta pirmās daļas 2. punktu, 46. panta pirmo un otro daļu un likumu Par pašvaldību budžetiem, atklāti balsojot: PAR 14 deputātu (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Dace Martinsone,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde,
Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET - nav, ATTURAS - nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. B-1 Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2015. gada pamata un speciālo budžetu (lēmuma pielikums Nr. 1).

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-1
triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Uzdot Salacgrīvas novada izpilddirektoram Kasparam Ķemeram nodrošināt, lai
saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami
Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes
pagasta pārvaldē un Ainažu pilsētas pārvaldē.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs

Pamatojoties uz 2015. gada 11. febru
āra Finanšu komitejas atzinumu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. noteikt Salacgrīvas novada pašvaldības
Pamatbudžeta
1.1. ieņēmumus
EUR 6 187 321
1.2. izdevumus
EUR 7 351 478
1.3. finansēšanas daļu
EUR 1 164 57
1.3.1. naudas līdzekļu
atlikums gada sākumā
EUR 1 925 097
1.3.2. naudas līdzekļu
atlikums gada beigās
EUR 527 174
1.3.3. saņemtie aizdevumi
EUR 0
1.3.4. budžeta aizdevumu atmaksa
EUR 237 322
1.3.5. izsniegto aizdevumu atmaksas
EUR 3556

1.3.6. akcijas un cita līdzdalība
komersantu pašu kapitālā
1.4. kredītsaistības

EUR 0

2. Noteikt Salacgrīvas novada pašvaldības
Speciālā budžeta
2.1. ieņēmumus
EUR 394 308
2.2. izdevumus
EUR 599 780
2.3. finansēšanas daļu
EUR 205 472
2.3.1. naudas līdzekļu
atlikums gada sākumā
EUR 205 472
2.3.2. naudas līdzekļu
atlikums gada beigās
EUR 0
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs

Pārskats par Salacgrīvas novada
pašvaldības 2015. gada budžetu
Pamatbudžets

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta ieņēmumi 6 187 321 euro
Salacgrīvas novada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti, ievērojot likumu Par valsts
budžetu 2015. gadam un nosakot prognozēto ieņēmumu procentuālo sadalījumu pa
ceturkšņiem: I ceturksnī - 20 procenti, II ceturksnī - 24 procenti, III ceturksnī - 27 procenti, IV ceturksnī - 29 procenti. Svarīgākās no pamatbudžeta ieņēmumu pozīcijām:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze 3 792 422 euro
ieņēmumi no izlīdzināšanas fonda 269 365 euro
valsts budžeta dotācija, lai nodrošinātu 99% pašvaldības finanšu nepieciešamību
190 566 euro
nekustamā īpašuma nodokļu prognoze pēc finanšu izlīdzināšanas aprēķina
464 149 euro
soda naudas par nekustamā īpašuma nodokļa termiņu kavējumiem un nekoptām
lauksaimniecības zemēm 2014. gadā 54 423 euro
mērķdotācija pamata un vispārējās izglītības pedagogiem 8 mēnešiem
611 800 euro
mērķdotācija interešu izglītības pedagogiem 8 mēnešiem 21 928 euro
mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo apmācībai 8 mēnešiem 76 952 euro
mērķdotācija kolektīvu vadītājiem 8398 euro
valsts budžeta dotācija mūzikas skolas pedagogiem 12 mēnešiem 82 318 euro
valsts budžeta dotācija mākslas skolas pedagogiem 12 mēnešiem 18 563 euro
valsts budžeta dotācija 1. - 3. klašu audzēkņu ēdināšanai 44 019 euro
valsts budžeta dotācija mācību līdzekļu iegādei 15 332 euro

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Īpašuma nodokļi
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un
īpašuma
Valsts (pašvaldību) nodevas un
maksājumi
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no īpašuma
iznomāšanas, pārdošanas
No valsts budžeta daļēji finansēto
atvasināto publisko personu
transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžeta transferti
Budžeta iestāžu ieņēmumi
KOPĀ

€ 8000 000
€ 7000 000
€ 6000 000
€ 5000 000
€ 4000 000
€ 3000 000
€ 2000 000
€ 1000 000
€ 0

2012. gada fakts
euro

2013. gada fakts
euro

2014. gada fakts
euro

2015. gada plāns
euro

2012. gada
fakts euro

2013. gada
fakts euro

2014. gada
fakts euro

2015. gada
plāns euro

Budžeta iestāžu ieņēmumi

€ 384 726

€ 201 554

€ 236 266

€ 212 779

Pašvaldību budžeta transferti

€ 65 939

€ 92 908

€ 287 428

€ 79 585

€ 2 170 975

€ 2 400 499

€ 2 304 824

€ 1 495 833

€-

€ 5 061

€€ 23 585

Valsts budžeta transferti
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto
publisko personu transferti
Ieņēmumi no īpašuma iznomāšanas, pārdošanas

€ 32 261

€ 238 351

€ 119 909

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

€ 7 383

€ 1 221

€ 1 556

€-

Naudas sodi un sankcijas

€ 21 333

€ 23 161

€ 32 352

€ 5 000

Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi

€ 21 306

€ 24 791

€ 19 755

€ 20 975

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma

€ 1 840

€ 1 152

€ 282

€-

€ 480 542

€ 497 242

€ 580 735

€ 518 572

€ 3 303 849

€ 3 630 372

€ 3 887 156

€ 3 830 992

Īpašuma nodokļi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

€ 3 830 992
€ 518 572
€-

€ 19 755

€ 20 975

106%

€ 32 352
€ 1 556
€ 119 909

€ 5 000
€€ 23 585

15%
0%
20%

€ 5 061

€-

0%

€ 2 304 824
€ 287 428
€ 236 266
€ 7 475 324

€ 1 495 833
€ 79 585
€ 212 779
€ 6 187 321

65%
28%
90%
83%

Pamatbudžeta izdevumi 7 351 478 euro

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām
kategorijām
2014. gada fakts 2015. gada plāns
euro
euro

Rādītāja nosaukums

Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

€ 3 887 156
€ 580 735
€ 282

% 2015. gada plāns
pret 2014. gada
faktu
99%
89%
0%

2014. gada fakts 2015. gada plāns
euro
euro

Rādītāja nosaukums

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

€ 647 395
€€ 253 287
€ 66 267
€ 48 652
€ 706 486

€ 681 601
€ 95 000
€ 295 130
€ 100 000
€ 51 628
€ 602 917

€ 709 860
€ 5 908
€ 982 461
€ 3 287 816
€ 546 763
€ 7 254 895

€ 463 179
€ 11 636
€ 2 201 335
€ 2 242 664
€ 606 388
€ 7 351 478

% 2015. gada
plāns pret
2014. gada faktu
105%
117%
151%
106%
85%
65%
197%
224%
68%
111%
101%

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām
Rādītāja nosaukums
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Procentu izdevumi
Subsīdijas un dotācijas
Sociālie pabalsti
Uzturēšanas izdevumu transferti
Kapitālie izdevumi
Kapitālo izdevumu transferti
KOPĀ

2014. gada fakts 2015. gada plāns % 2015. gada plāns
euro
euro
pret 2014. gada faktu
€ 3 310 221
€ 3 089 655
93%
€ 1 719 481
€ 2 089 109
121%
€ 58 414
€ 90 000
154%
€ 108 505
€ 123 419
114%
€ 149 941
€ 187 261
125%
€ 253 287
€ 295 130
117%
€ 1 654 400
€ 1 476 904
89%
€ 646
€€ 7 254 895
€ 7 351 478
101%
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kategorijām
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Speciālais budžets

