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 Zvaigznes dienā apaļu jubileju 
svinēja Sprundu saimniece Inese 
Lavrinoviča. Īpašus sveicienus 
jubilārei todien bija sarūpējusi 
folkloras kopa Cielava. - Mīļo 
Inesīt, tu esi mums tas visskaistā-
kais, vissvētākais, kas var būt! Tu 
mūs vienmēr sagaidi ar mīlestību 
un prieku. Mēs pie tevis esam svi-
nējuši visdažādākos svētkus, pal-
dies par to. Pie tevis esam brau-
kuši un brauksim vēl. Paldies par 
to sirds siltumu un mīļumu, ko 
esi mums devusi, un tām dzīves 
gudrībām, ko esi iemācījusi. Tu 
esi mūsu saulstariņš! - tā jubilāri 
sumināja folkloras kopas vadītāja 
Zenta Mennika. 
 Tautastērpos saposušās, cie-
lavas jubilāri sveica, dziedot lat-
viešu tautasdziesmu Lūdzu Die-
vu, lūdzu Laimu, Abi divi līdz(a) 

lūdz. No Dieviņa veselības, No 
Laimiņas laba mūž’.
 Smaidīga, priecīga un nedaudz 
satraukta, pati gaviļniece īsti ne-
ticēja tam, ka svin jau 80. dzim-
šanas dienu: - Kas to būtu domā-
jis – jau astoņdesmit... Tas nav 
joks. Kas to būtu domājis, ka tik 
ilgi dzīvošu! Nav tik svarīgi, cik 
ir to gadu, galvenais, kā cilvēks 
jūtas.
 Pie karsti kūpošas tējas un 
dzimšanas dienas tortes jubilāre 
kopā ar viešņām atcerējās te svi-
nētos saulgriežus un veļu dienu, 
dziedāja dziesmas un kavējās at-
miņās. - Mamma mani mazu un 
līdz pat sava mūža beigām sau-
ca par peli. Ja kādreiz nosauca 
vārdā, es sabijos, ka kaut kas 
nav labi – būs bāriens! - atcerē-
jās Inese. Atmiņu kamolītis raiti 

Sprundu 
saimniece svin 
apaļu jubileju

Kopā ar jubilāri Inesi Lavrinoviču viņas lielajos svētkos bija folkloras kopa Cielava

ritinājās, stāstot par skološanos 
Rīgā, par tikšanos ar Aleksandru 
Čaku un Jāni Sudrabkalnu, par 
dzīvošanu Sprundās, par drau-
giem un tuvajiem.
 Laiks Sprundās vienmēr 

skrien nemanot, izdzerta jau 
nezin kurā tējas tase, atmiņās 
pārstaigāts garš ceļš, sākot no 
1864. gada, kad uzcelta šī māja, 
izdziedāta ne viena vien dziesma, 
laiks posties mājup. Paturot prātā 

jubilāres teikto – kad es pati laba 
biju, tad man visi labi bija, vēlam 
Inesei veselību, izturību un labus, 
tuvus, mīļus cilvēkus apkārt. Tik-
simies drīz!

Ilga Tiesnese

Labdarības pasākums
No sirds uz sirdi

 8. janvārī Salacgrīvas kultūras namā 
notika novada Sociālā dienesta, kultūras 
nama un Sarkanā Krusta Salacgrīvas no-
daļas rīkotais labdarības pasākums No 
sirds uz sirdi. Salacgrīvā šī bija divpa-
dsmitā, novadā - trešā eglīte daudzbērnu 
un maznodrošināto ģimeņu bērniem. 
 Rūķu vecmāmiņa Tīna bērniem un 
viņu vecākiem stāstīja popgrupas Sapņi 
ar spārniem vadītājas Agitas Zvejnieces 
sacerēto jautro, atraktīvo un interesanto 
Rūķu pasaku. Lielie un mazie popgrupas 
dziedātāji un dejotāji muzikālajā uzvedu-
mā izdzīvoja, izdziedāja un izdejoja Rūķu 
ģimenes lielo gatavošanos Ziemassvēt-
kiem. Izskanot koncerta pēdējiem akor-
diem, bērni zālē ar skaļiem saucieniem 
sagaidīja Rūķi. Šoreiz uz Salacgrīvu viņš 
kopā ar savu uzticamo draugu Gufi ju bija 
atkuģojis pa jūru, jo sniega nebija... Abi 
kopā ar bērniem gāja rotaļās, dejoja un 
un dziedāja. Atraktīva, kustīga un jaut-
ra kopābūšana – to atzina ne tikai bērni, 
bet arī viņu vecāki. Svētciemietes Marijas 
Grigorjevas mazajai Līgai patikuši abi, bet 
savu svētku dzejolīti skaitīt un saldumu 
tūtu viņa gribēja saņemt tieši no Gufi ja.
 Šos svētkus Salacgrīvas novada 130 bēr-
niem un 11 bērniem – invalīdiem sarūpēja 
pašu novada uzņēmēji un iedzīvotāji, kuri 
ziedoja labdarības akcijai. Pasākuma rīko-
tāji, bērni un, protams, viņu vecāki saka 
lielu paldies visiem, kuri to atbalstīja, bet jo 
īpašs paldies Anitas Gīzes dejotājiem, Agi-
tas Zvejnieces dziedātājiem, Lienes kondi-
torejai par skaisti noformētajām saldumu 
tūtām, Resursu centra sievietēm «Marta» 
valdes loceklei Ditai Lācei par sarūpētajiem 
saldumiem, Sarkanā Krusta Salacgrīvas ak-
tīvistiem, novada Sociāla dienesta un kul-
tūras nama darbiniekiem un ziedotājiem: 
SIA Īveja, SIA Baņķis, biedrībai Mežābele, 

Rūķis, ciemojoties Salacgrīvā, saklausījās ļoti daudz jaunu un interesantu dzejoļu

Armandam Upītim, Ināram Bikauniekam, 
zv.s. Kurķis, SIA Estragons, Medus aptie-
kai, Igoram Plūmem, SIA Kuivižu Enkurs, 
Dagnim Straubergam, Ilonai Trēziņai, Al-
dim Freimanim, Mārītei Liepiņai-Bērziņai, 
Dacei Martinsonei, Jānim Cīrulim, Selgai 
Rozenšteinei, Inesei Brokai, Liepupes zie-
dotājiem, Žanim Andžem, Maigai Liepiņai, 
Ilonai Balodei. Kopā saziedoti 752 lati. 
Paldies!
 Pasākuma organizētāji un vecāki atzina, 
ka šis bijis visjaukākais un interesantākais 

gadumijas pasākums. Sociālā dienesta dar-
binieces gan nedaudz sabēdājušās, jo kaut 
gan autobusi bija Mērniekos, Kuivižos, 
Korģenē, Lauvās un Liepupē, vairāk nekā 
40 salacgrīviešu uz šo sarīkojumu nebija 
ieradušies.
 Sarkanā Krusta aktīvisti aicina vecākus 
SK telpās Smilšu ielā 9 apskatīt ziedotās 
drēbes, varbūt ir kas noderīgs. SK darba 
laiks – pirmdienās un ceturtdienās no 9 līdz 
12 un no 14 līdz 16, trešdienās no 9 līdz 12. 

Ilga Tiesnese

BIZNESA UZSĀCĒJI,
LAUKSAIMNIEKI UN

UZŅĒMĒJI, KAS MEKLĒ
IESPĒJAS ATTĪSTĪT

SAVU BIZNESU -
Hipotēku banka aicina jūs uz 

bezmaksas semināru par valsts 
atbalsta programmām

1. februārī plkst. 11
Salacgrīvas kultūras namā

Salacgrīvā, Ostas ielā 3

8. februārī plkst. 11
Ainažu pagasta pārvaldē

Ainažos, Parka ielā 16

15. februārī plkst. 11
Liepupes tautas namā «Mežgravās»

Uzzināsiet vairāk par Hipotēku bankas pie-
dā vā tajiem aizdevumiem Eiropas Savienī-
bas fondu līdzfi nansētajās valsts atbalsta 
pro grammās:
 " Starta programma biznesa uzsācējiem,
 " Apgrozāmo līdzekļu un investīciju 
  aizdevumi lauksaimniekiem,
 " MVU izaugsmes aizdevumu 
  programma,
 " Komersantu konkurētspējas 
  atbalsta programma,
 " Mikrokreditēšanas programma.

Papildu informācija:
Hipotēku bankas Valmieras fi liālē
Rīgas ielā 9, tālr. 64222410

Valsts atbalsta programmu fi nansētāji:

LATVIJAS REPUBLIKA
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 13. janvārī Kapteiņu ostā noti-
ka Salacgrīvas novada Uzņēmēju 
konsultatīvās padomes pārska-
ta un pārvēlēšanu sapulce. Šajā 
novada uzņēmējiem nozīmīga-
jā pasākumā klāt bija gandrīz 
40 dalībnieku no Liepupes, Tūjas, 
Ainažiem, Mērniekiem un, pro-
tams, Salacgrīvas. 
 Atklājot sapulci, novada domes 
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs 
uzsvēra novadā izveidoto konsul-
tatīvo padomju nozīmi, pieminot, 
ka uzņēmēju konsultatīvā padome 
ir aktīvākā un darbīgākā no tām: 
- Tas, ka šodien esat pulcējušies 
tik kuplā skaitā, apliecina, ka jūs 
interesē novadā notiekošais un 
esat gatavi sadarbībai. Ik mēnesi 
notiek padomes sēdes, kuru laikā 
uzņēmēji ne tikai izskata domes 
sēdes lēmumus, bet runā arī par 
jaunatnes problēmām un novada 
aktivitātēm. Piedaloties sēdēs, 
esmu pārliecinājies, ka neviens no 
Uzņēmēju konsultatīvās padomes 
locekļiem nav izmantojis savu stā-
vokli personīgās interesēs. Sakot 
paldies šai padomei, jaunievēlē-
tajai vēlu turpināt iesāktos darbus 
un veiksmīgu sadarbību ar paš-
valdību, uzņēmējiem un izglītības 
iestādēm.
 Par 2 gadu laikā paveikto 
stāstīja Salacgrīvas novada Uz-
ņēmēju konsultatīvās padomes 
priekšsēdētājs Māris Trankalis, 
kurš pērnvasar stājās iepriekšē-
jā vadītāja Aigara Kalniņa vietā. 
- Šajā laikā esam daudz darījuši, 
lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi 
un piesaistītu jauniešus, lai viņi 
paliktu savā novadā un veidotu 
uzņēmējdarbību. Centāmies vei-
dot biznesa skolu, diemžēl atsau-
cība nebija pietiekama. Esam pie-
dalījušies jauniešu biznesa plānu 
vērtēšanā, kopējiem spēkiem pir-
mo reizi novada vēsturē rīkojām 
starptautisku jauniešu vasaras 

nometni, - teica M. Trankalis, 
pārliecināts, ka jauniešu piesaiste 
novadā ir ļoti būtiska. Uzņēmēju 
konsultatīvajai padomei sadarbī-
bā ar novada pašvaldību jādomā, 
kāds izskatīsies novads nākotnē, 
ar ko šeit varēs nodarboties. - Uz-
skatu, ka mums ir visas iespējas 
ieinteresēt cilvēkus braukt šurp, 
palikt un arī atgriezties, - viņš 
apgalvoja. 
 Par topošo Salacgrīvas novada 
attīstības programmu stāstīja no-
vada galvenais arhitekts Guntis 
Kārkliņš. Viņš aicināja ikvienu 
iesaistīties attīstības programmas 
izstrādē, jo ir pārliecināts – paš-
valdības attīstība jābalsta uz sa-
viem resursiem, saviem cilvē-
kiem. Arhitekts vēstīja, ka ir izvei-
dota Salacgrīvas novada attīstības 
programmas 2013. – 2020. gadam 
vadības grupa un apstiprināts dar-
ba uzdevums. G. Kārkliņš rosi-
nāja uzņēmējus aktīvi piedalīties 
attīstības programmas stratēģijas 
izstrādē un plānošanā.
 Jauniešu konsultatīvās pado-
mes priekšsēdētājs Elvijs Veide 
informēja klātesošos par šīs pa-
domes darbu un vēlmēm. Jaunie-
šu veiktā aptauja parāda, ka 73% 
respondentu uzņēmējdarbību no-
vadā vērtē pozitīvi. Tomēr daudzi 
vēlētos lielākas brīvprātīgā darba 
un prakses iespējas, aktīvāku un 
jauniešiem piemērotāku kultūras 
dzīvi. E. Veide uzņēmējiem novē-
lēja rast labu konsultatīvās pado-
mes kodolu un veidot Salacgrīvas 
novadu tādu, lai neviens jaunietis 
nevēlētos braukt prom.
 Par starptautisko jauniešu no-
metni Go Global – Go Green, 
kuras idejas autori un fi nansētāji 
ir Salacgrīvas novada uzņēmēji, 
stāstīja viena no brīvprātīgajiem 
– Laura Tiesnese. Šajās nometnēs 
kopā ar vairāk nekā 50 Salacgrī-
vas novada skolu jauniešiem ve-

cumā no 16 līdz 18 gadiem pie-
dalījušies skolēni no sadraudzības 
pašvaldībām – Handevitas Vācijā 
un Hēdemēstes Igaunijā, kā arī 
brīvprātīgie no Igaunijas, Lietu-
vas, Ungārijas, Itālijas, Holandes, 
Kipras un Portugāles. Nedēļas 
mometnē, kuras sarunvaloda ir 
angļu, jaunieši sporto, strādā ra-
došajās darbnīcās, apmeklē Ai-
nažu psihoneiroloģisko slimnīcu, 
viesojas pie novada uzņēmējiem 
un veic brīvprātīgo darbu. Laura 
ļoti cer, ka jaunā Uzņēmēju kon-
sultatīvā padome un uzņēmēji 
fi nansiāli atbalstīs šo ieceri un šo-
gad varēs notikt jau trešā starptau-
tiskā Go Global – Go Green.
 Pēc nelielām debatēm uzņē-
mēji ieteica kandidatūras jaunajai 
padomei. Kamēr skanēja Salac-
grīvas mūzikas skolas skolēnu un 
pedagogu muzikālais sveiciens, 
sanākušie atzīmēja savas izrau-
dzītās kandidatūras. Paldies par 
skanīgo mūziku, kas piepildīja 
Kapteiņu ostas lielo zāli un sildīja 
uzņēmēju sirdis! Sapulces izskaņā 
notika Salacgrīvas mākslas skolas 
audzēkņu darbu labdarības izsole. 
Skolas direktors Imants Klīdzējs 
tai atvēlēja 10 zīmējumu. Patei-
coties izsoles vadītājas Lauras 
Tomsones ļoti profesionālajām 
darbībām, Salacgrīvas novada 
Humanitārās palīdzības fonds pa-
pildinājās ar 210 latiem. 
 Tūlīt pēc izsoles Uzņēmēj-
darbības atbalsta centra vadītā-
ja Dzintra Eizenberga paziņoja 
jaunievēlētās Uzņēmēju padomes 
sastāvu, nosaucot šādus vārdus: 
Māris Trankalis, Viktors Damme, 
Ilze Kalniņa, Kristīne Mauliņa, 
Gints Ronis, Kristaps Jankovičs 
un Jānis Lipsbergs. 31. janvārī 
viņi sanāks uz pirmo sēdi, kurā 
ievēlēs jauno padomes priekšsē-
dētāju un lems par darāmo. 

Ilga Tiesnese

Ievēlēta jauna
konsultatīvā padome

 2011. gadā sastādītie civil-
stāvokļa aktu reģistri liecina, ka 
Salacgrīvas novadā noslēgtas 26 
laulības, 3 no tām – baznīcā, re-
ģistrēti 46 jaundzimušie un aiz-
saulē aizgājuši 102 iedzīvotāji. 
Joprojām saglabājas negatīva ie-
dzīvotāju bilance.
 Laulību var reģistrēt jebkurā 
nodaļā neatkarīgi no dzīvesvie-
tas, tāpēc Salacgrīvas novadā 
gredzenus mija 10 pāru no citiem 
novadiem, bet 4 mūsu novadnie-
ki savu dzīvesbiedru noskatījuši 
citā novadā. 12 laulātos pārus 
izveidojuši Salacgrīvas novada 
iedzīvotāji. Kopumā novadā sa-
laulāti par 5 pāriem vairāk nekā 
2010. gadā un par 3 vairāk nekā 
2009. gadā. Vidējais jaunlaulāto 
sieviešu vecums – 30,5 gadi, vī-
riešu – 35. Jauki, ka viens pāris 
kopdzīvi uzsākuši jau cienījamā 
vecumā pēc tuva cilvēka zaudēju-
ma sāpju pārdzīvošanas.
 Strauji pieaudzis laulību šķir-
šanas skaits. Atzīme par laulības 
šķiršanu izdarīta 22 reģistros - par 
16 šķirtām laulībām vairāk nekā 
2010. gadā. Krasais pieaugums 
varētu būt skaidrojams ar to, ka 
2011. gada sākumā stājās spēkā 
likums, kas atļauj šķirt laulību ne 
tikai tiesā, bet arī pie notāra.
 Novada Dzimtsarakstu noda-
ļā reģistrēti 46 jaundzimušie, ti-
kai par 3 bērniņiem vairāk nekā 
2010. gadā. Pērn reģistrētas 27 
meitenes un 19 zēni. Meitenēm 
populārākie vārdi (doti 2 meite-
nēm katrs) ir Alise, Emīlija, Este-
re un Kristiāna. Savukārt puišiem 
vienādu vārdu nav. Četrām meite-
nēm dokumentos būs rakstīti divi 
vārdi – Alise Laura, Estere Elīna, 
Kitija Keita, Samanta Nikola. 
Starp meitenēm dotajiem ir vārdi 
Amēlija, Dārta, Hanna, Lote, Un-
dīne un Sofi ja. Arī Pētera Kristera 
vecāki izvēlējušies dēlam dubult-
vārdu. Citiem zēniem izradzīti 
šādi vārdi: Gundis, Kristofers, 
Patriks, Vestards, Viljams.
 Visvairāk piedzimuši pirmie 
bērni – 24 māmiņām, 14 ir otrie, 
7 – trešie un 1 septītais bērniņš. 
Šo māmiņu vidējais vecums – 28 
gadi.

 23 dzimšanas reģistri sastādīti 
ar paternitātes atzīšanu, jo jaun-
dzimušo vecāki nav stājušies lau-
lībā. Vienam bērnam paternitāte 
noteikta tiesā. Ziņas par bērna 
tēvu nav ierakstītas vienā dzim-
šanas reģistrā. Šī gada sākumā 
reģistrēts viens pērn decembrī 
dzimis puisītis. 
 Diemžēl mirušo skaits pār-
sniedz dzimušo skaitu. No re-
ģistrētajiem mirušajiem 59 ir 
sievietes un 44 vīrieši. Visgarāko 
mūžu nodzīvojusi 95 gadus vecā 
novada iedzīvotāja. 30 - 39 gadu 
vecumā miris 1 iedzīvotājs, 40 - 
49 gadu – 2 iedzīvotāji, 50 - 59 
gadu – 9 iedzīvotāji, 60 - 69 gadu 
– 18 iedzīvotāju. Visvairāk miru-
šo ir 70 - 79 gadu vecuma grupā 
– 34 un starp 80 - 89 gadu slieks-
ni sasniegušajiem – 31 mirušais. 
Pēc 90 gadu vecuma sasniegšanas 
mirušas 7 sievietes. Tendence, ka 
pārsvarā mūžībā aiziet 70, 80 
un 90 gadīgie novada iedzīvotā-
ji, bija arī 2010. gadā. Pārsvarā 
nāves cēlonis bijusi slimība vai 
vecums. Pa vienam gadījumam 
nāves iemesls bijusi trauma, au-
toavārija, pašnāvība un nenoteikti 
dabīgi apstākļi. 
 2011. gadā veiktas 2 uzvārda 
maiņas, kuru pamatojums bijusi 
vēlme iegūt savu dzimtas uzvār-
du tiešā augšupējā līnijā. Par to 
jāmaksā Ls 50 valsts nodeva. Ja 
persona maina gan vārdu, gan 
uzvārdu, valsts nodeva ir Ls 100. 
Gadījumos, kad apliecība pazu-
dusi, bojāta vai konkrētai per-
sonai nepieciešama kādas lietas 
kārtošanai, tiek izsniegta atkārto-
ta civilstāvokļa akta reģistrāciju 
apliecinoša apliecība. 2011. gadā 
izsniegtas 23 šādas apliecības. 
 Atgādinām, ka par dzimtsa-
rakstu jautājumiem laipni lūdzam 
zvanīt Līgai Zālītei Salacgrīvā – 
tālr. 64071979 un Gintai Jēkab-
sonei Liepupē – tālr. 64023933. 
Gaidām jūs arī Dzimtsarakstu no-
daļā Salacgrīvā, Smilšu ielā 9 un 
Liepupes Mežgravās.

