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Salacgrīvas novada
izdevums

	 Šogad,	līdzīgi	kā	citus	gadus,	apzinājām	
un	 novadā	 kopā	 uz	 pasākumu	 aicinājām	
50	 bērnu:	 Salacgrīvā	 35	 mazuļus,	 Liep	- 
upē	-	10	un	Ainažos	-	5	(visas	meitenītes).	
No	 50	 dzimušajiem	novadniekiem	Salac-
grīvas	 novada	 Dzimtsarakstu	 nodaļā	 re-
ģistrēti	35.	
	 Pagaidām	vēl	nav	pieejama	precīza	in-
formācija	par	2015.	gadā	Latvijā	dzimuša-
jiem	bērniem,	bet	skaits	ir	aptuveni	22	000	
(2014.	gadā	piedzima	21	532).	
	 2015.	gads	mums	 ir	bijis	 īpaši	dāsns	 -	
novadā	piedzimuši	 trīs	dvīņu	pāri:	puisīši	
Liepupē	 un	 pa	 1	 puišu	 un	 meiteņu	 pā	- 
rim	-	Salacgrīvas	pusē.
	 Pērn	mums	 piepulcējušās	 28	meitenes	
un	22	zēni.	Novada	pirmais	bērns	ir	1.	jan-
vārī	dzimusī	salacgrīviete.	Visvairāk	bērnu	
dzimuši	augustā	un	novembrī	(abos	7).	
	 19	māmiņām	 piedzimuši	 pirmie	 bērni,	
17	-	otrie,	11	-	trešie	bērni,	3	māmiņām	-	
ceturtie,	1	māmiņai	-	sestais.
	 Tāpat	 kā	 pērn,	 pieciem	 bērniem	 doti	
divi	vārdi.	Interesanti,	ka	abos	puišu	dvīņu	
pāros	vienam	no	puišiem	dots	vārds	Rei-
nis,	bet	visiem	četriem	dvīņu	puišiem	vārdi	
sākas	ar	burtu	R.	Daži	vārdi	meitenēm	bi-
juši	 iecienītāki:	 trim	meitenēm	dots	vārds	
Marta,	2	-	Paula,	2	-	Ance,	2	-	Elīza.	2	puiši	
tikuši	pie	Daniela	vārda.
	 Joprojām	 visa	 gada	 laikā	 mūs	 priecē	
un	 savas	 adītās	 zeķītes	 pie	 mums	 reģis-

trētajiem	 bērniņiem	 dā	- 
vina	 Agra	 Jēgere	 no	
Mērniekiem.	 Savukārt	
Dzimtsarakstu	 nodaļa	
bērniņiem	dāvina	Evijas	
Gulbes	 grāmatiņas	 Biz-
bizmāsiņa	un	Dzejolēni.	
Grāmatas	 attīstīs	 bērnu	
domāšanu,	 iztēli	 un	 pasaules	 izzināšanu.	
Tās	 palīdzēs	 attīstīt	 runātprasmi	 un	 lasīt-
prasmi.	
	 Liepupē	mazuļu	 uzņemšana	 novadnie-
ku	saimē	notika	21.	maijā.	Svētkus	kupli-
nāja	Līgas	Priedes	izjustais	dziedājums	un	
novada	izpilddirektora	Kaspara	Ķemera	un	
Liepupes	pārvaldes	vadītāja	Aivara	Ilgavī-
ža	 laba	 vēlējumi.	 Salacgrīvā	 un	Ainažos	
mazuļu	 svētki	 noritēja	 28.	 maijā.	 Salac-
grīvā	kopā	ar	mazajiem,	viņu	vecākiem	un	
vecvecākiem	 bija	 folkloras	 kopa	Cielava 
un	 Agitas	 Zvejnieces	 ansambļa	 jaunākie	
dziedātāji.	 Tautasdziesma,	 īsta	 rupjmaize	
un	 avota	 ūdens	 noteikti	 deva	 spēku	 jau-
niem,	 lieliem	 un	 mīļiem	 kopīgiem	 dar-
biem.	 Savukārt	 Ainažos	 pagājušā	 gadā	
dzimušos	 un	 viņu	 vecākus	 sveica	Ainažu	
pilsētas	 pārvaldniece	 Ilona	 Jēkabsone	 un	
mazie	 dziedātāji	 no	 ansambļa	 Saules ak-
mentiņi.	
	 Lai	saules	pieliets,	mīļš	un	mierīgs	ir	šo	
mazuļu	un	viņu	tuvāko	cilvēku	dzīves	ceļš!
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Salacgrīvieši Kristaps un Raneta Ādamsoni ar dvīņiem Reini un Rihardu

Mazie un lielie svētku dalībnieki Ainažos

Liepupes mazuļu un viņu atbalstītāju kopbilde

 9.	 jūnijā	 Rīgā,	 Satiksmes	 ministrijā	
(SM)	pašvaldību	pārstāvju	sanāksmē	tika	
paziņots,	ka	uz	Ministru	kabinetu	tiek	vir-
zīts	jautājums	par	Rail Baltica	 trases	no-
vietojuma	akceptu.
	 Pretēji	 smagos	kompromisos	 izstrādā-
tajam	 un	 ietekmes	 uz	 vidi	 novērtējuma	
ziņojuma	rekomendētajam	variantam,	kas	
virzienā	no	Salacgrīvas	uz	Rīgu	trases	no-
vietojumu	paredzēja	pa	 tā	saukto	C5	va-
riantu,	 tagad	SM	nolēmusi	 trasi	 novietot	
B2-2	variantā,	kas	atrodas	vistuvāk	trasei	
A1	un	jūrai.
	 Šis	 variants	 skar	 vairāk	 īpašumu	 un	
mājsaimniecību,	 kā	 arī	 būtiski	 apdraud	
piejūras	attīstību	nākotnē.	Mēs	piejūru	re-

dzam	kā	vietu,	kur	arī	turpmāk	cilvēkiem	
apmesties,	 kā	 arī	 veikt	 dabai	 draudzīgu	
saimniekošanu.	 Tā	 ir	 mūsu	 vērtība	 gan	
šodien,	gan	nākotnē!	
	 Domes	 izveidotā	 iedzīvotāju	 konsul-
tatīvā	darba	grupa	(vadītāja	V.	Ieviņa)	ar	
plašu	 iedzīvotāju	pārstāvniecību	 ir	 atbal-
stījusi	C5	variantu,	Salacgrīvas	un	Limba-
žu	novada	domes	deputāti,	kuri	piedalījās	
kopējā	 sanāksmē,	 tāpat	 par	 labāko	 ir	 at-
zinuši	C5	variantu	un	paziņojuši,	ka	vari-
ants	B2-2	nav	pieņemams.	
	 17.	jūnijā	Salacgrīvas	kultūras	namā	ie-
dzīvotāji	 varēja	 tikties	 ar	 pilnsabiedrības	
RB Latvija	un	SM	pārstāvjiem.	Divu	stun-
du	 garā	 tikšanās	 bija	 emocijām	 bagāta.	

Būtiskākais	 bija	 noskaidrot,	 kas	 ir	 svarī-
gākais	-	Natura 2000	vai	Salacgrīvas	no-
vada	iedzīvotāji	un	tā	tālākā	attīstība.	Vai	
iedzīvotāju	 izveidotā	 darba	 grupa	 vairāk	
nekā	 gadu	 ir	 strādājusi	 veltīgi?	 Sarunās	
tika	piesaukta	arī	Satversme	un	iespējamā	
tiesvedība	ar	Eiropas	Savienību.
	 Salacgrīvas	novada	domes	priekšsēdē-
tājs	Dagnis	Straubergs	sacīja:	- Skumji, ka 
netiek ņemts vērā darba grupas veikums. 
Cilvēki taču no sirds strādāja! Nevienā 
brīdī neesam runājuši, kas notiks ar teri-
torijām, ko šķērsos B2-2 variants. Mums 
nākotnē vairāk nebūs, kur attīstīties. Līdz 
šim neesam meklējuši argumentus, ka šis 
variants būtu neiespējams. Pašvaldība 

zaudē turpmākas apbūves iespējas nākot-
nē, tiek sabojātas teritorijas, iznīcinātas 
saimniecības, pašvaldība tiek sadalīta, uz-
ņēmējdarbība ierobežota. Mums jāmeklē 
argumenti, kāpēc šis variants ir neiespē-
jams. Ir jārod konstruktīvs risinājums!
	 Lai	šo	jautājumu	risinātu	un	konkreti-
zētu	 argumentus,	 kāpēc	 B2-2	 trases	 no-
vietojums	 ir	 neiespējams,	 tika	 nolemts	
tūlīt	pēc	Līgo	svētkiem	organizēt	četrpu-
sējas	 sarunas,	 kurā	 piedalītos	Vides	 pār-
raudzības	valsts	birojs,	SM,	pašvaldība	un	
iedzīvotāji.	 Tikai	 visi	 kopīgi	 var	 izlemt,	
kādam	būt	Rail Baltica	 trases	novietoju-
mam	Salacgrīvas	novadā!	
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Satraucošas ziņas par Rail Baltica
trases novietojumu
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Ūdenssaimniecības 
sakārtošana 

turpinās

Notekgrāvju tīrīšana Salacgrīvā

	 SIA	 Salacgrīvas ūdens	 šobrīd	
aktīvi	strādā,	lai	Salacgrīvā	sakār-
totu	ūdenssaimniecību	-	konkrēti	-	
kanalizācijas	pieslēgumu	sistēmu.
	 Uzņēmuma	 vadītājs	 Kaspars	
Krūmiņš	 stāsta:	 - Šobrīd mūsu 
svarīgākais darbs - kanalizācijas 
pieslēgumu izveide Salacgrīvā. 
Pilsētu esam nosacīti sadalījuši 
Jūrmalas, Baznīcas un Valmieras 
ielu rajonos. Katru dienu Jūrma-
las un Baznīcas ielu rajonos strā-
dā divas līgumstrādnieku brigā-
des, kas tīra notekgrāvjus. Iztīrot 
grāvi, skaidri ir redzams, kura 
mājsaimniecība savus kanalizā-
cijas ūdeņus laiž grāvī - ūdens ir 
melns, grunts piesūkusies ar pie-
sārņojumu un smird. Valmieras 
ielas rajonā vēl nestrādājam, jo ir 
jāpagaida, kamēr notiek šīs ielas 
brauktuves rekonstrukcija.
	 Lai	 mudinātu	 iedzīvotājus	 āt-
rāk	 pieslēgties	 centrālajai	 kanali-
zācijas	sistēmai,	SIA	Salacgrīvas 
ūdens	līdz	1.	jūlijam	izsludinājusi	
akciju	-	pieslēguma	izveide	mak-
sā	20	eiro	metrā	(tas	ir	ļoti	lēti,	jo	
patiesās	 pieslēguma	 izmaksas	 ir	 
40	 -	 50	 eiro	 metrā).	 Interesēties	
SIA	 Salacgrīvas ūdens	 -	 Rīgas	
iela	 2,	 Salacgrīva,	 Salacgrīvas	

nov.,	 LV-4033,	 tel.	 64071575;	 
e-pasts	salacgrivas.udens@salac-
griva.lv.
	 K.	Krūmiņš	atzīst,	ka	iedzīvo-
tāju	 interese	par	pieslēgumiem	 ir	
liela.	 Tas	 liecina,	 ka	 cilvēki	 sa-
prot	un	ir	gatavi	rīkoties,	lai		vide	
pilsētā	 kļūst	 tīrāka.	 Viņš	 uzsver:	 
- Grāvjus mēs tagad iztīrīsim, tā-
lāk jārīkojas cilvēkiem un savas 
saimniecības jāpieslēdz centrāla-
jai kanalizācijas sistēmai.
	 Lai	sakārtotu	kanalizācijas	jau-
tājumus,	šobrīd	tiek	izstrādāti	no-
vada	 domes	 saistošie	 noteikumi,	
kas	noteiks,	ka	gadījumos,	ja	nav	
pieslēguma	centrālajai	kanalizāci-
jai,	 ir	 jāreģistrē	nosēdakas,	kurās	
mājsaimniecība	novada	kanalizā-
cijas	ūdeņus.
	 Salacgrīvas	 novada	 domes	
priekšsēdētājs	 Dagnis	 Straubergs	
apstiprina:	- Īstenojot ūdenssaim-
niecības projektus, mēs redzam, 
kādi piesārņojumi nonāk vidē. 
Virspusēji izskatās, ka viss ir kār-
tībā, bet patiesībā tā nav. Šie pro-
jekti dod reālu iespēju dzīvot tīrā 
vidē, dzert veselīgu ūdeni un elpot 
tīru gaisu. 
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	 31.	maijā	Salacgrīvas	novadu	apmeklē-
ja	 Uzbekistānas	 vēstnieks	 Latvijā	Afzals	
Artikovs.	Viņu	 pavadīja	 konsuls	 Kamols	
Faizijevs	un	vēstnieka	palīgs	Romāns	Ši-
manovskis.	
	 Uzbekistānas	 viesi	 vispirms	 viesojās	
Liepupes	 pagasta	 pārvaldē,	 kur	 tikās	 ar	
Liepupes	tautas	nama	vadītāju	Andri	Zun-
di	un	kora	Pernigele	vadītāju	Artu	Zundi,	
tad	apskatīja	Liepupes	muižu.	Salacgrīvā	
viesus	 uzņēma	 novada	 domes	 priekšsē-
dētājs	 Dagnis	 Straubergs.	 Tikšanās	 laikā	
pašvaldības	vadītājs	prezentācijā	parādīja	
novada	 attīstības	 tendences,	 iepazīstināja	
ar	 novadā	 izveidotajām	 konsultatīvajām	
padomēm,	 nevalstiskajām	 organizācijām	
un	to	aktīvo	iesaistīšanos	novada	dzīvē,	kā	
arī	 stāstīja	par	bagāto	kultūras	pasākumu	
klāstu.	Savukārt	vēstnieks	savu	valsti	pre-
zentēja	nelielā	 uzrunā	un	parādot	 īsfilmu	
par	 Ferganas	 ieleju.	A.	Artikovs	Latvijas	
un	 Uzbekistānas	 sadarbību	 saskata	 trīs	
jomās	-	uzņēmējdarbībā	(sadarbība	varētu	
veidoties,	 radot	 kopīgus	 pārstrādes	 uzņē-
mumus	Latvijā	 un	Uzbekistānā),	 tūrismā	
un	kultūrā.	
	 Vizītes	 laikā	 viesi	 apmeklēja	AS	 Brī-
vais vilnis,	tikās	ar	tās	izpilddirektoru	Māri	

