2016. gada
8. jūlijs
Nr. 7 (85)
Salacgrīvas novada
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Novada
senioru svētki

2. jūlijā Salacgrīvas novadā svinēja
senioru svētkus. Katru gadu tie notiek
citā vietā, šoreiz Liepupē. Svētkus atklāja
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
Dagnis Straubergs, sacīdams: - Vakar,
braucot uz Latvijas Olimpiādi Valmierā,
atcerējos augstskolā mācīto, ka nams - tā
nav ēka, bet tas ir pavards. Nams ir vieta,
kur sanāk visa saime kopā. Pie pavarda netrūkst ne siltuma, ne mīļu cilvēku.
Šodien mēs esam Liepupē un liepupieši
mūs aicina savā namā - šobrīd dievnamā,
vēlāk Liepupes vidusskolā, tad pie Lijas
Jokstes «Birzgaiļos», Minhauzena muižā un vakarā pilskalnā. Visus jūs sirsnīgi sveicot svētkos, saku siltu paldies par
to, ka esat enerģiski un aktīvi un mums,
nākamajām paaudzēm, vēl daudz no jums
jāmācās. Tādi arī palieciet, jūs mums
esat vajadzīgi. Paldies Liepupes nama
saimniekiem par iespēju būt šeit un svinēt
svētkus kopā! Apsveikuma vārdus novada senioriem svētkos sacīja arī Liepupes
pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Ilgavīzis, sociālās aprūpes un rehabilitācijas
kūrortviesnīcas Brīze pārstāve Ligita Jirgensone un novada pensionāru biedrības
vadītāja Aija Kirhenšteine. Viņa sveica
visus svētkos un solīja, ka tie būs brīnišķīgi. - Mēs visi esam atbraukuši ar labu
garastāvokli un mums jāizpilda tas, ko
sarūpējuši svētku rīkotāji. Aktīvi dejosim,
sportosim un atpūtīsimies! Liels paldies
Mārītei Mežgailei, Andrim Zundem un
viņu čaklajiem palīgiem. Kustēsimies līdz
galam! - viņa mundri aicināja.
Pensionāri no Ainažiem ciemakukulī bija atveduši svētku kliņģeri, un Aija

Šmite teica: - Vienu reizi gadā, saules
pilnbriedā, mēs, baltās ābeles un stiprie vecie ozoli, esam kopā vienā saimē.
Skaisti, ka tas šoreiz notiek Liepupē. Īstu
svētku noskaņu klātesošajiem uzbūra vīru
ansamblis Arājs, viņu brīnišķīgā vadītāja
Māra Skride un komponists Ventis Zilberts.Viņa Salacgrīvas novada senioriem
vēlēja saulainas dienas, lai ir saticība,
gudri un darbīgi mazbērni un veselība, tāpat pateicās par iespēju dziedāt Liepupes
baznīcā šādos svētkos. - Lai mūsu dziesmas ievada jūs skaistajā dienā, mums ir
gods jums dziedāt!
Kad dziesmas bija izskanējušas un
aplausi rimuši, Liepupes tautas nama
vadītājs A. Zunde iepazīstināja ar dienas
programmu. Visi tika mīļi aicināti uz valša konkursu, sportiskām un dambretes sacensībām Liepupes vidusskolā. Tie, kuri
nevēlējās tik aktīvi kustēties, tika aicināti
uz Penkules teātra izrādi un pusdienām
Duntes Birzgaiļos. Vēl bija iecerēts Minhauzena muzeja apmeklējums un vakarā
Liepupes pilskalnā Pēterdienas danču
svētki.
A. Zunde pastāstīja, ka šoreiz bija nolemts apvienot divus svētkus - novada
senioru un Pēterdienas danču svētkus.
- Salikām kopā divus budžetus, tā varam
izdarīt vairāk. Paldies svētku orgkomitejai - tās vadītājai M. Mežgailei un viņas
palīgiem Marijai Šakelei, Ilzei Ķeberei
un Rūtai Krauklei. Bez šīm dāmām ir vēl
kuratori pie katra no četriem autobusiem,
skolā darbojas Mārīte Sakārne, Jānis Trezuns, Kārlis Ozols, tad vēl pilskalnā visi
tehniskie darbinieki - Guntis Sakārnis,

Ainažnieki atbraukuši uz novada senioru svētkiem ar labiem vārdiem un gardu kliņģeri

Valša sacensībās netrūka ne dejotāju, ne skatītāju!

Salacgrīvas novada senioru svētkos Liepupes baznīcā brīvu vietu nebija un vīru ansambļa Arājs koncertu visi klausījās ar lielu sajūsmu

Andris Baumanis, Nauris Kols, «Birzgaiļos» ir Lija Jokste… Svētku organizēšanā
iesaistīts viss Liepupes “zieds”! Reti kad
esam iesaistījuši tik daudz pagasta ļaužu
pasākuma rīkošanā, bet kopībā ir spēks.
Jūtos vareni, no visām pusēm parādās
cilvēki, par kuriem nemaz nezināju, un
visi ir gatavi palīdzēt. Paldies viņiem par
to! - priecājās tautas nama vadītājs.
Pēc pārbrauciena un neilgas gatavošanās Liepupes vidusskolas aktu zālē
sākās valša konkurss, kurā piedalījās
astoņi pāri, un sacensības dambretē. Visjautrākās un atraktīvākās bija sportiskās
aktivitātes. Astoņas Salacgrīvas novada
senioru komandas piedalījās sacensībās
ar nosaukumiem Lidmašīnas, Veiklais lējējs - lasītājs, Grābšana ar grābekli un
daudzās citās. Pēc sportiskajām aktivitātēm seniorus Birzgaiļos gaidīja sātīgas
pusdienas un pēc tam - Minhauzena muzeja apmeklējums.
Vakarā svētki pārcēlās uz Liepupes
pilskalnu un turpinājās deju lielkoncertā
Pēterdienas danču svētki. Uz skatuves
kāpa Liepupes tautas nama dejotāji, kā
arī viņu draugu kolektīvi no visas Latvijas. Koncerta mākslinieciskais vadītājs J. Trezuns. Neskatoties uz garo un sportiski aktīvo dienu, seniori zaļumballē atpūtās kopā ar kapelu Labi, ka tā un grupu
Trešā brigāde.
Paldies liepupiešiem par brīnišķīgajiem svētkiem!
Ilga Tiesnese
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Pieejams
atbalsts
jaunajiem
lauksaimniekiem
Lauku atbalsta dienests (LAD) no
25. jūlija līdz 24. augustam izsludina
projektu iesniegumu pieņemšanu Lauku
saimniecību un uzņēmējdarbības attīstības apakšpasākumā Atbalsts jaunajiem
lauksaimniekiem. Apakšpasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības
darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā, atbalstot gados jaunus
cilvēkus, kuri saimniecības vadītāja statusā pirmo reizi dibina ekonomiski dzīvotspējīgu saimniecību, lai ražotu lauksaimniecības produkciju vai savā īpašumā pārņemtu esošu saimniecību.
Otrās kārtas pieejamais publiskais
finansējums apakšpasākumā Atbalsts
jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai ir 8 000 000 eiro, kas
sadalīts, ievērojot reģionalizācijas principu.
Projekta iesnieguma veidlapa un detalizētāki pasākuma nosacījumi pieejami
mājaslapas www.lad.gov.lv sadaļā Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas.
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS) vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi
LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs. Aicinām lauksaimniekus iesniegt
pieteikumus EPS!

Par novadā aktuālāko stāsta Salacgrīvas
novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs.
l Aktīvi sadarbojoties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju
(VARAM), Latvijas Pašvaldību savienību,
Piekrastes pašvaldību apvienības valde
un 17 piekrastes pašvaldības ir izstrādājušas valsts ilgtermiņa tematisku plānojumu
Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai. Šī plāna realizācijai ir
nepieciešams 131 miljons eiro. Piekrastes
plānojuma izstrādes mērķis ir veicināt Baltijas jūras Latvijas piekrastes kā saimnieciski aktīvas un kvalitatīvas dzīves, kultūrvides un rekreācijas telpas attīstību, attīstības intereses līdzsvarojot ar dabas un vides
aizsardzības prasībām. Vienots piekrastes
publiskās infrastruktūras tīkls ir nepieciešams, lai uzlabotu sabiedrības piekļuvi
piekrastes dabas un kultūras mantojumam,
mazinot slodzi uz piekrastes ekosistēmām
un veicinot vienotā piekrastes dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu un potenciāla
izmantošanu. Tas radīs priekšnoteikumus
uzņēmējdarbības un vienota piekrastes
tūrisma produkta attīstīšanai un mārketingam. VARAM mājaslapā ir iespējams iepazīties ar izstrādāto plānojuma projektu un
uzzināt, kurā vietā kas tiek plānots. Uzskatu, ka piekraste ir viena no tām teritorijām,
kurās ir vērts investēt un no kurām nākotnē
varētu būt vislielākā atdeve. Kad tas ir izdarīts, tad var atbalstīt reģionus, kuri attīstās lēnāk un kam ir nepieciešamas lielākas
dotācijas. Ir jāattīsta tautsaimniecība reģionos, kur tas ir iespējams! Kā piemēru varu
minēt, ka viena no prioritātēm šajā projektā
ir ceļš P12 Korģene - Salacgrīva. Šāds projekts ir pirmais Latvijā, nevienā nozarē un
sfērā tāds vēl nav izstrādāts.
l Steidzami jārisina jautājums par trases
Rail Baltica novietojumu mūsu novadā.
Skumji bija secināt, ka gadu ilgais novada
iedzīvotāju izveidotās darba grupas, domes
speciālistu un Rail Baltica projektētāju
darbs optimālākā trases novietojuma plānošanā ir bijis veltīgs. Pirms Jāņiem Salacgrīvā notikušajā publiskajā informatīvajā
sanāksmē nolēma, ka tiks sagatavoti visi
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Darbi Liepupes pagastā

30. jūnijā Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs kopā ar
Liepupes pagasta pārvaldnieku Aivaru Ilgavīzi apsekoja Liepupes pagasta teritoriju,
lai apskatītos, kas izdarīts, un konstatētu vēl
darāmo.
Pirmā pieturas vieta bija Liepupes
ciems, pārupe, kur jūnija beigās notika iedzīvotāju saimniecību pieslēgšana pie jaunā ūdensvada. Vairāk nekā 30 Pārupes ielas mājsaimniecību tagad saņem ūdeni no
jaunā Liepupes urbuma, kas izbūvēts, reali
zējot ūdenssaimniecības pirmo projektu
2010. gadā. Šie darbi veikti no pašvaldības
budžeta, atvēlot tiem 22 000 eiro. SIA Salacgrīvas ūdens vadītājs Kaspars Krūmiņš
stāsta: - Ūdens tiek piegādāts no jaunā pieslēguma, tikai pa vecajām caurulēm. Vienā
ielas pusē ir jauni ūdensvadi, otrā - vecie.
Pieslēguma vietai vēl vajadzīga labiekārtošana. Arī Pārupes ielā jāveic labiekārtošanas darbi un jālemj, ko darīt ar veco
sūkņa māju, kas nu vairs nav vajadzīga.
Starpgabals no mājām līdz ceļam ir pašvaldības īpašums - parks. Ūdens no vecā
urbuma bija sliktas kvalitātes. Novada domes priekšsēdētājs uzsver: - Tagad ūdens ir
kvalitatīvāks, tas labāks veselībai un videi.
Mazāk būs nepieciešami sadzīves ķīmijas
līdzekļi, tie nenonāks attīrīšanas iekārtās
un vidē. Mēs turpinām par pašvaldības līdzekļiem attīstīt ūdenssaimniecības sistēmu
un tīklus novadā - Aizsaules ielā Ainažos,
tagad Pārupes ielā Liepupē.
Nākamā apskates vieta ir izveidotais
pludmales volejbola laukums pie Liepupes
vidusskolas. Agrāk bija viens laukums, tagad izbūvēti noteikumiem atbilstoši divi
smilšu volejbola laukumi, uzlikta sēta, ierīkota drenāža. Šis ir Jūrkantes projekts Spē-

lēsim volejbolu, kas realizēts ar pašvaldības
līdzfinansējumu. Tagad laukumi aktīvi tiek
izmantoti un šobrīd Liepupē notiek Zvejnieku parka organizētais pludmales volejbola turnīrs, uz kuru spēlētāji ierodas no dažādām Latvijas vietām. Projekta kopējās izmaksas - aptuveni 17 000 eiro, darbus veica
Aivars Ilgavīzis. - Liels prieks, ka laukums
tiek izmantots. Ļoti svarīgi ir uzbūvēt un
praktiski to izmantot, ne tikai lepoties, sacīja D. Straubergs.
Pie Liepupes vidusskolas pašvaldības
vadītājs un pagasta pārvaldnieks apsprieda
bruģēta gājēju celiņa tālāku izbūvi pa Liepu
ielu līdz skolai un autobusa pieturai, kā arī
autostāvvietas izveidi pie vidusskolas. Viņi
uzskata, ka ir vajadzīga jauna autobusa pietura un trotuārs jāizveido līdz tai, turklāt uz
autoceļa jābūt gājēju pārejai.
Tika apsekots ceļš Pīlāgi - Saulītes, par
kura slikto kvalitāti bija sūdzējušies liep
upieši. Izbraucot šo ceļu, domes amatpersonas secināja, ka šobrīd brauktuves kvalitāte
ir laba, ceļa sakārtošanas darbi turpināsies.
Jūlijā ceļu uzturētājs veiks grāvju attīrīšanu
no krūmiem un greiderēšanu, bet līdz gada
beigām ceļu greiderēs vēl vismaz divas reizes.
Tūjas zinību centrā pašvaldības vadītājs un pagasta pārvaldnieks tikās ar Tūjas
bibliotēkas vadītāju Zeltīti Milleri un Tūjas
ciema vecāko Rūtu Kalniņu. Šobrīd divas
pašvaldības iestādes - zinību centrs un bibliotēka - atrodas divās dažādās vietās. Ir
jārod risinājums, kā bibliotēku no daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa pārcelt uz Zinību
centru, lai abi būtu zem viena jumta. Tūjas bibliotēkas vadītājai ir divi ieteikumi.
Viens - iegādājoties pašvaldības īpašumā
2. stāva dzīvokļus un uzceļot nelielu piebū-

Par novadā notiekošo

iespējamie argumenti, lai trases novietojums būtu C5, kāds bija kopīgi izstrādātais
un divu pašvaldību deputātu atbalstītais variants. Ar Satiksmes ministrijas pārstāvjiem
esam vienojušies, ka Ministru kabinetā tiks
iesniegti divi iespējamie trases novietojuma varianti. Šajā gadījumā nedrīkst skatīties tikai no vienas, no Natura 2000, puses,
bet ir jāredz uzņēmējdarbības, zemniecības
nākotnes attīstības iespējas novadā.
l Novadā aktīvi sakārtojam ceļus. Notiek
Transporta ielas visā tās garumā un Sēņu
ielas Svētciemā tehniskā projekta izstrāde.
Šo ielu infrastruktūras sakārtošana notiks
ES Kohēzijas fonda projektā Transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība
aktivitātē 3.3.1. Diemžēl Ķēniņu ceļš jeb
iela projektu konkursā atbalstu neguva, tās
asfaltēšanai pašvaldība jūnija domes sēdē
piešķīra 40 000 eiro.
l Tūlīt būs pabeigta Valmieras ielas rekonstrukcija. Iela ir noasfaltēta, tai izveidota un nobruģēta ietve, atjaunots apgaismojums, sakārtota novadgrāvju sistēma.
l Šogad plānots pabeigt veloceliņu Kuivižos - tas būs līdz autobusa pieturai pie Kuivižu veikala.
l Ar Satiksmes ministrijas pārstāvjiem ir
pārrunāta Via Baltica posma katoļu baznīca - Zvejnieku parks sakārtošana Salac
grīvā. Tā plānota 2018. gadā. Projekts būs
komplicēts, jo ceļš jāizveido atbilstoši mūsdienu prasībām. Zinot to, ka būs ceļa kapitālrekonstrukcija, nekas nav darīts ietvju
un nobrauktuvju sakārtošanā. Bet pilsētā
turpināsim autoceļu neskarošo ietvju un
nobrauktuvju sakārtošanu. Kopā ar ekspertiem ir apzinātas vietas pilsētā, pie kurām ir
apgrūtināta piekļuve cilvēkiem ratiņkrēslā
un vecākiem ar bērnu ratiņiem. Finansējums ir piešķirts, tūlīt pēc iepirkuma rezultātu apstiprināšanas notiks labiekārtošanas
darbi.
l Šajā gadā pietiekami daudz līdzekļu atvēlēts pludmaļu sakārtošanā. Ainažos un
Salacgrīvā notiek laipu atjaunošana, lēzenākajās vietās liekam bruģi, citās - laipas ar
metāla konstrukciju, Tūjā iekārtotas divas
noejas. Šie darbi tiek veikti par pašvaldības
budžeta līdzekļiem.