Līga Zālīte,
Salacgrīvas novada 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

2011. gads 
Salacgrīvas novada 

Dzimtsarakstu nodaļā

Decembrī dzimuši:
 Amēlija Tančenko 
 Pēteris Kristers Tomsons 
 Karlīne Kānīte 
 Sofi ja Ilvesa 
 Armands Lemberts 
 Mārtiņš Beinārs

Decembrī aizsaulē aizgājuši:
 Jeļizaveta Kariņa (1925) 
 Oļegs Krasovskis (1979) 
 Sanita Ozoliņa (1971) 
 Trofi ms Kārkliņš (1937) 
 Aina Skuja (1926) 
 Guntars Sīpols (1952) 
 Romans Rings (1944) 
 Donats Ancāns (1923) 

Dzimtsarakstu nodaļas ziņas

 Sakarā ar Valsts meža die-
nesta (VMD) optimizāciju lie-
las izmaiņas sagaida arī visus 
meža īpašniekus. Šobrīd tuvākais 
VMD birojs Ainažu un Salac-                    
grīvas iedzīvotājiem ir Limbažos 
bijušās virsmežniecības telpās. 
Lai nāktu iedzīvotājiem pretī un 
rastu iespēju meža īpašniekiem 
tikties ar VMD darbiniekiem, Sa-
lacgrīvas novada dome atvēlējusi 
darba kabinetu Ainažu pārvaldes 
telpās - tur 2. stāva 5. kabinetā 
katru otrdienu varēs sastapt vecā-
ko mežzini Inu Feldmani (Nori-
ņas apgaita) un mežzini Mārtiņu 
Puriņu (Ainažu apgaita) laikā no 

plkst. 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. 
 Palīdzēsim aizpildīt iesniegu-
mus koku ciršanai un citām dar-
bībām, pārskatus par veiktajām 
darbībām, konsultēsim mežsaim-
nieciskajos jautājumos. Pieņem-
sim visus novada iedzīvotājus, 
kuriem mūsu atrašanās ir tuvāka 
nekā Limbažu birojs.
 Gada sākumā mūsu darbība 
būs nedaudz saraustīta, jo plā-
notas dažādas mācības, kursi 
un semināri, kas var gadīties arī 
otrdienās, tādēļ vēlams ar mums 
iepriekš sazināties pa mobilo tāl-
runi: Ina Feldmane - 20222095; 
Mārtiņš Puriņš - 29430786.

Informācija meža 
īpašniekiem

 Par pagājušajā gadā paveikto 
un šī gada iecerēm janvāra pirma-
jās dienās pastāstīja Salacgrīvas 
novada redzes invalīdu grupas 
vadītāja Faina Mennika un grupas 
koordinatore Ligita Šteina. 
 28. decembrī salacgrīvieši pie-
dalījās Vidzemes reģiona redzes 
invalīdu gada noslēguma pasāku-
mā Cēsīs. F. Mennika atzina, ka 
bijis ļoti jauki un interesanti pēc 
3 gadu pārtraukuma atkal satikt 
draugus un paziņas. - Rudens 
pusē, ogojot dzērveņu purvā, sa-
runājām gada nogalē braukt uz 
svētkiem Cēsīs. Sarunājām trans-
portu, sapucējāmies un devāmies 
ceļā. Uz Cēsīm braucām desmit, 
bija mums ļoti labs šoferītis Mā-
ris. Pa ceļam apciemojām un 
Ziemassvētkos sveicām aptuveni 
30 vājredzīgo un vientuļo gados 
veco cilvēku, Urgas pansionātā 
apmeklējām novadnieci Valiju 
Skuju. Ne visi ir mūsu uzskaitē, 
bet mēs viņus zinām, - teica gru-
pas vadītāja. Ligita stāstīja, ka 
visi apciemotie bijuši ļoti pār-
steigti un priecīgi par atcerēšanos 
un dāvaniņām: - To prieku kāds 
ir viņu acīs, saņemot dāvaniņas, 
nevar izstāstīt. Cilvēki, neatkarīgi 
no dāvanas, ir ļoti priecīgi, ja vi-
ņus atceras. 
 Cēsīs kopīgām Ziemassvētku 
svinībām pulcējās vairāk nekā 80 
Vidzemes reģiona redzes invalī-
du. Pasākuma laikā salacgrīvieši 
pastāstīja par sevi un teica pal-
dies Latvijas Neredzīgo biedrībai 
(LNB), bet jo īpaši LNB Cēsu 
teritoriālās organizācijas vadītājai 
Aijai Rīvītei. Saiets izvērtās ļoti 

sirsnīgs un draudzīgs – bija kon-
certs, tika spēlēts teātris un muzi-
cēja Aigariņš. 
 Jau šobrīd ir zināmi redzes in-
valīdu grupas lielākie darbi – lai 
gan sazvanīšanās un sarunas par 
to, kā kuram iet, notiek visu laiku, 
pēc ziemas atpūtas pirmā lielākā 
tikšanās būs pavasarī Fainas dār-
zā. Vasarā būs ekskursijas, izglī-
tojošas tikšanās un kopīgi svētki. 
 Redzes invalīdi ļoti vēlētos tikt 
pie labām, tieši viņiem domātām 
telpām. Liela ir grupas vadītājas 
un koordinatores vēlme apzināt 
pārējos redzes invalīdus un iedro-
šināt piedalīties biedrības darbī-
bā. - Viņiem būtu ļoti svarīgi ap-
zināties, ka ar savām problēmām 
nav vieni. Mēs esam gatavi kopā 
ne tikai svinēt svētkus, bet arī cits 
citam palīdzēt. Galvenais ir pa-
stāstīt par savu sāpi, problēmu, 
tad kopīgi varam to risināt, - uz-
svēra Faina. - Ja mēs zinām par 
neiztīrītu skursteni, salūzušu til-
tiņu Mērniekos, zvanām pašval-
dības komunālajam dienestam, 
Ainažu pārvaldniecei, un problē-
ma risinās. Cilvēki ir atsaucīgi un 
gatavi palīdzēt, tikai jāzina, kam 
un kur.... - teic grupas vadītāja. 
 Rudens pusē ciemos tiek gai-
dīta Kanādas latviete labdare Inta 
Purva. Šogad redzes invalīdi cen-
tīsies atrast draugus ārpus Latvi-
jas – Igaunijā, Vācijā vai Zvied-
rijā, bet visus savus plānus viņi 
nemaz neatklāj, lai paliek kāds 
pārsteigums.
 Runājot par labdarību, Ligita 
un Faina teic, ka ne visi cilvēki 
saprot šo palīdzību citiem, pretī 

nesaņemot neko. F. Mennika ar 
sabiedrisko darbu nodarbojas jau 
sen, tagad šo darbu darot kopā 
ar Ligitu. Darbs ar redzes inva-
līdiem ir daudz smagāks nekā ar 
pensionāriem. Abas kopā viņas 
apmeklē cilvēkus mājās, plāno 
darāmo un uzrunā atbalstītājus. 
- Man nekur palīdzība īpaši nav 
jāmeklē, cilvēki paši nāk un pie-
dāvā, piemēram, Aija Kirhenštei-
ne, Velta Andersone un vēl citi. Es 
eju pie viņiem ne tikai lūgt palī-
dzību, bet arī ciemos. Cilvēkam 
jau vajag ļoti maz, galvenais ir 
apciemot, parunāties un samīļo-
ties, - ir pārliecināta Faina. Arī 
Ligita zina, ka svarīgāk par visu 
ir domāt labas un gaišas domas, 
smaidīt. Ja pats būsi labs, tad visi 
apkārt arī būs labi. Salacgrīvas 
pusē viņa ar labdarību, Anitas 
Holmas pierunāta, nodarbojas jau 
5 gadus. - Esmu dzimusi, lai palī-
dzētu cilvēkiem, - viņa apliecina. 
Ja jums ir kādas vēlmes, ierosi-
nājumi - zvaniet 64041229, viņas 
centīsies palīdzēt.
 Jaunajā gadā Ligita un Faina 
visiem vēl ikdienā saskatīt labo, 
tad dzīve būs gaišāka, jaukāka un 
mīļāka. Nedrīkst ieslīgt ikdienas 
problēmās. Ja ar mūsu mīļajiem 
un tuvajiem viss būs labi, ja būs 
veselība, tad viss būs kārtībā! 
 Salacgrīvas redzes invalīdu 
grupas vārdā Faina un Ligita 
saka lielu paldies sponsoriem un 
atbalstītājiem – Salacgrīvas no-
vada domei, Aijai Kirhenšteinei, 
AS Laima un personiski Dagnim 
Straubergam.

Ilga Tiesnese

Par paveikto un plāniem
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 Decembra vidū savas jubile-
jas svinēja Ainažu Brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju biedrība (BUB) un 
Ainažu Ugunsdzēsības muzejs. 
Ainažu BUB atzīmēja 85. gads-
kārtu, bet muzejs, būdams krietni 
jaunāks, – 20. jubileju. Svinības 
notika Ainažu kultūras namā, kur 
pulcējās paši svētku vaininieki un 
viesi. Sumināt brīvprātīgos Aina-
žu ugunsdzēsējus un Ugunsdzē-
sības muzeju viesi bija sabrau-
kuši gan no Latvijas, gan sadrau-
dzības pašvaldībām Holandē un 
Vācijā. 
 Vakara vadītājs Aivars Stafec-
kis uzdeva jautājumu: - Kā šajos 
laikos izdodas kopā pulcināt tik 
kuplu skaitu brīvprātīgo? BUB 
priekšnieks Gints Kopštāls, ne-
daudz samulsis, uz to atbildēja: 
- Es viņus nepulcinu – viņi pulcē-
jas paši. Darbā, ikdienā un, pro-
tams, svētku reizēs esam kopā! 
Gints īsti neatcerējās, ko teicis 
iepriekšējās svinībās pirms 5 ga-
diem, tāpēc, baidoties atkārto-
ties, daudz nerunāja. Tomēr viņš 
atgādināja, lūk, ko: - Atskatoties 
atpakaļ, mēs lepojamies ar to, ka 
pastāvam jau 85 gadus un par 
spīti ikdienas problēmām, esam 
saglabājuši vēlmi palīdzēt citiem. 
Kad vajadzīgs, mēs, brīvprātīgie 
ugunsdzēsēji, atliekam malā visu 
un dodamies palīdzēt! Pirms at-
skatīties uz iepriekšējos 5 gados 
paveikto un pateikties aktīvā-
kajiem BUB biedriem, Gints ar 

klusuma brīdi aicināja pieminēt 
aizsaulē aizgājušo vecbiedru, 
ugunsdzēsēju Trofi mu Kārkliņu.
 Īpaši sarūpētās dāvaniņas – 
Ainažu BUB un Ugunsdzēsības 
muzeja jubilejas krūzīti - saņē-
ma muzeja vadītāja Anastasija 
Celma, BUB grāmatvede Guna 
Jirgensone un, protams, brīvprā-
tīgie ugunsdzēsēji Jānis Runcis, 
Aivars Laiviņš, Pēteris Irbens, 
Normunds Zēģelis, Raitis Ņiko-
novs, Artis Irbens, Sandis Brei-
jers, Jānis Ermanbriks, Aigars 
Kociņš un Korģenes ugunsdzē-
sēju posteņa vīri Jānis Ozoliņš, 
Arnis Ozoliņš un Aivis Ķirsis.
 Īpašu paldies BUB valdes 
priekšsēdētājs Gints Kopštāls tei-
ca draugiem no Handevitas paš-
valdības Vācijā, sadarbības part-
neriem no Holandes, jo īpaši Jo-
pam Fujkinkam, un Salacgrīvas 
novada domei. - Varu teikt – tik 
pretimnākošu domi vēlētu visiem 
BUB! - uzsvēra Gints. 
 Savukārt Ugunsdzēsības mu-
zeja vadītāja Anastasija Celma 
pateicās ne tikai G. Kopštālam, 
bet arī saviem draugiem un kolē-
ģiem no Ainažu Jūrskolas muzeja 
un Lībiešu muzeja Staicelē. Ļoti 
laba sadarbība ir izveidojusies arī 
ar Ainažu kultūras namu.
 BUB un muzeju jubilejā svei-
ca Salacgrīvas novada domes 
priekšsēdētājs Dagnis Strau-
bergs. - BUB ir Ainažu pilsētas 
sirds sastāvdaļa. Tās nav tikai 

palīdzīgas rokas nelaimē nokļu-
vušajiem, tā ir sadarbība dau-
dzos pasākumos, līdzdarbošanās 
pilsētas dzīvē, sporta un atpūtas 
sarīkojumos. Biedrība kļūst pla-
šāka, tai ir postenis Korģenē un 
plānots tādu izveidot arī Liep -
upē, - viņš uzskaitīja. Citējot avī-
zē Auseklis rakstīto, Ainažu pilsē-
tas pārvaldniece Ilona Jēkabsone 
uzsvēra: - Ugunsdzēsēji patiešām 
ir riktīgākie džeki. Bez viņiem 
un bez Ginta mēs ļoti daudz ko 
nevarētu izdarīt. Katru gadu ar 
jūsu palīdzību tiek pušķota pil-
sētas egle, tīrītas notekcaurules, 
rīkoti svētki. Vēlu jums ļoti lielu 
izturību! Esiet komanda! Draugu 
no Holandes vārdā sveicot abus 
jubilārus, J. Fujkinks pateicās 
par uzaicinājumu atkal viesoties 
Ainažos. Viņš pieminēja pirmo 
vizīti Ainažos 1995. gadā, kas 
aizsāka tik labo un draudzīgo sa-
darbību. Jops izteica cerību, ka 
varēs ierasties arī uz biedrības 
100. dzimšanas dienu. 
 Latvijas BUB apvienības val-
des priekšsēdētājs Staņislavs 
Sungaila ne tikai sveica Ainažu 
BUB un muzeju svinīgajās gads-
kārtās, bet arī vecbiedram Geor-
gam Breijeram pasniedza aug-
stāko BUB apbalvojumu – Goda 
zīmi par nopelniem ugunsdzē-
sībā. To pasniedz cienījamiem 
un ļoti aktīviem cilvēkiem, kas 
nežēlo ne savu laiku, ne spēkus, 
ne veselību. Sveicēju vidū bija 

arī Latvijas ugunsdzēsības aso-
ciācija, Valsts Ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests, un, protams, 
tuvākie kaimiņi no Ainažiem – 
biedrības Sprints A un Vecāki 
Ainažu jaunatnei, Ainažu Tūris-
ma informācijas centrs, Krišjāņa 
Valdemāra Ainažu pamatskola, 
zemnieku saimniecība Bisnieki, 
Ainažu Jūrskolas muzejs un viesi 
no Naukšēnu novada. 
 Svētku vakaru kuplināja Agi-
tas Zvejnieces vadītā popgrupa 

Sapņi ar spārniem un Ainažu 
kultūras nama deju kolektīvs 
Randiņš, bet balli spēlēja grupa 
Zeļļi. 
 Mans vēlējums Ainažu BUB - 
lai jūsu devīze Valstij par godu – 
tuvākam par palīgu no paaudzes 
paaudzē ir vadmotīvs. Ainažu 
Ugunsdzēsības muzejam vēlu 
vienmēr nesteidzīgus, labus un 
mierīgus kaimiņus! (Ar to es do-
māju BUB biedrus...)

Ilga Tiesnese

Ainažu ugunsdzēsējiem svētki!

Dāvanu Ugunsdzēsības muzejam saņem tā vadītāja Anastasija Celma

 Aizvadītā gada nogalē Svēt-
ciema bibliotēkā pie svētku eg-
les pulcējās bibliotēkas lasītāji 
un atbalstītāji. Mēs, bibliotēkas 
darbinieces, teicām mīļu paldies 
grāmatu un žurnālu dāvinātā-
jiem, pasākumu atbalstītājiem 
un čaklākajiem lasītājiem. Līdz 
ar svecīšu un piparkūku smaržu 
īpašā svētku noskaņā iejutāmies, 
klausoties Justīnes, Katrīnas 
un Dāvja Borozdinu dziedātās 
dziesmas un ģitāras spēli.
 Liels bija prieks, kad pa bib-
liotēkas garo gaiteni soli pa solim 
tuvojās neviens cits kā Ziemas-
svētku vecītis! Īpašas dāvaniņas 
un pateicības vārdus par dāvi-
nājumiem saņēma svētciemietes 
Rota Liepiņa, Baiba Vīksna, Mā-
rīte Freiberga un Indra Bērziņa, 
kā arī rīdziniece Ramona Gre-
dzena, kuras dāvinājums biblio-
tēkai bija krietni liels skaits grā-
matu latviešu, vācu un krievu va-
lodā. Svētku reizē vēlreiz kopīgi 
atcerējāmies aizgājušā gada noti-
kumus un interesantākos pasāku-
mus. Par A. Čaka dzejas vakara 

sagatavošanu paldies teicām Li-
gitai Jirgensonei, par palīdzēšanu 
bibliotēkas darbā - Sanitai Kiršai, 
Indulim Cīrulim un Ritai Tom-
sonei, bet par jauko dziedāšanu 
sarīkojumos – Dzidrai Porietei. 
Visiem kopā par pasākumu at-
balstīšanu un čaklu lasīšanu Zie-
massvētku vecītis dāvāja skaisto 
un ļoti garšīgo svētku kliņģeri 
(paldies IK Lienes konditoreja!).
 Skaitījām dzejolīšus, dzie-
dājām dziesmas, mielojāmies 
ar piparkūkām, kopīgi priecājā-
mies par raženo gadu bibliotēkas 
darbā. Kā svarīgāko ieguvumu 
atzīmējām projektā Kultūras ie-
stādes – daudzfunkcionāli kultū-
ras un izglītības centri saņemtos 
vairāk nekā 130 dažāda satura 
izdevumus - enciklopēdijas, ceļ-
vežus, rokasgrāmatas, krāsainus, 
radošus izdevumus un enciklopē-
dijas bērniem un viņu vecākiem, 
kā arī tik ļoti gaidītās žalūzijas 
logiem, fotoaparātu vēstures un 
novadpētniecības materiālu vei-
došanai, piemērotas mēbeles un 
multifunkcionālo tāfeli bērnu 

literatūras nodaļā. Tāpat priecī-
gi var būt bērni un skolēni par 
jaunām un interesantām spēlēm, 
savukārt visu bibliotēkas lieto-
tāju vajadzībām iegādāta jauna 
multifunkcionāla iekārta, kas 
ļaus apmeklētājiem saņemt kva-
litatīvākus kopēšanas un printē-
šanas pakalpojumus, arī nosūtīt 
un saņemt faksu.
 Sākot jauno darba gadu, do-
mājam, kā bibliotēka varētu dzīvi 
Svētciemā darīt interesantāku. 
Tāpēc būsim priecīgas par jeb-
kuru jaunu ideju un ieteikumu, 
par interesi kopīgi veidot izstā-
des, piedāvājot savas personīgās 
kolekcijas, par fotogrāfi jām vai 
citiem vērtīgiem materiāliem no 
Svētciema vēstures. Sakot pal-
dies Salacgrīvas novada domei, 
projekta vadītājiem, koordinato-
riem un visiem, kas mūs atbals-
tījuši, vēlēsim, lai arī šis gads 
mums visiem būtu ražīgs, intere-
sants un radošs.

Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

Svētciema bibliotēkas lasītāji
gada nogalē svin svētkus

Ziemassvētku noskaņa un kopābūšana Svētciema bibliotēkā

 Biedrība Latvijas Kempingu 
asociācija (LKA) sadarbībā ar 
kempingiem un restorāniem Vi-
dzemē un līdz pat Tukumam sāk 
projektu Izbaudi labāko Latvijā, 
Igaunijā un Krievijā (Enjoy the 
best in Latvia, Estonia and Rus-
sia) un aicina interesentus pie-
teikties dalībai. 
 Latvijas un Igaunijas kempin-
gu asociācijas un Krievijas auto-
ceļotāju klubs no Pēterburgas, šī 
un nākamā gada laikā īstenojot 
projektu Izbaudi labāko Latvi-
jā, Igaunijā un Krievijā, veidos 
2 tūrisma pilotmaršrutus ar kar-
tēm un aprakstiem ceļotājiem 
maršrutos Ģimenei ar bērniem 
un Gardēžiem. Ceļotājiem ar bēr-
niem būs maršruti no Pēterburgas 
cauri visai Vidzemei līdz pat Tu-
kumam, Kurzemē un arī Latgalē. 
Kartē-katalogā Ģimenei ar bēr-
niem tiks iekļauti tie kempingi un 
pieturvietas, kur vērts apstāties ar 
bērniem – tur, kur ir rotaļu lau-
kumi un dažādas citas aktivitātes. 
Savukārt gastronomiskā tūrisma 
maršrutā Gardēžiem iekļaus tos 

krogus, restorānus, alusdarītavas, 
maizes ceptuves utt., kur iespē-
jamas degustācijas un vakariņas 
gardēžiem. 
 LKA piedāvā iespēju visiem 
interesentiem piedalīties semi-
nāros un pašā projektā, kļūstot 
par pieturpunktu maršrutā, kā arī 
2 gadus piedalīties kopīgā stendā 
starptautiskajās izstādēs. Kem-
pingu, viesu un atpūtas vietu 
īpašniekiem – LKA biedriem - 
būs iespēja
" piedalīties projekta maršrutu 
izveidē,
" piesaistīt savam uzņēmumam 
papildu klientūru, 
" attīstīt ģimenēm ar bērniem un 
gardēžiem draudzīgus pakalpoju-
mu veidus, 
" piedalīties LKA organizētajos 
pasākumos šī projekta laikā.

Vairāk informācijas - 
Linda Bēce, 

projekta vadītāja 
Tālr. +37129122133;

info@mezasalas.lv
info@camping.lv
www.camping.lv

Sākts projekts Izbaudi 
labāko Latvijā, Igaunijā un 

Krievijā

Latvijas – Igaunijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programma
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 

2007. - 2013. gadam.

 Atbildi uz šo jautājumu jau 
trešo gadu pēc kārtas mēģina 
atminēt Ainažu kultūras nama 
radošā saime un Agras Jankov-
skas mūzikas studijas audzēkņi. 
Arī šogad to darīt mēģināsim 
visu mīlētāju dienā 14. februārī. 
Ja arī tev ir sava recepte, savs 

kods, ar kura palīdzību šo mīklu 
atminēt, tad līdz 8. februārim at-
sūti šo mīlestības recepti, domu 
graudu, aforismu vai kādā citā 
sev vien zināmā interpretācijā 
uz Ainažu kultūras nama e-pastu 
ainazukn@inbox.lv, un mēģinā-
sim šo mīklu atminēt visi kopā! 

Vai Tu zini, kas ir mīlestība?
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 Jau kārtējo gadu Zvaigznes 
dienas vakarā koris Pernigele 
veco gadu pavadīja un jauno sa-
gaidīja Zaķu mežā. Saulītes maz. 
Vai tāpēc jāskumst? Izgaismojām 
meža ceļu ar jaudīgiem prožekto-
riem un egli ar svecītēm. Siltuma 
trūkst? Vai tāpēc salt? Sasildījā-
mies pie lielā ugunskura un mie-
lojāmies ar īpašiem dzērieniem 
un pašu sarūpētu cienastu. Prieks 

pazudis? To ar mums kopā ra-
dīja Lielais zaķis, kas pa izgais-
moto ceļu ar lielu dāvanu maisu 
ieradās pie mūsu ugunskura. 
Katrs korists tika pie piparkūku 
sirsniņas (daļiņas no diriģentes 
Artas Zundes sirds) un laba vē-
lējumiem. Pašiem mazākajiem 
arī tika pa našķim. Un kur nu 
vēl rotaļas Zaķa uzraudzībā! Visi 
lēkāja līdzi, ausis un ķepas kus-

tinādami. Prieks, ka pasākums 
izdevās. To gaišāku darīja baltais 
sniegs, kas brīžiem mūs priecēja 
kā sidraba lietutiņš. Tā ir spēcīga 
vieta, kas mūs enerģētiski uzlādē 
un vieno turpmākajam gadam. 
Paldies koristiem – apgaismotā-
jiem un apsildītājiem Guntim un 
Naurim!

Zane Kola,
kora dalībniece

Svinot svētkus mežā, par tradīciju kļuvusi kopīga fotografēšanās

Zaķu meža nakts svētki

 Tieši pirms Ziemassvētkiem, 
Salacgrīvas kultūras namā svinī-
bām pulcējās Salacgrīvas novada 
pensionāri. Senioru koris Salaca 
pirmajā savā dziesmā sumināja 
šo svētku galveno dalībnieci – 
eglīti, bet pēc tam izpildīja jaukā-
kās šo svētku dziesmas.
 Novada pensionārus gada 
noslēguma ballē uzrunāja nova-
da domes priekšsēdētājs Dagnis 
Straubergs: - Jūs varat būt lepni 
šajā namā, ko kādreiz esat cēluši 
un būvējuši. Tajā dzīvo mūsu kul-
tūra, te tā tiek saudzēta un auk-
lēta. Soli pa solim kultūras nams 
atkal iegūst svaigumu, krāšņumu 
un skaistumu. Īpašu paldies paš-
valdības vadītājs teica pensionā-
ru padomes priekšsēdētājai Aijai 
Kirhenšteinei un Dzidrai Gīzei 
– cilvēkam, kurš stāvēja pie šīs 
biedrības šūpuļa. 

 Kultūras nama vadītāja Pārsla 
Dzērve, sveicot seniorus svētkos, 
uzsvēra: - Kurš cits, ja ne jūs, 
cienītā un godātā paaudze, ar 
savu dzīves gudrību un briedumu 
zināt, ka gaišumu, kura pietrūkst 
dabā, mēs varam meklēt arī ci-
tur. Tas atrodams mūsu gaišajās 
domās un plaši pavērtajās sirdīs. 
Eglītes zaļais dzīvelīgums atbal-
sojas mūsu kustīgumā, dzīves-
priekā, svecītes gaišums ir pa-
nākams ikvienā vietā, kur ejam, 
sakot labus vārdus, darot labu. 
 Novada Pensionāru biedrības 
vadītāja A. Kirhenšteine visa no-
vada pensionāru vārdā lielu pal-
dies veltīja novada domei. Patei-
coties tās atbalstam, pensionāri 
jau avansā saņēma Ziemassvētku 
dāvanas. Lielu paldies Aija teica 
arī savām palīdzēm – pensionāru 
padomes loceklēm, jo īpaši Gun-

tai Kariņai un Veltai Zariņai. Sa-
vukārt novada pensionārus gada 
nogalē sveica novada Sociālais 
dienests, Sarkanā Krusta valde, 
seniori no Ainažiem Liepupes un 
Lauvām.
 Muzikālos Ziemassvētku svei-
cienus senioriem sūtīja Agitas 
Zvejnieces mazie dziedātāji un 
Katrīna Kariņa. Svētku viesu 
sirdis priecēja un kājas iekusti-
nāja mūziķu grupa Pagrabs no 
Valmiermuižas. 
 Pensionāru padomes vadītāja 
Aija jūtās pacilāta: - Prieks, ka 
cilvēki ir apmierināti. Daba šo-
brīd nerada svētku sajūtu, bet, 
ienākot zālē, ieraugot eglīti un 
saposušos cilvēkus, jūtamies kā 
svētkos. Galvenais - šai paaudzei 
ir vajadzīga veselība, pārējais 
būs. Jāturas!

Ilga Tiesnese

Koris Salaca priecēja vakara viesus ar savu dziedājumu

Salacgrīvas novada pensionāri 
svin Ziemassvētkus

 Visi mēs esam pazīstami ar lā-
cīti Pūku, bet vai visiem zināms, 
ka grāmatiņas Vinnijs Pūks un 
viņa draugi autoram A. A. Milnam 
18. janvārī apritēja 130 gadu? 
Viņa izcilais darbs tapis, vērojot, 
kā paša dēls Kristofers Robins 
spēlējas ar savām rotaļlietām. Par 
godu Londonas zooloģiskajā dār-
zā dzīvojošam lācim Vinipegam, 
saīsinot šo vārdu, radās Vinnijs. 
Pats autors atzīst: - Es neko neiz-
domāju, man atlika tikai pierak-
stīt, un tā 1926. gadā A. A. Milns 
publicēja grāmatu par Vinniju 
Pūku.
 Rakstnieka jubilejas dienā 
Svētciema bibliotēkā mazos cie-
miņus no PII Vilnītis Snīpju grupas 
sagaidīja bibliotēkas lāču saime 
un pats Pūks. Arī bērni bija paņē-
muši līdzi savus mīļos rotaļdrau-
gus. Tāda neparasta satikšanās! 
Tāpēc Pūkam nācās piepūlēt savu 
dzirdi, lai varētu uzklausīt, ko ma-
zie ciemiņi stāsta gan par Pūku no 
grāmatas, gan saviem mīļajiem lā-
čiem mājās un bērnudārzā. Visin-
teresantākais no izlasītajiem Pūka 
stāstiem bērniem bijis tas, kurā 
Pūks un Kristofers Robins brauca 
ar lietussargu - kuģi Pūka Gud-
rība, lai glābtu Sivēnu. Savukārt 
bibliotēkas Pūks stāstīja, kā viņš 
izdomājis Pūksprunguļu spēli. Lai 
to labāk iemācītos, tika izmēģinā-
ta roka Pūkčiekuru mešanā ūdenī. 
Visiem veicās ļoti labi, pavasarī 
uz Svētupes tilta varēsim sarīkot 
sacensības. 

 Kā jau svētkos, kopā klausījā-
mies un dziedājām dziesmiņu par 
Vinniju Pūku. Neizpalika pat lā-
ciska padancošana. Pēc kārtīgas 
izkustēšanās bibliotēkas Pūks 
piedāvāja bērniem noskatīties 
fragmentu no multfi lmas, kur Lā-
cis, Sivēns un Pūce sveic ēzelīti 
I-ā dzimšanas dienā, tas pazaudē 
asti, bet draugi to atrod. Tā rī-
kojas īsti draugi! Bet ar Ēzelīša 
asti stāsts nebeidzās - bibliotēkas 
Pūks tādu redzējis arī grāmatu 
plauktos. Bet kur nu atcerēties, ja 
galvā tikai zāģu skaidas! Un kā 
draugs I-ā grāmatā dzīvos bez as-
tes?! Sākās lielā meklēšana. Liels 
bija prieks, kad pie enciklopēdiju 
plaukta mazais Edmunds to arī 
atrada karājoties! 
 Pūks, tā sapriecājies, ka viss 
labi beidzies, ķērās pie saviem 
medus un piparkūku krājumiem, 
tikai šoreiz pats tos neēda, bet 
cienāja bērnus. Kad medus pods 
tukšs un lipīgās rokas pūkčiekuru 
ūdenī nomazgātas, Pūks saņēma 
dāvanu - bērnu gleznojumus. 
Svarīgākais - visos darbiņos 
gleznots tieši viņš un viņa mīļie 
draugi. Paldies bērniem un viņu 
audzinātājām Anitai, Aivai un 
Ivetai! Bet ja gribat redzēt, kā iz-
skatījās bērnu dāvana Pūkam, at-
nāciet uz bibliotēku un apskatiet 
izstādīti Kas notiek Septiņjūdžu 
mežā.

Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

Svētciema bibliotēkā bērni 
tiekas ar Vinniju Pūku

Cēsu Pils koris jau vairāk nekā 15 gadu ir nozīmīga Cēsu kultū-
ras dzīves sastāvdaļa, kas ar savu darbošanos, skanējumu un ori-
ģinālajām programmām regulāri priecē cēsniekus, pilsētas viesus, 
kā arī kora mūzikas mīļotājus tuvu un tālu Latvijā un pasaulē.

Sākotnēji Andra Veismaņa, bet nu jau daudzus gadus Marikas 
Austrumas vadīts, koris piedalījies arī starptautiskos konkur-
sos, bet visspilgtākais sniegums koristu atmiņās ir piedalīšanās 
2008. gada Dziesmu svētku koru karu fi nālā un iegūtā 11. vieta 
Latvijas jaukto koru kopvērtējumā.

Pirms 3 gadiem Pils kora pulkam pievienojusies diriģente Evita 
Konuša - radoša personība, kas tandēmā ar otru diriģenti ved 
kori tālākos novatoriskos izaicinājumos. Tiek iestudēta pasaules 
kormūzika - L. Bernsteins, A. Pērts, F. Mendelsons, S. Rahmaņi-
novs,  A. Maskats, P. Butāns un citi, bet katrs koncerts uzmirdz kā 
zvaigzne mūzikas debesīs.
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 Saistībā ar 5. Vidzemes pat-
riotiskās dzejas 5. festivālu 
11. janvārī Salacgrīvas vidussko-
lā viesojās dzejnieks Valdis Rūja. 
Viņš bija ieradies, lai uzaicinātu 
visus skolēnus piedalīties patrio-
tiskās dzejas/eseju konkursā Zaļā 
Vidzeme. 
 Dzejnieks Salacgrīvas vidus-
skolā viesojās jau otro reizi, tādēļ 

daļai klausītāju bija pazīstams ar 
savām lieliskajām oratora pras-
mēm, skanīgo balsi un sirdsdegs-
mi par Latviju, Vidzemi un īpaši 
- Rūjienu. Kā zināms, ne viena 
vien atmiņu taka viņiem kopīga 
ar dzejnieku, mūsu novadnieku 
Alfrēdu Krūkli, jūrmalu un Sala-
cas krastiem. Pats V. Rūja atzina, 
ka viņam ļoti patīk Salacgrīvā. 
Arī Salacgrīvas vidusskolas sko-
lēni esot jauki un patiesi. Lai gan 
pāris dienas iepriekš rakstnieks 
nosvinēja savu 84. jubileju, viņš 
joprojām ir stalts un mundrs, sa-
cer dzejoļus, prot skanīgi tos no-
dziedāt. Tikšanās reizē dzejnieks 
lasīja savus darbus - veltījumus 
konkursam. Rosināja katru sko-
lēnu atrast ko īpašu un nozīmī-
gu šai vietai, sētai vai Vidzemes 

stiprajai dzimtai. 
 Sarunā viņš stāstīja par savu 
senču garīgajām vērtībām, pie-
dzīvojumiem, dalījās atmiņās 
par interesantiem atgadījumiem 
skolas laikā. Dzejnieks jau skolas 
laikā esot bijis ļoti daudzpusīgs - 
vadījis pasākumus, piedalījies 
konkursos, bijis izpalīdzīgs. Ar 
dzejas sacerēšanu V. Rūja sācis 
aizrauties tieši skolā. Ar skaļiem 
aplausiem un skaistiem ziediem 
sveicām dzejnieku nesenajā 
dzimšanas dienā. Dzejnieka gara 
spēks un vitalitāte uzmundrina 
un sniedz pozitīvu enerģiju tum-
šajā un lietainajā laikā.

Anete Līcīte, 
Salacgrīvas vidusskolas

9.b klases skolniece

Tikšanās ar dzejnieku Valdi Rūju bija arī Salacgrīvas pilsētas bibliotēkā

Dzejnieks 
Valdis 
Rūja vie-
sojas Sa-
lacgrīvas 
vidusskolā

Atkalredzēšanās

Tēvu zemei 
kvēlas sirdis 

Patriotiskās dzejas – eseju 
konkursu «Zaļā Vidzeme» 
atklājot 
Dziesmiņa pēc «Nevis slinko-
jot un pūstot» motīviem 
Liepu fejas, ozolēni, 
Dzintarkrasta auklējums, 
Mīļās meitenes un zēni, 
Atkal jāsatiekas mums. 
Ņemsim rakstāmlietas – glīti 
Vīsim domu domai klāt, 
Gribam dzimto Vidzemīti 
Gaišiem vārdiem daudzināt... 
Gan ar slotu, gan ar spalvu 
Iesim talkā dzīvi post. – 
Kā gūt Pūķa gadā balvu? 
Sauksim Pūķi palīgos... 
Neuzliksim sirdij tabu, 
Ceļa somas kravāsim, - 
Kvēlas jūtas, darbu labu 
Salacgrīvai dāvāsim! 

Salacgrīvas vidusskolā
2012.gada 11. janvārī 

Valdis Rūja

 17. decembrī Rīgā, Latviešu 
mākslas muzejā tika atvērta Lijas 
Blūmas dzejas grāmata Gar jūru 
ar atmiņām. L. Blūmas vārds 
mūsu novada cilvēkiem saistās ar 
Salacgrīvas bibliotēku, kur dau-
dzus gadus Lija strādāja par bib-
liotekāri un dzejas klubiņa Noska-
ņa vadītāju. Varbūt tieši darboša-
nās tajā raisīja dzejošanas vēlmi? 
Iepazīstoties ar jaunās dzejnieces 
biogrāfi ju, var secināt, ka šūpulis 
dzejošanai kārts Rūjienas pusē 
jau bērnības laikos. Arī rūjienietis 
dzejnieks Valdis Rūja jaunās grā-
matas pēcvārdā par Liju raksta: 
- Tas bija jau krietni pasen, kad 
iepazināmies Rūjienā. Es Liju at-
ceros un allaž sastopu tādu pašu 
– draisku meiteni ar sarkanām 
astilbēm matos, nelabojamu sap-
ņotāju, romantiķi ar sprēgājošām 
nemiera dzirkstelēm acīs, rāmām 
pārdomām, pārgalvīgām iecerēm 
pilnu sirdi un prātu. 
 L. Blūma dzimusi 1953. gada 
4. augustā Rūjienā. Bērnības jau-
kākās atmiņas saistās ar ciemoša-
nos pie vecāsmātes un vecātēva 
laukos netālu no Rūjienas Jeru 
ciema Smēdēs. Skolas gadi pagā-
ja turpat Rūjienas pusē, tad ceļš 

uz Rīgu, kur Kultūras darbinieku 
tehnikumā apgūta bibliotekāra 
profesija. Tehnikumu beidzot, 
Lija nokļuva Salacgrīvā, pilsētā 
pie jūras, lai Salacgrīvas MRS 
strādātu par bibliotekāri un kultū-
ras darbinieci. Uz jaunās grāmati-
ņas vāka ir attēls - jūras krastma-
la, smiltis, kurās atstāti pēdu no-
spiedumi, un Lijas no sirds teiktie 
vārdi: - Kad dzīvoju Rūjienā, ļoti 
gribēju pie jūras. Dzīvē nonācu 
pie tās, iemīlēju to un cilvēkus, 
kuri dzīvo pie jūras. Nodzīvoju 
Salacgrīvā vairāk nekā 20 gadu. 
Tur palika manas atmiņas, tās 
aizplūst, varbūt pat izzudīs, bet 
jūra paliks, jo tā saistās ar sap-
ņiem, ar plašumu, ar romantiku. 
Pēc MRS likvidēšanas par Lijas 
darbavietu kļuva Salacgrīvas bib-
liotēka. Tur strādāts līdz brīdim, 
kad pieņemts lēmums kaut ko 
dzīvē mainīt. Un pārmaiņu rezul-
tātā Lija nonāca Rīgā, RSU bib-
liotēkas fi liālē, kur viņa strādā arī 
šobrīd. 
 Bet Salacgrīva ir un būs skais-
tākais dzīves posms. Te dzīvojot, 
pabeigta Universitātes Biblio-
tēku zinību nodaļa, te sastapts 
vīrs un dzimuši dēli. Saikne ar 

Salacgrīvu tiek uzturēta arī ta-
gad. Lija ir Vidzemes patriotiskās 
dzejas konkursa žūrijas locekle, 
kā arī kontaktpersona starp Rī-
gas dzejniekiem un Salacgrīvas 
bibliotēku.
 Lijas dzejā ir daudz lirikas, 
sevi urdošu vārsmu. Vislabāk grā-
matā ievietotos dzejoļus raksturo 
V. Rūja: - Trāpīgi, nesamāksloti 
salīdzinājumi, reizēm mazliet pa-
skumjas, bet ar gaišu mākoņma-
liņu apskaidrotas metaforas, savā 
vienkāršībā spilgti epiteti, dau-
dzas labestīgi vaļsirdīgas rindas, 
kas nesūdzas, netiesā, bet uzsmai-
da mums, sniedz siltu, draudzīgu 
plaukstu. Dzejnieks, sveicot Liju 
sakarā ar pirmās grāmatiņas at-
vēršanu, nodziedāja viņai savu 
īpaši uzrakstītu dzejoli. V. Rūja 
novadniecei, kura pēc savas bū-
tības ir romantiķe, veltījis arī hu-
moristiskas rindas. Varbūt tāpēc 
tapis viņas dzejolis Tikai roman-
tiķe, kurā ir šādas rindas: 
Es gribu ziedēt kā puķe,
Kaut neesmu vairs kā skuķe.
Ne man naudas, ne mantas,
Liekas, nekā man nepieder.
Esmu tikai es. Ar savu smaidu.
Ak, jā ir man sapņi un sapnīši.