Uzbekistānas vēstnieks Salacgrīvas novadā

Trankali,	 apskatīja	 ražošanas	 procesu	 un	
izgaršoja	uzņēmuma	produkciju.	Pēc	tam,	
lai	parādītu	Salacgrīvas	ostu	un	stāstītu	par	
tās	 attīstību	nākotnē,	 viesi	 kopā	 ar	 nova-
da	 domes	 un	 ostas	 valdes	 priekšsēdētāju	
D.	 Straubergu,	 ostas	 pārvaldes	 loču	 kuģī	
Brutus	nelielā	 izbraucienā	apskatīja	ostas	

akvatoriju,	ostu	un	pilsētu	no	jūras	puses.	
	 Salacgrīvas	 novada	 tūrisma	 informā-
cijas	 centrā	Uzbekistānas	 vēstnieks	 iepa-
zinās	ar	tā	darbību	un	tā	direktorei	Lienei	
Somei-Tiesnesei	 pasniedza	 Latvijas	 tū-
ristiem	 sagatavotās	 tūrpaketes	 un	 aicinā-
ja	 piedalīties	 starptautiskā	 tūroperatoru	

izstādē.	Pēc	 tam	viesi	apmeklēja	 izstāžu-
tirdzniecības	 zāli	Radīts Salacgrīvas no-
vadā	veikalā	top!.	
	 Pirms	došanās	uz	Rīgu	vēstnieks	patei-
cās	par	 jauko	un	sirsnīgo	uzņemšanu	Sa-
lacgrīvas	novadā.	- Jūs esat ļoti draudzīgi 
un viesmīlīgi. Mums bija konstruktīvas 
sarunas par iespējamo uzņēmējdarbības 
attīstību Uzbekistānā un Latvijā, iepazi-
nāmies  ar zivju pārstrādes uzņēmumu un 
vienojāmies par tikšanos ar tā vadību, lai 
runātu par iespējām  veidot kopuzņēmumu 
Uzbekistānā. Pārrunājām arī sadarbības 
iespējas tūrisma jomā. Ceram, ka jūsu no-
vada iedzīvotāji izmantos mūsu piedāvā-
jumu! Zinu, ka jūsu koris «Pernigele» ga-
tavojas koncertprogrammai Uzbekistānā. 
Esmu ļoti pateicīgs par šo iespēju vieso-
ties piejūrā. Novēlu Salacgrīvas novadam 
kļūt par svarīgu attīstības centru Latvi - 
jā! -	viņš	teica	uz	atvadām.	
	 A.	Artikovs	 uzaicināja	 	D.	 Straubergu	
septembra	sākumā	uz	Uzbekistānas	repub-
likas	 Neatkarības	 dienas	 svinībām	 Rīgā,	
kurās	 piedalīsies	 arī	 koris	Pernigele,	 kas	
dziedās	 Latvijas	 un	 Uzbekistānas	 valstu	
himnas.		
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l	 Uz	 septiņiem	 gadiem	 SIA	
Salacgrīvas elektromontāžnieks 
iznomāta	zemes	gabala	daļa	Baz-
nīcas	 ielā	 mazumtirdzniecības	
kioska	uzturēšanai.
l	 Apstiprināts	 SIA	 Atpūtas 
komplekss «Meleki»	būvniecības	
ieceres	 publiskās	 apspriešanas	
pārskats.	SIA	Atpūtas komplekss 
«Meleki» uzdots	 iesniegt	 Salac-
grīvas	novada	būvvaldē	visus	ne-
pieciešamos	dokumentus	uzsāktā	
kempinga	 pārbūves	 būvniecības	
procesa	 pabeigšanai	 un	 domei	
iesniegt	kempinga	kā	nacionālās	
nozīmes	 rekreācijas	 un	 tūrisma	
objekta	 kopējo	 attīstības	 vīziju.	
Salacgrīvas	 novada	 būvvalde	
izsniegs	 būvatļauju	 ar	 nosacīju-
miem	 projektēšanai	 un	 būvdar-
bu	 uzsākšanai,	 iekļaujot	 papildu	
projektēšanas	nosacījumus:	
*	paredzēt	publiski	pieejamu	au-
tomašīnu	stāvlaukumu	ar	apgrie-
šanās	 iespēju	 automašīnām	 ar	
piekabēm,	 lai	 nodrošinātu	 laivu	
un	 ūdenssporta	 inventāra	 pie-
gādi;
*	paredzēt	publisku	pieeju	kem-
pinga	teritorijai	un	pludmalei;	
*	 lai	 nodrošinātu	 vienotas,	 ar-
hitektoniski	 kvalitatīvas	 vides	
veidošanu,	 būvniecības	 iecerei	
jārespektē	 Vidzemes	 piekrastes	
apbūves	raksturs	un	mērogs,	būv-
apjomu	izvietojuma	plānojumam	
jānodrošina	apbūves	 iekļaušanās	
ainavā,	 publiskās	 ārtelpas	 labie-
kārtošana	un	 apzaļumošana,	 pēc	
iespējas	saglabājot	dabisko	relje-
fu,	Vidzemes	piekrastes	 apbūvei	
raksturīgos	 ēku	 fasāžu	 apdares	
materiālus,	būvapjoma	proporci-
jas,	krāsu	risinājumu;	
*	visām	kempinga	kompleksā	ie-
tilpstošajām	ēkām	jābūt	saskaņo-
tām	un	jāveido	stilistiski	vienots	
ansamblis	 un	 jāparedz	 vienota	
ceļu	 tīkla,	 inženierkomunikāciju	
un	labiekārtojuma	izbūve.
l	 Apstiprināti	saistošie	noteiku-
mi	Nr.	5	Saistošie noteikumi par 
Salacgrīvas novada teritorijas 
kopšanu un būvju uzturēšanu	un	
saistošie	 noteikumi	Nr.	 6	Sadzī-
ves notekūdeņu krājrezervuāru 

izbūves, reģistrācijas, izvešanas 
un lietošanas noteikumi Salac-
grīvas novadā.
l	 Apstiprināts	 Salacgrīvas	 no-
vada	 Tūrisma	 padomes	 noli-
kums.
l	 Apstiprināta	 Salacgrīvas	 no-
vada	pašvaldības	Jaunatnes	kon-
sultatīvā	 padome	 šādā	 sastāvā:	
Elīna	 Runce,	 Daniels	 Kristaps	
Salzemnieks,	 Karlīna	 Karlsone,	
Krista	 Muciņa,	 Marta	 Stivriņa,	
Nadīna	 Ozoliņa-Mennika,	 San-
dis	Ozoliņš,	Gints	Šmits	 (Salac-
grīvas	 novada	 domes	 deputātu	
pārstāvis),	 Marta	 Dance	 (Salac-
grīvas	novada	 jaunatnes	 inici	atī-
vu	 centra	 Bāka	 jaunatnes	 lietu	
speciāliste)	un	Antra	Paegle	(Sa-
lacgrīvas	 novada	 domes	 izglītī-
bas	speciāliste).
l	 Apstiprināta	 Salacgrīvas	 no-
vada	 domes	 pasažieru	 komerc-
pārvadājumu	 licencēšanas	 ko-
misija:	 priekšsēdētājs	 Kaspars	
Ķemers,	 vietnieks	 Bruno	Veide,	
locekļi	-	Dzintra	Eizenberga,	Jā-
nis	Cīrulis	un	Didzis	Žibals.
l	 Ar	 2016.	 gada	 25.	 maiju	 iz-
beigta	Salacgrīvas	novada	Salac-
grīvas	pilsētas	un	Ainažu	pilsētas	
zemes	komisijas	darbība.	
l	 Apstiprinātas	 izmaiņas	Salac-
grīvas	ostas	valdes	sastāvā.
l	 Uz	 septiņiem	 gadiem	 SIA	
ENERGOLUX	 iznomāta	 zemes	
gabala	daļa	Ostas	 ielā	4	ar	 tiesī-
bām	novietot	uz	tā	īslaicīgās	lie-
tošanas	būvi	(mobilo	kafejnīcu).
l	 Apstiprināta	 aktualizētā	 Sa-
lacgrīvas	 novada	 attīstības	 pro-
gramma	2015.	-	2021.	gadam,	rī-
cības	plāns	2016.	-	2021.	gadam	
un	investīciju	plāns	2016.	-	2018.	
gadam.
l	 Apstiprināti	 Salacgrīvas	 no-
vada	mūzikas	skolas	izglītojamo	
uzņemšanas	noteikumi.
l	 Apstiprinātas	 Salacgrīvas	 no-
vada	tūrisma	informācijas	centra	
sniegto	 pakalpojumu	maksas	 un	
Salacgrīvas	novada	 suvenīru	 tir-
gošanas	cenas.	
l	 Saskaņoti	Salacgrīvas	pilsētas	
tirgus	izstrādātie	izcenojumi	Par 
ielu tirdzniecības organizēšanas 

nodrošināšanu Jūras svētkos un 
Salacgrīvas pilsētas svētkos.
l	 Nolemts	 projekta	 Liepupes 
apgaismojuma infrastruktūras 
modernizācija	 realizācijas	 gadī-
jumā	 nodrošināt	 10%	 līdzfinan-
sējumu		no	projekta	kopējām	iz-
maksām.
l	 Nolemts	 Svētciema	 attīstības	
biedrības	 projekta	 Konferenču 
telpas izveide	 realizācijas	 gadī-
jumā	nodrošināt	līdzfinansējumu	
10%	 apmērā	 no	 projekta	 kopē-
jām	izmaksām.
l	 Pieņemts	 lēmums	Salacgrīvas	
pilsētas	Valmieras	 ielas	 atjauno-
šanai,	ņemt	175	174	eiro	kredītu,	
kas	veido	75%	no	kopējām	paš-
valdības	izmaksām.
l	 Pieņemts	 lēmums	 pirms	 ter-
miņa	 izbeigt	Salacgrīvas	novada	
domes	 deputāta	 Eduarda	 Ādmī-
diņa	pilnvaras.
l	 Apstiprināti	 saistošie	 notei-
kumi	 Nr.	 B-5	 Grozījumi Salac-
grīvas novada domes 2016. gada 
20. aprīļa saistošajos noteikumos 
Nr. B-4 «Par Salacgrīvas novada 
pašvaldības 2016. gada pamata 
un speciālo budžetu».
l	 Apstiprinātas	 vecāku	 mak-
sas	un	domes	dotācija	par	bērnu	
ēdināšanu	PII	Vilnītis	periodā	no	
01.06.2016.	līdz	31.08.2016.
l	 Pieņemts	 lēmums	 apmaksāt	
dzīvokļu	 īpašnieku	 biedrībai	
Liepupes virsotnes	 Salacgrīvas	
novada	 domei	 piederošā	 daudz-
dzīvokļu	 dzīvojamās	 mājas	 dzī-
vokļa	 Liepupes	 pagastā,	 Liep	- 
u	pe	 29,	 dzīvoklis	 Nr.	 13,	 kurā	
atrodas	Liepupes	bibliotēkas	tel-
pas,	 renovācijas	 izmaksas	 pro-
porcionāli	 Salacgrīvas	 novada	
domei	 piederošā	 dzīvokļa	 platī-
bai	saskaņā	ar	biedrības	iesniegtu	
un	 Liepupes	 pārvaldes	 vadītāja	
saskaņotu	tāmi.

	 Ar	Salacgrīvas	novada	domes	
sēdes	 protokoliem	var	 iepazīties	
Salacgrīvas	novada	domē	vai	no-
vada	 mājaslapas	 www.salacgri-
va.lv	sadaļā	Dokumenti.

Ilga Tiesnese

Novada domes sēdē 
maijā

mailto:salacgrivas.udens@salacgriva.lv
mailto:salacgrivas.udens@salacgriva.lv
http://www.salacgriva.lv
http://www.salacgriva.lv
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vare	un	muzicēja	Latvijas	radio	bigbends,	
mums	dziedāja	Veronika	Plotņikova-Gul-
be,	Daumants	Kalniņš	un	Rihards	Lepers.	
Pasākuma	dalībniekus	sveica	arī	veselīga	
dzīvesveida	 piekritēja	 Inese	 Ziņģīte	 un	
aicināja	 ikvienu	dzīvot	aktīvi.	BITF	savā	
jubilejā	 sagādāja	 svētkus	mums	 visiem	 -	
ne	tikai	jauku	un	patīkamu	pasākumu,	bet	
arī	visiem	uzdāvināja	Aijas	Odiņas	vērtīgo	
Labas uzvedības grāmatu.	
	 Pasākumā	piedalījās	 arī	biedrības	Mēs 
Korģenei	pārstāvji.	Mūsu	biedrība	ieguva	
finansējumu	 kopienu	 projektā	 Korģenē 
mainīsimies uz augšu,	 iegādājāmies	 teh-
nisko	 aprīkojumu	 un	 inventāru,	 par	 ko	
paldies	mecenātiem	un	visai	BITF	koman-
dai.	Biedrība	cenšas	organizēt	pasākumus	
dažāda	vecuma	iedzīvotājiem,	un	ar	skau-

dību	 skatījāmies	uz	 to,	 cik	 aktīvi	 sabied-
riskajā	darbā	iesaistās	jaunieši	Nītaurē	un	
Baltinavā.	 	Aktīvi	 ir	arī	pensionāri.	Pasā-
kuma	vadītāja	B.	Sipeniece-Gavare	teica,	
ka	tādu	dzīvi,	kādu	Latvijā	dzīvo	pensio-
nāri,	 protams,	 tie,	 kuri	 vēlas	 iesaistīties,	
var	tikai	apskaust.	Zvanot	mammai,	paras-
ti	esot	dzirdams,	ka	viņai	nekad	nav	laika	-	 
vai	jāiet	uz	tādu	pulciņu,	vai	nūjot,	vai	vēl	
kaut	kur...	Gribētu,	lai	arī	mūsu	biedrības	
aktivitātes	atbalsta	un	 iesaistās	vairāk	 ie-
dzīvotāji,	 lai	nāk	ar	 savām	 idejām	un	 ie-
rosinājumiem,	kā	par	mazu	naudu	padarīt	
daudz.	Varētu	teikt,	ka	visa	pasākuma	vad-
motīvs	bija	-	dari	labu	citiem	un	tu	mainīsi	
savu	dzīvi	uz	labu.

