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Sestais masku tradīciju festivāls
Salacgrīvā

7. februārī Salacgrīvas novadu jau
sesto reizi ieskandināja Starptautiskais
Salacgrīvas masku tradīciju festivāls.
Salacgrīvas puses maskas - vecīši - arī
šogad visus aicināja godam pavadīt
Meteņdienu un no sirds izpriecāties.
Meteņi ir seni latviešu pavasara gaidīšanas svētki, kuros līdz ar pavasara
tuvošanos sevišķi nozīmīgi ir auglību
veicinoši rituāli. Tos kopā ar vietējo
folkloras kopu Cielava veica kolektīvi
Delve no Vidrižiem, Putni no Lēdurgas, Rīgas Bērnu un jauniešu centra
struktūrvienības Krīzes centrs jaunieši,
kā arī maskotāji no Igaunijas.

No paša rīta maskas devās uz zvejnieku sētu Silmaļi, lai kopā ar tās saimnieci
Anitu Emsi dziedātu, ietu rotaļās, aizdzītu
kurmjus un mielotos ar karstu tēju, ēstu
gardus zirņus un biedrības Mežābele vārīto zupu. Savukārt Salacgrīvas kultūras
namā interesenti gatavoja maskas, lai jau
pulksten 13 pulcētos pie Tūrisma informācijas centra un dotos svētku gājienā
uz pilskalnu. Tur festivāla dalībniekus un
viesus sagaidīja kultūras darba organizatore Inese Jerāne. - Ir ticējums, ja Meteņos ir
dziļš sniegs, būs gari lini. Bet sniega nav,
toties ir liels vējš, kas izpūtīs no Latvijas
un Salacgrīvas novada visus ļaunos garus
un mošķus, - tā viņa sveica Salacgrīvā sabraukušos.
Pēc festivāla organizētājas un folkloras
kopas Cielava vadītājas Zentas Mennikas
svētku atklāšanas runas savus sveicienus,
ejot rotaļās, dejās un jautri dziedot, izteica festivāla viesi no Latvijas un Igaunijas. Kad balsis bija iemēģinātas, rokas un
kājas izkustinātas un padzerta silta tēja,
festivāla dalībnieki un viesi devās uz Salacgrīvas kultūras namu, lai klausītos un
piedalītos Ainas Tobes un kopas Delve vadītajā meistardarbnīcā Šamaņu tradīcijas
Latvijā.
Un tad jau bija klāt masku izrādīšanās
kultūras nama lielajā zālē! Vakara pasākuma viesus sagaidīja saimnieki Mairita un
Ojārs. Pirmie bija Salacgrīvas vecīši, kuri
pēc kārtīgas izdziedāšanās visus aicināja
uz kopīgu rotaļu. Ierasti pārdomāts bija
Igaunijas viesu priekšnesums. Igauņu drāmas un tautisko deju kolektīvs rādīja savu
varēšanu, saģērbušies kā baltie eņģelīši.
Kopā ar maskotājiem no Delves, Kopā
jautrāk un Putniem izrādīšanās pārtapa
masku skatē un pēc tam danču vakarā,
kurā līdz ar viesiem tautiskās dejas izdejoja arī citi sanākušie interesenti. Mūziķu
grupas danču vakarā mainījās cita pēc citas: Cielavas spēlmaņi, tad Anitas Ozolas

Tikai trīs reizes
gadā Salacu var
šķērsot, ejot pa
tilta brauktuvi.
Viena no tām ir
Masku festivāla
laikā!

Maskotāji
viesojas
zvejnieku sētā
Silmaļi. Tās
saimniece
Anita Emse (no
kreisās) cienā ar
zirņiem ciemiņus
no Igaunijas

vadītā Limbažu Dienas centra teātra-mūzikas grupa un Rotas kapela no Burtnieku
novada Rencēniem.
Šogad pirmo reizi Masku festivālā piedalījās viesi no Rīgas. Krīzes centra audzinātāja Beata pastāstīja, ka paši pieteikušies, jo gribējies paskatīties, kā gatavojas
Meteņiem, kā taisa maskas, un kārtīgi
izālēties. - Pirms braukšanas šurp bērni
un jaunieši domāja, ka šādā festivālā viss

notiek kā ballēs - greznās kleitās, ar seju
pusmaskām - nu, kā rāda filmās par karnevāliem Itālijā. Paši gatavojot maskas, šujot
un piedaloties, bērni saprata, kāda ir patiesā maskošanās. Jauniešiem patika, viņi
daudz ko iemācījās, un mēs noteikti būsim
klāt arī nākamajā gadā, - viņa solīja.
Pusnaktī Jahtu laukumā pie bākas notika festivāla noslēguma rituāls - Garās
sievas sadedzināšana. - Masku festivāls

Salacgrīvā kļuvis par tradīciju, un mēs lepojamies, ka uz Salacgrīvu brauc tuvi un
tāli viesi. Ticiet vai ne, bet tas ir brīnišķīgi,
ka esam visi kopā. Tie, kuri kopj maskošanās tradīcijas Latvijā un ārzemēs, jau
zina - to spēku, ko dod maskošanās, nevar
salīdzināt ne ar ko, - uzsvēra festivāla organizētāja Zenta Mennika.

IEDZĪVOTĀJU SAPULCES SALACGRĪVAS NOVADĀ

Ilga Tiesnese

Tikšanās ar novada domes vadību un speciālistiem, ciema vecāko vēlēšanas
l
l
l
l

27. februārī 17.00
4. martā 17.00
5. martā 17.00
6. martā 15.00

Ainažu kultūras namā
Liepupes zinību centrā
Tūjas zinību centrā
Lauvu tautas namā

l
l
l
l

9. martā 17.00
10. martā 17.00
12. martā 17.00
13. martā 16.00

Korģenes saieta namā
Svētciema saieta namā
Salacgrīvas kultūras namā
Kuivižos - SIA Baņķis
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Par Rail Baltica

2. martā Salacgrīvas kultūras namā notiks projekta Rail Baltica - Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa
infrastruktūras līnijas Rail Baltica - būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN)
sākotnējā sabiedriskā apspriešana.
Rail Baltica mērķis ir integrēt Baltijas
valstis Eiropas dzelzceļu tīklā un aptver
četras Eiropas Savienības valstis - Poliju,
Lietuvu, Latviju un Igauniju, netieši arī
Somiju, pagarinot maršrutu ar savienojumu Tallina - Helsinki. Projekta laikā taps
elektrificēta jaunbūvējama divceļu dzelzceļa līnija gan pasažieru, gan kravas vilcienu
kombinētajai satiksmei. Paredzētā darbība
iekļauj: dzelzceļa infrastruktūras līnijas
Rail Baltica būvniecību Latvijas teritorijā
no Igaunijas robežas līdz Lietuvas robežai,
t.sk. nodrošinot Eiropas standarta platuma
dzelzceļa infrastruktūras pieslēgumu Rīgas
pasažieru stacijai un starptautiskajai lidostai Rīga, citas saistītās infrastruktūras (kravu un pasažieru termināļi, apkopes punkts,
depo u.c.) būvniecību, dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica energoapgādes
būvi un citas infrastruktūras pārbūvi šķērsojumu vietās (ceļi, gāzes vadi, utt.).
Rail Baltica izbūve notiks Salacgrīvas,
Limbažu, Sējas, Inčukalna, Ropažu, Garkalnes, Stopiņu, Salaspils, Ķekavas, Iecavas, Bauskas, Baldones, Mārupes, Olaines
novadā un Rīgā.
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs uzskata, ka šobrīd
nav īstas skaidrības par projekta izpēti:
- Mūsu spēkos nav lemt par to, būt vai nebūt
šim dzelzceļam. Mūs interesē, kā varētu to
izmantot. Šī būs pirmā sabiedriskā apspriešana, bet nekur nav pieejams pētījums par
dzelzceļa ietekmi uz kopējo infrastruktūru,

uz apkārtējām teritorijām, to, kādas izmaiņas šī projekta realizācija nesīs kopumā.
Uz šiem jautājumiem neviens konsultants
nav atbildējis. Cik tālu no pilsētas jābūt
stacijai, lai tā būtu racionāli izmantojama
vietējiem pārvadājumiem? Tik daudz mums
ir zināms, ka satiksmes intensitātes ziņā
reģionālajiem pārvadājumiem to var izmantot. Ja trase nav pietiekami tuvu citām
apdzīvotām vietām, vienīgi Salacgrīvai, tas
mums arī nav izdevīgi. Neviens netaisīs vietējo pārvadājumu līniju Salacgrīva - Rīga!
Ir vajadzīgi klienti, kas šos vilcienus piepilda. Ja pārējās teritorijas izslēdz šo trasi no
savām apdzīvotajām teritorijām, tad mums
tas nav izdevīgi.
Grūti pateikt, cik mūsu ieteikumus ņems
vērā, bet iedzīvotājiem ir jāiesaistās apspriešanā un plānošanā, pretējā gadījumā
tiks pieņemts mazākuma viedoklis. Ir jārunā speciālistiem - plānotājiem, ekspertiem,
kas šo lietu ir pētījuši, kuri skatās, kā attīstās infrastruktūra, kas notiek ar satiksmi,
kas ar iespējamiem industriālajiem parkiem un uzņēmējdarbības attīstību. Lemšana par vietējiem pārvadājumiem ir mūsu
valsts kompetencē, Eiropas Savienība nevienā brīdī par tiem nerunās.
Novada domes priekšsēdētāja vietnieks
attīstības jautājumos Jānis Cīrulis apliecina: - Pašvaldības viedoklis par «Rail Baltica» ir atkarīgs no tā, ko saka projekta
realizētāji un konsultanti. Ja būs vietējie
pārvadājumi, tas nozīmē attīstību, šādā
gadījumā dzelzceļa līnijai ir jābūt tuvāk
pilsētai, un Rīgā mēs varētu nokļūt stundas
laikā. Savukārt, ja pieturas ir tikai Pērnavā
un Rīgā, šis projekts nes mums zaudējumus
un novadu sašķeļ.
Ilga Tiesnese

Sākta Rail Baltica trases
sākotnējā sabiedriskā
apspriešana
Kopš 13. februāra pieejami Eiropas
standarta platuma publiskās
lietošanas dzelzceļa infrastruktūras
līnijas Rail Baltica sabiedriskajai
apspriešanai paredzētie materiāli kartes, kur redzama Rail Baltica
dzelzceļa trase un tās variantu
novietojums, kā arī informācija par
paredzēto darbību un ietekmes uz vidi
novērtējuma procedūru.
Februārī un martā 15 Latvijas pašvaldībās, kuras nākotnē skars Rail Baltica trase,
notiks sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes. Iedzīvotāji un pašvaldības
tiks aicināti izteikt savus priekšlikumus,
lai tos ietekmes uz vidi novērtējuma gaitā
izvērtētu un izpētes darba rezultātā noteiktu optimālo trases novietojuma variantu.
Iepriekš veiktā izpētes darba rezultātā
noteikts, ka Rail Baltica trase Latvijas teritorijā šķērsos Salacgrīvas, Limbažu, Sējas, Inčukalna, Ropažu, Garkalnes, Stopiņu, Salaspils, Ķekavas, Iecavas, Bauskas,
Baldones, Mārupes, Olaines novadu un
Rīgu.
No 13. februāra ar informāciju var iepazīties novadu pašvaldībās, kā arī tīmekļa vietnēs www.sam.gov.lv, www.railbaltica.info, www.environment.lv, www.vpvb.
gov.lv/ivn/projekti, kā arī minēto pašvaldību tīmekļa vietnēs. Informācija par
sākotnējo sabiedrisko apspriešanu tiks
publicēta vietējos laikrakstos un atkārtota informācija katras pašvaldības izdotajā
laikrakstā. Individuāli tiks informēti tie
nekustamo īpašumu īpašnieki vai valdītāji, kuru nekustamos īpašumus skar vai kas
robežojas ar paredzētās darbības teritoriju.
Piedāvātie sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmju laiki saskaņoti ar
vietējām pašvaldībām. Kopumā plānots
16 sanāksmju, lai aptvertu plašāku iedzīvotāju skaitu. Katrā no novadu sanāk
smēm interesentus informēs par visu pro-

jektu kopumā, kā arī akcentējot konkrēto
novadu.
Lai informētu minēto novadu iedzīvotājus, 70 000 eksemplāru tiks izdots
Rail Baltica informatīvais biļetens. To
piegādās iedzīvotājiem viņu dzīvesvietu
pastkastītēs vai arī nodrošinās tā publisko pieejamību kopā ar pašvaldību izdoto
ikmēneša laikrakstu. Biļetenā ietverta gan
vispārīga informācija par Baltijas valstu
kopprojektu, veidojot Eiropas standarta
platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica trasi, gan detalizētāks projekta realizācijas
laika grafiks un darbu norise.
Kopumā sākotnējai sabiedriskajai apspriešanai noteikts pagarināts, 32 dienu,
periods, kas noslēgsies 15. martā. Šajā laikā ikviens aicināts iepazīties ar paredzēto
darbību un nosūtīt rakstiskus priekšlikumus un komentārus Vides pārraudzības
valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga,
LV-1045, www.vpvb.gov.lv, norādot, kas
jāņem vērā, veicot ietekmes uz vidi novērtējumu.
Arnis Skrastiņš, pilnsabiedrības RB
Latvija Izpētes projekta vadītājs: - Veicot
iespējamās trases izpēti, mūsu mērķis bija
izvēlēties videi un iedzīvotājiem draudzīgu trases novietojumu. Sākotnējā ietekme
uz Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas
teritorijām bija 93 ha apjomā, tagad tā
samazināta, Latvijas teritorijā skarot vien
5 ha. Tāpat esam maksimāli attālinājuši
trasi no jau apdzīvoto vietu tiešas skaršanas. Ceru, ka, izprotot trases nozīmību
Baltijas un Eiropas kontekstā, spēsim rast
Baltijas kopprojekta «Rail Baltica» attīstībai labvēlīgu risinājumu.
Paredzētās darbības sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks Limbažu
novada pašvaldības lielajā zālē Rīgas ielā
16, Limbažos, Limbažu novadā 2. martā
plkst. 11 un Salacgrīvas kultūras namā
Ostas ielā 3, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 2. martā plkst. 17.
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Autobusu maršruts uz Eiropas standarta
platuma publiskās lietošanas dzelzceļa
infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības
sākotnējo sabiedrisko apspriešanu, kas notiks
Salacgrīvas kultūras namā Ostas ielā 3, Salacgrīvā,
Salacgrīvas novadā 2. martā plkst. 17
Liepupe
15.25. - Liepupes pagasta Dunte (pie veikala) – 15.30 - Mežgravas –
15.45 - Liepupes skola – 16.00 - Mežmaļi – 16.10 - Tūjasmuiža –
16.15 - Tūjas klubs – 16.25 - Tūja – Vecmuiža – 16.40 - Vitrupes tilts –
16.45 - Svētciems (autobusa pietura) – 16.50 - Salacgrīva
Ainažu pagastā
16.10 - Mērnieki – Šalkas - Jostiņi – 16.25 - Ainaži (autoosta) –
16.35 - Kuiviži pie kluba – 16.45 - Salacgrīva
16.35 - Korģene
16. 35 - Lauvas
Pēc sabiedriskās apspriešanas (20.00 vai 21.00) tādi paši maršruti atpakaļ.

Informācija par paredzētās darbības
ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN)
sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība.
Ierosinātājs: LR Satiksmes ministrija, reģistrācijas Nr. 90000088687.
Iespējamās paredzētās darbības vietas: Salacgrīvas, Limbažu, Sējas, Inčukalna, Ropažu,
Garkalnes, Stopiņu, Salaspils, Ķekavas, Iecavas, Bauskas, Baldones, Mārupes, Olaines novads
un Rīga.
Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2014. gada 29. oktobra lēmums
Nr. 487.
Paredzētās darbības apraksts: Paredzētā darbība ir elektrificēta jaunbūvējama divceļu
dzelzceļa līnija gan pasažieru, gan kravas vilcienu kombinētajai satiksmei. Paredzētā darbība
iekļauj: dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecību Latvijas teritorijā no Igaunijas robežas līdz Lietuvas robežai, t.sk. nodrošinot Eiropas standarta platuma dzelzceļa infrastruktūras pieslēgumu Rīgas pasažieru stacijai un starptautiskajai lidostai Rīga, citas saistītās
infrastruktūras (kravu un pasažieru termināļi, apkopes punkts, depo u.c.) būvniecību, dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica energoapgādes būvniecību, citas infrastruktūras pārbūvi
šķērsojumu vietās (ceļi, gāzes vadi, utt.).
Iespējamie alternatīvie risinājumi:
l A alternatīva - dzelzceļa infrastruktūras līnija Rail Baltica, kas sākas pie Igaunijas/Latvijas
robežas, turpinās caur Salacgrīvas, Limbažu, Sējas, Inčukalna, Ropažu, Garkalnes, Stopiņu,
Salaspils novadu, Rīgu, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Baldones, Iecavas, Bauskas novadu līdz
Latvijas/Lietuvas robežai,
l A’ alternatīva - dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica posms Limbažu novadā, kas
nesakrīt ar A un B alternatīvu,
l A’’ alternatīva - dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica posms Rīgā, kas nesakrīt ar
A alternatīvu,
l B alternatīva - dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica posmi Salacgrīvas, Limbažu,
Sējas, Baldones, Iecavas, Bauskas novadā, kas nesakrīt ar A alternatīvu.
Informācija par pārrobežu ietekmi: paredzētajai darbībai ir iespējama pārrobežu ietekme, ņemot vērā tās mērogu un realizācijas mērķi.
Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:
l LR Satiksmes ministrijā darba laikā - Gogoļa ielā 3, Rīgā, tīmekļa vietnē www.sam.gov.lv;
l pilnsabiedrības RB Latvija tīmekļa vietnē www.railbaltica.info un SIA Estonian, Latvian &
Lithuanian Environment tīmekļa vietnē www.environment.lv;
l Vides pārraudzības valsts birojā darba laikā - Rūpniecības ielā 23, Rīgā, tīmekļa vietnē
www.vpvb.gov.lv;
l Salacgrīvas novada domē Smilšu iela 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.salacgriva.lv.
Paredzētās darbības sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks Salacgrīvas kultūras
namā Ostas ielā 3, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 2. martā plkst. 17.
Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 15. martam Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045, tālrunis 67321173, fakss
67321049, www.vpvb.gov.lv.
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Pirmklasnieku 100 dienu svinības

13. februārī Krišjāņa Valdemāra
Ainažu pamatskolā pulcējās Salac
grīvas novada skolu 56 pirmklasnieki,
lai svinētu svētkus - skolā pavadītās
100 dienas. Uz savām svinībām pirmklasnieki bija uzaicinājuši suni Funi no
Imanta Ziedoņa Krāsainajām pasakām.
Tas ļoti vēlējās uzzināt, ko var iemācīties simts dienās un vai simts - tas ir
daudz.