Es neesmu naiva,
bet tikai romantiķe.

Vai mūsu pasaules sapratīsies?
 Salacgrīvas puses ļaudis nu ar 
lepnumu var teikt – mums ir vēl 
viena dzejniece, lai gan kolēģi, 
radi, draugi gadiem zināja – Lija 
raksta dzeju. Tagad dzejas rindas 
iespiestas un sākušas ceļu pie la-
sītājiem. Lai tās uzrunā cilvēkus, 
liek ieklausīties sevī, savā sirdī, jo 
Lija raksta no sirds, raksta par to 
pašu, par ko domājam un pārdzī-
vojam mēs – par mīlestību, rei-
zēm vientulību, reizēm skumjām 
un prieku. Varbūt dzejas grāmati-
ņas nonākšana līdz līdzcilvēkiem 
tieši gada nogalē ir kā jaunās 
dzejnieces vēlme dot novēlējuma 
vārdus nākamajam gadam? Jo 
mēs taču katrs gribam sākt jaunu 
dzīvi tieši 1. janvārī. Katru gadu. 
2005. gada 1. janvārī Lija Blūma 
uzrakstīja šādu vēlēšanos:
Smaržo svecītes
Klusu spēlē radio
Ir sācies jauns gads
Gads, ar sapņiem un cerībām,
Ar ticību labajam.
Tā gribētos, lai visi sapņi 

piepildās,
Lai viss būtu labi,

Lija Blūma Gar jūru ar atmiņām

Ne tikai man,
Bet arī visiem citiem.
Šī ir diena,
Kad sapņi,
Sapņi vēl staigā.
Kur tie pazūd vēlāk,
Kāpēc pazūd ?
Ikdiena.
Kāpēc atnāk ikdiena
Bez sapņiem?
 Lai piepildās sapņi Lijai, kā arī 
pārējiem, kuri lasa šīs rindas!

Hedviga Inese Podziņa, 
Salacgrīvas bibliotēkas vadītāja, 

Lijas Blūmas bijusī,
esošā kolēģe, arī draudzene

  Salacgrīvas bibliotēka jauno 
gadu sāk ar jaunu Valsts kultūr-
kapitāla fonda atbalstītā projektu 
Vienpadsmit zaļi soļi. 11 mēnešos 
katra mēneša 11. datumā paredzē-
tas tikšanās ar 11 dzejniekiem. 
Noslēguma tikšanās būs 5. Vidze-
mes patriotiskās dzejas festivāls 
11. novembrī Salacgrīvā.
 Pirmais solis tika sperts 11. 
janvārī, kad dzejnieks Valdis Rūja 
viesojās Salacgrīvas vidusskolā 
un bibliotēkā. Sirsnīgā un jautrā 
gaisotnē kavējoties atmiņās, lasot 
dzeju un pēc pazīstamām melo-

dijām uzdziedot pa dziesmai ar 
dzejnieka vārdiem, stunda aizritē-
ja nemanot. Paldies dzejnieka dzī-
vesbiedrei Ņinai par viņas rūpēm 
un sirds siltumu! 
 Aicinām visus aktīvi iesaistī-
ties patriotisko dzejoļu/eseju kon-
kursā. Tāpat visi interesenti laipni 
lūgti 11. februārī uz tikšanos ar 
Viku (Viktoru Kalniņu) Ainažu un 
Salacgrīvas bibliotēkās! 

Gunta Zeme,
Salacgrīvas bibliotēkas metodiķe 

– bērnu literatūras nodaļas 
vadītāja

Pirmais solis projektā 
Vienpadsmit zaļi soļi 

Salacgrīvā
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 Pamatojoties uz Salacgrīvas nova-
da domes 18.01.2012. Finanšu komite-
jas atzinumu, Salacgrīvas novada dome 
NOLEMJ:
1. Noteikt Salacgrīvas novada pašvaldī-
bas pamatbudžeta:
1.1. Ieņēmumus  Ls 4 614 912 
1.2. Izdevumus  Ls 4 521 849 
1.3. Finansēšanas daļu  Ls –93 063 
1.3.1. naudas līdzekļu atlikums
gada sākumā  Ls 1 855 147
1.3.2. naudas līdzekļu atlikums
gada beigās Ls 1 801 079
1.3.3. saņemtie aizdevumi Ls 226 854
1.3.4. budžeta aizdevumu atmaksa

Ls 376 011
1.3.5. izsniegto aizdevumu atmaksas

Ls 12 026

1.3.6. akcijas un cita līdzdalība
komersantu pašu kapitālā Ls 10 000
1.4. Kredītsaistības 
2. Noteikt Salacgrīvas novada pašvaldības 
speciālā budžeta:
2.1. Ieņēmumus  Ls 184 328
2.2. Izdevumus  Ls 132 709 
2.3. Finansēšanas daļu  Ls -51 619 
2.3.1. naudas līdzekļu atlikums
gada sākumā Ls 139 783
2.3.2. naudas līdzekļu atlikums
gada beigās Ls 186 195
2.3.3. budžeta aizdevumu atmaksa

Ls 5207

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes

priekšsēdētājs

  SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. B - 11
Par Salacgrīvas novada pašvaldības 

2011. gada pamata un speciālā budžeta 
izpildi

Pārskats par Salacgrīvas 
novada pašvaldības

2011. gada budžeta izpildi 
Pamatbudžets

 Salacgrīvas novada 2011. gada budžets tika apstiprināts 2011. gada 19. janvārī (sais-
tošie noteikumi B-1). 9 reizes veikti budžeta grozījumi sakarā ar papildu fi nansējumu sa-
ņemšanu, projektu īstenošanu, ieņēmumu palielināšanu, kā arī precizējot izdevumus pa 
kodiem. Pēdējie budžeta grozījumi veikti 2011. gada 29. decembrī (saistošie noteikumi 
Nr. B-10). Budžeta izpilde apstiprināta 2012. gada 25. janvārī (saistošie noteikumi B-11).

Ieņēmumi
 2011. gada kopējie pamatbudžeta ieņēmumi ir Ls 4 614 912

Rādītāja nosaukums 2011. gada 
plāns

2011. gada 
fakts

% 2011. gada fakts 
pret 2011. plānu

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Ls 2 072 919 Ls 2 130 106 103%
Īpašuma nodokļi Ls 321 042 Ls 323 322 101%
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma Ls 13 405 Ls 13 973 104%
Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi Ls 11 023 Ls 13 407 122%
Naudas sodi un sankcijas Ls 11 807 Ls 14 123 120%
Pārējie nenodokļu ieņēmumi Ls 32 583 Ls 32 237 99%
Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas Ls 22 140 Ls 26 840 121%
Valsts budžeta transferti Ls 1 615 391 Ls 1 607 938 100%
Pašvaldību budžeta transferti Ls 68 510 Ls 69 668 102%
Budžeta iestāžu ieņēmumi Ls 401 147 Ls 383 298 96%
KOPĀ Ls 4 569 967 Ls 4 614 912 101%

Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

2009. gada 
fakts

2010. gada 
fakts

2011. gada 
plāns

2011. gada 
fakts

Budžeta iestāžu ieņēmumi Ls 521 409 Ls 403 472 Ls 401 147 Ls 383 298
Pašvaldību budžeta transferti Ls 950 848 Ls 45 595 Ls 68 510 Ls 69 668
Valsts budžeta transferti Ls 986 598 Ls 2 934 172 Ls 1 615 391 Ls 1 607 938
Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas Ls 35 099 Ls 53 050 Ls 22 140 Ls 26 840
Pārējie nenodokļu ieņēmumi Ls 89 395 Ls 34 877 Ls 32 583 Ls 32 237
Naudas sodi un sankcijas Ls 6 356 Ls 10 539 Ls 11 807 Ls 14 123
Valsts (pašvaldību) nodevas un 
maksājumi Ls 10 017 Ls 10 943 Ls 11 023 Ls 13 407

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un 
īpašuma Ls 55 896 Ls 23 417 Ls 13 405 Ls 13 973

Īpašuma nodokļi Ls 201 373 Ls 258 006 Ls 321 042 Ls 323 322
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Ls 2 023 358 Ls 2 119 024 Ls 2 072 919 Ls 2 130 106

Izdevumi
 2011. gada kopējie pamatbudžeta izdevumi ir Ls 4 521 849

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām

Rādītāja nosaukums 2011. gada 
plāns

2011. gada 
fakts

% 2011. gada fakts 
pret 2011. plānu

Vispārējie valdības dienesti Ls 756 669 Ls 682 585 90%
Izpildvara Ls 486 099 Ls 430 385 89%
Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem Ls 11 848 0%
Transferti no pašvaldības budžeta Ls 166 977 Ls 160 641 96%
Kredītu procentu maksājumi Ls 91 745 Ls 91 559 100%
Sabiedriskā kārtība un drošība Ls 21 328 Ls 18 938 89%
Ekonomiskā darbība Ls 356 278 Ls 530 673 149%
Vides aizsardzība Ls 117 406 Ls 110 535 94%
Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana Ls 619 918 Ls 569 652 92%

Veselība Ls 300 Ls 294 98%
Atpūta, kultūra un reliģija Ls 664 828 Ls 638 201 96%
Izglītība Ls 1 600 455 Ls 1 554 292 97%
Sociālā aizsardzība Ls 538 316 Ls 416 679 77%
KOPĀ Ls 4 675 498 Ls 4 521 849 97%

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām

2009. gada 
fakts

2010. gada 
fakts

2011. gada 
plāns

2011. gada 
fakts

Sociālā aizsardzība Ls 237 411 Ls 343 895 Ls 538 316 Ls 416 679
Izglītība Ls 1 775 557 Ls 1 576 008 Ls 1 600 455 Ls 1 554 292
Atpūta, kultūra un reliģija Ls 568 266 Ls 783 422 Ls 664 828 Ls 638 201
Veselība Ls 2 150 Ls 197 Ls 300 Ls 294
Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana

Ls 1 345 268 Ls 616 234 Ls 619 918 Ls 569 652

Vides aizsardzība Ls 155 730 Ls 106 737 Ls 117 406 Ls 110 535
Ekonomiskā darbība Ls 634 082 Ls 1 208 665 Ls 356 278 Ls 530 673
Sabiedriskā kārtība un drošība Ls 54 311 Ls 14 681 Ls 21 328 Ls 18 938
Kredītu procentu maksājumi Ls 95 410 Ls 111 414 Ls 91 745 Ls 91 559
Transferti no pašvaldības budžeta Ls 176 553 Ls 154 687 Ls 166 977 Ls 160 641
Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem Ls 11 848
Izpildvara Ls 494 138 Ls 457 774 Ls 486 099 Ls 430 385

Naudas atlikums uz 01.01.2012. – Ls 1 801 079
Ls 896 698 Avansa maksājumi iesākto projektu realizēšanai
Ls 3203 Dotācija 1. klašu skolēnu ēdināšanai
Ls 22 938 Zvejas tiesību noma
Ls 10 025 Licencētā makšķerēšana
Ls 75 410 Privatizācijas fonda līdzekļi
Ls 792 805 Iezīmētie naudas atlikumi iesāktiem darbiem un naudas atlikums no ieņēmumu 

pārpildes 2011. gadā 
Ls 1 801 079 KOPĀ PAMATBUDŽETĀ

Nr. 
p.k.  Mērķis Parakstīšanas 

datums 
Apmaksas 

termiņš 
Neapmaksātā 
summa (Ls) 

uz 01.01.2012. 
1 KF Ūdenssaimniecības attīstība 

Austrumlatvijas upju baseinos īstenošanai
29.03.2007. 20.03.2027. Ls 123 768

2 ERAF Ūdenssaimniecības attīstība mazās 
apdzīvotās vietās

29.03.2007. 20.03.2027. Ls 173 762

3 KF Ūdenssaimniecības attīstība 
Austrumlatvijas upju baseinos īstenošanai

19.12.2008. 20.08.2028. Ls 304 335

4 Mini ekskavators JCB 8018 26.02.2007. 28.02.2014. Ls 5760
5 Tehnika Dino 210XT 27.03.2007. 30.03.2014. Ls 6496
6 ERAF projekta Zilā karoga prasību 

nodrošināšana Baltijas jūras reģionā
19.06.2009. 20.05.2029. Ls 116 285

7 Mikroautobusa iegāde 22.11.2006. 20.08.2021. Ls 10 782
8 Vidusskolas renovācija 22.11.2006. 20.08.2021. Ls 71 650

Pārskats par aizņēmumiem uz 01.01.2012.Ls 0 
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Ls 55 154 Autoceļu fonda līdzekļi
1823 Pārējie speciālā budžeta līdzekļi
95973 Ostas nauda
33245 Dabas resursu nodoklis
Ls 186 195 KOPĀ SPECIĀLĀ BUDŽETĀ

Speciālais budžets
Ieņēmumi

 2011. gada kopējie speciālā budžeta ieņēmumi ir Ls 184 328

Speciālā budžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem
Rādītāja nosaukums 2011. gada 

plāns
2011. gada 

fakts
% 2011. gada fakts 

pret 2011. plānu
Dabas resursu nodoklis Ls 18 144 Ls 18 144 100%
Autoceļu fonda līdzekļi Ls 149 770 Ls 149 770 100%
Pārējie speciālā budžeta līdzekļi Ls 23 000 Ls 16 414 71%
KOPĀ Ls 190 914 Ls 184 328 97%

Speciālā budžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

2009. gada 
fakts

2010. gada 
fakts

2011. gada 
plāns

2011. gada 
fakts

Pārējie speciālā budžeta līdzekļi Ls 63 557 Ls 24 808 Ls 23 000 Ls 16 414
Autoceļu fonda līdzekļi Ls 152 222 Ls 170 692 Ls 149 770 Ls 149 770
Dabas resursu nodoklis Ls 10 285 Ls 18 910 Ls 18 144 Ls 18 144

Izdevumi
 2011. gada kopējie speciālā budžeta izdevumi ir Ls 132 709

Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām

Rādītāja nosaukums 2011. gada 
plāns

2011. gada 
fakts

% 2011. gada fakts 
pret 2011. plānu

Ekonomiskā darbība Ls 184 217 Ls 120 481 65%
Vides aizsardzība Ls 37 328 Ls 12 228 33%
KOPĀ Ls 221 545 Ls 132 709 60%

Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām

2009. gada 
fakts

2010. gada 
fakts

2011. gada 
plāns

2011. gada 
fakts

Vides aizsardzība Ls 11 993 Ls 9 847 Ls 37 328 Ls 12 228
Ekonomiskā darbība Ls 250 050 Ls 201 092 Ls 184 217 Ls 120 481
Vispārējie valdības dienesti Ls 25 541 Ls 256

Naudas atlikums uz 01.01.2012. – Ls 186 195

Sagatavoja ekonomiste Ināra Lazdiņa

9 Duntes tautas nama renovācija 22.12.2006. 20.08.2021. Ls 45 160
10 Pagastmājas jumta remonts, inventāra 

iegāde Duntes TN
01.06.2007. 20.03.2022. Ls 29 969

11 Pagasta ceļu remonts 01.06.2007. 20.03.2022. Ls 104 379
12 Vidusskolas ēdināšanas bloka renovācija 05.06.2007. 20.05.2022. Ls 44 092
13 Vidusskolas fasādes siltināšana 23.07.2007. 20.06.2022. Ls 26 238
14 Katlumājas rekonstrukcija 20.10.2008. 20.10.2023. Ls 24 279
15 Peldvietas un glābšanas dienestu attīstība 19.06.2009. 20.04.2024. Ls 51 770
16 Materiālās bāzes pilnveidošana 

dabaszinātnēs un matemātikā Liepupes 
vidusskolā

19.06.2009. 20.04.2024. Ls 10 494

17 Muižas ielas rekonstrukcija, LAD projekts 14.09.2009. 20.07.2024. Ls 41 313
18 K. Valdemāra Ainažu pamatskolas 

renovācija
01.07.2003. 20.06.2023. Ls 152 200

19 Interreg III projekta līdzfi nansējuma 
nodrošināšana

18.05.2005. 20.04.1015. Ls 52 000

20 PII Randa renovācija 04.11.2005. 20.01.2025. Ls 109 060
21 Nekustamā īpašuma iegāde 16.05.2008. 20.09.2018. Ls 110 764
22 Bibliotēkas un bērnudārza katlumājas 

rekonstrukcija
16.09.2003. 01.10.2013. Ls 7800

23 Jūras siltums kā atjaunojamās enerģijas 
izmantošana siltumapgādes sistēmā

19.07.2010. 20.06.2030. Ls 119 296

24 ERAF projekts Ūdenssaimniecības 
attīstība Liepupes ciemā

26.08.2010. 20.09.2030. Ls 69 413

25 ELFLA projekts Rekreācijas infrastruktūras 
izveide Ainažu pilsētā

01.10.2010. 20.09.2030. Ls 26 164

26 ELFLA projekts Liepupes vidusskolas 
sporta zāles rekonstrukcija

28.03.2011. 20.03.2031. Ls 19 097

27 LAD Kultūras infrastruktūras rekonstrukcija 
Salacgrīvas novadā

26.09.2011. 20.09.2031. Ls 89 014

Salacgrīvas novadā kopā Ls 1 945 340
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 Gadskārtējā muzeja egle šo-
gad tika svinēta ostas zīmē. Šo 
ideju rosināja mola akmens ar 
gadskaitli 1959. Tas iezīmē ostas 
mola celtniecības sākumu un Brī-
vā viļņa izaugsmi Alfrēda Šlisera 
vadībā. Daudziem salacgrīvie-
šiem, jo sevišķi brīvvilniešiem, 
tas saistās ar spilgtāko jaunības 
dienu un darba gadu atmiņām. 
Pateicoties šo notikumu aculie-
cinieku aizrautībai un neatlaidī-
bai, dažas dienas pirms Latvijas 
valsts gadadienas akmens sāka 
savu otro dzīvi laukumā pie bā-
kas, bet muzeja fotokolekcijai 
tika dāvināts vērtīgs materiāls 
par ostas un mola celtniecī-
bu Salacgrīvā un Kuivižos. No 
jaunieguvumiem tapa Salacg-
rīvas un Kuivižu ostas vēsturei 
veltīta fotoizstāde. 16. decembrī 
to varēja apskatīt Ziemassvētku 
sarīkojuma laikā muzejā. Par to 
paldies Raitim Alksnim, Iman-
tam Dancim, Guntim Kalviš-