Ir izsludināta cenu aptauja par sen gaidīto Zvejnieku parka estrādes remontu.
Tas sadalīts vairākos posmos. Vispirms
veiksim stikla un finiera daļu nomaiņu, pēc
tam plānojam nokrāsot trepes un veikt vēl
dažus kosmētiskus uzlabojumus. Ir jādomā, ko darīt šajā ēkā, kā izmantot esošās
telpas. Estrādi esam apsekojuši, un ēka ir
ļoti kapitāla būve - izturīga, unikāla no inženiertehniskā viedokļa ar vienlaidus betonējumu. Nezinu, kur vēl Latvijā tāda ir. Virsējā pārsedze - jumts - ir unikāla enkurotā
vienlaidus betona konstrukcija, ļoti izturīga
un stila ziņā pietiekami interesanta. Manā
skatījumā, jaukt nost to nedrīkst. Ir jāsakārto un jāizmanto.
l Liepupē pārupē pabeigta ūdensvada
izbūve. Iedzīvotāji saņem kvalitatīvu dzeramo ūdeni. Pašvaldība piešķīrusi šiem
darbiem finansējumu, jo projektā to izdarīt
nebija iespējams.
l Jūlija beigās vai augusta sākumā veiksim iedzīvotāju anketēšanu par Tūjas steķi.
Vēlamies uzzināt viņu viedokļus un apzināt
vēlmes, kādam tam būtu jāizskatās un kam
tur jābūt.
l Lai sakārtotu veloceliņus novadā, pašvaldība vēlas pārņemt savā īpašumā paralēlo autoceļu Svētciems - Šķisterciems
jeb vecās Tallinas šosejas dubultjoslu. Tad
varētu atjaunot velobraukšanu gandrīz līdz
Vitrupes stāvlaukumam un veloceliņš atbilstu Eiropas Savienības prasībām.
l Ir izsludināts iepirkums stāvlaukuma būvei pie bijušās Korģenes skolas, kur šobrīd
atrodas bibliotēka, pirmsskolas izglītības
iestāde, feldšeru vecmāšu punkts, frizētava
un biedrība Mēs Korģenei.
l Kopā ar Salacgrīvas ostas pārvaldi izveidota darba grupa, kas izstrādā jaunu ostas
ēkas programmu. Ēka varētu atrasties Jahtu
laukumā, tā būs divos līmeņos, pieejama
no upes un virszemes. Tajā būs vieta Tūrisma informācijas centram, jahtotājiem
un novada viesiem. Ēkas būvniecībai tiks
izmantots Eiropas Savienības finansējums.
Kamēr nav skaidrības, kurā vietā un kāda
izskatīsies plānotā Jahtu ostas ēka, nekādi
turpmāki labiekārtošanas darbi Jahtu laukumā nenotiks.
l

vi, iespējams paplašināt esošās telpas, otrs uz turpat esošās pašvaldības zemes var būvēt jaunu ēku. Lai risinātu šo jautājumu,
pašvaldībā ir izveidota darba grupa, kuras
uzdevums būs veikt aprēķinus un apzināt,
cik izmaksātu vienas vai otras ieceres realizācija. Ir jātiek skaidrībā, kas ir lietderīgāk
un racionālāk. Jaunas ēkas būvniecība varētu izmaksāt 250 - 300 tūkstošus eiro. Nākamajā gadā Tūjas bibliotēkai būs 70 gadu,
tad varētu būt jaunas telpas Tūjas zinību
centram un bibliotēkai.
Pēc tam D. Straubergs un A. Ilgavīzis
apskatīja izveidotās noejas lūdz jūrai Tūjā,
Lembužu ciema Priedkalnos, kur ir uzstādīts pašvaldības atkritumu konteiners,
norādes zīme par noeju un tiltiņš pār grāvi, turklāt celiņam uzbērts grants segums.
Palicis atklāts jautājums par pakāpiena vai
laipas izveidi uz celiņa. Pie Ieviņu noejas
arī ir uzstādīts pašvaldības atkritumu konteiners un norādes zīme Gājēju ceļš. Pati
eja līdz jūrai šaura, jo kaimiņu saaugušie
skujeņi ir sakuplojuši. Pagasta pārvaldnieks ir apņēmies aprunāties ar noejas
kaimiņiem, vai būtu iespējama skujeņu apzāģēšana. Trepītes gan šajā noejā vēl nav.
Labiekārtošanas darbus šajās noejās veikusi pašvaldība.
Pašvaldības vadītājs un pārvaldnieks izbrauca Liedaga ielu, lai paskatītos, kur tajā
līdz Bērzu ielai ir plānots ierīkot apgaismojumu un veikt asfalta virsmas apstrādi,
izņemot to posmu, kur jau ir uzliets labais
asfalts.
Šādus izbraukumus un tikšanās ar ciemu vecākajiem pašvaldības vadītājs plāno
veikt arī turpmāk.
Ilga Tiesnese

Plānojam turpināt Rīgas ielas rekonstrukciju līdz Tūrisma informācijas centram
un bibliotēkai, mainīsim asfalta segumu un
veiksim apkārtnes labiekārtošanu.
l Ceram, ka līdz mācību gada sākumam
pagūsim veikt gājēju ielas rekonstrukciju
no Ostas ielas krustojuma līdz Salacgrīvas
vidusskolai.
l Strādājam pie tā, lai burāšana tiktu iekļauta Limbažu un Salacgrīvas novada
sporta skolā kā mācību programma. Iepriekšējā Latvijas Olimpiādē mūsu burātājiem bija ļoti augsti sasniegumi, un novadā
pie jūras ir jābūt sporta veidam, kas saistīts
ar vēju, jūru un burām. Līdz šim šis sporta
veids balstījies uz pašvaldības un privāto
finansējumu.
l Positivus festivāla desmitajā gadā atklāsim Slavas aleju pilsētas promenādē. Šogad
alejā izvietosim piecus bronzā atlietus mūsu
pilsētu un novadu apmeklējušu ievērojamu
cilvēku roku nospiedumus. Konkrētu dienu
un stundu neminēsim, bet skaidrs, ka tas
notiks Positivus laikā.
l Salacgrīvas pilsētas svētku laikā 13. augustā notiks Krastu mačs basketbolā, kura
laikā noskaidrosim, kurā Salacas krastā labajā vai kreisajā - ir spēcīgākie un prasmīgākie basketbola spēlētāji. Ir noticis kvalitatīva pārvietojamā basketbola laukuma
seguma iepirkums, būs basketbola bumba
no akmens, kas sākumā stāvēs uz Salacas
tilta, bet pēc Krastu mača uzvarētāji to
pārvels uz savu pusi, kur tā stāvēs līdz nākamajam mačam. Aicinām pieteikties šīm
sacensībām!
l 2017. gada jūlijā Salacgrīvā notiks Pasaules latviešu saiets - nometne 3x3, kas
pulcēs aptuveni 300 latviešu no dažādām
pasaules valstīm.
l Nākamajā gadā Salacgrīvā notiks arī
Vislatvijas jauniešu Eiroparlamenta vēlēšanas. Vairāku dienu sesijās tas tiks ievēlēts
Salacgrīvā.
l Daļa plānoto darbu kavējas, jo novēlota
bija šī gada budžeta pieņemšana, līdz ar to
iekavējās iepirkumu izsludināšana un reālie darbi. Šogad budžetu sāksim plānot jau
septembrī, lai jau nākamā gada februārī varētu izsludināt iepirkumus.
l
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Ainažiem - 90

Jūnija vidū Ainaži svinēja savas pilsētas 90. dzimšanas dienu.
Lai arī laiks nebija tas jaukākais,
svētki izvērtās skaisti un sirsnīgi.
Tie sākās ar rīta dievkalpojumu
Ainažu baznīcā un turpinājās ar
sporta spēlēm skolas stadionā
un fotomākslinieces Ilgas Sūnas
fotogrāfiju izstādes atklāšanu
Ainažu kultūras nama kamīnzālē.
Svētku atklāšana, uzrunas, pateicības un sumināšanas notika
pilsētas kultūras namā. Tā vadītāja Solveiga Muciņa priecājās,
jo todien pilsēta, kuru viņa sauc
par savējo jau 45 gadus, svinēja
savu jubileju. Savukārt kultūras
nama mākslinieciskais vadītājs
Zintis Sārs, kurš ir ainažnieks
jau trešajā paaudzē, pauda pārliecību, ka šie ir svētki ne tikai
ainažniekiem, bet visiem, kuri
Ainažus sauc par mājām. Arī viesiem tie ir svētki, jo ainažnieku
namu durvis allaž ir atvērtas ciemiņiem. - Mums katram ir savs
stāsts par Ainažiem, kas padara
šo vietu īpašu, neatkārtojamu un
vienreizīgu. Svinēsim tā, lai priežu galotnes līgojas, lai visas stihijas norimstas, jo tāda jubileja
ir tikai vienreiz mūžā. Ainažiem 90! - aicināja Solveiga un Zintis.
Apsveikuma vārdus un laba
vēlējumus pilsētai jubilejā sacīja novada domes priekšsēdētājs
Dagnis Straubergs: - Jubilejas
reizē aicinu padomāt, kā pagājis
šis laiks. Ainažos ir kārts jūrniecības šūpulis, tēvutēvi ir būvējuši
šo pilsētu un tā ir brīnišķīga. Ainaži ir mierīga un klusa pilsēta,
tā ir vērtība, kas saglabājama
arī nākotnē. Šodien, pateicoties

jums, ainažnieki, pateicoties
biedrībām, cilvēkiem, kuri strādā, un senioriem, Ainažu labais
vārds tiek uzturēts. Tas ir svarīgi, jo tieši šeit sākas Latvija!
Novada vārdā sveicu visus svētkos, novēlu daudz skaistu gadu
pilsētai. Sveicot ainažniekus un
viesus svētkos, Ainažu pilsētas
pārvaldes vadītāja Ilona Jēkabsone sacīja: - Ainaži vienam ir
dzimšanas, citam dzīves vieta,
vēl kādam mīļas atmiņas par
pagājušo. Pirms 90 gadiem, kad
Ainažiem piešķīra pilsētas vārdu,
tas pasaulē izskanēja, pateicoties
jūras braucējiem. Mēs varam būt
lepni, jo dzīvojam Ainažos. Mēs
esam bagāti! Pilsētas mūžam
90 ir pusaudža vecums. Bet cilvēkam? Šogad vairākas pilsētas
iedzīvotājas svin savu 90 gadu
jubileju reizē ar pilsētu. Sveiksim
tās vienaudzes Elgu Granti, Mariju Švarcu, Ilgu Celmu, Egloniju
Kapitāni! Ainažu pilsētu jubilejā
sumināja arī tuvākie kaimiņi un
draugi no Hēdemēstes pašvaldības Igaunijā - pašvaldības vadītājs Magnuss Metuss un viņa
vietnieks izglītības un kultūras
jomā Tomass Ābels.
Ainažu pilsētas dzimšanas
dienas koncerts notika kultūras
namā un pirmie uzstājās TDA
Zelta sietiņš no Rīgas. Pēcāk
svētku sveicienus pilsētai izdejoja senioru deju kolektīvs Saiva
no Salacgrīvas, draugi no Hēdemēstes, vidējās paaudzes deju
kolektīvi Ulubele no Liepupes un
Sānsolis no Alojas. Ar skanīgām
dziesmām klausītājus priecēja
mazo ainažnieku ansamblis Saules akmentiņi.

No veikala top! gājiens devās cauri Ainažiem vispirms pa Valdemāra ielu un tad pa Parka ielu uz estrādi pie
skolas

Koncerta starplaikā biedrība Sprints A apbalvoja sporta
sacensību uzvarētājus. Spītējot
lielajam vējam un lietum, ļoti
sīvajās sacensībās piedalījās četras komandas. Starp pirmajām
trim vietām starpība ir tikai četri

punkti. Veicināšanas balvu par
uzdrīkstēšanos saņēma komanda
Ašais mango, 3. vieta komandai
Randiņš, 2. - Trakās kājas. Uzvarēja Lēnie jeb Busted animals.
Balvas šo sacensību dalībniekiem bija sarūpējuši Salacgrīvas

Svētku krāšņais uzvedums noslēdzās ar bērnu dejām un gaisā palaistiem baloniem - daudz laimes Ainažiem 90 gadu jubilejā!

novada dome, uzņēmums Grandeg un AS Aldaris.
Svētku gājiens sākās pie veikala top! un, izejot cauri Ainažiem pa Parka ielu, aizveda visus uz estrādi, kur notika Ainažu
svinību vakara koncerts. Pašmāju
radošās saimes koncertuzvedums
Ar mīlestību Ainažiem aizveda
mūs no Ainažu pilsētas pirmā
tēva Jāņa Asara pagalma plašajā pasaulē cauri laikiem līdz pat
mūsdienām.
Ar mazo dejotāju gaisā palaistiem baloniem noslēdzās pilsētas dzimšanas dienas koncerts,
bet tūlīt sākās svētku balle kopā
ar grupām Atspulgs un Avārijas
brigāde. Paldies koncerta uzveduma dalībniekiem - jauktajam
korim Krasts (vadītāja Agra Jankovska), vidējās paaudzes deju
kolektīvam Randiņš (vadītāja
Anita Gīze), pūtēju ansamblim
All Remember (vadītājs Vitālijs
Bogdanovičs),
amatierteātrim
(režisors Z. Sārs). Tāpat pateicība tērpu darinātājai Rutai Romanovai, dizainerei noformētājai
Zanei Rubenei. Paldies visiem,
kuri ar savu darbu un klātbūtni
Ainažu pilsētas dzimšanas dienas
svētkus darīja krāšņākus!
Ilga Tiesnese