Dace Cīrule

Ne adatai 
kur nokrist

Pēc mecenātu Borisa un Ināras Teterevu 
ierosmes fonds iedibinājis apbalvojumu -  
Goda zīmi. To piešķir organizācijai 
vai personībai par īpašiem nopelniem 
labdarības un brīvprātīgā darba 
veicināšanā. Boriss Teterevs pasniedza 
Goda zīmi ar 1. kārtas numuru fonda 
Ziedot.lv vadītājai Rūtai Dimantai

Biedrības Mēs Korģenei pārstāves pasākumā Ne adatai kur nokrist ar BITF dāvātajām 
grāmatām Vidzemes koncertzālē Cēsīs

	 4.	 jūnijā	 pie	 pirmsskolas	 izglītības	
	iestādes	 Vilnītis	 filiāles	 Svētciemā	 noti-
ka	 bērnu	 svētki.	 Par	 muzikālu	 sveicienu	
bija	 parūpējušies	 mazie	 svētciemieši	 un	
skolotāja	 Inga	 Goba,	 bet	 jautrās	 spēles,	
atraktīvās	 stafetes,	 garšīgo	 putru,	 piepū-
šamās	 atrakcijas,	 zirgu	 izjādes	 un	 īpašo	
pārsteigumu	-	ugunsdzēsēju	un	viņu	auto	
atbraukšanu	 -	 bija	 sarūpējusi	 Svētciema	
attīstības	biedrība.	
	 Ainažu	brīvprātīgo	ugunsdzēsēju	bied-
rības	piebraukusī	ugunsdzēsēju	mašīna	ar	
ieslēgto	sirēnu	radīja	bērnos	lielu	interesi.	
Kad	pēc	aprīkojuma	sagatavošanas	varēja	
pamēģināt	ar	ūdens	strūklu	nogāzt	uzstā-
dītos	konusus,	bērni	sastājās	garā	rindā	un	
pacietīgi	gaidīja	savu	kārtu,	lai	pastrādātu 
kopā	 ar	 ugunsdzēsēju	Normundu	 Zēģeli.	

Kad	 ūdens	 liešanas	 darbi	 beidzās,	 bērni	
un	arī	pieaugušie	labprāt	devās	nelielā	iz-
braucienā	ar	ugunsdzēsēju	auto.	
	 Līdz	 pat	 četriem	 pēcpusdienā	 nerimās	
bērnu	čalas	un	jautra	kņada	pie	bērnudār-
za.	
	 Svētciema	 attīstības	 biedrības	 vadītāja	
Anda	Zvejniece	pastāstīja,	 ka	 šādi	 svētki	
Svētciemā	jau	kļuvuši	par	tradīciju.	- Šo-
reiz galvenās rīkotājas bija Gundega 
Piokāne un Madara Kalniņa, jo biedrībā 
esam sadalījuši, kurus svētkus kurš orga-
nizēs, -	viņa	 teica.	Savukārt	Gundega	at-
zina:	 - Šodien ir jauka diena. Tad kāpēc 
to nepavadīt vecākiem kopā ar bērniem? 
Gribējām mazajiem sagādāt prieku!

Ilga Tiesnese

Mazie svētciemieši
atpūšas kopā ar vecākiem

Mazie svētciemieši kopā ar Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju Normundu Zēģeli izmēģina 
ūdens strūklas spēku

	 29.	maijā	Ainažos	 svinēja	Sa-
lacgrīvas	 novada	 bērnu	 svētkus.	
Ceļu	 uz	 Ainažiem	 bija	 mēroju-
ši	 liepupieši	 un	 salacgrīvieši,	 lai	
kopā	 ar	 ainažniekiem	 skatītos	
svētku	 koncertu	 estrādē,	 piedalī-
tos	 biedrības	Sprints A	 organizē-
tajās	 sporta	 sacensībā	 skolas	 sta-
dionā,	 redzētu	 interaktīvo	 izrādi	
Sunītis un Kaķīte	un	atpūstos	tīņu	
diskotēkā	kopā	ar	īpašo	viesi	Val-
teru	Frīdenbergu.
	 Svētkus	atklāja	Salacgrīvas	no-
vada	 izglītības	 speciāliste	 Antra	
Paegle.	Viņa	atgādināja,	ka	šie	 ir	
piektie	novada	bērnu	svētki. - Šos 
svētkus jūs un mēs varam svinēt 
no sirds, jo ir noslēdzies mācību 
gads un pēc pāris dienām būs 
Starptautiskā bērnu aizsardzības 
diena. Lai diena ir priecīga, jaut-
ra un atraktīva! Jūs gaida brīniš-
ķīga vasara - atpūtieties un krājiet 

spēkus jaunam mācību gadam! - 
viņa	vēlēja.	Ainažu	kultūras	nama	
vadītāja	Solveiga	Muciņa	 lieliem	
un	 maziem	 svētku	 dalībniekiem	
bija	 sarūpējusi	 īpašu	 pārsteigu-
mu	 -	 multfilmas	 varoņus	 Vilku	
un	 Zaķi,	 kuri	 palīdzēja	 bērniem	
pamosties	 un	 iekustēties	Ainažu,	
Salacgrīvas	 un	 Liepupes	 bērnu	
mākslinieciskās	 pašdarbības	 ko-
lektīvu	 lielajam	 koncertam,	 ko	
atklāja	ainažnieki.	
	 Pēc	 koncerta	 skolēnus	 gaidīja	
sātīgas	pusdienas	un	svētku	pasā-
kumi	līdz	vēlai	pēcpusdienai.
	 Paldies	 pedagogiem	 Solveigai	
Bokai,	 Jānim	 Trezunam,	 Ivetai	
Špūlei,	Anitai	Gīzei,	Katrīnai	Bo-
rozdinai,	 Vitālijam	 Bogdanovi-
čam,	Zentai	Mennikai	un	Tatjanai	
Lazdiņai!

Ilga Tiesnese

Novada bērnu svētki

Bērnu svētkos Ainažos uzstājas Salacgrīvas vidusskolas dejotāji

ieguldījumu	 sniedz	 tūkstošiem	 biedru	 un	
brīvprātīgo,	 ik	 gadu	 paveicot	 sabiedriska	
labuma	nozīmes	darbu	teju	800	000	darba	
stundu	apjomā	 -	 tik	2	 cilvēkiem	būtu	 jā-
strādā	400	gadu.	
	 Pēc	mecenātu	ierosmes	fonds	iedibinā-
jis	apbalvojumu	-	Goda	zīmi.	B.	Teterevs	
Goda	zīmi	ar	1.	kārtas	numuru	pasniedza	
fonda	Ziedot.lv	 vadītājai	Rūtai	Dimantai.	
Paši	 Teterevi	 par	 savu	 darbību	 visu	 labā	
saņēma	Cēsu	Draudzīgā	aicinājuma	balvu.
	 Viss	 pasākums	 noritēja	 ļoti	 sirsnīgā	
gaisotnē,	 to	 vadīja	 Baiba	 Sipeniece-Ga-

	 Jauks	 pasākums	Ne adatai kur nokrist 
20.	maijā	notika	Vidzemes	koncertzālē	Cē-
sīs,	 kurā	Borisa	un	 Ināras	Teterevu	 fonds	
(BITF)	atzīmēja	savu	piecu	gadu	jubileju.	
Kopā	tika	aicināti	aptuveni	800	labdarības	
un	brīvprātīgā	darba	veicēju	-	biedrību	un	
nodibinājumu	 pārstāvju	 no	 visas	 Latvijas	
teju	250	organizācijām,	kas	apvieno	apmē-
ram	15	000	biedru.
 - Labdarības un brīvprātīgais darbs ir 
vērtīgs ne tikai ar savu praktisko veiku-
mu, bet arī ar dvēseliskumu un siltumu, ko 
ļaudis velta apkārtējiem līdzcilvēkiem. Šo 
sirdsdarbu ne ar kādu mantu nevar atmak-
sāt,	-	pauž	mecenāti	Boriss	un	Ināra	Tete-
revi.	2010.	gadā	viņi	nodibināja	fondu	ar	
nolūku	atbalstīt	izcilas	un	sabiedrībai	no-
derīgas	 labdarības	 iniciatīvas.	Fonds	dar-
bojas	vairākās	jomās	-	sociālajā	palīdzībā,	
kopienu	attīstībā	un	rūpēs	par	dzīvniekiem	
Latvijā	un	ārvalstīs.
	 Atskatoties	 uz	 piecos	 fonda	 darbības	
gados	 paveikto,	 godināja	 aktīvākos	 lab-
darības	 un	 brīvprātīgā	 darba	 veicējus.	
Programmā	Maizes rieciens	piecos	gados	
izsniegti	 aptuveni	 3	 miljoni	 siltu	 maltī-
šu	 porciju,	 izdalīts	 14	 500	 svētku	 paci-
ņu	 pensionāriem,	 programmā	 Dakter, es 
labi redzu!	 redze	 bez	maksas	 pārbaudīta	
jau	 345	 lauku	 skolās	 11	 585	 skolēniem.	 
2530	 no	 viņiem	 saņēma	 dāvanu	 kartes	
briļļu	 iegādei.	 Tika	 godināta	 raidījuma	
Ķepa uz sirds	 idejas	 autore,	 producente	
Inese	Kreicberga	un	radošā	komanda.	Tā-
dus	piemērus	varētu	minēt	ļoti	daudz.	Pro-
jektos	aptverti	apmēram	108	000	cilvēku	
un	 fonda	 atbalstītajās	 organizācijās	 savu	
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	 30.	maijs	 visās	 skolās,	 tostarp	Salac-
grīvas	vidusskolā,	bija	pēdējā	šī	mācību	
gada	 diena	 -	 silta,	 saulaina,	 uz	 atpūtu	
rosinoša.	 Visi	 tradicionāli	 pulcējāmies	
Zvejnieku	parka	estrādē,	kur	svinīgo	pa-
sākumu	ieskandināja	orķestris	Reids	diri-
ģenta	Vitālija	Bogdanoviča	vadībā.
	 Šī	ir	diena,	kad	tiek	apbalvoti	skolēni	
par	labākajiem	sasniegumiem	gan	mācī-
bās,	gan	sportā,	gan	sabiedriskajā	darbā,	
tāpat	par	piedalīšanos	starptautiskajā	ma-
temātikas	konkursā	Ķengurs,	kurā	atzinī-
bu	saņēma	76	skolēni	no	2.	līdz	8.	klasei.	
Uz	estrādes	tika	saukti	klašu	audzinātāji	
kopā	ar	saviem	audzēkņiem,	kas	saņēma	
diplomus.	Tika	novērtēts	arī	klašu	audzi-
nātāju	 darbs	 -	 skolotāji	 saņēma	 īpašās	
sudraba	pildspalvas.

	 Par	 labām	 un	 teicamām	 sekmēm	 
1.	 -	 4.	 klašu	 grupā	 atzinības	 saņēma	 
52	skolēni,	visvairāk		-	13	-	bija	3.b	klasē,	
par	vienu	mazāk	2.a	un	10	šādi	uzteicami	
skolēni	bija	4.b	klasē.	5.	 -	8.	klašu	gru-
pā	šādu	skolēnu	 ir	32,	visvairāk	 -	6	 -	 ir	 
6.b	 klasē.	 10.	 -	 11.	 klases	 arī	 ir	 rekor-
disti:	 10.	 klasē	6	 skolēni,	 bet	 	 11.	 klasē	 
10	audzēkņi	mācījušie	tikai	labi	un	teica-
mi.	Piebildīšu,	ka	9.	un	12.	klašu	skolēni	
savus	 apbalvojumus	 saņem	 izlaidumā,	
bet	 ar	 labām	 un	 teicamām	 sekmēm	 9.a	
beidza	 5	 skolēni,	 9.b	 -	 7,	 bet	 12.a	 klasi	
8	skolēni.
	 Liels	 bija	 apbalvojamo	 sportistu	 
pulks	-	23	skolēni	sākumskolā,	28	spor-
tiskie	audzēkņi	5.	-	8.	klasēs	un	13	skolē-
nu	9.	-	12.	klasēs.

