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Salacgrīvas novada
izdevums

Apsveicam
Asnāti!

18. un 19. februārī Kuldīgas mājīgajā sporta manēžā risinājās pieaugušo čempionāts
vieglatlētikā. Tajā ļoti veiksmīgs starts izdevās arī Salacgrīvas vidusskolas talantīgākajai vieglatlētei Asnātei Kalniņai.
60 m skrējienā ar 7,88 s izcīnīta
4. vieta, bet 200 m skrējienā ar
rezultātu 26,18 s - 6. vieta. Šī
diena Asnātei bija īpaša ar to,
ka viņai tika pasniegta skaista
piemiņas medaļa par pagājušā
gadā uzrādīto Latvijas rekordu
4 x 200 m stafetes skrējienā juniorēm. Prieks, ka Asnātei ir tik
labas un teicamas sekmes mācībās! Apbrīnas vērta ir jaunietes
nopietnā attieksme pret treniņu
nodarbībām, viņas spējas saplānot savu brīvo laiku.
Aprīļa sākumā trīs talantīgākie mūsu vieglatlēti - Asnāte
Kalniņa, Daniela Kalniņa un
Jēkabs Tomsons - dosies uz treniņu nometni Spānijā un Čehijā,
lai krātu spēkus vasaras sezonai.
Par šo lielisko iespēju jāsaka
liels paldies Salacgrīvas novada

Apsveicam Asnāti un vēlam
augstus sasniegumus sportā!

domei, kas atbalsta talantīgākos
jauniešus.
Novēlu sportistiem lielu izturību un neatlaidību treniņos.
Rasma Turka

Praksē Salacgrīvas
novada būvvaldē
Salacgrīvas novada domē divas prakses nedēļas strādāja Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un
zemes zinātņu fakultātes telpiskās
attīstības plānošanas maģistrantūras 1. kursa students Edgars
Zemmers. Par prakses laiku viņš
stāsta: - Šī ir mana pirmā prakse
pašvaldībā un saskare ar tās
darbu. Aizraujoši un interesanti
skatīties, kā reāli viss notiek. Vērtējot abu kolēģu darbu būvvaldē,
redzu, ka viņi strādā ļoti aktīvi.
Apbrīnojami, ka viņi spēj koncentrēties un tiek ar uzdevumu
galā, jo apmeklētāju skaits katru
dienu ir liels. Prakses laikā man
radās priekšstats par darbu pašvaldībā, centos iepazīties ar ilgtspējīgās attīstības stratēģiju un
attīstības programmu, palīdzēju
izstrādāt jaunā teritorijas plānojuma izstrādes nolikumu. Nākotnes plānus Edgars saista ar darbu
pašvaldībā. Viņš ir rīdzinieks, bet
ar laiku gribētu pārcelties uz kādu
Latvijas mazpilsētu un strādāt par
teritorijas plānotāju.
Edgars uzskata, ka jūra, zaļais
novads, daudzi pasākumi, Ainaži
un Salacgrīva ar savu mazpilsētas
šarmu, atsaucīgie un aktīvie iedzīvotāji ir bagātība, un attīstīts tūrisms, nodrošinot viesiem atpūtas
iespējas, ir viena no pašvaldības
attīstības prioritātēm.
Lai arī prakses laiks Edgaram
ir beidzies, viņš piedalīsies komiteju sēdēs un novada domes sēdē
šomēnes, kā arī Bocmaņa laukuma izbūves apspriešanā.
Edgara prakses vadītāja, no-

Students Edgars Zemmers ar
praksi Salacgrīvas pašvaldībā ir
apmierināts

vada galvenā arhitekte Ineta Cīrule ir apmierināta ar praktikanta
paveikto: - Bija interesanti un
prieks, ka varēju palīdzēt. Esmu
apmierināta ar Edgara darbu,
viņam ir diezgan lielas izredzes
kādā pašvaldībā strādāt par teritorijas plānotāju. Prieks, ka aug
jaunā maiņa! Tuvojas pavasaris,
un mums sākas intensīvs darbs,
Edgars tajā iesaistījās, izstrādājot divus domes lēmumu projektus
un tehnisko specifikāciju iepirkumam. Vēl iepazināmies ar attīstības plānošanas un būvvaldes darbu Alojas novadā un apmeklējām
Ainažus.
- Šīs divas prakses nedēļas
Salacgrīvas novada domē man
palīdzēja un noderēja mācību
procesā. Paldies kolēģiem par atsaucību, brīnos, kā viņiem pietika
laika un pacietības atbildēt uz
maniem jautājumiem! - teica Edgars.
Ilga Tiesnese

Par autoceļu bīstamo
krustojumu Jelgavkrastos
Februārī Salacgrīvas Novada Ziņās aicinājām iedzīvotājus parakstīt vēstuli AS Latvijas valsts ceļi ar lūgumu rast
iespēju nodrošināt gājēju un autobraucēju drošību Jelgavkrastos. Šī vēstule tapa, pamatojoties uz vairāku iedzīvotāju zvaniem ar lūgumu neatliekami uzlabot šo bīstamo situ
āciju. Ceļa posmu pie autobusu pieturas intensīvi izmanto
gan Liepupes vidusskolas audzēkņi, gan citi iedzīvotāji,
kāpēc arī tiek lūgta neatliekama rīcība.
Pašvaldība uzskata, ka tās piedāvātais tehniskais risinājums būtiski uzlabotu gājēju drošību no autobusa pieturas
līdz ceļam uz Liepupes skolu. Celiņu iespējams izvietot
A1 ceļa nodalījuma robežās, neskarot privātīpašumus. Šāda
grants celiņa izbūve neprasītu lielus ieguldījumus, taču tas
ar uzviju atmaksātos gājēju drošības uzlabošanā.
Salacgrīvas novada dome ir gatava meklēt sadarbības
iespējas celiņa uzturēšanā. Paldies visiem 118 iedzīvotājiem, kuri šo vēstuli parakstīja! Vēstuli ar tai pievienotajiem parakstiem Salacgrīvas novada pašvaldība nosūtīs
AS Latvijas valsts ceļi un gaidīsim atbildi. Par tās saņemšanu novada iedzīvotājus informēsim.
Ilga Tiesnese

Pavasars nāk

Manas staltās un varenās priedes,
Kas kāpās pie jūras šalc,
Es zinu tās mierinās, mani dziedēs,
Kad saplauks ceriņkoks balts.

Ziedēdams pavasars atspurgs pār jūru
Ar gājputnu bariem tas šurpu trauks,
Putni pārvar lidojumu sūru,
Dzimtās zemes āres viņus mājup sauks.
Kāpās vītols aitiņas jau gana,
Garām skrienošs vējš tās siltu elpu skauj,
Tālu selgā gulbju pāri mana,
Kuri viļņiem sevi šūpot ļauj.
Klāt atkal pavasars, kas rotās
manu dzimto Salacgrīvu,
Kur dzimtas šūpulis man kārts,
Es vēlos redzēt viņu sapostu kā dīvu,
Jo dārgs man te ir viss, pat izteikts vārds.
Anita Dzirnupe
2017. gada martā
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Bākas
darbinieku
dalība Latvijas Šveices
sadarbības
programmas
noslēgumā

Ar šo skaisto un gardo torti cienājās
Latvijas - Šveices sadarbības programmas
noslēguma pasākumā

13. martā Salacgrīvas novada jaunatnes
iniciatīvu centra Bāka speciālisti piedalījās Latvijas - Šveices sadarbības programmas Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai
attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos
noslēguma pasākumā.
Programmas mērķis bija veicināt ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanos
starp Latviju un progresīvākajām paplašinātās Eiropas Savienības dalībvalstīm
un Latvijā sekmēt ekonomisko un sociālo
atšķirību samazināšanos starp dinamiskajiem pilsētu centriem un strukturāli vājiem
perifērajiem reģioniem. Programma sastāvēja no divām aktivitātēm - Multifunkci
onālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide
un Apmācības un pasākumu organizēšana, kā arī metodisko mācību materiālu
izstrāde. Pavisam programmas laikā, kas
ilga no 2011. gada 1. jūnija līdz 2017. gada
31. martam, tika izveidoti 26 multifun
kcionāli jauniešu centri dažādās Latvijas
pašvaldībās, kā arī noorganizēts vairāk
nekā 180 apmācību jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, izstrādāti metodiskie materiāli, organizētas reģionālas un
starptautiskas konferences, reģionālie un
nacionālie forumi.
Pateicoties tieši pirmajai aktivitātei,
2013. gada 30. maijā Salacgrīvā tika atklāts Salacgrīvas novada jaunatnes inici
atīvu centrs Bāka. Centra darbība pamatā
organizēta, lai ar neformālām izglītības
metodēm sniegtu atbalstu jauniešu inici
atīvām, nodrošinātu uz jauniešiem orientētus pasākumus un piedāvātu iespējas
brīvā laika lietderīgai pavadīšanai. Centrā
tiek organizēta apmācība, semināri, rīkoti
pieredzes apmaiņas braucieni, neformālās
izglītības aktivitātes. Apmeklētāji aktīvi
līdzdarbojas gan paša centra, gan pilsētas,
novada un republikas mēroga pasākumos.
Tāpat centra darbinieki un apmeklētāji aktīvi izmantojuši Latvijas un Šveices sadarbības programmas neformālās izglītības
apmācību un pasākumus, kuru mērķis ir
veicināt jauniešu iniciatīvas, rosināt jauniešu aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sociālajā dzīvē, tādējādi palielinot
jauniešu un jaunatnes darbā iesaistīto personu iespējas iegūt nepieciešamās kompetences.
Ar gandarījumu var teikt, ka šo gadu
laikā darbs ar jaunatni Salacgrīvas novadā
guvis atzinību un nostabilizējies, ir pieaugusi izpratne par darba ar jaunatni nepieciešamību. Par to paldies visām iesaistītajām pusēm - Šveices Konfederācijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūrai un,
protams, Salacgrīvas novada pašvaldībai!
Liene Eglīte,
Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu
centra «Bāka» vadītāja
Pasākums notika
2017. gada 13. martā plkst. 15
Bellevue Park Hotel Riga,
Slokas ielā 1, Rīgā.
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Tikšanās ar Nīderlandes speciālistiem
1. martā Salacgrīvas novada domē
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs un viņa
vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis tikās ar tūrisma un ekonomikas menedžmenta speciālistu Ēriku Roršu (Erik
Rörsch) no Nīderlandes un Alojas novada
deputātu Valdi Bārdu, lai pārrunātu plānotā
peldbaseina būvniecību Salacgrīvā.
Uzņēmums Rörsch Minicitiist & Partners atrodas Nīderlandē un specializējas
peldbaseinu un sporta būvju priekšizpētē,
ekonomiskā pamatojuma izstrādē un projektēšanā. Nīderlandē ir 691 publiskais
peldbaseins un peldētprasmi apguvuši
97% valsts iedzīvotāju. Šajā jomā Nīderlande ir 1. vietā Eiropā! Peldēšanas apmācība ir obligāta visiem bērniem, pēc
tās beigām audzēkņi saņem sertifikātu.
Likumsakarīgi, ka arī baseinu būvēšanas
tehnoloģijas ir augstākajā līmenī.
- Pieredze peldbaseinu projektēšanā,
būvniecībā un peldēšanas tradīciju pilnveidošanā Nīderlandē ir liela, - sacīja
D. Straubergs. - Būtu lietderīgi izskatīt iespēju apmeklēt šo valsti, lai apskatītu viņu
peldbaseinus. Svarīgi, lai braucienā piedalītos arī novada sporta konsultatīvās padomes pārstāvji. Tiekoties un apskatot objektus, mēs varētu atrast efektīvāko un labāko
peldbaseina modeli Salacgrīvai. Vēlamies
uzbūvēt baseinu pēc modernākajām tehnoloģijām, kas atbilst visām Eiropas Savienības prasībām, neaizmirstot par tik svarīgo
sociālo funkciju, - cilvēku socializēšanās
un viņu labsajūta ikdienā ir ļoti svarīga.
Novada priekšsēdētājs pauda viedokli,
ka pēc brauciena pašvaldība varētu Nīderlandes firmai pasūtīt ekonomisko izpēti,
kas paredz pieprasījuma un potenciālā piedāvājuma apzināšanu. Tā ietvertu ekonomisko izpēti, analīzi, aprēķinus, kāds peld-

Pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs (no labās) ar tūrisma un ekonomikas menedžmenta
speciālistu Ēriku Roršu no Nīderlandes pārrunā baseina būvniecības iespējas Salacgrīvā

baseins un ar kādām papildfunkcijām būtu
vajadzīgs Salacgrīvai. Primāri peldbaseins
būs mūsu pašu novada un pilsētas iedzīvotājiem, taču uzmanību jāvērš uz tūrisma un
sporta piesaisti. Tas varētu būt peldbaseins
ar kustīgo grīdu (regulējumu dziļumu), fizioterapijas funkcijām, rekreācijas iespējām, saunām, pirtīm.
Nīderlandieši izstrādā baseinu projektus, izmantojot pilnīgi jaunas tehnoloģijas,
paceļamas baseina grīdas, iespēju sadalīt
baseinu daļās, nodrošinot katrā no tām atšķirīgu temperatūru. Tas ir ļoti ekonomiski
un paplašina baseina lietotāju un apmeklētāju loku, sākot ar maziem bērniem un beidzot ar sirmgalvjiem un invalīdiem.
Priekšsēdētāja vietnieks attīstības jau-

tājumos Jānis Cīrulis ir pārliecināts: - Ja
būvējam nozīmīgu infrastruktūras objektu,
tad mums tajā maksimāli jāizmanto jaunākās tehnoloģijas, lai atšķirtos no citiem un
varētu nodrošināt apmeklējumu un piepildījumu no ekonomiskā viedokļa. Runājot
par sporta kompleksiem, jāatzīst, ka jebkura no infrastruktūrām ir diezgan šauram
lokam, vienīgi baseins ir tas objekts, kas
der visām vecuma grupām un visiem sporta veidiem, tas vajadzīgs visiem.
Latvijā interese par peldbaseinu būvniecību ir liela, Nīderlandes konsultanti šobrīd
jau plāno peldbaseinu Madonā, interesi ir
izrādījušas Priekules, Ogres, Alojas un Rūjienas pašvaldības.
Ilga Tiesnese

Uzsākta piekrastes maršruta
kājāmgājējiem realizācija

Projektā iesaistītie astoņi partneri nu sēž pie viena galda

1. martā kompleksā Kapteiņu osta uz
pirmo sanāksmi pulcējās INTERREG
Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmā atbalstu guvušā projekta
Costal hiking (Piekrastes maršruts kājāmgājējiem) sadarbības partneri, ar pilnu
krūti uzsākot šī projekta realizāciju. Sanāksmē tika pārrunāts un saskaņots projekta aktivitāšu ieviešanas grafiks, galvenie maršruta plānošanas principi, noteikti
pirmie darāmie darbi un uzdevumi.
Projekts paredz kājnieku maršrutu izveidi visā Latvijas piekrastes garumā un
arī Igaunijā no Latvijas robežas līdz Tallinai. Tas būs Eiropas mēroga maršruta
E9 (no Portugāles līdz Narvai) sastāvdaļa.
Ar norādēm maršrutu marķēs visā Salacgrīvas novada piekrastē, 56 km garumā.
Pavasarī projekta pārstāvji sāks maršruta

testēšanu kājām, izejot visu plānoto maršrutu - 532 km Latvijā un 382 km Igaunijā.
Projektu īstenos trīs gadu laikā.
Projektā iesaistījušies 8 partneri, no
tiem vadošais - Latvijas Lauku tūrisma
asociācija Lauku ceļotājs, Vidzemes Tūrisma asociācija, Rietumigaunijas tūrisma asociācija, Igaunijas lauku tūrisma
asociācija, Kurzemes plānošanas reģions,
Salacgrīvas novada dome, Saulkrastu no-

vada dome, Carnikavas novada dome.
Projekts tiek realizēts INTERREG
Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmā, piešķirtais finansējums
ir 926 277,13 eiro, no tiem 38 038 eiro ir
Salacgrīvas novada daļa, un pašvaldības
līdzfinansējums - 5706 eiro.
Solvita Kukanovska,
projektu koordinatore
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Svētki Ainažu kultūras namā

11. martā Ainažu kultūras namā bija
trīskārši svētki. Tos atklājot, kultūras
nama vadītāja Solveiga Muciņa uzskaitīja:
- Šis ir īpašs vakars, jo vienā reizē svinam
nupat pagājušo Sieviešu dienu, Ainažu
kultūras nama pašdarbnieku vakaru un
godinām konkursa «Ziemas rota» uzvarētājus.
Pirmie uzstājās vietējie - vidējās paaudzes deju kolektīvs Randiņš, ko vada Anita
Gīze. Pēc tam vakara viesus ar savu dziedājumu priecēja diriģentes Agras Jankovskas vadītais jauktais koris Krasts, diriģents Vitālijs Bogdanovičs. Vakara viesus
svētkos uzrunāja arī Salacgrīvas novada
domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs.
Viņš sveica sievietes 8. marta svētkos un
teica paldies visiem, kuri savu brīvo laiku
atvēl pašdarbībai un savas vides rotāšanai
un izgaismošanai.
Konkurss Ziemas rota novadā notiek
jau otro gadu, par to stāstīja novada būvvaldes vadītāja, galvenā arhitekte un vērtēšanas komisijas locekle Ineta Cīrule:
- Žūrijas vārdā saku lielu paldies visiem.
Šogad konkursam pieteicās vairāk dalībnieku, un žūrijai bija grūti vērtēt. Patiesībā izgaismoto objektu apskate žūrijai bija
liels pārbaudījums, jo izvēlētajā dienā bija
liels sals un pūta stiprs vējš. Tomēr konkursa mērķis ir nest gaismu un skaistumu
gada tumšākajā un aukstākajā laikā, un
par to mēs pārliecinājāmies vērtēšanas
dienā. Vērtējot izgaismotos īpašumus un
ēkas, žūrija bija patīkami pārsteigta par
iedzīvotāju izdomu. Pārsteigumu sagādāja izrotātais Svētciema centrs, Salacgrīvas
vidusskola un ēka Sila ielā 2, kurā mīt bibliotēka, muzejs, Sarkanais Krusts un jaunatnes iniciatīvu centrs Bāka.
Konkursa Ziemas rota nominācijā Privātmāja pateicības saņēma Smilšu iela 1
un Selgas iela 6 Salacgrīvā, īpašumi Zīlītes un Silkalēji Korģenē un Rudzīši Salacgrīvas pagastā. Vērtētāji 3. vietu piešķīra
īpašumam Jūrmalas Kuivižos, 2. - Jūrmalas ielai 31 Salacgrīvā, bet 1. - Gāršnieku
mājām Liepupes pagastā.

Konkursa Ziemas rota dalībnieki kopīgā bildē Ainažos

Daudzdzīvokļu māju, māju kooperatīvu nominācijā pateicības K. Barona ielai 10 Ainažos un Donavām Vecsalacā.
3. vieta K. Barona ielai 12 Ainažos, 2. Vecajai skolai Liepupē un 1. - K. Barona
ielai 3 Ainažos.
Kategorijā Uzņēmums vai sabiedrisks
objekts vai darījumu un pakalpojumu objekts pateicības Salacgrīvas vidusskolai,
jaunatnes iniciatīvu centram Bāka, bibliotēkai, muzejam un Sarkanajam Krustam
Sila ielā 2 un kafejnīcai Sidrabiņi. 3. vieta
viesu namam Karle, 2. - Svētciema centram, bet 1. - restorānam Pļavas Ainažos.
Īpašu balvu par oriģinalitāti žūrija piešķīra Transporta ielai 6 Salacgrīvā. Māris
Popovs, saņemot balvu, sacīja: - Mēs savu
māju bijām izrotājuši kā dāvanu - apsēju-

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod
par brīvu cenu nocirstos kokus zem elektrolīnijām -

Liepupes pagasta Bebri, zemes vienības
kadastra apz. 6660 009 0411 (kopskaitā 171 gab.).