ķim, Augustam Rudkovskim, 
Ērikam Šmitam, Jurim un Gatim 
Smalkajiem.
 Muzeja egle 10 gadu laikā 
kļuvusi par vērā ņemamu tradīci-
ju - kopš tā saulgriežu gaidās tiek 
iedegta, viesu skaits no pavisam 
neliela pulciņa pie garā saimes 
galda sakuplojis tā, ka jāmeklē 
krēsli pie kaimiņiem bibliotēkā. 
Par to tikai prieks. It īpaši, ja 
svinētājiem pievienojas aizvien 
jaunas sejas, jo muzeja pasākums 
domāts ikvienam, kam tas varētu 
šķist interesants. Īpaši populārs 
tas kļuvis pēc 2006. gadā īstenotā 
projekta Salacas novada mutvār-
du kultūra, kura laikā tika izvei-
dota fi lma No eglēm līdz nēģiem 
un muzejs tuvāk iepazina ne tikai 
seno zvejas metodi, bet arī pašus 
zvejniekus. Savukārt vīri ar sa-
vām zināšanām par zvejniecību 
tagad jūtas piederīgi un ar pa-
domu vajadzīgi muzejnieku pēt-
nieciskajā darbā, kas Salacgrīvas 

Salacgrīvas 
muzeja egle 
ostas zīmē

muzejā vainagojies ar pastāvīgo 
ekspozīciju Zutiņš murdā.
 Ar dziesmu un danču palīdzī-
bu Cielava, kas bija salidojusi 
neparasti plašā sastāvā, ātri vien 
iekustināja sākumā paslinkos 
ciemiņus. Drīzi vien, riņķa dejā 

ejot, tika izlodāti un pārbaudīti 
visi muzeja kaktiņi, ieskaitot krā-
tuvi. Tad tika nobaudīts visu ko-
pīgi sarūpētais Ziemassvētku cie-
nasts. Te nu visi slavēja Visvaldi 
Šrenku par nēģu kārumiem. Tā, 
pārmaiņus uzdancojot, uzdzie-

dot un daloties atmiņās par mola 
un ostas celtniecību, aizritēja 
2011. gada Ziemassvētki Salac-
grīvas muzejā. Uz tikšanos citos 
muzeja pasākumos 2012. gadā!

Ieva Zilvere, 
Salacgrīvas muzeja vadītāja

Ziemassvētku eglīti muzeja viesi vienmēr svin kopā ar folkloras kopu Cielava
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PIELIKUMS Salacgrīvas novada domes
28.12.2011. lēmumam Nr. 653 (protokols Nr. 16; 1.§)

Saistošo noteikumu Nr. 16 Atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumi Salacgrīvas novadā projekta

paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta 

sadaļas
Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Pašreiz spēkā esošie Salacgrīvas novada domes 21.04.2011. apstiprinātie 
saistošie noteikumi Nr. 8 (protokols Nr. 6; 1.§) Noteikumi par atkritumu 
apsaimniekošanu Salacgrīvas novadā izdoti saskaņā ar 14.12.2000. 
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 9. panta pirmās daļas 3. punktu. 
Minētais likums ir zaudējis spēku 18.11.2010.
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu atbilstību pastāvošajam tiesiskajam 
regulējumam, t.i., 28.10.2010. Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām, 
nepieciešams jauns pašvaldības normatīvais akts.

2. Īss projekta satura 
izklāts

No 28.10.2010. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 
3. punkta izriet pilnvarojums pašvaldībai izstrādāt saistošos noteikumus, kas 
noteiktu atkritumu apsaimniekošanas nosacījumus novada teritorijā.
Noteikumi ir izstrādāti ar mērķi noteikt Salacgrīvas novada administratīvajā 
teritorijā vienotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai 
nodrošinātu jaunā Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasību izpildi, 
aizsargātu novada vidi, iedzīvotāju dzīvību un veselību, samazinātu atkritumu 
rašanās vietas, pakāpeniski ieviestu otrreiz izmantojamo sadzīves atkritumu 
savākšanu, šķirošanu un pārstrādi.
Saistošajos noteikumos tiek nostiprināta jau esoša sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas kārtība un konkretizēti privātpersonu pienākumi atkritumu 
apsaimniekošanā. Līdzšinējā kārtība atkritumu apsaimniekošanā netiek 
mainīta.

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanas procesā fi nansiālā ietekme uz pašvaldības 
budžetu nav prognozēta.
Nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, darbavietas, paplašināt esošo 
institūciju kompetenci, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi.

4.Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts un projekta paskaidrojuma raksts ievietots
www.salacgriva.lv. Saistošie noteikumi izskatīti Salacgrīvas novada Uzņēmēju 
konsultatīvās padomes sēdē. Būtiski priekšlikumi vai iebildumi nav izteikti.

Dagnis Straubergs, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka:
1.1. sadzīves atkritumu (turpmāk – 
atkritumu), tai skaitā sadzīvē radušos 
bīstamo atkritumu, izņemot šķidros 
sadzīves atkritumus, apsaimnieko-
šanu Salacgrīvas novada pašvaldības 
teritorijā; 
1.2. teritorijas dalījumu sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanas zonās; 
1.3. prasības atkritumu savākšanai, 
tai skaitā arī minimālo sadzīves atkri-
tumu savākšanas biežumu, pārvadā-
šanai, pārkraušanai un uzglabāšanai; 
1.4. atkritumu apsaimniekošanas 
maksas noteikšanas kārtību;
1.5. atbildību par šo noteikumu 
neievērošanu.
2. Šo noteikumu mērķis ir: 
2.1. nodrošināt pašvaldības autono-
mās funkcijas – atkritumu apsaim-
niekošanas organizēšana pašvaldības 
iedzīvotāju interesēs – izpildi;
2.2. noteikt atkritumu apsaimnieko-
šanas kārtību, lai aizsargātu cilvēku 
dzīvību un veselību, vidi, kā arī per-
sonu mantu;
2.3. veicināt atkritumu apsaimnie-
košanu, tajā skaitā atkritumu dalītu 
vākšanu un šķirošanu, lai samazinā-
tu poligonā apglabājamo atkritumu 
daudzumu.
3. Šajos noteikumos lietotie termini 
atbilst terminiem, kas noteikti nor-
matīvajos aktos atkritumu apsaim-
niekošanas jomā.
4. Šie noteikumi ir saistoši visām fi -
ziskajām un juridiskajām personām 
Salacgrīvas novada administratīvajā 
teritorijā.
5. Visa Salacgrīvas novada adminis-
tratīvā teritorija ir viena sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanas zona.
6. Salacgrīvas novada administra-
tīvajā teritorijā savāktie sadzīves 
atkritumi, kas nav izmantojami reģe-
nerācijai vai atkārtotai izmantošanai, 
nogādājami un apglabājami CSA po-
ligonā Daibe Pārgaujas novada Stal-
bes pagastā.
7. Salacgrīvas novada teritorijā ir 
ierīkots šāds atkritumu apsaimnieko-
šanas infrastruktūras objekts: šķiroto 

atkritumu savākšanas laukums Sa-
lacgrīvā, Viļņu ielā 18.
8. Jaunas atkritumu šķirošanas vai 
pārkraušanas stacijas vai šķiroto at-
kritumu savākšanas laukumus, kā 
arī videi kaitīgo preču savākšanas 
punktus un atsevišķu veidu bīstamo 
atkritumu savākšanas punktus Salac-
grīvas novada teritorijā drīkst izvie-
tot tikai gadījumā, ja to izveidošanas 
nepieciešamība ir paredzēta Ziemeļ-
vidzemes reģionālajā atkritumu ap-
saimniekošanas plānā.
II. Salacgrīvas novada pašval-
dības kompetence atkritumu 
apsaimniekošanas organizēšanas 
jomā
9. Salacgrīvas novada pašvaldība 
organizē un kontrolē sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanu tās ad-
ministratīvajā teritorijā saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem atkritumu 
apsaimniekošanas jomā, valsts un 
Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu 
apsaimniekošanas plānu, kā arī Sa-
lacgrīvas novada domes saistošajiem 
noteikumiem.
10. Salacgrīvas novada pašvaldība:
10.1. publisko iepirkumu vai pub-
lisko un privāto partnerību regulē-
jošos normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā izvēlas sadzīves atkritumu 
apsaimniekotāju, veicot iepirkuma 
procedūru vai piemērojot normatīvo 
aktu piemērošanas izņēmumus, un 
noslēdz ar to līgumu par atkritumu 
savākšanu, pārvadāšanu, pārkrauša-
nu un uzglabāšanu;
10.2. kontrolē pašvaldības izpildin-
stitūciju un atkritumu apsaimnieko-
tāju darbību atkritumu apsaimnieko-
šanas organizēšanas jomā;
10.3. nosaka maksu par sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanu Salacgrī-
vas novada teritorijā;
10.4. noskaidro atkritumu apsaim-
niekošanā iesaistīto interešu grupu 
viedokļus un nepieciešamības gadī-
jumā uzaicina šo grupu pārstāvjus, 
kā arī nozares lietpratējus uz komite-
ju un domes sēdēm;
10.5. informē atkritumu radītājus par 
atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru 

pašvaldība ir noslēgusi līgumu par 
atkritumu apsaimniekošanu, norādot 
līguma darbības termiņu, publicējot 
informāciju Salacgrīvas novada paš-
valdības mājaslapā internetā;
10.6. sadarbojoties ar atkritumu ap-
saimniekotājiem, informē atkritumu 
radītājus par atkritumu apsaimnieko-
šanas jautājumiem;
10.7. izskata un sniedz atbildes uz 
iesniegumiem normatīvajos aktos 
noteiktajā termiņā. 
11. Salacgrīvas novada domes Admi-
nistratīvā komisija savas kompeten-
ces ietvaros piemēro administratīvo 
atbildību par šo noteikumu pārkā-
pumiem Administratīvo pārkāpumu 
kodeksā paredzētajos gadījumos un 
apmērā.
III. Atkritumu radītāju un valdī-
tāju pienākumi
12. Ikviena atkritumu radītāja un val-
dītāja pienākums ir:
12.1. iekļauties pašvaldības sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmā, savākt radītos sadzīves at-
kritumus un nogādāt tos nekustamā 
īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja 
vai apsaimniekotāja norādītajā vietā. 
12.2. iesaistīties dalītas atkritumu sa-
vākšanas pasākumos un veikt atkritu-
mu dalīšanu šo noteikumu 7. punktā 
noteiktajā vietā un vietās, kur izvie-
totas tvertnes dalītiem atkritumiem, 
– dalītās atkritumu savākšanas punk-
tos vai nogādāt atkritumus uz atkritu-
mu dalītās vākšanas laukumu. 
13. Atkritumu radītāji ar saviem 
ikmēneša maksājumiem, vai pil-
dot līgumā noteiktos maksājumus, 
sedz atkritumu apsaimniekošanas 
izdevumus.
14. Vasarnīcas vai dārza mājas (tai 
skaitā dārzkopības biedrības teri-
torijā esošās vasarnīcas vai dārza 
mājas) īpašnieks, valdītājs, lietotājs 
vai viņa pilnvarotā persona par laika 
periodu, kurā uzturas vasarnīcā vai 
dārza mājā, slēdz līgumu par atkri-
tumu apsaimniekošanu ar atkritumu 
apsaimniekotāju.
15. Lielgabarīta, būvniecības un 
būvju nojaukšanas atkritumi savāca-
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mi atsevišķi no citiem atkritumiem, 
izmantojot īpaši šim nolūkam pare-
dzētus konteinerus vai citus atkri-
tumu savākšanas paņēmienus, kas 
nodrošina to apsaimniekošanu videi 
drošā veidā.
16. Būvniecības atkritumi novieto-
jami teritorijā, kur notiek būvdarbi, 
vai ar nekustamā īpašuma īpašnieku, 
valdītāju vai apsaimniekotāju un at-
kritumu apsaimniekotāju saskaņotā 
vietā.
17. Atkritumu radītājs nešķirotos at-
kritumus ievieto tikai tajā atkritumu 
konteinerā, kas saskaņā ar noslēgto 
līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju 
ir paredzēts konkrētā nekustamā īpa-
šuma apkalpošanai.
18. Atkritumu radītājs – saimniecis-
kās darbības veicējs patstāvīgi slēdz 
līgumu par tās darbības rezultātā ra-
dīto sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu, ja atkritumu apsaimniekotājs 
juridiskajai personai nodrošina šādu 
pakalpojumu.
19. Nešķirotie atkritumi pirms ievie-
tošanas atkritumu tvertnēs iesaiņo-
jami atkritumu maisos un atkritumu 
maisi jāaizsien. Asie priekšmeti ir ie-
saiņojami, lai izvairītos no kaitējuma 
cilvēku veselībai, kā arī atkritumu 
savākšanas, pārvadāšanas un šķiro-
šanas iekārtu bojājumiem.
20. Atkritumu radītājam, kurš at-
bilstoši normatīvajiem aktiem par 
dabas resursu nodokļa piemērošanu 
atbrīvots no dabas resursu nodokļa 
samaksas un kurš atbilst Ministru 
kabineta noteiktajiem kritērijiem, un 
ir noslēdzis līgumu ar komersantu, 
kuru tas izvēlējies un kurš saņēmis 
atbilstošu atļauju par savā komerc-
darbības veikšanas vietā radīto atkri-
tumu savākšanu, pārvadāšanu, pār-
kraušanu un uzglabāšanu, 10 darba 
dienu laikā informē vietējo pašval-
dību par atkritumu apsaimniekotāju, 
ar kuru noslēdzis līgumu, un par šā 
līguma darbības termiņu.
IV. Nekustamā īpašuma lietotāja, 
valdītāja, īpašnieka vai apsaim-
niekotāja pienākumi
21. Nekustamā īpašuma īpašnieks, 
valdītājs vai lietotājs, vai šo personu 
pilnvarots apsaimniekotājs papil-
dus šajos noteikumos norādītajiem 
vispārīgajiem atkritumu radītāju 
pienākumiem:
21.1. saskaņojot ar atkritumu ap-
saimniekotāju, norāda piemērotu 
vietu sadzīves atkritumu konteineru 
izvietošanai, kā arī nodrošina atkri-
tumu apsaimniekotāja transporta ne-
traucētu piekļuvi tai un uztur kārtību 
un tīrību šajā vietā; 
21.2. nodrošina atkritumu apsaimnie-
kotāja specializētā transportlīdzekļa 
piekļuvi atkritumu savākšanas lau-
kumiem vai vietām, novietojot atkri-
tumu konteinerus piebraucamā ceļa 
vai ielas malā. Ja objektīvu iemeslu 
dēļ tas nav iespējams, atkritumu 
tvertņu iztukšošanas dienās sadzī-
ves atkritumu tvertnes no īpašumu 
pagalmiem pārvieto specializētajiem 
transportlīdzekļiem vai to apkalpei 
pieejamā vietā, kur tās netraucē gā-
jēju un transportlīdzekļu kustību, kā 
arī nodrošina, lai pēc atkritumu izve-
šanas tvertnes tiktu novietotas atpa-
kaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā; 
21.3. pēc Salacgrīvas novada domes 
vai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
apsaimniekotāju pieprasījuma sniedz 
ziņas par to iedzīvotāju skaitu, kas 
dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašu-
mā, kā arī par komersantiem un ci-
tām personām, kas veic saimniecis-
ko darbību attiecīgajā nekustamajā 
īpašumā;
21.4. slēdz līgumu par katrā nekusta-
majā īpašumā radīto sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu ar atkritumu 
apsaimniekotāju, nodrošinot regulā-
ru atkritumu izvešanu, ņemot vērā 
īpašumā radīto atkritumu daudzumu 
(apjomu), bet ne retāk kā:
21.4.1. individuālās dzīvojamās mā-
jas – 6 reizes gadā (atkarībā no iedzī-
votāju blīvuma un apdzīvotās terito-
rijas statusa);
21.4.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas - 1 reizi mēnesī;
21.4.3. juridiskas personas - 1 reizi 
mēnesī.
21.5. nepieciešamības gadījumā veic 
izmaiņas šo noteikumu 21.4. punktā 
minētajā līgumā, nodrošinot siste-
mātisku atkritumu izvešanu, lai pie 