	 Pateicības	 vārdus	 Mammadaba	 pro-
jekta	 dalībniekiem	 teica	 tā	 koordinato-
re	 Lolita	 Valaņina.	 Nākamgad	 būs	 jau	 
10	gadu,	kopš	skola	piedalās	AS	Latvijas 
valsts meži	 starptautiskā	vides	 izglītības	
programmā	 Learning about Forest	 sa-
darbībā	ar	Valsts	izglītības	satura	centru	
Mammadaba Meistarklase.	 Skolotāja	
Lolita	teica	paldies	arī	aktīvākajiem	kla-
šu	 audzinātājiem,	 kuri	 palīdz	 veidot	 sā-
kumskolas	avīzi	Gliemežvāks.
	 Tika	 apbalvoti	 arī	 vidusskolas	 spar-
takiādes	 uzvarētāji.	 Spartakiāde	 notika	
jau	 10.	 gadu,	 bet	 trešo	 reizi	 kausu	 iz-
cīnīja	 skolotāju	 komanda	 kā	 13.	 klase	 
(18	punktu).	Otrie	palika	11.	klase	(23	p.),	 
bet	3.	vietā	10.	klase	(27.p.).	Vērtējumu	
veidoja	sporta	viktorīna,	dambrete,	strīt-

bols,	volejbols,	šautriņu	mešana,	novuss,	
spēka	vingrinājumi	un	stafetes.
	 Jau	 sesto	 gadu	 vidusskolēnu	 devums	
tiek	 vērtēts	 Gada	 klases	 kopvērtējumā.	
Tajā	 vērā	 tiek	 ņemta	 gan	 klases	 vidējā	
atzīme,	gan	apbalvoto	skaits,	pozitīvie	ie-
raksti	e-klasē,	piedalīšanās	dažādos	pasā-
kumos	un	citas	aktivitātes.	Mīnuspunktus	
dod	neattaisnotie	kavējumi,	negatīvās	pie-
zīmes	un	paskaidrojumi	par	skolas	iekšē-
jās	kārtības	noteikumu	pārkāpumiem.	Jau	
trešo	gadu	galveno	balvu	un	atbalstu	ce-
ļojumam	izcīnīja	12.a	klase	ar	3065	pun	- 
ktiem,	2.	vietā	10.	klase	ar	2875	pun	ktiem,	
3.	vietā	11.	klase	ar	2559	punktiem.

Inta Cirša,
Salacgrīvas vidusskolas direktora

vietniece

Mācību gadu noslēdzot Salacgrīvas vidusskolā

 - Vislabākās un skaistākās lietas pasaulē 
nav iespējams redzēt vai tām pieskarties. 
Tās var tikai sajust ar sirdi... -	šie	Helēnas	
Kelleres	 vārdi	 visprecīzāk	 raksturo	 vienu	
no	 šī	 gada	 iedvesmojošākajiem	 pasāku-
miem	 -	Mēs lepojamies 2016	 Salacgrīvas	
vidusskolā.	 Skolas	 administrācija	 tajā	 pa-
teicās	 mācību	 priekšmetu	 olimpiāžu	 un	
konkursu	godalgoto	vietu	ieguvējiem,	viņu	
vecākiem	un	skolotājiem.	Pasākuma	idejas	
radīja	un	īstenoja	divi	fantastiski	10.	klases	
skolēni	-	Katrīna	Strautiņa	un	Ernests	Ho-
rens	Bisenieks,	 kuri	 parūpējās,	 lai	 ikviens	
šajos	svētkos	justos	gaidīts.	Paldies	viņiem	
par	visu!	
	 Īpaša	 svētku	 noskaņa	 bija	 jūtama	 jau	
pie	 skolas	aktu	zāles	durvīm,	kur	 skolēnu	
vecāki	 saņēma	 rozes	 ziedu	 un	 iedvesmas	
pilnu	citātu.	Paldies	jums,	mīļie	vecāki,	par	
brīnišķīgiem	bērniem,	kuri	nes	Salacgrīvas	
vārdu	Latvijā	un	pasaulē!
	 Skolēni	 ir	 katras	 skolas	 iedvesmas	
avots,	bet	 skolas	sirds	 ir	 tās	skolotāji.	Tā-
pēc	 kā	 pirmie	 pateicības	 vārdus	 saņēma	 
27	 Salacgrīvas	 vidusskolas	 pedagogi:	
Laimdota	Pelše,	Iveta	Kupča,	Guna	Meie-
re,	Rita	Ziemele,	Agnese	Gromova-Ķūrena,	
Līga	Tauriņa,	Guntars	Ūdris,	Vineta	Dance,	
Ingūna	Ādmīdiņa,	Silvija	Tīte,	Ināra	Bise-
niece,	Inta	Soma,	Rita	Kariņa,	Inta	Noriņa,	
Ilona	Antonova,	Sabīne	Medne,	Indāra	Cei-
ka,	Santa	Čiževska,	Baiba	Runce,	Laila	Ro-
zenberga,	Liene	Juraka,	Iveta	Rozenberga,	
Edīte	Liedeskalniņa,	Marija	Paegle,	Zenta	
Mennika,	Anita	Gīze	un	Lolita	Jakabsone.	
Paldies	jums,	skolotāji,	par	pacietību	un	lai-
ku,	kuru	veltījāt	saviem	skolēniem!
	 Un	 Salacgrīvas	 vidusskola	 tiešām	 var	
lepoties	 ar	 saviem	 audzēkņiem,	 kuri	 sevi	
pierādījuši	 dažādās	 mācību	 priekšmetu	
olimpiādēs,	 interešu	 izglītības	 skatēs	 un	
konkursos.	Apbalvojamo	skolēnu	šajā	mā-
cību	gadā	bija	tik	daudz,	ka	godalgoto	vietu	
ieguvējiem	sporta	nozarē	šī	gada	rudenī	pēc	
sacensību	 sezonas	 noslēguma	 tiks	 organi-
zēts	atsevišķs	pasākums.
	 Šajos	svētkos	teicām	paldies	Nilam	Ba-
lodim,	Sandim	Vosekalnam,	Ilmāram	Vīks-
nam,	 Nadīnai	 Ozoliņai-Mennikai,	 	Diānai	
Tīrumniecei,	 Gunai	 Brendai	 Pogulei,	An-
drim	 Rozmiaņecam,	 Valteram	 Bitmanim,	
Ričardam	 Ieviņam,	 Laurim	 Liepiņam,	
Ralfam	Vasilam,	 Linardam	 Emīlam	Kup-
cim,	Elīnai	Runcei,	Loretai	Veidei,	Keitai	
Irmejai,	Lindai	Priekulei,	Diānai	Zmičerev-
skai,	 Signei	 Zvejniecei,	Kārlim	Rubenim,	

Rolandam	Zēģelim,	Rinaldam	Miksonam,	
Lienei	 Muciņai,	 Martai	 Uzkalnei,	 Beātei	
Matisonei,	Annijai	Pabrikai,	E.	H.	Bisenie-
kam,	Rūdolfam	Treijam,	Kristiānam	Kaca-
ram,	Līgai	Annai	Maurītei,	Madarai	Upītei,	

Jasmīnai	 Annai	 Simsonei,	 Megijai	 Dacei	
Henkuzenai,	 Rihardam	 Lūsim,	 Kristai	
Muciņai,	Annai	Vinklerei,	Dagnijai	Kukai,	
Jasmīnai	 Altenburgai,	 Marikai	 Kalniņai,	
Montai	Runcei,	Lienei	Damsonei,	Līgai	Ie-
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Paldies jums, skolotāji, par pacietību un laiku, ko veltījāt saviem skolēniem!

	 Šī	mācību	 gada	 noslēgumā	 23.	maijā	
Salacgrīvas	vidusskolā	norisinājās	dabas-
zinātņu	diena.	 5.	 -	 8.	 klašu	grupas	 kopā	
ar	 audzinātājiem	 apmeklēja	 astoņas	 sta-
cijas,	kurās	bija	jāpilda	dažādi	uzdevumi.	
Matemātiskus	 uzdevumus	 pildīja	 četrās	
stacijās:	 Viens divi gatavs	 (I.	 Ceika),	
Domā loģiski	(S.	Čiževska),	Zini vai mini  
(R.	Ziemele)	un	Rēķini galvā	 (G.	Meie-
re).	 Ar	 bioloģiju	 saistītus	 uzdevumus	
veica	 stacijās	Mežs	 (L.	Tauriņa)	un	Put-

ni	(I.	Soma).	Fizikas	uzdevumus	risināja	
stacijā	Dažādā fizika	 (Ē.	Močāns)	 un	 ar	
ķīmiju	 saistītus	uzdevumus	 -	 stacijā	Ek-
sperimentē un domā	(L.	Pelše).
	 Uzdevumi	 bija	 dažādi,	 risinājām	ma-
temātiskus	uzdevumus	galvā	un	atbildes	
sūtījām	 skolotājai,	 izmantojot	 modernās	
tehnoloģijas,	 pazinām	 sēnes,	 dzīvniekus	
un	 augus	 mežā,	 veicām	 dažādus	 fizikas	
un	 ķīmijas	 eksperimentus,	 risinājām	 lo-
ģiskus	matemātikas	uzdevumus	un	atpa-

zinām	putnus.	Skolēni	strādāja	ļoti	orga-
nizēti,	ar	lielu	interesi	un	aizrautību,	katrā	
stacijā	savācot	noteiktu	punktu	skaitu.
	 Vislabāk	šajā	dienā	startēja	un	1.	vie-
tu	 ieguva	 8.a	 klase	 (klases	 audzinātāja	 
R.	Kariņa),	2.	vietā	palika	7.b	klase	(Ingū-
na	Ādmīdiņa)	un	3.	vietā	6.a	klase	(Ināra	
Ādmīdiņa).	Pārējie	saņēma	pateicību	par	
piedalīšanos	un	aktīvu	līdzdarbošanos.
	 Paldies	 kolēģiem	 I.	Ceikai,	 S.	Čižev-
skai,	R.	Ziemelei,	G.	Meierei,	 I.	Somai,	

L.	 Pelšei	 un	 Ē.	 Močānam	 par	 atbalstu,	
uzdevumu	 sagatavošanu	 un	 staciju	 va-
dīšanu,	 paldies	 10.	 klašu	 skolēniem	 par	
palīdzību	skolotājiem	staciju	vadīšanā	un	
vērtēšanā	un	paldies	klašu	audzinātājiem	
par	līdzdalību	un	skolēnu	iesaistīšanu!

Līga Tauriņa,
Salacgrīvas vidusskolas dabaszinātņu 

metodiskās komisijas vadītāja

viņai,	Amandai	Hofmanei,	Sintijai	Grīnval-
dei,	Martai	Beatrisei	Bisniecei,	Kristeram	
Kotānam	un	Ancei	Vanagai.	
	 Gudrības	simbols	māla	pūcītes	veidā	un	
īpaši	 atzinības	 vārdi	 tika	 veltīti	 11.	 klases	
skolēnam	 Ričardam	 Kauliņam	 par	 aug-
stajiem	 sasniegumiem	 Alojas,	 Limbažu	
un	 Salacgrīvas	 novada	 olimpiādēs,	 valsts	 
38.	bioloģijas	olimpiādē	un	valsts	mēroga	
konkursā	Pazīsti savu organismu.	
	 Pateicības	 rakstus	 par	 augstajiem	 sa-
sniegumiem	 konkursos	 un	 skatēs	 saņēma	
arī	 Salacgrīvas	 vidusskolas	 tautisko	 deju	
kolektīvi	(vadītāja	Anita	Gīze)	un	folkloras	
kopa	Zēģelīte	(vadītāja	Z.	Mennika).	Salac-
grīvas	vidusskola	lepojas	ar	jums	visiem!
	 Paldies	visiem,	kuri	iesaistījās,	lai	pasā-
kums	izdotos,	-	pasākuma	vadītājiem	Katrī-
nai	un	Ernestam	Horenam,	fotogrāfei		Kar-
līnai	Karlsonei,	aktīvajiem	palīgiem	Anetei	
Ozolai	un	Ritvaram	Zvejniekam,	dīdžejam	
Jānim	Muciņam,	dejotājiem	Kristai	Muci-
ņai	 un	 Laurim	 Liepiņam,	 māksliniekiem	
Emīlijai	Zaprauskai,	Annijai	Pabrikai,	Rei-
nim	Maurītim,	Salacgrīvas	vidusskolas	tau-
tisko	 deju	 kolektīvam,	 skolotājām	 Lolitai	
Valaņinai,	Intai	Ciršai,	I.	Kupčai,	S.	Čižev-
skai	un	A.	Gīzei,	saimniecības	pārzinei	Tat-
janai	 Kondratjukai	 un	 skolas	 tehniskajam	
personālam.

Sanita Šlekone,
Salacgrīvas vidusskolas direktora p.i.

Dabaszinātņu diena

Šajā attēlā ir tikai daļa aktīvo, gudro, čaklo un sportisko Salacgrīvas vidusskolas 
audzēkņu...
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	 Kā	 jau	 katrā	 mācību	 gada	 noslēgumā,	
arī	 šajā	 gadā	 Salacgrīvas	 vidusskolas	 sā-
kumskola	 ieskandināja	vasaru.	To	darījām	
kopā	ar	Ūsiņu	(pavasara	beigas	un	vasaras	
sākums),	Līgām	un	Jāņiem,	kuri,	protams,	
vēl	 priekšā.	Taču	 tas	 netraucē	 skolas	ma-
zākajiem	svinēt	svētkus	pēc	tautas	tradīci-
jām.	 Kūrām	 ugunskuru,	 ziedojām	 ugunij,	
apsveicām	Līgas	un	Jāņus,	dziedājām	tau-
tasdziesmas.	Katra	klase	bija	 sagatavojusi	
mazu	stāstījumu,	tradicionālo	ēdienu	recep-
tes,	 ticējumus,	 tautasdziesmas,	mīklas	 par	
Ūsiņa	dienu	un	vasaras	saulgriežiem.	Kad	
mīklas	 bija	 atminētas,	 vajadzēja	 mazliet	

izkustēties.	 4.a	 klase	 kopā	 ar	 audzinātāju	
Edīti	Liedeskalniņu	iemācīja	visiem	jauku	
spēli	 Viens jautrs apkampiens.	 Visapkārt	
skanēja	smiekli	un	bija	redzama	liela	jautrī-
ba.	Kas	var	būt	labāks	par	samīļošanos!
	 Pusdienas	laikā	par	godu	saulītei	uz	at-
klātas	uguns	čuguna	katlā	vārījām	pantāgu	
(pantags,	pentogs	jeb	olu	kultenis)	-	tradi-
cionālu	Ūsiņa	dienas	ēdienu.	Ēdēju	daudz,	
tādēļ	 čaklās	 saimnieces	 -	 skolotāja	Vineta	
Dance	un	Lolita	Valaņina	-	pantāgu	gatavo-
ja	divos	katlos.	
	 Pēc	 pusdienām	bija	 laiks	 spēlēm,	 rota-
ļām,	jautrībai	dabā.	Paldies	folkloras	pazi-

nējai	un	tās	aktivizētājai	Salacgrīvas	nova-
dā	-	Zentai	Mennikai	jeb	Zentiņai.	Paldies	
sākumskolas	skolēniem	par	aktīvo	darboša-
nos!	Paldies	skolas	pavāriem	par	sagādāto	
produkciju	pantāgas	gatavošanai!	Neviens	
pasākums	nevar	notikt	bez	klašu	audzinātā-
ju	līdzdalības,	tādēļ	liels	paldies	skolotājām	
Indārai	Ceikai,	Dacei	Kašai,	L.	Valaņinai,	
Evijai	Kosītei-Viļķinai,	Baibai	Runcei,	Lie-
nei	Jurakai,	E.	Liedeskalniņai	un	V.	Dancei.	
Lai	jauka	visiem	vasara!