Pārdošanas cena 135 eiro, papildus cenai maksājams pievienotās vērtības nodoklis.
Pieteikšanās uz nocirstajiem kokiem notiek 5 (piecu) darba dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā Salacgrīvas Novada Ziņas.
Sīkāka informācija Liepupes pagasta pārvaldē pie pārvaldes vadītāja, tālr. 64020118,
mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles.
Salacgrīvas novada pašvaldība nodod atsavināšanai

automašīnu VW Transporter,

reģistrācijas Nr. GL 1270, izlaiduma gads 2007.
Atsavināšanas veids - pārdošana izsolē.
Automašīnas nosacītā cena 5700 (pieci tūkstoši septiņi simti) eiro bez pievienotās
vērtības nodokļa.
Izsoles solis 100 (viens simts) eiro.
Pirms izsoles tās dalībnieki ar automašīnas tehnisko stāvokli var iepazīties dabā,
apskates laiku saskaņojot pa tālruni 64071976.
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un dalībnieku reģistrācija izsolei tiek veikta
207. kabinetā (tālr. 6407196) līdz 9. aprīļa plkst. 17. Izsole notiek 10. aprīlī plkst. 15
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, Salacgrīvas novada domē, telpā Nr. 106.
Dokumentus var sūtīt pa e-pastu dome@salacgriva.lv, ar izsoles noteikumiem var
iepazīties arī mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles.
Izsoles dalības pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB
banka, kods UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalības maksa - 20
auro (tai skaitā PVN 21%).

ši ar koši sarkanu lenti, un Ziemassvētku
eglīte mums bija pie mājas augošā lielā
priede. Liela dāvana pie lielas rotātas
“eglītes”!
Biedrības Zaļā māja vadītāja Daiga
Tomsone bija priecīga un gandarīta par
mājai piešķirto 1. vietu nominācijā Daudzdzīvokļu māja un māju kooperatīvi. Viņa
pastāstīja: - Mājas un dārza rotāšanā iesaistās daudzi mūsu mājas rūķīši. Idejas
rodas un tās realizējam kopā. Rotāšana
neprasa daudz naudas, jo izmantojam esošās rezerves, tās uzlabojot. Liels paldies
mūsu labajam rūķim Aivaram Ancānam,
bez kura mēs neko nevarētu izdarīt. Viņš
salika kopā visas mūsu idejas, arī lielajai
eglei izveidoja rotājumus. Tās rotāšana
bija ļoti interesanta - cik augstu tikām ar

birstes kātiem, tik rotājām. Prieks par padarīto ir kopīgs - pašiem, mūsu ciemiņiem
garāmgājējiem un braucējiem. Izgaismotais pagalms un māja deva prieku un
pozitīvo enerģiju ilgam laikam. Visi mājas
iedzīvotāji ir atzinuši, ka gribas uzturēties
un dzīvot virtuvē, kur logi ir uz izgaismoto pagalmu. Tā bija mūsu sapņu pasaule,
mūsu mazā Lasvegasa. Daiga pateicās
visiem mājas iedzīvotājiem, bet jo īpaši
Aivaram, abām Ievām un visiem mājas vīriešiem.
Kad uzvarētāji bija apbalvoti un godināti, bija klāt laiks klausīties radošās apvienības Krelles priekšnesumus un dejot
kopā ar grupu Vēja radītie no Siguldas.
Ilga Tiesnese

Darbi Zvejnieku parkā
Jau pagājušajā gadā sākās novada sporta un atpūtas kompleksa Zvejnieku parks
sakārtošana. Ir atjaunota tiesnešu māja
stadionā un veikts Zvejnieku parka estrādes kosmētiskais remonts. Šobrīd notiek
darbi parka administratīvās ēkas ģērbtuvēs.
Salacgrīvas novada dome noslēgusi
līgumu ar SIA ALANDMA par Zvejnieku parka ēkas ģērbtuves telpas remontu.
Līdz šī gada maija beigām uzņēmējam jāveic remontdarbi tualetē, pirtī, dušas telpā
un ģērbtuvē. Remonta laikā flīzēs grīdas,

veiks griestu un sienu apdari, ierīkos ventilāciju, uzstādīs ekonomiskus apgaismes
ķermeņus, nomainīs santehniku un atjaunos pirts lāvas. Plānotajiem remontdarbiem atvēlēti 5866,66 (ieskaitot PVN), un
darbi jāpabeidz līdz 31. maijam.
Šopavasar notiks Zvejnieku parka administratīvās ēkas jumta siltināšana un
karnīžu nomaiņa, bet rudens pusē sāksies
stāvlaukuma pārbūves darbi, kam no pašvaldības budžeta atvēlēts 71 000 eiro.
Ilga Tiesnese

Salacgrīvas kapličas remonts

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod atsavināšanai par brīvu cenu

automašīnu Dacia Logan,

valsts reģistrācijas Nr. FN 9995 (pirmo reizi reģistrēta 15.08.2005).
Automašīnas nosacītā cena - 270 (divi simti septiņdesmit) eiro, bez pievienotās
vērtības nodokļa.
Ar automašīnas tehnisko stāvokli var iepazīties dabā, apskates laiku saskaņojot pa
tālruni 64071976.
Personas, kuras vēlas iegādāties automašīnu, iesniedz pieteikumu Salacgrīvas novada
domē Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, piecu darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas
dienas.
Ja piecu darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki
pircēji, rīkojama izsole. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles.

Tā šobrīd
izskatās
Salacgrīvas
kapliča

Šajā pavasarī Salacgrīvas kapliča iegūs
jaunu seju, jo 8. martā Salacgrīvas novada
dome noslēgusi līgumu ar SIA ALANDMA
par Salacgrīvas pilsētas kapličas remontu.
SIA ALANDMA nomainīs kapličas ārējo
sienu apdari, durvis, logus, nostiprinās zvanu torni, atjaunos elektroinstalāciju, uzstā-

dīs kapu teritorijas vārtu stabu cepures un
izbūvēs akas virszemes koka konstrukciju
kastes ar vāku un rulli. Veicamajiem darbiem pašvaldība atvēlējusi 3607,01 EUR,
t.sk. PVN 21% 626,01 EUR. Remontdarbiem ir jābūt pabeigtiem līdz 30. jūnijam.
Ilga Tiesnese
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Iespēju tilts
izglītībai
sākumskolā
Skolēnu pavasara brīvdienās 16. martā
Valmieras sākumskolā pedagogi no visas
Latvijas pulcējās izglītības forumā Iespēju
tilts izglītībai sākumskolā, kas tika veltīts
atgriezeniskās saites dimensijām izglītībā. Pasaules vadošā izglītības pētnieka
Džona Hetija (John Hattie) pētījumi pierāda, ka atgriezeniskajai saitei ir izšķiroša
nozīme skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanā. Atgriezeniskā saite skolēnam par
viņa veikumu ir viena no visietekmīgākajām darbībām, ko skolotājs veic ikdienā.
Prasme prasīt un sniegt atgriezenisko saiti
pelnīti tiek dēvēta par 21. gadsimta superprasmi un ir vitāli nozīmīga gan skolēnu,
gan skolotāju, gan skolas vadības snieguma pilnveidē.
Dažādu ekspertu prezentācijās un uzrunās, kā arī interaktīvās darbnīcās bija
iespēja gūt praktisku atgriezeniskās saites pieredzi. Foruma dalībniekus uzrunāja Andris Gribusts, Uldis Pāvuls, Aivars
Gribusts, Mārīte Seile, Mārtiņš Rītiņš
un Jānis Skutelis. Visi runātāji uzsvēra,
kāpēc ir būtiski sniegt un saņemt atgriezenisko saiti un ko ar to iesākt pēc tam,
kā arī to, kāpēc prasme prasīt un sniegt
atgriezenisko saiti tiek dēvēta par 21. gadsimta superprasmi. Tas saistīts ar gudras
domāšanas platformu - tādu, kas vērsta uz
izaugsmi, nemitīgu pilnveidi, trāpīgu jautājumu un mērķtiecīgu atbilžu meklēšanu.
Un pats galvenais - šo atbilžu iztulkošanu
uz izaugsmi vērstā rīcībā. Cilvēki bieži
vien izvēlas nejautāt citu viedokli, ja tas ir
laikietilpīgs process. M. Seile runāja par
skolu un lidmašīnām. Viņa minēja daudz
piemēru no savas ceļojumu pieredzes.
U. Pāvuls, kurš ir organizāciju psihologs,
personāla vadības konsultants un treneris,
uzsvēra, kā attiecību kvalitāte un personības iezīmes ietekmē atgriezeniskās saites
sniegšanu. Viņa uzruna bija emocionāla,
tā nevienu zālē neatstāja ne mirkli vienaldzīgu. Bet, kad runāja M. Rītiņš un
J. Skutelis (komiķis, improvizators, scenārists un producents), kuri stāstīja par
savu pieredzi atgriezeniskās saites iegūšanā, zālē ik pa brīdim skanēja smiekli līdz
asarām. J. Skutelis uzskata: - Komēdija ir
par atgriezenisko saiti. Ja nemāki to uztvert un ar to strādāt, tad tu neko nemāki. M. Rītiņš uzsvēra, cik svarīgi arī viņa
restorānā ir iegūt atgriezenisko saiti no
apmeklētājiem. Asprātību viņa stāstījumā netrūka. A. Gribusts tic, ka mūsdienu
Latvijas izglītībā ir svarīgs ikviens bērns,
tāpēc jārada iespējas attīstīt katra īpašos
talantus un individualitāti. Tieši tādu skolu viņš novēlētu arī saviem bērniem.
Bez šiem runātājiem iedvesmu varēja
smelties dažādās darbnīcās, ko vadīja gan
pedagogi, gan mācību grāmatu autori, gan
citi dažādu jomu speciālisti. Nodarbības
bija interesantas. Tajās gūto pieredzi būs
iespēja izmantot ikdienas darbā ar skolēniem, kolēģiem. Nodarbībās tika piedāvāts ieskats, kā veidot sadarbību ar vecākiem, tās nozīme un sadarbības formas.
Valmieras Sākumskolas skolotāja Helga
Mezīte nodarbībā stāstīja par savu pieredzi un minēja sadarbības piemērus un
rezultātus. Dalībnieki varēja noklausīties
dažus veiksmes stāstus, kas tapuši logopēda, bērna un vecāku sadarbībā. Diena
bija pagājusi nemanot, jo bija prasmīgi
un interesanti saplānota. Katram foruma
dalībniekam bija iespēja piedalīties divās
praktiskās nodarbībās. Forums Iespēju
tilts izglītībai sākumskolā tika organizēts
jau septīto gadu. No Salacgrīvas novada to apmeklēja Salacgrīvas vidusskolas
sākumskolas skolotājas Indāra Ceika un
Lolita Valaņina. Paldies novada izglītības
speciālistei Antrai Paeglei, kura vienmēr
atbalsta šī pasākuma apmeklēšanu!
Lolita Valaņina,
Salacgrīvas vidusskolas
skolotāja