Ainažu lielākā bagātība - cilvēki

Kad Ainažu pilsēta stāvēja uz
90 gadu jubilejas sliekšņa, tad arī
Brīzes seniori lūkojās uz Ainažu
pusi un sarunās meklēja atbildi,
kur slēpjas pilsētas bagātība. Tā
ir cilvēkos, kas pilsētu ne tikai
pirmāk veidojuši, attīstījuši, saglabājuši, bet arī dokumentējuši
fotoattēlos un atmiņu stāstos. Vai
gan citādi pirms desmit gadiem
būtu varējusi tapt grāmata Ainažu pilsētai - 80?
8. jūnijā Optimistu klubiņa
nodarbībā uzaicinājām paciemoties Valdi Mārgotu Renemani, ainažnieku piektajā paaudzē,

kurš ir šīs grāmatas autors. Tiesa,
viņa māte Lidija un māsa Ilga jau
pirms 35 gadiem rosinājusi vākt
materiālus par Ainažu vēsturi.
Pacietība, aizrautība un vaļasprieks rosinājuši Valdi darboties:
meklēt, krāt un sistematizēt materiālus par Ainažiem.
Taču šajā reizē mēs ne tikai
runājām par piejūras zemīti un
cilvēkiem, bet arī par dziesmām.
Peoniju un bērzu smarža telpā ienesa pirmsjāņu noskaņu un Valda
spēcīgais, bet izjustais bass piepildīja telpu ar melodijām, kas
bijušas mīļas senioriem viņu jau-

nībā un, protams, arī šobaltdien.
Pasākuma izskaņā sirsnības vilnī
Valda balsij pievienojās visi Optimistu klubiņa dalībnieki. - Lai
izjustu solista balss oriģinalitāti,
ne vienmēr vajadzīgs muzikālais
pavadījums, - teica deviņdesmitgadniece Nora Avotiņa, kurai
ikdienā dziesma ir spēka avots.
Senioru pateicība un laba vēlējumi gan V. M. Renemanim par atsaucību, gan visiem labas gribas
cilvēkiem, kuri ar savu attieksmi
veido pozitīvi domājošu sabiedrību.
Ligita Jirgensone

Par savu dzimto pilsētu stāsta jau vairākās paaudzēs ainažnieks Valdis
Mārgots Renemanis
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Novada sakoptākie
īpašumi
29. jūnijā vērtēšanas komisija devās apskatīt un novērtēt konkursam Salacgrīvas
novada sakoptākais īpašums 2016 pieteiktos objektus.
Konkurss notika jau piekto reizi un katru gadu komisija ierauga jaunus, skaistus
dārzus un iepazīst kārtīgus, izdomas bagātus un strādīgus saimniekus.
Sakoptāko īpašumu konkursam bija
pieteikti 14 īpašumi - četras lauku sētas,
piecas savrupmājas pilsētā vai ciemā, trīs
daudzdzīvokļu mājas - māju kooperatīvi
un divi pakalpojumu, darījumu un sabiedriskie objekti.
Vērtēšanas komisijai - novada domes
priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Jānim Cīrulim, novada galvenajai arhitektei Inetai Cīrulei, teritorijas
plānotājai Vinetai Krūzei, ainavu arhitektei Līgai Apsītei, kārtībniecei Gunitai
Bisniecei, Ainažu pilsētas pārvaldniecei
Ilonai Jēkabsonei un Liepupes pārvaldes
vadītājam Aivaram Ilgavīzim - darbs nebija viegls. Pieteiktie īpašumi bija jāizvērtē
pēc astoņiem kritērijiem, liekot punktus
no 0 līdz 10. Vērtēts tika iebraucamais
ceļš, norāde, ēku fasāde, pastkastītes un
karoga masta vai turētāja esamība, teritorijas funkcionālais zonējums, celiņi, zāliens, dekoratīvie stādījumi, atpūtas vieta,
dārza mēbeles, mazās arhitektūras formas,
atkritumu apsaimniekošana un objekta
kopiespaids. Katrs no komisijas locekļiem
kādam no objektiem varēja piešķirt līdz
10 papildpunktiem.
Diemžēl šogad konkursam nebija pieteikts neviens īpašums no Ainažu puses,
tāpēc izpalika braukšana pie ainažniekiem.

Prieks un gandarījums par lauku sētām
un to saimniekiem Vecbrūveļos, Dundagās, Sargos un Bērziņos. Apbrīnojama ir
viņu enerģija, izdoma un darbaprieks.
Savrupmāju īpašnieki Salacgrīvā, Ziedu ielā 10, Sila ielā 22, Jūrmalas ielā 51
un Jūrmalas ielā 31 un Tūjā, Jūras ielā 41
labprāt dalījās savās zināšanās un mazajās
viltībiņās, lai dārzs būtu skaists un krāšņs
visas vasaras garumā.
Viena lieta ir kopt savu īpašumu, bet
daudz grūtāk ir apsaimniekot, labiekārtot
un uzturēt skaistu daudzdzīvokļu māju
un tās apkārtni. Šogad komisija ar baudu
skatīja īpašumus Salacgrīvā, Vidzemes
ielā 20, māju Donavas un māju Nr. 11 Korģenē.
Pakalpojumu, darījumu un sabiedriskie
objekti konkursa vērtēšanai tikai divi - viesu nams Rakari un Liepupes muiža - plaša,
labiekārtota, apzaļumota un appuķota apkārtne kā radīta nesteidzīgai atpūtai.
Paldies visiem, kuri uzdrošinājās un atļāva vērtēšanas komisijai skatīt savu sētu
un pagalmu! Kaut vairāk būtu tādu īpašumu, kuros ciemojoties priecājas acis, spēkus atgūst miesa un bagātinās dvēsele!
Konkursa uzvarētājus varēsim uzzināt
tikai oktobrī, kad Liepupē Ražas ballē
22. oktobrī sumināsim labākos. Ar naudas
balvām katrā nominācijā apbalvos pirmo
trīs vietu ieguvējus, piešķirot pirmajai
vietai 120, otrajai 90, trešajai 60 eiro un
speciālbalvai 50 eiro. Pirmo vietu ieguvēji katrā nominācijā saņems arī māju goda
plāksnes.
Ilga Tiesnese

Prieks apmeklēt Ojāra Kiršteina (no labās) daiļdārzu Tūjā

Vērtēšanas komisija pēdējā apskates objektā - Liepupes muižā, šoreiz uz mirkli piestājot
parka lapenē

Viesnīcas Meke atklāšana

Tūlīt durvis vērs viesnīca Meke bijušajā Duntes skolā

1. jūlijā durvis vēra bijusī Duntes skola,
kurā tagad varēs atpūsties ceļotāji un novada viesi. Pēc pusotra gada remontdarbiem
bijušās Duntes skolas ēkā mājvietu sev radusi viesnīca Meke.
Pirms vērt durvis, nama saimnieks Ai
vars Sudrabs sacīja: - Šajā namā pusotra
gada laikā ir ieguldīts milzīgs darbs un
ticība, ko man deva cilvēki, kuri ar mums
kopā strādāja un realizēja šo projektu.
Dāvinot viesnīcas saimniekiem Dainai un
Aivaram Sudrabiem Salacgrīvas novada karogu, domes priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs atzina: - Jūsu ģimene mūs atkal patīkami pārsteidza. Šī vieta pie lielās
šosejas kļūst arvien atraktīvāka, interesantāka un apdzīvotāka. Ir patīkami iebraukt
Mekes krodziņā, tagad būs jauki iebraukt
arī šeit.

Arhitekts Jānis Dripe, kurš ir Sudrabu
ģimenes draugs, palīdzēja atjaunot arī šo
ēku. - Šī ir ceturtā māja, kurai dodat jaunu
dzīvi. Mekes viesnīca jeb vecā Duntes skola
ir tā gudrākā - skolas māja, kas atjaunota
ar mīlestību un stāsta par notikumiem kopš
1867. gada, - uzsvēra J. Dripe.
Uz atvērto durvju dienas pasākumu bija
ieradušies daudzi bijušie skolēni. Viņiem
viesnīcas saimnieks Aivars stāstīja, ka, atjaunojot ēku, mēģināts saglabāt visu veco.
Vienā no telpām atstāts neatjaunots vecās
skolas sienas fragments, restaurācijai nodoti atrastie rakstu darbi un skolēnu burtnīcas. Citā telpā apskatei izlikta senākā un
vērtīgākā šīs mājas relikvija - 19. gadsimta
beigās tapusī glezna, ko restaurējusi Dzintra Šņore. - Šī ēka paliks kā skola, jo cilvēki
te brauks atpūsties, gūs jaunu pieredzi, ie-

pazīs tuvāku un tālāku apkārtni, tā būs viņu
dzīves skola, - bilda A. Sudrabs.
Atjaunoto Duntes skolas ēku iesvētīja mācītājs Gundars Bērziņš, sakot šādus
vārdus: - Ticība, gara spēks un uzņēmība
lai ir kopā ar šī nama saimniekiem! Šī ēka
jau vairākas reizes ir iesvētīta, te strādājuši
vairāki mācītāji un draudzes skolotāji, bet
tagad tā ir kļuvusi par jūsu vietu, nesot līdzi
pagātnes mantojumu. Es iesvētu šo namu,
lai tas tiek pasargāts no visa ļauna, no nelaimēm un briesmām.
2017. gadā Duntes skola svinēs savu
150. dzimšanas dienu. Pateicoties A. un
D. Sudrabu ticībai, uzņēmībai un darbam,
skola savu jubileju un salidojumu varēs atzīmēt godam.
Ilga Tiesnese

Ainažos
stāda
sakuras

10. jūnijā Ainažos, pie Igaunijas robežas, firmas Henkel pārstāvji no trim Baltijas valstīm stādīja Japānas ķiršus jeb
sakuras.
Vācu uzņēmums Henkel ražo visaugstākās kvalitātes izstrādājumus trīs
pamatnozarēs: mazgāšanas un tīrīšanas
līdzekļi, kosmētika un līmes. Pazīstamākie zīmoli Henkel produktu klāstā ir
Persil, Schwarzkopf un Loctite. Firmas
pārstāvniecība Baltijā šogad svin savu
20 gadu pastāvēšanu un par godu tam uz
Igaunijas un Latvijas robežas Ainažos iestādītas 20 sakuras.
Firmas pārstāve Beatrise pastāstīja,
ka kompānijai ir lielas pārstāvniecības
Igaunijā un Latvijā, tāpēc kociņu stādīšanai izvēlēta abu valstu robežpilsēta.
- Jubilejas reizē gribam atstāt kaut ko
paliekošu Ainažiem un sev. Iespējams, ka
jau nākamajā gadā varēsim priecāties
par ziedošajām sakurām, - viņa izteica
kopējo cerību.
Šim tik nozīmīgajam pasākumam Japānas ķirši izvēlēti skaistās ziedu krāsas
dēļ, jo firmas logo krāsa ir sarkana ar baltu, un arī sakuras ziedi tādi ir.
Pasākumā piedalījās arī Salacgrīvas
novada domes priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs un Ainažu pārvaldes vadītāja Ilona Jēkabsone. Pašvaldības vadītājs
apliecināja, ka uzraudzīs, kā koki aug,
un pauda pārliecību, ka šī būs jauka vieta nesteidzīgai atpūtai un meditācijai.
- Mūsu novadā būs vēl viens apskates
objekts - sakuru dārzs, - viņš palepojās.
Dārza krustmātes pienākumus uzņēmusies Ainažu pārvaldes vadītāja, kura bija
sarūpējusi ūdeni laistīšanai un solījās arī
turpmāk rūpēties par kokiem.
Ilga Tiesnese
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Fonda 1836 ceļa norāde
arī Salacgrīvā
18. un 19. jūnijā Vidzemes jūrmalas
piekrastē bija plānots gājiens no Tūjas
līdz Salacgrīvai, kas norisinās fonda 1836
akcijā Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!.
Diemžēl laikapstākļi bija slikti un plānotais gājiens no Tūjas bija jāatceļ. Sestdien
gan ceļotāji no viesu nama Bērziņi sāka
savu gājienu pulksten 9 no rīta un, nogājuši 21 km, ieradās Salacgrīvā.
Gājiens uz Salacgrīvu bija jau ceturtais
posms šajā ceļā. Kopš maija vidus projekta autori ar draugiem paspējuši viesoties
Kurzemes jūrmalā un Latgalē, mērojot
pirmos 140 km, un Kolkasragā un Kārsavā, ierokot pirmās ceļa norādes, ko veidojuši mākslinieki Velga Vītola un Gaitis
Burvis. Ceļa dalībnieku sabiedrotie ir ne
tikai pievienojušies ļaudis un sarunas, bet
arī dziesmas un vietējie iedzīvotāji.
Tūrisma ceļš apkārt Latvijai sadalīts
četros simboliskos posmos: Piejūras ceļš
no Rucavas līdz Ainažiem, Ziemeļmeitas
ceļš no Ainažiem līdz Mārkalnei, Māras
ceļš no Mārkalnes līdz Demenei un Leišmalīte - no Demenes līdz Rucavai.
Salacgrīvā ceļa norādi - stabu - ieraka
Jahtu laukumā, lai vietējie un ikviens pilsētas viesis varētu to aplūkot, pieskarties
un iešūpināt tajā iekārto akmeni, domājot
labas domas par Latviju. Vietu, kur rakt,
ierādīja un pirmo lāpstas dūrienu izdarīja novada domes priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs, bet pašu bedri, turpinot jau iesākto tradīciju, raka dāmas, vīri savukārt
atnesa un iestiprināja ceļa stabu, tad lielas
un mazas dāmas, skanot vīru izpildītajai

dziesmai un aplausiem, piemīdīja zemi.
Fonda 1836 pārstāve Kristīne pastāstīja, ka stabs ir kā ceļa rādītājs, uz tā ir
ceļa simbolika - 1836, Latvijas kontūra
un novada ģerbonis. - Pirmo mēs ierakām
Kolkā, otro Kārsavā, trešais ir Salacgrīvā,
līdz šim katrs no tiem ir atšķirīgs. Fonda
iecere ir līdz Latvijas simtgadei - 2018. gada 21. jūnijam - uzdāvināt tūrisma ceļu
apkārt Latvijai. Latvijas robežas 1836 kilometri ir sadalīti 100 posmos, tālab būs
100 stabu. Šodien mēs bijām daudz gājēju - kādi sešdesmit, tas bija jauki un interesanti. Par turpmāko ziņosim laikus, lai cilvēki mums var pievienoties gan gājienam,
gan vakara bezmaksas koncertam, kurā
piedalās populāri mūziķi, - teica Kristīne.
Sarunas laikā bija zināms, ka nākamais gājiens būs tūlīt pēc Jāņiem Latgalē,
25. un 26. jūnijā Viļakas novadā no Žīguriem līdz Upītei. Kristīne uzsvēra, ka gājienu maršruti nav plānoti kā turpinājums
iepriekšējam. Pēc tam bija iecerēts gājiens
no Rīgas uz Saulkrastiem.
Pēc stabiņa ierakšanas visi ceļa 1836
gājēji - vietējie no Salacgrīvas un tuvākās
apkārtnes iedzīvotāji - dziesmu pavadībā
devās uz koncertu Salacgrīvas kultūras
namā. Tur sirsnīgi uzstājās fonda Viegli
mūziķi kopā ar draugiem. Bet pirms koncerta fonda 1836 pārstāvis Enriko Plivčs
sacīja lielu paldies novada domes priekšsēdētājam par morālo un finansiālo atbalstu: - Šobrīd, kad ejam šo ceļu un rokam
stabiņus, ir viegli noticēt, pateikt labus
vārdus un atbalstīt. Bet pirms nekas vēl