Atklājot 100 dienu pasākumu, Krišjāņa
Valdemāra Ainažu pamatskolas direktores
vietniece audzināšanas darbā un sākumskolas skolotāja Daiga Tomsone aicināja
pirmklasniekus kārtīgi atpūsties un priecāties kā īstā jubilejā. Mājas saimnieki
saviem viesiem no Liepupes un Salac
grīvas vidusskolas bija sarūpējuši īpašās
100 dienu piespraudes. Vislielākais prieks
par piespraudi, šķiet, bija sunim Funim,
kurš ne tikai iepazinās ar mazajiem gaviļniekiem, bet viņus kārtīgi izkustināja,
izdancināja un pārbaudīja arī skolotāju
zināšanas.
Lai saviem vienaudžiem kaimiņu skolā
parādītu, kas iemācīts un apgūts no jauna,
katras skolas pirmklasnieki bija sagatavojuši priekšnesumu. Īpaši atbilstoša bija
mazo liepupiešu dziedātā Didža Rijnieka
dziesma Visi kopā, kuras vārdi Cik pasaule liela, bet Latvija maza, cik Latvija liela,
bet skolas nams mazs, cik skola ir liela!
Vai es esmu mazs? Nē, es esmu liels un
zinu to pats! pastāstīja daudz.
Liepupes vidusskolas direktore Arta
Rubeze par pirmklasnieku 100 dienām
sacīja: - Tas ir tāds adaptācijas periods,
kad bērni iemācījušies lasīt, rakstīt, kā
arī rēķināt simta apjomā, mācās saistīto pierakstu un ir visādā ziņā gudri, viņi
pieraduši pie skolas un ir savas zemes
patrioti. Šobrīd viņa aizvieto 1. klases
audzinātāju un ar pilnu atbildību teic, ka
sākumskolas skolotājiem ir visgrūtākais
un reizē arī visskaistākais darbs visā skolā. Liepupes vidusskolas 1. klasē šogad ir
14 audzēkņu - 7 zēni un 7 meitenes. - Kārtīgs deju kolektīvs! - uzteic Arta. Visiem
pirmklasniekiem Liepupes vidusskolas
direktore vēlēja nepazaudēt bērnišķīgu-

Salacgrīvas novada pirmklasnieku un skolotāju jautrā kopbilde ar suni Funi

mu, pirmreizīgumu un brīnumu, nezaudēt
ticību saviem spēkiem.
Desmit mazo ainažnieku audzinātāja
D. Tomsone ir pārliecināta, ka viņi pilnībā
ir iejutušies skolas kolektīvā un atliek vien
strādāt.
Savukārt Salacgrīvas vidusskolas skolotāja Lolita Valaņina pateicās kolēģiem,
kas pirms četriem gadiem atbalstīja viņas
ideju par 100 dienu svinību organizēšanu
mazajiem. Tagad tas kļuvis par novada
pasākumu un nākamgad mazie pirmklasnieki un viņu skolotāji tiksies Liepupes
vidusskolā, lai svinētu 100 dienu svinību
piekto jubileju.
Salacgrīvas vidusskolā šogad ir divas pirmās klases, kopā 32 skolēni 1.a klases audzinātāja ir L. Valaņina, bet

1.b klasi audzina skolotāja Evija KosīteViļķina. Skolotāja Lolita uzsvēra: - Tikai
divas sociālās grupas mūsu valstī svin
100 dienu svinības - tie ir Saeimas deputāti un pirmklasnieki. Šodien mēs, tāpat kā
valdība, atskatāmies uz 100 dienās paveikto. Esam iemācījušies saskaitīt, atņemt,
skaitīt līdz simtam, lasīt, rakstīt, uzvesties,
būt godīgiem, līdzjūtīgiem, saprotošiem
un draudzīgiem. Šo svinību tradīciju mēs
noteikti turpināsim. Tā ir iespēja satikties,
parunāties, kopīgi atpūsties un iepazīties
gan skolēniem, gan skolotājiem. Viņa
pirmklasniekiem vēlēja būt tikpat mīļiem,
sirsnīgiem, izpalīdzīgiem un draudzīgiem,
kādi viņi atnāk uz skolu 1. septembrī. Lai
nepazūd mācīšanās prieks. Puspajokam,
pusnopietni skolotāja teica: - Manējie

būtu gatavi nākt uz skolu arī brīvdienās un
brīvlaikā, tik ļoti viņiem šobrīd patīk skolā, viņi ir ļoti mīļi, sirsnīgi, līdzjūtīgi, izpalīdzīgi un organizēti, prieks par viņiem.
Salacgrīvas novada pirmklasnieku
100 dienu svinības ar ballīti Krišjāņa Valdemāra Ainažu skolas zālē vēl nebeidzās.
Bērni kopā ar skolotājām devās iepazīt
Ainažus - salacgrīvieši uz ugunsdzēsības
muzeju, bet liepupieši uz Ainažu jūrskolas
muzeju.
Novada pirmklasnieku svētkus Ainažu
skola organizēja pirmo reizi, un skolotāja
Daiga teic lielu paldies vecāko klašu skolēniem un biedrībai Vecāki Ainažu jaunatnei par palīdzību šo svētku rīkošanā.
Ilgas Tiesneses
teksts un foto

2014. gads Salacgrīvas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
Aizvadītajā gadā Salacgrīvas novada
Dzimtsarakstu nodaļā dzimšanas reģistrā
izdarīts 41 ieraksts. No jaundzimušajiem
17 ir meitenes, 24 - zēni. Pirmais reģistrētais novadnieks bija 2013. gada nogalē dzimušais liepupietis.
Meitenēm doti vārdi Adriāna, Amanda, Annika, Elizabete, Enija, Gabriela (2),
Keita, Keitija, Kitija Rebeka, Lavīnija,
Linda, Monta, Nele, Rebeka Dace, Sāra,
Viktorija. Reģistrēto puišu vārdi ir Adrians,
Aleksandrs, Augusts, Daniels, Demīds,
Dominiks, Eduards Jānis, Emīls, Gabriels,
Gabriels Artūrs, Jānis (3), Jēkabs, Kaido,
Kārlis, Krišjānis, Mārcis, Mārtiņš, Rivo,
Rojs, Sandis, Tomass, Valters.
Ar paternitātes atzīšanu reģistrēti
22 bērni, bez ziņām par bērna tēvu - viens.
Pērn Dzimtsarakstu nodaļā nav iesniegts
neviens trīspusējs paternitātes atzīšanas iesniegums. Visvairāk jaundzimušo mīt Salacgrīvā. Pirmdzimto bērniņu sagaidījušas
17 māmiņas, tajā skaitā arī dvīņu māmiņa, kurai meitiņas piedzimušas ar minūtes
starpību. 2014. gads ar dvīņu meitenēm
Adriānu un Gabrielu ir iepriecinājis Salacgrīvā mītošo ģimeni. Trešo reizi jānosauc
skaitlis 17 - tik māmiņām reģistrēti otrie
bērni. Kā trešie savām māmiņām piedzimuši pieci bērni, ceturtie - tikai divi. Visvairāk reģistrēti janvārī, augustā, septembrī un novembrī dzimušie. Bērni dzimuši
19 - 42 gadus sasniegušām sievietēm. Tēvu
vecuma robeža ir no 21 līdz 46 gadiem.

Visiem bērniem, kuru dzimšana reģistrēta Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu
nodaļā, tiek dāvināti dzimšanas apliecības
vāciņi ar novada ģerboni un Ainažu biedrības Dzintarlāse sarūpētie Agras Jēgeres
adītie zeķu pāri. Ar savām adītajām dāvanām mazajiem Agras kundze iepriecina jau
trešo gadu.
* * *
Apkopojot statistiku par reģistrētajām
laulībām, jāsecina, ka to skaitam ir tendence pieaugt. Pieaugumu dod citu novadnieku vēlme noslēgt laulību mūspusē. Novadā
2010. gadā reģistrēta 21 laulība, 2011. ga
dā - 26, 2012. gadā - 15, 2013. gadā - 35
un 2014. gadā - 40. Pērn no tām baznīcā
noslēgtas 3, visas Liepupes evaņģēliski
luteriskajā draudzē. Pagājušajā gadā mūsu
novadā jāvārdu teica līgava no Norvēģijas
un līgavaiņi no Vācijas un Lietuvas. Visvairāk laulātiesgribētāju piejūras novadā
bija rīdzinieki - 12 līgavaiņu un 17 līgavu.
Salacgrīvas novadā vīra godā iegāja arī
līgavaiņi no Bauskas, Babītes, Salaspils,
Cesvaines, Dobeles, Ķekavas, Limbažu,
Siguldas, Krimuldas, Olaines, Daugavpils
novada, savukārt līgavas pārstāvēja Lielvārdes, Engures, Alojas, Salaspils, Aizkraukles, Carnikavas, Siguldas, Ķekavas
un Olaines novadu. Mūsu novadnieki bija
11 līgavu un tikpat līgavaiņu.
Kā svinīgas tika pieteiktas 28 laulību
reģistrācijas. Pēc pāru vēlmes laulības tika
noslēgtas arī kabinetā bez svinīgas ceremo-

nijas, tikai liecinieku klātbūtnē parakstot
laulības reģistra ierakstu.
24 pāri laulībā stājās pirmo reizi. Laulību pieredze, neskaitot atraitņus, ir bijusi
gan 10 vīriešiem, gan 10 sievietēm. Piecos
gadījumos abiem laulājamiem tika reģistrēta atkārtota laulība. Otrajā laulībā stājušies
8 vīrieši un 7 sievietes, trešajā - 1 vīrietis
un 2 sievietes, ceturtajā - pa vienam vīrietim un sievietei. Jaunākais līgavainis - 25,
vecākais - 59 gadus vecs, savukārt līgavas
bija 22 - 55 gadus vecas. Noslēdzot laulību,
vīrieši uzvārdus nav mainījuši. Savukārt
3 sievietes paturēja savu pirmslaulības uzvārdu.
Diemžēl gada laikā 14 agrāk veiktajos
laulības reģistra ierakstos izdarīta atzīme
par laulības šķiršanu. Pie notāra laulība
šķirta 11 gadījumos, tiesā - 3.
* * *
2014. gadā Salacgrīvas nodaļā reģistrēti 56 miršanas fakti (2013. gadā - 60),
bet šis skaitlis neparāda kopējo mirušo
novada iedzīvotāju skaitu, jo reģistrāciju
var veikt jebkurā nodaļā Latvijā. Pieci no
reģistrētajiem bija citu novadu iedzīvotāji.
Apkopojot Iedzīvotāju reģistra datus, mirušo novadnieku skaits sasniedz 116. No
reģistrētajiem aizsaulē aizgājušajiem bija
26 sievietes un 30 vīriešu. Jaunākais no
mirušajiem bija 39 gadus vecs vīrietis, bet
visgarāko mūžu bija piedzīvojusi 99 gadīga sieviete. Demogrāfiskā bilance novadā
joprojām ir ar negatīvu zīmi.

* * *
Dažādu iemeslu dēļ 17 reģistru ierak
stos izdarīti papildinājumi vai labojumi.
Atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas
apliecības izsniegtas 16 reižu. Viena persona saņēmusi atļauju mainīt uzvārdu.
* * *
Atgādinām, ka pēc bērna dzimšanas
reģistrēšanas Dzimtsarakstu nodaļā jādeklarē arī viņa dzīvesvieta. Ja nepieciešams
saņemt izziņu par bērna deklarēto dzīvesvietu, deklarēšana jāveic pie speciālista
pašvaldībā. Pirmreizēji deklarējot bērna
dzīvesvietu pie speciālista, valsts nodeva
nav jāmaksā.
Iespēja vienlaikus reģistrēt bērna dzimšanu un deklarēt bērna dzīvesvietu ir Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 1. stāvā, 107. kab.
pie Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Līgas
Zālītes (tālr. 64071979). Bērna dzimšanas
reģistrāciju varat veikt arī pie Gintas Jēkabsones (tālr. 64023933) Liepupes pagasta pārvaldē un dzīvesvietu deklarēt Liep
upes pagasta vai Ainažu pilsētas pārvaldē
pie sekretāres.
Bērna dzīvesvietu elektroniski var deklarēt arī vecāki paši, ja lieto kādu no piedāvātajām internetbankām vai elektronisko parakstu. Portālā www.latvija.lv sadaļā
Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana tas
izdarāms bez maksas.
Līga Zālīte,
Salacgrīvas novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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Koris Pernigele Austrālijas
latviešu 55. Kultūras dienās

Liepupes koris Pernigele pie Sidnejas Latviešu nama

Liepupes kora Pernigele diriģentei
Artai Zundei bija kāds sapnis, par kura
piepildīšanu viņa domāja vairāk nekā
desmit gadu. Kora dalībniekiem Arta
teica, ka pienāks laiks, kad latviešu
dziesmas Pernigele skandēs arī Austrālijā. Ja no sirds tic, ikviens mērķis ir
sasniedzams. Liels darbs vairāku gadu
garumā diriģentes vadībā tika veikts,
lai koris pilnveidotos un sasniegtu tādu
meistarības pakāpi, ka godam varētu
piedalīties konkursā un līdzās izciliem
Latvijas kolektīviem pārstāvēt Latvijas
valsti 2014. gadā Austrālijas latviešu
55. Kultūras dienās Sidnejā. Konkursu
koris izturēja.
2014. gada vasarā koris saņēma oficiālu
ielūgumu doties uz Austrāliju. Sapnis bija
pārvērties īstenībā. Milzīgs prieks un lepnums mijās ar domām, vai paspēsim laikus
sagatavot repertuāru daudzajiem Kultūras
dienu pasākumiem.
Austrālijas latviešu 55. Kultūras dienu
moto bija Caur pagātni uz nākotni, tāpēc
bija novitātes scenārijā: blakus tradici
onālajiem pasākumiem (tautas deju uzvedumam, kopkora koncertam) bija dažādas
izstādes, īsfilmu konkurss Pīrāgs, atklāšanas koncerta visi skaņdarbi bija komponēti speciāli šim pasākumam. Autori - jauni,
daudzsološi latviešu izcelsmes komponisti,
kuri jau kļuvuši pazīstami.
Pernigelei atklāšanas koncerta noslēgumā bija jādzied jaunās komponistes E. Mačēnas dziesma Noriet saule vakarā. Pēc
dziesmas pustumsā ilgi valdīja klusums un
neskanēja aplausi - tik saviļņoti bija gan
klausītāji, gan mēs, izpildītāji… Korim

bija jādzied arī garīgās mūzikas koncertā,
lielajā kopkora koncertā, dievkalpojumā.
Jāpiemin, ka turienes latviešu draudzi vada
izbijis liepupietis Raimonds Sokolovskis,
tāpēc šis svētbrīdis bija īpašs arī mācītāja
ģimenei. 1. janvārī Latviešu namā Pernigele atskaņoja savu koncertu divās daļās.
Atsaucība bija milzīga, dažas dziesmas
publika klausījās, stāvot kājās.
Iepazīstot Austrālijas latviešu ģimenes,
pārliecinājāmies, ka viņiem ļoti būtiska ir
latvietība un tās kopšana. Mēs apbrīnojām
un priecājāmies par viņu kopto un skaisto
latviešu valodu, par brīnišķīgajiem tautastērpiem, par to, ka viņi uz šiem svētkiem
sabrauc no visa plašā kontinenta, lai apliecinātu savu latvietību. Viss milzīgais organizatoriskais darbs Sidnejā notika brīvprātīgi
un bez atalgojuma, algu nesaņēma neviens.
Viņu nesavtība mūsos izraisīja visdziļāko
cieņu. Arī saikne ar Latviju viņiem ir ļoti
svarīga, tāpēc tiek uzaicināti kolektīvi no
Latvijas. Vairākas reizes ciemos braukuši
Laimas muzykanti un diriģenti I. Teterov
skis un I. Cinkuss. Arī šoreiz viņi priecēja
sabraukušos viesus. Nenoliedzami, piedalīšanās šajās Kultūras dienās kora dalībniekiem bija garīga pilnveidošanās, neatsverama pieredze un sirsnības pilnas tikšanās
vairāku nedēļu garumā.
Esot tik tālajā kontinentā, protams, iepazinām Austrāliju. Baudījām turienes dabu,
apmeklējot gan eksotisko botānisko dārzu Sidnejā, gan Zilos kalnus, kas tīti zilā
dūmakā. Tā rodas no eikaliptu koku eļļas
izgarošanas. Atpūtāmies skaistajās pludmalēs okeāna daudzajos līcīšos, apbrīnojām
turienes kokus un puķes. Ūdensiemītnieku
valsti iepazinām gan milzīgajā akvārijā, kur

aiz stikla sienas tuvu tuvu peldēja, piemēram, haizivis, gan, apmeklējot zivju tirgu,
kur varēja nopirkt un arī nobaudīt, liekas,
visus okeāna iemītniekus.
Dzīvniekus iepazinām zoodārzā un reptiļu parkā, kur varēja samīļot gan koalas,
gan ķengurus, tāpat bija iespēja redzēt, kā
baro krokodilus un kā iegūst čūsku indi.
Vairāki devās okeānā vērot delfīnus.
Priecājāmies par skaisto Sidnejas operu daudzo debesskrāpju pakājē gan dienas
laikā, gan skatot to krāšņi izgaismotu naktī.
Pie operas baudījām neaprakstāmo Jaungada salūtu, kas daudziem kora dalībniekiem
atmiņā palicis kā viens no spilgtākajiem iespaidiem.
Neizpalika arī muzeju apmeklējumi bijām īstā milzīgā zemūdenē, seno laiku
burukuģī, iepazinām Austrālijas vēsturi,
aborigēnu kultūru, augu un dzīvnieku valsti, derīgo izrakteņu klāstu, redzējām dinozauru skeletus dabīgā lielumā. Slavenības
apskatījām Tiso muzejā, saulrietu vērojām
virs Sidnejas debesskrāpjiem TV tornī un
vēl, un vēl...
Katram kora dalībniekam savi iespaidi,
bet kopā trīs nedēļu garumā prieks un gandarījums par padarīto darbu, kopā redzēto
un piedzīvoto. Kora vārdā paldies diriģentei A. Zundei , kormeistarei L. Liedskalniņai, koncertmeistarei S. Bokai, visām
latviešu ģimenēm, kas par mums rūpējās
Sidnejā, personīgi J. Čečiņa kungam, paldies mūsu labvēļiem Latvijā - Salacgrīvas
novada domei, Salacgrīvas Nord terminal,
maiznīcai Lielezers un SIA Lauga un vietējiem uzņēmējiem.
Kora «Pernigele» vārdā Inta Balode

Pie Zilajiem
kalniem,
kas tīti zilā
dūmakā. Tā
rodas no
eikaliptu
koku eļļas
izgarošanas

No laikraksta «Latvietis
Austrālijā»

Jaungada dienas
dāvana Pernigeles
koncerts Sidnejas
Latviešu namā
Divdesmit piecas balsis var uzskatīt
knapi par kamerkori, taču Liepupes koris
Pernigele nebaidās savā repertuārā uzņemt lielas, varenas dziesmas. Vajadzīga drosme un uzņēmība, lai nodziedātu
Gaismas pili vai Lauztās priedes. Savā
Kultūras dienu (KD) koncertā Pernigele
ar savām jaunām, dzidrām balsīm teicami veica ne tikai šos latviešu kormūzikas
stūrakmeņus, bet pierādīja savas spējas
arī latviešu tautasdziesmu aranžējumos
lirikā un citu tautu baznīcas mūzikā.
Koncerta programma izcēlās ar savu
dažādību. Koris dziedāja latviešu, latgaliešu un latīņu valodā; dažādību ieviesa
Līgas Liedskalniņas solo dziesmas un
iespēja parādīt savu diriģēšanas māku;
Bortņanska un Bruknera baznīcas dziesmās koris parādīja savu lirisko pusi.
Tautasdziesmu aranžējumi - gan pazīstami, gan gluži sveši - iepriecināja ar savu
vienkāršo latviskumu. Netrūka arī pa
modernākam ritmam. Dzirdējām trīs pavisam jaunas dziesmas, kas komponētas
pirms gada, lai atzīmētu kora 110 gadu
pastāvēšanas jubileju ar Valta Pūces mūziku un Jāņa Petera dzeju.
Par tīro, dzidro skaņu var pateikties
kora visumā gados jaunajam sastāvam
un mīlīgās diriģentes Artas Zundes neatlaidīgajam darbam. Starp kori un diriģenti jūtama liela mīlestība un uzticība,
un, protams, jo vairāk koris dzied bez
notīm, jo labāks kontakts ar diriģenti.
Sarežģītos klavieru pavadījumus meistarīgi veic Solveiga Boka, vajadzības brīdi
veikli pārvietodamās no kora altu rindām
uz klavieru soliņu. No sirds apbrīnoju
šo pavadītāju, jo daži pavadījumi (pati
ar savām acīm redzēju) rakstīti gandrīz
nesalasāmā rokrakstā, atgādinot nošu
papīru, kur daudzas mušas atstājušas savus suvenīrus (!). Jābrīnās, ka viņa starp
daudziem citu instrumentu un kora nošu
un vārdu rindu skricelējumiem varēja izlobīt savu klavieru partiju, taču nekas viņas spēlē neliecināja par jebkādām grūtībām. Apbrīnojams talants un laba skola!
Pieteikdams programmu, Jānis Atis
Krūmiņš īsumā atstāstīja kora vēsturi.
Ar nelieliem pārtraukumiem koris pastāv
jau 110 gadu, līdzi ciezdams visām latviešu tautas nebaltām dienām: kariem,
okupācijām, izsūtīšanām utt. Būtu interesanti zināt, cik dziedātāju šai laika posmā
kuplinājuši kora rindas un dziedājuši slavas un mīlestības dziesmas savai tautai
un dzimtenei.
Programma beidzās ar Mediņa vareno Tev mūžam dzīvot, Latvija, ko publika noklausījās, kājās stāvot, un iemīļoto
un cerības pilno Vītola Gaismas pili.
Pēc bagātīgās programmas dziedātājiem
varētu piedot, ja piedevai vairs nebūtu
spēka, taču koris parādīja savu izturību
un savaldību ar Lūcijas Garūtas mierīgi
plūstošo Mūsu Tēvs debesīs no kantātes
Dievs, Tava zeme deg. Lai neviens nemēģina iestāstīt, ka skaļās, viscaur spēcīgās
dziesmas ir grūtāk nodziedāt! Publika šo
piedevu noklausījās gandrīz vai aizturētu
elpu, un, dziesmai beidzoties, aizkustinājums izpaudās pailgā klusumā, pirms
sākās brāzmaini aplausi. Pirmā mirklī
likās, ka koncerta varenās beigas nevajadzēja tā notušēt, bet pārdomu brīdis
pārliecina un atgādina, ka tā tomēr ir
visu mūsu vēlme, domāta kā svētība un
lūgšana visai latviešu tautai.
Koncerts notika ārpus KD oficiālās
programmas, pēc lielās Balles, Jaungada
dienas, 1. janvāra, pēcpusdienā. Kaut nu
visiem klausītājiem viss gads būtu tikpat
skaists kā šī pirmā diena!
Gunta R.
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Jūrkantes gada konference

12. februārī Liepupes Birzgaiļos notika
biedrības Jūrkante gada konference,
kurā piedalījās liels skaits dalībnieku.
Aptuveni 80 biedru bija sabraukuši no
visas plašās Jūrkantes teritorijas - Ainažiem, Salacgrīvas, Liepupes, Viļķenes, Pāles un Skultes.