2017. gada 28. marts

Par novada aktualitātēm

Marta domes sēdē deputāti piešķīra
20 892 eiro grantu komercdarbības atbal
stam projektu konkursā Radīts Salacgrīvas novadā. Šie līdzekļi piešķirti uz trim
gadiem. Šobrīd izstāžu zāli-veikalu Radīts
Salacgrīvas novadā pašvaldība ir nodevusi
uzņēmēju rīcībā. Pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs atgādina - šo veikalu-tirdzniecības zāli pašvaldība radīja ar domu, ka
nākotnē to pārņems uzņēmēji. - Šī ir iespēja
novada uzņēmējiem vienuviet parādīt sevi
un savu preci. «Radīts Salacgrīvas novadā» atrodas ļoti izdevīgā vietā - pilsētas

centrā, lielveikalā, blakus šosejai, - viņš
uzsver.
Lai vienuviet atrastos Zinību centrs un
bibliotēka, pašvaldība pieņēmusi lēmumu
iegādāties telpas Tūjā. Tuvākajā laikā pēc
telpu paplašināšanas un rekonstrukcijas
bibliotēka pārcelsies uz Zinību centru.
Salacgrīvas novada dome aicina iedzīvotājus izteikt priekšlikumus un idejas,
kurus pašvaldības sabiedriskos objektus
varētu izgaismot. 2017. gada budžetā sabiedrisko objektu izgaismošanai atvēlēti
10 000 eiro. Tradīcija izgaismot objektus

aizsākās 2004. gadā, kad par iedzīvotāju
saziedotajiem un pašvaldības piešķirtajiem
līdzekļiem izgaismoja visas trīs baznīcas
Salacgrīvā, 2015. gadā tika izgaismota
Liepupes baznīca, bet 2016. gadā - baznīca Ainažos. Novada domes priekšsēdētājs
ir pārliecināts, ka būtu brīnišķīgi, ja vērtīgākās, skaistākās vietas un objekti novadā
būtu izgaismoti un redzami arī diennakts
tumšajā laikā. Gaidām iedzīvotāju ieteikumus un idejas. Ja to būs daudz, to, kurš būs
izgaismojamais objekts, noteiks balsojumā.
Ilga Tiesnese

Darbi Krišjāņa Valdemāra
Ainažu pamatskolā
Šī gada budžetā pašvaldība piešķīrusi
finansējumu remontdarbiem Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā.
Šobrīd pabeigti darbi skolas ēdamzālē.
Izpilddirektora palīgs tehniskajos jautājumos Bruno Veide informēja, ka ēdamzālē
nelielā platībā atjaunots izpuvušais grīdas
segums, novērsts kanalizācijas cauruļvada
bojājums zem grīdas, nomainītas kanalizācijas caurules un stāvvads, demontēts
savu laiku nokalpojušais, zem spiediena
esošais ūdensvads. Koridorā pie ēdamzāles izlietnēm ir nomainīti maisītāji un iekārtots karstā ūdens vads. Darbi izmaksāja
1100 eiro.
Skolas ēkas cokola apmales atjaunošanai bija piešķirti 7000 eiro, bet, veicot
pamatīgāku izpēti, domes speciālisti secināja, ka brants skolas ēkas pamatos nav
no bojātajām apmalēm, bet gan no lietus
ūdeņiem, kas visu laiku tiek klāt pamatiem. Šobrīd visas notekcaurules, kas nāk
no jumtiem, ūdeni novada turpat uz ēkas
pamatiem, tie bojājas un radusies brants
iet augšā pa sienu. Lai tā pārtrauktu izplatīties, lietusūdens jānovada prom no
skolas pamatiem. 3500 eiro no piešķirtajiem 7000 izmantos lietus novadīšanas un
drenāžas projektēšanai apkārt skolai. Pēc

projekta izstrādāšanas būs jāizbūvē
lietusūdens
novadīšanas
sistēma.
B. Veide ir pārliecināts, ka pie reizes
jāveic hidroizolācija
un jānosiltina pamati.
Par otriem 3500
veiks pandusa (uzbrauktuves) izbūvi
pie skolas, lai skolēni ratiņkrēslos varētu apmeklēt skolu.
Ventilācijas sistēmas sakārtošanai
skolas sporta zālē
bija paredzēti 12 000
eiro. Ēku siltinot,
bija nosprostota dabīgā ventilācija. Šobrīd uz skolas jumta
ir attaisītas ventilācijas lūkas un stāvoklis
sporta zālē jau ir uzlabojies. Gaisa apmaiņa darbosies, jo aukstajā laikā gaiss zālē
pienāk no skolas koridora, siltajā laikā
papildu gaiss ienāks pa zāles logiem. Vēl
papildus plānots izmantot blakus esošās
ģērbtuvju un dušu piebūves izbūvēto pie-

spiedu ventilāciju. Izpilddirektora palīgs
tehniskajos jautājumos pauda viedokli,
ka šobrīd svarīgāk ir saremontēt piebūves
tekošo jumtu, tehniskā specifikācija šiem
darbiem ir jau sagatavota. Nauda, kas bija
atvēlēta ventilācijas ierīkošanai, tiks izmantota jumta labošanai.
Ilga Tiesnese

Gada ienākuma deklarāciju iesniegšanas laiks

Ar 1. martu Latvijā uzsākās Gada ienākuma deklarāciju iesniegšana. Salacgrīvas
novada iedzīvotāji Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pakalpojumus, kas saistīti ar
nodokļu jomu, var saņemt tuvākajā VID
klientu apkalpošanas centrā - Limbažos,
Cēsu ielā 28, kā arī tuvākajā Valsts un
pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas
centrā (VPVKAC) - Salacgrīvā, Smilšu
ielā 9.
Salacgrīvas novada dome informē, ka
iedzīvotājiem ir vairākas iespējas iesniegt
gada ienākuma deklarāciju:
l VPVKAC, iepriekš sazinoties pa tālruni
64075000, pieņems fizisko personu gada
ienākuma deklarācijas. Nākot uz centru,

līdzi jāņem pase un bankas konta numurs;
izmantojot elektronisko deklarēšanās
sistēmu, VID mājaslapā www.vid.gov.lv.
Ja mājās nav interneta, to var izdarīt kādā
no novada bibliotēkām;
l viedtālruņu īpašniekus aicinām Izmantot VID klientu ērtībām izstrādāto mobilo
aplikāciju Attaisnotie izdevumi;
l konsultēties, zvanot uz VID informatīvo tālruni 67120000, vai arī uzdot jautājumus rakstiski mājaslapas www.vid.gov.lv
sadaļā Kontakti.
Lai paātrinātu un atvieglotu gada ienākumu deklarāciju iesniegšanu, aicinām iedzīvotājus VID iesniedzamos čekus mājās
sašķirot un salīmēt.
l

Aicinām iedzīvotājus necelt paniku un
lieku ažiotāžu, jo fiziskās personas, kuras
neveic nekāda veida saimniecisko darbību
un brīvprātīgi vēlas iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2016. gadu, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem
un to nodokļa pārmaksu, kas izveidosies,
piemērojot diferencēto neapliekamo minimumu, var to izdarīt līdz pat 2020. gada
16. jūnijam. Tāpat visa 2017. gada laikā
vēl var pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli arī par 2014. un
2015. gadu, bet līdz 2017. gada 16. jūnijam - vēl arī par 2013. gadu.
Ilga Tiesnese

Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem
Pamatojoties uz to, ka citās Eiropas Savienības valstīs ir konstatēta augsti patogēnā putnu gripa un valstī ir noteikti biodrošības pasākumi, Zemkopības ministrija
vēlas atgādināt, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem (MK noteikumi Nr. 393**)
visiem mājputnu īpašniekiem un turētājiem (arī tad, ja saimniecībā tiek turēti tikai 1 - 2 mājputni) Lauksaimniecības datu
centrā (LDC) jāreģistrē gan ganāmpulks,
gan novietne un jāsniedz informācija par
putnu skaitu divreiz gadā - 1. janvārī un
1. jūlijā.
Ganāmpulku un novietni mājputnu
īpašnieks var reģistrēt LDC vai Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas
centros (ZM KAC), iesniedzot elektroniski vai papīra formā ganāmpulka kartīti
un novietnes kartīti, vienlaikus paziņojot
par mājputnu skaitu novietnē, iesniedzot

pārskatu par stāvokli ganāmpulka novietnē. Pārskatu var iesniegt arī elektroniski,
izmantojot elektronisko ziņojumu ievades
sistēmu (EZIS) (tikai tās lietotāji).
Mājputnu īpašniekiem, kuri jau bija
reģistrējuši ganāmpulku un iesnieguši
pārskatu, jāņem vērā, ka tad, ja pēc noziņotā atskaites datuma ir bijušas izmaiņas
mājputnu skaitā kādā no novietnēm vai
reģistrēta jauna novietne, kurā tiks turēti
mājputni, norādot jaunu atskaites datumu,
obligāti vēlreiz jāaktualizē šo mājputnu
skaits visās novietnēs.
Papildus atgādinām, ka tad, ja putnu
gripa tiks konstatēta novietnē, kura nav
reģistrējusi mājputnus LDC, tā nevarēs
saņemt kompensāciju par slimības dēļ likvidēto ganāmpulku.
Papildu informāciju var iegūt LDC,
zvanot pa tālruni 67027240 vai rakstot uz