Speciālā budžeta ieņēmumi 394 308 euro

Speciālā budžeta plānoto ieņēmumu struktūra

€ 8000 000
€ 7000 000

Licencētā makšķerēšana;
€ 26 200; 7%

€ 6000 000
€ 5000 000

Zvejas naudas; € 17 700; 4%

Ostas nodeva; € 31 000; 8%

€ 4000 000
€ 3000 000

Dabas nodoklis;
€ 35 000; 9%

€ 2000 000

Autoceļu fonds Salacgrīvā;
€ 167 900; 43%

€ 1000 000
€ 0

2012. gada fakts
euro

2013. gada fakts
euro

2014. gada fakts
euro

2012. gada
fakts euro

2013. gada
fakts euro

2014. gada
fakts euro

2015. gada
plāns euro

€ 632 018

€ 653 895

€ 647 395

€ 681 601

Transferti no pašvaldības budžeta

€ 258 025

€ 235 757

€ 253 287

€ 295 130

Kredītu procentu maksājumi

€ 109 269

€ 88 645

€ 66 267

€ 100 000

Sabiedriskā kārtība un drošība

€ 40 031

€ 61 844

€ 48 652

€ 51 628

Ekonomiskā darbība

€ 644 400

€ 652 701

€ 706 486

€ 602 917

Vides aizsardzība

€ 66 440
€ 1 785 010

€ 611 152

€ 709 860

€ 463 179

€ 11 635

€ 4 960

€ 5 908

€ 11 636

Izpildvara
Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība

Autoceļu fonds Liepupē;
€ 59 637; 15%

2015. gada plāns
euro

Autoceļu fonds Ainažos;
€ 56 871; 14%

€ 95 000

€ 848 858

€ 1 274 714

€ 982 461

€ 2 201 335

€ 2 309 951

€ 2 864 950

€ 3 287 816

€ 2 242 664

€ 563 083

€ 541 561

€ 546 763

€ 606 388

Nevalstisko organizāciju atbalstam;
l biedrības Smiltis pa gaisu rīkotajiem pasākumiem 610 euro
l biedrībai Sprints A 815 euro
l basketbola klubam Salacgrīva 8616 euro
l biedrībai Sports Salacgrīvas novadam 1500 euro
l biedrībai Vidzemes zvejnieku biedrība 655 euro
l biedrības Ainažu Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība rīkotajam pasākumam
Ainažu kauss 2015 7400 euro
l biedrībai Sporta klubs Salaca 2846 euro
l biedrībai Superaktīvs 1025 euro
l biedrībai Jātnieku klubs Fenikss 1500 euro
l sporta klubam Veixmes 3335 euro
l sporta kluba Veixmes dalībai florbola turnīrā Drēzdenē Vācijā 285 euro
l biedrībai Kuivižu jahtklubs 2000 euro
l biedrībai Dzintarlāse 530 euro
l biedrībai Zviedru ceļš 100 euro
l biedrībai Svētupes Lauva 565 euro
l Salacgrīvas austrumu deju studijai Hasana 1320 euro
l lauku sieviešu biedrībai Mežābele 900 euro
l biedrībi Marmots 800 euro
l Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai 7110 euro
l Salacgrīvas novada pensionāru biedrībai - pensionāru sveikšanai dzimšanas dienās
9505 euro
l Salacgrīvas novada redzes invalīdu grupai 200 euro
l biedrībai Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība 1500 euro
l biedrībai Mēs Korģenei 2618 euro
l fotobiedrībai Salacgrīva 1255 euro
l biedrībai Vecāki - Ainažu jaunatnei 500 euro
l biedrībai Svētciema attīstības biedrība 925 euro
l biedrībai Ainažu Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība 12 130 euro
l Salacgrīvas klasiskās mūzikas fonda rīkotajam 6. Salacgrīvas Klasiskās mūzikas
festivālam 19 000 euro
l līdzfinansējums Olimpiskā centra Limbaži organizētiem sporta pasākumiem 3050 euro

Speciālā budžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem
Rādītāja nosaukums
Autoceļu fonds Salacgrīvā
Autoceļu fonds Ainažos
Autoceļu fonds Liepupē
Dabas nodoklis
Ostas nodeva
Licencētā makšķerēšana
Zvejas naudas
KOPĀ

Izpildvara; € 681 601; 9%

Līdzekļi neparedzētiem
izdevumiem; € 95 000; 1%

Transferti no pašvaldības budžeta ;
€ 295 130; 4%
Kredītu procentu maksājumi;
€ 100 000; 2%
Sabiedriskā kārtība un drošība;
€ 51 628; 1%
Ekonomiskā darbība;
€ 602 917; 8%

Izglītība; € 2242 664; 31%

Atpūta, kultūra un reliģija;
€ 2201 335; 30%

Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana;
€ 463 179; 6%
Veselība; € 11 636; 0%

2015. gada plāns
euro
€ 167 900
€ 56 871
€ 59 637
€ 35 000
€ 31 000
€ 26 200
€ 17 700
€ 394 308

% 2015. gada plāns
pret 2014. gada faktu
105%
105%
105%
100%
96%
101%
100%
103%

Speciālā budžeta izdevumi 599 780 euro

Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām
Rādītāja nosaukums
Vispārējie valdības dienesti
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
KOPĀ

2014. gada fakts
euro
€16 635
€279 393
€45 268
€341 296

2015. gada plāns
euro
€15 839
€493 579
€90 362
€599 780

% 2015. gada plāns
pret 2014. gada faktu
95%
177%
200%
176%

Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām
2014. gada fakts 2015. gada plāns % 2015. gada plāns
euro
euro
pret 2014. gada faktu
Atlīdzība
€ 13 606
€ 2 521
19%
Preces un pakalpojumi
€ 267 051
€ 557 620
209%
Kapitālie izdevumi
€ 44 004
€ 23 500
53%
Uzturēšanas izdevumu transferti
€ 14 176
€ 15 839
112%
Kapitālo izdevumu transferti
€ 2 459
€0%
Sociālie pabalsti
€€ 300
KOPĀ
€ 341 296
€ 599 780
176%
Rādītāja nosaukums

Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām

2015. gadā plānoto izdevumu struktūra
Sociālā aizsardzība;
€ 606 388; 8%

2014. gada fakts
euro
€ 159 862
€ 54 149
€ 56 781
€ 35 004
€ 32 457
€ 25 967
€ 17 674
€ 381 894

€ 600 000
€ 500 000
€ 400 000
€ 300 000
€ 200 000
€ 100 000
€ 0

2012. gada fakts
euro

2013. gada fakts
euro
2012. gada
fakts euro

2014. gada fakts
euro
2013. gada
fakts euro

2015. gada plāns
euro
2014. gada
fakts euro

Sociālie pabalsti

Rezerves fonds 95 000 euro
Kredītsaistības
Neapmaksātā kredītu summa uz 01.01.2015. EUR 3 813 094
Apmaksājama 2015. gadā EUR 237 322
Saistību apmērs 2015. 9% no 2015. gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez valsts
budžeta transfertiem noteiktam mērķim.
Naudas atlikums uz gada sākumu pamatbudžetā EUR 1 925 097

2015. gada
plāns euro
€ 300

Kapitālo izdevumu transferti

€ 2 459

Uzturēšanas izdevumu transferti

€ 13 320

€ 13 850

€ 14 176

Kapitālie izdevumi

€ 12 565

€ 210 602

€ 44 004

€ 15 839
€ 23 500

Preces un pakalpojumi

€ 193 660

€ 259 414

€ 267 051

€ 557 620

Atlīdzība

€ 17 591

€ 15 854

€ 13 606

€ 2 521

Naudas atlikumi gada sākumā speciālajā budžetā EUR 205 472
Sagatavoja ekonomiste
Ināra Lazdiņa
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Vilnītim - 30

1985. gada 7. martā zvejnieku kolhoza
Brīvais vilnis celtnieki mazajiem salacgrīviešiem nodeva ilgi gaidīto jauno bērnudārzu, kas tika celts pēc speciāla projekta
280 vietām un atradās skaistā vietā priežu
meža ielokā netālu no jūras. Lidijas Tomsones vadībā darbu sāka 22 audzinātājas,
11 auklīšu un 2 naktsaukles, metodiķe,
2 muzikālie audzinātāji, saimniecības
daļas vadītāja, 3 pavāri un virtuves palīgstrādnieks, veļas noliktavas pārzine un
2 veļas mazgātāji, pārtikas noliktavas pārzine, 2 medmāsas, 2 apkopējas, strādnieks
un 2 sētnieki.
Trīs jaunā bērnudārza korpusi ar plašām, mūsdienīgām telpām ātri pildījās bērnu smiekliem. Darbojās 11 dažāda vecuma
bērnu grupas un viena nakts grupa. Jauno
aktu zāli pieskandināja jautras dziesmas
un dejas, jo katru mēnesi bērni svinēja
svētkus pēc īpaši sagatavotiem scenārijiem, mācījās no galvas 5 - 6 pantiņu
dzejoļus, 3 - 4 dziesmas, dejoja draudzīgo
padomju republiku dejas un gāja rotaļās.
Lieli svētki bija Jaungads, kad pie bērniem
ciemos nāca Salatēvs ar Sniegbaltīti. Svinējām Dzejas dienas, Oktobra un Ražas
svētkus, 23. februāri - Armijas un jūras
kara flotes dienu, 8. martu - Starptautisko
sieviešu dienu, kad godināja māmiņas, Ļeņina dzimšanas dienu, 1. maija svētkus un
9. maiju - Uzvaras dienu. Ik gadu Vilnītī
svinēja vismaz 3 izlaidumus.
Blakus bērnudārza ēkai bija iekopti
lauciņi, kur bērniem mācīja audzēt saknes, dārzeņus, mācīja rūpēties par augiem.
Darbaudzināšana bija būtiska jaunās paaudzes audzināšanas sastāvdaļa. Vairākās
grupās tika iekārtoti dzīvās dabas stūrīši,
kur bērni rūpējās par papagaiļiem, kanārijputniņiem, jūrascūciņām un kāmīšiem.
Atbilstoši mācību programmai katrā vecuma grupā tika audzēti noteikti augi - tradeskancijas, klīvijas, mājas svētības, līdak
astes, amariļļi, par kuriem bērni rūpējās.
Ik gadu augusta beigās visas skolas un
bērnudārzus apmeklēja Limbažu rajona
atbildīgie izglītības speciālisti un dažādi
inspektori - pieņemšanas komisija, kas
rūpīgi pārbaudīja ēkas drošību un gatavību jaunajam mācību gadam, novērtēja,
kā lauciņos padevušies dārzeņi un saknes,
konstatēja, vai ievēroti ugunsdrošības noteikumi, vai mēbeles grupās atbilst bērnu
augumam un vai rotaļlietas ir no droša
materiāla. Vilnītim šādās pārbaudēs allaž