atkritumu tvertnēm neveidojas atkri-
tumu kaudzes;
21.6. ja nekustamā īpašuma lietoša-
nai ir sezonāls raksturs, tad informē 
par to atkritumu apsaimniekotāju, šo 
noteikumu 21.4. punktā minētā līgu-
ma noteikumos paredzot radītajam 
atkritumu daudzumam atbilstošu at-
kritumu izvešanas grafi ku;
21.7. ir atbildīgs par tā nekustamajā 
īpašumā radīto atkritumu savākšanu, 
šķirošanu un nogādāšanu līdz atkri-
tumu tvertnei, par kuras iztukšošanu 
tam ar attiecīgo atkritumu apsaim-
niekotāju ir noslēgts līgums;
21.8. uztur sadzīves atkritumu tvert-
nes lietošanas kārtībā;
21.9. nodrošina citu atkritumu veidu 
(piemēram, liela izmēra atkritumi, 
būvniecības un būvju nojaukšanas 
atkritumi) nogādāšanu pārstrādes 
vai apglabāšanas vietās – ar savu 
transportu vai, izmantojot atkritumu 
apsaimniekotāja pakalpojumus, par 
šo atkritumu savākšanu vienojoties 
atsevišķi. Ja noslēgtais līgums ar 
atkritumu apsaimniekotāju paredz 
regulāru šāda veida atkritumu izve-
šanu, persona atkritumus novieto to 
savākšanas vietā īsi pirms noteiktā 
savākšanas laika;
21.10. iesaistās citu pašvaldības at-
kritumu apsaimniekošanas pasāku-
mu īstenošanā.
22. Atkritumu radītājiem atļauts 
kompostēt bioloģiski noārdāmos 
atkritumus sava īpašuma teritorijā, 
ja tas nerada draudus cilvēku dzīvī-
bai, veselībai, videi, kā arī personu 
mantai.
23. Daudzdzīvokļu māju īpašnie-
ki vai apsaimniekotāji papildus 
21. punktā minētajiem pienākumiem:
23.1. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
apsaimniekotāji, garāžu un dārzkopī-
bas kooperatīvās sabiedrības ir atbil-
dīgas par līguma slēgšanu ar apsaim-
niekotāju par atkritumu savākšanu 
no to apsaimniekošanā nodotajiem 
īpašumiem;
23.2. dzīvokļa īpašnieki daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājās, kurām nav 
izvēlēts apsaimniekotājs, un dārza 
māju (vasarnīcu) īpašnieki, kas nav 
dārzkopības kooperatīvās sabied-
rības biedri, savstarpēji vienojas 
par atkritumu savākšanu to iepriekš 
norādīto personu īpašumos radīta-
jiem atkritumiem, ar noteikumu, ka 
maksājumus atkritumu apsaimnie-
kotājam par atkritumu savākšanu 
no iepriekš norādītajiem īpašumiem 
veic viena persona, ar kuru atkritu-
mu apsaimniekotājs slēdz līgumu par 
atkritumu izvešanu, un pārējie īpaš-
nieki norēķinās ar šo personu.
24. Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa 
īpašnieki, noslēdzot ar daudzdzīvok-
ļu dzīvojamās mājas apsaimniekotā-
ju dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 
līgumu, var deleģēt savu atbildību 
par radīto atkritumu savākšanu ne-
kustamā īpašuma (tā daļas, dzīvo-
jamās telpas) apsaimniekotājam. 
Šādos gadījumos par atkritumu sa-
vākšanas pasākumu īstenošanu ir at-
bildīgs apsaimniekotājs.
V. Publisko pasākumu organizētā-
ju pienākumi
25. Publisko pasākumu organizē-
tājam pirms pasākuma rīkošanas 
atļaujas saņemšanas jāslēdz līgums 
ar atkritumu apsaimniekotāju par 
atkritumu tvertņu izvietošanu pasā-
kuma vietā un pasākuma laikā radīto 
atkritumu savākšanu no izvietotajām 
tvertnēm, kā arī jānodrošina atkritu-
mu savākšanas vietu ekspluatācija 
pasākuma laikā un attiecīgās terito-
rijas sakopšana 8 stundu laikā pēc 
pasākuma noslēguma.
26. Ja pasākuma laikā iespējams no-
drošināt dalītu atkritumu vākšanu, 
tad publiskā pasākuma organizētā-
jam jānodrošina nepieciešamie ap-
stākļi dalītai atkritumu vākšanai.
VI. Atkritumu apsaimniekotāja 
pienākumi
27. Atkritumu apsaimniekotāju pie-
nākumi ir:
27.1. veikt sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanas maksas aprēķinā-
šanu un aktualizēt to ne biežāk kā 
2 reizes kalendārā gada laikā. Ie-
sniegt sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanas maksas aprēķinu projektu 
Salacgrīvas novada pašvaldībai;
27.2. pēc Salacgrīvas novada paš-
valdības pieprasījuma iesniegt izvēr-
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stu sadzīves atkritumu savākšanas, 
pārvadāšanas, pārkraušanas, uzgla-
bāšanas, dalītās atkritumu savāk-
šanas, šķirošanas un pārkraušanas 
infrastruktūras objektu uzturēšanas 
izmaksu aprēķinu tādā detalizācijas 
pakāpē, kāds izteikts pieprasījumā;
27.3. slēgt līgumus ar atkritumu ra-
dītājiem par atkritumu savākšanu un 
izvešanu, piemērojot Salacgrīvas no-
vada pašvaldības apstiprināto mak-
sas par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu apmēru;
27.4. slēgt līgumus ar publisko pa-
sākumu organizētājiem par publisko 
pasākumu laikā radušos atkritumu 
apsaimniekošanu, ja publiskā pasā-
kuma organizētājam nav parādu pret 
atkritumu apsaimniekotāju;
27.5. nodrošināt regulāru sadzīves 
atkritumu (ieskaitot dalīti vāktos 
atkritumus) savākšanu no iedzīvotā-
jiem, iestādēm un komersantiem;
27.6. nepieciešamības gadījumā sa-
skaņot ar Salacgrīvas novada domi 
atkritumu tvertņu dizainu;
27.7. nodrošināt sadzīves atkritumu 
tvertņu iztukšošanu un sadzīves at-
kritumu izvešanu no atkritumu tvert-
ņu laukumiem;
27.8. iespēju robežās un vadoties 
no normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām un noslēgtā līguma starp 
pašvaldību un atkritumu apsaimnie-
kotāju, nodrošināt atkritumu dalītu 
vākšanu;
27.9. nogādāt savāktos nešķirotos 
sadzīves atkritumus CSA poligonā 
Daibe Pārgaujas novada Stalbes pa-
gastā ar šim nolūkam paredzētiem 
specializētiem transporta līdzekļiem;
27.10. ziņot pašvaldībai par atkri-
tumu radītāju administratīvajiem 
pārkāpumiem;
27.11. nodrošināt pašvaldību ar paš-
valdības pieprasīto informāciju atkri-
tumu apsaimniekošanas rezultatīvo 
rādītāju aprēķinam.

VII. Aizliegumi iedzīvotājiem 
un juridiskajām personām, kas 
darbojas Salacgrīvas novada 
administratīvajā teritorijā
28. Salacgrīvas novada iedzīvotā-
jiem un juridiskajām personām, kas 
darbojas Salacgrīvas novada admi-
nistratīvajā teritorijā, ir aizliegts:
28.1. izvietot atkritumus tam nepare-
dzētās un nepiemērotās vietās;
28.2. dedzināt atkritumus, tai skaitā 
tvertnēs un urnās;
28.3. novietot (pastāvīgi) sadzīves 
atkritumu tvertnes uz ielām (izņemot 
nomaļas ielas, kur tvertnes netraucē 
satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī 
vietās, kur tas ir vienīgais iespēja-
mais risinājums);
28.4. ievietot sadzīves atkritumu 
tvertnēs degošus, viegli uzliesmo-
jošus un eksplozīvus priekšmetus, 
šķidrus atkritumus, infekcijas slimī-
bas izraisošus atkritumus, lielgabarī-
ta atkritumus, būvniecības un būvju 
nojaukšanas atkritumus, ražošanas 
atkritumus, ielu smiltis, parku un 
dārzu atkritumus un citus bīstamos 
atkritumus;
28.5. ievietot atkritumus tvertnēs, 
kas ir nodotas lietošanā citiem pakal-
pojumu saņēmējiem;
28.6. cieši sablīvēt, iesaldēt vai sade-
dzināt atkritumus sadzīves atkritumu 
tvertnēs. Par šādu tvertņu iztukšo-
šanu var tikt noteikta paaugstināta 
samaksa;
28.7. jebkādā veidā bojāt atkritumu 
tvertnes;
28.8. ievietot nešķirotus atkritumus 
dalīti vākto atkritumu tvertnēs;
28.9. veikt citas darbības, kas rada 
vides piesārņošanu vai ir pretru-
nā ar normatīvajos aktos ietverto 
regulējumu.
29. Par šo saistošo noteikumu vai 
citu atkritumu apsaimniekošanas 
jomu regulējošo normatīvo aktu 
pārkāpumiem personas ir saucamas 

pie atbildības Latvijas Administra-
tīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā 
kārtībā.
VIII. Prasības sadzīves atkritumu 
dalītai vākšanai un šķirošanai
30. Salacgrīvas novada iedzīvotā-
jiem tiek nodrošināta iespēja iesaistī-
ties dalītās sadzīves atkritumu vākša-
nas sistēmā šim nolūkam paredzētos 
dalīto atkritumu savākšanas lauku-
mos vai punktos, vai arī iesaistoties 
atkritumu apsaimniekotāja rīkotās 
akcijās. 
31. Dalītie sadzīves atkritumi (pa-
pīrs, metāls, stikls, plastmasa) tiek 
savākti sašķiroti, ja atkritumu ap-
saimniekotājs nodrošina attiecīgā 
pakalpojuma pieejamību. Šķiroša-
na veicama atbilstoši prasībām, ko 
dalīti vācamajiem atkritumiem no-
teicis apsaimniekotājs. Šķirotajam 
papīram, ko savāc speciālās papīram 
paredzētās tvertnēs, jābūt tīram, stik-
la un plastmasas iepakojumam jā-
būt tīram, bez iepriekšējā pildījuma 
atliekām.
32. Atkritumu apsaimniekotājs laikus 
informē atkritumu radītājus un sadzī-
ves atkritumu apsaimniekotājus par 
jauna šķiroto atkritumu savākšanas 
veida ieviešanu un attiecīgo tvertņu 
krāsojumu vai apzīmējumu, ievieto-
jot informāciju savā mājaslapā.
33. Šķiroto sadzīves atkritumu ap-
saimniekotāji nodrošina šķiroto at-
kritumu savākšanas vietu sakopšanu.
34. Ja atkritumu apsaimniekotājs 
nodrošina attiecīgā pakalpojuma 
pieejamību, atkritumu radītājiem, 
kas nodarbojas ar lauksaimnieciskās 
(pārtikas) produkcijas ražošanu vai 
apstrādi, pārtikas preču tirdzniecību, 
sabiedrisko ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšanu, ir pienākums dalīti vākt 
bioloģiski noārdāmos atkritumus, 
kas rodas to saimnieciskās darbī-
bas rezultātā, un noslēgt līgumu ar 
apsaimniekotāju par šo atkritumu 

izvešanu, ievērojot apsaimniekotāja 
noteiktās prasības attiecībā uz šo at-
kritumu apsaimniekošanu. 
IX. Prasības sadzīves atkri-
tumu nešķirotai vākšanai un 
pārvadāšanai
35. Atkritumu tvertņu izvietojumu 
nosaka zemes īpašnieks, bet sabied-
risko tvertņu laukumu vietas izvieto-
šanu nodrošina Salacgrīvas novada 
pašvaldība, izvietojumu saskaņojot 
ar atkritumu apsaimniekotāju.
36. Atkritumu tvertņu uzstādīšanu 
parkos, skvēros, autobusu pietu-
rās u.c. publiskās vietās nodrošina 
pašvaldība.
 37. Ja pie vairākām daudzdzīvok-
ļu ēkām izveidots speciāli ierīkots 
(betonēts, asfaltēts vai tml.) laukums 
atkritumu tvertņu novietošanai, tad 
atkritumu tvertnes novietojamas šajā 
laukumā.
X. Prasības sadzīvē radušos bīsta-
mo atkritumu apsaimniekošanai
38. Sadzīvē radušos bīstamo atkritu-
mu radītājs vai valdītājs: 
38.1. atdala bīstamos atkritumus no 
citu veidu atkritumiem;
38.2. uzglabā bīstamos atkritumus 
tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzī-
vību un veselību, vidi, kā arī personu 
mantu;
38.3. nogādā bīstamos atkritumus 
speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu 
savākšanas vietās vai slēdz līgumu 
par bīstamo atkritumu apsaimnieko-
šanu ar personu, kura veic bīstamo 
atkritumu apsaimniekošanu un ir sa-
ņēmusi atļauju veikt bīstamo atkritu-
mu apsaimniekošanu;
38.4. sedz bīstamo atkritumu ap-
saimniekošanas izmaksas.
XI. Atkritumu apsaimniekošanas 
maksas noteikšanas kārtība
39. Maksu par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu nosaka Salacgrīvas 
novada pašvaldība ar savu lēmumu, 
pamatojoties uz Atkritumu apsaim-

niekošanas likumu un šajos noteiku-
mos noteikto kārtību.
40. Maksu par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu veido:
40.1. maksa par sadzīves atkritumu 
savākšanu, pārvadāšanu, pārkrauša-
nu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu 
savākšanas, šķirošanas un pārkrauša-
nas infrastruktūras objektu uzturēša-
nu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi 
Salacgrīvas novada pašvaldība un 
atkritumu apsaimniekotājs;
40.2. sabiedrisko pakalpojumu regu-
latora apstiprinātais tarifs par sadzī-
ves atkritumu apglabāšanu atkritumu 
poligonā Daibe, attiecinot to uz 1 m3 
sadzīves atkritumu, piemērojot koe-
fi cientu 0,2;
40.3. dabas resursu nodoklis par at-
kritumu apglabāšanu normatīvajos 
aktos noteiktajā apmērā, attiecinot to 
uz 1 m³ sadzīves atkritumu, piemēro-
jot koefi cientu 0,2.
41. Salacgrīvas novada pašvaldī-
ba mēneša laikā pēc šo noteikumu 
27.1. punktā minētā atkritumu ap-
saimniekošanas maksas projekta 
saņemšanas lemj par atkritumu ap-
saimniekošanas maksas noteikšanu 
un lēmumu 10 dienu laikā pēc tā 
pieņemšanas publicē savā mājaslapā.
42. Apstiprinātā atkritumu apsaim-
niekošanas maksa stājas spēkā trīs-
desmitajā dienā pēc šo noteikumu 
41. punktā minētā lēmuma publi-
cēšanas Salacgrīvas novada domes 
mājaslapā.
Noslēguma jautājums
43. Atzīt par spēku zaudējušiem Sa-
lacgrīvas novada domes 2010. gada 
21. aprīļa saistošos noteikumus 
Nr. 8 Noteikumi par atkritumu ap-
saimniekošanu Salacgrīvas novadā 
(prot. Nr. 6; 1.§).

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes 

priekšsēdētājs

 1. Noteikt, ka pēc nekustamā īpašuma 
kadastrālās vērtības aktualizācijas nekusta-
mā īpašuma nodokļa apmērs, ja nemainās 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, at-
sevišķi par katru zemes vienību 2012. gadā 
nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas 
gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņe-
mot vērā atvieglojumus) vairāk nekā par 
25%. Nekustamā īpašuma nodokļa apmēra 
pieauguma ierobežojums tiek piemērots arī 
tādiem nekustamā īpašuma nodokļa objek-
tiem daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kas 
sastāv no vienas telpu grupas un zemes do-
mājamām daļām: 
1.1. kuri no jauna izveidoti privatizācijas re-
zultātā. Šādā gadījumā nekustamā īpašuma 
nodokļa pieauguma ierobežojumu piemēro, 
vadoties no iepriekšējam taksācijas gadam 
aprēķinātā nodokļa par nesadalīto zemes 
vienību, kas bija piekritīga katram atseviš-
ķam dzīvoklim vai nedzīvojamai telpai;
1.2. ja attiecīgajai telpu grupai Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra reģistrā nav mainīts 
telpu grupas lietošanas veids, arī gadījumos, 
ja zemei ir mainīts nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķis.
 2. Šo noteikumu 1. punktā noteikto no-
dokļa apmēra pieauguma ierobežojumu ne-
piemēro, ja aprēķinātais nodoklis ir mazāks 
par 5 latiem.
 3. Šo noteikumu 1. punktā noteiktais 
nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums 
neattiecas uz nodokļa aprēķinu par neapstrā-
dātu lauksaimniecības zemi.
 4. Piemērojot šo not eikumu 1. punktu: 
4.1. nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 
uzskatāms par nemainītu, ja Ministru ka-
bineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos 
Nr. 496 Nekustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķu klasifi kācija un nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība 
noteiktajā kārtībā pašvaldība nav mainījusi 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi vai 

lietošanas mērķis mainīts, pamatojoties uz 
tiesas nolēmumu, uz administratīvo aktu (ie-
stādes lēmumu), kas atceļ iepriekš pieņemto 
prettiesisko lēmumu, vai uz Nekustamā īpa-
šuma valsts kadastra likuma 93. pantu; 
4.2. ja, pamatojoties uz likuma Par nekus-
tamā īpašuma nodokli 1. panta otrās daļas 
13. punktā paredzēto nosacījumu, nekusta-
mā īpašuma nodoklis par rekonstruētu ēku 
iepriekšējam taksācijas gadam nav aprēķi-
nāts, nodokļa apmēra pieauguma ierobežo-
jumu piemēro, ņemot vērā nodokļa summu, 
kāda būtu aprēķināta, ja uz šo ēku netiktu at-
tiecināts minētais likuma nosacījums. Citos 
gadījumos, kad nekustamā īpašuma nodok-
lis, pamatojoties uz likuma Par nekustamā 
īpašuma nodokli 1. panta otrās daļas nosa-
cījumiem, par konkrētu nekustamā īpašuma 
objektu iepriekšējam taksācijas gadam nav 
aprēķināts, nodokļa apmēra pieauguma ie-
robežojumu nepiemēro;
4.3. nodokļa apmēra pieauguma ierobežoju-
mu piemēro, ja:
4.3.1. zemes vienībai nav mainīta tās kopējā 
platība un kopējās izmaiņas, kas radušās pēc 
zemes vienības lietošanas mērķu maiņas, 
nepārsniedz 10% no zemes vienības kopējās 
platības;
4.3.2. zemes v ienību ar vienu lietošanas 
mērķi sadala vairākās zemes vienībās un at-
dalītajām zemes vienībām nosaka tādu pašu 
lietošanas mērķi, kāds bija zemes vienībai 
pirms tās sadalīšanas.
 5. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvē-
ku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekus-
tamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no 
būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības. 
 6. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
2012. gada 6. janvārī.

Skaidrīte Eglīte,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja 

vietniece vispārīgos jautājumos

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1
Par nekustamā īpašuma 

nodokļa piemērošanu 
2012. gadā Salacgrīvas novadā

APSTIPRINĀTS ar Salacgrīvas novada domes
2012. gada 5. janvāra sēdes lēmumu Nr. 1

(protokols Nr. 1; 1.§)
Izdoti saskaņā ar likuma Par nekustamā īpašuma nodokli

Pārejas noteikumu 40. un 41. punktu

 Lai nodrošinātu Salacgrīvas novada iedzī-
votājiem un viesiem drošu un sakārtotu vidi, 
Salacgrīvas novada dome aktīvi risina jautāju-
mus par Salacgrīvas novada administratīvajā 
teritorijā esošo nekustamo īpašumu sakārto-
šanu un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām. Saskaņā ar Civillikuma 1084. pantā 
ietverto principu, katram būves īpašniekam, lai 
aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve 
tādā stāvoklī, ka no tā nevar rasties kaitējums 
ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne tās lieto-
tājiem. Ja būves īpašnieks vai valdītājs pretēji 
attiecīgās varas pieprasījumam nenovērš drau-
došās briesmas, tad attiecīgai iestādei, novēr-
tējot  apstākļus, būve jāsakārto vai arī pavisam 
jānojauc uz īpašnieka rēķina. Ar sakārtošanu 
vai nojaukšanu saistītos izdevumus sedz bū-
ves īpašnieks.
 Novada dome ir tiesīga piemērot šādu prasī-
bu atbilstoši Salacgrīvas būvvaldes atzinumam 
un pamatojoties uz Latvijas Republikas Būv-
niecības likuma VIII nodaļas 31. pantu, kurā 
teikts:
 Ja būve ir pilnīgi vai daļēji sa gruvusi vai no-
nākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama 
vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar at-
tiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā 
vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084. panta 
noteikumiem. 
 Ja būves īpašnieks līdz noteiktajam laikam 
nav izpildījis pašvaldības lēmumu, pašvaldība 
organizē šīs būves savešanu kārtībā vai nojauk-
šanu. Ar savešanu kārtībā vai nojaukšanu sais-
tītos izdevumus sedz būves īpašnieks. 
 Lēmums par būves nojaukšanu saskaņojams 
ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības in-
spekciju, ja ēka iekļauta valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu sarakstā vai ir vecāka par 
50 gadiem. 
 Būves nojaukšana veicama Vispārīgajos 
būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar 
akceptēto būvprojektu.
 Ja esat saņēmuši vēstuli ar būvvaldes atzi-
numu par nekustamā īpašuma sakārtošanu līdz 
noteiktam termiņam, atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām un īpašums netiks sakārtots, tiks pie-
mēroti Būvniecības likuma 31. panta nosacīju-

mi. Personu var arī saukt pie administratīvās 
atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa 152. pantu.
 Patīkami apzināties, ka daudzi privāto īpa-
šumu īpašnieki reaģējuši uz brīdinājumiem un 
sakārtojuši savus īpašumus līdz noteiktajam 
termiņam. Daži lūguši termiņa pagarinājumu. 
Vēl kāds mēģina atrakstīties un skaidroties ar 
novada domi. Šajā sakarā gribu teikt, ka pro-
cess ir sācies, un dome sekmēs tā progresu! 
 Aicinu visus novada nekustamo īpašumu 
īpašniekus un valdītājus, arī tos, kuri nav saņē-
muši brīdinājuma vēstules par īpašumu sakār-
tošanu un kuru īpašumā atrodas kāda pussagru-
vusi ēka vai šķūnītis, respektēt novada domes 
prasības un sakārtot vidi, kurā paši dzīvojam, 
lai tā kļūst pievilcīgāka arī pašiem un novada 
viesiem.
 Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 
2012. gada 5. janvāra saistošajiem noteiku-
miem Nr. 1 Par nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošanu 2012.gadā Salacgrīvas novadā, 
sākot ar šo gadu, vidi degradējošu, sagruvušu 
vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek 
ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% ap-
mērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās 
vērtības. Tāpat ar nekustamā īpašuma nodok-
li (0,2% - 0,6% apmērā no ēkas kadastrālās 
vērtības), sākot ar 2012. gadu, tiks apliktas arī 
dzīvojamo māju palīgēkas (saimniecības ēkas, 
šķūņi, pirtis utt.). Ja nekustamajā īpašumā at-
rodas kāda no palīgēkām, kas ir sagruvusi, 
aicinām to sakārtot atbilstoši iepriekš minēta-
jām normatīvo aktu prasībām, lai Salacgrīvas 
novada būvvalde varētu izdot izziņu par būves 
dabā neesamību un par to netiktu veikts nekus-
tamā īpašuma nodokļa aprēķins. Konstatētās 
izmaiņas jāreģistrē arī Valsts zemes dienesta 
(VZD) Kadastra reģistrā. Šīs darbības VZD 
2012. gadā būs iespējams veikt bez maksas.
 Neskaidrību gadījumos par veicamo darbu 
saskaņošanu var kontaktēties ar Salacgrīvas 
novada būvvaldi (tel. 64071996). Par darbu iz-
pildi lūdzam informēt novada domi.