e-pasta adresi ldc@ldc.gov.lv, vai apmeklējot LDC filiāles. LDC pieņemšanas laikus var skatīt tīmekļvietnē www.ldc.gov.
lv/lv/for_visitors/map/. Tāpat var vērsties
ZM KAC, zvanot pa tālruni 67095000
vai apmeklējot to klātienē. ZM KAC pieņemšanas laikus var skatīt tīmekļvietnē:
www.lad.gov.lv/lv/kontakti/klientu-apkalposanas-punkti/.
Aicinām arī sekot līdzi Pārtikas un veterinārā dienesta aktuālajai informācijai par
putnu gripu tīmekļvietnē www.zm.gov.lv/
partikas-un-veterinarais-dienests/#jump.
** 2014. gada 15. jūlija Ministru kabineta
noteikumi Nr. 393 Lauksaimniecības un
akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku
un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī
lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas
kārtība
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Par ceļa sakārtošanu
pie Statoil degvielas
uzpildes stacijas
Lai pārrunātu Via Baltica stāvokli posmā
pie Salacgrīvas Statoil degvielas uzpildes
stacijas (DUS), tikās Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektors Kaspars Ķemers un
Statoil būvniecības un nekustamā īpašuma uzturēšanas vadītāju Māris Emsiņš.
Ceļa stāvokli Salacgrīvas novada izpilddirektors skaidro ar intensīvo smagā autotransporta kustību. Kravas mašīnas Statoil Salac
grīvas DUS brauc divu iemeslu dēļ - lai iegādātos vinjetes jeb samaksātu autoceļu lietošanas nodevu un uzpildītu degvielu, jo Igaunijā
ir palielināts degvielas akcīzes nodoklis, līdz
ar to dīzeļdegviela Latvijā ir lētāka. Tā rezultātā smagais transports, iegriežoties un izbraucot
no DUS, bojā ceļa segumu un ielas daļu.
Via Baltica posms no katoļu baznīcas (Vid
zemes iela) līdz Zvejnieku parkam (Viļņu iela)
ir pašvaldības īpašums un tā lielie rekonstrukcijas darbi plānoti 2018. gadā, taču līdz šim
pašvaldība regulāri veikusi bedrīšu remontu,
atvēlot tam līdz 2000 eiro mēnesī. Diemžēl
šādi uzturēšanas darbi situāciju risina īslai
cīgi.

Pārrunājot ceļa uzlabošanas iespējas ar
Statoil pārstāvi, abas puses nonāca pie lēmuma, ka jāmaina ceļa nesošā kārta un virskārta, uzklājot vienlaidu asfaltu. Tādējādi šajā
posmā neveidosies plaisas un uzlabosies ceļa
nestspēja.
Tāpat Statoil pārstāvis M. Emsiņš uzsvēra,
ka uzņēmums regulāri veic investīcijas visu
Statoil DUS uzturēšanā un arī šoreiz ir gatavs
iespēju robežās piedalīties ceļa uzlabošanas
līdzfinansēšanā. Arī K. Ķemers ir pārliecināts,
ka šo ceļu posmu izdosies sakārtot, taču ir
jānosaka veicamie darbi, jāsarēķina nepieciešamie līdzekļi, jāveic iepirkuma procedūra un
visbeidzot jāsaremontē šis ceļa posms. Darbus
tur plānots uzsākt aprīļa beigās vai maijā.
Vienlaikus pašvaldība atgādina, ka vinjetes
šobrīd var iegādāties uz Igaunijas-Latvijas robežas, bijušajā robežpunktā. Pašvaldība mudinās šo uzņēmēju vairāk popularizēt vinješu
iegādi Ainažos, jo tur ir plašs stāvlaukums.
Diemžēl autovadītāju vēlmi iegādāties degvielu Latvijā pašvaldība ietekmēt nevar.
Ilga Tiesnese
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Ēnu diena 2017
Ēnu diena ir Latvijā un arī visā pasaulē iecienīts 1. - 12. klašu skolēnu
karjeras izglītības pasākums. Šajā dienā skolēni atrod un apmeklē noteiktu
darba vietu un vismaz četras stundas
vēro sev interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.
15. februārī, kad visā Latvijā notika
lielā ēnošana, arī Salacgrīvas novada
domē varēja satikt dažas ēnas. Nadīna
Ozoliņa-Mennika ēnoja priekšsēdētāju
Dagni Straubergu, Saule Ķūrena - būvvaldes vadītāju Inetu Cīruli, Sindija
Puriņa iepazinās ar darbu Sociālajā
dienestā un Linda Priekule ēnoja ainavu arhitekti Līgu Apsīti.
Nelielā izklāstā par savu Ēnu dienas
pieredzi dalījās četrpadsmitgadniece
L. Priekule: - Pirmo reizi piedalījos
projektā «Ēnu diena», kur ēnotājiem
jāseko savam izvēlētās profesijas pārstāvim un jāvēro, kā viņš strādā, kādi ir
viņa galvenie pienākumi. Manuprāt, šī
ir lieliska iespēja jauniešiem, kuri vēl
nav pieņēmuši lēmumu, par ko vēlas
kļūt nākotnē. Ēnoju Salacgrīvas domes ainavu arhitekti Līgu Apsīti. Viņa
pastāstīja par savu profesiju, darbu
un pienākumiem. Visinteresantākie no

tiem šķita labiekārtojuma plānošana
un mērīšana. Arī es nākotnē, iespējams, izvēlēšos šādu profesiju, jo man
ļoti patīk radoši izpausties, patīk plānot un zīmēt. Ja es būtu šīs profesijas
ēnu devējs, tāpat kā Līga izbraukātu
pilsētu un parādītu darba gaitu ārpus
darbavietas, piemēram, jauna trotuāra
mērīšanu, koku novietojumu attiecīgajā vietā. Šim amatam bez izglītības
ir nepieciešamas arī labas zīmēšanas
prasmes, jāprot strādāt ar dažādām
datorprogrammām, jāmāk sadarboties un izprast klientu vēlmes. Lai labi
apgūtu gan arhitekta, gan ainavu arhitekta profesiju un spētu tajā strādāt,
skolā labi jāmācās matemātika, zīmēšana, vēl labi jāmāk fizika un ģeometrija. Ēnu dienā redzētais un dzirdētais
ir ietekmējis manus nākotnes plānus un
priekšstatu par darbu, jo varēju uzzināt un izprast līdz šim neizzinātas lietas. Tas noteikti man ļoti palīdzēs turpmāk. Liels paldies Līgai par šo dienu!
Noteikti ikvienam ieteiktu piedalīties,
jo tas ir tā vērts!
Guna Grote-Majore,
SNJIC «Bāka» jaunatnes lietu
speciāliste

Ekoskolu Ziemas forums iedvesmo
videi draudzīgam dzīvesveidam
Marta sākumā Rīgas Rīnūžu vidusskolā
tika aizvadīts Ekoskolu 15 gadu jubilejas
Ziemas forums, kurā sanāca 300 dalībnieku no 98 izglītības iestādēm, tai skaitā arī Salacgrīvas vidusskolas pārstāvji.
Trīs dienās foruma dalībnieki apguva zināšanas un prasmes, kas ļaus arī turpmāk
īstenot un popularizēt dabai draudzīgu
dzīvesveidu. Šāds Ziemas forums tika
rīkots jau ceturto gadu, un tā mērķis bija
sniegt jauniešiem un pedagogiem iespēju
savstarpēji iepazīties, kā arī iedziļināties
programmas tēmās un videi draudzīga
dzīvesveida labās prakses piemēros. Foruma pirmā diena tika veltīta iepazīšanās un
saliedēšanās aktivitātēm, kā arī pedagogu
pieredzes apmaiņai un diskusijām par vides aktualitātēm. Otrajā dienā jaunieši un
pedagogi piedalījās daudzveidīgās nodarbībās un prasmju darbnīcās, izzinot dabas
aizsardzības un vides izglītības jaunumus
un mācoties paši radīt videi draudzīgu pārtiku, apģērbu, aksesuārus, higiēnas preces
un pat pasākumus. Savukārt trešajā foruma dienā daba lutināja ar izciliem laikap
stākļiem, un dalībnieki varēja doties sniegotā pārgājienā.
Ar savu dalību un uzrunu klātesošos
pagodināja Valsts prezidents Raimonds
Vējonis, kurš atzina, ka Ekoskolu pro
gramma ir pierādījusi savu ilgtspēju un
nozīmīgo lomu vides izglītībā Latvijā un
veicina atbildīgas sabiedrības veidošanos.
Foruma atklāšanā tā dalībniekus uzrunāja arī Rīgas domes Izglītības, kultūras un
sporta departamenta pārstāvis Ivars Balamovskis. Dienas noslēgumā dalībniekiem
koncertēja populārā jauniešu grupa Carnival Youth.
Ekoskolu Ziemas forums var lepoties,
ka īsteno dabas aizsardzību ne tikai vārdos, bet arī darbos, jo ir līdz šim lielākais
pasākums, kas dalībniekiem nodrošina
iespēju saņemt pilnvērtīgu veģetāru un
vegānisku ēdināšanu. Tāpat tika nodrošināti arī dabai draudzīgi higiēnas līdzekļi
un netika izmantoti vienreiz lietojamie
trauki. Tā vietā dalībnieki aicināti uz forumu ierasties, līdzi ņemot savas krūzītes
un ūdens pudeles, turklāt jaunieši un pedagogi ne tikai šķiroja atkritumus, bet arī
centās pēc iespējas samazināt to rašanos.
Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un efektīvākajiem vides
izglītības modeļiem pasaulē, kas savas
darbības Latvijā 15 gadu laikā ir ieguvis
ievērojamu popularitāti - šobrīd tajā dar-