VII Starptautiskais
Salacgrīvas klasiskās
mūzikas festivāls
Šovasar Salacgrīvā būs jau
septītais starptautiskais klasiskās mūzikas festivāls. Tā organizētājs ir Salacgrīvas klasiskās
mūzikas festivāla fonds, kura
dibinātājs ir festivāla idejas autors, izcilais krievu vijolnieks un
pedagogs Aleksejs Lundins, Virtuozi Moskvi un Mocart Kvartet
pirmā vijole. Šis festivāls kļuvis
par jauku ikgadēju tradīciju, kas
Salacgrīvā pulcē izcilas Eiropas,
Krievijas un Latvijas klasiskās
mūzikas zvaigznes.
Festivāla laikā no 29. jūlija
līdz 7. augustam labākajiem Latvijas mūzikas skolu audzēkņiem
būs iespēja apgūt mūzikas meistarības noslēpumus meistarklasēs
pie izciliem pedagogiem - vijolniekiem A. Lundina (Krievija),
Annas Kandinskas (Austrija),
klavierspēli pie Vsevoloda Dvorkina (Itālija) un Mariannas Aivazovas-Livafinau (Spānija), alta
spēli pie Erik Wenbo Xu (Vācija)
un čellu pie Ivara Bezprozvanova
(Latvija).
Šogad VII Starptautisko Salacgrīvas klasiskās mūzikas
festivālu 30. jūlijā ar krāšņu un
skanīgu koncertu atklās Valsts
kamerorķestris Sinfonietta Rīga
kopā ar izcilo vijolnieku A. Lundinu. Pie diriģenta pults stāsies
Maskavas Staņislavska un Ņemiroviča-Dančenko Mūzikas teātra
mākslinieciskais vadītājs Fēlikss
Korobovs.
31. jūlijā Lielsalacas evaņģēliski luteriskajā baznīcā būs Larisas Bulavas ērģeļmūzikas koncerts, bet 4. augustā Salacgrīvas
kultūras namā koncertēs Sinfonietta Rīga pūtēju kvintets un

lietuviešu saksofonists Arvīds
Kazlausks.
5. augustā notiks festivāla
meistarklašu pedagogu koncerts
Ainažu kultūras namā. Sestdien,
6. augustā, meistarklašu pedagogu lielo koncertu varēs skatīties un klausīties Salacgrīvas
kultūras namā.
Svētdiena, 7. augusts, ir festivāla pēdējā diena. Pa dienu
būs iespēja apmeklēt festivāla
meistarklašu audzēkņu koncertu, bet vakarā noslēguma jeb
galā koncertā Salacgrīvas pilskalnā baudīt klasisko mūziku
kopā ar solisti Natāliju Petrožickaju, vijolniekiem A. Lundinu un A. Kandinsku, pianistiem
V. Dvorkinu, M. AivazovuLivafinau, saksofonistu Kārli
Vanagu, flautisti Ilonu Meiju,
altistu E. Wenbo Xu un čellistu
I. Bezprozvanovu.
Biļetes uz festivāla koncertiem varēs iegādāties Biļešu paradīzes kasēs, Salacgrīvas Tūrisma informācijas centrā un Salacgrīvas kultūras namā.
Vēl - www.salacgriva.lv,
www.klasikasalacgrivafestival.lv.
Ilga Tiesnese,
Salacgrīvas klasiskās mūzikas
festivāla fonda koordinatore
T. 64071987, 29262996,
salacgriva.klasika@gmail.com

nav noticis, noticēt ir
daudz grūtāk. Domās
stāsts «1836» mums
bija jau sen, bet nebija
reāla atbalsta. Braucām uz daudzām pašvaldībām, stāstījām un
rādījām, bet Salacgrīva
bija pirmā, kuras vadītājs, noklausījies mūsu
īso prezentāciju, sacīja:
„Dariet, mēs jūs atbalstīsim!”. Ja jūs zinātu,
cik svarīgs bija šāds
atbalsts! Paldies, ka
mums noticējāt!
Saņemot fonda dāvināto īpašo T kreklu ar trim enkuriem,
D. Straubergs atzina:
- Tiešām tā bija. Man šī
ideja šķiet ļoti cilvēcīga
un jauka, jo tā ir mīļa
un apvieno ļaudis, tajā
varēs iesaistīties daudzi - dažādas iedzīvotāju grupas. Svarīgi, ka,
realizējot šo projektu,
Velga Vītola un Gaitis Burvis pārbauda, vai norāde
mēs pamanām pašu lie- Mākslinieki
ir ierakta taisni
lāko vērtību mums blakus - cilvēku. Šāds stabiņš derētu arī tur, ga muzicēšana notiks pirmo reizi. Tomēr
koncerts bija lielisks, sirsnīgs, vienojošs
kur sākas Latvija, - Ainažos.
Koncertā muzicēja grupas Prāta vētra un mīlestības pilns. Paldies fondiem Viegli
mūziķi Renārs Kaupers un Jānis Jubalts, un 1836 par labajiem darbiem!
Linda un Māris Prinduļi un Anneli Arro.
Ilga Tiesnese
R. Kaupers gan uzsvēra, ka šāda draudzī-

Akustiskais Positivus Liepupē

Jūnija pirmās nedēļas nogalē Liepupē notika jau piektais
akustiskās mūzikas festivāls
Sudraba kaija. Droši var teikt,
ka tas ir kļuvis pazīstams un
pulcē mūzikas mīļotājus no visas Latvijas. Šo festivālu organizē Salacgrīvas novada dome
un Liepupes tautas nams, atbalsta Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC), SIA Geka
un Liepupes muiža. Žūrijā Nacionālā simfoniskā orķestra
vijoļgrupas koncertmeistars,
pirmā vijole, Triju zvaigžņu
ordeņa kavalieris Raimonds
Ozols, Nacionālā teātra aktri- Zēģelīte akustiskās mūzikas festivālā Liepupē
se Dita Lūriņa-Egliena, tautas
Festivāla organizētājs Andris
mūzikas eksperts, grupas Laimas Knight Band.
Kamēr žūrija apspriedās, klau- Zunde bija ļoti aizkustināts par
muzykanti līderis Arturs Uškāns,
Salacgrīvas novada domes priekš- sītājus priecēja mutes harmoniku tik interesantiem un muzikāli
sēdētājs Dagnis Straubergs un ansamblis Piccolo harmonica no augstvērtīgiem priekšnesumiem:
komisijas priekšsēdētājs, festivā- Pērnavas. Pirms paziņot uzvarē- - Jūtos kā izredzētais, jo man ir
la patrons, komponists, mūziķis, tājus, žūrija pasniedza piemiņas iespēja dzirdēt tik augsta līmeņa
balvas. Tās šogad tautas mūzikas muzikantus.
aranžētājs Valts Pūce.
Saņemot Positivus festivāla
3. jūnijā Liepupes pagasta grupā saņēma Zēģelīte, Kokle un
Mežgravās notika akustiskās mū- Daba san, bet populārās mūzikas balvu, Lorete Medne apliecināzikas festivāla konkurss, kurā par grupā Audiokvartāls, Pa Papa, ja, ka šī viņai ir milzīga balva:
balvām muzicējot sacentās mūzi- Summer Knight Band un Skinny - Esmu ļoti priecīga, ka šodien
varēju spēlēt kopā ar Kristiānu
ķi divās - tautas mūzikas un popu- Cheese.
3. vieta tautas mūzikas grupā Priekuli, Ritvaru Garozu un Milārās mūzikas - grupās.
Festivālu atklāja tautas mūzi- tika piešķirta Putniem, viņi arī sa- ķeli Vīti. Prieks, ka mūs tik augstu
kas izpildītāji, pirmā uz skatuves ņēma LNKC balvu - iespēju stu- novērtēja un mums būs iespēja uzkāpa Salacgrīvas vidusskolas dijā ierakstīt savas dziesmas Ceļa stāties «Positivus»!
Bet svētki ar to vēl nebeidzās.
folkloras kopa Zēģelīte kopā ar māte un Stabuļu improvizācija.
vadītāju Zentu Menniku. Zēģelī- 2. vieta kapelai Vīteri, 1. - ansam- Liepupes pilskalnā uz divām skate ir festivāla jaunākā dalībniece. blim Svīres. Par labāko instru- tuvēm notika akustiskās mūzikas
Tautas mūzikas grupā vēl uzstājās mentālistu šajā grupā žūrija atzina koncerti ar tās dienas dalībnieku
uzstāšanos un grupām Double
Lēdurgas kultūras nama folkloras Pīteru Dauguli.
Populārās mūzikas grupā Faced Eels, Radiant U, Goran
kopa Putni, tautas mūzikas kapela Vīteri no Rēzeknes, apvienība 3. vieta grupai The Citizens LV, Gora, tubu kvartetu, Flame &
Daba san un ansamblis Svīres no 2. - Loretei Mednei. Šī grupa sa- The Rolltones, 4 sound un Liep
Rīgas un Limbažu kultūras nama ņēma īpašo Positivus balvu - ie- upes vīru ansambli. Festivāls
spēju festivāla laikā uzstāties uz noslēdzās Liepupes baznīcā ar
tautas mūzikas ansamblis Kokle.
Populārās mūzikas konkursan- Mammadabas skatuves. 1. vieta ērģelnieces Kristīnes Adamaites,
tu grupā bija septiņi dalībnieki. grupai Voice of Instruments. Šajā Normunda Ķieta, Initas Āboliņas
Pirmie uzstājās grupa Voice of kategorijā par labāko izpildītāju un grupas Projekts Da Capo uzInstruments, tad Audiokvartāls, žūrija atzina Jāni Pētersonu, bet stāšanos.
Skinny Cheese, Lorete Medne, Pa simpātiju balvu saņēma grupa Pa
Ilga Tiesnese
papa, The Citizens LV un Summer Papa.
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Salacgrīvas pilskalnā Jāņu ielīgošana

Baronam Heksenbergam klājas plāni, jo satikti paša zemnieki piķieris Jānis un kalējs Mārtiņš
Jūras braucējs Hāgens zina taisnākos jūras ceļus…

22. jūnijā Salacgrīvas pilskalnā notika
Jāņu ielīgošana ar jau tradicionālo teatralizēto koncertuzvedumu. Šoreiz salacgrīvieši bija iestudējuši un savējiem rādīja stāstu
par latviešu kinofilmā Melnā vēža spīlēs
notiekošo.
Uzveduma režisors Mārcis Majors
pirms izrādes uzrunāja skatītājus, apliecinot, ka priecājas, redzot klātesošos tik
kuplā skaitā. - Kā jau ierasts, Salacgrīvas
kultūras nams organizē izrādi, kurā spēlē
pašu novada ļaudis. Šoreiz mūsu stāsts ir
par tiem laikiem, kad latvietis parastais
bez jebkādām tiesībām bija piesiets zemei, ko pārvaldīja vācu baroni. Viņiem
savukārt bija visādas tiesības, tostarp arī
pirmās nakts... Tanī laikā varēja gadīties,
ka poļu karaļa vēstnesim, kurš brauc pie
Kursas hercoga, kādā krogā uzbrūk pret
baronu sadumpojušies latviešu zemnieki,
domājot, ka kādā vēstneša lādē ir biszāles
vai kas cits. Tajā laikā poļu karaļa vēstnesis prata latviski un viegli varēja sajaukt,
kurš ir kurš. Toreiz mīlēja tāpat, kā mīl tagad, un tas ir galvenais! Par to arī kopumā
ir šis stāsts arī! - viņš teica.
Nav iespējams atstāstīt visu uz skatuves notiekošo, bet garlaicīgi stundu garajā
izrādē nebija ne mirkli. Skanot aplausiem,
Salacgrīvas kultūras nama vadītāja Pārsla
Dzērve aicināja uz skatuves visus uzveduma dalībniekus: brīnišķīgo hercogu pāri
Vinetu un Zigmāru Dančus, poļu kņazu
Dušinski - Guntaru Ūdri, jūras braucēju
Hāgenu - Aigaru Kalniņu, mīlniekus Māru - Eviju Keiseli - un piķieri Jāni - Aldi
Riekstiņu, tāpat viņiem visur klātesošo kalējpuisi Mārtiņu - Ēriku Močānu, arī akurāto rakstvedi Rolandu Eglīti, amizanto baronu Heksenbergu - Edžu Zvīni un čaklos
izpalīgus Raivi Ķemeru un Emīlu Eglīti.
Galma dāmu lomās šajā vakarā iejutās se-

Pēc tik jautras izrādes arī kopbilde ar režisoru Mārci Majoru (guļus) nevar būt nopietna

nioru deju kolektīva Saiva dejotājas, savukārt vīri rādīja mednieku izveicību. Jauniešu deju kolektīva Randa puiši un meitenes
izdzīvoja un izdejoja latviešu zemnieku
dzīves. P. Dzērve sacīja lielu paldies visiem
koncertuzveduma dalībniekiem, bet jo īpaša pateicība tika šīs izrādes režisoram - debitantam M. Majoram.

Pludmales
iesildīšana
19. jūnija vakarā tūlīt pēc fonda
1836 un fonda Viegli draugu koncerta Salacgrīvas kultūras namā sākās
pludmales iesildīšanas koncerts. Tā
rīkotāji, šķiet, bija sarunājuši ar kādu
tur augšā, un laiks bija fantastisks.
Jūra, saule un miers... Ko gan cilvēkam vēl vairāk vajag, lai baudītu labu
mūziku! Šajā pirmajā koncertā pludmalē pie glābšanas stacijas uzstājās
Mārtiņš Dambis, kurš izpildīja dažas
no savām skumjajām dziesmām, no
kurām pāris bija pirmatskaņojumi, un
muzicēja Acoustic Guitar & Sax jeb
Vitālijs Bogdanovičs un Dāvis Borozdins. Viņu instrumentāli izpildītās
populāro dziesmu aranžijas aizveda
klausītājus ceļojumā uz tālām un ne
tik tālām zemēm.

Salacgrīvas novada Tūrisma informācijas centra direktore Liene SomeTiesnese pastāstīja, ka rīkot koncertu
un radīt cilvēkiem jauku atpūtu tepat
Salacgrīvas pludmalē nolemts, jo ir
taču tūrisma sezona, turklāt pludmalē darbu sācis jauns apsaimniekotājs.
- Vieta ir jauka, laiks ir lielisks, atliek
vien ļauties mūzikai un baudīt! - viņa
aicināja.
Ilga Tiesnese

Siltais un saulainais svētdienas
vakars un brīnišķīgā mūzika
tā vien rosināja piesēst, neko
nedomāt un baudīt jauko laiku

Viņš pēc izrādes pastāstīja, ka pirms ielīgošanas bijis tāds satraukums kā nevienu
citu reizi: - Šis koncertuzvedums man ir
kaut kas jauns. Jāsaka uzreiz - es viens neizdarītu neko, šī izrāde tapa, palīdzot Inesei un Pārslai. Strādājot kopā, tika radīts
šis laikietilpīgais kopdarbs, bet rezultāts
man likās labs! Paldies visiem!