Bērnudārza
atklāšana
1985. gada
7. martā

bija labi rezultāti, jo papildus Salacgrīvas
izpildkomitejas finansējumam daudzus
gadus mūsu uzticīgais šefs - zvejnieku
kolhozs Brīvais vilnis - sniedza būtisku
materiālu un praktisku atbalstu, lai sagādātu visu mācībām un ikdienas vajadzībām nepieciešamo.
Bērnudārzā dažus gadus darbojās divas
logopēdiskās grupas, ko apmeklēja bērni ar valodas traucējumiem. Darbojās arī
veselības grupas, kurās speciāls atbalsta
personāls bērniem gatavoja veselīgas zāļu
tējas, pēc ārsta norādēm veica masāžas un
ārstnieciskās fizkultūras vingrinājumus,
lai uzlabotu viņu veselību. 1991. gadā,
mainoties politiskajai iekārtai valstī, piedzīvojām smagu ekonomisko krīzi. Līdzekļu trūkuma dēļ nācās likvidēt speciālās grupas un nakts grupu. Strauji samazinājās bērnu skaits, darbojās tikai 8 grupas
(150 bērnu), ko izvietoja divos korpusos,
bet trešajā korpusā mājvietu rada Salac
grīvas bērnu mūzikas skola. No darba
atbrīvoja visas auklītes, un katrā grupā
strādāja tikai pa divām skolotājām, kuras
vienlaikus veica arī auklītes pienākumus.
Tādā ritmā nostrādājām vairākus gadus,
līdz situācija normalizējās.
Lai pārdzīvotu krīzi, bērnu vecāki virtuvei nodeva kartupeļus, gurķus, citas
saknes, ievārījumus, sulas, augļus un ogas
no saviem piemājas dārziņiem. Virtuves

darbinieki no šiem produktiem gatavoja
krājumus ziemai, tālab ievērojami samazinājās maksa par ēdināšanu, un bērnu vecākiem kopumā tas bija būtisks atspaids.
Vēlāk, ekonomiskajai situācijai uzlabojoties, tika ieviesti stingri sanitārie un higiēnas noteikumi, veiktas speciālas analīzes,
lai noteiktu produktu kvalitāti, nitrātu daudzumu dārzeņos, līdz ar to no vecākiem
dārza veltes vairs nepieņēma.
Uz laiku Vilnīša telpās, nodrošinot mācības un dienas miegu, darbojās Salac
grīvas vidusskolas 1. klases, ko apmeklēja
bērni vecumā no 6 gadiem. 1991. gadā,
kad eksperimentālais projekts tika atzīts
par neveiksmīgu, bērni, kā senāk, skolas
gaitas varēja sākt 7 gadu vecumā, bet sešgadnieki atkal kļuva par sagatavošanas
grupas audzēkņiem Vilnītī.
Pamazām apmaiņas braucienos sākām
gūt pieredzi Eiropas valstīs, apmeklējām
bērnudārzus Vācijā, Holandē, Somijā,
mācījāmies no kolēģiem ārzemēs un gūtās
idejas ieviesām mūsu pirmsskolas izglītības sistēmā. Kopš 1996. gada pirmsskolā
ieviesa mācību centrus, kur visi mācību
materiāli tika sistematizēti pa nodarbību
veidiem. Bērniem no nodarbībām brīvajā
laikā pavērās iespēja atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlēties, kurā mācību centrā
darboties. Mainījās darba metodes. Pirmsskolā mācībās kā galveno ieviesa rotaļu

metodi. Mācību saturu pirmo reizi sāka
sistematizēt pa tēmām. Arvien lielāku nozīmi ieguva nacionālās kultūras vērtību
izzināšana, latviskās dzīvesziņas izpēte.
Mācību process notika saskaņā ar norisēm
dabā. Sākām svinēt tradicionālos latviešu
svētkus - Miķeļus, Mārtiņus, Ziemassvētkus, Sveču dienu, Meteņus, Lieldienas,
Jāņus. Aktualizējām latviešu kultūru, mācījāmies tautasdziesmas, rotaļas, dejas.
90. gados Vilnītī aktīvi tika koptas dziedāšanas tradīcijas. Daudz bērnu piedalījās
Latvijas Televīzijas rīkotajā mazo vokālistu konkursā Cālis un gandrīz katru gadu,
izejot vairākas atlases kārtas gan iestādē
uz vietas, gan Limbažu rajona konkurencē, kāds no mazajiem salacgrīviešiem ieguva tiesības piedalīties šī konkursa finālā
Rīgā, kur ieguva godalgotas vietas.
2000. gada sākumā mainījās iestādes
nosaukums. Tā kļuva par Limbažu rajona
Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes pirmsskolas izglītības iestādi Vilnītis.
Audzinātājas tika pārdēvētas par pirmsskolas skolotājām, bet auklītes - par skolotāju palīgiem. Mācību un audzināšanas
darbā īstenoja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātu pirmsskolas audzināšanas
programmu. Atbilstoši bērnu vecumam
tika noteikts nodarbību skaits nedēļā un
nodarbību ilgums, bērnu skaits grupā, akcentēta bērnu fiziskā audzināšana. Arvien

Veselā miesā - vesels gars!
Šis uzsaukums ikvienam zināms jau
kopš senseniem laikiem, un tajā ir bezgala liela patiesība. Ar šādu devīzi jau
vairākus gadus, rudens un ziemas periodā Salacgrīvā darbojas veselības vingrošanas grupas. Vienā no tādām ir teju
20 dāmu - veselīga un aktīva dzīvesveida
cienītājas. Vingrotājas otrdienās pulcējas
Salacgrīvas kultūras nama spoguļu zālē,
lai nodarbībās gūtu enerģiju, kas nepieciešama, dodoties savās ikdienas gaitās.
Pateicoties pensionāru biedrības vadītājas Aijas Kirhenšteines ierosmei, novada
domes un Teterevu fonda atbalstam, vingrotājām iegādāti formas krekliņi, vingrošanas paklāji, dažāda svara hanteles,
lielizmēra bumbas, kā arī aparāts asinsspiediena pārbaudei.
Vingrošanas nodarbības, kurās var izvingrināt visas muskuļu grupas, pēc speciālas programmas vada deju speciāliste
Valentīna Kalniņa. Patīkamas noskaņas
radīšanai un atbilstoši vingrojuma ritmam Valentīna īpaši piemeklē tām mūziku.
Salacas otrā krastā arī pirms vairākiem
gadiem sapulcējās Sarkanā Krusta (SK)
organizētā veselības grupa. SK telpās ik
ceturtdienu sanāk vairāk nekā 10 dāmu.
Viņām vingrošanas nodarbības vada bijusī sporta metodiķe Marija Rožlapa. Pazīstot un zinot ikvienas dalībnieces spējas

Tā seniori gūst vingrumu un pozitīvās emocijas

un varēšanu, Marija lieliski, prasmīgi un
ar optimisma piedevu veic šo brīvprātīgo
pienākumu.
Dažas dalībnieces paspēj vingrošanas
nodarbībās piedalīties pat abās veselības
grupās, tā lietderīgi pavadot savu brīvo
laiku un gūstot vairāk fiziskā mundruma

un labsajūtas.
Kopīgās vingrošanas nodarbībās satiekas seniori, visdažādāko profesiju pārstāvji. Ņemot vērā, ka dalībnieču vidū ir
arī medicīnas darbinieces, pirms un pēc
nodarbībām tiek izmantota iespēja pārbaudīt asinsspiedienu. Par to esam pa-