Atklājot konferenci, biedrības Jūrkante koordinatore Dzintra Eizenberga stāstīja par iepriekšējā plānošanas periodā
paveikto un rādīja to skaitļos un bildēs.
Biedrības valdes priekšsēdētājs Ojārs
Zvejnieks pateicās valdei par paveikto
un īpašu paldies sacīja Dzintrai, savukārt
jaunajai valdei vēlēja veiksmi un izturību.
Par jaunā plānošanas perioda 2014. 2020. gadam jaunumiem stāstīja Zemkopības ministrijas Lauku attīstības fondu
atbalsta nodaļas vadītāja Andra Karlsone.
Viņa informēja, ka martā varētu pieņemt
Ministru kabineta noteikumus, tad nāks
vietējo rīcības grupu pieteikšanās, piedāvājumu un vēlmju izvērtēšana un stratēģiju rakstīšana. Jaunajā plānošanas periodā
finansējums krietni pieaugs. Iepriekšējā
perioda sākumā LEADER atvēlēja līdz
3% no Lauku attīstības programmas finansējuma, bet tagad tiek plānoti 5%,
un summa varētu vēl pieaugt. Paredzēts,
ka stratēģiju īstenošanai varētu saņemt
79 miljonus eiro.
Dace Kolesnikova pastāstīja par pētījumu, kurā izzināts dažādu sabiedrības
slāņu viedoklis par Jūrkantes veikumu
aizvadītajā plānošanas periodā. Tuvāko
mēnešu darbs varētu palīdzēt jaunās stratēģijas izveidē.

Jaunievēlētā
biedrības
Jūrkante
valde

Pēc ministrijas pārstāves stāstītā, klāt
bija konferences svarīgākais darba kārtības punkts - jaunas valdes vēlēšanas.
Jūrkantes iepriekšējā valdē bija pārstāvji
no visām administratīvajām teritorijām Ainažiem, Skultes, Pāles, Viļķenes, Liep
upes un Salacgrīvas. Arī jaunajā valdē  
būs šo teritoriju pārstāvniecība, jo, atbilstoši noteikumiem, tajā jābūt arī pašvaldības pārstāvjiem, jauniešiem un ziv-

saimniecības pārstāvjiem. Pēc kārtīgām
debatēm   un iepazīšanās ar valdes kandidātiem, balsojot pēc viena saraksta, bet
ievērojot iepriekšējos nosacījumus, valdē
ievēlēja Gitu Kārnupi un Ilzi Apeini no
Pāles, Brigitu Skujiņu un Vinetu Kalniņu
no Viļķenes, Arti Ārgali un Zintu Medni
no Skultes, Juri Zālīti un Akselu Roshofu
no Liepupes, Dagni Straubergu, Inesi Koluškinu un Tomu Bērziņu no Salacgrīvas

un Ilonu Jēkabsoni un Edžu Zvīni no
Ainažiem. Tūlīt kopā sanākusī valde par
priekšsēdētāju ievēlēja J. Zālīti.
Jauku koncertu biedrības Jūrkante
gada atskaites konferences dalībniekiem
bija sarūpējuši Liepupes dejotāji un dziedātāji, savukārt Birzgaiļu saimniece Lija
Jokste bija parūpējusies par gardu cienastu.
Ilga Tiesnese

Rezultāti novada līmeņa konkursos
Salacgrīvas novadā februāris pagāja
novada konkursu zīmē. Izglītības iestāžu
audzēkņiem bija iespēja piedalīties trīs
novada līmeņa konkursos.
Šī gada skolēnu skatuves runas un
mazo formu uzvedumu konkursa mērķis XI Latvijas skolu Jaunatnes dziesmu
un deju svētku (tie norisināsies Rīgā no
6. līdz 12. jūlijam) kontekstā izkopt skolēnos nacionālo identitāti, veicināt viņu
emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku, attīstīt un
pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību. Konkursa
pamatuzdevums bija sekmēt audzēkņu interesi par latviešu un pasaules literatūras
mantojumu, īpaši akcentējot izcilo latviešu dzejnieku Raiņa un Aspazijas daiļradi
un devumu latviešu nacionālās kultūras
veidošanā.
Konkursā, kas 9. februārī norisinājās
Salacgrīvas vidusskolā, piedalījās visu
trīs skolu audzēkņi. Liepupes vidusskolu pārstāvēja Samanta Elīna Andersone
(5. kl.) ar Raiņa Kaķenīti un M. Kļavas
Divas somas, Elva Paula Martinsone
(7. kl.) ar Aspazijas Zilo puķi un J. Klīdzēja Cilvēka bērns, Aija Gūtmane (7. kl.) ar
Raiņa Skaistā ziema un Valda Staburaga
bērniem, Amanda Krūmiņa (11. kl.) ar
Aspazijas Parastā tiesa un Alfrēda Dziļuma stāsta Meži deg fragmentu. Audzēkņus
sagatavoja pedagoģe Jautrīte Marina Liepiņa. Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolu pārstāvēja Amīna Sulimane (1. kl.)
ar Raiņa Sludinājums avīzē un Latviešu
tautas pasaku Lapsa sludina draudzību
(pedagoģe Daiga Tomsone), Dace Jaunbalode (3. kl.) ar Aspazijas Dadzīti un
Žaņa Grīvas Pasaku par Diegabiksi, Nikija Pabērza (3. kl.) ar J. Osmaņa Mana
māsa un Vika Sarežģīto zvirbulēnu (abu
audzēkņu ped. - Simona Oga), Liāna Arta
Persidska (4. kl.) ar M. R. Viļķina Sapni
un A. A. Orlovskas Sveika, māmiņ! (ped.
Egita Repele). Salacgrīvas vidusskolu pārstāvēja Madara Metuse (1. kl.) ar
A. Gobas Prieks par ziemu un latviešu tautas pasaku Kumeļa perēšana (ped. Lolita
Valāņina), Liene Muciņa (2. kl.) ar Raiņa

Kaķenīti un E. Blaitonas Slavenais pīlēns
Tims (ped. Baiba Runce), Elīna Stalte
(6. kl.) ar Aspazijas autobiogrāfiju Zila
debess zelta mākoņos un Debesu ģeogrāfija, Beāte Matisone (8. kl.) ar Aspazijas
Vētras laikmetā un M. Kvites Snieg
(ped. Inese Jerāne), Amanda Melnalksne
(11. kl.) ar I. Ziedoņa Tik tiešs… un V. Belševicas stāsta Baltā sieva fragmentu, Annija Pabrika (11. kl.) ar Aspazijas Kur? un
I. Indrānes miniatūru Zvaigžņu fragments,
Guna Brenda Pogule (11. kl.) ar Aspazijas Magoni un I. Treiles romāna Princese
atver acis fragmentu (visu trīs audzēkņu
ped. - Ingūna Ādmīdiņa).
Salacgrīvas novada skolēnu skatuves
runas un mazo formu uzvedumu konkursa dalībnieku sniegumu vērtēja žūrija: tās
priekšsēdētāja - Salacgrīvas novada izglītības speciāliste Antra Paegle, komisijas
locekļi - Salacgrīvas kultūras nama direktore Pārsla Dzērve, Ainažu kultūras nama
mākslinieciskās daļa vadītājs Zintis Sārs,
Liepupes vidusskolas direktores vietniece
mācību darbā Ira Janiša un Salacgrīvas
vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā Inta Cirša. Audzēkņu sniegums tika vērtēts pēc šādiem kritērijiem:
domas atklāsme un runas loģika, spilgtu
priekšstatu, gleznu esamība un atklāsme,
kontakts ar klausītāju, skaidra dikcija un
artikulācija un repertuāra atbilstība runātājam.
II kārtas konkursam Vidzemes reģionā
1. klašu grupā tika izvirzīta Amīna Sulimane, 2. - 3. klašu grupā Nikija Pabērza,
4. - 6. klašu grupā Elīna Stalte, 7. - 9. klašu grupā Elva Paula Martinsone, 10. 12. klašu grupā Guna Brenda Pogule.
16. februārī Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā norisinājās Salacgrīvas
novada jauno vides pētnieku forums Skolēni eksperimentē!. Tā mērķis bija sekmēt izglītības iestāžu audzēkņu izpratni
par vidi un tās problēmām, popularizēt
audzēkņu pētniecisko darbību. Dalībai
I kārtas forumā tika pieteikti Ainažu
skolas audzēkne Elza Puriņa (7. kl.) ar
pētījumu Ūdens kvalitatīvo rādījumu
izvērtējums Blusupītē (pedagoģe/konsul-

tante Ineta Lielkalne), Liepupes vidusskolas audzēkņu 1. grupa - Armands Ungurs (5. kl.), Sigurds Turkovs (7. kl.) ar
pētījumu Gumijas, gaisa dzinēju un peļu
slazdu auto sacensības (ped./kons. Rita
Gulbe), 2. grupa - Inguss Mārtiņš Janišs
(9. kl.) un Arnis Krastiņš (9. kl.) ar darbu
Dabīgo ziepju pagatavošana (ped./kons.
Ira Janiša), Gita Kerolaina Ercika (9. kl.)
ar darbu Dabīgo kosmētisko līdzekļu pagatavošana.
Jauno vides pētnieku eksperimentus
un pētniecisko darbību vērtēja žūrija: tās
priekšsēdētāja bija Salacgrīvas novada
izglītības speciāliste Antra Paegle, komisijas locekļi - Salacgrīvas vidusskolas
skolotāja Laimdota Pelše, Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas skolotāja Ineta
Lielkalne un Liepupes vidusskolas skolotāja Ira Janiša. Komisija audzēkņu sniegumu novērtēja atzinīgi, gan ar piebildi,
ka darbi jāpilnveido un pētījumi jāpaplašina.
Dalībai II kārtā forumam Rīgā, LU
Ķīmijas fakultātē 14. martā izvirzīti Liep
upes vidusskolas audzēkņi Armands Ungurs un Sigurds Turkovs ar pētījumu Gumijas, gaisa dzinēju un peļu slazdu auto
sacensības.
Savukārt 20. februārī norisinājās Salacgrīvas novada vides izziņas spēļu konkurss Iepazīsti vidi! ar mērķi popularizēt
un paplašināt vides izglītības darbu izglītības iestādēs, XI Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku dalībnieku, viesu
un skatītāju vidū. Vides izglītības projekts
Burto dabā, vidē, visumā noslēgsies svētku laikā. Vides izziņas spēļu konkursam
dalību pieteica Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas komanda Sabīne Kalmača
un Samanta Krista Kānīte (7. kl.) ar spēli
Apceļosim Eiropu videi draudzīgi! (ped.
Ineta Lielkalne), Liepupes vidusskolas
trīs audzēkņu grupas: 1. Annija Dāboliņa
un Pēteris Krastiņš (8. kl.) ar spēli Ceļojums vidē (ped. Baiba Mantiņa); 2. Madara Šņore un Kristiāna Mauliņa (5. kl.) ar
vides spēli Īpaši aizsargājamie Latvijas
putni (ped. Rita Cīrule); 3. Dace Ozoliņa,
Amanda Sarkisjana, Alīsija Medvedeva,

Patrīcija Kola un Betija Āboltiņa (3. kl.)
ar vides spēli Vai pazīsti mežu?, kas spēlējama trīs variantos (ped. Sandra Zaķe), un
Salacgrīvas vidusskolas komanda - Marta
Antonova un Jolanta Ciganska (7. kl.) ar
vides spēli No mola līdz molam (ped. Inta
Soma).
Audzēkņu sniegumu konkursā Iepazīsti vidi! vērtēja Salacgrīvas novada domes
norīkota žūrija: komisijas priekšsēdētāja Salacgrīvas novada izglītības speciāliste
Antra Paegle, komisijas locekļi - Salac
grīvas vidusskolas bioloģijas un ķīmijas
skolotāja Laimdota Pelše, Liepupes vidusskolas ķīmijas skolotāja Ira Janiša,
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas
informātikas un dabas zinību skolotāja
Ineta Lielkalne, Vidzemes reģiona dabas
aizsardzības pārvaldes Dabas izglītības
centra speciāliste un Salacgrīvas vidusskolas skolotāja Inta Soma. Kā pieaicinātais eksperts savu vērtējumu konkursantiem sniedza arī Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģiona vecākais valsts
vides inspektors Guntars Viļļa. Kaut visas
vides spēles tika atzītas par interesantām
un aizraujošām, tādām, kurās ielikts audzēkņu un pedagogu pamatīgs darbs, par
saistošāko un piemērotāko Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku,
viesu un skatītāju iesaistei tika atzīta Salacgrīvas vidusskolas audzēkņu sagatavotā vides spēle No mola līdz molam. Līdz
ar to tā izvirzīta konkursa II kārtai 24. aprīlī Rīgā. Ja šo spēli konkursa organizētāji
Valsts izglītības satura centrā novērtēs atzinīgi, to būs iespējams spēlēt Vērmanes
dārzā svētku nedēļā Rīgā.
Bez konkursiem skolās un novadā mūsu
audzēkņi turpina startēt dažādās mācību
priekšmetu olimpiādēs starpnovadu līmenī. Audzēkņu sagatavošanā liels paldies
pedagogu neatlaidīgajam, nesavtīgajam
un profesionālajam darbam - viņi audzēkņus ir spējuši motivēt, ieinteresēt un likt
noticēt saviem spēkiem. Paldies arī bērnu
vecākiem par līdzdalību un atbalstu mērķu
sasniegšanā. Lai mums visiem veicas!
Antra Paegle,
Salacgrīvas novada izglītības speciāliste
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Viesos pie kaimiņiem

9. februārī Salacgrīvas novada domē notika novada ciemu vecāko tikšanās ar domes
priekšsēdētāju Dagni Straubergu, izpilddirektoru Kasparu Ķemeru, priekšsēdētāja
vietnieku attīstības jautājumos Jāni Cīruli
un pārvalžu vadītājiem.
Pirms pārrunāt ciemos svarīgāko, domes
priekšsēdētājs informēja par novadā notiekošo: par 2015. gada budžetu un novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi, par darbu
pie Via Baltica rekonstrukcijas darbu saskaņošanas posmā no Svētciema līdz Igaunijas
robežai, par Rail Baltica dzelzceļa sabiedrisko
apspriešanu, pašvaldības ielu un ceļu apsaimniekošanu, ūdenssaimniecības projektu norisi
apdzīvotajās vietās, parakstu vākšanu par ceļa
posma Korģene - Salacgrīva asfaltēšanu un
noeju ierīkošanu. Savukārt viņa vietnieks attīstības jautājumos runāja par tilta pār Salacu
un tranzītielas no Katoļu baznīcas līdz Zvejnieku parkam (tas ir pašvaldības īpašums) sakārtošanu.
Par ciemos notiekošo runāja ciemu vecākie. Edžus Zvīnis no Vecsalacas informēja,
ka sūkņu mājā pēc elektrības pārtraukumiem
atslēdzas sūknis, tas jāieslēdz manuāli. Būtu
nepieciešama tā automātiska pieslēgšanās
vai arī strāvas akumulators. Māri Melnalksni
no Lauvām uztrauc ceļu jautājums un grāvju
sakārtošana. Svētciema vecākais Uldis Apsītis par lielāko problēmu uzskata smagā autotransporta sabojāto ceļu Svētciema centrā.
Nepieciešams ierīkot pagaidu apgaismojumu
pie veikala un apgaismot Liepu ielu. Nesakārtotie īpašumi - vecā skola, kalte, zirgu stallis
un bijusī kantora ēka rada ne tikai nepatīkamu
skatu, bet arī apdraudējumu. Svētciemā vajadzīgs sētnieks - atkritumi netiek savākti ne
ciemata centrā, ne pie autobusa pieturām un
pieguļošajiem ceļiem. Afišu stabs nav atjaunots, kaut arī apsaimniekotājam tas bijis jādara. Tūjiete Rūta Kalniņa mudināja bīstamajā
posmā ciemata centrā no viena veikala līdz
otram uzstādīt t.s. guļošo policistu, jo auto tur
brauc ļoti ātri. Jau šobrīd skaidri redzams, cik
nesakārtoti ir grāvji un caurtekas Tūjas apkārtnē - applūst dzīvojamās mājas un mazdārziņi.
Rūta pateicās novada kārtībniekiem par aktīvo
darbu, tomēr atkritumu savākšanas jautājums
Tūjā vēl arvien ir aktuāls. Mājās, kas nav nodotas ekspluatācijā, bet cilvēki dzīvo, nav atkritumu konteineru. Maisiņi ar atkritumiem
tiek nogādāti pie veikala. Būtu nepieciešams
uzstādīt videonovērošanas kameru. Kuivižniece Ausma Merente vēlējās, lai pie veikala Kuivižos uzstāda plastmasas pudeļu savākšanas
konteineru. Kuivižniekiem ir pretenzijas pret
ceļu greiderēšanu Murdu un Atlantijas ielā. No
dārzniecības līdz tiltam ir ļoti slikts ceļš. Būtu
jāatjauno grāvji Ķēniņu ielā, citādi applūst mājas, šajā ielā vajadzētu ierīkot arī apgaismojumu, tas jāatjauno arī Murdu un Atlantijas ielā.
Pie ugunsdzēsības bedres Kuivižos sabojāts
žogs - lai gan vārtiņi vaļā, to sabojā regulāri.
Būtu jāpieliek videokamera, lai fiksētu, kas
veic šo ļaundarību. Ciema vecāko uztrauc vecās katlumājas un garāžu nesakārtotā apkārtne.
Izpilddirektors pierakstīja ciema vecāko
teikto, lai tuvākajā laikā šos jautājumus risinātu. Jau šobrīd ir skaidrs - plastmasas pudeļu
konteiners Kuivižos būs!
Martā plānots organizēt tikšanās ar iedzīvotājiem novada ciemos. Tad ne tikai runāsim
par pašvaldībā notiekošo un plānotajiem darbiem, bet arī pārvēlēsim ciemu vecākos. Šogad ciema vecākais būs arī Mērniekos. Esošajiem ciema vecākajiem būs jāpalīdz noorganizēt šīs tikšanās.
Lielā Talka šogad notiks 25. aprīlī, tās
tēma - vides sakopšana. Jau tagad ciemu vecākie aicināti padomāt, kā savu ciemu padarīt
skaistāku un sakoptāku. Novada domes
priekšsēdētājs aicināja plānot koku stādīšanu,
aleju veidošanu, esošo stādījumu sakopšanu.
Ilga Tiesnese

Hēdemestes
mērs
Magnuss
Metuss (no
kreisās) un
projketu
vadītāja
Merle
Loringa
ar salac
grīviešiem
pārrunā
sadarbības
iespējas