Aivars Krūmiņš,
Salacgrīvas novada domes izpilddirektora 

palīgs tehniskos jautājumos

Par nesakārtotajiem 
īpašumiem

Salacgrīvas novadā
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turēt un ilgāk par 10 minūtēm pie 
tiem uzturēties arī neiesaka. 
 Savukārt tūrismam Ojāru ro-
sinājusi pievērsties enerģiskā 
gide Inese Roze, ar kuru viņš 
vairākkārt apceļojis Latviju. Par 
akmeņiem O. Kiršteins stāsta arī 
saviem ekskursantiem – pēc daiļ-
dārza apskates viņš ved viesus 
uz jūrmalu, iepazīstina ar liedagā 
redzamajiem akmeņiem. Lai la-
bāk parādītu akmeņu skaistumu, 
viņš tos gribētu nedaudz izcelt no 
ūdens un smiltīm. 
  Dabas aizsardzības pārvaldes 
pārstāvis Andris Soms, sveicot 
O. Kiršteinu, uzsvēra: - Dabā 
viss ir skaists. Izstādē skatāmie 
akmeņi ir pusdienu drupačas, 
palikušas te no tā lielā ledāju ak-
mens pīrāga, kas pirms daudziem 
miljoniem gadu gājis mums pāri. 
Paldies Dievam, ka šie akmeņi te 

ir un tos neviens nekustina. Patei-
coties tiem, mūsu krasts ir tāds, 
kāds ir.
 Bet O. Kiršteins lielu paldies 
teic Tūjas bibliotēkas vadītājai 
Ivetai Lūsei, kura atvēlēja foto-
rāmjus bildēm, un Salacgrīvas 
bibliotēkas darbiniecēm, kuras 
piekrita savās telpās izlikt šīs 
fotogrāfi jas. Izrādīt bildes Salac-
grīvā fotogrāfu uzrunājis Salac-
grīvas tūrisma informācijas cen-
tra vadītājs Juris Zālītis. Šī foto-
grāfam ir otrā fotoizstāde, pirmā 
– Akmens kā rota dārzam – notika 
Tūjas bibliotēkā.
 Mākslinieks mudina cilvēkus 
pētīt, apskatīt un fotografēt akme-
ņus: - Katrs no tiem var pastāstīt 
savu stāstu, dot mums spēku un 
enerģiju. Mēs paši neapzināmies, 
cik mūsu Latvija ir skaista. 

Ilga Tiesnese

Fotoizstāde Akmeņi Tūjas liedagā 
Salacgrīvas bibliotēkā

Ojārs Kiršteins rāda salacgrīviešiem Tūjas liedaga skaistākos akmeņus

 7. janvārī Salacgrīvas pilsētas 
bibliotēkā savu fotoizstādi Akme-
ņi Tūjas liedagā atklāja tūjietis, 
fotogrāfs un akmeņu pētnieks 
Ojārs Kiršteins. Atklājot izstādi, 
viņš pastāstīja, ka nav profesio-
nāls fotogrāfs, bet fotografē daudz 
un labprāt: - Mākslas priekšmeti 
un fotomodeļi manās bildēs ir 
akmeņi, ar kuriem sarunājos, 
fotografēju un pētu, ar svārstu 
nosaku to enerģiju.O. Kiršteins 
ir Tūjas skaistākā daiļdārza īpaš-
nieks. Viņš uzskata, ka akmeņi ir 
viena no dārza košākajām rotām. 
Fotogrāfi jās redzami visdažā-
dākie akmeņi Tūjas liedagā, arī 
mīlestības akmens ar diviem gre-
dzeniem. Izstādē skatāmi 23 Ojā-
ra ievērotākie akmeņi, kas viņu 
liedagā uzrunājuši. Krāsa, izskats 
un enerģija ir galvenās īpašības, 
kas saista fotogrāfu. Darbi šai iz-
stādei tapuši mēneša laikā, un šīs 
fotogrāfi jas vasarā autors izliks 
savā dārzā kā pastāvīgu ekspo-
zīciju. 
 Fotogrāfs uzskata, ka, aizejot 
pensijā, vajagot sākt nodarboties 
pilnīgi ar ko citu, sākt pilnīgi ko 
jaunu. Viņš kopj savu daiļdārzu 
un pēta akmeņus. - Mums ir izcili 
akmeņi - skatīšanas un apbrīnas 
vērti. Kāpēc to nedarīt? Man ir 
medicīniskā izglītība, neesmu 
dārznieks un arī akmeņu pētnieks 
ne. Bet zinu, ka katram akmenim 
ir sava enerģija. Tumšie pārsva-
rā ir ar negatīvo enerģiju. Pētot 
akmeņus, O. Kiršteins pārlieci-
nājies, ka akmens āderu enerģiju 
pastiprina desmitkārtīgi; ja tas 
atrodas āderu krustpunktā, pat 
simtkārt. Lielus akmeņus tuvāk 
par 20 m no mājām nevajadzētu 

 15. janvārī Kapteiņu ostā pul-
cējās bērni ar vecākiem, lai kopī-
gi pavadītu jauku pēcpusdienu. 
Klausījāmies Agitas Zvejnieces 
studijas mākslinieku sniegto 
sirsnīgo koncertu. Jautrā noska-
ņojumā ar bērniem devāmies 
ceļojumā pa Kapteiņu ostu un 
centāmies atrast Pūķa apslēptās 
dārgumu lādes. Lai varētu tās at-
vērt un palūkoties, kas tajās atro-
das, bērniem bija jāizpilda kāds 
uzdevums – jānodejo Putniņu 
deja, jāpastāsta joks, jāatbild uz 
dažādiem jautājumiem par Kap-
teiņu ostu, jāaplīmē pūķis. Bet 

bērni ar visu veiksmīgi tika galā. 
Pasākuma kulminācija bija lai-
mes aka, no kuras katrs aizrautīgi 
izmakšķerēja pa dāvaniņai. Pro-
tams, neiztikām bez saldumiem, 
pīrādziņiem un piparkūkām, ko 
mums atkal pagatavoja Inese.
 Liels paldies A. Zvejniecei un 
viņas audzēkņiem par brīnišķīgo 
koncertu, Arnim Viļļam par pa-
gatavoto laimes aku, Vinetai Jū-
likai par pasākuma vadīšanu. Un, 
protams, liels paldies visiem, kas 
atnāca pie mums ciemos!

Guna Pēce

Kapteiņu ostā 
sagaida

Pūķa gadu

Jautrā darbošanās un rotaļas Kapteiņu ostā risinājās visu pēcpusdienu

apkārt ir ļoti labi, atsaucīgi un iz-
palīdzīgi cilvēki, un viss, ko viņi 
dara pašlaik, vajadzīgs visiem 
kopā. - Man apkārt ir labi cilvēki. 
Agris Kalniņš līdzēja ar elektroin-
stalāciju, Tatjanas Lazdiņas vīrs 
Ilgonis kopā ar manu vecāko dēlu 
Justu veica lielākos remontdar-
bus šajā mājā. Pērn jūlijā sākām 
un septembrī jau ievācāmies jau-

najās telpās. Tagad te ir mazais 
mūzikas centrs. Vieta laba gan 
vecākiem, gan bērniem. Kamēr 
bērni mācās, vecāki var izstaigāt 
pilsētu, - viņa stāsta.
 Salacgrīvā ir mūziku mācīties 
griboši un alkstoši bērni, un par to 
mūzikas studijas vadītājai A. Jan-
kovskai ir liels prieks.

Ilga Tiesnese

Interesanti par savējiem
 Arvien skaļāk visdažādākajos 
Salacgrīvas novada pasākumos 
sevi piesaka Agras Jankovskas 
mūzikas studijas audzēkņi. Pirms 
divarpus gadiem dibinātā mū-
zikas studija tagad strādā savās 
telpās. Tās vadītāja, pedagoga 
privātprakses sertifi kāta īpašnie-
ce Agra Jankovska stāsta: - Dzī-
ve iekārtojās tā, ka pēc direkto-
ru maiņas Salacgrīvas mūzikas 
skolā man tika atstāts tikai viens 
audzēknis, bija jādomā, ko darīt. 
Nesēdēju, rokas klēpī salikusi, di-
bināju savu mūzikas studiju, izliku 
pilsētā sludinājumus un gaidīju, 
kas notiks. Audzēkņi atnāca, bija 
piedāvājums un, izrādās, arī liels 
pieprasījums. 
 Šajā laikā mūzikas studija au-
gusi audzēkņu skaita, apgūstamo 
instrumentu un telpu ziņā. Ja sā-
kumā bija vien pāris audzēkņu, 
tagad to skaits nedaudz pārsnie-
dzis pussimtu. Mācīt spēlēt un 
izprast mūziku visdažādākā ve-
cuma audzēkņiem (no divarpus 
gadiem līdz sirmam vecumam) 
Agrai tagad palīdz Katrīna, Baiba, 
Agris un Matīss. Solodziedāšanu, 
klavieres, blokfl autu, akordeonu, 
ģitāru, fl autu, kordziedāšanu un 

mūzikas producēšanu var mācī-
ties ikviens.
  Privātmājā pašā pilsētas cen-
trā pie degvielas uzpildes stacijas 
Statoil iekārtotajā studijā rosība 
manāma jau no paša rīta, kad ie-
rodas mazie un gados cienījamie 
mākslinieki, pusdienlaikā un pēc-
pusdienā studijā rosās jaunieši, un 
tā līdz pat 8 vakarā. 
 Pedagogs ar audzēkņiem strā-
dā reizi vai divas reizes nedēļā 
pēc iepriekš abpusēji saplānota 
grafi ka, apgūstot iepriekš saska-
ņotu repertuāru. Studijas audzēk-
ņi pēc izvēles var iegūt vispusīgu 
mūzikas izglītību – dziedāšanu, 
kāda mūzikas instrumenta spēli. 
Audzēkņi dzied arī mūzikas stu-
dijas korī, kas regulāri piedalās 
jaunrades dziesmu konkursā bēr-
nu koriem Alojā, savukārt mazie 
apgūst muzikāli ritmisko audzi-
nāšanu pirmsskolas vecuma bēr-
niem. Audzēkņu vidū ir arī tādi, 
kas jau pabeiguši mūzikas skolu, 
bet grib spēlēt un mācīties vēl – 
vieni savam priekam, citi, lai pēc 
tam turpinātu mācības. Meitenes, 
kuras mācās Rīgā un Valmierā, arī 
brauc uz Salacgrīvu dziedāt.
 Agra par labāko reklāmu uz-

skata studijas audzēkņu sasnie-
gumus – gadā notiek 10 - 13 kon-
certu visdažādākajos sarīkojumos 
novadā: Mārtiņos, Ziemassvēt-
kos, Lieldienās, Mātes dienā, at-
skaišu koncerti vecākiem, ir īpa-
šas tematiskās programmas, Mak-
ša Grandberga labdarības koncerti 
un uzstāšanās Ainažu psihonei-
roloģiskajā slimnīcā. Katra gada 
nogalē tiek ierakstīts kompakt-
disks ar audzēkņu sniegumu, lai 
būtu skanoša atmiņa par iemācī-
to. Katru gadu audzēkņi apmeklē 
kādu muzikālu izrādi vai operu, 
šogad viņi brauks uz Raimonda 
Paula mūziklu Sudraba slidas. - 
Mūzikas studiju apmeklē manu 
un mana tēva Pētera Meļņa kād-
reizējo audzēkņu bērni. Vislabākā 
reklāma ir labie vārdi un cilvēku 
runātais no mutes mutē, - uzsver 
Agra, - vecāki ved savus bērnus 
šurp, tātad esam vajadzīgi.
  Agra šobrīd vēl strādā arī Alo-
jas mūzikas un mākslas skolā, 
Ainažos un pavisam mazliet Sa-
lacgrīvas mūzikas skolā. Vasarās, 
darbojoties kā gide, viņa atpūšas, 
jo uzskata, ka darba maiņa ir vis-
labākā atpūta.
 Studijas vadītāja priecājas, jo 

 3. janvārī notika Liepupes pa-
gasta kultūras darbinieku sanāk-
sme, kurā kolektīvu vadītāji īsu-
mā atskatījās uz aizgājušā gada 
veikumu un pārrunāja tuvākos 
un tālākos plānus. Uz to ierados 
tieši no Salacgrīvas novada darba 
grupas sanāksmes, kas veic struk-
tūrvienību un iestāžu vadītāju ie-
sniegto bāzes budžeta tāmju pa-
matotības izvērtēšanu un pamato-

jumu uzklausīšanu no struktūrvie-
nību un iestāžu vadītājiem. Esmu 
gandarīts, ka arī šogad sastapos ar 
kolēģu izpratni un pozitīvu attiek-
smi pret Liepupes kultūras dzīvi. 
Tas vieš cerību, ka šajā gadā lie-
pupiešiem varētu būt vēl par kādu 
pasākumu vairāk. 
 Šogad aprit 50 gadu, kopš 
Liepupes pagastam ir pašreizējās 
ģeogrāfi skās robežas (jau senāk 

apvienotajiem Liepupes un Tūjas 
ciemiem 1962. gadā tika pievie-
nota Dunte ). Lai šīs apvienošanas 
izvērtējums paliek katra paša ziņā, 
bet mēs paņemsim no šīs situāci-
jas to, ko varam, izveidosim pla-
šākus pagasta jubilejas svētkus! 
Ceļā uz tiem jau 30. jūnijā Liep-
upes pilskalnā uz jaunās salieka-
mas konstrukcijas estrādes grī-
das (ja redzat melnu kaķi, lūdzu, 

to piesieniet!) notiks mūsu deju 
speciālista Jāņa Trezuna vadībā 
rīkotais Pēterdienas deju koncerts 
ar mūsu un draugu kolektīvu pie-
dalīšanos. 20. jūlijā Liepupes baz-
nīcā kordiriģentes Artas Zundes 
vadībā tiks rīkots koru klasiskās 
mūzikas nakts koncerts ar novada 
un draugu koru piedalīšanos. Pašā 
pagasta svētku dienā 28. jūlijā 
tautas namā tiks sumināti pagas-

ta sudraba un zelta kāzinieki, bet 
vakarā pilskalnā, amatierteātra re-
žisores Ineses Brokas iestudētas, 
tiks izrādītas ainiņas no Vella kal-
piem. Šeit darbs būs visiem. Uz 
vīru ansambļa bāzes tiks veidots 
speciāls vella kalpu orķestris ar 
apkārtnes labāko un atsaucīgāko 
mūziķu piesaistīšanu.

Andris Zunde,
Liepupes tautas namu vadītājs

Šogad liepupiešiem varētu būt vēl par kādu pasākumu vairāk

Studijas vadītāja Agra Jankovska klausās, kā spēlē viņas audzēkni Guna 
Brenda Pogule
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 19. decembrī Salacgrīvas vidusskolas 
aktu zālē pulcējās vairāk nekā 80 dažāda 
vecuma jauno salacgrīviešu, kuri nebija 
šeit ieradušies, lai tiktos ar Ziemassvētku 
vecīti un rūķiem, kas šajā svētku nedēļā 
būtu tik ierasti, bet gan lai no sava bijušā 
skolasbiedra Harija Suharževska, Latvijas 
ātrākā krosista Matīsa Karro, motokluba 
MX Salacgrīva vadītāja Alvja Suharževs-
ka un citiem viesiem uzzinātu kaut ko jau-
nu par motokrosu. 
  Tikšanos sadarbībā ar atbalstītajiem 
organizēja motoklubs MX Salacgrīva, un 
tā galvenais mērķis - prezentēt ideju par 
Salacgrīvas Jauno motobraucēju skolas iz-
veidi, tuvāk iepazīstināt ar motokrosu kā 
augstu sasniegumu sportu un iespēju tajā 
iesaistīties arī pašiem. 

x    x    x
 Par tikšanās norisi lūdzām tuvāk pastās-
tīt idejas autoru un MX Salacgrīva vadītā-
ju Alvi Suharževski: - Vispirms liels pal-
dies Salacgrīvas vidusskolas direktoram 
Eduardam Ādmīdiņam, kurš izrādīja lielu 
atsaucību un entuziasmu, lai šī sportistu 
un kluba vadības tikšanās ar jauniešiem 
varētu notikt! Ideja par Salacgrīvas Jauno 
motobraucēju skolu radās jau sen. Soli pa 
solim tā iegūst arvien reālākas aprises. Ne-
šaubos, ka, pateicoties Eiropas Savienības 
dotajām iespējām dažādu programmu īste-
nošanā, spēsim to novest līdz veiksmīgam 
iznākumam. Jāteic, ka ar darbiem spējam 
arvien vairāk pārliecināt Salacgrīvas no-
vada uzņēmējus par motoskolas izveidi un 
jūtam atbalstu, kas, neapšaubāmi, dod pa-
pildu motivāciju un sajūtu, ka mūsu darbs 
ir nepieciešams novadam un jaunajiem sa-
lacgrīviešiem. Liels mūsu idejas atbalstī-
tājs un padomdevējs ir Jānis Vilders, kurš 
ar patiesu interesi ir gatavs iesaistīties tās 
piepildīšanā. Gandarījums arī par to, ka 
esam kļuvuši interesanti uzņēmumam Mo-
toWest Yamaha un arī viņi ir gatavi ideju 
atbalstīt.
 Tikšanās izvērtās ļoti sirsnīga un inte-
resanta gan sportistiem, kuri pastāstīja par 
savām gaitām, smago darbu, kas jāiegul-
da, lai prieka mirkļu būtu vairāk, kā arī 
ēnas pusēm un tām daudzajām lietām, no 
kurām nākas atteikties, lai virzītos uz savu 
mērķu sasniegšanu. Protams, liels paldies 
Matīsam, kurš, pat neņemot vērā lielo aiz-
ņemtību pirmssezonas sagatavošanās pro-
cesā, ar patiesu atsaucību iesaistījās mūsu 
aktivitātēs. Šādas tikšanās ir neatsverams 
pienesums motosporta popularizēšanā. 
Liels prieks, ka lauku jauniešiem ir šī 
unikālā iespēja vaigā redzēt īstu pasaules 
čempionu. Jāuzsver, ka arī sportisti uzzi-
nāja daudz jauna, jo pasākuma laikā vei-
cām anketēšanu. Jāatzīst, ka gan katram 
individuāli, gan visai motokrosa saimei 
kopā vēl daudz darāmā, lai mūsu sporta 
veids būtu labi pazīstams un interesants 

jauniešu vidē. Pašreiz aktu zālē sēž skolē-
ni, taču pēc pāris gadiem daudzi no viņiem 
būs veiksmīgi uzņēmēji, ierēdņi, kas pie-
ņems atbildīgus lēmumus sporta politikā, 
vai vienkārši līdzjutēji, kurus mēs visi tā 
gaidām trasē, atbalstot sportistus. Tāpēc 
aicinu visus novērtēt šādu tikšanos nozīmi 
mūsu kopējās lietas labā.
  Runājot par Salacgrīvas motoskolas 
mērķiem, vēlos uzsvērt, ka mūsu galve-
nais uzdevums ir rast iespēju pamēģināt 
iesaistīties katram interesentam. Gribam 
radīt apstākļus, kuros neviens talants ne-
paliek nepamanīts, jo lielākajai daļai ap-
taujāto jauniešu interese ir, bet nav iespē-
jas pašiem iesaistīties un spert pirmos so-
ļus motokrosā. Nekad nevaram zināt, kurā 
skolas solā sēž puikas, kas spējīgi kļūt par 
jaunām motokrosa zvaigznītēm vai varbūt 
pat pasaules čempioniem.
 Pēc pasākuma kopā ar Matīsu apmeklē-
jām Cepļu mototrasi Ainažos, kur Matīss 
sniedza savu redzējumu un viedokli par 
trases attīstību. Ir nopietnas idejas arī šajā 
jautājumā, kur mums lieli palīgi ir būvfi r-
ma Procel, kas izstrādā projektu, un kom-
pānija MarkoK, kas palīdz ar tehniku tra-
ses labiekārtošanā. Viens ir skaidrs - mo-
tokross Salacgrīvā bija pirms 25 gadiem, 
ir tagad un būs vienmēr!
   Noslēgumā vēlos pateikties visiem, 
kas iesaistījušies mūsu idejas īstenošanā, 
- Aloja-Starkelsen, Salacgrīvas novada 
domei, AS Brīvais vilnis, traktierim Zvej-
nieku sēta, bāram Arizona, uzņēmumam 
Vilders, MotoWest Yamaha, biedrībai 
Sports Salacgrīvas novadam, Matīsam 
Karro un Superkausa komandai ar Kaspa-
ru priekšgalā.