teicīgas Maigas kundzei.
Šāda sanākšana, kontaktēšanās un, protams, daudzpusīga izkustēšanās mūzikas pavadījumā palīdz
atjaunoties gan fiziski, gan
garīgi. Pēc šādām nodarbībām dalībniecēm uzlabojas stāja, noskaņojums,
rodas lieliska pašsajūta.
Jūtamies dzīvespriecīgākas un - galvenais - veselīgākas!
Ikvienam zināms, ka
lielu enerģijas devu cilvēks var gūt, uzlādējoties
no dabas. Un mūsu pilsēta
atrodas brīnišķīgā vietā.
Te viss - upe, jūra un svaigais priežu gaiss - vilina
doties dabā. Šo Dieva doto
kūrortu izmanto dažāda
vecuma salacgrīvieši - gan
nūjotāji, gan skrējēji, kā
arī tie, kuri pastaigājas
vieni vai kopā ar savējiem četrkājainajiem draugiem.
Lai visiem un ikvienam laba veselība,
un kurš gan cits, ja ne mēs paši, par to
parūpēsimies! Lai izdodas!
Valda Logina
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vairāk pieļāva pirmsskolas izglītības iestādes iesaistīšanos mācību satura veidošanā.
Katram mācību priekšmetam, ņemot vērā
iestādes atrašanās vietu, vietējās dabas un
infrastruktūras īpatnības, paši izstrādājām
atbilstošu programmu trīs attīstības pakāpēm, tādējādi mācību procesā akcentējot
individuālu pieeju katram bērnam. Pirmo
reizi sāka runāt par bērna psihisko procesu - sajūtu, uztveres, domāšanas, atmiņas,
uzmanības, iztēles - attīstību, un, plānojot
darbu, katrai nodarbībai paredzējām attīstošo, izglītojošo un audzinošo uzdevumu.
2002. gadā Latvijā noteica 5-6 gadīgo
bērnu obligāto sagatavošanu skolai. Arī
Vilnītī tika izveidotas šādas grupas, un tās
apmeklēja visi Salacgrīvā un tuvējā lauku
teritorijā dzīvojošie piec- un sešgadnieki.
Visas pirmsskolas skolotājas atbildoši Ministru kabineta noteikumiem ieguva augstāko izglītību, apguva jaunus darba paņēmienus, ieviesa darbā izglītības sistēmā
noteiktās novitātes. Bērni, kuri nevēlējās
pirmsskolas izglītības iestādē palikt visu
dienu, uz obligāto apmācību ieradās tikai
uz 3,5 stundām rīta cēlienā.
2003. gadā izmaiņas piedzīvoja Vilnīša
saimnieciskais bloks. Veicinot uzņēmējdarbību Salacgrīvā, veļas māja kļuva par
SIA Vilnītis, kas sāka individuālo uzņēmējdarbību. Rūpes par bērnu ēdināšanu
uzņēmās SIA Maksis un Dēli. Sētniekus
pārcēla darbā uz SIA Salacgrīvas komunālie pakalpojumi.
2009. gads Vilnīša vēsturē iezīmējās kā
lielu pārmaiņu gads. Teritoriālo reformu
rezultātā, izveidojoties Salacgrīvas novadam, vēlreiz mainījās nosaukums. Vilnītim
pievienoja divas filiāles - vienu Korģenē,
otru Svētciemā, un lielā 11 grupu iestāde
ar 230 bērniem ieguva jaunu nosaukumu - pirmsskolas izglītības iestāde Vilnītis. Iestādes vadību uzņēmās Baiba Kotāne. Strauji mainījās izglītības sistēma kopumā, mainījās izglītības pamatnostādnes,
jo līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā tika ieviesti Eiropas izglītības sistēmai raksturīgie principi. Savu aktualitāti
zaudēja tradicionālā apmācības metode konkrētu zināšanu sniegšana. Tās vietā
tika aktualizēts mācību process kā tāds,
pirmo reizi pirmsskolas izglītībā, realizējot bērncentrētu pieeju, ieviešot kopveseluma principu, izmantojot integrācijas
metodi, ļāva bērniem paskatīties uz dabas
un sabiedrības norisēm kopumā un vienā
priekšmetā apgūtās zināšanas izmantot
citā priekšmetā. Par svarīgāko bija kļuvis
pats mācību process, kas rosināja bērnus
būt radošiem, meklēt dažādas iespējas uz-

devumu risināšanā, eksperimentēt, pašiem
pētīt un atklāt pasaules kārtību un norises.
Vilnītī licencēja jaunas programmas Pirmsskolas izglītības programmu, In
tegrēto pirmsskolas izglītības programmu 6-gadīgajiem un Speciālo programmu
bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem, jo Latvijā tika aktualizēta iekļaujošā izglītība. Iestādē izveidoja atbalsta
komandu, iekārtoja modernu logopēda
kabinetu. Bērniem ar jauktiem attīstības
traucējumiem izstrādāja individuālos plānus, paredzēja individuālu pieeju, lai šos
plānus realizētu. Sociālo problēmu risināšanai darbu sāka sociālais pedagogs, kas ir
liels resurss vecākiem audzināšanas jautājumu risināšanā. Pirmo reizi pirmsskolas
izglītības vēsturē sešgadīgo integrētās pro
grammas realizēšanai tika izdotas mācību
grāmatas un atbilstoši mācību līdzekļi, kas
veicināja lasītprasmes un rakstītprasmes
apguvi, domāšanas attīstību, nodrošinot
sistemātisku, kompetenču pieejā balstītu
izglītību.
2013. gadā mainījās iestādes vadība.
Turpinot aizsāktās reformas, darbu sāka
vadītāja Dace Vilemsone. Šobrīd Vilnīša 11 grupas apmeklē 216 bērnu. Iestādē
strādā 44 darbinieki, tajā skaitā divi vadītājas vietnieki izglītības un saimnieciskajā
jomā, lietvede, medmāsa, 20 skolotāju,
11 skolotāju palīgu, divas mūzikas skolotājas, divi logopēdi, speciālais pedagogs,
sociālais pedagogs, apkopēja un palīgstrādnieks. Iestādē realizē interešu izglītību - darbojas dziedāšanas pulciņš, apvienojot četras dažāda vecuma grupas, un
deju pulciņš Svētciemā. Bērniem piedāvā
iespēju apgūt angļu valodu.
Vilnītī aktīvi darbojas iestādes padome,
kas atbalsta iestādes organizētās aktivitātes, realizē idejas telpu noformēšanā, ir
būtisks resurss kopējā darba uzlabošanai.
Lielākā daļa darbinieku apvienojušies
arodorganizācijā, ko ar labiem panākumiem vada arodbiedrības priekšsēdētāja
Valentīna Jēkabsone, organizējot kolektīva brīvo laiku, teātra izrāžu apmeklējumus, ekskursijas, pārstāvot Vilnīša darbinieku intereses pedagogu arodbiedrības
rīkotajās aktivitātēs par darba apstākļu
uzlabošanu.
Iestādē aktīvi darbojas metodiskā apvienība, kas organizē pieredzes apmaiņas
pasākumus, seminārus, informē pedagoģiskos darbiniekus par aktualitātēm pirmsskolas izglītībā, nodrošina ar nepieciešamajiem metodiskajiem materiāliem.
30 gados Vilnītis ir izveidojies par mūsdienīgu pirmsskolas izglītības iestādi, kas
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1985. gads - Ļeņina dzimšanas dienas svinības

1986. gads - Ābeces svētki

realizē aktuālos izglītības uzdevumus,
nodrošina bērniem drošu un attīstošu vidi
un ir atbalsts vecākiem grūtajā un sarežģītajā procesā - bērnu izglītošanā un audzināšanā. Pa šiem gadiem nomainījušās
paaudzes. Šodien savus seniorus - bijušos
kolēģus - atceramies ar kādu mīļu Ziemassvētku sveicienu, apciemojam nozīmīgu jubileju reizēs, smeļamies spēku viņu
pieredzē un atmiņās, bet viņu vietā Vilnītī
ienākuši kādreizējie mūsu audzēkņi ar
jaunām idejām, jaunu sparu un veiksmīgi

turpina aizsākto. Vienmēr visu panākumu
pamatā ir cilvēki, darbinieki, kas piepilda
ikdienu ar labām domām un darbiem, kas
ļauj Vilnītim augt un pilnveidoties un kļūt
par otrajām mājām jaunajai mazo salac
grīviešu paaudzei. Lai arī turpmāk mums
viss izdodas, un lai mūsu bērni aug veseli,
gudri un laimīgi!
Ligita Dambe,
«Vilnīša» vadītājas vietniece izglītības
jomā

Salacgrīvas muzeja dārgumi
25. marts, 1949. gada 25. marts… Šis
datums mūsu tautas atmiņā atstājis neizdzēšamas pēdas.
Arī Salacgrīvas muzejs krāj, saglabā un pēta t.s. materiālo jeb taustāmo
kultūras mantojumu - priekšmetus, fotogrāfijas, mākslas darbus kā vēstures
liecības. Bet tikpat svarīga ir arī mūsu
tautas garīgā atmiņa - viss, kas saistās ar
tautas mākslu, atmiņu stāsti, amatu prasmes, to apraksti, atmiņu pieraksti, autobiogrāfijas, t.s. nemateriālais kultūras
mantojums. Ar mums savās atmiņās un
pieredzē dalījušies ļoti daudzi mūspuses
cilvēki, kam esam parādā lielu pateicību par mums parādīto godu glabāt viņu
piedzīvoto un pārdzīvoto un stāstīt par to
nākamajām paaudzēm.
Vēstures fakts - 1949. gada marta
deportācijas bija Padomju Savienības okupācijas iestāžu veikta masveidīga Baltijas valstu iedzīvotāju izsūtīšana
uz attāliem PSRS reģioniem 1949. gada
25. - 30. martā. Deportācijās, kas slepeni
tika sauktas par operāciju Krasta banga, tika izsūtīti vairāk nekā 90 000 Baltijas valstu iedzīvotāju, gandrīz puse 42 149 - no viņiem bija no Latvijas.
1949. gadā no Salacgrīvas izveda 43,
no Svētciema pagasta 90, no Salacas
pagasta 100, kopā 233 cilvēkus, bet jau
1941. gadā deportēti 22.