bojas jau vairāk nekā 200 izglītības iestāžu - ne tikai skolas, bet arī pirmsskolas un
augstskolas. 64 valstīs Ekoskolu programmai ir vismaz
49 000 dalībskolu, kas visas
tiecas īstenot ambiciozu mērķi - iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību orientētā un sociāli atbildīgā vides izglītības
procesā, lai nodrošinātu, ka
jaunieši ir spējīgi radīt pasaulē
pozitīvas pārmaiņas, kas veicina ilgtspējīgu attīstību.
Ekoskolu programmu Latvijā īsteno Vides izglītības
fonds (VIF), kas nodrošina
visu Starptautiskā Vides izglītības fonda programmu darbību un attīstīšanu. VIF darbību
Latvijā atbalsta Latvijas Vides
aizsardzības fonds. Ekoskolu
Ziemas forums notika ar Rīgas domes izglītības, kultūras
un sporta departamenta finansiālu atbalstu.
Ar 2016./2017. mācību
gadu arī Salacgrīvas vidus- Salacgrīvas vidusskolēni - aktīvi ekoskolas dalībnieki
skola piedalās Ekoskolu pro
grammā. Lai gan darbs sākts nesen, jau Visi jau tagad gaidām vasaras forumu, lai
ļoti daudz paveikts, bet piedalīties Ziemas atkal tiktos.
L. Valaņina ir ļoti gandarīta par forumā
forumā bija liels pagodinājums. Šī bija tiešām lieliska iespēja gūt pieredzi veiksmī- iegūtajām zināšanām un pieredzi: - Ekogai turpmākai darbībai šajā projektā. Sa- skolu forums sniedza iespēju iepazīt cilacgrīvas vidusskolu šajā forumā pārstāvē- tam citu, iegūt jaunas zināšanas, daloties
ja mūsu Ekoskolas dibinātāja - skolotāja pieredzē, kā arī radot papildu motivāciun direktores vietniece Lolita Valaņina, ju un iedvesmu arī turpmāk dzīvot videi
9.b klases skolniece Jolanta Ciganska un draudzīgi gan savā skolā, gan ikdienā.
Foruma dalībniekiem nācās iedziļinā12. klases skolniece Sindija Puriņa.
S. Puriņa, daloties savos iespaidos, sa- ties nozīmīgos vides jautājumos - dažāda
cīja: - Man šis forums ilgi paliks atmiņā. veida nodarbības palīdzēja labāk izprast
Tā bija vienreizēja iespēja būt starp vi- bioloģisko daudzveidību Latvijas ainavās
siem foršajiem jauniešiem. Mēs ļoti ātri un pasaulē, apzināties mūsu lomu klimasadraudzējāmies, bijām kā savējie. Ļoti ta pārmaiņās un izvērtēt savu ikdienas
patika nakts trase, kurā devāmies visi paradumu ietekmi uz pārtikas aprites
kopā. Ļoti interesantas bija arī lekcijas sistēmu un atkritumu daudzumu pasaulē.
par dažādiem problēmjautājumiem, varē- Gan skolēni, gan skolotāji praktiskajās
jām kopīgi diskutēt un mēģināt rast uz tiem nodarbībās mācījās pagatavot veselīgus
atbildes, jo iesaistījāmies arī mēs - jaunie- našķus, izmantojot Latvijā augušus dārzeši. Ļoti patika nodarbība par ekspedīciju ņus, ogas un medu. Skolēni dažāda veida
uz Grenlandi, kur bija devušies pieci Lat- aktivitātēs mācījās, kā rīkot pasākumus,
vijas zinātnieki. Forumam beidzoties, sku- pēc iespējas mazinot to ietekmi uz vidi, un
mām, jo visi bijām sadraudzējušies, taču to, kā bez atkritumu radīšanas pagatavot
jau plānojam atkal satikties Rīgā, aiziet pašiem savas higiēnas preces. Bija iespēja
uzspēlēt boulingu un labi pavadīt laiku. piedalīties hennas zīmējumu, kā arī krekJoprojām kontaktējamies WhatsApp, tur lu apdrukas nodarbībā. Interesantas bija
mums ir izveidota grupa «Forums 2017». Edmunda Cepurīša un Daniela Trukšāna

nodarbības, kurās varēja uzzināt, kā labāk
īstenot ekoskolu programmu. Skolotājiem
ļoti interesanta un izzinoša bija ekskursija
uz kultūras pili «Ziemeļblāzma». Bet ļoti
sirsnīga bija svētdiena, kad Rīgas pilsētas
autobusos visi foruma dalībnieki posās
uz Mangaļsalu, lai pēc tam kājām dotos
pārgājienā līdz jūrai, celtu sniegavīrus,
sarīkotu īstas sniega kaujas, kurās visiem
dalībniekiem pretī bija jāturas arī Danielam un Edmundam - Ziemas foruma un
ekoskolu programmas vadītājiem. Visas
trīs dienas bija piepildītas ar dažādām
aktivitātēm no rīta līdz vēlam vakaram.
Bija gan veselīga svētku torte, gan disenīte un koncerts jauniešiem, gan neformāls
vakars pieaugušajiem. Forums noslēdzās
ar Meteņu atzīmēšanu. Katram no foruma
dalībniekiem paliek savas atmiņas. Jaunieši atcerēsies savus interesantākos brīžus, pedagogi - pavisam kaut ko citu.
Ekoskolu 15 gadu jubilejas Ziemas forums ir beidzies, gūta pieredze un pozitīvi
iespaidi, tagad jāturpina ikdienas darbs, lai
Salacgrīvas vidusskola turpinātu sevi sekmīgi prezentēt Ekoskolu programmā.
Inta Balode,
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2017. gada 28. marts

Bibliokuģis svin gada jubileju

17. martā bibliokuģis Krišjānis Valdemārs svinēja gada jubileju. Salacgrīvas
novada bibliotēkas vadītāja Hedviga Inese
Podziņa, uzrunājot klātesošos, atgādināja,
ka tieši pirms gada domubiedru grupa ķērās pie idejas par bibliokuģi. - Gada laikā
biedrība «Bibliokuģis «Krišjānis Valdemārs»» izdarījusi daudz. Apmeklētas piejūras pašvaldības un ostas, stāstīts par
bibliokuģa ideju un visur rastas dzirdīgas
ausis, - viņa uzsvēra. Kā gada laikā gājis,
svētku viesi varēja uzzināt, noskatoties jūrnieka un videooperatora Raivja Struncena
sagatavoto prezentāciju.
Apsveikuma vārdus bibliokuģim dzimšanas dienā teica arī Salacgrīvas novada
domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs:
- Prieks, ka mūsu pulks kļūst kuplāks, tas
nozīmē, ka šūpulis kārts pareizajā vietā un
laikā. Ejot uz priekšu un darot darbus soli
pa solim, Salacgrīva un konkrēti bibliokuģis varētu kļūt par unikālu vietu Latvijā. Te
varēs gūt jūrlietu zināšanas, pieredzi un
praksi.
Dzimšanas dienas svinību laikā notika
arī latviešu literatūras marīnista Jāņa Lapsas grāmatas Kapteiņu stāsti atvēršanas
svētki. Bibliokuģa bocmanis Gints Šīmanis pēc neliela stāsta izlasīšanas no jaunās
grāmatas atmiņās dalīties aicināja žurnāla
Jūrnieks galveno redaktori un J. Lapsas
bijušo kolēģi Anitu Freibergu. - Paldies
Jānim Lapsam - rakstniekam un redaktoram - par mums atstāto mantojumu. Es noliecu galvu viņa kā dokumentālista priekšā, - viņa sacīja. Anita gada jubilejā sveica
arī bibliokuģi un vēlēja tam augt un paplašināties, un varbūt ar laiku Salacgrīvā varētu būt Latvijas jūrniecības muzejs.
Grāmatas atvēršanas svētkos piedalījās
arī J. Lapsas draugi un domubiedri. Pulkvedis Dainis Turlais ar rakstnieku iepazinies ļoti sausā vietā - Afganistānas kalnos un tuksnešos 1987. gadā, tur radusies
draudzība turpinājusies līdz pat pēdējiem
viņa dzīves brīžiem. Pulkvedis apbrīno
J. Lapsas vienkāršību, pilsonisko un cilvēcisko pieeju lietām bez jebkādām savtīgām
interesēm. - Esmu pateicīgs Dievam, ka
biju pazīstams ar šo cilvēku, - viņš uzsvēra. Arī viceadmirālis Gaidis Andrejs Zei-

Mirklis no pasākuma

bots atceras J. Lapsu kā vienkāršu, gudru
un interesantu sarunbiedru, īstenu Latvijas
patriotu. Viņš sacīja: - Ar prieku atminos
mūsu sarunas. Paldies liktenim, ka mūsu
ceļi zināmu laiku savijās un mēs darījām
kopīgu darbu Latvijas nākotnei. Sveicot
jubilejā bibliokuģi, G. A. Zeibots uzsvēra:
- Mums jādara viss, lai šī ideja realizētos.
Latvijai ir trīs bagātības - jūra, meži un cilvēki. Saudzēsim, rūpēsimies un attīstīsim
šīs bagātības!
Bibliokuģi dzimšanas dienā sveica viesi
no Carnikavas, SIA Krupis īpašnieki Zig
rīda un Eduards Skaveneci, Rakstnieku
savienības valdes loceklis Egīls Venters,
Limbažu sākumskolas direktores vietnieks Jānis Bumburs, hidrobiologs Andris
Urtāns, Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra vadītāja Kristīne Paegle,
Salacgrīvas muzeja vadītāja Ieva Zilvere,
jaunatnes iniciatīvu centra Bāka vadītāja
Liene Eglīte un muzikālās noskaņas radītājs šajā pēcpusdienā Vitālijs Bogdanovičs.
Katrs no viesiem saņēma nupat kā iznākušo Kapteiņu stāstu grāmatu, par kuras
tapšanu liels paldies Ogres tipogrāfijai.
Ilga Tiesnese

Bibliokuģa rāmī - no kreisās muzeja vadītāja Ieva Zilvere, pulkvedis Dainis Turlais, žurnāla
Jūrnieks galvenā redaktore Anita Freiberga, viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots un
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs

Svētciemā aizvadīts Bērnu žūrijas
noslēguma pasākums
Lasīšanas veicināšanas programma
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija ir kļuvusi par ilggadēju tradīciju. 2016. gadā
tajā pavisam piedalījušies 19 969 lasītāji
no 712 bibliotēkām. Veselu gadu ilgušais
darbs noslēdzies arī Svētciema bibliotēkas čaklajiem Bērnu žūrijas lasītājiem
un vērtētājiem, tāpēc skolēnu brīvlaikā
varējām svinēt jau 14. lasīšanas maratona gada noslēgumu. Tā kā visas Latvijas
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas rezultāti jau bija zināmi, šoreiz vairs nebalsojām
par interesantāko vai skaistāko grāmatu.
Taču bijām patīkami pārsteigti, ka mūsu
bibliotēkas eksperti, aizpildot elektroniskās anketas, grāmatas bija vērtējuši ļoti
līdzīgi kā visā Latvijā. Visjaunākās vecuma grupas (5+) lasītāji par interesantāko
novērtēja L. Žutautes Kika Mika un lielā tumsa, bet jaunāko klašu grupā (9+)
1. vietā ierindojās T. Parvela Ella un
draugi. H. Tamma Nindzja Timijs un nozagtie smiekli tika uzvarētājas kārtā vidējā skolas vecuma grupā (11+), taču mūsu
ekspertiem bija patikusi arī Džila Lūisa
grāmata Sarkanais ibiss. Savukārt Emīlijas Lokhārtas grāmata Mēs bijām meļi un
Noras Ikstenas Mātes piens kļuva par uzvarētājām attiecīgi jauniešu vecuma grupā (15+) un Vecāku žūrijas lasītāju grupā.
Aizvadītajā Bērnu žūrijas programmā
no Svētciema bibliotēkas lasītājiem piedalījās un par ekspertiem kļuva 16 bērni
un vecāki, taču uz noslēguma pasākumu

Vēl brīdis
un notiks
grāmatas
par Kiku
Miku
lasīšana un
Kikas Mikas
ceļojuma
lielās
tumsas
meklēšanā
un atrašanā
izspēlēšana

ne visi varēja ierasties. Tas gan netraucēja
vēlreiz atcerēties, kā katram veicās ar lasīšanu, kas patika vai nepatika un ko vajadzētu darīt citādāk. Grāmatas kopumā patikušas, taču lielākā problēma bijusi tieši
pie tām tikt. Tas tāpēc, ka daži lasītāji gan
tās paņem un apņemas izlasīt, taču nelasa
vai lasa ļoti ilgi. Tā grāmatiņas netiek laikus atnestas atpakaļ un bērni pie lasīšanas
netiek. Lielākā daļa Svētciema bērnu un
jauniešu Bērnu žūrijā piedalās jau vairākus gadus, taču prieks par jaunajiem la-

sītājiem - pirmklasniekiem Tomasu Tomsonu un Gustavu Žibalu un otrklasnieci
Anastasiju Tkaču.
Visa gada garumā grāmatu lasīšanas
gaitai varējām sekot, aplūkojot katra eksperta lasīšanas pūķīti. Pūķīšu astītēs tika
iesiets tieši tik bantīšu, cik grāmatas izlasītas. Pateicības par čaklu lasīšanu un vērtēšanu saņēma Diāna un Madara Miščenkovas, A. Tkača, Estere Zvejniece, Sanija
Klaucāne, Adriāns Rāps, Rolands Daugulis, Monta Runce, Endija Ramona Roska,

Ance Andersone, T. Tomsons, G. Žibals,
Emīlija Rāpa un Marta Stivriņa. Marta
bija vienīgā, kas izlasīja visas vecākās
jauniešu grupas (15+) un Vecāku žūrijas
grāmatas. Apsveicam! Pirmsskolas vecuma bērniem no Snīpju grupiņas lielisks
palīgs lasīšanā bija skolotāja Indra Medne. Viņi gan vēl joprojām lasa, taču par
trim grāmatām savu vērtējumu ir izteikuši. Reizē ar pateicībām bērni saņēma arī
saldumu balviņas un īpašos Bērnu žūrijas
magnētiņus.
Pēc apbalvošanas turpinājām runāt par
grāmatām, iesaistoties dažādās spēlēs un
konkursiņos. Jautrība sākās, kad, lasot
grāmatu par Kiku Miku, turpat uz vietas
tika izspēlēts meitenītes Kikas Mikas ceļojums Lielās Tumsas meklēšanā un atrašanā. Ar šāda veida literāra darba improvizēšanu kustībās bērni saskārās pirmo
reizi - nav nemaz tik viegli reizē būt skapim, pagultei un zvaigznītei vai atpūtas
krēslam, kalnam un tētim… Pasākuma izskaņā, kā jau katru gadu, bija bibliotēkas
sarūpētais svētku cienasts. Paldies visiem,
kas atbalstīja bērnu lasīšanu, paldies vecākiem, kuri mudināja bērnus iesaistīties
šajā lasīšanas programmā. Ļoti ceram,
ka jau pirmajos vasaras mēnešos sāksies
mūsu 15. Bērnu žūrija ar jaunām grāmatām.
Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja
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Sarunas par
roņiem
15. martā Salacgrīvā, Ziemeļvidzemes
biosfēras rezervāta administrācijā notika
seminārs par Roņu aizsardzības/apsaimniekošanas plāna izstrādes programmu.
Tajā piedalījās piekrastes zvejnieki, Valsts
vides dienesta darbinieki un pašvaldības
speciālisti.
Latvijas roņu aizsardzības un apsaimniekošanas plāns būs roņu un zvejniecības
ekspertu veidots stratēģisks dokuments,
kurā tiks iekļauti risinājumi roņu sugu
aizsardzības turpmākai nodrošināšanai, kā
arī praktiski risinājumi, kas ļaus mazināt
vai novērst konfliktsituācijas roņu radīto
zaudējumu dēļ. Līdzīgi dokumenti izstrādāti mūsu kaimiņvalstīm pie Baltijas jūras,
nu pienākusi mūsu kārta. Šī plāna izstrādi, Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP)
uzdevumā 2016. gada decembrī uzsākusi Igaunijas bezpeļņas organizācija Pro
Mare.
Semināra dalībniekus uzrunāja DAP
ģenerāldirektores vietniece Gunta Gabrāne. Viņa uzsvēra: - Līdz šim ierobežot
roņu skaitu liedza datu un informācijas
trūkums. Zvejnieki neziņoja par roņu nodarītajiem zaudējumiem, baidoties saņemt sodu par tīklos bojā gājušu roni. Tas
taču ir aizsargājamais dzīvnieks! Roņu
aizsardzības un apsaimniekošanas plāns
ir pirmais solis šo dzīvnieku populācijas
ierobežošanas plāna izstrādē. Tāpēc nepieciešama sabiedrības iesaiste, šis plāns
mums palīdzēs risināt cilvēku un roņu līdzāspastāvēšanu.
Par projektu Dabas skaitīšana klātesošos informēja šī projekta vadītāja Īrisa
Mukāne, par roņu populāciju stāvokli Baltijas jūrā un Rīgas līcī stāstīja DAP Dabas
aizsardzības departamenta vecākais eksperts Valdis Pilāts un Pro Mare direktors
Marts Jisi (Mart Jüssi) no Igaunijas. Viņš
arī iepazīstināja ar roņu apsaimniekošanas

Semināra
dalībnieki ar
interesi klausās
Valda Pilāta
(no labās)
stāstījumā par
roņu populāciju
Baltijas jūrā

plāna sagatavošanu un īstenošanu Igaunijā. V. Pilāts centās atbildēt uz jautājumu,
ko mēs zinām par roņiem Latvijā un kāda
ir juridiskā bāze roņu aizsardzībai un pārvaldīšanai Baltijas jūrā un Latvijā. Viņš
roņus salīdzina ar aisbergiem, ko redzam,
bet neko daudz par viņiem nezinām. Baltijas jūrā sastopamas trīs sugas: pelēkais,
pogainais un plankumainais ronis. Roņu
skaits Latvijas piekrastes ūdeņos pēdējo
20 gadu laikā ir pieaudzis. Zivju Resursu
pētniecības departamenta vadošais pētnieks Māris Plikšs no pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides zinātniskais
institūta Bior runāja par roņu un zvejnieku
mijiedarbību Latvijā. Roņu skaits pieaug,
un tie parādās arī saldūdenī - Daugavā,
Lielupē, Babītes un Liepājas ezerā, arī
Salacā. Tas liecina, ka roņu populācijā
stāvoklis ir labs un tie meklē plašākus barības rajonus. Latvijā situācija nav unikāla, bet specifiska, jo pie mums nav roņu
vairošanās vietu, tie neiznāk sauszemē un
ir sastopami tikai atklātā ūdenī. Pie mums
viesojas starptautiski roņi, kas nepazīst
robežas, bet rada lokālas problēmas. Tās
mēs varam risināt, izstrādājot un ieviešot
roņu aizsardzības un apsaimniekošanas
plānu. Lai noskaidrotu roņu radītos zau-

dējumus, 2016. gadā ir veikta piekrastes
rūpnieciskās zvejas zvejnieku anketēšana.
Viņiem izsūtīta 141 anketa, bet zinātnieki
saņēma vien 26 atbildes. Tas ļāva secināt,
ka tīklu zvejā roņu radītie zaudējumi bija
lielāki nekā murdu un stāvvadu zvejā.
M. Plikšs stāstīja arī par roņu nodarīto
zaudējumu ierobežošanu, kas iespējama,
izmantojot drošus zvejas rīkus, roņu atbaidīšanu un aizsargājošās medības.
Par roņu aizsardzības plānu Igaunijā
informēja biedrības Pro Mare pārstāvis
Ivars Jisi (Ivar Jüssi). Kaimiņzemē ir atļautas roņu medības, 2016. gadā izdotas
57 licences, nomedīti 7 roņi. Izrādās, tas
nemaz nav tik vienkārši, ne visi zvejnieki
ir mednieki! Viņš uzskata, ka Latvijā nepieciešami lokāli risinājumi roņu skaita ierobežošanā, kas balstās kaimiņvalstu vislabākajā pieredzē. Nevajag gudrot jaunu
velosipēdu, bet izvēlēties un atrast labāko no Baltijas valstu pieredzēm. Igaunijā
roņu aizsardzības plānu izstrādāja divarpus gadu laikā, tomēr problēmas radījusi
tā ieviešana. Latvijā šāda plāna izstrāde un
ieviešana prasītu 5 - 7 gadus.
Runājot par roņu aizsardzības plāna
izstrādi Latvijā, M. Plikšs uzsvēra, ka
viens no pirmajiem soļiem ir atkārtota pie-