18. februārī Salacgrīvas novada draudzības un kaimiņu pašvaldību Hēdemēsti Igaunijā apmeklēja novada domes
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, viņa
vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis, Salacgrīvas ostas pārvaldnieks
Ivo Īstenais, Uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītāja Dzintra Eizenberga un
projektu vadītāja Sarma Kacara. Viņi tikās ar Hēdemēstes pašvaldības vadītāju
Magnusu Metusu, viņa vietnieku izglītības un kultūras jomā Tomasu Ābelu un
projektu vadītāju Merli Loringu.
- Ar jaunievēlēto Hēdemēstes mēru
pirmo reizi tikos Ziemeļlivonijas festivālā, un šī bija mūsu pirmā vizīte pie kaimiņiem pēc pašvaldību vēlēšanām. Mums ir
kopīgas intereses un pastāv sadarbības
iespējas, robežas arī nav, vienīgi viņiem
ir igauņu, mums - latviešu eiro, - informēja D. Straubergs. Salacgrīviešus
interesēja iespējamā partnerība 2014. 2020. gada Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektos. Lai
tajos piedalītos, nepieciešami sadarbības
partneri. Ja par to varētu vienoties, Salac-

grīva un Hēdemēste kopā varētu startēt
šo projektu finanšu piesaistei. Ciemošanās laikā salacgrīvieši apskatīja arī netālu
no Hēdemēstes esošo ostu, viesojās skolās un bibliotēkā. - Stāstījām, kas notiek
pie mums, uzzinājām, kas aktuāls viņiem.
Mums ir Jaunatnes iniciatīvu centrs, aktīva Uzņēmēju konsultatīvā padome. Uzskatu, ka iespējama sadarbība ar igauņu
jauniešiem un Hēdemēstes uzņēmējiem.
Piedaloties projektos, saskatām ostu
attīstību abās pašvaldībās, - uzskaitīja
D. Straubergs.
Salacgrīvas un Hēdemēstes pašvaldības pārstāvji vienojās par iespējamu
kontaktu veidošanu. Pirmā varētu būt
igauņu jauniešu viesošanās Salacgrīvā.
Sarunu laikā neiztika bez dzelzceļa Rail
Baltica būvniecības apspriešanas, jo arī
Igaunijā šis jautājums ir aktuāls. Igauņi ir ieinteresēti, lai pa to būtu iespējami reģionālie pārvadājumi. Vēl viens
iepazīšanās un sadarbības solis varētu
būt mūsu sportistu treniņi Metsapoles
skolas sporta zālē. Salacgrīvas vidusskolas sporta zāle ir pārslogota, bet 3 km

aiz Ainažiem - Metsapolē - ir brīnišķīga
sporta zāle un sauna, bet tās nav pilnībā
noslogotas. Attālums nebūt nav liels, zāles īres maksa nav augsta, tādēļ igauņu
kolēģi piedāvāja to izmantot.
Bez iespējamās sadarbības Igaunijas Latvijas projektos mājnieki un viesi apsprieda Ziemeļlivonijas festivāla norisi,
jo šogad plānots plašs un nopietns pasākums, kurā aicināti piedalīties arī uzņēmēji. Tika pārrunāta arī infrastruktūras
objekta izveide Iklā, kas varētu būt koordinācijas un informācijas apmaiņas
centrs Iklas - Ainažu robežpunktā.
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs izteica pārliecību, ka sadarbība
ir iespējama un tā būs. - Jānojauc vien
mūsu prātos esošā Latvijas - Igaunijas
robeža un jāskatās, kādas ir iespējamās
sadarbības jomas. Hēdemēstes pašvaldībā enerģiski strādā ar jauniešiem, atbalsta uzņēmējdarbību. Tā ir pašvaldība, kas vēlas darboties un kaut ko izdarīt
savu iedzīvotāju labā, - viņš uzsvēra.
Ilga Tiesnese

Salacgrīvas novads kopā ar Vidzemes
piekrastes pašvaldībām starptautiskajā
tūrisma izstādē Balttour 2015
Vidzemes piekrastes tūrisma
klasteris Saviļņojošā Vidzeme,
kas iekļauj piecas pašvaldības (Carnikavas, Saulkrastu,
Limbažu, Salacgrīvas un Alojas), no 6. līdz 8. februārim
piedalījās 22. starptautiskajā
tūrisma izstādē-gadatirgū
Balttour 2015 Starptautiskajā
izstāžu centrā Ķīpsalā.
Vidzemes piekraste kā vienots galamērķis izstādes dalībniekiem piedāvāja 2015. gada
karti tūristiem Vidzemes piekraste, kas noderēs, ceļojot no
Pierīgas līdz pat Igaunijas dienvidiem. Tajā vienuviet atrodama
informācija par apskates objektiem, naktsmītnēm un aktīvās
atpūtas iespējām. Kartes tirāža
ir 28 000 eksemplāru (latviešu,
angļu un krievu valodā). Tāpat
bija iespēja uzzināt par aktupiekrastes tūrisma klasteris Saviļņojošā Vidzeme, kas iekļauj piecas pašvaldības
āliem jaunumiem Vidzemes Vidzemes
(Carnikavas, Saulkrastu, Limbažu, Salacgrīvas un Alojas), piedalījās 22. starptautiskajā tūrisma
piekrastē, nodegustēt gardos izstādē-gadatirgū Balttour 2015
šejienes labumus, piedalīties loApmeklējot piekrastes bāku, stenda
terijā un vēl citās interesantās aktivitātēs nacionālie un reģionālie tūrisma biroji, viesnīcas, aviokompānijas, tūrisma apmeklētāji uzzināja jaunas atpūtas un
stendā.
Šis ir pats apmeklētākais un nozī- aģentūras, tūrisma pakalpojumu snie- piedzīvojumu iespējas Vidzemes piemīgākais notikums Baltijas valstu tū- dzēji, reģionālās tūrisma asociācijas krastē, iepazina un izgaršoja Vidzemes
risma nozarē. Izstādē bija vairāk nekā u.c. 2015. gadā tika prognozēts, ka būs piekrasti no jauna!
Aicinām sekot aktivitātēm Vidzemes
450 eksponentu un 700 dalīborganizā- 30 000 cilvēku no Latvijas, Lietuvas,
ciju no 40 Eiropas, Centrālās Āzijas un Igaunijas, Krievijas, Skandināvijas, ci- piekrastē www.facebook.com/VidzemeCoast.
Tuvo Austrumu valstīm. Pārstāvēti bija tām Eiropas un Austrumu valstīm.
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Salacgrīvā viesojās jaunieši
no Saksijas-Anhaltes reģiona Vācijā

Leonardo da Vinči Mobilitātes programmā Rīgas
plānošanas reģions (RPR)
izveidoja starptautisku
projektu Internationalization Partnership Strategy,
kurā izveidota sadarbība ar Saksijas-Anhaltes
reģionu Vācijā. Viens no
projekta virzieniem ir abu
reģionu jauniešu sadarbības veicināšana.

Aktivitātēs
iesaistījās
7 RPR pašvaldības: Rīga,
Mālpils, Ikšķile, Tukums,
Kandava,
Stopiņi
un
Salacgrīva. Projekta laikā
Latvijā 8. janvārī no Vācijas Vācieši Makss Bēme un Filips Hermans (vidū) un Salacgrīvas jaunieši tikās ar Salacgrīvas novada domes
ieradās Makss Bēme (Max priekšsēdētāju Dagni Straubergu un izpilddirektoru Kasparu Ķemeru
Böhme) un Filips Hermans
(Philipp Herrmann), lai iepazītos ar RPR gu un izpilddirektoru Kasparu Ķemeru, tavoto sirsnīgo prezentāciju un video par
darbu un jauniešiem šajā reģionā, veido- tāpat ar Salacgrīvas novada jauniešiem, pavadīto laiku Latvijā. Todien bija iespētu kontaktus un sadarbības projektus, lai lai izprastu un apkopotu kopējās interešu jams diskutēt arī par jaunatnes sadarbības
veicinātu jauniešu mobilitāti un līdzdalību tēmas nākotnes sadarbībai. Maksam un iespējām, ierosinājumiem, izaicinājumiem
sabiedrībā vietējā, reģionālā, nacionālā un Filipam bija iespēja apmeklēt arī Ainažu RPR. Prieks par reģiona jauniešiem, kuri
molu, bērnu psihoneiroloģisko slimnīcu ir atvērti un gatavi iesaistīties, lai lauztu
starptautiskā līmenī.
Salacgrīvu Vācijas pārstāvji apmeklēja Ainaži, Salacgrīvas vidusskolu, atpūtas un stereotipus un izveidotu sadarbību par ko26. un 27. janvārī. Viņu vizītes laikā Sa- sporta kompleksu Zvejnieku parks un Sa- pīgām interesēm arī nākotnē! Paldies arī
Jūrmalas pašvaldībai par iespēju iepazīties
lacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu cen- lacgrīvas mūzikas un mākslas skolu.
Noslēguma pasākumā, kas notika ar tās atbalstu jauniešiem Jūrmalas Bērnu
tra Bāka uzdevums bija iepazīstināt viesus
ar Salacgrīvas pašvaldību un tās pieredzi 5. februārī Jūrmalā, Aspazijas mājā, ti- un jauniešu interešu centrā un Jūrmalas
un iespējām jaunatnes darba organizēšanā. kās RPR pārstāvji un projektā iesaistītās jauniešu iniciatīvu centrā!
Vizītes laikā tikāmies ar Salacgrīvas nova- pašvaldības, lai iepazītos ar draudzības
Marta Dance
da domes priekšsēdētāju Dagni Strauber- projekta rezultātiem, vācu jauniešu saga-

Par kaķiem Salacgrīvā
Jau divus gadus Salacgrīvā, Krīperu ielā
netālu no Jahtu laukuma ir kaķu māja, kas
izveidota kā dzīvesvieta bez mājām palikušajiem pilsētas kaķiem. Tā tapusi pēc
Salacgrīvas novada dzīvnieku aizsardzības
biedrības Mūsu ķepas iniciatīvas ar novada
domes un iedzīvotāju atbalstu. Ar niedru
sienu norobežotajā mājā ik dienas uzturas
19 minču. Diendienā par viņiem rūpējas
Gaļina Irbena, kura, nežēlojot savu laiku un
līdzekļus, jau ilgus gadus aprūpē, baro un
pieskata četrkājainos mīluļus.
Gaļinas kundzei liels palīgs un atbalsts ir
Jeļena Kovešņikova. Abas kundzes ir sabēdājušās un visiem kaķu mīļotājiem un nemīļotājiem atgādina, ka par šo dzīvnieciņu
pieskatīšanu viņas nesaņem atalgojumu
un visus ar šo darbiņu saistītos izdevumus

sedz pašas. Barību un prettārpu zāles sievietes pērk par savu naudu vai saziedotajiem līdzekļiem. Liels palīgs un atbalsts ir
Vidzemes Veterinārā servisa veikala Salacgrīvā darbinieces un veterinārārste Laura
Hincenberga.
Sabiedrības viedokļi par klaiņojošajiem
kaķiem dalās. Salacgrīvā, šķiet, vairāk ir to,
kas palīdz un atbalsta Gaļinas un Jeļenas
darbošanos. Viņas ikdienā jūt salacgrīviešu
atbalstu, tomēr ir cilvēki, kuri kaķīšus izliek
aiz durvīm kā nevienam nevajadzīgu mantu…
Ar lielu mīļumu Gaļinas kundze stāsta:
- Labi, ka ir kaķu māja, tagad viņi dzīvo tur
un neklaiņo apkārt. Katru dienu barošanas
laikā - desmitos no rīta un sešos pēcpusdienā - mēs tiekamies, samīļojamies, es tos

pabaroju un dodamies katrs savās gaitās.
Nesaprotu cilvēkus, kuri bezatbildīgi paņem, paspēlējas un pēc tam izmet kaķīti kā
izlietotu piena paku… Nesen kaķu mājās
nonākusi kaķenīte, kas kļuvusi visu mīlule.
Tai izoperēti nadziņi, tātad kaķīte mitusi
istabā, bet nu nevienam nevajadzīga dzīvo kaķu mājā. G. Irbena atgādina: - Kaķu
māja Salacgrīvā nav patversme, kur atstāt
minkas, kas kļuvuši nevajadzīgi. Mēs taču
esam atbildīgi par tiem, kurus pieradinām!
Liels prieks Gaļinai un Jeļenai ir par tiem
cilvēkiem, kuri veterinārajā veikalā atstāj
naudu, ziedo barību, vai paņem sev uz
mājām kādu no kaķu mājas iemītniekiem.
Būsim atbildīgi, mīlēsim ne tikai savus tuvākos, bet arī tos, kurus esam pieradinājuši!
Ilga Tiesnese

Papīra brīnumainās
pārvērtības Sandras Birzgales
origami
Ir divu veidu brīnumi - vienus rada
daba, otrus - cilvēks. Ar vienu no cilvēka roku radītiem brīnumiem Salac
grīvas bibliotēkā varēja iepazīties no
27. novembra līdz 31. janvārim. Tā bija
ainažnieces Sandras Birzgales papīra
darbu izstāde origami tehnikā. Vairāk
nekā mēnesi apmeklētājus priecēja un
patīkami pārsteidza Sandras darinātie
dzīvnieki, mašīna, pat motocikls. Vāzes
ar ziediem izskatījās tik pievilcīgas un
dabiskas, ka vai katram radās vēlēšanās
tās ne tikai aplūkot, bet arī aptaustīt.
7. februārī Salacgrīvas bibliotēkā uz tikšanos ar S. Birzgali ieradās krietns pulks
interesentu. Sandra pastāstīja, ka viņas
darbošanās ar origami sākusies nejauši,
kad pirms gadiem četriem ieraudzījusi, ka
kolēģe pusdienlaikā loka mazus papīra gabaliņus. Sākusi izjautāt, paskatījusies darba
procesu, pameklējusi internetā un nolēmusi
pamēģināt. Un nu jau Sandrai ir sava dar-

Māksliniece
Sandra
Birzgale
rāda pašas
radītos
darbus

bu apstrādes tehnoloģija ar PVA līmi, kam
seko gatavā darba krāsošana, žāvēšana.
Rezultāts - fantastisks! Daudz ko vēro un
mācās datorā, bet vēl vairāk viņa izmanto
savas idejas. Un nav jau joka lieta - piemēram, veidojot mašīnu, jāsaloka un jāsavieno
vairāki tūkstoši papīrīšu! Šad un tad locīšanā piepalīdzot arī abas meitas, bet Sandra
teic, viņas dullums meitām vēl nav pielipis.
Arī katrs no pasākuma dalībniekiem varēja pacensties salocīt papīra lapiņu un mēģināt tās savienot. Noslēgumā sekoja pār-

steigums - atbildot uz jautājumu, kas dzīvo
bibliotēkā, varēja laimēt grāmatu tārpu. Bet
uzminot, no cik papīrīšiem tas veidots, balvā minētājs saņēma pūci - krājkasi.
Tikšanās pagāja nemanot, bet jaukos
darbus gribas aplūkot vēl un vēl. Tāpēc ar
laipnu autores piekrišanu tagad viņas darbiņi priecē Svētciema iedzīvotājus.
Gunta Zeme,
Salacgrīvas bibliotēkas metodiķe,
Bērnu literatūras centra vadītāja
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Liepupes
dejotāji
gatavojas
skatēm
Liepupes dejotāji nopietni gatavojas šī
gada Skolēnu dziesmu un deju svētkiem
un janvāra beigās Saulkrastos piedalījās
koncertā Uz Dziesmu un deju svētkiem.
Kopā ar deju kolektīvu Kamolītis no Rīgas, Saulkrastu vidusskolas trīs grupu
dancotājiem un Rīgas 28. vidusskolas
deju kolektīvu liepupieši izdejoja obligāto repertuāru. Deju kolektīvu vadītājs
Jānis Trezuns apliecināja: - Bērniem šādi
koncerti ir ļoti derīgi. Dejojot paši un redzot, kā dejo citi, viņi jūt, ko māk un kas
vēl īsti nesanāk. Uzstāšanās dod pieredzi,
pārliecinātību un mazina uztraukumu.
Lai arī dejotāju atlases iespējas ir stipri
minimālas un iemaņas vēl stipri jātrenē,
Jānis ir pārliecināts, ka liepupieši svētkos
Rīgā uzstāsies. - Marta beigās būs skate,
laiks mēģinājumiem vēl ir, bet viss atkarīgs no tā, kā dejotāji nodejos, tas savukārt
atkarīgs no garastāvokļa… - teic Jānis.
- Gatavojoties svētkiem, darāmā netrūkst,
galvenais un grūtākais ir dabūt bērnus uz
īstā viļņa. Grūti ir novadīt lietderīgu mēģinājumu, kura laikā bērni ir pretī ņemoši un pēc kura pedagogs var teikt - viss
izdevās! Pārējais ir mehāniskais darbs soļi, pagriezieni atkal soļi.
Jānis Trezuns šī gada svētkiem gatavo
1., 2. - 4., arī 5. - 9. klašu deju kolektīvus
un izsaka nožēlu, ka svētkos nevar piedalīties iepriekšējā gada absolventi. Viņa
skolotie lielie dancotāji pagājušajā gadā
beidza vidusskolu.
Vēlam veiksmi visiem novada lielajiem un mazajiem dejotājiem! Lai izdodas uzvarēt skatēs un izdejoties XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkos Rīgā no 6. līdz 12. jūlijam!
Ilga Tiesnese

Kārtības
nodaļa
atgādina
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada
domes 2014. gada 21. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 5 Mājas (istabas)
dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtība Salacgrīvas
novadā, Salacgrīvas novada kārtībnieki aicina cilvēkus reģistrēt savus suņus
novada reģistrā. Pēc suņa reģistrēšanas
tam tiek izsniegts reģistrācijas žetons,
kas piestiprināms pie kakla siksnas. Gadījumā, kad suns aizklīst no mājām, ātri
un operatīvi identificējams suņa saimnieks un dzīvnieks var atgriezties mājās.
Kad suns ir pazudis, nekavējoties jāinformē Salacgrīvas novada kārtībnieki
(t. 26443894 vai 25636008), tāpat tas
jādara, ja suns ir pieklīdis. Meklējot no
mājas aizklīdušo dzīvnieku, vērts apskatīt mājaslapu www.salacgriva.lv, jo arī
tur tiek ievietota informācija par pazudušiem vai atrastiem suņiem.
2015. gada janvārī kādai sievietei Tūjā
bija pazudis suns. Pateicoties tam, ka
viņa bija reģistrējusi savu mājdzīvnieku
un viņam pie kakla siksnas bija piestiprināts reģistrācijas žetons, pēc četru dienu
klaiņošanas suni mežā pie Lauvām atrada mednieki. Pēc žetona tika noskaidrots
saimnieks, un lolojums varēja atgriezties
mājās.
Vienlaikus informējam, ka par izvairīšanos no suņu reģistrācijas un turēšanas nodevas samaksas ir paredzēta administratīvā atbildība - sods līdz
70 eiro.
Didzis Žibals, Gunita Bisniece,
Salacgrīvas novada kārtībnieki
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PIELIKUMS Nr. 1 Salacgrīvas novada domes 28.01.2015. lēmumam Nr. 21
(protokols Nr. 1; 21.§)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. B-13

Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014. gada
pamata un speciālā budžeta izpildi

Izdoti, pamatojoties uz likuma «Par pašvaldībām» 21. panta 1. daļas 2. punktu un 46. pantu

Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Salacgrīvas novada
pašvaldības Pamatbudžeta
1.1. ieņēmumus EUR 7 475 324;
1.2. izdevumus EUR 7 254 895;
1.3. finansēšanas daļu
EUR 220 429;
1.3.1. naudas līdzekļu atlikums
gada sākumā EUR 1 912 409;
1.3.2. naudas līdzekļu atlikums
gada beigās EUR 1 925 097;
1.3.3. saņemtie aizdevumi
EUR 1 752 148;
1.3.4. budžeta aizdevumu

atmaksa EUR 779 437;
1.3.5. izsniegto aizdevumu
atmaksas EUR 2391;
1.3.6. akcijas un cita līdzdalība
komersantu pašu kapitālā
EUR 1 182 843;
1.4. kredītsaistības.
2. Noteikt Salacgrīvas novada
pašvaldības Speciālā budžeta
2.1. ieņēmumus EUR 381 894;
2.2. izdevumus EUR 341 296;
2.3. finansēšanas daļu
EUR 40 598;
2.3.1. naudas līdzekļu atlikums
gada sākumā EUR 164 874;

Pielikums Nr. 5

Budžeta grāmata 2014. gads
Saistošie noteikumi Nr. B-13

Kredītsaistības
Nr.
p.k.