Velteņi - apavi, kurus
nēsāja Sibīrijā, un finiera
koferi, ar kuriem atgriezās
no Sibīrijas

Te fragmenti no Edītes Miksones, Alberta Priekuļa, Vandas Andruses, Jāņa
Perna, Rasmas Strautiņas, Vilmas Renemanes un Skaidrītes Lipsbergas atmiņām:
“No rīta uzsalis, gaiss pavasarīgs. Tālumā dzirdēja suņu rejas, cilvēku kliedzienus. Ap plkst. 5 no rīta pie mūsu Vec
zemnieku mājām, kas atrodas uzkalniņā
pie Primma ezera, piebrauca smagā automašīna ar zaldātu kareivjiem, runāja tie
krieviski”.
“Saņēma ciet Līčurgās. Todien Salacas
upē gāja ledus. Skolotāja Timermane saraudātām acīm paziņoja, ka mācības nenotiks, ka viņa tikai izsniegs liecības.

Saimniecības veikala augšstāvā bija
čeka. Tur mūs visus saveda. Apkārt mājai
un pagalmam bija 2 m augsta dēļu sēta.”
“Tad no Salacgrīvas ar smagām mašīnām veda uz Valmieru vakarā. Tur ielādēja vagonos. Riktīgi lopu vagoni ar
plauktiem… Apkārt staigāja cilvēki ar
šautenēm un nelaida klāt piederīgos. Cilvēki meta zīmītes laukā.
Ar vilcienu nevaru līdz šim laikam
braukt… Tā ratu klaboņa…
No sākuma mums ēst neko nedeva, ārā
arī nekur nelaida. Tikai tad, kad bija pāri
Urāliem, sāka mums kaut ko dot ēst un
laida laukā.”
“Vilciens gāja līču loču. Brīžam eše-

lons sagāja pilnīgi gredzenā. Tad bija izdevība saskaitīt vagonus. 56. Mūsu vagonā bija 14 ģimenes, 51 dvēsele… Divas
nedēļas braucām.”
“Nonācām Seispavas sādžā Parabelas
upes krastā... No velēnām taisītās barakās dzīvojām. Krāsns iekšā bija. Vasarās
grieza velēnas, taisīja barakas… Sievietes sūtīja ogās.”
“Malkas vietā kurinājām govs mēslus.
Tos krāmēja slapjus. Kad tie sasala, tad
skaldīja briketēs.”
“Ziema bija ļoti auksta - 50 un pat
70 grādu. Vistiņas mums bija mājās zem
galda. Kad piedzima telīte, tā atradās istabā vienā kaktā, jo bija ļoti auksti.”
“Kam bija bērni, par 2000 rubļu caur
banku bija jāpērk govs. 4 reizes gadā
bankai bija termiņš. (..) 4 gadus maksājām. Reizēm nebija, ko maksāt. Tad banka gribēja govi atņemt…”
“Kolhoza govis un zirgus dzina dzert
uz garu, upē izsistu āliņģi. Krievi brīnījās, ka latvieši gotiņai nesa dzert uz kūti”.
“1953. gadā Ūsainis (Staļins) nolika
karoti. Tēvs gāja bojā 1954. gadā. Viņam
pietrūka līdz amnestijai kāds mēnesis.”
“Sibīrijas gaitas neviens nevar izprast.
Vienīgi tas, kas tur bijis un visu redzējis
ar savām acīm. Un visu pats piedzīvojis.”
Iveta Kalniņa,
Salacgrīvas muzeja krājuma glabātāja
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Pūtēju konkurss Salacgrīvā
5. martā Salacgrīvas novada mūzikas
skolā notika pirmais Ziemeļvidzemes mūzikas skolu pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss. Tā idejas autore un konkursa iniciatore ir skolas direktore Katrīna
Borozdina. Viņa par šādu konkursu domājusi labu brīdi. - Bieži braucam uz konkursiem Ozolniekos, Cēsīs, Mārupē, Jelgavā,
bet mūsu pusē tādi nenotiek, vien Rīgā.
Domājām, kādu teritoriju varētu aptvert,
no kurām reģiona skolām dalībniekus aicināt. Tad izlēmām, ka jāuzaicina tuvākās
mūzikas skolas - no Staiceles, Alojas, Rūjienas, Mazsalacas, tātad - Ziemeļvidzemes. Interesantākais ir tas, ka neatsaucās
šīs skolas, bet konkursā savu dalību pieteica Jaunpiebalga un Smiltene. Nākamgad
varētu rīkot Vidzemes pūtēju konkursu, apņēmības pilna rādījās K. Borozdina.
Pirmajā Ziemeļvidzemes mūzikas skolu pūšaminstrumentu spēles konkursā Salacgrīvā piedalījās 17 jauno mūziķu no
Strenčiem, Valkas, Jaunpiebalgas, Smiltenes, Limbažiem, Krimuldas un, protams,
Salacgrīvas, sadalīti četrās grupās. Salac
grīvas novada mūzikas skolu šajā konkursā pārstāvēja pieci dalībnieki - saksofoniste Grēta Salmane, flautistes Līga Anna
Maurīte un Ance Vanaga, eifoniju spēlēja
Nils Balodis un Jānis Didzis Līdaks.
Atklājot konkursu, K. Borozdina sacīja: - Salacgrīvas mūzikas skolas kolektīvs
šodien ir ļoti satraukts, jo mēs sveicam un
uzņemam pie sevis pirmā konkursa dalībniekus, pedagogus, vecākus, atbalstītājus
un žūriju. Ļoti ceram, ka viss izdosies un
mums pietiks drosmes, veiksmes, spēka un
izturības.
Konkursa dalībnieku muzicēšanas prasmes šajā konkursā vērtēja žūrija: Valters
Šmits - saksofonists, Jelgavas bigbenda
dalībnieks, Jāzepa Vītola mūzikas akadēmijas saksofona klases absolvents, Santa
Stalidzāne - Dzintara flautu kvarteta dalībniece, Ropažu mūzikas un mākslas skolas
flautas klases pedagoģe un Jāzepa Vītola
Latvijas mūzikas akadēmijas absolvente,
Jānis Pusplatais - profesionālā pūtēju orķestra Rīga eifonija grupas koncertmeistars, Jāzepa Mediņa Rīgas pirmās mūzikas
skolas eifonija un tubas spēles pedagogs.
Pirmajā grupā startēja 7 dalībnieki:
Līga Anna Maurīte - flauta (Salacgrīva,
pedagoģe Elza Šulce, koncertmeistare
Anda Ristamece), Tīna Rukmane - flauta
(Jaunpiebalga, Aija Dimza, Inga Eihentāle), Karlīna Brikmane - flauta (Limbaži,

Žūrija - Valters Šmits (no kreisās), Santa Stalidzāne, Jānis Pusplatais - ir gatava klausīties un vērtēt konkursa dalībnieku spēli

Muzicē salacgrīviete Līga Anna Maurīte, koncertmeistare Anda Ristamece

Solveiga Alaine-Barkovska, Ineta Javiča),
Ernests Rudzuroga - klarnete (Krimulda,
Agris Liepiņš, Irēna Ignatova), Madara
Celma - flauta (Smiltene, Aija Krūze, Ilze
Megne), Laura Zalužinska - flauta (Valka, Guntis Freibergs, Inese Eihe), Grēta
Salmane - saksofons (Salacgrīva, Māris
Jēkabsons, Lolita Jakabsone). Šajā grupā
2. vieta Līgai Annai Maurītei, 3. - Tīnai
Rukmanei un Karlīnai Brikmanei. Atzinību saņēma Ernests Rudzuroga.
Otrajā grupā startēja trīs dalībnieki:
Elīza Bediķe - klarnete (Smiltene, Jānis
Silakalns, Inga Strazdiņa), Mārtiņš Bērziņš - saksofons (Limbaži, Agris Liepiņš,
Maija Lūkina), Gvido Pelšs - eifonijs (Jaun-

Sudraba kaija - Baltijā pirmais
akustiskās mūzikas festivāls
Liepupē no 5. līdz 7. jūnijam norisināsies Baltijā pagaidām vienīgais akustiskās
mūzikas festivāls Sudraba kaija*. Festivālu sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru jau ceturto gadu rīko Salac
grīvas novada dome un Liepupes pagasta
tautas nams.
Festivāla ideja - akustiskās muzicēšanas stila popularizēšana un saglabāšana
cauri laikiem, atgriežoties pie dabiskā.
Tas ir pirmais un pagaidām vienīgais festivāls Latvijā un Baltijā, kas pulcē dažādu
mūzikas žanru kolektīvus no folkloras
kopām līdz džeza un alternatīvā roka grupām , kas var, prot un vēlas muzicēt akustiski. Par tā patronu un konkursa žūrijas
priekšsēdētāju kļuvis pazīstamais komponists un mūziķis Valts Pūce.
Festivāla ievadā 5. jūnijā Liepupes
tautas namā norisināsies akustisko grupu konkurss tautas mūzikas un populārās mūzikas kategorijās. Balvu fonds 1400 eiro. Papildus kāda no tautas mūzikas grupām iegūs tiesības ierakstam profesionālā skaņu ierakstu studijā. Speciālā
balva populārās mūzikas grupām - iespēja
uzstāties uz Positivus skatuves. Konkursa
viesi - Riga Saxophone Quartet. Festivāla

otrajā dienā - 6. jūnijā - Liepupes pilskalnā norisināsies akustiskie koncerti. Vispirms klausītājus priecēs tautas mūzikas
grupas, kur par kulmināciju parūpēsies
Laimas muzykanti, bet vēlāk - Grandeg
vakara koncertā uz skatuves kāps akustiskās grupas Crazy Dolls, Agnese Rakovska ar draugiem - Saule un citi. Vakara
koncerta noslēdzošie mākslinieki - grupa The Sound Poets. Festivāla izskaņā
koncerts ideālajā akustiskajā koncertzālē - Liepupes baznīcā 7. jūnijā, kur vieni
no interesantākajiem sastāviem solās būt
mutes harmoniku ansamblis no Pērnavas.
Ieejas maksa festivālā uz visām
trīs dienām ir 7 eiro, pērkot biļetes
www.bilesuserviss.lv un visās Biļešu servisa tirdzniecības vietās. Sākoties festivālam, biļetes būs pieejamas arī uz vietas,
taču tās būs dārgākas. Salacgrīvas novada
iedzīvotājiem līdz 1. jūnijam iespēja iegādāties biļetes Liepupes pagasta pārvaldē
un Salacgrīvas TIC par 6 eiro.
Vairāk informācijas: www.sudrabakaija.lv; www.draugiem.lv/sudrabakaija;
www.salacgriva.lv.
* Latvijā sastopamas 9 kaiju sugas, no
kurām vispopulārākā ir sudrabkaija.