Paldies Randas vadītājai Anitai Gīzei
un senioru deju kolektīva vadītājai Valentīnai Kalniņai, kā arī skaņu vīram Robertam
Ķūrenam.
Bet ar izrādi Jāņu ielīgošana Salacgrīvas
pilskalnā vēl nebeidzās, tā līdz rīta gaismai
turpinājās ballē kopā ar grupu Amulets.
Ilga Tiesnese
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Izlaidumi Salacgrīvas vidusskolā
Aiz muguras abi Salacgrīvas vidusskolas izlaidumi. 3. jūnijā, ļoti karstā vakarā
apliecinājumus par to, ka mācījušies Salacgrīvas vidusskolā, saņēma 32 divpadsmito
klašu absolventi (centralizēto eksāmenu
sertifikātus un atestātu jaunieši saņēma
jūnija beigās). Pasākuma moto - Kalniem
pāri, jo tā bija divpadsmito iemīļota dziesma. Pirmais savus vēlējumus izteica domes
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, viņš arī
pasniedza naudas balvas pieciem jauniešiem: Gunai Brendai Pogulei, Samantai
Ganiņai, Amandai Melnalksnei, Artūram
Zmičerevskim un Andrim Rozmiaņecam.
Sirsnīgu uzrunu teica skolas direktora pienākumu izpildītāja Sanita Šlekone:
- Mums visiem ir sapņi. Bet, lai tos padarītu par realitāti, nepieciešams ļoti daudz
apņēmības, centības un pašdisciplīnas. Un
šo īpašību patiešām netrūkst mūsu 12. klašu absolventiem. 12.a un 12.b klases skolēnus viņa raksturoja kā  pozitīvus, erudītus,
sirsnīgus, atraktīvus jauniešus, kuri aktīvi ir
ne tikai mācību darbā, bet arī visur citur sportā, skolas pasākumos, interešu izglītībā
un konkursos. Abās klasēs ir saliedēts un
draudzīgs kolektīvs. Jaunieši cēluši savu
pašapziņu, kļuvuši pašpietiekami. Īpašs
viņiem bijis šis gads - pirmklasnieku ievadīšana skolas gaitās, skolotāju pienākumu
veikšana Skolotāju dienā, žetonu vakars,
pēdējā zvana diena. Visi sekmīgi prezentējuši savu paveikto skolēnu pētnieciskajā
darbā. Visi divpadsmitie ir īpaši jaunieši.
Labas un teicamas sekmes mācībās guvuši G. B. Pogule, A. Melnalksne, S. Ganiņa, A. Rozmiaņecs, A. Zmičerevskis,
Agnese Močāne, Karolina Zvejniece, Rihards Paeglis. Augsti sasniegumi mācību
priekšmetu olimpiādēs ir G. B. Pogulei un
A. Rozmiaņecam. Pūtēju orķestrī skaistākos skaņdarbus spēlējuši Agnese Močāne, Reinis Maurītis, Emīls Eglītis, Kārlis
Leimanis un Arnis Leimanis. Tautas deju
kolektīvos viegls dejas solis ir Kristiānai
Zaļumai, Jānim Muciņam, Raimondam
Kūzikam, Sandim Ozoliņam, Kalvim
Tomsonam, Pēterim Balodim, A. Močānei, S. Ganiņai, Sabīnei Šrenkai, Danai
Popovai, Rihardam Paeglim un Emīlam
Eglītim. Austrumu dejas apguvusi A. Močāne. Mūzikai un kora mākslai pievērsušies
G. B. Pogule, A. Močāne, Aleksandra Žestokova, S. Šrenka, Valērija Grigorjeva,
J. Muciņš un R. Kūziks. Ansambļos Dziedātprieks un Sapņi ar spārniem dzied un
spēlē R. Maurītis. Atraktīvākie skolas un
citu pasākumu vadītāji un dalībnieki ir
R. Paeglis, Annija Pabrika, A. Melnalksne,
S. Šrenka, G. B. Pogule, A. Močāne, Karolina Zvejniece, R. Maurītis un E. Eglītis. Aktīvākie sportisti ir A. Zmičerevskis,
S. Ganiņa un R. Kūziks. Līdzcilvēkus ar iesaistīšanos donoru dienu akcijās atbalstījuši
Mārcis Melnis, Artūrs Minkevičs, S. Šrenka, Kārlis Miezis, R. Paeglis, A. Močāne,
Kalvis Tomsons, Pēteris Balodis, Valters
Eglītis, R. Kūziks, Arnis Leimanis, Kārlis
Leimanis, Jānis Muciņš, Sandis Ozoliņš,
Kristaps Veinbergs un Kristiāna Zaļuma.
Skolēnu padomē darbojušies G. B. Pogule, A. Močāne, R. Maurītis, S. Šrenka,
K. Zvejniece un S. Ozoliņš. Jauniešu
iniciatīvu centra (JIC) Bāka aktīvisti ir
S. Ozoliņš, A. Močāne, R. Paeglis un
E. Eglītis.   Skatuves runas konkursa uzvarētājas ir G. B. Pogule un A. Pabrika.
Vidzemes Patriotiskās dzejas konkursa dalībnieces ir A. Melnalksne un A. Pabrika.
Jaunsargu aktivitātēs iesaistījušies V. Grigorjeva un Pēteris Balodis. Valērija pat piedalījusies militārajā parādē valsts svētkos
18. novembrī. Dīdžeja pienākumus skolas
pasākumos veikuši A. Leimanis un J. Muciņš. Erudīcijas spēles Gudrs, vēl gudrāks
pusfināla uzvarētājs ir A. Rozmiaņecs.
Divpadsmitie sirsnīgi sveica gan skolotājus, gan vecākus ar dzejoļiem un dziesmu
Par laimi. Pasākuma gaitā apmeklētājus
priecēja R. Maurīša dziedātā dziesma (paldies arī Agitai Zvejniecei un Katrīnai Kariņai), bet nobeigumā izskanēja Kalniem pāri
ar zīmīgu tekstu: - Kalniem pāri citi kalni
būs. Ar vieglu soli pāri tiem, ar vienu soli.

12.a un
12.b klasei
ceļš lielajai
dzīvei nu ir
vaļā

Izlaiduma
valsi
nodejojuši
9.a un
9.b klases
audzēkņi

To jauniešiem arī novēlam turpmākajā dzīvē.
Tā kā klases visu darīja kopā - brauca
ekskursijās, gatavoja apsveikumus, priekšnesumus, arī klases audzinātājas Laimdota
Pelše un Ruta Valeniece savu apsveikuma
runu teica kopīgi. Viņām  savukārt sirsnīgi
pateicās abu klašu audzēkņu vecāki. Jauniešus sveica JIC Bāka vadītāja Evija Keisele un  Bākas aktīvisti.
* * *
Nedēļu vēlāk  jau pavisam citos laikap
stākļos noritēja 9. klašu izlaidums. Labi, ka
lietus, vējš un aukstais laiks nekādi neietekmēja sirsnīgo un silto atmosfēru, kas valdīja zālē un ko sirsnīgu darīja literārie citāti
no grāmatas par Vinniju Pūku.
S. Šlekone atzina, ka 9. klašu skolēni bijuši sirsnīgi, atsaucīgi, izpalīdzīgi.
9.a klasi šogad absolvē 16 skolēnu - 11 meitenes un 5 zēni. Šīs klases sastāvs ir mainījies KATRU gadu, bet ziedu laiki bijuši
4.   klasē, kad skolas solos sēdēja 11 meiteņu un tikpat zēnu. Klases pirmā skolotāja un audzinātāja bija Iveta Kupča. Sākot
ar 6. klasi, klases audzināšanu uzņēmās
skolotāja Iveta Rozenberga, taču pēdējos
4 mēnešus klases audzinātāja ir skolotāja Rita Ziemele. 9.a klase Salacgrīvas
vidusskolā noteikti nav pieskaitāma pie
klusajām un mierīgajām, bet tam ir savs iemesls - klasē katrs ir liela personība. Katram ir savs raksturs un ļoti plašs interešu un
hobiju klāsts. Atrast divus līdzīgus cilvēkus
šajā klasē ir neiespējami.
9.b klasi raksturo 10 smaidošas meitenes
un 7 braši zēni, kuru klases audzinātāja ir
Silvija Tīte. Esot daudzi, kuri 9.b klasi uz-

skata par klusāko klasi skolā. Ja arī kāds
kādreiz ir kaut ko aizrādījis, tas bijis tik
netipisks gadījums, ka ātri vien aizmirsies.
Ārpus mācībām katram 9.b klases skolēnam ir sava aizraušanās. Un tās ir pavisam
dažādas - sākot ar mākslas un mūzikas jomām un beidzot ar makšķerēšanu.
Absolvējot   9. klasi, augstākie vērtējumi mācībās ir Ancei Vanagai, Kristiānam
Kacaram, Kristai Muciņai, Loretai Veidei, Annijai Neretniecei, Nensijai Zandei,
Montai Līcītei, Ilzei Pogulei un Martai
Bitmanei. Mūzikas skolas absolventi ir
A. Vanaga, Justīne Līna Jamonte, K. Muciņa, Nils Balodis un M. Bitmane. Mākslas
skolas absolventes ir L. Veide, N. Zande un
I. Pogule, bet ar mākslu aizraujas arī Amanda Geila Vijupe. Salacgrīvas pūtēju orķestros Reids un Enkurs  spēlē A. Vanaga un
N. Balodis. Folkloras kopā Zēģelīte darbojušās Zenta Cielava un K. Muciņa. Futbola
spēlē nepārspēts ir Kristiāns Vutkēvičs, bet
aktīvi spēlētāji bijuši arī Valters Purmalis
un Raijens Staškuns. Sportā izturīgākie ir
K. Vutkēvičs, Arnis Andris Paegle un Rei
nis Vīksna. Skolas korī dziedāja I. Pogule,
A. Vanaga, K. Muciņa, Beāte Matisone,
M. Bitmane, Laura Krisanova un N. Balodis. Tautas deju pulciņā dejo Matīss
Gailums un K. Muciņa, bet vairākus gadus dejojusi arī Zita Jankovska. JIC Bāka
aktīvi darbojās K. Muciņa, M. Līcīte un
L. Krisanova. 9. klašu absolventiem ir arī
daži interesanti hobiji. Liela interese par
mūzikas atskaņošanas ierīcēm ir Lenardam
Kārkliņam, bet A. Neretnieces hobijs ir medības. Par kārtības uzturēšanu klasē atbild
L. Krisanova un B. Matisone. Datoru un

online spēļu pavēlnieks ir Klāvs Gorbuņs.
Pēteris Gluhaņuks spēj izdomāt visneiedomājamākās idejas. Santai Kaminskai ļoti
patīk zīmēt, bet sirsnīgākais smaids pieder
Elvijai Jakovļevai. Evelīnas Jirgensones
aizraušanās ir zirgi, taču lieliskākā humora
izjūta piemīt Katrīnai Savinai. L. Krisanova
ir tā, kurai rūp apkārtējie cilvēki, viņa vienmēr ir gatava piedalīties un izpalīdzēt.
Nobeigumā direktora pienākumu izpildītāja sacīja: - Tādi jūs esat, devītie! Spilgti,
pamanāmi un radoši. Lai tikpat krāsains
un veiksmīgs jūsu turpmākais ceļš. Salac
grīvas vidusskola lepojas ar jums! Krāsainu nākotni jaunieši vēlēja sev paši, dziedot
dziesmu Krāsaini sapņi.
Izlaiduma beigās zālē ieradās pats
Pūks - 9.b klase dāvināja savai pirmajai audzinātājai milzīgu lāci, pamatojot savu dāvanas izvēli šādi: - Mēs taču esam jums kā
mazi lācēni, kuri gan spurojušies pretī, gan
neklausījuši, gan bijuši ietiepīgi, taču beigu
beigās mīļi pieglaudušies. Un vēlamies, lai
vienmēr būtu kāds, kas atgādinātu par jūsu
pirmajiem un vismīļākajiem lācēniem. Savukārt klases audzinātāja S. Tīte varēs doties kādā nelielā ceļojumā. 9.a klase savām
trim audzinātājām dāvināja vāzes ar iegravētu saulespuķi - vidū skolotājas vārds, bet  
ziedlapiņās - visu skolēnu vārdi. Tā būs tiešām skaista piemiņa no audzēkņiem.
Kā paldies zīmi par uzticību Salacgrīvas
vidusskolai vecāki abos izlaidumos no savu
bērnu rokām saņēma skaistu rozi.
Inta Cirša
P.S. Paldies Sanitai Šlekonei par iespēju
izmantot svētku runas.
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Spirgts vējš bibliokuģa burās
- Jūra ir tā visauglīgākā druva priekš
tiem, kas to prot art un ecēt ar derīgiem
ieročiem; šī druva pieder katram, kas to
grib un prot apstrādāt, un tādēļ tā ir visiem
brīvības un garīgas gaismas nesēja, - tā
1876. gada 1. septembrī Baltijas Vēstnesī
vēstulē Kurzemes jūrmalniekiem rakstīja jaunlatviešu tēvs, jūrniecības izglītības
pamatlicējs Krišjānis Valdemārs. Kā ir
mūsdienās art un ecēt jūru ar derīgiem ieročiem, šo jautājumu bibliokuģa Krišjānis
Valdemārs idejas autore, Salacgrīvas bibliotēkas vadītāja Hedviga Inese Podziņa un
šo rindu autors uzdeva mūsu novadniekiem
tālbraucējiem kapteiņiem Ivo Loginam un
Normundam Vilkaušam. Tas notika kārtējā
bibliokuģa projekta Latvji, brauciet jūriņā,
krājiet zeltu pūriņā! tikšanās reizē ar Salacgrīvas, Alojas un Limbažu novada jaunsargiem Kapteiņu ostā Kuivižos.
Šī bija projekta jau trešā nodarbība
(pirms tam Saldū un Ieriķos ar teju 600 Latvijas patriotiski domājošiem jauniešiem),
kurā bibliokuģa komandas locekļi H. I. Podziņa, Diāna Reide, G. Šīmanis, jaunsargu
instruktors Ojārs Liedeskalniņš, jūrnieks un
videooperators Raivis Struncens aicināja
meitenes un puišus apzināties, ka viņi dzīvo jūras valstī, lepoties ar savām saknēm un
atrast dzīves un darba gaitās ceļu uz jūru.
I. Logins, piemēram, deviņu gadu laikā no izlaiduma Latvijas Jūras akadēmijā
savā karjerā spēja nokļūt līdz tālbraucēja
kapteiņa amatam. Līdzīga karjeras veiksme
ir viņa draugam un līdzgaitniekam N. Vilkaušam. Kopā ar jūrskolotāju, kuģu vadītāju Valdi Ozoliņu viņi atcerējās gan dzīvei
noderīgos mācību gadus Salacgrīvas vidusskolas jūrniecības koledžtipa klasēs, gan
pirmo praksi uz leģendārā Igaunijas ledlauža Suur Töll Tallinas Jūras muzejā Atmodas
gados. Abu kapteiņu jūras gaitas reisos ved
pāri Indijas okeānam, kur seko pirāti, un
viņiem jāuzņemas milzu atbildība - par cilvēku dzīvībām, lielajiem kuģiem un dārgo
kravu. Pamati šai atbildības sajūtai likti jau
te, dzimtajā krastā.
Bibliokuģa šīsvasaras projektus atbalsta
AS Latvijas Valsts meži, Valsts kultūrkapitāla fonds, Latviešu fonds, Salacgrīvas novada dome, lai jaunieši varētu tuvāk iepazīt
vienu no Latvijas bagātības pamatresursiem - jūru.
Mūsu pirmā tikšanās aizritēja Saulkrastu vidusskolā, ko vada aizrautīgā jūras lietu
popularizētāja, Latvijas Jūrniecības savienības dibinātāja Velta Kalnakārkle. Viņas
patiesā interese par aktualitātēm Latvijas
Jūras akadēmijā (LJA) lika iespringt mūsu