Mērķis

2.3.2. naudas līdzekļu atlikums
gada beigās EUR 205 472.
3. Noteikt Salacgrīvas novada
pašvaldības Ziedojumu un
dāvinājumu
3.1. ieņēmumus EUR 17 382;
3.2. izdevumus EUR 13 434;
3.3. finansēšanas daļu EUR 3948;
3.3.1. naudas līdzekļu atlikums
gada sākumā EUR 7901;
3.3.2. naudas līdzekļu atlikums
gada beigās EUR 11 849.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs

Neapmaksāta
summa uz
Parakstīšanas Apmaksas
01.01.2014.
datums
termiņš
EURO

Atmaksāts
2014. gadā

Saņemts
2014. gadā

Neapmaksāta
summa uz
01.01.2015.

EURO

EURO

EURO

1

ERAF projekta Zilā karoga prasību
nodrošināšana Baltijas jūras reģionā

19.06.2009.

20.05.2029.

€ 152 898

€ 134 312

€ 18 586

2

KF ūdenssaimniecības attīstība
Austrumlatvijas upju baseinos
īstenošanai

19.12.2008.

20.08.2028.

€ 381317

€ 25 857

€ 355 460

3

Pārskats
par Salacgrīvas novada
pašvaldības
2014. gada budžeta
izpildi
Salacgrīvas novada 2014. gada budžets tika apstiprināts 2013. gada
19. decembrī (saistošie noteikumi Nr. B-1), 11 reizes ir veikti budžeta
grozījumi sakarā ar papildu finansējuma saņemšanu, projektu realizāciju, ieņēmumu palielināšanu, kā arī, precizējot izdevumus pa kodiem. Pēdējie budžeta grozījumi veikti 2014. gada 17. decembrī (saistošie noteikumi Nr. B-12). Budžeta izpilde apstiprināta 2015. gada
28. janvārī (saistošie noteikumi Nr. B-13).

Pamatbudžets

2014. gadā kopējie pamatbudžeta ieņēmumi ir EUR 7 475 324

Pamatbudžeta ieņēmumi
Rādītāja nosaukums

2014. gada
plāns EUR

2014. gada
fakts EUR

% 2014. gada
fakts pret
2014. gada
plānu

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

€ 3 681 815

€ 3 887 156

106%

Īpašuma nodokļi

€ 561 658

€ 580 735

103%

€ 1 000

€ 282

28%

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un
īpašuma
Valsts (pašvaldību) nodevas un
maksājumi

€ 21 591

€ 19 755

91%

Naudas sodi un sankcijas

€ 27 220

€ 32 352

119%

€ 550

€ 1556

283%

€ 110 121

€ 119 909

109%
125%

Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas

20.03.2027.

€ 152 999

€ 11554

€ 141445

KF ūdenssaimniecības attīstība
Austrumlatvijas upju baseinos
īstenošanai

29.03.2007.

4

ERAF Ūdenssaimniecības attīstība
mazajās apdzīvotajās vietās

29.03.2007.

20.03.2027.

€ 247 241

€ 247 241

5

Muižas ielas rekonstrukcija LAD projekts

14.09.2009.

20.07.2024.

€ 58 783

€ 58 783

6

K. Valdemāra Ainažu pamatskolas
renovācija

01.07.2003.

20.06.2023.

€ 182 412

€ 17 074

€ 165 338

7

PIl Randa renovācija

04.11.2005.

20.01.2025.

€ 131 729

€ 11724

€ 120 005

No valsts budžeta daļēji finansēto
atvasināto publisko personu transferti

€ 4052

€ 5061

Valsts budžeta transferti

€ 2 375 974

€ 2 304 824

97%

Pašvaldību budžeta transferti

€ 289 055

€ 287 428

99%

Budžeta iestāžu ieņēmumi
KOPĀ

€ 261 105

€ 236 266

90%

€ 7 334 141

€ 7 475 324

102%

Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

8

Nekustamā īpašuma iegāde

16.05.2008.

20.09.2018.

€ 110 899

€ 23 352

€ 87 547

9

Salacgrīvas vidusskolas renovācija

22.11.2006.

20.08.2021.

€ 81 038

€ 10 455

€ 70 583

10

Duntes tautas nama renovācija

22.12.2006.

20.08.2021.

€ 51 166

€ 6 545

€ 44 621

11

Pagastmājas jumta remonts, inventāra
iegāde Duntes TN

01.06.2007.

20.03.2022.

€ 34 310

€ 4166

€ 30144

12

Pagasta ceļu remonts

01.06.2007.

20.03.2022.

€ 119 526

€ 14 496

€ 105 030

13

Salacgrīvas vidusskolas ēdināšanas
bloka renovācija

05.06.2007.

20.05.2022.

€ 50 785

€ 5 976

€ 44 809

14

Salacgrīvas vidusskolas fasādes
siltināšana

23.07.2007.

20.06.2022.

€ 30 208

€ 3 563

€ 26 645

15

Katlumājas rekonstrukcija

20.10.2008.

20.10.2023.

€ 28 661

€ 2 942

€ 25 719

16

Materiālās bāzes pilnveidošana
dabaszinātnēs un matemātikā Liepupes
vidusskolā

19.06.2009.

20.12.2017.

€ 12 349

€ 3 084

€ 9 265

17

Jūras siltuma kā atjaunojamās enerģijas
izmantošana siltumapgādes sistēmā

19.07.2010.

20.06.2030.

€ 115 196

€ 115196

18

ERAF projekts Ūdenssaimniecības
attīstība Liepupes ciemā

26.08.2010.

20.09.2030.

€ 98 766

€ 98 766

19

ELFLA projekts Rekreācijas
infrastruktūras izveide Ainažu pilsētā

01.10.2010.

20.09.2030.

€ 33 255

€ 1986

€ 31 269

20

ELFLA projekts Liepupes vidusskolas
sporta zāles rekonstrukcija

28.03.2011.

20.12.2021.

€ 16 650

€ 2 083

€ 14 567

No valsts budžeta daļēji finansēto
atvasināto publisko personu transferti

21

LAD - Kultūras infrastruktūras
rekonstrukcija Salacgrīvas novadā

26.09.2011.

20.12.2018.

€ 32 819

€ 6 585

€ 26 234

Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas

€ 32 261

€ 238 351

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

€ 7 383

€ 1 221

€ 1 556

22

Saules enerģija siltajam ūdenim
Salacgrīvas novadā

15.05.2012.

20.06.2020.

€ 13 433

€ 2 072

€ 11361

Naudas sodi un sankcijas

€ 21 333

€ 23 161

€ 32 352

23

Veloceliņu tīklu attīstība un uzlabošana
Centrālās Baltijas reģionā

06.08.2012.

20.08.2032.

€ 71 139

€ 27160

€ 43 979

Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi

€ 21 306

€ 24 791

€ 19 755

€ 1 840

€ 1 152

€ 282

24

EZF projekts Mūzikas un deju studijas
izveide Liepupes pagastā un bērnu
rotaļu laukumu izveide

18.09.2012.

20.09.2022.

€ 24 240

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un
īpašuma

25

Latvijas un Šveices sadarbības projekts
Salacgrīvas novada multifunkcionālā
jaunatnes iniciatīvu centra izveide

21.11.2012.

20.11.2032.

€ 186 787

€ 9 812

€ 176 975

26

Igaunijas – Latvijas - Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas projekta
Sadarbība teātra un mūzikas mākslu
attīstībā īstenošanai

26.02.2013.

20.02.2033.

€ 17 074

€ 1702

€ 15 372

27

EZF projekta Multifunkcionālā centra
izveide Salacgrīvā īstenošanai

16.04.2013.

20.04.2033.

€ 122 403

28

ELFLA projekta Sporta un atpūtas
kompleksa «Zvejnieku parks»
rekonstrukcija īstenošanai

16.04.2013.

20.04.2033.

€ 166 933

29

Interreg III A projekta līdzfinansēšanas
nodrošināšanai

18.05.2005.

20.04.2015.

€ 28 457

€ 28 457

€

30

Mikroautobusa iegāde

22.11.2006.

20.08.2021.

€ 12 200

€ 12 200

€

Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem

31

Peldvietu un glābšanas dienesta
attīstība

19.06.2009.

20.04.2024.

€ 73 661

€ 73 661

€

Transferti no pašvaldības budžeta

32

Tehnika Dino 210XT

27.03.2007.

30.03.2014.

€ 1049

€ 1049

€

33

Projektam Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana Salacgrīvas vidusskolā

20.06.2014.

20.06.2034.

34

Ūdenssaimniecības attīstība
Salacgrīvas pilsētā

04.07.2014.

20.06.2034.

€

€ 886 016

€ 886 016

35

Ūdenssaimniecības attīstība Tūjas
ciemā

04.07.2014.

20.06.2034.

€

€ 53 577

€ 53 577

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

€ 24 240

2012. gadā

2013. gadā

2014. gadā

2012. gada
fakts EUR

2013. gada
fakts EUR

2014. gada
fakts EUR

Budžeta iestāžu ieņēmumi

€ 384 726

€ 201 554

€ 236 266

Pašvaldību budžeta transferti

€ 65 939

€ 92 908

€ 287 428

€ 2 170 975

€ 2 400 499

€ 2 304 824

Valsts budžeta transferti

Īpašuma nodokļi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

€ 5 061
€ 119 909

€ 480 542

€ 497 242

€ 580 735

€ 3 303 849

€ 3 630 372

€ 3 887 156

Pamatbudžeta izdevumi

€ 122 403
€ 6 502

2014. gada kopējie pamatbudžeta izdevumi ir EUR 7 254 895

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām
kategorijām

€ 160 431
Rādītāja nosaukums
Izpildvara

Kredītu procentu maksājumi
€ 331 068

€ 2 840 383

€ 779 437

€ 812 555

€ 1 752 148

€ 481487

€ 3 813 094

Sagatavoja ekonomiste Ināra Lazdiņa

Sabiedriskā kārtība un drošība

2014. gada
plāns EUR

2014. gada
fakts EUR

% 2014. gada
fakts pret
2014. gada
plānu

€ 753 744

€ 647 395

86%

€ 9 188

€-

0%

€ 296 995

€ 253 287

85%

€ 71 018

€ 66 267

93%

€ 51 720

€ 48 652

94%

Ekonomiskā darbība

€ 904 802

€ 706 486

78%

Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana

€ 790 271

€ 709 860

90%
80%

Veselība

€ 7424

€ 5908

Atpūta, kultūra un reliģija

€ 1 034 604

€ 982 461

95%

Izglītība

€ 3 429 350

€ 3 287 816

96%

Sociālā aizsardzība
KOPĀ

€ 603 010

€ 546 763

91%

€ 7 952 126

€ 7 254 895

91%

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2015. gada 27. februāris

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām
2014. gada
plāns EUR

2014. gada
fakts EUR

% 2014. gada fakts
pret 2014. gada plānu

Atlīdzība

€ 3 397 884

€ 3 310 221

97%

Preces un pakalpojumi

Rādītāja nosaukums

€ 2 091 819

€ 1 719 481

82%

Procentu izdevumi

€ 61 018

€ 58 414

96%

Subsīdijas un dotācijas

€ 131 763

€ 108 505

82%

Sociālie pabalsti

€ 202 034

€ 149 941

74%

Uzturēšanas izdevumu transferti

€ 296 995

€ 253 287

85%

Kapitālie izdevumi

€ 1 769 966

€ 1 654 400

93%

€ 647

€ 646

100%

€ 7 952 126

€ 7 254 895

91%

Kapitālo izdevumu transferti
KOPĀ

l
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2014. gada speciālā budžeta ieņēmumu struktūra
Zvejas naudas;
€ 17 674; 5%

Licencētā makšķerēšana;
€ 25 967; 7%
Ostas nodeva;
€ 32 457; 8%

Autoceļu fonds
Salacgrīvā;
€ 159 862; 42%

Dabas nodoklis;
€ 35 004; 9%

Autoceļu fonds Liepupē;
€ 56 781; 15%
Autoceļu fonds Ainažos;
€ 54 149; 14%

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām
kategorijām
€ 8000 000

Speciālā budžeta izdevumi

2014. gada kopējie speciālā budžeta izdevumi ir EUR 341 296

€ 7000 000

2014. gada plāns
EUR

2014. gada fakts
EUR

% 2014. gada fakts
pret 2014. gada plānu

Autoceļu fonds Salacgrīvā

€ 171 140

€ 130 528

76%

Autoceļu fonds Ainažos

€ 57 469

€ 41 577

72%

Autoceļu fonds Liepupē

€ 68 745

€ 70 238

102%

Dabas nodoklis

€ 99 735

€ 45 267

45%

Ostas nodeva

€ 29 913

€ 24 517

82%

Licencētā makšķerēšana

€ 40 328

€ 23 928

59%

Zvejas naudas

€ 76 034

€ 5 241

7%

€ 543 364

€ 341 296

63%

Rādītāja nosaukums

€ 6000 000

€ 5000 000

€ 4000 000

€ 3000 000

KOPĀ
€ 2000 000

Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām

€ 1000 000

2012. gadā

€ 0

2013. gadā

2014. gadā

€ 500 000

2012. gada fakts
EUR

2013. gada fakts
EUR

2014. gada fakts
EUR

Sociālā aizsardzība

€ 563 083

€ 541 561

€ 546 763

Izglītība

€ 2 309 951

€ 2 864 950

€ 3 287 816

Atpūta, kultūra un reliģija

€ 848 858

€ 1 274 714

€ 982 461

€ 250 000

€ 11 635

€ 4 960

€ 5 908

€ 200 000

€ 1 785 010

€ 611 152

€ 709 860

€ 644 400

€ 652 701

€ 706 486

Sabiedriskā kārtība un drošība

€ 40 031

€ 61 844

€ 48 652

Kredītu procentu maksājumi

€ 109 269

€ 88 645

€ 66 267

Transferti no pašvaldību budžeta

€ 258 025

€ 235 757

€ 253 287

Izpildvara

€ 632 018

€ 653 895

€ 647 395

Veselība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Vides aizsardzība

€ 66 440

Ekonomiskā darbība

2014. gada pamatbudžeta izdevumu struktūra
Izpildvara;
€ 647 395; 9%

Sociālā aizsardzība;
€ 546 763; 7%

Transferti no pašvaldību
budžeta;
€ 253 287; 3%

Kredītu procentu
maksājumi;
€ 66 267; 1%

Sabiedriskā kārtība un
drošība;
€ 48 652; 1%
Ekonomiskā darbība;
€ 706 486; 10%

€ 450 000
€ 400 000
€ 350 000
€ 300 000

€ 150 000
€ 100 000
€ 50 000

2012. gadā

€ 0

2013. gadā
2012. gada fakts
EUR

Kapitālo izdevumu transferti
Uzturēšanas izdevumu transferti
Kapitālie izdevumi
Preces un pakalpojumi
Atlīdzība

2014. gadā
2013. gada fakts
EUR

2014. gada fakts
EUR

€-

€-

€ 2 459

€ 13 320

€ 13 850

€ 14 176

€ 12 565

€ 210 602

€ 44 004

€ 193 660

€ 259 414

€ 267 051

€ 17 591

€ 15 854

€ 13 606

2014. gada speciālā budžeta izdevumu struktūra
Licencētā makšķerēšana;
€ 23 928; 7%

Ostas nodeva;
€ 24 517; 7%

Zvejas naudas;
€ 5 241; 2%

Izglītība;
€ 3287 816; 45%

Autoceļu fonds
Salacgrīvā;
€ 130 530; 38%

Dabas nodoklis;
€ 45 265; 13%
Pašvaldības
teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana;
€ 709 860; 10%
Veselība;
€ 5 908; 0%

Autoceļu fonds Liepupē;
€ 70 238; 21%

Atpūta, kultūra un reliģija;
€ 982 461; 14%

Autoceļu fonds Ainažos;
€ 41 577; 12%

Naudas atlikums uz 01.01.2015. EUR 1 925 097

Speciālais budžets

2014. gada kopējie speciālā budžeta ieņēmumi ir EUR 381 894

Speciālā budžeta naudas atlikumi

2014. gada plāns
EUR

2014. gada fakts
EUR

% 2014. gada fakts
pret 2014. gada plānu

Autoceļu fonds Salacgrīvā

€ 159 862

€ 159 862

100%

Autoceļu fonds Ainažos

€ 54 149

€ 54 149

100%

Autoceļu fonds Liepupē

€ 56 781

€ 56 781

100%

Dabas nodoklis

€ 34 112

€ 35 004

103%

Ostas nodeva

€ 29 500

€ 32 457

110%

Licencētā makšķerēšana

€ 26 300

€ 25 967

99%

Rādītāja nosaukums

Zvejas naudas
KOPĀ

€ 17 786

€ 17 674

99%

€ 378 490

€ 381 894

101%

€ 40 610

Autoceļu fonda līdzekļi - Salacgrīva

€ 15 892

Autoceļu fonda līdzekļi - Ainaži

-€ 1 493

Autoceļu fonda līdzekļi - Liepupe

€ 70 681

Zvejas nodevas

€ 16 067

Licencētā makšķerēšana

€ 8 353

Ostas nauda

€ 55 362

Dabas resursu nodoklis

€ 205 472

Sagatavoja ekonomiste Ināra Lazdiņa
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Krišjāņa Valdemāra
Ainažu pamatskolā

2015. gada 27. februāris

Jautrā nedēļa

Skatuves runas konkurss

Skolēnu
skatuves
runas
konkursa
dalībnieki

28. janvārī KrišjāņaValdemāra Ainažu
pamatskolā notika skolēnu skatuves
runas konkurss.
Lai sekmētu interesi par latviešu un
pasaules literatūras mantojumu, īpaši akcentējot izcilo latviešu dzejnieku Raiņa
un Aspazijas daiļradi un devumu latviešu
nacionālās kultūras veidošanā, konkursā
izskanēja viņu dzeja par ģimeni, mājām,
skolu, tautu, valodu un Latviju. Konkursa runātāju veikumu izvērtēja skolotājas
Simona Oga, Daiga Tomsone, Lauma Primakina, Egita Repele un Modra Putna.
Vērtēšanas kritēriji bija šādi:
l runātāja domas atklāsme,
l spilgtu priekšstatu, gleznu esamība un
atklāsme klausītājam,
l kontakts ar klausītāju,
l skaidra dikcija.
l repertuāra atbilstība runātājam.
Vērtēšana notika 1., 2. - 3., 4. - 6. un
7. - 9. klašu grupās. Visi konkursa dalībnieki saņēma saldas balvas, bet uzvarētā-

ji ieguva konfekšu koku un ceļazīmi uz
Salacgrīvas novada konkursu. Skolas konkursā piedalījās:
1. kl. grupā
1. Amīna Sulimane
2. Erlends Givis Tomsons
3. Loreta Reičela Čekaļina
2. - 3. kl. grupā
1. Dace Jaunbalode
2. Nikija Pabērza
3. Gabriela Nikonova
4. - 6. kl. grupā
1. Paula Undīne Penka
2. Samanta Reičela Zlidņeva
3. Elizabete Zvaigzne
4. Liāna Persidska
5. Markuss Sārs
6. Kevins Nikonovs
7. Kristers Žurakovskis
7. - 9. kl. grupā
1. Laine Sviķe
Mūsu skolu novada konkursā pārstāvēja
Amīna Sulimane, Dace Jaunbalode, Nikija
Pabērza, Liāna Persidska un Laine Sviķe.

Jautrās nedēļas otrdiena skolā aizritēja zaļā nokrāsā

Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā Jautrā nedēļa kļuvusi par tradīciju.
Šogad tā notika pēdējā janvāra nedēļā.
Galvenais tās mērķis ir padarīt krāsainu un interesantu skolas spraigo un nopietno darba ritmu. Protams, mācības
neizpalika. Stundas notika kā parasti.
Katru rītu uz skolu ar milzīgu interesi
un azartu nāca lielākā daļa audzēkņu.
Visatsaucīgākie bija pirmo četru klašu
skolēni.
Šogad Jautrās nedēļas norisē ieviesām
jauninājumus. Katru dienu skolēni tērpās
citādāk. Pirmdienā viņi iekrāsojās dzeltenos, otrdien - zaļos, bet trešdien - sarkanos tērpu toņos. Ceturtdien visi ietērpās
vasaras apģērbos, bet piektdien pārvērtās
par pasaules slavenībām. Visi skolotāji varēja piedalīties skolēnu tērpu izvērtēšanā.
Nedēļas noslēgumā atzīmējām aktīvākos
un pēc skolotāju vērtējuma gaumīgākos
tērpu nēsātājus, kuri saņēma pārsteiguma
balvas. Sākumskolas skolēniem tika pa
bumbai, bet īpašas atzinības balvas - Kristīnei Bergšteinei (5. kl.), Edgaram Tītam
(6. kl.), Paulai Undīnei Penkai (5. kl.) un
Lindai Smiltei (7. kl.).