piebalga, Jānis Žagariņš, Ieva Damroze).
2. vieta Elīzai Bediķei, 3. - Mārtiņš Bērziņš.
Trešajā grupā sacentās pieci dalībnieki:
Sandis Freibergs - flauta (Valka, Guntis
Freibergs, Līga Kļava), Ance Vanaga flauta (Salacgrīva, Elza Šulce, Anda Ristamece), Māris Narvilis - fagots (Jaunpiebalga, Tālivaldis Narvilis, Ieva Damroze),
Everita Binde - flauta (Limbaži, Solveiga
Alaine-Barkovska, Gunta Siliņa), Jānis
Didzis Līdaks - eifonijs (Salacgrīva, Vitālijs Bogdanovičs, Inga Strante). 1. vieta
šajā grupā Sandim Freibergam, 2. Ancei
Vanagai, 3. - Mārcim Narvilim.
Ceturtajā grupā bija vien divi dalībnie-

ki: Diāna Ezeriņa - saksofons (Smiltene,
Jānis Silakalns, Inga Strazdiņa), Nils Balodis - eifonijs (Salacgrīva, Vitālijs Bogdanovičs, Inga Strante).
Jānis Pusplatais no žūrijas pauda pārliecību, ka šādi konkursi ir vajadzīgi: - No
savas pieredzes zinu, ka konkursi mobilizē
un vairāk motivē strādāt pašiem audzēkņiem. Arī pedagogiem tas ir izaicinājums,
jo jāatrāda sava darba augļi. Vienisprātis
ar Jāni bija arī Santa Stalidzāne: - Konkursi ir vajadzīgi, jo bērni, atbraukuši uz
konkursu, dzird un redz, kā spēlē citi. Tas
viņus ļoti motivē, mudina spēlēt vairāk.
Darbu žūrijā viņa uzskata par lielu atbildību: - Zinu, ka viss ir ļoti subjektīvi. Pedagoga ieguldītais darbs ir milzīgs, varu
derēt, ka pedagogs ir sarūgtināts, kad ne
viss izdodas, bet esmu pārliecināta, ka nākamajā reizē būs daudz labāk. Šodienas
konkursantiem ir labs līmenis, iesāktais
ir jāturpina. Valters Šmits, kurš pēc desmit gadiem atgriezies savā mūzikas skolā, bet nu jau kā žūrijas loceklis, arī bija
pārliecināts, ka konkursiem ir liela nozīme audzēkņu izaugsmē. - Spēlēt stundā ir
viens, savukārt ieskaitē, eksāmenā ir lielāka psiholoģiskā atbildība. Konkurss jau ir
pavisam kas cits - tas parāda katra spēju
savākties un parādīt sevi no labākās puses. Vairāk šādu konkursu, un mums būs
vairāk labu mūziķu! - uzsvēra Valters.
Pēc kārtīga darba konkursanti kopā ar
pedagogiem devās pastaigā uz jūru, lai
kaut nedaudz atpūstos no uztraukumiem
un pārdzīvojumiem.
Ilga Tiesnese

Jāpļauj zāle,
nevis jādedzina kūla!
Salacgrīvas novada dome aicina nededzināt kūlu, bet laikus nopļaut zāli.
Kūla rada paaugstinātu ugunsbīstamību,
radot postu, draudu un iznīcību dzīvībai
un nekustamajiem īpašumiem. Par nenopļautās zāles dedzināšanu paredzēti bargi sodi. Zemju īpašnieki, kuri izvēlas dedzināt, nevis pļaut, tiks saukti pie administratīvās atbildības, jo zemes īpašnieku
sodīs nevis tikai par nenopļautu zāli, bet
par to, ka zemes īpašnieks (valdītājs)
neveic nepieciešamos pasākumus, lai
objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana. Tātad, ja būs degusi kūla, neatkarīgi no tā, kurš to aizdedzināja, zemes

īpašnieks (valdītājs) tiks sodīts. Sodi:
1) par zāles nepļaušanu, lai novērstu
kūlas veidošanos, fiziskām personām
ir 140 - 700 eiro, juridiskām personām
700 - 2900 eiro;
2) par kūlas dedzināšanu fiziskām personām 280 - 700 eiro;
3) par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu fiziskām personām 30 - 280 eiro,
juridiskām personām 280 - 1400 eiro.
2014. gadā pie administratīvās atbildības par zāles nepļaušanu, lai novērstu
kūlas veidošanos, sauktas 35 personas.
Didzis Žibals,
Salacgrīvas novada domes kārtībnieks

Salacgrīvas novada dome izsludina projektu
konkursu Iedzīvotāji veido savu vidi.
Projektus iesniegt aicinātas biedrības, nodibinājumi un
fizisku personu neformālas grupas no Salacgrīvas novada.
Konkursā tiks atbalstīti sabiedriska labuma projekti jebkurā jomā.
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš - 20. aprīļa plkst. 13.
Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama www.salacgriva.lv.
Papildu informācija pa tālruni 64071982 vai
e-pastu solvita.kukanovska@salacgriva.lv.
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Sporta skolas dambretistiem
godalgas sacensībās Valmierā

Kausu par
3. vietu
ieguva mūsu
sporta skolas
komanda Klāvs
Norenbergs,
Adrians
Podenskis,
Artūrs Nipers
un Taīda
Kalniņa

Valmierā noslēdzies Latvijas komandu
čempionāts 64 lauciņu dambretē U-10 un
U-13 vecuma grupās. Pēc kausiem un medaļām tīkoja 46 komandas, tajā skaitā arī
divas no Limbažu un Salacgrīvas novada
sporta skolas.
Jaunākajā grupā uzvarēja sacensību
saimnieki valmierieši. Otrajā vietā ierindojās Bauskas novada sporta skola. Kausu
par trešo vietu ieguva mūsu sporta skolas
komanda: Klāvs Norenbergs, Adrians Podenskis, Artūrs Nipers un Taīda Kalniņa.
Klāvs pie pirmā galdiņa uzrādīja absolūti labāko rezultātu starp visiem zēniem.
Viņš komandai deva 15 no 16 iespējamajiem punktiem. Ļoti labi nospēlēja Adrians. Viņš nezaudēja nevienu partiju un ar
14 punktiem bija pirmais pie otrā galdiņa.
Artūram piecdesmitprocentīgs rezultāts.
8 punkti viņam deva 12. vietu pie 3. galdiņa. Taīda izcīnīja par punktu vairāk un bija
desmitā pie meiteņu galdiņa.
U-13 vecuma grupā pirmajā trijniekā

ierindojās Siguldas, Ogres un Valmieras
komandas. Tikai viena neizšķirta rezultāta
līdz godalgām pietrūka gan Limbažu un
Salacgrīvas novada, gan Dobeles novada
sporta skolas jaunajiem dambretistiem. No
mūsējiem vislielākais devums šīs ceturtās
vietas izcīnīšanā bija Kristeram Lapiņam.
Viņš ar iegūtajiem 13 punktiem bija otrais
pie pirmā galdiņa. Melnā diena šoreiz bija
Arturam Kalniņam, kurš pie otrā galdiņa
ar 1 punktu palika pēdējais. Ilvars Dubults
pie trešā galdiņa ar 10 punktiem izcīnīja
sesto vietu. Elizabete Norenberga komandas pūram pievienoja 11 punktu, kas bija
trešais labākais rezultāts starp meitenēm.
Nākamās sacensības jaunajiem dambretistiem notika 7. martā, kad Liepupes
vidusskolā atkal ieradās pustūkstotis sportistu no visas Latvijas, kas mērojās spēkiem valsts skolēnu 68. sporta spēlēs nu
jau starptautiskajā jeb 100 lauciņu dambretē.
Kārlis Ozols