Iveta Kupča,
Salacgrīvas vidusskolas direktora p.i. 
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Ieskandinot vasaru
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	 Pērn	oktobrī	Liepupes	vidusskola	 sa-
ņēma	 ielūgumu	 no	 Velžas	 ģimnāzijas	
(Lietuva)	doties	 uz	deju	 festivālu	Velžio 
Klumpe	 (tulkojumā	 -	 koka	 tupele),	 kas	
pulcēja	 dejotājus	 no	 deviņām	 Lietuvas	
pilsētām.	Liepupieši	atsaucās	ielūgumam	
un	ieradās	uz	koncertu	ar	savu	program-
mu.	
	 Šogad	 uz	 Ģimenes	 dienas	 un	 pava-
sara	koncertu	Tiksimies maijā	 aicinājām	
savus	draugus	un	sadarbības	kolektīvus,	
jo	aprit	20	gadi,	kopš	Jānis	Trezuns	pava-
sarī	Liep	upē	pulcē	dejotājus	uz	atskaites	
koncertu.	20.	maijā	Liepupes	vidusskolas	
sporta	zālē	notika	ilgi	gaidītā	atkalredzē-
šanās	ar	Velžas	un	Saulkrastu	vidusskolas	
dejotājiem,	kapelu	Eži	un	Sandru	Budevi-
ču,	kura	arī	ir	Liepupītes	koncertmeistare,	
deju	kolektīvu	Ulubele	un	Liepupītes	tri-
jām	vecumu	grupām.	
	 Pateicoties	 ļoti	 labai	 sadarbībai	 ar	
Liep	upes	 tautas	 nama	 vadītāju	 And-
ri	 Zundi,	 jau	 otro	 gadu	Ģimenes	 dienas	
koncerts	 notiek	 Liepupes	 vidusskolā,	
jo	 tieši	 skolā	 redzams,	 ka	dejo	gan	bēr-
ni,	 gan	 viņu	 vecāki.	 Koncertā	 uzstājās	 
1.	-	2.	klašu	deju	kolektīvs,	kas	nodejoja	
Juku, juku	un	Eža bungas,	3.	-	4.	kl.	Liep-
upīte	nodejoja	Kad es biju jauns puisītis, 
Rikšiem bērīti es palaidu, Nāc, māsiņa, 
padancot.	 Liepupītes	 jaunieši,	 tautas	
nama	 kolektīvs,	mūs	 iepriecināja	 ar	Le-
camdanci, Mīļā meitiņ	un	Kam ir gaiss.	
Pieaugušo	 kolektīvs	Ulubele,	 kurā	 dejo	
vairāku	mazo	liepupiešu	vecāki,	parādīja	
Pagasta ziņnesi, Dzirnavnieci Zemgalē 
un	 svētku	 kulminācijā	 -	Ģērbies, saule, 
sudrabota.	 Saulkrastu	 deju	 kolektīvs	
Saulīte	 atrādīja	 Svētku deju	 un	 Maza, 
maza meitenīte.	 Krāšņo	 koncertprog-
rammu	papildināja	Eži,	kas	lieliski	spēlē	
instrumentus.	Viņu	izpildījumā	izskanēja	
vairākas	jautras	tautasdziesmas,	t.sk.	Kur 
tu teci, gailīti?,	 kam	 jautro	piedziedāju-
mu	līdzi	dziedāja	teju	visi	skatītāji.	Kai-
miņi	 un	 draugi	 no	 Lietuvas,	 kolektīvs	
Kupolele	palielījās	ar	sešām	dejām,	sajūs-
minot	 skatītājus	 ar	 atraktīvo	 sniegumu.	
Paldies	kolektīvu	vadītājiem	J.	Trezunam	
un	Jonam	Marcinkevičam,	kā	arī	S.	Bu-
devičai!	Svētki	izdevās	lieliski!	Pēc	kon-
certa	kolektīvi	izklaidējās	diskotēkā,	kur	
pie	dīdžeju	pults	nemainīgi	bija	Rihards	
Keišs	(12.	kl.)	un	Arnis	Krastiņš	(10.	kl.).	
Prieks	bija	vērot,	cik	brīvi	un	nepiespiesti	
komunicēja	latviešu	un	lietuviešu	bērni.	
	 Lietuvieši	 pie	 mums	 viesojās	 divas	
dienas,	tāpēc	nedaudz	parādījām	savu	no-
vadu,	ar	ko	ļoti	lepojamies.	Viesi	apmek-
lēja	 Minhauzena	 muzeju,	 kur	 iepazinās	
gan	ar	melu	barona	dzīvi	un	fantāzijām,	
gan	baudīja	priekus	uz	atrakciju	kuģīša.	
Parādījām	arī	Veczemju	klintis,	kur	viesi	
priecājās	par	sakopto	vidi	un	dabas	skais-
tumu.	 Otro	 dienu	 pavadījām	 pie	 jūras	
Tūjā,	Latvijas valsts mežu	 stāvlaukumā,	
kur	 bērniem	 fantastisku	 izklaidi	 un	 pār-
steigumu	 bija	 sarūpējusi	 Līga	 Vilne	 no	
Tūjsmuižas,	atjājot	ar	diviem	apseglotiem	
zirgiem,	 drošības	 ekipējumu,	 lai	 varētu	
iepriecināt	 ciemiņus.	 Spēlējot	 spēles	 un	
veicot	 kopīgus	 atjautības	 uzdevumus,	
pienāca	atvadu	brīdis.	Visu	jauko	atcero-
ties,	paldies	Salacgrīvas	novada	domei	un	
priekšsēdētājam	 Dagnim	 Straubergam,	
kurš	 allaž	 atbalsta	Liepupes	 vidusskolu,	
Ilgai	Tiesnesei,	A.	Zundem,	Lijai	Jokstei,	
biedrības	 Vāgūzis	 un	 Birzgaiļu	 koman-
dai,	 kas	 gādāja	 par	 viesu	 naktsmītni	 un	
labsajūtu,	kā	arī	skolas	pavāru	komandai	
un	 Kuivižu enkuram!	 Paldies	 jaukajām	
ģimenēm,	kas	apmeklēja	svētkus!

Arta Rubeze,
Liepupes vidusskolas direktore
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	 Šogad	 jau	 otro	 gadu	 kempings	Klintis 
sadarbībā	ar	Dabas	aizsardzības	pārvaldes	
(DAP)	Vidzemes	reģionālo	administrāciju	
un	Salacgrīvas	 novada	mūzikas	 skolu	 or-
ganizēja	 jauno	dziedātāju	konkursu	Dzie-
dam dabā.	 Pērn	 bija	 apzināti	 pasākuma	
norises	vietai	tuvākie	novadi,	taču,	ņemot	
vērā	dalībnieku	lielo	ieinteresētību,	šogad	
konkursā	 piedalīties	 aicināja	 pirmsskolas	
izglītības	iestāžu,	vispārizglītojošo	un	pro-
fesionālās	ievirzes	skolu	solistus	(vecumā	
no	5	līdz	18	gadiem)	un	mūzikas	kolektī-
vus	no	visas	Vidzemes,	kā	arī	Ziemeļvidze-
mes	biosfēras	rezervāta	teritorijā	esošajiem	
novadiem,	kopskaitā	28.	Jauno	dziedātāju	
konkursā	piedalījās	solisti	trīs	vecuma	gru-
pās,	dueti	un	trio,	kā	arī	ansambļi.	
	 Konkursu	 atklāja	 Salacgrīvas	 novada	
tūrisma	informācijas	centra	direktore	Liene	
Some-Tiesnese,	 kura	 konkursa	 dalībnie-
kiem	vēlēja	nodziedāt	tik	labi,	kā	vislabāka-
jā	mēģinājumā,	noķert	 sauli,	 izbaudīt	 jūru	
un	jauko	laiku.	Norises	vadīja	Salacgrīvas	
novada	jaunatnes	iniciatīvu	centra	Bāka	va-
dītāja	Evija	Keisele.	Konkursantus	vērtēja	
nopietna	žūrija	-	pirmsskolas	izglītības	ies-
tādes	Vilnītis	vokālā	pedagoģe	un	ansambļa	
vadītāja	 Inga	 Goba	 un	 L.	 Some-Tiesne-
se	 no	 Salacgrīvas,	 Liepupes	 vidusskolas	
koru	un	ansambļu	vadītāja	Solveiga	Boka,	
kempinga	Klintis	pārstāve	un	konkursa	or-
ganizētāja	Anastasija	Berestenska	un	DAP	
Vidzemes	 reģiona	 administrācijas	 dabas	
izglītības	centra	vadītāja	Anda	Andrušaite,	
kura	bija	žūrijas	priekšsēdētāja.	
	 Konkursu	 atklāja	 jaunākā	 solistu	 gru	- 
pa	-	seši	jaunie	dziedātāji	vecumā	no	5	līdz	
9	gadiem:	Marta	Bondare	no	Jaunalūksnes	
pirmsskolas	 izglītības	 iestādes	 Pūcīte, 
Paula	 Eglīte	 no	 Salacgrīvas	 vidusskolas,	
Vendija	Patrīcija	Knopkina	no	Jāņa	Endze-
līna	 Kauguru	 pamatskolas,	 Tīna	 Rieksta	
no	 Smiltenes	 bērnu	 un	 jauniešu	 interešu	
izglītības	centra,	Anete	Volde	no	Staiceles	
vidusskolas	pirmsskolas	izglītības	iestādes	
un	Daniels	Taube	ar	skatuves	vārdu	Tīģeris	
no	Ēveles	pamatskolas	(viņš	konkursā	star-
tēja	otro	reizi).	
	 Vecuma	 grupā	 no	 10	 līdz	 14	 gadiem	
bija	 pieci	 dalībnieki.	 Salacgrīvas	 nova-
du	 pārstāvēja	Nikija	 Pabērza	 no	Krišjāņa	
Valdemāra	 Ainažu	 pamatskolas,	 Estere	
Hmeļinska	no	Viļķenes	pamatskolas	(otrā	
uzstāšanās	 šajā	 konkursā),	 Vikija	 Annija	
Dehnika	no	Kārķu	pamatskolas,	Anastasija	
Koroļova	no	Alfrēda	Kalniņa	Cēsu	bērnu	

mūzikas	 skolas,	 bet	 savā	 dzimšanas	 die-
nā	klausītājus	 un	 žūriju	 priecēja	Samanta	
Markus	no	Valmieras	Pārgaujas	sākumsko-
las.	
	 Vecākajā	solistu	grupā	tikai	divas	dalīb-
nieces	-	Alīna	Porfjonova	no	Rencēnu	pa-
matskolas	un	Alma	Anna	Purvīte	no	Lim-
bažu	novada	ģimnāzijas.	
	 Pirmās	 duetu	 konkursa	 dalībnieces	
Melisa	 Kaškura	 un	 Amanda	 Skovgārda-
Rasmussena	no	Cēsu	valsts	ģimnāzijas	uz	
skatuves	 kāpa	 nedaudz	 aizelsušās	 -	 tikko	
nākušas	 no	 jūras.	 Pirmsskolas	 izglītības	
iestādes	 Pūcītes	 duets	 ceļu	 uz	 Veczemju	
klintīm	bija	mērojis	no	Jaunalūksnes,	 trio	
Trīs kaķēni	-	no	Rencēnu	pamatskolas,	du-
ets	Samanta	Markus	un	Amanda	Farnaste	
bija	no	Valmieras	Pārgaujas	sākumskolas,	
savukārt	duets	Vijolītes	-	no	Baumaņu	Kār-
ļa	Viļķenes	pamatskolas.	
	 Ansambļu	šogad	daudz	-	12:	ansamblis	
no	A.	Kalniņa	Cēsu	mūzikas	 skolas	 kora	
klases,	 Alojas	 Ausekļa	 vidusskolas	 mei-
teņu	vokālais	ansamblis,	Lai skan	no	Val-
mieras	Pārgaujas	sākumskolas,	Mazie kār-
ķēnieši	 no	 Kārķu	 pamatskolas,	 Staiceles	
kultūras	 nama	mūzikas	 un	 ritma	 pulciņš,	
Pasaciņa	 no	 Beverīnas	 novada	 Kauguru	
pagasta	PII	Pasaciņa,	Vilzēnu	tautas	nama	
ansamblis	 Pienenīte	 no	 Alojas	 mūzikas	
un	 mākslas	 skolas,	 ansamblis	 Puķuzirņi 
no	Alūksnes	bērnu	un	jauniešu	centra,	an-
samblis	 ReLaKo no	 Valkas	 pamatskolas,	
Stīgas	no	Rencēnu	pamatskolas,	Tauriņi	no	
Ēveles	pamatskolas	un	Trīne, Emīlija, Ki-
tija, Pauls	no	Cēsu	Valsts	ģimnāzijas.	Viņu	
izpildītā	dziesma	Vēl viena klusā daba	bija	
skaists	konkursa	noslēgums.	
	 Kamēr	 žūrija	 apspriedās,	 jaunie	 dzie-
dātāji,	viņu	pedagogi	un	atbalstītāji	varēja	
baudīt	sauli,	jūru,	vēju	un	DAP	interaktīvās	
aktivitātes,	ko	vadīja	Ziemeļvidzemes	da-
bas	izglītības	centra	vadītāja	Inta	Soma.
	 Žūrijai	 atvēlētā	 stunda	 paskrēja	 nema-
not,	un	dalībnieki,	ēdot	saimnieku	sarūpēto	
saldējumu,	bija	gatavi	uzzināt	konkursa	re-
zultātus.	
	 Žūrijas	komisijas	priekšsēdētāja	A.	An-
drušaite	apliecināja,	ka	žūrijas	darbs	bijis	
ļoti	grūts,	 jo	visi	priekšnesumi	bija	 lielis-
ki,	pat	fantastiski.	- Esat labi pastrādājuši, 
labi sagatavojušies un ļoti labi sevi parā-
dījāt!	-	viņa	teica
	 Vispirms	 pateicības	 par	 piedalīšanos	
konkursā	 saņēma	 skolotāji	 Līga	 Siliņa,	
Agra	Jankovska,	Lelde	Subatele,	Inga	Eg-