Kā ik gadu, nedēļas noslēgumā bija
īpašs sarīkojums. Šoreiz organizējām Pop
ielu un atpūtas pasākumu pie galdiņiem.
To vadīja Madonna un Alla Pugačova.
Pie mums viesojās Šakira, Ariana Grande,
Megana Trainore, Olga Rajecka ar tautasdeju grupu un Riču ģimene. Mākslinieku
sniegumu vērtēja žūrija, kurā uzaicinājām
Mārīti Bokmelderi, Dainu Skuju, Daci Līdaku, Deividu Irbēnu. Paldies žūrijai par
atsaucību! Katrs Popielas mākslinieks
balvā saņēma maiznīcas Straupe gardo
torti. Ļoti lielu pateicību nopelnījušas 1.,
3., 4., 5. un 7. klases audzinātājas, kuras palīdzēja sagatavot priekšnesumus.
Paldies mūsu skaņu operatoriem Nilam
Sāram un Tomam Zlidņevam, kuru atskaņotās mūzikas vadībā rādījām priekšnesumus un dejojām.
Visiem bija gandarījuma sajūta par savas skolas dzīves iekrāsošanu jautrās krāsās, par dāvāto prieku citiem, par saņemto
pozitīvo enerģiju, kas uzmundrina ziemas
mēnešos, ļaus uzlabot mācību darbu, vairos vēlmi organizēt un piedalīties citos pasākumos!
Daiga Tomsone,
direktora vietniece audzināšanas darbā

Emocionāls vakars Salacgrīvas bibliotēkā
11. februārī, tieši pirms Valentīna dienas, Salacgrīvas bibliotēka saviem lasītājiem sagādāja pārsteigumu. Salacgrīvas
teātra studijas režisore Inese Jerāne laipni
piekrita izrādīt dzejas iestudējumu Vēstules sniegā, kurā piedāvāja Valda Atāla mūziku un mūsdienu latviešu dzejnieku mīlas
liriku. Lai gan izrāde jau bija skatāma kul-

Ciparu, formu
un krāsu
karuselis
Randā
Ainažu pirmsskolas izglītības iestādes
Randa jaukta vecuma grupā janvāris bija
matemātikas mēnesis, kad bērni nostiprināja zināšanas par ciparu simboliem un
kvantitāti, ģeometriskajām formām, krāsām. Par tradīciju jau kļuvis noslēguma
pasākums, kur šogad kā jautrā karuselī
bērni rotaļu veidā skaitīja, pazina ģeometriskās formas, krāsas un deju ritmos
izkustināja mazās kājiņas.
Jauktās grupas skolotājas

Mazie ainažnieki jautrās spēlēs pārbaudīja
savas matemātikas zināšanas

tūras namā pirms Ziemassvētkiem, arī šajā
vakarā skatītāju netrūka.
Mūsu mazajā lasītavā pasākums izvērtās necerēti emocionāls. Katrīnas Borozdinas dziedājums un brāļa Dāvja Borozdina
ģitāras pavadījums deva īpašu noskaņu
dzejai, ko lasīja Ingūna Ādmīdiņa, Vineta
Dance, Dace Kalniņa, Vineta Pēce un Di-

dzis Žibals. Elpu aizturējuši, skatījāmies
un klausījāmies. Katrs vārds, katra skaņa
skāra sirdi un pat lika nobirt pa kādai nostalģiskai asarai.
Vissirsnīgākais paldies pasākuma režisorei I. Jerānei par ieguldīto darbu!
Paldies aktieriem par sirsnību, par to, ka
pieskaņojās nepilna sastāva izrādei, jo

vīrusi dara savu! Lai jums visiem laba veselība, darbotiesprieks un atsaucīgas sirdis! Uz sadarbību!
Pasākuma skatītāju un
bibliotēkas darbinieku vārdā Gunta Zeme,
Salacgrīvas bibliotēkas metodiķe,
Bērnu literatūras centra vadītāja
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Jau otro gadu pēc
kārtas Absolventu
mačos uzvaru
izcīna absolventi

Diez vai Salacgrīvas basketbolistu
sabiedrībā ir kāds vēl vairāk gaidīts
pasākums kā tradicionālie Absolventu
mači, kas šogad norisinājās jau 43. reizi. Kā ierasts, februāra pirmajā sestdienā Salacgrīvas vidusskolas sporta zāli
jau no paša rīta piepildīja basketbola
apavos auti dažāda vecuma Salacgrīvas
vidusskolas absolventi. Viņi dalījās 4
komandās - Zīdaiņi, Mazdēli, Dēli, Tēvi,
lai savstarpēji noskaidrotu labākos
(komandu sastāvs lielākoties atkarīgs
no spēlētāju vecuma).

Pirms spēļu sākuma visiem bija iespēja piedalīties 3 punktu metienu konkursa
atlasē, kur 1 minūtes laikā bija jāizmet
25 tālmetieni no 5 konkrētām vietām,
katrā vietā pa 5 bumbām, katrs iemestais
grozs 1 punkta vērtībā, bet katras metienu vietas pēdējā bumba precīza trāpījuma
gadījuma deva 2 punktus. 11 labākajiem
vakarā bija iespēja piedalīties 3 punktu
metienu konkursa finālā, kurā piedalījās
arī 3 skolēni. Dienā lielisku rezultātu 17 punktu - uzrādīja Mārtiņš Zariņš, tomēr
fināla sacensībās šādu rezultātu viņam
atkārtot neizdevās. Tur vienlīdz labi - ar
14 gūtiem punktiem - startēja absolventi
Kaspars Neimanis un Egons Vilde, kuriem, lai noskaidrotu, kurš tad ir labākais,
nācās mest vēlreiz. Otrajā reizē Kasparam
izdevās gūt vien 2 punktus, bet Egonam
13, tādējādi kļūstot par šī konkursa uzvarētāju.
Pa dienu ritošajās cīņās visspēcīgākā
izrādījās Zīdaiņu komanda, kuras sastāvā
spēlēja Edgars Šilbergs, Dāvis Melnalk
snis, Mārtiņš Zariņš, Dins Dancis, Edgars Edelmanis un Jānis Ozols. Izskatās,
ka jaunības spēks un ātrums stāvēja pāri
pieredzei. 2. vietā ierindojās komanda
Mazdēli. Ļoti interesantu un spraigu spēli
sagādāja Tēvi, pārspējot Dēlus un izcīnot
godpilno 3. vietu. Taču svarīgākā un gaidītākā spēle vēl tikai priekšā. Vakarā, visām
4 absolventu komandām apvienojoties,
bija jādodas cīņā pretī skolēniem.
Uz vakara spēli, kā vienmēr, ieradās

daudz skatītāju, arī absolventu soliņš ierasti garš - 23 cilvēki, turpretī skolēni
vien 9. Kā zināms, skolēnu treneris vienmēr bijis Valentīns Turks. Šoreiz gan viņš
noteica, ka vairāk būšot asistents, jo trenera lomu nodod citās rokās. Patiesi - skolēnu trenera amatu šogad bija uzņēmies
absolvents Kaspars Neimanis.
Skolēni spēli sāka ļoti rezultatīvi, ātri
guva punktus, kurus absolventiem grūti
bija atspēlēt. Pirmā ceturtdaļa noslēdzās ar
rezultātu 31:11. Lai gan otrajā ceturtdaļā
absolventiem jau veicās nedaudz labāk,
lielo punktu skaitu nebija nemaz tik viegli
atgūt. Puslaikam beidzoties, tablo vēstīja
44:29 skolēnu labā. Visu pirmo puslaiku
absolventi spēlēja tādos pašos Tēvu, Dēlu,
Mazdēlu un Zīdaiņu piecniekos kā pa dienu, palaikam mainoties, bet otrajā puslaikā tie tika jaukti, lai izveidotu un laukumā
sūtītu Salacgrīvas basketbolistu eliti - spēlētājus, kuri trenējas un basketbolu spēlē
nopietnāk arī ikdienā - BK Salacgrīva un
BK Kopturis-A. Šādos piecniekos punktus
izdevās atspēlēt daudz vieglāk. Trešajai
ceturtdaļai noslēdzoties, skolēniem vairs
tikai +7, bet līdz spēles beigām arī šis pārsvars tika iznīcināts. Ar rezultātu 74:62
absolventi jau otro gadu pēc kārtas kļuva
par uzvarētājiem.
Skolēnu rindās rezultatīvākie bija Emīls
Ļebedevs (22 p.) un Daniels Grigorjevs
(17 p.), bet starp absolventiem - Mārcis
Kalniņš (23 p.). Skolēnu komandā spēlēja: Emīls Ļebedevs, Daniels Grigorjevs,
Markuss Kalviņš, Daniels Pīle, Kaspars
Miksons, Artūrs Zmičerevskis, Emīls
Eglītis, Kristaps Muste, Toms Rihaļskis.
Absolventu rindās: Edgars Šilbergs, Mārtiņš Šilbergs, Jānis Ozols, Mareks Rakuzovs, Mārtiņš Zariņš, Edgars Klāvs, Jānis
Irmejs, Dāvis Melnalksnis, Elvijs Jaunbalodis, Kaspars Neimanis, Jānis PodsPodiņš, Dins Dancis, Egons Vilde, Arnis
Jermacāns, Andris Zvejnieks, Kārlis Valenieks, Edgars Edelmanis, Mārcis Kalniņš,
Jānis Salzemnieks, Gints Ronis, Guntis
Bukāns, Jānis Drulle, Aigars Ragainis.
Absolventu komandas treneru lomā bija

Šogad 43. Absolventu mačos uzvarēja absolventi. Kā būs nākamgad?

Spēle ir sākusies! Iemetienā uzvar skolēni

Spēle bija spraiga, cīņasspara pilna

iejutušies Gatis Gailis un Uģis Maurītis.
To, lai viss notiktu saskaņā ar noteikumiem, uzraudzīja tiesneši Māris Zariņš un
Raitis Veinbergs.
Līderis skolēnu rindās - Emīls Ļebedevs - stāsta: - Vienubrīd likās, ka mums
ir cerība uzvarēt, taču absolventi pēdējās
spēles minūtēs lika pretī savus spēcīgākos vīrus, un mums nepietika spēka viņus
aizkavēt. Neskatoties uz zaudējumu, mēs,
skolēni, nejutāmies vīlušies, jo nospēlējām
ļoti labi. Prieks bija satikt senus draugus
un jauki parunāties. Lielu iedvesmu deva
mūsu treneri Valentīns Turks un Kaspars

Neimanis, kuri mūs uzrunāja un motivēja cīnīties līdz galam. Priecēja arī lielais
skatītāju pūlis, kas mūs atbalstīja.
Spēle bija spraiga un interesanta - kritieni, tiesnešu svilpes, cīņa par katru laukuma centimetru - piekāpties nebija gatavs neviens, tomēr, neraugoties uz spēles
rezultātu, priecīgs par atkalredzēšanos,
par spēlētprieku, par to, ka basketbols spēj
vienot, bija gan katrs skolēns, gan absolvents. To nevar izstāstīt, to vajag just, to
vajag redzēt - to smaidu uz viņu lūpām un
mirdzumu acīs!
Laine Karlsone
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Dambretistiem ļoti veiksmīgs starts
valsts čempionātu finālos

Pēc triju dienu ļoti spraigām cīņām
noslēgušies fināli Latvijas čempionātos
64 lauciņu dambretē U-13, U-16, U-19
un U-8 vecuma grupām. Notika divu veidu sacensības. Jaunie dambretisti sacentās klasikā (ar apdomas laiku 25 minūtes
katram uz visu partiju) un ātrspēlē (ar
apdomas laiku 5 minūtes katram uz visu
partiju). Sacensības notika pēc mikromaču sistēmas, katram ar katru vienā kārtā
izspēlējot uzreiz divas partijas. U-16 un
U-19 grupām partiju pirmie gājieni tika izlozēti. Finālsacensībās katrā vecuma grupā startēja valsts 10 labākie zēni un 10 labākās meitenes. Viņi sacentās ne tikai par
čempionāta godalgām, bet arī par tiesībām
pārstāvēt mūsu valsti Eiropas un pasaules
čempionātos. Mūsu sporta skolu kopumā
pārstāvēja 14 sportistu.
Visprestižākajā U-19 vecuma grupā
meitenēm gan klasikā, gan ātrspēlē pārliecinoši uzvarēja Paula Gūtmane. Viņa
vienīgā visās sacensībās nezaudēja nevienu partiju. Vēl pirmajā sešniekā iekļuva
Madara Lindenberga, kura klasikā bija
piektā, bet ātrspēlē vietu zemāk. Arī zēniem čempiona titulu klasikā ieguva mūsu
sporta skolas audzēknis Arturs Finogenovs. Viņš tāpat kā Paula dambretē sāka
trenēties pirms desmit gadiem. Paulai gan
jau izcīnīti 26 valsts čempionu tituli, bet
Arturs beidzot ticis pie pirmā. Ātrspēlē viņam bronzas medaļa. Ļoti tuvu čempionāta godalgām bija arī Elvis Liepiņš, klasikā
izcīnot 4., bet ātrspēlē - 5. vietu.
U-16 vecuma grupā klasikā zēniem
pie bronzas medaļas tika Mārcis Magone.
Sportistiem emocionāli sliktākajā - 4. vietā - palika Mareks Andreisons. Savukārt
ātrspēlē sudraba medaļa Marekam, bet
Mārcim 5. vieta. No mūsējām meitenēm
klasikā vislabāk veicās Jekaterinai Kra-

Liepupietei Aijai Gūtmanei (no labās) U-16 vecuma grupā 6. vieta, bet ātrspēlē bronza
Visprestižākajā U-19 vecuma grupā
meitenēm gan klasikā, gan ātrspēlē, visās
sacensībās nezaudējot nevienu partiju,
pārliecinoši uzvarēja Paula Gūtmane.
Apsveicam!

sovskai, viņa izcīnīja 5. vietu. Vietu zemāk ierindojās Aija Gūtmane. Ātrspēlē
cīņas bija ļoti sīvas un vietu kārtību noteica tikai pēdējā kārta. Fortūna uzsmaidīja
Aijai, dodot viņai bronzas godalgas, bet
Jekaterinai atkal 5. vietu.
U-13 vecuma grupā zēniem ar Latvijas
Dambretes savienības tā saucamo brīvkarti spēlēja arī šī gada U-10 valsts čempions
Klāvs Norenbergs, šīs ugunskristības izturot godam. Viņš klasikā bija sestais, bet

ātrspēlē piektais. Vēl šajā grupā ātrspēlē
Kristers Lapiņš izcīnīja 6. vietu. Meiteņu
konkurencē klasikā, lai tiktu pie medaļām,
tikai viens neizšķirts pietrūka Elizabetei
Norenbergai. Rezultātā 4. vieta. Ātrspēlē
viņa noslēdza pirmo sešnieku.
Šogad pirmo reizi, atbalstot Vispasaules Dambretes federācijas vēlmi, tika organizētas sacensības arī labākajiem U-8
vecuma grupas jaunajiem dambretistiem.
Ļoti patīkami, ka par pirmo čempionu zēniem kļuva mūsu sporta skolas audzēknis.
To pēc triju pakāpju ļoti sīvām sacensībām
un pārspēlēm paveica Lādezera pamatskolas 1. klases skolnieks Adrians Podenskis.

Treneri Kārlis Ozols un Kārlis Treijs
saka lielu paldies arī pārējiem dalībniekiem par lielo cīņassparu un izturību, bērnu vecākiem par uzticēšanos, sporta skolai - par materiālo atbalstu.
Līdz ar šiem fināliem noslēdzies šī gada
valsts jaunatnes individuālo sacensību
cikls 64 lauciņu dambretē. No 16 Latvijas
jaunatnes čempionu tituliem mūsu sporta
skolas audzēkņi izcīnīja sešus. No valsts
izlases 24 dalībniekiem deviņi būs no
mūsu sporta skolas. Pēc abu treneru atzinuma - ļoti veiksmīgi startēts.
Kārlis Ozols

Svētciemā noslēgusies divpadsmitā
Bērnu un jauniešu žūrija

Jau divpadsmito gadu Svētciema bibliotēkas bērni un skolēni piedalās LNB
izstrādātajā lasīšanas veicināšanas
programmā Bērnu un jauniešu žūrija.
Šogad grāmatas lasīja un vērtēja
12 ekspertu skolēnu, tikpat pirmsskolēnu un 2 vecāki. Bibliotēkas piedalīšanās mērķis šādā programmā bija bērnu
un skolēnu lasītprasmes attīstīšana un
intereses veicināšana par grāmatām.

Jaunie lasītāji Svētciemā lasīšanas maratonu sāka oktobrī Lasīšanas starta dienā.
Daži jau bija lasījuši vasarā, taču tad visas
grāmatas vēl nebija iegādātas. 2014. gadā
no Valsts kultūrkapitāla fonda saņēmām
14 grāmatu, pārējās bija jāiegādājas pašiem, taču ne visas vairs bija nopērkamas.
Arī tas varbūt ietekmēja lasīšanas gaitu. Taču prieks par tiem, kuri to apzinīgi
darīja un janvārī izteica savas domas un
vērtējumu, aizpildot LNB elektroniskās
anketas.
Valentīndienas priekšvakarā svētciemieši pulcējās, lai izvērtētu padarīto. Rudenī katram tika iedota bibliotēkas sagatavotā Lasīšanas grāmatiņa. To mudinājām
aizpildīt gan zīmējot, gan pierakstot savas
atziņas. Dažiem tā droši vien bija nepieciešama, lai iemestu aci, kas izlasīts un kas
vēl jālasa. Arī labi! Bet Endija Ramona
Roska grāmatiņu bija paņēmusi līdzi, izrādīja savus skaistos zīmējumus un prasmīgi
izmantoja, stāstot par savu mīļāko grāmatu Ada un peles rēgs. Tādai piezīmju grāmatiņai būtu jābūt ikvienam, kurš lasa, jo
šādas personīgās piezīmes var būt ne tikai
kā mazs špikerītis literatūras stundās, bet
arī interesanta lasāmviela pēc gadu desmitiem.
Pasākuma sākumā ripinājām Lasīšanas

kamoliņu, stāstījām par savām interesantākajām grāmatām un tēliem. Tad sākās
vērtēšana. Visjaunākās vecuma grupas
lasītāji par interesantāko atzina franču
rakstnieču K . Lorēnas un S. Alastras grāmatiņu Vistiņa iemīlējusies. Tā tiešām ir
brīnišķīga! Skaists mīlestības romāns par
vistiņu Dūdiņu un balodi Volafonu, lasāms
arī pieaugušajiem. Tam ir tikai 33 lappuses, pie tam - puse ilustrētas! Sākumskolas
2. grupā lasīja skolēni vecumā no 9 līdz
11 gadiem, viņi par interesantāko atzina
britu rakstnieka Krisa Ridela mītisko un
neparasto tēlu pilno grāmatu Ada un peles
rēgs. Vecākajās grupās visvairāk lasītā ir
norvēģu rakstnieka I. Ambjērnsena grāmata par suni un kaķi Samsons un Roberto un zviedru rakstnieces H. Andersones
Emma Glorija un sarkanā Ilgu grāmata.
Kad grāmatas bija izvērtētas, eksperti
rādīja savas prasmes zīmēšanā. Neizpalika
arī ieteikumi un lasīšanas receptes citiem
lasītājiem. Tā kā visa lasīšanas gaita tika
mērota ar zefīriņiem, gaidīts tika brīdis,
kad šīs papīra uzlīmes pārtaps par garšīgu, taustāmu saldumu pēc nopelniem par
katru izlasīto grāmatu. Vislielāko saldumu
tūtu saņēma 4. klases skolniece Endija
Ramona Roska, tikai par vienu mazāk (tātad otrais čaklākais lasītājs) bija 2. klases
skolniekam Mārcim Tomsonam. Sava vecuma grupas grāmatiņas izlasīja arī pirmklasniece Velta Ieva Cīrule un trešklasniece Emīlija Rāpa. Par čaklu lasīšanu tika
apbalvota arī 2. klases skolniece Monta
Runce un pirmklasnieks Kaspars Pudniks,
kurš šajā programmā piedalījās pirmo reizi. Vecāko grupu lasītājiem nebija veicies
tik labi kā sākumskolas audzēkņiem, taču
arī viņi saņēma pateicības, mazas balviņas
un savu nopelnīto saldumu tūtu.