draugiem no šīs augstākās jūrniecības mācību iestādes. Ainažniece Sendija Repele
un zvejniekciemietis Kristers Briedis argumentēti stāstīja par iespējām puišiem un
meitenēm izglītoties LJA.
Pēc sarunām ar Saulkrastu novada domes priekšsēdētāju Ervīnu Grāvīti un bibliotēkas vadītāju Vizmu Stūrmani bibliokuģa komanda iezīmēja turpmākās vasaras
un rudens gaitas novadā. Tās tiks saistītas
ar slavenā komandkapteiņa, zemūdenes
Ronis komandiera Hugo Legzdiņa piemiņas iemūžināšanu. Liels bija mūsu prieks,
ka nākamajā projekta braucienā uz Saldu
V. Stūrmane jau aktīvi iesaistījās bibliokuģa komandā.
Kalnsētas parka estrādē pārliecinājāmies, ka vislielākā interese par jūras arodiem ir tieši tiem jauniešiem, kuri dzīvo
patālāk no krasta. Liepājnieki uz jūru nav
mudināmi, jo 140. jubilejas gadā sevi aktīvi pozicionē Liepājas Jūrniecības koledža.
Tās absolvents kuģu vadītājs Nauris Upenieks apņēmies tūdaļ pēc izlaiduma balles
pārstāvēt bibliokuģi pilsētā, kurā piedzimst
vējš.
Savukārt Āraišu ezerpils apkaimē, kur
norisinājās Vidzemes zonas jaunsargu vasaras mācības, īpašu interesi raisīja Salac
grīvas bibliotekāres Anitas Liepiņas veidotā viktorīna Reņģe - mūsu dzīves pamatu
pamats!, ko iepazinām jau 1. Reņģēdāju
festivālā 21. maijā. Te vietā bija atgādināt arī par plostnieku tradīcijām Salacas
krastos. Visur rādām videofilmu Salacas
plostnieki par 1. Plostnieku svētkiem, ko
1998. gadā organizēja aizrautīgais zvejnieks un dziesminieks Bubis, par ostu Salacas grīvā, kas ir Salacgrīvas novada lepnums.
Bibliokuģis tika gaidīts arī Kuivižos, kur
viesmīlīgi uzņēma jaunsargu nometnes vadītājs Jānis Voicišs un jaunsargu instruktors
O. Liedeskalniņš. Tikšanās reizi Kapteiņu
ostā iemūžināja fotomākslinieks Arvīds
Šimis, jo Salacgrīvas pilsētas svētku laikā
novada bibliotēkā taps fotoizstāde par bibliokuģa šīsvasaras gaitām.
Jūra un jūrnieka arods sarunās tiek
aplūkots no visiem aspektiem - piemēram, uzklausām, ko par jūrnieka profesiju
domā puišu mātes. Gan H. I. Podziņai, gan
V. Stūrmanei dēli ir jūrnieki - tālbraucēji
kapteiņi.
Par jūru mūsu valsts un tautas liktenī
tika runāts jaunsargu vasaras nometnē Viļķenē. 7. jūlijā bibliokuģis piestāja Mazirbē
un Kolkā, kur notika kuģa patrona - kinorežisora Jāņa Streiča - radošā darba vakars.

Tikšānās ar
tālbraucējiem
kapteiņiem
Ivo Loginu
(no kreisās),
Normundu
Vilkaušu un
jūrskolotāju,
kuģu vadītāju
Valdi Ozoliņu

Nometnē Kapteiņu ostā bija arī jaunsargi no Salacgrīvas: Līva Zariņa, Ivo Zvejnieks,
Mārtiņš Petkēvičs, Egīls Kļuss, Markuss Kiseļovs, Mikus Viļkins, Laura Kondratjuka un
viņu instruktors Ojārs Liedeskalniņš

Šīsvasaras jubilāru bibliokuģis vedīs arī uz
Pārventas bibliotēku Ventspilī augustā un
Zvejniekciema vidusskolu septembrī. Savukārt salacgrīvieši režisoru varēs sveikt
Patriotiskās dzejas festivālā novembrī.
Ņemot vērā Rīgas Brīvostas pārvaldnieka Leonīda Loginova teikto, ka Rīgas priedi, no kā būvēja buriniekus, vēl arvien zina
un atceras pat Kanāriju salās, sadarbībā ar
SIA Rīgas meži rudens pusē bibliokuģa komanda Latvijas piekrastē iezīmēs burinieku
būves vietas, dēstot Rīgas priedes jaunam
mastu mežam. Jo ir vajadzīgi stipri masti
burām, ko jau kopš 19. februāra uzvilcis arī

bibliokuģis Krišjānis Valdemārs.
Mūsu pieraksta osta ir Salacgrīvā, un,
par spīti gaudenajai latviešu nacionālās
jūrniecības politikai, kuras rezultātā kuģu
īpašnieki bēg no sarkanbaltsarkanā karoga
kā žurkas no grimstoša kuģa, mēs kuģojam
ar Latvijas valsts karogu. Arī tā ir zīme, ka
spītības un apņēmības mums netrūkst.
Gints Šīmanis
P.S. Liela pateicība kuģu vadītājam Artūram Zēģelim un kuģu mehāniķim Gunāram Nartišam par tikšanos ar jaunsargiem
Viļķenē.

Regate Kuivižu kauss 2016

18. un 19. jūnijā Kuivižos bija plānotas ikgadējās atklātās sacensības burāšanā
Optimist, Laser Radial un Laser 4.7 sporta jahtu klasēs. Diemžēl lielā vēja dēļ sacensības 18. jūnijā nenotika. 19. jūnija rīts
bija daudz cerīgāks un jau pusvienpadsmitos no rīta jūrā devās tiesnešu jahta, kam
sekoja sacensību dalībnieki no sešiem Latvijas un diviem Igaunijas jahtklubiem.
Ceļojošās balvas Kuivižu kauss izcīņa
Optimist klasē un atklātās sacensības burāšanā Optimist, Laser Radial un Laser
4.7 klasē notika Kuivižu ostas tuvumā, tās
ar Salacgrīvas novada domes atbalstu organizēja Kuivižu jahtklubs.
Kuivižu kauss ir klasiskas jauniešu sacensības, dalībnieku vecums no 10 līdz
18 gadiem. Jaunie burātāji sacentās par
ceļojošo kausu, ko pasniedz uzvarētājam
Optimist klasē.
Pirmie sacensību trasē devās Laser Radial, pēc tām Laser 4.7 un Optimist jahtas.
Jaunie burātāji varonīgi cīnījās ar vēju un
viļņiem, un šķiet, ka arī saulīte aiz mākoņiem gribēja redzēt, kā viņiem veicas,
tādēļ pamazām kliedēja pelēkos mākoņus,
ļaujot jūrai iemirdzēties sudrabā.
Sacensību galvenais tiesnesis Ojārs
Rancāns pastāstīja, ka šogad dalībnieku
nedaudz mazāk, jo tieši šajās dienās Portugālē notiek pasaules čempionāts Optimist

klasē. - Arī piektdienas sliktais laiks dažu
atturēja no piedalīšanās sacensībās. Vēl
sestdienas rītā saņēmām atteikumus no
dalības regatē, - viņš pavēstīja.
Svētdiena burātājiem izvērtās gara un
sportiska azarta pilna - Optimist klases burātāji veica piecus braucienus, Laser 4.7
trasē devās sešas, bet Laser Radial jahtotāji - septiņas reizes. Vēlā pēcpusdienā pie
Kuivižu jahtkluba notika veiklāko burātāju apbalvošana.
Laser 4.7 klasē kopvērtējumā 3. vieta
Annai Ancei Sekacei (Rīgas jahtklubs),
2. - Veronikai Čačei (Usmas jahtklubs),
1. vietā Roberts Špats no Rīgas jahtkluba.
Meiteņu konkurencē pirmā bija V. Čače,
otrā - A. A. Sekace, trešā - Anna Mutore
(Engures jahtklubs). Jahtu Laser Radial
sacensībā kopvērtējumā trešā Paula Estere
Kumpiņa (Rīgas jahtklubs), otrais Ēriks
Kārlis Zvilna, pirmais Ričards Zvilna (abi
puiši no Jūrmalas jahtkluba). Optimist klasē kopvērtējumā trešais Rihards Straume
(Pilsētas jahtklubs), 2. vietā Laura Ozoliņa (Usmas jahtklubs), bet pirmais un
turklāt šī gada ceļojošā kausa ieguvējs Miks Eduards Valters (Rīgas jahtklubs).
Meiteņu konkurencē trešā Lisbeth Taagu
(Pērnavas jahtklubs), otrā Karolin Harm
(Kalev jahtklubs no Tallinas), bet pirmā Laura Ozoliņa (Usmas jahtklubs)

Startā jahtas Optimist. Ar 80. numuru startē Kuivižu jahtkluba burātājs Rihards Bendrāts

Šajās sacensībās Optimist klasē piedalījās arī pieci Kuivižu jahtkluba jaunie burātāji: Rihards Bendrāts (viņš kopvērtējumā
ieguva 11. vietu), Alberts Valters Jurčjus,
Markuss Miezis, Arvis Hermanis Maurītis
un Toms Jirgensons.
Sacensību galvenais tiesnesis O. Rancāns pauda pārliecību, ka Kuivižu kauss
jaunajiem burātājiem ir iespēja piedalīties

starptautiskās sacensībās un parādīt sevi.
Paldies Kuivižu jahtklubam par sacensību organizēšanu un tiesnešiem O. Rancānam, Andrejam Koziorovam, Kristapam
Močānam, Vitai Kokošai, Lindai Rullei,
Tomam Fišeram Blumbergam un Jānim
Tēraudam par darbu. Tiksimies nākamajās
sacensībās!
Ilga Tiesnese
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Korģenes Pelēnu lielie darbi
Kad mežmalās zvana maijpuķīšu zvaniņi, ceļmalās smaržo
ceriņu kupenas un pie bērnudārza svinīgi deg kastaņkoku
sveces, zinām - mācību gads
ir noslēdzies. Korģenes Pelēnos tas bijis ļoti, ļoti darbīgs.
Novembrī nolēmām piedalīties
izglītības atbalsta programmā
Savai skolai, kurā SIA MAXIMA
Latvija izglītības iestādēm solīja
sniegt dažādas noderīgas preces
un attīstošās spēles. Mums tikai
jāiepērkas šajos veikalos un jāsaņem uzlīmes, kas cītīgi jākrāj.
Uzrunājot draugus, radus, paziņas, Pelēni sakrāja vairāk nekā
3000 uzlīmju. Cītīgi gaidām
krāsu printeri, kas ietaupīs skolotāju personīgos līdzekļus un
nepieciešamais nebūs jāprintē
mājās, mūzikas centru, kas noderēs grupas pasākumos un rotaļnodarbībās, priecāsimies, ja
varēsim darboties ar kinētiskajām smiltīm.
Tad pieteicām dalību konkursā ZAAO svētku rotājumi,
kurā visas Ziemassvētku rotas
darinājām no jau izlietotiem
materiāliem. Visu, ko citi met
atkritumu urnā, mēs mazgājām
un sapņojām, ko skaistu varētu
izgatavot. Ziema šogad bija paskopa ar sniegu un ļoti, ļoti gribējās baltus svētkus, tālab mazie
pelēni izvēlējās baltos materi
ālus: no baltiem spainīšiem un
tortes kastēm tapa sniegavīri,
no jogurta trauciņiem - zvaniņi,
kas rotāja svētku eglīti, un jauki
izskatījās arī eglītē pagalmā, jo
tiem neskādēja pat slapjš sniegs

un lietus. Savukārt no baltajiem
metāla maizes maisiņu aiztaisāmajiem tapa eglītei virtenes, bet
grupas pašā vidū laistījās izlietotu CD un vienreizējo karotīšu,
kā arī PET pudeļu korķu sniegpārsliņas. Konkursā piedalījās
39 pirmsskolas iestādes, godalgas neieguvām, bet prieks par
padarīto liels.
Mūsu grupiņa piedalījās arī
otrreizējo materiālu vākšanas
akcijā Dabai labu darīt, kuras
laikā bērni kopā ar vecākiem,
skolotājas un auklīte ar savām
ģimenēm un daudziem palīgiem
savāca vairāk nekā 26 kubikmetrus saplacinātu PET pudeļu.
Izsaku milzīgu paldies visiem,
visiem - gan korģeniešiem, gan
salacgrīviešiem, gan Lauvu puses ļaudīm, baidos kādu nepieminēt, jo pudeles ceļoja pat no
Limbažiem, Valmieras, Rīgas.
Liels paldies arī Jurģim, kurš
mums aizdeva milzu maisus, kur
glabāt pudeles. Paldies visiem
labajiem cilvēkiem, kuri kopā ar
mums rūpējās par tīru un sakoptu vidi, sašķirojot un nogādājot
pudeles līdz mums un palīdzot
tikt pie balvas - 35 eiro, kurus
varēsim tērēt veikalā Freko. Bet
vislielākais ieguvums ir tas, ka
bērni iemācījās savākt atkritumus, nepiesārņot dabu. Pastaigu
laikā čakli tīrījām ceļmalas un
grāvjus. Uzaicināju pie mums
ciemos Zaļo cilvēciņu, kurš bija
arī pie Salacgrīvas un Svētciema bērniem, lai iemācītu pareizi
šķirot atkritumus un pastāstītu, kā rodas papīrs, ko dara ar

PET pudelēm, kad tās nodod
pārstrādei.
Maijā mēs piedalījāmies Vivacolor rīkotajā zīmējumu konkursā. No Latvijas bērnudārziem
tam tika aizsūtīti 178 pieteikumi. Un tad sākās balsošana un
konkurence ne pa jokam. Atkal
bez atbalsta nekādi - mīļi aicinot
palīgā draugus, radus un paziņas, Pelēni ieguva daudz balsu
un labu vērtējumu. Paldies visiem par atsaucību! Pirmajā trijniekā neiekļuvām, bet konkurss
parādīja - kaut esam skaitliski
neliela saime, tomēr enerģijas
pilni un sava bērnudārza patrioti, sacenšoties ar lielajiem
Rīgas un citu pilsētu bērnudārziem.
Pats lielākais gandarījums
bija plūkt uzvaras laurus iestādes rīkotajā konkursā, kurā tika
aicināti piedalīties visi skolotāji,
logopēdi un vecāki, lai uzlabotu mācību vidi un papildinātu
materiālo bāzi ar pašgatavotiem
materiāliem. Kamēr mazie peļuki dusēja diendusu, mēs ar auklīti gudrojām, kas mūsu bērniem
palīdzētu labāk apgūt burtiņus,
ciparus, attīstītu pirkstiņu veiklību. Izrādās, atkal noder tās
lietas, kas skaitās vairs nevajadzīgas - pudeles un pudelītes,
korķīši un vāciņi, diegu spoles,
ko palīdzēja savākt arī bērnu
vecāki. Noder pat saimniecībā
izmantojamas lietas - izlietnes
paliktnīši, knaģīši un kokteiļu
salmiņi ir ideāls materiāls mācību programmas apguvē. Ja vēl
auklīte un skolotāja prot adīt un

tamborēt, tad ir vienkārši super mums tapa gan krāsainas peles,
gan gardas kūkas, saldējums,
sēnes, augļi un ogas. Paldies arī
Sanitai, kura ar savu rokdarbnieces talantu un padomu Pelēniem
allaž ir klāt. Nekad neatsaka arī
Guntars, kurš palīdz mums tikt
pie noderīgām lietām no koka un
finiera - burtiņiem, cipariņiem,
kediņām, kastītēm un spēlēm.
Skolotāja un auklīte nopelnīja savas grupas bērniem ekskursiju uz Rīgas zoodārzu, kas
viņiem bija jauks, izzinošs un
pārdzīvojumiem bagāts piedzīvojums, jo ne visi bijuši tālākos
braucienos. Par to mums īpašs
prieks.
Nākamajā gadā aicināsim palīgā arī māmiņas, tētus un omes,
lai ar šiem materiāliem varētu
darboties ne tikai individuāli,
bet arī visa grupiņa vienlaikus.
Visi kopā varam paveikt ļoti
daudz. Gribas Pelēnu vārdā pateikt paldies Mārtiņa opim par
nojumītes kāpņu remontēšanu,
Daniela tētim par ķieģeļu sienas daļēju demontāžu, Riharda
tētim un brāļiem par jauno apģērbu skapīšu salikšanu. Visus
šos darbus vadīja un organizēja
iestādes pārvaldnieks Romāns,
viņam milzīgs paldies.
Lai mums visiem jauka vasara! Atpūšamies, krājam spēkus
un enerģiju jaunajam darba cēlienam. Uz tikšanos rudenī!
Ilga Ūdre,
PII «Vilnītis» Korģenes filiāles
grupas «Pelēni» skolotāja

l
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Saulgriežos
suminājām
iemīļoto
dzejnieci
Lidiju Bērzi