x    x    x
 Vēlējamies uzzināt Matīsa viedokli par 
aizvadīto tikšanos Salacgrīvas vidusskolā. 
Ar pirmo mēģinājumu Matīsu sazvanīt 
neizdodas, bet pēc pāris minūtēm viņš 
atzvana: - Smagi strādāju Priekuļos zālē, 
nevarēju atbildēt! (smejas) Par Salacgrī-
vu? Oi, bija baigi forši! Negaidīju tik lielu 
atsaucību. Pat nebiju tai īsti gatavs, jo da-
žiem pietrūka plakātu, uz kuriem rakstīju 
autogrāfus. Pasākums patika, un paldies 
Alvim, ka uzaicināja. Labprāt iesaistos 
šādās aktivitātēs, cik vien laiks man at-
ļauj. Patīkami, ka jauniešiem ir interese 
par krosu! Jāteic godīgi - arī mums, spor-
tistiem, jāizdara secinājumi pēc šādām 
reizēm. Daudzi bērni un jaunieši par mo-
tokrosu nezina neko vai zina ļoti maz, un 
mums visiem kopā šī situācija ir jālabo. 
Runājot par «MX Salacgrīva» ideju izvei-
dot jauniešu motoskolu, atzīstu, ka tā ir 
vienkārši super! Novēlu viņiem to īstenot. 
Forši, ka ir cilvēki, kas tādas lietas dara, 
un priecājos, ja arī es varu kaut minimāli 
piedalīties un kaut vai tā palīdzēt. Visu lie-
lu panākumu pamatā ir cilvēku iniciatīva, 

smags darbs un uzņēmība. Jāteic arī, ka 
mani uzņēma ļoti silti - kārtīgi pabaroja 
«Zvejnieka sētā», tiku pie feinām dāvanām 
no «Brīvā viļņa» un Salacgrīvas novada 
domes, bet vakaru noslēdzām pie kafi jas 
tases «Arizonā». Tāpat bijām aizbrauku-
ši līdz Ainažu trasei, un varēju atcerēties 
bērnību, jo tur laikam pēdējo reizi ‘’gon-
koju’’ ar astoņdesmitnieku. Uzskatu, ka 
trasi var attīstīt, un, ja vien ir iespējas, tad 
tas jādara. Izteicu arī savas dažas idejas, 
ko un kā labāk darīt, lai trase būtu inte-
resantāka. Bija liels prieks sadarboties, 

un palikušas pozitīvas emocijas pēc šī 
pasākuma! 
 Raksts tapis sadarbībā ar www.super-
kauss.lv.
 P.S. Ar saviem skolasbiedriem tikās arī 
biedrības motobraucējs Harijs Suharžev-
skis. Savukārt to, kā labāk sagatavoties 
sacensībām un uzlabot savu fi zisko formu, 
stāstīja biedrības Sports Salacgrīvas nova-
dam treneris Ervins Balodis. Apmeklējot 
biedrības trenažieru zāli, treneris katram 
sportistam sniegs konsultācijas un sastādīs 
īpašu treniņprogrammu.

Tikšanās ar motokrosistiem

Salacgrīvas vidusskolā ar skolēniem un skolotājiem tiekas Alvis Suharževskis (no labās), 
Ervīns Balodis, Matīss Karro un Harijs Suharževskis

Autogrāfus sniedz pasaules čempions Matīss Karro

1. Konkursa mērķis – papla-
šināt jēdzienu patriotisms = 
latviskums izpratni; popularizēt 
dzeju; paaugstināt skolēnu un 
bibliotekāru zināšanas un aktivi-
tāti; veidot iemaņas dzejas/eseju 
rakstīšanā.
2. Konkursu izsludina un rīko 
Salacgrīvas novada Salacgrīvas 
bibliotēka sadarbībā ar novada 
bibliotēkām un biedrību Salacas 
baseina bibliotēku apvienība 
«Salacas bibliotēkas».
3. Konkurss ir atklāts, to orga-
nizē konkursa rīkotāji, sadarbo-
joties ar Vidzemes bibliotēkām 
un skolām.
4. Konkursa dalībnieki – Vid-
zemes mācību iestāžu 2. - 12. 
klašu skolēni.
5. Darbi tiek vērtēti šādās klašu 
grupās:
" 2. - 3. klase,
" 4. - 5. klase,
" 6. - 7. klase,
" 8. - 9. klase,

" 10. - 12. klase.
6. Darbus iesniegt datorrakstā 
ne vairāk kā vienu A4 formāta 
lapu; darbs rakstīts ar 12 lieluma 
burtiem Times New Roman fontā.
7. Lai dzejolis/eseja varētu pie -
dalīties konkursā, obligāti jān o -
rāda:
" autora vārds, uzvārds;
" novads, skola, klase, skolas 
adrese, telefons, e-pasts;
" bibliotēka, adrese, telefons, 
e-pasts;
" skolotāja vai bibliotekāra, 
kurš palīdzējis bērnam sagatavo-
ties konkursam, vārds, uzvārds.
(! Ja darbam nav pievienota kāda 
no iepriekš minētajām prasībām, 
tas konkursā nevar piedalīties)
8. Konkursu izsludina 11. jan-
vārī. Konkursa nolikumu izsūta 
Vidzemes bibliotēkām ne vēlāk 
kā 18. janvārī.
9. Konkursa materiālu iesnieg-
šanas noteikumi. Konkursa 
1. kārtā skolēns iesniedz vietējā 

pašvaldības publiskajā vai skolas 
bibliotēkā konkursa darbu – paš-
sacerētu dzejoli/eseju par tematu 
Zaļā Vidzeme.
10. Konkursa norises laiks. 
Konkursam adresētos dzejoļus/
esejas iesniedz bibliotēkā no 
11. februāra līdz 11. maijam 
(ieskaitot).
10.1. Pirmā kārta. Vietējās bib-
liotēkās līdz 11. maijam. Sko-
lēni iesniedz konkursa darbus 
vietējā bibliotēkā. Tā 3 labākos 
darbus katrā klašu grupā līdz 
30. maijam (datums e-pastā vai 
pasta zīmogs) sūta uz Salacgrīvas 
novada Salacgrīvas bibliotēku 
hedviga@salacgriva.lv vai pa 
pastu (adrese - Salacgrīvas bib-
liotēka, Sila iela 2, Salacgrīva, 
Salacgrīvas novads, LV-4033).
10.2. Otrā kārta. Salacgrīvas 
novada Salacgrīvas bibliotēkā 
līdz 11. jūnijam. Salacgrīvas bib-
liotēka visus saņemtos konkursa 
darbus nogādā Latvijas Rakstnie-

ku savienībā.
10.3. Trešā kārta. Rīgā Latvi-
jas Rakstnieku savienībā līdz 
11. septembrim literātu žūrija 
nosaka uzvarētājus katrā klašu 
grupā un izvirza tos apbalvošanai 
noslēguma pasākumā, kā arī iesa-
ka ievietot dzejas/eseju grāmatā.
11. Konkursa vērtēšana un 
atlase. 
11.1. Vietējās bibliotēkās darbu 
vērtēšanu veic bibliotekārs, pie-
aicinot žūrijas komisijā skolo-
tājus, literātus u.c. Katra vietējā 
komisija ir tiesīga izvēlēties re-
zultātu novērtēšanas kritērijus.
11.2. Rīgā darbu vērtēšanu veic 
Latvijas literātu žūrija.
12. Apbalvošana. Apbalvošana 
notiek Lāčplēša dienai veltītajā 
Vidzemes 5. Patriotiskās dzejas 
festivālā 11. novembrī Salacg-
rīvā. Par balvu fondu lemj Sa-
lac-grīvas novada bibliotēkas un 
biedrība Salacas baseina biblio-
tēku apvienība «Salacas biblio-

tēkas». Balvas saņem konkursa 
uzvarētāji, 2. kārtas dalībnieki; 
bibliotekāri un pedagogi, kuri sa-
gatavoja bērnus konkursam.
13. Uzvarētāju darbi tiks izdoti 
iespiestā formā, tos dāvinās la-
bākajiem konkursa dalībniekiem.
14. Kontaktpersonas, telefoni, 
adreses.
" Salacgrīvas novada Salacgrī-
vas bibliotēkas vadītāja Hedviga 
Inese Podziņa. 
Adrese: Sila iela 2, Salacgrīva, 
Salacgrīvas novads, LV-4033. 
Tālr. 64071989, mob. 29487037, 
fakss 64071995, e-pasts
hedviga@salacgriva.lv
" Biedrības Salacas baseina 
bibliotēku apvienības «Salacas 
bibliotēkas» prezidente Gunta 
Daļecka.
Adrese: Jaunatnes 15, Burtnieki, 
Burtnieku novads, LV-4206. 
Tālr./fakss 64226502, 
mob. 26178772, e-pasts 
burtniekubibl@inbox.lv

Salacgrīvas novada bibliotēku un biedrības Salacas baseina bibliotēku apvienības 
«Salacas bibliotēkas» Vidzemes 5. Patriotiskā dzejas/esejas konkursa Zaļā Vidzeme

NOLIKUMS



Gads ir sācies ar sniegu, nelielu 
salu un puteņiem. Jūs, gada 
pirmajā mēnesī dzimušie, esat 
pirmie, kas svinat savus svēt-
kus. Veselību, izturību un mī-
lestību jums, jūsu tuvajiem un 
mīļajiem. Lai izdodas saglabāt 
dzīvesprieku, spēju priecāties 
un domāt labas domas. 

Mūžs ir ziedošanās,
mūžs ir atdošana.
Gadi iet, bet tu
kā ceļinieks,
Kurš nes sirdi pārkalt
gaismas zvanā,
Lai ikvienam
sadzirdēt to prieks...
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Redaktore Ilga Tiesnese.
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, LV-4033, tālr. 64071987, 26545574,
e-pasts: ilga.tiesnese@salacgriva.lv

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

Februāris bibliotēkāsJubilāriem

Kultūras pasākumi
Ainažu kultūras namā
28.I   Uzņēmēju un biedrību diena Ainažos
  12.00 spēles un komandu sacensības
  21.00 balle pie galdiņiem ar līdzpaņemtiem groziņiem. 
     Aicināti visi interesenti! Ieeja ballē Ls 2
11.II 21.00 pašdarbnieku vakars. Pašdarbniekiem ieeja brīva, 
    citiem ballētiesgribētājiem Ls 2
14.II 19.00 Agras Jankovskas mūzikas studija un pašmāju dziedātāji aicina svinēt 
    mīlestības svētkus kopā – tiksimies koncertā Veltījums mīlestībai
18.II 13.00 grupa Baltie lāči ar koncertprogrammu Ziemas pasaka.
    Iepriekšpārdošanā biļetes cena Ls 3 un 4, koncerta dienā Ls 5
25.II 17.00 Varis Vētra ar koncertu Pārdodu vēju un zirgu vēl klāt... 
    Iepriekšpārdošanā biļetes cena Ls 4, koncerta dienā Ls 5
    Laimoņa Bubiera gleznu izstāde

Salacgrīvas kultūras namā
3.II 15.00 izrāde bērniem Pingvīni nāk - oriģināls un muzikāls stāsts par to, kā divi 
    palaidnīgi pingvīni pazaudē ko ļoti svarīgu un nozīmīgu ne tikai
    pingvīniem, bet arī visai pasaulei. Lai atrastu zudušo, viņiem jāiziet
    cauri pārbaudījumiem un jāsacenšas ar dīvaino Grāfu Rododendru. 
    Lomās: Ieva Puķe vai Terēze Lasmane, Krišjānis Salmiņš,
    Mārtiņš Lūsis vai Imants Strads, Aigars Apinis, Armands Berģis vai 
    Madars Zvagulis. Režisors Imants Strads. Izrādes garums 1h 15 min. 
    Bez starpbrīža. Ieeja Ls 2
11.II 16.00 Cēsu Pils kora koncerts Latvija cauri gadalaikiem. Diriģentes Marika 
    Austruma un Evita Konuša (Eizenberga). Ieeja Ls 1
18. – 19.II III Starptautiskais Salacgrīvas Masku tradīciju festivāls
25.II 20.00 kultūras nama tautas mākslas kolektīvu atpūtas vakars  

Liepupē
18. vai 19.II Meteņi kopā ar tradīciju kopu Skale (sekojiet informācijai!)

Laiks Pasākums Vieta
2.II Sveces liesmiņas maģiskā enerģija Liepupes bibliotēka
7. - 10.II Par drošu internetu… Liepupes bibliotēka
Februāris Literārās izstādes

Aktrisei Elzai Radziņai – 95
Režisoram Oļģertam Dunkeram – 80
Dzejniecei Mārai Zālītei – 60
Dzejniecei Skaidrītei Kaldupei – 90

Liepupes bibliotēka

11.II Tikšanās ar rakstnieku Viku Ainažu bibliotēka
Februāris Lasītāju klubiņa Vārds tikšanās ar Sociālā 

dienesta darba speciālisti Ivetu Kalniņu
Ainažu bibliotēka

Februāris Izstādes
Mirkļu mūžība (dzejniecei Mirdzai Ķempei – 105)
Mūžīgā atgriešanās (dzejniecei, rakstniecei 
Skaidrītei Kaldupei – 90)
Es dzirdu, es dzirdu. Es savu tēvzemi dzirdu 
(dzejniecei Mārai Zālītei - 60) 
Kad vēl viens solis atlicis 
Līdz debesīm, sāk lietus līt (mūziķim, dzejniekam 
Mārtiņam Freimanim – 35)

Ainažu bibliotēka

4.II 15.00 Noskaņas tikšanās ar cigun skolotāju Ingu Stranti Salacgrīvas bibliotēka
11.II Tikšanās ar dzejnieku Viktoru Kalniņu (Viku ) Salacgrīvas bibliotēka 
Februārī Izstāde Mārai Zālītei – 60 Salacgrīvas bibliotēka

Izstāde Skaidrītei Kaldupei – 90 Salacgrīvas bibliotēka
Ojāra Kiršteina izstāde Akmeņi Tūjas liedagā Salacgrīvas bibliotēka

11.II 12.00 Gatavojamies sirsniņsvētkiem
(radošā darbnīca bērniem un jauniešiem)

Tūjas bibliotēka

Februāra 
vidū

Ojāra Kiršteina fotoizstāde Akmeņi Tūjas liedagā, 
tikšanās ar autoru

Tūjas bibliotēka

Februārī Sveču izstāde Korģenes bibliotēka
10.II 15.00 Radošā pēcpusdiena bērniem No sirsniņas 

sirsniņai
Korģenes bibliotēka

17.II 15.00 Pasākums bērniem Vizi, vizi, Metenīti Korģenes bibliotēka
24.II 15.00 Krustvārdu pēcpusdiena pieaugušajiem Korģenes bibliotēka
8.II Rīta stunda bērniem Svecīte svečmīļiem Svētciema bibliotēka
14.II Pasākums skolēniem Sirsniņsvētku Sviestmaižu 

vakars 
Svētciema bibliotēka

22. - 29.II Konkursa Radošais pasākums par drošību 
internetā 
manā bibliotēkā 2012 norises

Svētciema bibliotēka

Februārī Tematiskā izstāde Salacgrīvas novada izglītības 
iestāžu vēsture

Svētciema bibliotēka

Februārī Literatūras izstādes, veltītas rakstnieku un 
dzejnieku jubilejām: 
mūziķim un dzejniekam M. Freimanim – 35 (7.II)
rakstniekam Č. Dikensam – 200 (7.II)
dzejniecei M. Zālītei – 60 (18.II)
dzejniecei S. Kaldupei – 90 (24.II)

Svētciema bibliotēka

 Ainažu kultūras nams gatavojas tradi-
cionālajam koncertam-konkursam Dzies-
ma manai paaudzei, kas notiks 10. martā. 
Ja vēlies piedalīties šajā pasākumā, izvē-
lies savu dziesmu un ar tās ierakstu dodies 

uz kultūras namu, kur katru svētdienu no 
plkst. 14 tevi gaidīs mūziķi, kuri apņēmu-
šies izveidot tieši tavai dziesmai atbilstošu 
skanējumu, lai vari iepriecināt citus. 
 Sīkāka informācija pa tālruni 64043219.

Aicinājums dziesmu draugiem

 Starptautiskais masku tradīciju festivāls 
Salacgrīvā notiks jau trešo gadu. Šogad, 
atšķirībā no iepriekšējām reizēm, festivāla 
laikā būs arī Salacgrīvas un tās sadraudzī-
bas pilsētu pašvaldību pārstāvju tikšanās, 
kā arī citas aktivitātes, lai stiprinātu saikni 
starp šo pašvaldību iedzīvotājiem. Kopīga 
maskošanās, līdzību un atšķirību iezīmē-
šana kultūras tradīcijās, kā arī maskošanās 
kā tautas kultūras vērtības pētīšana ļaus 
iepriekšējo paaudžu atstātajam kultūras 
mantojumam harmoniski ieplūst mūsdie-
nu kultūrvidē un veidot ciešākas attiecības 
starp iedzīvotājiem.
 Festivāls notiks divas dienas – 18. un 
19. februārī. Prmajā dienā plānotas mas-
ku gatavošanas meistardarbnīcas, grupu 
priekšnesumi Salacgrīvas kultūras namā, 

Tuvojas
III Starptautiskais 

Salacgrīvas masku 
tradīciju festivāls

individuālo masku izrādīšanās laukumā 
pie bākas, kā arī danči līdz rīta gaiļiem. 
Festivāla otrā diena sāksies ar konferen-
ci, kurā festivāla dalībnieki iepazīstinās ar 
sava reģiona maskošanās tradīcijām. Tai 
sekos lielais masku gājiens cauri Salac-
grīvas pilsētai uz pilskalnu - tur paredzētas 
dažādas festivāla noslēguma atrakcijas.