Kopīgajā foto gan tikai daļa no visiem Bērnu un jauniešu žūrijas 2014. gada ekspertiem

Liels paldies arī PII Vilnītis Svētciema
pirmsskolas grupiņas Snīpji bērniem un
audzinātājai Indrai Mednei, kura ne tikai
ieinteresēja bērnus iepazīt grāmatas, lasot
priekšā, bet arī pati izlasīja Vecāku žūrijas
grāmatas un tās vērtēja. Paldies arī ekspertei Kaspara Pudnika mammai Ilonai un
Veltas mammai Ilzei Cīrulei par piedalīšanos!
Kā jau visos Bērnu žūrijas svētkos, cienājāmies ar kliņģeri un tēju. Kopīgi pār-

runājām, kā un ko lasīsim šogad. Bērnu
ieteikums bija ļaut piedalīties lasāmo grāmatu izvēlē pašiem, lai būtu interesantāk
un tās nebūtu jāpērk tikai tāpēc, ka tās izvēlējušies pieaugušie.
Lasīsim paši, lasīsim priekšā citiem, ieteiksim draugiem lasīt! Apgalvojums Lasīt
ir stilīgi taču nav izdomājums!
Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja
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Klāvs
Norenbergs divkārtējs
valsts
čempions

Siguldā notika
Latvijas jaunatnes
čempionāts 64 lauciņu dambretē U-10
vecuma grupā. Tajā
startēja arī Limbažu un Salacgrīvas
novada sporta skolas audzēknis Klāvs
Norenbergs. Viņš
pārliecinoši uzvarēja gan klasikā (ar
apdomas laiku katram 25 minūtes uz
partiju), gan ātrspēlē (ar apdomas laiku 5 minūtes katram uz partiju).
Meitenēm klasikā uzvarēja Keita Eglīte (Siguldas
sporta skola), bet ātrspēlē - Annija Debeļska (Valmieras BJC Vinda). Klāvs bija arī vienīgais sacensību dalībnieks, kurš nezaudēja nevienu cīņu. Viņš
izcīnīja tiesības pārstāvēt mūsu valsti Eiropas jaunatnes čempionātā, kas no 25. aprīļa līdz 4. maijam
risināsies Jaroslavļā (Krievija) un Pasaules jaunatnes čempionātā, kas no 25. augusta līdz 5. septembrim notiks Kranevo (Bulgārija).
Kārlis Ozols
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Ainažu bibliotēkā noslēgusies
Bērnu žūrija 2014
29. janvārī Ainažu
bibliotēkā noslēdzās
Bērnu žūrijas 2014
grāmatu vērtēšana.
Šogad tajā piedalījās
23 eksperti. Bērni
žūrijas darbā iesaistās tāpēc, ka grib
iepazīties ar jaunām
un interesantām grāmatām. Lai gan ne
visas ir tik interesantas, padarīto neviens
nenožēlo un ir gatavi
lasīt un vērtēt jaunāko literatūru.
Katrā klašu grupā
noteicām grāmatu uzvarētāju.
Šogad
tās ir: K. Lorēna,
S. Alastra Vistiņa
iemīlējusies, K. Ridels Ada un peles
rēgs, I. Ambjērnsens
Samsons un Roberto, Bērnu žūrijas eksperti pēc labi padarīta darba - grāmatu lasīšanas
R. Rigss Mis Peregrīnas nams brīnumbērniem. Čaklākie du mīklu, kurā vajadzēja atminēt dažā- cienāti ar īpašo Bērnu žūrijas kliņģeri
lasītāji ir: Loreta Čekāļina, Kristiāna dus vārdus no žūrijas grāmatām. Tika un veselīgu tēju.
Jankovska, Kristiāna Kānīte, Jolanta izspēlēta spēle ar metamo kauliņu, kur
Liels prieks par ikvienu, kurš bijis
Ābola, Samanta Ābola, Gabriela Ni- pēc punktu skaita dalībnieki pārvieto- draugos ar Bērnu žūriju visus šos gakonova, Markuss Kalmačs, Samanta jās pa sagatavotiem papīra apļiem, uz dus! Paldies žūrijas dalībniekiem par
Grāvīte un Rainers Čekāļins.
kuriem bija norādes par izpildāmo uz- sadarbību, lasot šīs grāmatas, novēlu
Pasākums sākās ar bibliotekāres devumu. Uzdevumos tika pārbaudītas lasītprieku arī turpmāk un nezaudēt
Sanitas uzrunu žūrijas dalībniekiem, ekspertu zināšanas par izlasīto.
interesi par grāmatu lasīšanu!
bet bibliotekāre Inga ekspertiem bija
Noslēgumā katrs žūrijas dalībnieks
Sanita Kānīte,
sagatavojusi pārbaudījumu - krustvār- saņēma balvu par piedalīšanos un tika
Ainažu bibliotēkas vadītāja

Liepupē Latvijas 68. Skolēnu sporta
spēles dambretē

Vai šī spēle jau uzvarēta? - lēš Klāvs Norenbergs (no labās)
Treneris
Kārlis Ozols
(no kreisās)
un daudzie
Latvijas 68.
Skolēnu sporta
spēļu dambretē
dalībnieki
gatavojas
sacensībām

24. janvārī Liepupes vidusskolā notika
Latvijas 68. Skolēnu sporta spēles
dambretē.
Sacensībām bija pieteikušies 420 dalībnieku. Lai gan gripa spēlētāju rindās
ieviesa korekcijas, tomēr pie rūtotajiem
galdiņiem sēdās šo sacensību dalībnieku
rekordskaits - 373 no visiem Latvijas reģioniem. Jaunie sportisti pārstāvēja lielākos dambretes apmācības centrus: Ventspili, Kuldīgu, Tukumu, Dobeli, Bausku,
Jēkabpili, Līvānus, Preiļus, Madonu, Gulbeni, Rēzekni, Viļānus, Valmieru, Smilteni, Ogri, Lielvārdi, Siguldu, Olaini, Ikšķili,
Saulkrastus, Salacgrīvu, Rīgu, Limbažus
un, protams, Liepupi. Šie dambretisti ikdienā iegūst zināšanas 76 mācību iestādēs.

Šī ir ceturtā reize, kad Liepupē notiek
tik plaša mēroga sacensības. Liepupes
vidusskolas direktore Arta Rubeze stāsta:
- Mūsu skola ir kļuvusi par tādu kā dambretes centru, jo te strādā divi ļoti radoši
un gudri treneri, kuri paši darinājuši galdus. Skolā ir ērtas un plašas telpas, esam
ierīkojuši jaunu dambretes kabinetu, skolā katrs trešais skolēns spēlē dambreti un
mūsu jaunie dambretisti ir guvuši un sasnieguši ļoti labus rezultātus valsts un pasaules mērogā. Šajās spēlēs no Limbažu un
Salacgrīvas novada sporta skolas piedalās
40 jauno dambretistu. Savukārt treneris un
skolotājs Kārlis Ozols rādījās nedaudz norūpējies - sacensības notiks aktu un sporta
zālē, kā arī jaunajā dambretes kabinetā.
- No vienas puses, mums tas ir pat izde-

vīgi, ka nav nekur tālu jābrauc, bet mums
jāuzņem viesi, jo esam saimnieki, un tā ir
atbildība un liels darbs, - viņš apliecināja.
Sacensības notika 4 vecuma grupās atsevišķi zēniem un meitenēm. Sportisti cīnījās par 12 kausiem un 72 medaļām. Tika
izspēlēts 1790 partiju.
Pēc 7 stundu spraigām cīņām noskaidrojās, ka pa kausam aizceļo uz Dobeli,
Siguldu, Viļāniem, Kuldīgu un Līvāniem,
pa diviem - uz Rīgu un Valmieru. Bet trīs
palika mājās, jo tos izcīnīja Limbažu un
Salacgrīvas novada sporta skolas komanda. Individuālajā vērtējumā par Latvijas
skolēnu sporta spēļu čempioniem kļuva
Annija Debeļska (Valmiera), Jeļena Česnokova, Aleksandrs Černovs (abi Rīga),
Annija Loce (Dobele), Edgars Straumanis

(Sigulda), kā arī trīs mūsu sporta skolas
audzēkņi: Paula Gūtmane, Klāvs Norenbergs un Kristers Lapiņš.
Šīs sacensības bija arī Latvijas jaunatnes čempionāta pusfināls. Dalībnieki
cīnījās par vietām finālā. Katra vecuma
grupā tam kvalificējās 10 veiksmīgākie
zēni un 10 meitenes, tātad kopā 80 jauno
dambretistu. Tiesības cīnīties par Latvijas
jaunatnes čempionu tituliem izcīnīja arī
14 mūsējo: Paula Gūtmane, Madara Lindenberga, Gundega Turkova, Jekaterina
Krasovska, Aija Gūtmane, Elizabete Norenberga, Elvis Liepiņš, Ritvars Dubults,
Arturs Finogenovs, Mārcis Magone, Mareks Andreisons, Kristers Lapiņš, Klāvs
Norenbergs un Ilvars Dubults. Vēlēsim
viņiem veiksmi!
Liels paldies Liepupes vidusskolas kolektīvam un īpaši direktorei Artai Rubezei
par lielo atbalstu šādu plašu sacensību sarīkošanā!
Kārlis Ozols,
sacensību organizators un
galvenais tiesnesis
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Liepupes vidusskolā

Sporta jautrības 1. - 4. klasei
Projektu nedēļā Liepupes vidusskolā
tradicionāli notiek Sporta diena. Projekta
grupa pirmdienā izveidoja sportisko apli
jeb 10 staciju. Afišā norādes - ierasties
sporta tērpā, ar pašu gatavotām emblēmām un dalībnieku kartītēm.
11. februāra rītā sacensības atklāja
skolas direktore Arta Rubeze, novēlot
draudzīgu kopābūšanu, izpalīdzību, atbalstu un uzmundrinājumu cits citam.
Sporta skolotāja Mārīte iepazīstināja dalībniekus ar atraktīviem tiesnešiem no
7., 8. un 9. klases, kuri reklamēja sevi ar
stacijas ciparu. Nr. 1 Boulings (M. Krasovskis), Nr. 2 Futbola sitieni vārtos
(O. Rožlapa), Nr. 3 Purvs (I. Turkovs),
Nr. 4 Līdzsvara baļķis (L. Zunde), Nr. 5
Līklocis ar divām basketbola bumbām
(E. Pavlovska), Nr. 6 Šautriņas (M. Magone), Nr. 7 Lecambumbas (U. Ozoliņa),

Nr. 8 Trepītes (B. Celmiņa), Nr. 9 Tunelis
+ lecamaukliņas (A. Gūtmane, A. Dāboliņa), Nr. 10 Pupiņu lasīšana ar knaģi
(E. Martinsone).
Skolēni ar interesi un prieku pildīja uzliktos pārbaudījumus. Ātrākie un nadzīgākie dažas stacijas pat izgāja vairākkārt.
Interesi par stacijām izrādīja arī 2. un
4. klašu audzinātājas Iveta un Agnija, uzstādot savus personīgos rekordus.
Tālāk sekoja tautas bumba kapteiņu
izsauktās komandās. Cīņas bija ļoti spraigas. Uzvarētājkomandas ieguva vienādu
punktu skaitu. Noslēgumā tiesneši izsniedza katram dalībniekam sertifikātu par
piedalīšanos. Dalībnieki vienojās kopbildē atmiņai par pavadīto dienu. Visus momentus sporta zālē ķēra Gita Priede.
Mārīte Sakārne,
sporta skolotāja

Dalībnieku kopbilde par jauku atmiņu no jautrās sporta dienas

Projektu nedēļas tēma - Vide un karjera
Projektu nedēļas laikā Liepupes vidusskolas 2. - 4. klašu skolēni tikās un
iepazinās ar interesantām profesijām tuvākajā apkaimē, aicināja ciemos vecākus,
kuri ir interesantu profesiju pārstāvji.
Pēcpusdienās tika veidotas vides spēles,
jo svarīgi ir dzīvot harmonijā ar sevi un
apkārtējo vidi. Mazie profesiju pētnieki
apmeklēja Liepupes veikalu un tikās ar
uzņēmēju Andu Alsbergu, bija pastā, aptiekā, bibliotēkā, kā arī klausījās Emīla
tēta G. Pīpkalēja stāstījumā.
Pamatskolas audzēkņi un vidusskolēni
pirmdien tikās ar absolventu Rolandu Eglīti, kurš astoņus gadus dzīvojis Austrijā,
nu atgriezies Latvijā un ir gatavs dzīvi šeit
darīt labāku. Rolands mācīja izvirzīt mērķus, kas ir sasniedzami, izmērāmi un konkrēti. - Mērķis ir kā motors tavai dzīvei! viņš apgalvoja. Kopā ar Rolandu jauniešus iedvesmoja Evita Leismane, kurai ir
sava skaistumkopšanas studija. Meistare
stāstīja gan etiķetes smalkumus, gan deva
padomus ikdienas skaistumkopšanā, gan
mācīja stalti nest augumu un uzsvēra, ka
iekšējais skaistums ir saistīts ar ārējo. Tas
nozīmē, ka jārūpējas gan par garīgajām
lietām, gan ārieni. Pēcpusdienā skolēni

strādāja pie vides spēlēm, skolēnu zinātniski pētnieciskajiem darbiem un karjeras
izpētes.
Otrdien, 10. februārī, skolā viesojās
uzņēmēji Kristīne Mauliņa, Lija Jokste
un Arnis Skrastiņš. Starp skolēniem un
uzņēmējiem izvērtās interesanta saruna
par uzņēmējdarbības iespējām gan Liep
upē un Salacgrīvas novadā, gan Latvijā
vispār. Skolēni uzdeva jautājumus un uzklausīja interesantus stāstus no uzņēmēju
dzīves, un uzzināja arī par jaunā dzelzceļa tapšanu, jo A. Skrastiņš ir saistīts ar
projektu Rail Baltica.
Skolas direktore Arta Rubeze kopā ar
ciemiņiem izstaigāja skolu un parādīja šī
gada jaunumus - izremontēto dambretes
kabinetu, par ziedotāja A. Skrastiņa līdzekļiem iekārtoto jauniešu domes telpu
un matemātikas kabinetu.
Skolā pārsteidza darbnīcu daudzveidība: pie skolotājas S. Verginas gatavoja dabīgo kosmētiku (lūpu spīdumu,
ķermeņa sviestu un sejas krēmu), dekupāžas tehnikā atjaunotas vecās mēbeles,
pie R. Gulbes darbojās radioelektronikas
darbnīca, kurā tapa automobiļi ar gaisa
balonu dzinēju, peļu slazdu ātrummašīnas

Kopā par labāku
internetu

9. un  10. februārī Jūrmalā Latvijas 10 skolu audzēkņiem un skolotājiem notika seminārs Projektu
metode, mācoties drošību internetā.
To organizēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra starptautiskās skolu sadarbības tīklā
eTwinning sadarbībā ar Latvijas
Interneta asociācijas Net-Safe Latvia Drošāka interneta centru.

Diskutējām par interneta drošību
mācību procesa kontekstā, kā arī paši
veidojām   mācību projektus etwinning.net vidē par drošību internetā.
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas komanda: skolotājas Ineta Lielkalne un Tatjana Lazdiņa un 8. klases
skolēni Kristers Briedis un Dins Kalniņš kopā ar Ogres Valsts ģimnāziju
izveidoja eTwinning projektu Internets - brīvā laika bezdibenis.
eTwinning pamatdarbības joma ir
portāls www.etwinning.net, kas nodrošina iespēju 32 valstu (skolas no
Eiropas Savienības, Norvēģijas, Islandes un Turcijas, kā arī no Bijušās
Dienvidslāvijas Republikas Maķedonijas) skolotājiem un skolēniem
darboties drošā interneta vidē - veidot virtuālos sadarbības projektus,

izvietot savus metodiskos materiālus,
piedalīties interešu grupās, apgūt tālmācības kursus par IKT izmantošanu
skolā. Nu arī Ainažu skola ir iesaistījusies ar savu projektu, kas ir aktuāls
ikvienā skolā. Būtiskāko par drošību
internetā skolēni vēlāk pastāstīja saviem vienaudžiem, izmantojot uzskatāmus piemērus, ko par drošību
sociālajos tīklos uzzināja draugiem.lv
birojā.
10. februārī jau divpadsmito gadu
Latvijā tika atzīmēta Vispasaules drošāka interneta diena ar saukli Kopā
par labāku internetu!. Katru gadu
Net-Safe Latvia Drošāka interneta
centrs un sadarbības partneri organizē
izglītojošus un informatīvus pasākumus, iesaistot tajos Latvijas skolas,
bibliotēkas un plašu sabiedrību. Arī
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas komanda piedalījās fotokolāžu
konkursā Kopā par labāku internetu!.
Ineta Lielkalne,
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas skolotāja

Arī Krišjāņa Valdemāra Ainažu
pamatskolas skolēniem un skolotājiem
ir ko teikt par drošu internetu

Liepupes vidusskolas skolēni iepazīst Latvijas aizsargājamās teritorijas

u.c. tehnikas brīnumi, pie E. Plankāja
veidoja arheoloģiskos māla traukus ķemmes bedrīšu un auklas keramikas tehnikā,
pie I. Janišas vārīja ziepes. Vides spēles
skolēni veidoja pie Ritas Cīrules, Baibas Mantiņas, Jautrītes Marinas Liepiņas, Veltas Ločmeles, karjeru pētīja pie

Gaļinas Mačas. Gaiteņos sastapām DAP
pārstāvi Intu Somu, kura ar jauniešiem
izdzīvoja lašu ceļojumu pa Salacas upi.
Projektu nedēļa bija ļoti interesanta, jo
katra diena bija kā piedzīvojums.
Direktore
Arta Rubeze

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2015. gada 27. februāris

Galda spēļu vakars Korģenē

7. februāra pēcpusdienā Korģenes saieta namā norisinājās galda spēļu vakars,
kurā piedalījās dažāda vecuma vietējie
un kaimiņu pagasta iedzīvotāji. Spēlējām
dažādas spēles, sākot ar Cirku, ričuraču,
domino, dambreti, Skrabli, duraku, zolīti,
līdz pat novusam, galda tenisam - visas, ko
vecākie ļaudis atceras no savas bērnības.
Neizpalika arī rezultāti: ričuračā 1. vieta Kristapam Sedleniekam, 2. - Danielam
Sļepovam, 3. - Alenam Jirgensonam, durakā 1. vieta Mārītei Ozoliņai, 2. - Astrīdai Putniņai, 3. - Gunitai Bisniecei. Starp
Cirka spēlētājiem 1. vieta pienācās Nikolai Ozoliņai, 2. - Oliveram Bobrovam,
3. - Ksenijai Ķirsei. Daudz spēlētāju bija
dambretē, tur vietu sadalījums šāds: 1. vietā Dāniels Brutāns, 2. - Uvis Ķirsis, 3. -

Mārīte Ozoliņa, loto uzvarēja Matīss Andersons, domino - Edvards Bobrovs, vārdu
likšanas spēlē Scrable - Nikola Ozoliņa.
Ieinteresētu spēlētāju netrūka novusā, bija
tādi, kuru pieredze mērāma daudzos gados,
un arī jaunie, kuriem šī spēle vēl jāiepazīst
vairāk. Rezultāti pieaugušo grupā ir šādi:
1. vietā Raivis Brutāns, 2. - Mārtiņš Jirgensons, 3. - Aldis Seržants, bērnu grupā
1. vieta Dānielam Brutānam, 2. - Alenam
Jirgensonam, 3. - Krišjānim Jankovskim.
Bija jautri! Paldies tiesnešiem Jānim
Putniņam, Agnesei Talcei, Gunitai Veidei!
Atsauksmes pēc pasākuma bija labas, tālab
šādus vai citādākus spēļu vakarus rīkosim
vēl. Gaidīsim nākamo biedrības Mēs - Korģenei pasākumu!
Ilze Baumane

Bezmaksas seminārs Liepupē Efektīva
komunikācija - veiksmīga projekta
ieviešanas priekšnoteikums