21. jūnijā, pašā vasaras sākumā, Tūjā ar bibliotekāres Zeltītes Milleres rūpi un dzejnieces
Astras Tomsones un viņas palīgu gādību svinējām Lidijas Bērzes dzejoļu grāmatiņas Kur Liel
ezers šalc atvēršanas svētkus.
Brīnišķīgo dzeju klausīties bija
sabraukuši tuvi un tāli. Kādam
nobira asara, kādam lūpu kaktiņš nodrebēja un pierē ievilkās
grumba, cits iegrima pārdomās.
Visu to vēl papildināja Salac
grīvas ansambļa Dziedātprieks
skaistais koncerts. Ļoti emoci
onāli uztvērām dziesmu Limbažu valsis. Protams, ar dzejnieces
Lidijas vārdiem, bet mūzikā šo
valsi ietērpusi viņas meita Ilze.
Pozitīvi uzlādēti brīvdabā
skatījāmies sabiedriskā centra Lādes Vītoli teātra gabalu
iz dzīves, un tad kā punkts uz i
bija cienasts - Astras kundzes uz
ugunskura vārītā gardā zupa.
Paldies par visu! Pēc šāda pasākuma pasauli redz citām acīm.
Īpašs paldies dzejnieces suminātājiem. Tagad skaidri zinu, ka
visa dzeja, kas guļ dzejnieces
plauktā, tiks ietērpta grāmatās,
jo ļoti skaistus vārdus par grāmatiņu ir teicis ne tikai Limbažu novada domes priekšsēdētājs
Didzis Zemmers.
Inta Grūbe-Tekenberga

Florbola komanda Liepupe veiksmīgi noslēdz
2015./2016. gada regulāro sezonu
Šajā sezonā SK Veixmes florbolisti izšķīrās par dalību dažādos turnīros, kuros
spēļu grafiks atbilst liepupiešu iespējām
izbraukāt turnīrus, jo ikdienā ne visi jaunieši ir uz vietas Liepupē, un komandas
mērķis - iztikt šajā sezonā bez viesspēlētājiem. Tā liepupieši piedalījās Vidzemes,
Limbažu un Kocēnu čempionātos, kuros
sabraukumi notika brīvdienās.
Vidzemes čempionātā liepupieši pamatturnīru beidza kā otrie grupā, tomēr izslēgšanas spēlēs sīvā cīņā (tika izspēlētas
trīs spēles) veiksmīgāki izrādījās pretinieki, liedzot mūsējiem pakāpties augstāk.
Limbažu čempionātā, kur turnīra nolikums liedza piedalīties izšķirošajās spēles
dažiem mūsu spēlētājiem, Liepupe izcīnīja 3. vietu, godam saņemot bronzas medaļas. Prieks, ka mūsu spēlētājs Aleksandrs
Pavlovskis tika atzīts par šī turnīra labāko
aizsargu.
Kocēnu čempionātā, kurā Liepupe spēlēja B divīzijā, regulāro turnīru komanda
pabeidza kā pirmie. Varbūt kļūdu izvērtējums Vidzemes un Limbažu čempionātos
lika liepupiešiem pusfināla spēlēs cīnīties
jau no spēles pirmās minūtes. Abās spēlēs
svinējām uzvaras un nodrošinājām sev
vietu finālā. 4. jūnijā komanda pilnā sastāvā devās uz Kocēniem, lai cīnītos par
zeltu. Pretī liepupiešiem stājās spēcīga
komanda IBK Griffin. Spēli labi sāka liep
upieši, spēlētāji cīnījās par katru laukuma
centimetru, kas, izskanot 1. perioda beigu
svilpei, deva rezultātu 3:0. Bet pretinieki nedomāja padoties. Līdz spēles beigu
signālam bija 38 sekundes, kad rezultātu
tablo rādīja vairs tikai 3:2. Liepupiešiem
noraidījums! Ļoti saspringtas sekundes,
tomēr liepupieši spēja izturēt. Milzīgs
prieks bija par līdzjutēju gavilēm, sagaidot spēles beigu signālu! Izcīnīts zelts!

Liepupes florbola komanda ar Kocēnu turnīrā izcīnītajām zelta medaļām

Neaprakstāmas emocijas gan spēlētājiem,
gan līdzjutējiem! Turnīra simboliskajā
izlasē tikuši arī mūsu uzbrucēji Mārcis
Rolands Janvars un Pauls Skuja. Visiem
spēlētājiem tiek pasniegtas zelta medaļas,
un komandas kapteinis Aleksandrs Pavlovskis, sportistu ovāciju pavadīts, paceļ

virs galvas izcīnīto kausu. Patiess prieks
un lepnums par mūsējiem! - Paldies visiem spēlētājiem un mūsu vārtsargiem par
izturību un atdevi visas sezonas garumā!
Paldies mūsu līdzjutējiem par viņu balsīm
un plaukstām! Paldies Salacgrīvas novada domei par finansiālu atbalstu!, - savā

uzrunā pateicās A. Pavlovskis.
Regulārā sezona ir noslēgusies, bet
liepupieši turpina spēlēt - Liepupes florbola turnīrā 3:3 un jūnija beigās par sportistu
cītīgi krāto naudu devās uz turnīru Drēzdenē, Vācijā.
Endija Pavlovska
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Liepupes florbola
čempionāts 3:3 ir sācies!

2016. gada 8. jūlijs

Mazie basketbolisti
Ķekavā

Florbola
čempionāts
Liepupē

Šajā vasarā Liepupē norisinās vēl nebijušas sacensības - florbola čempionāts 3:3.
Dalību tajā ir sākušas 8 komandas: 4 no
Liepupes, 3 no Salacgrīvas un 1 no Limbažiem. Komandas izspēlēs divu apļu turnīru katra ar katru, pēc tām sekos izslēgšanas spēļu turnīrs. Vienas spēles garums
ir 2x12 minūtes. Sacensības norisinās pēc
sabraukuma principa darbdienu vakaros.
Florbols Salacgrīvas novadā kļūst arvien populārāks, un tieši Liepupē izveidojusies laba komanda, kas piedalās Limbažu čempionātā, Kocēnu čempionātā un
Latvijas Florbola līgā. Tāpēc šāds solis
par vasaras līgu Liepupē ir tikai loģisks,
un florbolisti vasarā var izbaudīt sacensību
gaisotni, nekur tālu nebraucot.
Čempionātā jau notikuši divi sabraukumi. Par līderiem pieteikušās divas komandas - Limbaži un Inta (Liepupe), kas uzvarējušas visas spēles. Pārējās komandas ir
visai līdzīgas un punktus dala līdzīgi. Spēles no rezultāta viedokļa ir ļoti interesantas
un līdzīgas.

Komandas, kas sākušas dalību turnīrā:
Zvejnieku parks-1 (Aldis Riekstiņš,
Ainārs Šmits, Dins Dancis, Guntars Ūdris);
l Zvejnieku parks-2 (Ēriks Straubergs,
Artūrs Zmičerevskis, Markuss Kalviņš);
l Kopturis-A (Emīls Runcis, Jānis Koluškins, Edgars Klāvs, Gints Bahmanis,
Edžus Jirgensons);
l Inta (Aleksandrs Pavlovskis, Pauls
Skuja, Roberts Skrastiņš, Mārcis Janvars,
Edgars Kalniņš);
l Liepupes veterāni (Kārlis Lieldiens,
Pēteris Krastiņš, Kristiāns Aļķis, Jānis
Priede, Jānis Mantiņš);
l Mikasa (Jānis Vizulis, Ainārs Keišs,
Dāvis Vītols);
l Liepupes vsk. (Otomārs Gaigals, Reinis Baltiņš, Kārlis Ruša);
l Limbaži (Ainārs Bērziņš, Dāniels Ķīkulis, Pēteris Luste, Nikolajs Saulītis, Romāns Demidovs).
l

Aldis Riekstiņš

Mazajiem salacgrīviešiem 3. vieta! Apsveicam!

7. jūnijā Ķekavā notika Ķekavas novada atklātās sacensības 3x3 ielu basketbolā.
Sacensības notiek četros posmos. Pirmajā posmā A (2007. g.dz. un jaunāki) un
B (2005. g.dz. un jaunāki) grupā piedalījās
arī Salacgrīvas mazie basketbolisti.
A grupā startēja Kristians Bērziņš, Dāniels Lūsis, Kristians Kovačs, Edvards
Bobrovs. B grupā startēja divas Salac
grīvas komandas: pirmajā spēlēja Maksis
Obuhovskis, Markuss Zvejnieks, Valters

Miezis, Rūdolfs Treijs, bet otrajā - Arvis
Hermanis Maurītis, Mārcis Tomsons, Kevins Šrenks un Kārlis Mičulis.
Pirmā posma kopvērtējumā ļoti labus
rezultātus sasniedza A grupas mazie basketbolisti, izcīnot 3. vietu savā grupā.
Ļoti priecājamies par mūsu jauno sportistu rezultātiem un ceram, ka nākamajā
posmā, kas Ķekavā notiks 30. jūlijā, mūsējiem veiksies vēl labāk.
Sandra Bērziņa

Salacgrīvas novads skrien
Sacensību rezultāti:

10 km (bija mazliet saīsināta distance):
Vīrieši
1. Ivars Žagars - 37,00 min.
2. Dāvis Kokins - 40,00 min.
3. Mihkel Jūri - 40,25 min.
4. Jānis Kokins - 40,45 min.
5. Māris Bergšteins - 43,25 min.
6. Māris Gobiņš - 43,58 min.
Sievietes
1. Jolanta Liepiņa - 36,50 min.
2. Evita Bole - 44,52 min.
3. Baiba Močāne - 47,33 min.
4. Sabīne Veide - 49,28 min.
5. Inga Ņebdrakova - 50,26 min.
5 km:
Vīrieši
1. Jēkabs Tomsons - 27,05 min.
2. Mārtiņš Baķis - 27,08 min.
3. Mārtiņš Ozoliņš - 27,20 min.
Sievietes
1. Linda Priekule - 30,00 min.

Skriešanas seriāla 1. posma dalībnieki un uzvarētāji saguruši, bet priecīgi

25. jūnijā Salacgrīvā norisinājās 1. skriešanas seriāla Salacgrīvas novads skrien
posms. Trase izveidota gar jūras krastu,
tāpēc sacensību dalībniekiem tā bija ļoti
grūta, jo jūras smiltis visu sarežģīja, turklāt
todien bija arī liels karstums - 32 grādi. Dalībnieku skaits nebija ļoti liels, visticamākais iemesls, kas atturēja cilvēkus skriet,
bija tieši tas. 10 km distancē no Zvejnieku parka stadiona startēja 11 dalībnieku
(6 vīrieši un 5 sievietes), 5 km distancē
devās 4 dalībnieki (3 vīrieši un 1 sieviete).
1 km distancē pieteicās 6 dalībnieki (4 pui-

kas un 2 meitenes), bet 400 m distancē 4 dalībnieki (3 meitenes un 1 puika).
Sacensību mērķis ir popularizēt Salac
grīvas novada iedzīvotājiem aktīvu dzīvesveidu un ļaut izbaudīt sacensību gaisotni
pilnīgi par velti. Vēlme ir ar katru gadu attīstīt sacensības, lai tajās piedalītos arvien
vairāk un vairāk interesentu. Jau sacensību
otrajā posmā būs jūtami uzlabojumi. Par
tiem jāpateicas pasākuma sejai Jolantai
Liepiņai, kura sniedz ļoti vērtīgus padomus organizatoriskajos jautājumos. Jolanta
ir ļoti ieinteresēta, lai Salacgrīvas novadā

izveidotos laba līmeņa sacensības un tajās
piedalītos ne tikai novada iedzīvotāji, bet
arī cilvēki no visas Latvijas. Par sacensību balvām jāpateicas Salacgrīvas novada
domei. Pirmā posma galvenā balva 10 km
distances uzvarētājiem bija brīvbiļete uz
Positivus 2016 festivālu. Par galveno balvu
ieguvējiem kļuva Ivars Žagars un J. Liepiņa.
Nākamais sacensību posms - 30. jūlijā
Ainažos.
Aldis Riekstiņš

400 m:
Puikas
1.Henrijs Hugo Močāns
Meitenes
1. Amēlija Veide
2. Marta Baķe
3. Digna Gruzdiņa
1 km
Puikas
1. Kaspars Riņķis
2. Adrians Ginters
3. Markuss Putenis
4. Oskars Paurs
Meitenes
1. Amanda Hofmane
2. Kristīne Riņķe.
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Salacgrīvas kauss jāšanas sportā

Tūlīt pēc Jāņiem - 25. jūnijā - Vecsalacā notika jau astotās
sacensības jāšanas sportā Salacgrīvas kauss 2016. Tajās startēja
dalībnieki no Bauskas, Iecavas,
Madonas, Valmieras, Cēsīm,
Saulkrastiem, Smiltenes, Skrīveriem un, protams, Salacgrīvas.
Lai arī laiks šajā dienā bija īpaši karsts, netrūka ne dalībnieku,
ne skatītāju. Sacensību organizators ir biedrība Jātnieku sporta
klubs «Fenikss», un to mērķis ir
popularizēt jāšanas sportu un dot
iespēju jaunajiem jātniekiem pilnveidot savas prasmes un iemaņas.
Pirmie laukumā devās vadības
maršruta veicēji. Šīs ir sacensības
jaunajiem jātniekiem un jaunzirgiem, tas nozīmē, ka jātnieks vai
zirgs laukumā dodas pirmo reizi.
Šajās sacensībās startēja 35 dalībnieki. Otrajā maršrutā ar šķēršļu
pārvarēšanu augstumā līdz 50 cm
bija vislielākais dalībnieku skaits 40. Šis ir ātruma maršruts jaunajiem jātniekiem un zirgiem. Trešajā maršrutā bija 32 dalībnieki,
šīs sacensības sadalītas divās
vecuma grupās - 3A jātniekiem
vecumā līdz 16 gadiem un 3B vecākiem. Veicot šo maršrutu,
zirgam un jātniekam bija jāpārvar
80 cm šķēršļi. Ceturto maršrutu ar
šķēršļu augstumu līdz 1 m veica
pieci dalībnieki. Vismazāk - tikai
trīs - jātnieku bija piektajā maršrutā ar šķēršļu augstumu 110 cm.
Tomēr skatītāji ar skaļiem aplausiem sveica katra šķēršļa pārvarēšanu. Balva šī maršruta veicējām
bija īpaša - katrai jātniecei iespēja
atpūsties kādā no kompleksa Kapteiņu osta atpūtas namiņiem. Skatītāji, kājās stāvot, aplausiem un
goda apļa mūzikai skanot, sveica
šo sacensību uzvarētājus. Uzvarētājas bija Mārīte Škapare ar zirgu
Paiross, otrā Vendija Kancāne ar
Kvazāru, bet 3. vietā Feniksa dalībniece Kitija Kreišmane ar zirgu
Zoum Zaramgue Le Premier.
Uzvarētāju apbalvošana notika
katra maršruta beigās. 1. maršruta
dalībnieki saņēma diplomus un
piemiņas balvas, bet pārējos mar
šrutos ar rozetēm, diplomiem, ziediem un piemiņas balvām apbalvoja pirmo sešu vietu ieguvējus pirmo trīs vietu ieguvēji saņēma
medaļas un atbalstītāju sarūpētās
balvas, uzvarētājiem tika kauss,
bet zirgiem - spainis burkānu.
Sacensību galvenā organizato-
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Mūsu vieglatlētu
starti