līte,	 Inguna	 Balode,	 Ivars	 Reņģe,	 Aigita	
Gauģe-Lapiņa,	 Zigmārs	 Krūmiņš,	 Ingūna	
Gruntmane,	Anitra	Rause,	Ina	Java,	Jeļena	
Šutoviene,	Aira	Jākobsone,	Maija	Tauriņa,	
Ilga	 Šķendere,	Ārija	Tomiņa,	Daina	Mūr-
niece,	Ieva	Cīrule,	Vita	Vērdiņa,	Linda	Ber-
kule,	Inese	Lecmane	un	Anda	Tomsone.
	 Jaunākajā	 grupā	 3.	 vieta	 D.	 Taubem	
jeb	 Tīģerim,	 2.	 -	 T.	 Riekstai,	 1.	 vieta	 
V.	P.	Knopkinai,	 solistu	 grupā	no	10	 līdz	 
14	 gadiem	 trešā	 bija	 N.	 Pabērza,	 2.	 -	 
E.	 Hmeļinska,	 1.	 -	 S.	 Markus.	 Vecākajā	
solistu	grupā	2.	A.	A.	Purvīte,	1.	-	A.	Por-
fjonova.	
	 Duetu	 un	 trio	 grupā	 3.	 vieta	 Trīs ka-
ķēniem	 -	 Grētai	 Kristai	 Sirmulei,	 Sofijai	
Elisai	 Balodei	 un	 Viktorijai	 Rinmanei,	 
2.	 -	M.	Kaškuras	 un	A.	 Skovgārdas-Ras-
mussenas	duetam,	1.	vietā	duets	S.	Markus	
un	A.	Farnaste.
	 Ansambļu	grupā	3.	 bija	 ansamblis	Re-
LaKo	-	Kate	Evelīna	Brante,	Laura	Šnuka,	
Katrīna	 Siliņa,	 Katrīna	 Kristiāna	 Garoza	
un	Marija	Elīza	Šrēdere,	2.	-	Trīnes	Žaga-
res,	Emīlijas	Kates	Tomsones,	Kitijas	Šūl-
meisteres	 un	Toma	Ērika	Skujiņa	 ansam-
blim,	 1.	 vietā	Puķuzirņi	 -	Marta	Aire,	 Ita	
Pušpure,	Sabīne	Niro,	Ance	Strakša,	Elvita	
Keita	Ķikute,	Krista	Koliste,	Una	Koliste,	
Krista	Būmane,	Katrīna	Berkule	un	Gun-
da	Oja.	Viņi	saņēma	arī	kempinga	Klintis 
Grand Prix	 -	 metālā	 kalto	 nošu	 atslēgu!	 
3.	 vietas	 ieguvējiem	 tika	 Salacgrīvas	 no-
vada	 domes	 sarūpētās	 dāvaniņas,	 2.	 vie	- 
tas	-	dāvana	no	DAP,	bet	uzvarētājiem	katrā	
grupā	-	kempinga	Klintis	sarūpētās	balvas.	
Speciālbalvu	žūrija	pasniedza	mūzikas	un	
ritma	pulciņam	no	Staiceles	kultūras	nama.
	 Par	piedalīšanos	šajā	konkursā	priecājās	
skolotāja	L.	Subatele	no	Rencēnu	un	Ēve-
les	skolas:	-	Šogad atbraucu ar pieciem ko-
lektīviem, pērn bijām septiņi. Liels paldies 
par iespēju piedalīties šādā konkursā!	Bēr-
niem	ļoti	patīk	dziedāt,	man	atliek	sameklēt	
dziesmas	un	mēģināt.	Ne	mirkli	nenožēlo- 
ju - te mēs esam pie jūras, laiks ir lielisks, 
skola beigusies, varam dziedāt un atpūs-
ties! Mūs ar transportu atbalstīja Burtnieku 
novada pašvaldība, paldies par to. Apmie-
rināta	 rādījās	 arī	 pasākuma	 idejas	 autore	
un	 galvenā	 organizētāja	 A.	 Berestenska,	
sacīdama:	- Pasākums bija pat labāks nekā 
pērn. Dalībnieku ir vairāk, laikapstākļi ir 
lieliski, manuprāt, viss ir izdevies. Paldies 
visiem un tiekamies nākamgad!

Ilga Tiesnese

Veczemju klintīs skan bērnu dziesmas
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 Jau	 piekto	 gadu	 pēc	 skolotājas	Vinetas	
Dances	 iedibinātas	 tradīcijas	 Salacgrīvas	
vidusskolas	 5.	 -	 8.	 klašu	 skolēni	 pavasarī	
devās	iepazīt	Salacgrīvas	iestādes.	Apmek-
lējamie	objekti	un	iespaidi	bija	dažādi.
	 Iespaidos	dalās	5.b	klase:	- Interesantus 
uzdevumus bija sagatavojuši domes Infor-
mācijas nodaļas darbinieki Ilga Tiesnese 
un Kaspars Neimanis, kuri uzdeva salikt 
sagrieztu novada karti. Otrais pārbaudī-
jums bija atbildes uz jautājumiem par Sa-
lacgrīva novadu, informāciju drīkstējām 
meklēt domes interaktīvajā tāfelē un savās 
mobilajās ierīcēs. Visaizraujošākais bija 
trešais uzdevums, kad skolēniem nācās no-
gādāt vēstules trijiem domes darbiniekiem, 
izmantojot elektronisko informācijas sten-
du.
	 7.b	klasei	vislabāk	bija	paticis	Tūrisma	
informācijas	 centrā,	 kur	 Lienes	 Somes-
Tiesneses	 vadībā	 Vidzemes	 kartē	 bija	 jā-
atrod	 un	 jāatzīmē	 astoņi	 tūrisma	 objekti,	
tad	 ar	mobilās	 aplikācijas	palīdzību	nācās	
atbildēt	uz	jautājumiem.	Secinājumi	par	šo	
apmeklējumu:	- Esam iemācījušies orientē-
ties gan Salacgrīvas, gan arī Limbažu no-
vada kartē, veiksmīgi tikām galā ar uzdevu-
miem. Izmantojām arī mobilās aplikācijas, 
lai atbildētu uz jautājumiem par Salacgrī-
vas novadu.
	 5.a	 klases	 skolēni	 atzina,	 ka	 šis	 pārgā-
jiens	 saliedēja	 kolektīvu.	 Daudzās	 vietās	
skolēni	bija	pirmo	reizi,	piemēram	ZAAO	
laukumā,	 kur	 darbinieka	 stāstījuma	 zināt-
nisko	 pusi	 par	 dabas	 resursu	 saudzēšanu	
papildināja	skolotāja	Laimdota	Pelše.	
	 7.a	 un	 7.b	 klase	 gan	 tikās	 ar	 Zigmāru	
Danci	 ugunsdzēsēju	 postenī,	 kur	 apskatī-
ja	 aprīkojumu	 un	 noskaidroja,	 kā	 notiek	
glābšanas	darbi,	gan	apmeklēja	divus	diev-
namus,	 kas	 skolēniem	bija	 svešāki.	 Signe	
Zvejniece	no	7.a	 stāsta:	 - Pārgājienā bija 
ļoti interesanti. Uzzinājām daudz ko jau-
nu par vietām, kam agrāk vienkārši gājām 
garām. Iegājām telpās, kurās nebijām bi-

5. - 8. klašu skolēni izzinošajā pārgājienā 
Vai pazīsti Salacgrīvu?

juši. Noskaidrojām, ka pēdējais remonts 
pareizticīgo baznīcā bija pirms 70 gadiem 
un parasti visos dievkalpojumos ikviens cil-
vēks stāv kājās.	 (Paldies	Maijai	 Blomei!)	 
7.b	 klases	 skolēni	 atzīst,	 ka	 lielākā	 daļa	
klases	 pirmo	 reizi	 bija	 Salacgrīvas	 katoļu	
baznīcā.	- Par tās vēsturi mums interesanti 
pastāstīja skolotāja I. Cirša, kura spēlēja 
ērģeles, lai mēs izjustu labo akustiku baz-
nīcā un izstāstīja stāstu par Svēto Mariju 
Goreti, kuras vārdā nosaukta baznīca.
	 Skolēni	 apmeklēja	 arī	Mantu	 kambari,	
kurā	patīkamā	gaisotnē	apskatīja	vecās	lie-
tas,	kas	nu	jau	padarītas	mūsdienīgākas,	uz-
spēlēja	galda	spēles,	kas	dažiem	skolēniem	
bija	jaunums.	Patika,	ka	visu	varēja	aptaus-
tīt	 ar	 rokām,	 izmēģināt.	 (Paldies	 Pēterim	

Priekulim	un	Gatim	Vēberam!)
	 Skolēni	bija	arī	pilsētas	muzejā,	kur	ie-
pazinās	 ar	 pirmajam	 reņģēdāju	 festivālam	
veltītu	izstādi,	muzeja	fondiem,	kā	arī	nofo-
tografējās	uz	Ferzenu	muižas	fona.	(Paldies	
Ievai	Zilverei!).	5.b	klase	Ilgas	Līdakas	zi-
nošajā	vadībā	iepazinās	ar	Sarkanā	Krusta	
brīvprātīgo	darbu.
	 Tā	kā	8.	klases	šādā	pārgājienā	devās	jau	
ceturto	 reizi,	 bija	 jāmeklē	 kaut	 kas	 jauns.	
Un	tā	nu	viņi	devās	iepazīt	Kuivižus.	Lūk	
8.a	klases	iespaidi:	- Pirmā pietura - Kuivi-
žu dārzniecība. Bija interesanti, viss smar-
žoja, garšīgas skābenes, mīļš haskijs, katrs 
līdzi varēja paņemt mazu puķes spraudenī-
ti, ko izaudzēt mājās. Sapratām, ka darbs 
ir ļoti grūts, bet priecē katrs brīnums, kas 

izplaukst. Dārznieces Līgas gudrs padoms: 
ielaid pirkstus zemītē, un tā paņems no 
tevis visus stresus, visu negatīvo un dos 
tev spēku un enerģiju. Otrā pietura - SIA 
«Baņķis». G. Bergs parādīja un izstāstīja, 
kā reņģes nokļūst zvejnieku laivās, kā tās 
tiek apstrādātas, līdz nokļūst pie pircējiem. 
Patika gan stāstījums, gan iekārtas. Apska-
tījām saldētavu, darba telpas, uzzinājām, 
uz kādām valstīm ceļo mūsu reņģes. Skum-
ji, ka zvejniecībai Salacgrīvā nav nekāda 
lielā perspektīva, bet tas nenozīmē, ka puiši 
nevar mācīties jūrniekos. Jūrnieki brauc 
arī uz tirdzniecības kuģiem. Trešā pietura -  
«Kapteiņu osta». Menedžera Ojāra Jūlika 
stāstījums vienkārši fantastisks! Apskatī-
jām apkārtni, namiņus, jahtas piestātni, 
konferenču telpu, pludmali, aplūkojām 
apkārtni no terases… Uzzinājām, kādas ir 
ieceres, kas jauns tiks būvēts un iekārtots. 
Priecē, ka tiek domāts arī par vietējiem 
salacgrīviešiem un mums drīzumā būs pie-
ejama sakārtota, ērta, moderna pludmale. 
Galvenā atziņa: cilvēkam nepārtraukti 
jāmācās, jādomā, jāpilnveido sevi, daudz 
jāstrādā un rezultāti neizpaliks. Uzzinājām 
ka ļoti, ļoti pieprasīta ir pavāra profesija. 
Tas ir grūts darbs, labi apmaksāts, bet ļoti 
trūkst labu pavāru. Atpakaļceļš veda gar 
jūras krastu. Jūrā tik daudz gulbju! Marš-
ruts patiešām bija interesants. Jautri bija 
pastaigāt un parunāties ar klasesbiedriem. 
Vienkārši fantastiska diena! (Paldies	audzi-
nātājai	Ritai	Kariņai	 par	 skolēnu	 iespaidu	
apkopo	šanu).
	 Savu	iespaidu	stāsta	nobeigumā	5.b	kla-
se	 izsaka	 pateicību:	 -	Paldies visiem, kas 
šo dienu mums padarīja tik interesantu un 
izglītojošu.	 Paldies	 atsaucīgajiem	 iestāžu	
darbiniekiem,	 klašu	 audzinātājiem,	 skolo-
tājiem	 un	 aizrautīgajiem	 skolēniem.	 Tur-
pināsim	iepazīt	savu	pilsētu	arī	nākamgad,	
priecātos,	 ja	 kāds	 uzņēmums	 vai	 iestāde	
piedāvātu	skolēniem	to	iepazīt.