Cilvēka dzīves kvalitātes
pamatvērtība - veselība
Februārī lasītāju klubiņa Vārds dalībnieki priecājās par iespēju tikties ar Ainažu pilsētas jauno ģimenes ārsti Maritu Kreitusi,
kura iepazīstināja ar sevi, atbildēja uz jautājumiem un sniedza ieskatu par iespējām,
apmeklējot Ainažu doktorātu.
Lai veiktu veselības pārbaudi, ģimenes
ārstu vajadzētu apmeklēt vismaz vienu reizi
gadā. Nepieciešams, lai cilvēks pats sekotu
savam veselības stāvoklim un nepieļautu
pēkšņu problēmu uzplaiksnījumu. Ļoti būtiski ir daudz kustēties, šim nolūkam īpaši
palīdzētu nūjošana, kā arī sabalansēts uzturs. Nevajadzētu aizrauties ar dažādu uztura bagātinātāju lietošanu, nekonsultējoties
ar savu ģimenes ārstu. Dzīvojot attiecīgos
platuma grādos, mums ļoti pietrūkst D vitamīna, ārste profilakses nolūkos ieteica
lietot jebkādu zivju eļļu, kuras sastāvā būtu
Omega 3. Klausītāji uzzināja, ka doktorātā
ir iespēja veikt pilnu asins analīzi, sirds kar-

diogrammu un citus vajadzīgos izmeklējumus un analīzes, lai iegūtu vispārēju veselības stāvokļa novērtējumu. Ārste ikvienam
ieteica, nākot uz vizīti, ņemt līdzi iepriekš
lietotos medikamentus, lai varētu noteikt
precīzu ārstēšanas kursu.
Interese par jauno ģimenes ārsti ir ļoti
liela, jo pasākums bija ļoti apmeklēts un sarunas noritēja jaukā atmosfērā. Noslēgumā
dakterīte teica, ka viņai Ainaži kā vieta ļoti
patīkot, tāpēc cer šeit labi iejusties, censties
izprast savus pacientus un mācīties kopā ar
viņiem.
Esam priecīgi par mūsu jauno ģimenes ārsti, jo pozitīvu atsauksmju netrūkst - katrs pacients tiek uzklausīts un saprasts individuāli. Vēlam, lai pietiek enerģijas, izturības un veiksmes turpmākajā
darba cēlienā!
Rūta Lepiksone,
lasītāju klubiņa «Vārds» dalībniece

Kino mēnesis
100 Latvijas novados

15. aprīlī plkst. 19.00 Liepupes tautas namā sociālajā kampaņā Beidz spēlēt pārtikas cirku! par atbildīgu pārtikas
patēriņu tiks demonstrēta dokumentālā
filma Laimes ekonomika. To no 20. marta
līdz 25. aprīlim vairāk nekā 100 Latvijas
novados varēs noskatīties ikviens interesents.
- Vientuļi cilvēki nekad nav laimīgi, un
globalizācija rada ļoti vientuļu planētu, saka aktīviste un filmas autore Vandana
Šiva. Filmas centrālā ass iezīmē mūsdienu globālās krīzes - klimata pārmaiņas,
terorismu, finanšu krahu -, savijot tos ar
ļoti personīgiem stāstiem par cilvēkiem,
kuri jūtas depresīvi un tukšās patērētāju
sabiedrības nomākti. Iemesls? Globālo

korporāciju radīta pasaule, kurā pirmajā
vietā vienmēr ir peļņa un patēriņa palielināšana, nevis cilvēks. Un kāds tam ir
risinājums? Lokalizācija. Atgriešanās pie
kopienu sabiedrības, kurā cilvēki zina, kā
klājas kaimiņam un pārtiku iegādājas pie
tuvumā dzīvojošā zemnieka, nevis lielveikalā.
20 kino mēneša norises vietās uz diskusijām par pārtikas ražošanas un patēriņa
aktualitātēm aicinās Latvijas Zemnieku
federācija.
Kampaņu organizē biedrība Latvijas
Platforma attīstības sadarbībai kopā ar
tās biedriem - vides organizāciju homo
ecos: un Latvijas Zemnieku federāciju.
Visi kino seansi ir bez maksas.

Salacgrīvas novada dome, reģ. Nr. 90000059796,
aicina pieteikties darbā uz vakanto

sporta un atpūtas kompleksa Zvejnieku parks
metodiķa/-es amatu vietu (0,9 slodze).
Prasības pretendentiem:  
l augstākā izglītība sportā un pieredze sporta darba organizēšanā no viena līdz trim gadiem;
l valsts valodas prasme;
l labas zināšanas sporta darba organizēšanā;
l labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
l datorlietotāja prasmes - MS Word, MS Excel, darbs ar internetu un biroja tehniku;
l gaidām pretendentus ar augstu atbildības sajūtu, ar pastiprinātu interesi
par Salacgrīvas novada sporta dzīvi un tās attīstību.
Mēs piedāvājam:
l darba līgumu uz noteiktu laiku - darbinieka prombūtnes laiku;
l interesantu un dinamisku darbu.
Amata pretendentiem līdz 31. marta plkst. 16 Salacgrīvas novadā domē Smilšu ielā 9,
Salacgrīvā, LV-4033, vai pa e-pastu dome@salacgriva.lv, vai faksu 64071993,
jāiesniedz šādi dokumenti:
l motivēts pieteikums;
l CV;
l izglītību, pieredzi un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas.
Kontaktpersona: sporta un atpūtas kompleksa Zvejnieku parks pārvaldnieks Artūrs Aļebastrovs,
mob. tālr. 28372195

Sabiedriskā apspriešana

Publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nodota Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015. - 2038. gadam un Salacgrīvas novada attīstības programmas
2015. - 2021. gadam vides pārskata 1. redakcija
Publiskās apspriešanas termiņš - no 30. marta līdz 11. maijam.
Sabiedriskās apspriedes notiks:
l Ainažos, Ainažu kultūras namā - 13. aprīlī plkst. 18.30;
l Salacgrīvā, Salacgrīvas kultūras namā - 14. aprīlī plkst. 16.30;
l Salacgrīvas pagastā, Svētciema attīstības biedrības telpās - 15. aprīlī plkst. 17.00;
l Liepupes pagastā, Tūjas zinību centrā - 16. aprīlī plkst. 15.00;
l Liepupes vidusskolā - 16. aprīlī plkst. 17.00.
Ar Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015. - 2038. gadam un Salacgrīvas
novada attīstības programmas 2015. - 2021. gadam vides pārskata 1. redakciju var iepazīties
Salacgrīvas novada mājaslapā www.salacgriva.lv.
Vineta Krūze, Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja

Salacgrīvas novada pašvaldība
pārdod mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli īpašumu
Meķi Liepupes pagastā,

kadastra Nr. 6660 010 0070, kas sastāv
no zemes gabala 2,65 ha platībā un
nedzīvojamām ēkām - bibliotēkas, šķūņa un
klēts, īpašums pēc ugunsgrēka.
Izsoles sākumcena - 4560 EUR.
Izsoles solis - 50 EUR.
Izsolei jāpiesakās līdz 29. aprīļa plkst. 17,
tā notiks 30. aprīlī plkst. 11 Liepupes pagasta
pārvaldes telpās Mežgravās.

Salacgrīvas novada pašvaldība
pārdod mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli īpašumu
Melbārži Liepupes pagastā,
kadastra Nr. 6660 002 0075, kas sastāv
no zemes gabala 0,2635 ha platībā un
dzīvojamās mājas 157,8 m2 platībā.

Izsoles sākumcena - 2800 EUR.
Izsoles solis - 20 EUR.
Izsolei jāpiesakās līdz 29. aprīļa plkst. 17,
tā notiks 30. aprīlī plkst. 10 Liepupes pagasta
pārvaldes telpās Mežgravās.
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Jubilāriem

27. martā plkst. 16
Krišjāņa Valdemāra
Ainažu pamatskolā

Saules staru zeltainās rīkstes
Palu steidzīgos ūdeņus per,
Krastos pūpolu mākoņi mīksti
Dzelmē savus atspulgus ber.
Vēju šūpoles augšā un lejā
Līdz ar galotnēm sirdi nes līdz,
Tai caur Lieldienu gaismu no jauna
Atkal dāvāts tiek cerību rīts.

interaktīvs pasākums ģimenēm

Nāc - būsim kopā!

Pavasaris jau tūlīt, tūlīt klauvēs pie mūsu durvīm,
logiem, sirdīm! Atvērsim tos gaišam priekam,
smaidam un mīlestībai!
Veselību, izturību un prieku svētkos!