Trasē Kitija Kreišmane ar zirgu Zoum Zaramgue Le Premier

re un jātnieku kluba Fenikss prezidente Laura Tomsone uzskaitīja,
ka todien bijis ļoti daudz startu - kopskaitā 115. - Salacgrīvas
kauss ir treniņsacensības, jo mēs
nestartējam oficiālajā federācijas
sacensību sarakstā, bet tas nemazina sportisko azartu un cīņasgribu. Ar mums kopā visus astoņus
gadus ir mūsu uzticamie draugi
no Saulkrastu jātnieku kluba «Jūras zirgi» un dalībnieki no daudziem Latvijas jātnieku klubiem, viņa teica. Turklāt Laura pajokoja,
ka bez sacensību galvenā tiesneša
Reiņa Juraša viņi pat neelpo, bet
vēl mazāk varot iztikt bez laukuma tiesneša Roberta Udalova no
Igaunijas, kurš kopā ar klubu ir jau
astoņus gadus. Viņa bija gandarīta
ar savas komandas darbu: - Man
ir fantastiska komanda - Alda
Klaucāne, Inese Riekstiņa, Jeļena
Ļesnickaja, kuras ir lielākie palīgi
šajās sacensībās. Kur nu vēl meitenes no jāšanas kluba un pašas
ģimenes locekļi! Skābsiens netiek
liks, siens paliek nepļauts - visa
ģimene ir Vecsalacā. Arī bez Edgara un Jāņa Tomsoniem šīs sacensības nevarētu notikt.
No Feniksa šajās sacensībās
piedalījās 8 zirgi, kuri kopā ar
jātniekiem izgāja uz sešpadsmit
startiem. - Mums jāizmanto situ
ācija, kad sacensības notiek tepat
Salacgrīvā! Iziet laukumā mājās
ir iespēja katram, uz sacensībām
citur brauc tikai labākie, - apliecināja Laura. Viņu priecē, ka ik
gadu pieaug sacensību dalībnieku
skaits, un tas, ka arvien ir daudz
mazo dalībnieku, bet šogad sacen-

sībās piedalījās pieauguši cilvēki.
- Tas ir fantastiski! Pieaugušie
mācās jāt, trenējas un piedalās
sacensībās! Jāšanas sportā vecums nav šķērslis, ir tikai jābūt
gribai. Šogad esmu ļoti, ļoti priecīga. Spītējot karstumam, viss,
šķiet, izdevās. Man ļoti gribas,
lai mēs būtu tā vieta, uz kuru atbraucot, cilvēki zinātu - te viss būs
kārtībā, par viņiem būs padomāts.
Sportisti un zirgi brauc vairākas
stundas līdz Salacgrīvai, viņi te
pavada visu dienu un viņiem jājūtas gaidītiem! Mēs cenšamies,
- uzsvēra Laura. Runājot par nākotnes plāniem, kluba prezidente
pastāstīja, ka drīzumā Feniksa zirgi un jātnieki piedalīsies sacensībās Valmiermuižā, tad Mazsalacā,
Inčukalnā un Rūjienā. Aizņemta
būs katra nedēļas nogale.
Jāšanas sacensību Salacgrīvas
kauss 2016 atbalstītāji: Salac
grīvas novada dome, SIA Īveja,
Mana Aptieka, Lienes konditoreja, atpūtas komplekss Kapteiņu
osta, SIA Acteks un Jānis Ozols
un Intars Salmanis. Īpašu paldies
sacensību organizētāji veltīja Jānim Tomsonam par to, ka ir sacensību laukums Lilijās, savukārt
Normundam Kārkliņam un viņa
ģimenei tika paldies, ka jau četrus
gadus jātnieku klubam ir brīnišķīgs smilšu laukums.
Vakarā sacensības jāšanas
sportā Salacgrīvas kauss 2016
Vecsalacas Lilijās noslēdzās ar
marša skaņām un skaļiem skatītāju aplausiem.
Ilga Tiesnese

Salacgrīvieši Asnāte Kalniņa, Solveiga Zeltiņa, Alise Smilte un Rendijs
Bušs ir lepni par iegūtajām medaļām, un mēs lepojamies ar savu
sportistu un viņu treneru sasniegumiem!

25. un 26. jūnijā Jēkabpilī
pulcējās jaunieši (U-18) un juniori (U-20), lai piedalītos Latvijas čempionātā vieglatlētikā.
Ar divām godalgotajām vietām
veiksmīgi startēja Asnāte Kalniņa: viņai 3. vieta 100 m (12,65 s)
un 2. vieta 200 m (25,73 s). Solveiga Zeltiņa izcīnīja 3. vietu
400 m barjerskrējienā ar laiku
1:10,38.
26. jūnijā Polijas pilsētā Lovisā notika starptautiskas bērnu

Liepupes
pludmales volejbola
čempionātā
12. jūnijā Liepupes vidusskolas pludmales volejbola laukumos
tika dots starts Liepupes čempi
onātam pludmales volejbolā. Pirmā posma uzvarētāji savā īpašumā ieguva Positivus 2016 brīvbiļetes.
Šī balva piesaistīja ļoti daudz
interesentu, tādēļ posmā piedalījās 25 komandas. Uz sacensībām bija atbraukuši nopietni vīri,
arī Edvarts Buivids, kurš pārī ar
Ruslanu Sorokinu ir piedalījies
Pasaules kausa posmos. Vietējie
spēlētāji nenobijās no nopietnās
konkurences un sīvi cīnījās pret
spēcīgajiem pāriem. Komandas
izspēlēja grupu turnīru un pēc tam
divmīnusa izslēgšanas spēles. Tie,
kuri nebija atbraukuši pēc biļetes, varēja izspēlēties sacensībās.

l

Jau no paša sākuma pārliecinoši
spēlēja divas komandas: Mīļumiņi
un Maress, kas arī sacentās pirmā
posma finālā. Komandas izslēgšanas spēlēs jau bija aizvadījušas
vienu spēli, un tad Maress spēja
sagādāt vienu zaudējumu Mīļumiņiem, bet šoreiz Uģis ar Gati spēlēja pārliecinoši un uzvarēja. Spēlē par 3. vietu spraigā cīņā Vietējie
uzvarēja Sabīne 1.
Pirmās trīs vietas ieguva:
1. Mīļumiņi (Gatis Augustāns un
Uģis Puķītis);
2. Maress (Edvarts Buivids un Aigars Jonass);
3. Vietējie (Artis Ilgavīzis un Jānis
Butevics).
Nākamais sacensību posms 10. jūlijā.
Aldis Riekstiņš

Pludmales volejbola čempionāta pirmā posma uzvarētāji

sacensības, kurās piedalījās arī
Salacgrīvas vieglatlēti. Godpilno 2. vietu izcīnīja Alise Smilte
60 m sprinta skrējienā. Apsveicam!
17. un 18. jūnijā tika aizvadīts
Latvijas čempionāts U-16 vecuma grupai. Godalgoto 3. vietu
šķēpa mešanā izcīnīja Salacgrīvas vieglatlēts Rendijs Bušs ar
rezultātu 42,01 m.
Karlīna Karlsone
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Jubilāriem
Tā tava diena, kad pasaulē
Tu nāci pēc Laimas prāta,
Lai zied tā caur sniegiem
koša arvien
Kā roze visgarākā kātā!
Mīļi sveicieni jubilāriem svētkos! Lai veselība un dzīvesprieks baudīt vasaras rasotos
rītus, saules sasildītās dienas un
nesteidzīgos, rimtos vakarus!

LIELSALACAS
EV. LUT. DRAUDZES
KAPUSVĒTKI
Kuiķulē 30. jūlijā pl. 15
Salacgrīvā 30. jūlijā pl. 17
Brīdagā 6. augustā pl. 15

Kapusvētki
Liepupē 30. jūlijā
Ainažos 13. augustā

Piešķirti līdzekļi Meleku
ceļa sakārtošanai
Šī ceļa posma
atjaunošanai
piešķirtas
finanses no
valsts budžeta
programmas
Līdzekļi
neparedzētiem
gadījumiem

Valdība 21. jūnijā atbalstīja
40 107 eiro piešķiršanu Salacgrīvas novada pašvaldībai. Tie nepieciešami, lai novērstu janvāra
vētras laikā radītos ceļa izskalojumus. Nauda piešķirta no valsts
budžeta programmas Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.
Šogad martā pēc iedzīvotāju
iesnieguma saņemšanas notikusi
Salacgrīvas novadā esošā ceļa
Lielurgas - Oltūži apsekošana.
Tās laikā konstatēts, ka ceļam vietās, kur tas maksimāli piekļaujas

stāvkrasta malai, janvārī notikušās vētras laikā izveidojušies izskalojumi jeb notikusi stāvkrasta
erozija. Izskalojumi ceļam Lielurgas - Oltūži izveidojās divos posmos - pie īpašuma Mincīši un
Bērziņi. Līdz ar to pārvietošanās
pa minēto ceļu nav iespējama un
satiksmes dalībniekiem ir bīstama.
Kopējie izdevumi ceļa atjaunošanai ir 57 296 eiro, no
tiem novada dome segs 30% jeb
17 189 eiro.

2016. gada 8. jūlijs

Salacgrīvas krastu
mačs 2016

Šogad pirmo reizi Salacgrīvas
pilsētas svētku laikā notiks basketbola turnīrs, kurā aicināti piedalīties Salacgrīvas novada iedzīvotāji (Kreisais krasts - Salacas
kreisais krasts, Salacgrīva, Svētciems, Vitrupe, Korģene, Tūja,
Liepupe. Labais krasts - Salacas
labais krasts, Salacgrīva, Kuiviži, Vecsalaca, Ainaži). Turnīrā
sacentīsies divas komandas - Salacas labā un kreisā krasta iedzīvotāji.
Ir sākusies reģistrācija Salac
grīvas krastu mačam 2016.
Lai pieteiktos dalībai turnīrā,
nepieciešams aizpildīt un iesniegt
reģistrācijas anketu (KOMAN-

DU, SPĒLĒTĀJA). Dalībniekiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu
vecumu, TURNĪRA DIENĀ
pasākuma organizatoriem OBLIGĀTI jāuzrāda rakstiskas vecāku atļaujas. Dalībnieki sacensību
dienā parakstīsies par to, ka paši
uzņemas atbildību par savu veselību un ir saņēmuši pasākuma
kreklu.
Reģistrācija tiks slēgta 31. jū
lijā.
Anketu sūtīt uz e-pastu kas
pars.neimanis@salacgriva.lv vai
iesniegt Salacgrīvas novada domes Informācijas nodaļā (Smilšu iela 9, Salacgrīva) vai Sporta
un atpūtas kompleksā Zvejnieku

parks (Sporta iela 4k - 6, Salac
grīva).
Sīkāk info - www.salacgriva.lv,
tel. 64071987.
Plānotās spēles notiks šādās
grupās: U15 + jaunāki, U18 +
meitenes,
Deputāti/Leģendas,
Sievietes, Vīrieši). ATKARĪBĀ
NO DALĪBNIEKU SKAITA
GRUPAS VAR TIKT KORIĢĒTAS.

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko cirsmu izsoli
saimniecībā Vabriči, Ainažu pagastā.
Cirsmas
Nosaukums
Nr.
1.

Vabriči

Kadastra apz.

Kvartāla Nr.

Nogabalu Nr.

6625 001 0050

353

2; 4; 5; 6; 25; 31, 7; 18; 19;
34; 36; 42; 43; 44; 45; 47

Kopējā
platība
ha
19,51

Paredzēts
pārdošanai
m³

Cirsmas nosacītā
cena izsolei
(bez PVN) EUR

820

10 130

Izsoles solis - 100 EUR.
Pretendentiem izsolei jāpiesakās līdz 17. augusta plkst. 17, tā notiks 18. augustā plkst. 10 Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 106. telpā.
Izsoles dalībniekiem jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848
dalības maksa - 10 EUR (t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no cirsmas nosacītās cenas.

Jahtu ostas laukumā pirmie darbi aizritējuši godam. Šī laukuma
sakārtošana ir uzsākta, bet ne pabeigta, priekšā ir vēl vairākas lietas. Līdz šim padarītie darbi: nokrāsota bāka, atjaunotas kāpnes un
soliņi, izbūvēti laukumi apstādījumiem, zālienam un soliņiem. Ar
iedzīvotāju līdzdalību (gan augiem, gan darbu) liela daļa dobju jau
sastādītas. Lielu pateicību izsakām Aijai Oppei, Intai Balodei, Baibai Vilkaušai, Ilonai Trēziņai, Henrietai Jirgensonei, Guntai Linmeijerei, Ilzei Jēkabsonei, Inesei Zmičerevskai, Velgai Auziņai, Rudītei
no Svētciema, Mārītei Zapevalovai, Ilgai Līdakai, Valdai Loginai,
Maigai Ennītei, Ainai Miezei, Mudītei Freibergai, Anitai Balodei,
Svetlanai Lātsai, Viktorijai un Valdim Brīnumiem, Veltai Ozolai,
Aijai Kirhenšteinai, Marijai Rožlapai, Maijai Vinklerei, Ilgai Tiesnesei, Inetai Cīrulei, Sarmai Kacarai, Valdai Neimanei un Solvitai
Kukanovskai un visiem iesaistītajiem, kuru vārds šeit nav minēts,
bet kas palīdzēja ar savu klātbūtni un domām. Iedzīvotājus aicinām
būt pacietīgiem, jo dobju skaistums būs vērojams tikai nākamgad.
Prieks, ka ir tik daudz atsaucīgu cilvēku, jo kopā mēs varam vairāk! Paldies!
Nākamais etaps ir izveidot soliņus Jahtu ostas laukumam. Iedzīvotāji aicināti iesaistīties. Uz sadarbību!

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
pašvaldības nekustamo īpašumu Dārza iela 7 - 8, Svētciemā,

kadastra Nr. 6672 900 0305, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 27,6 kv.m.
Izsoles sākumcena - 630 EUR.
Izsoles solis - 20 EUR.
Izsolei jāpiesakās līdz 22. augusta plkst. 17, tā notiks 23. augustā plkst. 15.00 Salacgrīvā, Smilšu ielā 9 , 106. telpā.
Izsoles dalībniekiem jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka,
kods UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalības maksa - 10 EUR (t.sk. PVN
21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no dzīvokļa izsoles sākumcenas.

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko
nomas tiesību izsoli zemes gabala daļai
(1,3 ha platībā) Salacgrīvā, Ganību ielā 4,
zemes vienības kadastra apz. 6615 008 0014.

Zemes gabala izsoles nomas tiesību sākumcena vienam gadam - 71,14 EUR.
Izsoles solis - 10 EUR.
Izsoles dalībnieku reģistrācija un iepazīšanās ar izsoles noteikumiem notiek katru
darbdienu līdz 22. augusta plkst. 17, izsole notiks 23. augustā plkst. 16 Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 106. telpā.
Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles, saņemt informāciju, apskatīt īpašumu dabā un reģistrēties izsolei katru
darbdienu Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, 207. kabinetā, tālr. 64071986.

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.