Inta Cirša

Skolēni izzinošajā ekskursijā iepazina Salacgrīvu - kopbilde pie Mantu kambara un 
Salacgrīvas muzeja

	 24.	 maijā	 Ainažu	 bibliotēkā	
notika	 tradicionālās	 Teātra	 die-
nas,	 lai	 veicinātu	 bērnos	 radošo	
iztēli	un	veidotu	interesi	par	teātra	
mākslu.	 Krišjāņa	 Valdemāra	 Ai-
nažu	 pamatskolas	 teātra	 pulciņš	
par	godu	Māmiņu	dienai	bija	 ie-
studējis	 Ināras	Šteinbergas	 ludzi-
ņu	 Kaķēna raizes,	 ko	 bibliotēkā	
noskatījās	 bērnudārza	 Randa	 sa-
gatavošanas	 grupas	 audzēkņi	 un	
audzinātājas.
	 Teatralizēta	darbība	ir	viens	no	

spilgtākajiem	līdzekļiem,	kas	vei-
do	bērna	estētisko	gaumi.	Teātris	
iedarbojas	 uz	 bērna	 fantāziju	 ar	
dažādiem	līdzekļiem	-	vārdu,	dar-
bību,	vizuālo	mākslu,	mūziku.	Te-
ātra	 rādīšana	 un	 skatīšanās	māca	
bērniem	būt	labsirdīgiem,	drosmī-
giem,	 izpalīdzīgiem.	 Noskatoties	
ludziņu,	 ko	 izrādīja	 skolas	 bērni,	
varēja	secināt,	ka	visi	vecāki	mīl	
savus	 bērnus	 un	 visi	 bērni	 mīl	
savas	māmiņas!	Kaķēna	 lomu	 ar	
lielu	atdevi	tēloja	Rinalds	Runcis,	

kurš	 izpelnījās	 skatītāju	 ovācijas	
un	 aplausus.	 Iestudējuma	 beigās	
kā	 īstā	 teātrī	 neizpalika	 ziedu	un	
dāvanu	pasniegšana.
	 Paldies	skolotājai	Laumai	Pri-
makinai	 par	 darbu,	 kas	 bērniem	
nesa	 prieku	 un	 neaizmirstamas	
emocijas!	Paldies	bērnudārza	au-
dzinātājām	 Gundegai	 un	 Ligitai	
par	sadarbību	un	jauki	pavadītiem	
brīžiem!

Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja

Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas teātra pulciņa iestudēto ludziņu Kaķēna raizes bibliotēkā noskatījās 
bērnudārza Randa sagatavošanas grupas audzēkņi un audzinātājas

Teātra dienas Ainažu bibliotēkā

	 Maijs	ir	aktīvas	rosības,	jaunas	
iedvesmas	un	cerību	laiks.	Laiks,	
kad	pavasaris	 top	 tā	pa	 īstam	re-
dzams	pirmo	ziedu	krāsu	košumā,	
plaukstošos	 pumpuros	 un	 arvien	
zaļākā	 zāles	 zaļumā,	 sadzirdams	
putnu	vīterošanas	 skanīgajā	prie-
kā	 un	 sasmaržojams	uzplaukuša-
jos	ziedos.	Vienā	no	šādām	maija	
pēcpusdienām	Ainažu	bibliotēkas	
lasītāju	 klubiņa	 Vārds dalībnieki	
tikās	ar	Salacgrīvas	novada	kārtī-
bas	nodaļas	kārtībniekiem	Gunitu	
Bisnieci	 un	 Didzi	 Žibalu.	 Viesi	
pastāstīja,	 kā	 tiek	 ievērota	 kārtī-
ba	mūsu	novadā,	 un	 atbildēja	 uz	
daudziem	klausītāju	jautājumiem.	
Viņi	 skaidroja,	 kā	 kārtībnieki,	
rūpējoties	 par	 novada	 sakoptību,	
uzrunā	 apkārtējo	māju	 un	 zemju	
īpašniekus	 ievērot	 Salacgrīvas	
novada	 domes	 saistošos	 noteiku-
mus.	 Sadarbojoties	 ar	 uzņēmē-

jiem	no	Korģenes,	tiek	sakārtotas	
aizaugušās	 pļavas	 un	 grāvmalas.	
Gunita	 un	 Didzis	 pastāstīja	 par	
noteikumiem,	 kas	 jāievēro	 saim-
niekiem,	 sabiedriskās	 vietās	 līdz	
ņemot	 suņus,	 ko	 darīt,	 sastopot	
pamestu	 dzīvnieku,	 lai	 ar	 savu	
rīcību	 tam	 neizdarītu	 pāri.	 Tiek	
veikti	reidi,	lai	atrisinātu	dažādus	
konfliktus	 starp	 iedzīvotājiem	un	
lai	 tie	 ievērotu	 kārtību	 sabiedris-
kās	vietās,	kā	arī	lai	novērstu	da-
žādas	nelikumības.
	 Pasākuma	 noslēgumā	 visi	 ti-
kām	 aicināti	 ievērot	 saistošo	 no-
teikumu	 prasības.	Kārtībnieki	 at-
gādināja,	 ka	 neievērošanas	 gadī-
jumā	vainīgās	personas	tiks	sauk-
tas	pie	administratīvās	atbildības.
	 Paldies	Gunitai	un	Didzim	par	
kārtību	un	drošību	mūsu	novadā!

Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja

Klubiņā Vārds tiekas 
ar Salacgrīvas novada 

kārtībniekiem

Ainažu bibliotēkā sākusies 
lasīšanas veicināšanas programma

BĒRNU UN JAUNIEŠU ŽŪRIJA 2016.
Gaidīsim čaklos žūrijas ekspertus bibliotēkā, 

lai katrā klašu grupā izvēlētos savas grāmatu kolekcijas.
Izpētiet kolekciju, piesakieties dalībai, lasiet, vērtējiet un piedalieties 

aizraujošās aktivitātēs un pasākumos mūsu bibliotēkā!
Gaidīsim arī vecākus, kuriem paredzēta sava žūrijas kolekcija! 

Jūnijā Ainažu bibliotēkā var aplūkot Tautas daiļamata meistara 
saulkrastieša Ziedoņa Skrīveļa un viņa skolnieces skultietes 

Astras Rudušas austos grīdceliņus jeb t.s. lupatu deķus, 
kā arī dreļļa rakstā austos lina dvieļus. 
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	 No	 1.	 jūnija	 ikviens	 salacgrī-
vietis,	 trešdienu	 rītos	 un	 vakaros	
var	sportot	Zvejnieku	parkā	kopā	
ar	Māri	Bergšteinu.	Par	šo	iespēju	
Māris	stāsta	tā:	- Katru trešdienas 
rītu un vakaru vadu āra treniņus 
fiziski nesagatavotiem cilvēkiem. 
Tie ir domāti ikvienam - jebkura 
vecuma, dzimuma, jebkuras fizis-
kās sagatavotības. Šī sportošana 
domāta kā tautas sports, sevis 
iekustināšana.  Zinu, ka pilsētā ir 
vairākas trenažieru zāles, notiek 
nodarbības aerobikā, kalanētikā, 
pilatēs un ir ārstnieciskā vingro-
šana. Šie treniņi ir tā visa apvie-
nojums, jo iesildoties nodarboja-
mies ar skriešanu, vieglatlētiku, 
iesildošajā daļā pēc skriešanas 
ir kaut kas līdzīgs ārstnieciskajai 
vingrošanai, dziļās muskulatūras 
nostiprināšana. Galvenajā daļā ir 
spēka vingrojumi,  sākumā bez in-
ventāra, tikai ar savu svaru, savā 
tempā, un beigās stiepšanās kā 
jebkurā treniņā.
	 Sportošana	 Zvejnieku	 parkā	
notiek	katru	trešdienu	pusseptiņos	
no	rīta	un	vakarā,	pagaidām	vienu	
reizi	 nedēļā.	 Ja	 cilvēku	 interese	
un	aktivitāte	būs	liela,	treniņi	no-
tiks	biežāk	 -	 divas	vai	 trīs	 reizes	
nedēļā.	 Treniņš	 notiek	 apmēram	
stundu	un	Māris	iesaka	rītos	pirms	

nākšanas	 sportot	 noteikti	 paēst	
brokastis.
	 Māris	 uz	 nodarbībām	 aicina	
ikvienu	 -	 var	 nākt	 bērni,	 vecāki	
un	 vecvecāki.	 Šis	 ir	 bezmaksas	
pasākums,	 iespēja	 pārbaudīt	 sevi	
un	 uzlabot	 savu	 fizisko	 formu.	
Nepieciešams	 ērts	 sporta	 tērps,	
apavi	 un	 līdzi	 paņemtais	 ūdens.	
Viņš	uzsver:	- Galvenais ir vēlme 
izkustēties. Mēģināsim jebkuros 
laikapstākļos trenēties ārā. Kā 
saka - nav nepiemērota laika, ir 
nepiemērots apģērbs.
	 Ja	cilvēki	izrādīs	interesi,	Mā-
ris	 ir	 gatavs	 sastādīt	 individuālo	
treniņu	 plānu.	 Tas	 arī	 viņam	 pa-
šam	 būtu	 interesanti	 un,	 izpildot	
sastādīto	vingrojumu	programmu,	
viņi	 gūtu	 prieku,	 jo	 līdz	 šim	pēc	
Sporta	 akadēmijas	 absolvēšanas	
viņš	 strādājis	 ar	fiziski	 sagatavo-
tiem	cilvēkiem.	
	 Māris	šobrīd	gatavojas	Latvijas	
Olimpiādei,	kas	šogad	notiks	Val-
mierā,	viņš	piedalīsies	sacensībās	
smaiļošanā.	 Māris	 ir	 apņēmības	
pilns	un	gaida	cilvēku	atbalstu	un	
interesi.	Viņaprāt	galvenais	ir	vēl-
me	 sportot	 un	 zināt,	 kad,	 kur	 un	
cikos	jābūt.	Tiekamies	Salacgrīvā,	
Zvejnieku	parka	stadionā	trešdie-
nu	rītos	un	vakaros	pusseptiņos!

Ilga Tiesnese

Salacgrīvā sporto

Salacgrīvas novada dome izsludina 
atklātu konkursu uz vakanto 

SALACGRĪVAS VIDUSSKOLAS DIREKTORA AMATU.
Konkursā var piedalīties jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu 
kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem un:
1. uz pretendentu neattiecas Izglītības likuma 50. pantā un Bērnu tiesību aizsardzības 
 likuma 72. panta 5. un 6. daļā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
2. pretendenta izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par 
 pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās 
 pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
3.  pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma 
 prasībām un vismaz vienu Eiropas Savienības oficiālo valodu profesionālajai 
 darbībai nepieciešamajā apjomā;
4.  pretendentam ir vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā un 
 izglītības vadības darbā;
5.  zināšanas vispārējās izglītības iestādes finansēšanas jautājumos.
Pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:
1.  motivēta pieteikuma vēstule;
2.  dzīves un iepriekšējās darba pieredzes apraksts (CV);
3.  izglītību, pieredzi un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas;
4.  vīzija par Salacgrīvas vidusskolas organizatoriskā darba attīstību, uzdevumiem un 
 prioritātēm (līdz divām A4 lapām datorrakstā).

Ar konkursa nolikumu var iepazīties www.salacgriva.lv vai Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, 
Klientu apkalpošanas centrā. Dokumentus iesniegt personiski Salacgrīvas novada 
domes Klientu apkalpošanas centrā vai pa pastu slēgtā aploksnē ar norādi Konkursam 
uz Salacgrīvas vidusskolas direktora amatu līdz 27. jūnija pulksten 18.

	 14.	 jūnijā	Salacgrīvā,	pie	vei-
kala	 top!	 piestāja	ASV	 2.	 kava-
lērijas	pulka	mācību	marša	Dra-
goon Ride II	kājnieku	kaujas	ma-
šīnas	 Stryker,	 militārās	 apvidus	
un	smagās	automašīnas,	kas	pēc	
tam	turpināja	ceļu	uz	Igauniju,	lai	
piedalītos	mācībās	Saber Strike.	
Salacgrīviešiem	 bija	 iespēja	 ap-
skatīt	 ASV,	 Vācijas	 un	 Latvijas	
militāro	tehniku.
	 Laukumā	pie	veikala	 top!	va-
rēja	 apskatīt	 arī	 Zemessardzes	
vietējā	 bataljona	 tehniku	 un	 ie-
pazīties	 ar	 studiju	 iespējām	Na-
cionālajā	 aizsardzības	 akadēmi-
jā	 (NAA)	 un	 dienesta	 iespējām	
Nacionālajos	 bruņotajos	 spēkos	

(NBS),	kas	šogad	profesionālajā	
dienestā	 pieņems	 700	 karavīru,	
120	no	viņiem	-	studijām	NAA.
	 Par	militārās	 tehnikas	mācību	
maršu	 pastāstīja	 NBS	 nodroši-
nājuma	 pavēlniecības	 pārvieto-
šanas	 koordinācijas	 centra	 ko-
mandieris,	 majors	 Didzis	 Vei-
denbaums:	 - Šodien šeit ir seši 
«Stryker» un divi skaisti lielga-
bali jeb ASV 2. kavalērijas pulks. 
Šī vienība pašlaik Ādažos trenē-
jas un pēc mēneša dosies uz savu 
dislokācijas vietu Vācijā. Cilvē-
ku interese par militāro tehniku 
vienmēr ir liela, jo to tuvumā ap-
skatīt nav iespējams bieži. Salac-
grīvā šajās dienās ir kā parādes 

laukumā svētku laikā - militārās 
kolonnas cauri pilsētai izbrauc 
ik pa laikam. Arī	 laikā,	 kad	Sa-
lacgrīvā	 varēja	 apskatīt	 militāro	
tehniku,	cauri	pilsētai	brauca	vēl	
viena	militārās	tehnikas	kolonna.		
	 Salacgrīviešu	 interese	 par	 at-
braucējiem	 bija	 ļoti	 liela,	mazie	
gribēja	visur	iekāpt,	uzkāpt,	visu	
aptaustīt,	pagrozīt	un	pamēģināt,	
savukārt	 lielie	 labprāt	 parunājās	
ar	karavīriem,	uzvilka	ekipējumu	
un	fotografējās,	gados	vecāki	vīri	
ar	 interesi	 apskatīja	 atbraukušo	
tehniku	un	salīdzināja	to	militāro	
tehniku,	kas	redzēta	viņu	armijas	
laikos.