Aicinājums ziedot baznīcas
izgaismošanai

Liepupes iedzīvotāju iniciatīvas grupa sadarbībā ar Liepupes
baznīcas draudzi un Salacgrīvas
novada domi izstrādājusi projektu baznīcas ēkas un piemiņas zīmes liepupiešiem izgaismošanai
tumšajā diennakts laikā ar ekonomisko LED apgaismojumu. Materiālu izmaksas ir 2845 eiro.
Projekta īstenošanai uzsākta
ziedojumu kampaņa. Draudze
šim mērķim ieskaita Ziemassvētku dievkalpojuma (25.12.2014.)
kolekti. Apgaismojuma izveidei

tiks novirzīti arī akustiskās mūzikas festivāla Sudraba kaija
7. jūnija akustiskajā koncertā
Liepupes baznīcā saziedotie līdzekļi.
Aicinām arī tevi atbalstīt šo
kampaņu, naudu ieskaitot Salacgrīvas novada domes ziedojumu
kontā!
Salacgrīvas novada dome
Reģ. nr. 90000059796
Banka Citadele
Kods PARXLV22
Konts
LV32PARX0002241210025
Mērķis - Liepupes baznīcas un
piemiņas zīmes apgaismojums
Liepupes iedzīvotāju
iniciatīvas grupas vārdā Andris Zunde,
tālr. 26526554

Aicinājums piedalīties

11. aprīlī Salacgrīvas kultūras
namā norisināsies konkurss-koncerts Paņem draugu - dziedāt nāc!.
Šī ir iespēja dzīvajā dziedāt salacgrīviešiem, kas pārkāpuši 18 gadu
slieksni.
Lai piedalītos konkursā, jāizvēlas
dziesma, un tās ieraksts vai pieraksts

jāpaņem līdzi uz tikšanos. Mēģinājumi līdz 10. aprīlim notiek kultūras
nama kora zālē piektdienās pulksten
19. Ja vēlies izbaudīt kaut ko nebijušu vai vienkārši uzdziedāt par prieku
sev vai citiem - nāc pulciņā!
Interesēties, zvanot 64041458
Inesei Jerānei.

Traktortehnikas tehniskās
skates Salacgrīvas novadā
Pilsēta,
pagasts
Ainaži
Liepupe
Salacgrīva

Ainaži

Apskates
vieta
Ainaži
Dunte
Liepupe
Lauvas
Korģene
Svētciems
Brīvais vilnis
Kuiviži
Mērnieki

2015. gada 25. marts

Datums

Laiks

Datums

Laiks

27.04.
01.04.
01.04.
15.04.
15.04.
27.04.
27.04.
27.04.

14.00
10.30
11.00
12.30
13.30
10.30
11.30
13.00

04.06.
20.05.
20.05.
03.06.
03.06.
10.06.
10.06.

11.00
10.30
11.00
10.30
11.00
12.00
10.30

04.06.

12.00

Informācijai tālr. 26804735, 25639700.

Organizē biedrība
Vecāki - Ainažu jaunatnei
sadarbībā ar Krišjāņa Valdemāra
Ainažu pamatskolu.
Pasākumu atbalsta
Salacgrīvas novada dome.

11. aprīlī plkst. 15
Salacgrīvas bibliotēkā
uz sirsnīgām sarunām aicina
dzejniece, vietējā lībiešu
dialekta pētniece

ANITA EMSE
Par SIA Salacgrīvas
Ūdens sniegtajiem
pakalpojumiem
iespējams
norēķināties:
skaidrā naudā
l Salacgrīvā - SIA Salacgrīvas
Ūdens biroja telpās Rīgas ielā 2,
tel. 64017575; 25633638 katru
darbdienu 8.00 - 12.00 un 13.00 17.00 (pirmdienās līdz pl. 18),
l Ainažos - Ainažu pārvaldes
ēkā Parka 16, tel. 26418790 katru
pirmdienu 14.00 - 18.00,
l Tūjā - Tūjas bibliotēkas telpās
Liedaga ielā 8-13, tel. 28247510
pirmdienās 10.00 - 19,00; otrdienās
10.00 - 15.00; ceturtdienās 15.00 17.00;
ar pārskaitījumu:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Salacgrīvas Ūdens
Vienotais reģistrācijas
Nr. 54103072471
AS Citadele banka konts
LV21PARX0013246430001
AS Swedbank konts
LV63HABA0551033344088

Aprīlis BIBLIOTĒKĀS
Datums
Pasākums
11.IV 15.00 Literārais klubiņš Noskaņa. Tikšanās ar
novadnieci - bibliotekāri, dzejnieci Anitu Emsi
22.IV 17.30 Tikšanās ar dzejnieci Māru Zālīti
Aprīlī
Grāmatu izstādes Aspazijai - 150,
Andersenam - 210
Aprīlī
Izstādes cikls Latvija - ES prezidējošā valsts
Izstādes:
l Kas visu izteic bez mēles? (veltīta
Starptautiskajai bērnu grāmatu dienai)
l Pasaku meistaram Hansam Kristianam
Andersenam - 210
9.IV
Lasītāju klubiņa Vārds dalībnieku tikšanās
ar grāmatas Mēness dūriens autori un aktrisi,
pedagoģi Irinu Tomsoni
Aprīlī
Ai, lielā(i) Lieladiena, Kur kārsim šūpulīti?
Tematisks pasākums bērnudārza Randa
sagatavošanas grupas audzēkņiem
Aprīlī
Izstādes
l Brīnumainajā pasaku pasaulē
(H. K. Andersenam - 210)
l Liela diena nu ir klāt, Varam olas ripināt
(gaidām Lieldienas!)
1. - 10.IV
Bērnu grāmatu izstāde, veltīta Starptautiskajai
bērnu grāmatu dienai
7.IV 14.00 Pasākums Ar raibām oliņām pavadīsim
Lieldieniņu
10. - 20.IV Edgaram Vollesam - 140 (daiļdarbu izstāde)
6.IV
Smadzeņu un muskuļu fitness Lieldienās
20.IV
Ģimeņu runas konkurss Rainis un Aspazija
klauvē mūsmājās
2.IV
Pirmā tikšanās ar bibliotēku Ielūdz Pūce Lūce
visjaunākajiem bērniem ar vecākiem
20. - 26.IV Bibliotēku nedēļā
Rīta stunda bērniem 2. Olimpiskās spēles
Aptauja Bibliotekāro pakalpojumu sniegšana
Svētciemā
Aprīlī
Fotogrāfiju un zīmējumu izstāde Svētciems
pavasarīgās pārvērtībās
Aprīlī
Literatūras izstādes
Kas tā tāda Lieldieniņa, Kā mēs viņu saņemsim?
Latviešu grāmatniecības darbinieki
Aprīlī
Literatūras izstādes bērniem un skolēniem
Grāmatu prieks apkārt pasaulei!, veltīta
Starptautiskajai bērnu grāmatu dienai
Diži putni, sīki putni
Aprīlī
Nasko pirkstiņu radošo darbu izstāde
10.IV 11.00 Rīta stunda mazajiem pasaku pasaulē
24.IV 15.00 Krustvārdu mīklu minēšanas pēcpusdiena
24.IV 17.00 Bibliotēkas nakts pasākums

Vieta
Salacgrīvas
bibliotēka

Salacgrīvas
b-kas
bērnu lit.
centrs
Ainažu
bibliotēka

Liepupes
bibliotēka

Tūjas
zinību
centrs
Svētciema
bibliotēka
Svētciema
bibliotēka

Korģenes
bibliotēka

Lauvu tautas namā
4. aprīlī plkst. 13
pēcpusdiena

19. aprīlī plkst. 15 Liepupes tautas namā

Re, kur nāca
Liela diena!
Radošās darbnīcas, Lieldienu
tradīcijas un dažādas aktivitātes
kopā ar latvisko tradīciju
pazinējiem - Jansonu ģimeni.

11. aprīlī plkst. 13

saviesīgā biedrība
Svētupes Lauva
aicina uz izzinošu nodarbību

Iepazīsimies reiki terapija.
Mūsu viešņa Dace Belecāne.

Salacgrīvas kultūras namā

4.IV		 21.00
5.IV		 13.00
				
				
				
11.IV		 13.00
16.IV		 17.30
25.IV			
30.IV		 19.00
				

Ainažos

5.IV		 11.00
				
17.IV		 19.00
				
				
18.IV		 21.00

Dirty Deal Audio koncerts. Ieeja 3 eiro
Lieldienas pilskalnā
l bērniem rotaļas, l šūpoles, l olu ripināšana,
l Pakaļdzīšanās Lieldienām štempeļpunkts
no 13.00 līdz 14.30 - izšūpini kādu no Lieldienu dalībniekiem un saņem zīmogu savā kartē
konkurss-koncerts Paņem draugu - dziedāt nāc!. Ieeja - 1 eiro
Salacgrīvas vidusskolas interešu izglītības pulciņu koncerts. Ieeja - bez maksas
senioru koru koncerts
Aijas Andrejevas 10 gadi uz skatuves - koncerts Soļi. Pavadošā grupa Kaspara Ansona un Kristapa
Krievkalna vadībā. Ieeja 12; 10 un 7 eiro, biļešu iepriekšpārdošana kultūras namā

Vidrižu amatierteātris
Režisors - Agris Steps

ievizināsim Lielo dienu Ainažos pie kultūras nama kopā ar folkloras kopu Cielava.
Danči, šūpošanās, olu kaujas un visāda veida ēverģēlības. Ieeja - brīva
teātra izrāde Mēs un mūsu sieva. Nepārspējama komēdija divās daļās (kas notiek tad, ja sievai ir vīrs,
otrs vīrs, bērns un vēl mīļākais, kad viss sagriezts ar kājām gaisā). Ieeja - 7 eiro.
Biļešu iepriekšpārdošana kultūras namā.
retro disko vakars + karaoke. Ieeja - 3 eiro.

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.