Rīgas plānošanas reģiona ES Struktūrfondu informācijas centrs sadarbībā ar Salacgrīvas novada pašvaldību un Liepupes pagasta pārvaldi 4. martā plkst.10 Liepupes pagasta tautas namā
Mežgravās, Duntē, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā rīko bezmaksas semināru Efektīva
komunikācija - veiksmīga projekta ieviešanas priekšnoteikums. Semināru vadīs LTV un LV
radio žurnālists Ansis Bogustovs.
Seminārā tiks sniegts priekšstats, kā veiksmīga komunikācija ar mērķgrupu un sabiedrību,
prasme izmantot dažādus komunikācijas rīkus un kanālus nodrošina sekmīgu projekta realizāciju un projekta rezultātu izplatīšanu. Seminārā būs arī praktiski piemēri projektu komunikācijas
nodrošināšanai, piemēram, kā pareizi rakstīt preses relīzes.
Seminārā aicināti piedalīties projektu vadīšanas un sabiedrisko attiecību speciālisti, kuriem
nepieciešams nodrošināt efektīvu komunikāciju projekta ietvaros, kā arī ikviens interesents.
Interesenti aicināti līdz 2. martam pieteikt dalību seminārā, zvanot pa tālruni 67217975
vai rakstot uz e-pastu agris.bukovskis@rpr.gov.lv.
Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs

Jūras plānojuma izstrāde

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sākusi izstrādāt projektu
Jūras telpiskais plānojums Latvijas Republikas teritoriālajiem un ekskluzīvās
ekonomiskās zonas ūdeņiem (Jūras plānojums). Tā stratēģiskās ietekmes uz vidi
novērtējuma veikšanu saskaņā ar 2014. gada 29. decembrī noslēgto iepirkuma līgumu Nr. 94 nodrošina biedrība Baltijas
Vides Forums. Jūras plānojums tiek izstrādāts saskaņā ar Teritorijas attīstības
plānošanas likumu un Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra noteikumiem
Nr. 740 Jūras plānojuma izstrādes, ieviešanas un uzraudzības kārtība.
Jūras plānojuma izstrādes gaitā būtiska ir visu ieinteresēto pušu līdzdarbība un
visu interešu ņemšana vērā, tāpēc aicinām
piedalīties kādā no reģionālo diskusiju
sanāksmēm Jūras telpiskais plānojums esošās situācijas jūras izmantošanā un potenciālās intereses. Salacgrīvā tas norisi-

nāsies 10. martā no plkst. 11 līdz 14.30
Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes
reģionālās administrācijas Salacgrīvas
birojā Rīgas ielā 10a.
Sanāksmes tēmas:
l jūras telpiskā plānojuma izstrādes process;
l esošā situācija jūras izmantošanā:
o vides stāvoklis un slodze,
o nozaru attīstības mērķi,
o saimnieciskās attīstības rādītāji,
l potenciālās intereses jūrā - tradicionālo
nozaru attīstība un jaunu resursu izmantošana.
Kristīna Veidemane,
Jūras telpiskā plānojuma izstrādes
vadītāja
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Biedrības Mēs Korģenei
aktivitātes
Skaistuma darbnīca

Korģenes dāmas sacenšas kāršu spēlē

l

Nevienam nav svešs firmas Oriflame
vārds. 31. janvārī pie mums, Korģenē,
viesojās šīs firmas konsultante Vineta
Igale, lai sniegtu noderīgas konsultācijas
sejas ādas pareizā kopšanā, palīdzētu izveidot gaumīgu grimu, un sniedza padomu, kā to viegli izveidot pašai. Viņa iepazīstināja arī ar kosmētikas jaunumiem,
pamācīja, kā pareizi izvēlēties savai ādai
atbilstošu kosmētiku.
Tie, kuri vēlējās, varēja pārbaudīt
savu ādas tipu, lai zinātu, kā to kopt. Ar
šo nodarbību aizsākās Skaistuma darbnīcas cikls par ādas tipa diagnostiku, bāzes
komplekta izveidi un ikdienas sejas kopšanas/masāžas apgūšanu. Nākamā tikšanās pie mums, Korģenē, - 28. februārī.

Ko nezinām par
zināmo...
31. janvārī notika kārtējā biedrības organizētā lekcija no cikla Ko nezinām par
zināmo ar hipnoterapeiti, neirolingvistiskās programmēšanas meistari, astroloģijas un numeroloģijas speciālisti Neldu
Bailīti. Mācījāmies noteikt, kā uztveram
pasauli - kā vizuālis, audiālis vai kines-

tētiķis, runājām par meliem un patiesību, mācījāmies noteikt, vai otrs melo vai
runā taisnību.
Katrā nodarbībā ir grūti noteikt tēmu,
vienmēr runas aizvirzās arī par ko citu.
Piemēram, šajā reizē runājām par naudas
maģiju - to, kādā krāsā jābūt makam, kad
dedzināt čekus, kā pieburt naudu... Visas
nodarbības mums paiet jaukā noskaņojumā, tajās rodam ļoti daudz pozitīvās
enerģijas, kas izstarojas no Neldas. Viņa
ļoti labprāt dalās ar savām zināšanām,
pati atzīst, ka no tā trauciņa jānolej, lai
atkal ir, kur iepildīt. Kādā citā reizē Nelda solīja pastāstīt arī par sejas maģiju.
Vienmēr ir jauka parunāšanās pie tējas
vai kafijas tases, cienājoties ar līdzpaņemtiem kārumiem.
Jau otro reizi Nelda bija līdzi paņēmusi savu meitu Rūtu, kura mūs ar
dziesmām ģitāras pavadībā sveica šajā
gadā.
Nākamās nodarbības notiks 7. un
21. martā. Aicināti visi interesenti, iepriekš vēlams pieteikties pa tālr.
29275200 (Ilze), 26133271 (Gunita B.),
lai zinātu sagatavoties (izvietot galdus
un krēslus, jo tomēr diezgan iznāk pierakstīt).
D. Cīrule

Salacgrīvas muzeja
dārgumi

Pēteris
Martinsons
(28.01.1931. - 02.08.2013.) ievērojamākais Latvijas keramiķis ar pasaules vārdu 28. janvārī būtu svinējis
savu dzimšanas dienu. Tādēļ vēlamies celt gaismā
kādu Salacgrīvas muzeja Foto - Raitis Puriņš, Dienas mediji
dārgumu - vienu viņa darbu no Torņu sērijas, kas muzeja īpašumā
nonāca 2007. gadā pēc pirmā naborigama
cepļa atvēršanas.
Toreiz cepļa atvēršanā piedalījās Latvijā pazīstami keramiķi, tostarp arī P. Martinsons, kurš cepļa cēlējiem vasarā vadīja
meistarklases. Ceplī apdedzināja darbus,
ko veidoja starptautiskās keramikas nometnes dalībnieki un cepļa būvētāji. Lielo krāsni pildīja arī Salacgrīvas mākslas
skolas audzēkņu darinājumi un Salac
grīvas pilsētas svētku dalībnieku veidotie
māla priekšmeti.
Pēc tam notika plaša izstāde Salacgrīvas muzejā, kur citu mākslinieku starpā
bija arī daudzi P. Martinsona darbi - slaveno Sapņu vārnu grupa, daži varenie lauvas
un arī mākslinieka iecienītie Torņi.
P. Martinsons saistīts ar mūspusi jau no
daudz agrākiem laikiem. Pētera bērnībā
viņa ģimenei diezgan bieži nācās mainīt
dzīvesvietu, kādu brīdi arī uz Ainažu pusi,
tad Pēteris apmeklējis Mērnieku skolu.
1997. gadā Ainažu kultūras namā kopā Foto - Imants Klīdzējs
Imantu Klīdzēju tika noorganizēta keramikas izstāde, un jau 1999. gadā - tikai gadu sarunas ar šo viedo mākslinieku. Viņa lapēc Salacgrīvas muzeja dibināšanas - pie bestība un uzmundrinājumi ļoti iespaidoja
mums notika mākslinieka personālizstāde. mūs. Jo mākslinieka dzīves moto bija Es
Pēdējos gados viņa iemīļota darbu piederu un aizvien vēl gribu piederēt pie
tapšanas vieta vasarā bija tieši Salacgrī- tiem cilvēkiem, kuri satiekoties, uz jautāva - viņa skolnieka un drauga I. Klīdzē- jumu „kā tev iet?”, atsaka ”brīnišķīgi!”
ja darbnīca. Pēteris nekad neaizmirsa ie- (citāts no R. Muižnieces grāmatas Cita
griezties arī Salacgrīvas muzejā, lai ap- pasaule).
skatītu jaunākās izstādes, izteiktu savu
Iveta Kalniņa,
viedokli. Mums ļoti patika nesteidzīgās
Salacgrīvas muzeja krājuma glabātāja
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4. martā plkst. 17.30
tikšanās Salacgrīvas bibliotēkā.

Neskaties atpakaļ!
Kas bijis, lai paliek, kur ir,
Laiks tevi no visa reiz šķirs,
Neskaties atpakaļ!
… tālumam tici!
Un neprasi, grūtums lai saudz,
Jāiet būs ilgi un daudz.
Tālumam tici!
(V. Strēlerte)

Intas Balodes iespaidi
55. Austrālijas
Latviešu kultūras dienās.

Februāris - sala, puteņu un
sērsnu mēnesis. Kāds tas bijis?
Kur aizsteidzies? Stundas,
dienas, nedēļas, mēneši, gadi
steidz kā vējš, un mēs tam
līdzi… Bet lielajā skrējienā un
steigā atcerēsimies viens otru,
savus tuvākos un mīļos!

Sveicieni jums
svētkos!
Mīļā Irīna!
Vēlam
365 prieka
pilnus rītus,
12 bagātus
mēnešus,
52 laimīgas
nedēļas un
7 saulainus
gadalaikus!

Daudz laimes 70 gadu jubilejā!
Alla, Jānis, Ramona no Igaunijas

Ja gribi dziedāt, ar velosipēdiem
apceļot Latviju,
kopā ar Latvijas labākajiem koriem
dziedāt simfoniskajā koncertā,
kopā ar mums piedzīvot
koru konkursus, katru piektdienu
nākt uz mēģinājumiem,

tad gaidām Tevi
Liepupes tautas namā
piektdien pl. 19.
Koris «Pernigele» un Arta
11. aprīlī Salacgrīvas kultūras namā
norisināsies konkurss-koncerts
«Paņem draugu – dziedāt nāc!».
Šī ir iespēja dzīvajā dziedāt
salacgrīviešiem, kuri pārkāpuši
18 gadu slieksni.
Lai piedalītos konkursā,
jāizvēlas dziesma, tās ieraksts vai
pieraksts jāpaņem līdzi uz pirmo
tikšanos 6. martā pulksten 19
kultūras nama kora zālē.
Tad kopā ar grupu taps priekšnesums
koncertam. Mēģinājumi notiks
katru nedēļu piektdienu vakaros
līdz 10. aprīlim.
Ja vēlies izbaudīt kaut ko nebijušu
vai vienkārši uzdziedāt par prieku
sev vai citiem – nāc pulciņā!

Marts BIBLIOTĒKĀS
12.III

Es redzu pasauli, es redzu sauli, redzu debesis...
Pasākums lasītāju klubiņa Vārds dalībniekiem
Martā
Pavasari, pavasari, nāc šurpu dziedādams!
Tematisks pasākums bērnudārza Randa sagatavošanas
grupas audzēkņiem
Izstādes:
Meklē vien dziļāk, un izaugs tev meklējot spārni.
Dzejniecei Aspazijai - 150
Pa laukiem jau ziedonis dvašo, / Lai rūpes un skumjas
nu zūd!
K. Valdemāram - 150
9.III 18.00 Sievietes. Sievietes… (sekot informācijai bibliotēkā)
23.III 18.00 Dārza maģija. O. Kiršteina lekcija
10.III 14.00 Pasākums Ceļojuma iespaidi…
16. - 23.III Izstāde Aspazijas daiļrade
24. - 31.III Izstāde, veltīta Starptautiskajai teātra dienai
Izstādes:
16.III
Par pasaciņu un mazo, sirmo kumeliņu. Dzejniecei un
dramaturģei Aspazijai - 150
18.III
Dzejniecei, rakstniecei un tulkotājai Elzai Stērstei - 130
30.III
Gaidām Lieldienu zaķi!
Cikls Latvija - ES prezidējošā valsts
Martā
Tematiska pēcpusdiena Pavasaris latviešu
tautasdziesmās - PII Vilnītis
11.III
Rīta stunda bērniem Ar Saules atslēdziņu pie Pasaciņas
13. III
Tematiskā pēcpusdiena Sveicinām zvaigzni - neparasto,
apbrīnojamo, veltīta Aspazijas jubilejai
Martā
Biedrības Svētupes Lauva veidotā izstāde
Muzikanti Lauvu pusē
Martā
Literatūras izstādes
Es palieku nebēdne meitene,/ Kā meža vanags man
dvēsele, veltīta dzejnieces Aspazijas 150. jubilejai
Par likteņiem, atmiņām un cilvēkiem Sibīrijas sniegos,
veltīta Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai
Jauno aktieru portreti dzīvē un teātrī, veltīta Teātra
dienai
Martā
Literatūras izstādes bērniem un skolēniem
Princešu grāmatas
Vai zini, kā atmostas pavasaris?
Redaktore Ilga Tiesnese.
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, LV-4033, tālr. 64071987, 26545574,
e-pasts: ilga.tiesnese@salacgriva.lv

2015. gada 27. februāris

LAD lauku bloku kartē
publicēti ainavu elementi aicinām iesniegt lauku bloku
precizējumus, ja nepieciešams!
No 2. februāra Lauku atbalsta dienests
(LAD) lauku bloku kartē publicējis ainavu elementus (koku, krūmu grupas un dīķus). Lauksaimnieki tiek aicināti pārskatīt
šos LAD iezīmētos elementus un iesniegt
precizējumus, ja tādi ir nepieciešami. Ir
iespējams pievienot arī jaunus ainavu elementus. Lai precizētu vai iezīmētu jaunus
ainavu elementus, jāiesniedz bloku precizēšanas pieteikums LAD e-pieteikšanās
sistēmā (EPS). Gala termiņš bloku precizēšanas pieteikumu iesniegšanai ir 1. aprīlis.
LAD vērš lauksaimnieku uzmanību uz
to, ka tikai ar ainavu elementiem ir grūti
izpildīt prasību par ekoloģiski nozīmīgu
platību izveidošanu un/vai uzturēšanu, tāpēc katram lauksaimniekam jāizvērtē, kas
vēl saimniecībā jāpaveic, lai tiktu ievērotas zaļināšanas prasības. Lai lauksaimniekiem sniegtu atbalstu zaļināšanas prasību
ievērošanā, LAD sagatavojis īpašu zaļināšanas kalkulatoru, ko iespējams izmantot,
lai veiktu aprēķinus par savu saimniecību.
LAD atgādina - lai 2015. gadā saņemtu platību maksājumus pilnā apjomā, jā-

ievēro zaļināšanas prasības. Tās jāievēro
saimniecībās, kurās aramzemes platība ir
vismaz 10 ha. Zaļināšana sastāv no:
l kultūraugu dažādošanas;
l ekoloģiski nozīmīgu platību (papuves,
pākšaugi, ainavu elementi, laukmalas)
izveidošanas un/vai uzturēšanas 5% no
aramzemes;
l esošo ilggadīgo zālāju (iepriekš pastāvīgās pļavas un ganības) saglabāšanas.
Plašāka informācija par zaļināšanas
prasībām lasāma LAD mājaslapā izvēlnē
Zaļināšana, kur var noskaidrot, kas jāievēro katram lauksaimniekam, lai 2015. gadā
platībmaksājumus saņemtu pilnā apmērā.
Tāpat tur publicēta informācija par izņēmuma gadījumiem, kuros minētās prasības nav jāievēro.
Tiem lauksaimniekiem, kuriem būs jāievēro zaļināšanas prasības, uz platībmaksājumiem būs jāpiesakās elektroniski, tāpēc LAD aicina lauksaimniekus jau tagad
kļūt par EPS klientiem.
Kristīne Ilgaža,
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Ainažu kultūras namā

7.III		 20.00 Starptautiskās sieviešu dienas svinības pasākumā Tik dēļ jums…
				
Atrakcijas un pārsteigumi dāmām; noskaidrosim, kas ir sieviešu slimība;
par labu deju mūziku rūpēsies grupa Tālbraucēji.
Ieeja - 5 eiro. Galdiņus rezervēsim laikus!
25.III 16.00 Komunistiskā genocīda upuru atceres pasākums. Muzicēs Krišjāņa
Valdemāra Ainažu pamatskolas un Salacgrīvas mūzikas skolas audzēkņi
28.III 18.00 koru draudzības vakars-koncerts Tikai tā… Ieeja - brīva

Liepupē
Ainažu
bibliotēkā

25.III
			 14.30
			
15.00
				

Atceres pēcpusdiena represētajiem
pie baznīcas - piemiņas brīdis pie piemiņas zīmes liepupiešiem
Birzgaiļos - dokumentāla filma Kur palika tēvi?, režisore Dzintra Geka.
Birzgaiļu saimnieces cienasts
Transportu, lūdzu, pieteikt tautas namā! T. 64023932
29.III 16.00 Duntes Mežgravās - veci joki jaunos laikos Skultes amatierteātra
izpildījumā. Māra Zālīte Še tev žūpu Bērtulis!.
				
Režisore Ligita Smildziņa. Muzikālais noformējums - Uldis Krasts.
Lomās: Andris Kļava, Lidija Bērziņa, Uldis Krasts, Vēsma Brīniņa,
Ilgmārs Voilaks, Danuta Eglīte, Guntis Bērziņš, Zinta Medne,
Edmunds Voilaks, Monika Kalniņa, Kristaps Voilaks

Salacgrīvā
Tūjas
bibliotēkā
Liepupes
bibliotēkā
Salacgrīvas
bibliotēkas
Bērnu
literatūras
centrā

7.III 18.00
				
				
				
				
				
				
				
				

14.III 13.00
				
				
				
				
				
				
				
				
				
21.III 19.00
25.III 14.00
26.III 13.00
				
				
				
				
				
				
				
				
28.III 18.00

izrāde Jaunais tētis Sieviešu dienas ieskaņai.
Iespējams, daudzi skatītāji atceras pirms vairākiem gadiem izrāžu
apvienības «Panna» iestudēto pētījumu par vīrieša būtību «Tētis»
ar Aināru Ančevski galvenajā lomā. Izrāde ar lieliem panākumiem bija
skatāma gandrīz visās Latvijas pilsētās. Pa šo laiku izaudzis gan izrādē
attēlotais mazulis, gan pats “tētis”, un arī Aināra vienīgais dēls
uzsācis skolas gaitas. Skatītājiem tiek piedāvāta izrāde - humorpilns
stāsts par bērna lomu tēva izglītošanā jeb jauna stand-up komēdija
«Jaunais tētis». Biļešu iepriekšpārdošana kultūras namā.
Ieeja - 10 un 8 eiro
16. Jauno talantu konkurss
l Tiek aicināti izpildītājmākslinieki (dziedātāji, dejotāji, mūziķi,
vingrotāji, komponisti, daiļlasītāji, dzejnieki, tērpu darinātāji u.c.),
l izpildītājmāksliniekiem jāpiesakās Salacgrīvas kultūras namā līdz
10. martam, iesniedzot anketu, kurā norādīts dalībnieka vārds, uzvārds,
vecums, izpildītās dziesmas vai priekšnesuma nosaukums un autors,
pavadījuma veids un pedagogs, kurš sagatavo konkursam.
Tālr. 64041458,
l dalībnieku noklausīšanās 11. martā no plkst 14.00 Salacgrīvas
kultūras namā
jauniešu deju kolektīva Randa draugu sadancis Lustes diena
politiski represēto piemiņas pasākums - pie piemiņas akmens
izrāde bērniem Trīs sivēntiņi un Cūkmens
Asprātīgā, muzikālā izrāde stāsta par trīs palaidnīgiem zēniem, kuri
kopā ar klasi devušies ekskursijā uz mežu. Draiskuļi, neklausot
skolotājas brīdinājumiem, izmētā mežā atkritumus, un draudīgais
Cūkmens zēnus pārvērš par sivēniem. Nu sākas aizraujoši un bīstami
piedzīvojumi, jo mežā nākas sastapties ar dažādiem zvēriem un
jāpārvar dažādi pārbaudījumi. Vai zēniem izdosies atkal kļūt par
cilvēkiem, uzzināsiet, noskatoties izrādi. Tās ilgums 1 stunda un
20 minūtes. Ieeja - 4 eiro
Ausekļa Limbažu teātra izrāde Bezkaunīgie veči. Ieeja par ziedojumiem
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