Ilga Tiesnese

Mācību marša Dragoon Ride II 
pietura Salacgrīvā

ikru	 iegūšanai.	 Iestājoties	 siltam	
un	 piemērotam	 laikam,	 pavasarī	
izšķīlušies	 mazie	 nēģīši	 palaisti	
atpakaļ	Salacas	upē.
	 Nēģu	 kāpuru	 izlaišanu	 upē	
veica	Salacgrīvas	novada	domes	
un	 zivju	 audzētavas	 Kārļi	 dar-
binieki.	 Pēc	 satikšanās	 Staicelē	
novada	 kārtībnieku	 transportā	
iecēla	 vienu	 konteineru	 ar	 nēģu	
kāpuriem,	 lai	 dotos	 gar	 Salacu	
uz	Salacgrīvas	pusi,	bet	otrs	pa-

lika	Kārļu	 transportā,	 kas	 devās	
pretējā	 virzienā.	 Tas	 tāpēc,	 lai	
samazinātu	 laiku,	 kas	 kāpuriem	
jāpavada	mazajos	konteineros.
	 Pēc	 četriem	gadiem	nēģu	 kā-
puri	 būs	 izauguši	 par	 kārtīgiem	
nēģiem	 un	 dosies	 jūrā	 baroties,	
lai	vēl	pēc	pāris	gadiem	atgriez-
tos	upē	uz	nārstu.

Solvita Kukanovska,
projektu koordinatore

Nēģu kāpuri sāk savu ceļu lielajā dzīvē

31. maijā 
Salacā 
ielaisti 

2 miljoni 
nēģu kāpuru

	 18.	maijā	ar	Salacgrīvas	novada	domes	lēmumu	
Nr.	219	Par aktualizētā Salacgrīvas novada attīstī-
bas programmas 2015. - 2021. gadam rīcības plāna 
2016. - 2021. gadam un investīciju plāna 2016. -  
2018. gadam apstiprināšanu	(protokols	Nr.	6;	25.§)	
aktualizēts	 Salacgrīvas	 novada	 attīstības	 program-
mas	 2015.	 -	 2021.	 gadam	 rīcības	 plāns	 (2016.	 -	 

2021.)	un	investīciju	plāns	(2016.	-	2018.	gadam).
	 Ar	aktualizētajiem	plānošanas	dokumentiem	sa-
biedrība	 var	 iepazīties	 Salacgrīvas	 novada	 domes	
interneta	 vietnē	www.salacgriva.lv	 sadaļā	Teritori-
jas plānošana	vai	Salacgrīvas	novada	domē	Smilšu	
ielā	9,	Salacgrīvā	tās	darba	laikā.

Vineta Krūze, teritorijas plānotāja 

Aktualizēts rīcības un investīciju plāns

	 Jau	 otro	 gadu	 pēc	 kārtas	 Sa-
lacgrīvas	novada	dome	organizē-
ja	nēģu	kāpuru	ielaišanu	Salacas	
upes	 posmos	 no	 Rozēniem	 līdz	
Mērniekiem	 un	 no	 Mazsalacas	
līdz	Iģei,	kur	dabiskā	ceļā	 izšķī-
lušos	 mazuļu	 koncentrācija	 nav	
tik	liela.	
	 Finansējums	 nēģu	 kāpuru	
izaudzēšanai	 iegūts,	 startējot	
Zivju	 fonda	 izsludinātajā	 pro-
jektu	 konkursā.	Kopējās	 projek-
ta	izmaksas	-	3630	eiro,	no	tiem	 
3160	eiro	 -	Zivju	 fonda	finansē-
jums.
	 Pērnruden	 uz	 Salacas	 tačiem	
zvejojošie	 nēģu	 zvejnieki	 par	
simbolisku	 samaksu	 Pārtikas	
drošības,	dzīvnieku	veselības	un	
vides	 zinātniskajam	 institūtam	
BIOR	nodeva	70	kg	vaislas	nēģu	

Iespēju nofotografēties kopā ar ASV karavīriem izmantoja daudzi salacgrīvieši

http://www.salacgriva.lv
http://www.salacgriva.lv
http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/index.php?text_id=32793
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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.

JŪRAS SVĒTKI 

   2016.gada

       9.jūlijā

SALACGRĪVĀ

SACENSĪBAS OSTMALĀ
9:30  smaiļošana
11:00  glābšanas riņķa mešana ūdenī
SACENSĪBAS STADIONĀ
10:00  basketbols  – hokeja laukumā
11:00  volejbols 4:4 – hokeja laukumā
13:00  sviedlīnes un zvejnieku zābaka mešana – 
             futbola laukumā

ZVEJNIEKU PARKA ESTRĀDĒ

20:00   KONCERTS «PAR MUMS PAŠIEM» 
Piedalās IEVA KERĒVICA, JĀNIS AIŠPURS 

un  Nacionālā teātra aktieri 
MARIJA BĒRZIŅA un AINĀRS ANČEVSKIS 

21:30 BALLE 
Spēlēs grupas: APVEDCEĻŠ, DAKOTA 

 un  DJ Matthew Nagle

24:00 SVĒTKU 
UGUŅOŠANA

23:00 LOTERIJA !!! – ieejas biļetes piedalās loterijā. Balvās: divritenis no SIA “Baltic Forest “, konkurss par 2 ieejas biļetēm uz festivālu POSITIVUS
Ieeja uz vakara pasākumu 5,00€ no plkst 18:00. Pensionāriem (uzrādot apliecības) un bērniem līdz skolas vecumam – 3,00 €, bērniem, jaunākiem par 3 gadiem – bez maksas.

Pasākumā neielaidīs ar dzērieniem stikla tarā!!!

NO 10:00 – 15:00 
VIZINĀŠANĀS JŪRĀ 
AR ZVEJNIEKU LAIVĀM
Maksa  3,00 €, bērniem no 3–10 gadiem, 
invalīdiem un pensionāriem (uzrādot apliecību) 1,00 €

JAHTU OSTAS LAUKUMĀ 
Zivju, mājražojumu un amatniecības preču tirgošana 

12:00 SVĒTKU ATKLĀŠANA
     Muzicēs NORMUNDS ĶIETIS un INITA ĀBOLIŅA.

     Dejos jauniešu deju kolektīvi RANDA un SKULTE.

     Ar jokiem visus izklaidēs  komiķis 
     MAKSIMS TRIVAŠKEVIČS. 
     

     Grupa TĒVA NAMS un ansamblis DZIEDĀTPRIEKS.

     PIRĀTU DESANTS no Mellsila iepazīstinās 
     ar pirātu paražām un attiecībām uz kuģa, 
     mācīs pirātu rotaļas, būs sadziedāšanās 
     ar publiku un veiklības pārbaudes  bērniem.

     INGRĪDAS ŽAGATAS keramikas darbnīca – 
     iespēja katram iemēģināt podnieka ripu.

     Piepūšamās atrakcijas bērniem.

     Lašu zupas baudīšana.

PĻAVIŅĀ PIE JAHTU OSTAS
Spēka un veiklības pārbaudes īstajiem vīriem – 
kannu turēšana, auto vilkšana, šautriņu mešana, 
un vēl…

PĻAVIŅĀ PIE KULTŪRAS NAMA
Radošās darbnīcas bērniem –
zivju apgleznošana un citas darbošanās.

NĀC UN PIESAKIES ARĪ TU!
Gaidām jūs mūsu skolas lietvedībā (109. kabinetā) ar dokumentiem. Lūgums dokumentus iesniegt līdz 30. jūnijam. 

Detalizētāka informācija skolas mājaslapā www.salacskola.lv. 
Meklē Salacgrīvas vidusskolas profilu arī draugiem.lv un pievienojies!

SALACGRĪVAS VIDUSSKOLA - SKOLA TAVAI IZAUGSMEI!

Mēs piedāvājam:
 pamatskolas izglītības programmu;
 programmas bērniem un jauniešiem 
 ar mācīšanās traucējumiem;
 vispārizglītojošās vidējās izglītības programmu;
 profesionālās pilnveides izglītības programmu 
 Uzņēmējdarbības pamati;
 matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 
 programmu vidusskolā. 

SALACGRĪVAS
VIDUSSKOLA

aicina atraktīvus, mācīties 
un sportot gribošus jauniešus 

sākt mācības Salacgrīvas vidusskolā 
2016./2017. mācību gadā!

Nodrošinām:
 naktsmītnes mūsdienīgā dienesta viesnīcā;
 kvalitatīvu un lētu ēdināšanu skolas ēdnīcā 
 (ar pašvaldības dotāciju!);
 gardas un lētas maltītes skolas kafejnīcā;
 mācības augsti kvalificētu pedagogu vadībā;
 perspektīvu izglītības ieguvi mūsdienīgās telpās;
 plašāko interešu izglītības pulciņu piedāvājumu novadā;
 daudzpusīgas iespējas sportā, mūzikā un mākslā.

Jūlijs BIBLIOTĒKĀS
Datums Pasākums Vieta
Jūlijā Agņa	Šmita	un	Marikas	Eglītes	fotoizstāde	

Dabas filozofija
Tūjas	
bibliotēkā

Jūlijā Agņa	Šmita	fotoizstāde	Priekšmetu 
filozofija

Tūjas	Zinību	
centrā

Jūlijā Pastāvīga	izstāde	Fotoreportāža par Tūjas 
bibliotēkas pasākumiem 2015/2016

Tūjas	
bibliotēkā

Jūlijā Izstāde,	veltīta	Ainažu	pilsētas	90.	jubilejai Ainažu	
bibliotēkā

Jūlijā Literatūras	 izstādes,	 veltītas	 rakstnieku	
jubilejām

Salacgrīvas	
bibliotēkā

Jūlijā Grāmatu	izstāde	Rakstnieki - jubilāri Korģenes	
bibliotēkā

Liepupes tautas namā
l	 Dignas	Čuikovas	gleznu	izstāde	Sentimentālas bildes	pasteļtehnikā
l	 Fotokonkursa	Skaņa	darbu	izstāde
Izstādes	apskatāmas	darbdienās	no	plkst.	8	līdz	17

2.VII   Birzgaiļos	biedrības	Vāgūzis	zālē	Penkules	kultūras	nama	
	 	 	 	 amatierteātra	izrāde	pieaugušajiem	-	Berijs	Kreitons	
    Dubults neplīst.	Izrādes	laikā	uz	skatuves	smēķē.	Ieeja	brīva

2.VII		 	 Liepupes	pagastā	Salacgrīvas	novada	senioru	svētki	
    Satiksimies Liepupē!
   13.30	 Liepupes	baznīcā	atkalredzēšanās,	sasveicināšanās,	
	 	 	 	 svētku	atklāšana.	Vīru	vokālā	ansambļa	Arājs koncerts	
	 	 	 	 (vadītāja	Māra	Skride)
   14.30 - 16.30	Liepupes	vidusskolā	aktivitātes	skolā	un	sporta	
	 	 	 	 laukumos:	valša	konkurss	(Jānis	Trezuns),	
	 	 	 	 dambretes	ātrspēles	turnīrs	(Kārlis	Ozols	),	stafetes	u.c.	
	 	 	 	 sportiskas	aktivitātes	(Mārīte	Sakārne).	
	 	 	 	 Valša	konkursam	un	dambretei	pieteikšanās	uz	vietas.	
	 	 	 	 Sportisko	aktivitāšu	komandas	pieteikt	līdz	27.	jūnijam	
	 	 	 	 pie	koordinatores	Marijas	Šakeles,	tālr.	29646675
   16.30	 Duntes	Birzgaiļos	pusdienas
   17.30	 Minhauzena	muzeja	apmeklējums	un	pastaigas
	 	 	 Senioru	svētku	koordinatori:	Mārīte	Mežgaile,	tālr.	26203210,	
	 	 	 Andris	Zunde,	tālr.	64023932
   19.00	 Liepupes	pilskalnā	deju	lielkoncerts	
    Pēterdienas danču svētki. Piedalās	Liepupes	tautas	nama	
	 	 	 	 deju	kolektīvi,	kā	arī	draugu	kolektīvi	no	visas	Latvijas.	
	 	 	 	 Koncerta	mākslinieciskais	vadītājs	-	Jānis	Trezuns
   21.00 zaļumballe.	Muzicēs	kapela	Labi, ka tā	un	
	 	 	 	 grupa	Trešā brigāde.	Ieeja	brīva.

30. jūnijā no 10.00 līdz 13.00 
Salacgrīvas kultūras namā 

DONORU DIENA.

	 Vai	esat	redzējuši,	kā	rudzi	zied?	Rudzi	ir	sveš-
apputes	augi,	tos	apputeksnē	vējš.	Zied	tie	agrās	rīta	
stundās	siltā,	saulainā	laikā.	Gaiss	rīta	saulē	sasilst	
un	ceļas	uz	augšu.	Līgojas	 rudzu	druva,	atvirpuļo	

Jubilāriem

pelēks	putekšņu	mākonītis,	tas	ir	auglības	mākonī-
tis.	Maiga	vēja	pūsma,	un	viss,	vasara	briest...
	 Ir	 gada	 gaišākais,	 smaržīgākais	 un	 skaistākais	
laiks	-	saulgrieži.	Tieši	tagad	daba	ir	pilnbriedā	un	
gatava	mums	dāvāt	visu	labāko,	ko	sarūpējusi!	Lai	
izdodas	priecāties,	meklēt,	atrast	un	svinēt!
	 ...	es	gribu	būt	vasaras	vidū,	kur	vīgriezes	smar-
žo	un	madaras	plaukst,	kur	taureņi	sadodas	spārnos	
un	dejo,	līdz	rīta	saulīte	aust...
 Sveicam!

http://www.salacskola.lv