krastes zvejnieku anketēšana. Nozvejas
žurnālos zvejniekiem būs jānorāda roņu
radītie zaudējumi un bojāgājušie roņi.
Valstī jārod iespēja sakārtot likumdošanu
roņu skaita samazināšanai, kā arī jāizstrādā kompensācijas mehānisms roņu radīto
zaudējumu postījumu segšanai.
Topošais Latvijas roņu aizsardzības un
apsaimniekošanas plāns būs roņu un zvejniecības ekspertu veidots stratēģisks dokuments, kurā tiks iekļauti risinājumi roņu
sugu aizsardzības turpmākai nodrošināšanai, kā arī praktiski risinājumi, kas ļaus
mazināt vai novērst konfliktsituācijas roņu
radīto zaudējumu dēļ. Sugas aizsardzības
plāna izstrāde jāpabeidz 2019. gada septembrī, plāns tiek izstrādāts 10 gadu laika
posmam.
Zālē sēdošie vīri gan pauda neapmierinātību: - Kāpēc mēs nevaram Latvijā
izmantot jau citu valstu izstrādātos un ieviestos aizsardzības plānus? Ja tik ilgi būs
jāgaida, nebūs vairs zvejnieku un arī zivju
vairs nebūs, jo roņi visas būs apēduši! Kā
būs, rādīs laiks, bet mēs aicinām piekrastes zvejniekus iesaistīties anketēšanā un
ziņot par bojāgājušajiem roņiem un roņu
nodarītajiem zaudējumiem.
Ilga Tiesnese

atkritumus - stikla gabaliņus, plastmasu,
metāliskas lietas, dažādus papīra gabaliņus, gumiju, dabas materiālus, auduma
gabaliņu, augļu mizas u.c. Kastēm tika
pieliktas zīmītes, izveidotas atkritumu
sadalīšanās pases, kurās skolēni rakstīs
prognozes, vērojumus. Skolēnu darbošanos filmēja un visa eksperimenta gaita tiks
rādīta Re:TV raidījumos Es varu būt zaļš.
Eksperiments turpināsies ilgāku laiku.
Regulāri būs jāfotografē kastēs notiekošie procesi, jāpieraksta novērotais, jāsūta
fotogrāfijas Re:TV, bet jūlija beigās būs

pēdējā eksperimenta filmēšana. Pētniecisko darbu vajadzēs turpināt arī vasaras mēnešos. Skolēni apliecināja, ka viņiem šis
darbs ir tiešām interesants un nozīmīgs, lai
izprastu, kas notiek ar atkritumiem dabā,
kādu kaitējumu tie nodara cilvēkiem un
dzīvniekiem, tāpat dabai. Mēs taču dzīvojam zaļā novadā, skola piedalās ekoskolu
programmā un izpratne par šiem jautājumiem ir svarīga, jo esam līdzatbildīgi par
klimata izmaiņām.
Lolita Valaņina,
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja

22. marts Pasaules
ūdens diena
Kopš 1993. gada 22. martā ik gadu tiek
atzīmēta Pasaules ūdens diena, organizējot
dažādus izglītojošus un informatīvus pasākumus, lai pievērstu ikviena uzmanību
ūdens svarīgajai lomai mūsu dzīvē. Latvijā Pasaules ūdens diena tiek atzīmēta kopš
1996. gada. UNESCO LNK aicina ikvienu
skolu, interešu apvienību un organizāciju
visā Latvijā iesaistīties Pasaules ūdens
dienai veltītajos pasākumus, kā arī pašiem
kļūt par to organizatoriem. To var darīt,
izmantojot dažādu ūdens tematiku mācību
stundās, iesaistoties dažādās iniciatīvās,
veicot pētījumus un rīkojot izstādes, rosinot bērnu, jauniešu, sabiedrības izpratni
par dzeramā ūdens nozīmi un ūdens nozīmi vispār, kā arī apzinoties draudus, kas
ietekmē ūdens resursu izsīkšanu.
Arī Salacgrīvas vidusskolā Pasaules
ūdens diena tiek atzīmēta dažādos veidos.
Nodarbības notiek visas nedēļas garumā.
Klases stundās skolēni veidoja plakātus,
skatījās videofilmas par ūdens nozīmi,
izmantošanu, par draudiem dzeramajam
ūdenim. Interesantas nodarbības atbilstoši skolēnu vecumam vadīja Dabas izglītības centra Ziemeļvidzeme speciāliste Inta
Soma. Nodarbību laikā skolēniem padziļinājās zināšanas un tika rosināta lielāka
interese un izpratne par ūdens un dzeramā
ūdens nozīmi, kā arī, praktiski darbojoties,
viņi varēja apzināties draudus, kas ietekmē ūdens resursu izsīkšanu. Skolēni va-

Ja nebūtu
ūdens,
nebūtu
nekā…

rēja pārbaudīt savas zināšanas par ūdens
fizikālajām īpašībām, agregātstāvokļiem
un ūdens nozīmi dabā.
3.a klases skolēni Pasaules ūdens dienā sāka eksperimentu, kura rezultātā tiks
pētīts, kā dabā sadalās dažāda veida atkritumi. Piedaloties Re:TV filmēšanas grupai, kura bija šī eksperimenta ierosinātāja,
skolēni pārrunāja, kā atkritumi var ietekmēt ūdens kvalitāti, kāda ir ūdens loma
dabā. Kastēs tika sagatavota un pielāgota
augsne, kāda tā ir ārā mežā, skolas apkārtnē. Pēc tam skolēni kastēs salika dažādus
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Saruna ar grāmatas
Svina garša autoru
Māri Bērziņu

Februāra izskaņā Salacgrīvas novada
bibliotēkā viesojās grāmatas Svina garša
autors Māris Bērziņš un LNB projektu vadītāja Liega Piešiņa. Šī grāmata ir romānu
sērijā Mēs. Latvija. XX gadsimts trešā iznākusī. Tā vēsta par liktenīgiem notikumiem
Latvijas dzīvē, kad mūsu valstij viena pēc
otras sekoja divas okupācijas - padomju
un vācu okupācija. Grāmatas galvenais
varonis ir vienkāršs latviešu puisis Matīss,
kurš vēlas dzīvot, strādāt un mīlēt, bet tiek
ierauts skaudru un sarežģītu notikumu vir
pulī.
L. Piešiņa Salacgrīvas bibliotēkā viesojusies vairākkārt ar dažādiem rakstniekiem
un fantastiskām grāmatām. Viņas klātbūtne
un zināšanas par literatūru brīnišķīgi papildina stāstījuma saturu. Pati Liega saka:
- Es laikam varētu runāt par grāmatām
24 stundas diennaktī. Nepretendēju uz kritiķa lomu, bet uzskatu, ka par grāmatām ir
jārunā. Man tā ir iespēja paplašināt savu
pasaules uzskatu, spēju argumentēt. Lasot
grāmatu vairākkārt, ik reizi atklāju kaut ko
jaunu. Strādājot par radiožurnālisti, man
bijusi iespēja iztaujāt rakstniekus, un tas
ir fascinējoši. Izlasīt grāmatu un pievērst
autora uzmanību kādai epizodei, sajust autora prieku par pamanīto domu gājienu vai
mulsumu par aprakstītā vērtējumu... Nepatīk paviršas grāmatas vai tādas, kas ir tīrs
“komercprodukts”. Man vienmēr paticis
lasīt grāmatas, liekas, ka tās ar mani sarunājas. Reizēm tajās ir tikai monologs, kas
nerosina domāt. Tad atļaujos grāmatu neizlasīt līdz galam. Vai tas ir grēks? Varbūt
aizsardzības forma. Ir svarīgi sajust, kas
slēpjas aiz vārdiem. Reizēm sarunas par
grāmatu izvēršas interesantākas par pašu
grāmatu.
Stāstījumu par Svina garšu Liega iesāka ar interesantu faktu - grāmatas atklāšanā Nora Ikstena Mārim uzdāvinājusi nevis
puķes, bet sērkociņu kastīti un teikusi: - Tu
ar šo grāmatu aizdedzināji šo sēriju. Savukārt autors klātesošajiem pastāstīja par darba tapšanas metodēm. Rakstīšanas process
sācies ar padziļinātu vēsturiskā fonda izpēti. M. Bērziņš saka: - Man iešāvās prātā
doma, ka jāraksta it kā savas atmiņas par
to laiku. Bet, lai tā darītu, ļoti jāiegrimst
tajā laikā ar iztēles palīdzību. Skaidrs bijis
nosaukums, pārējais izveidojies rakstot.
M. Bērziņam, rakstot jebkuru grāmatu,

vienmēr esot divas atbildības, pirmā - pret
sevi. Jāuzraksta tā, lai pašam nav kauns.
Otrā - pret lasītāju. Jāpiedomā pie valodas
tecējuma, lai nav jāpārlasa teikums trīs reizes, lai lasītājam ir uztverami un saprotami.
Autors ļoti piestrādā, lai darbā būtu viegluma sajūta. Rakstot vēstures romānus, esot
vēl trešā atbildība - pret vēsturi. Jāuzrak
sta tā, lai nevienam vēsturniekam nerastos
jautājumi un pats autors spētu atbildēt par
katru uzrakstīto vārdu.
Gaišas skumjas - tā tiek raksturota sajūta
pēc grāmatas izlasīšanas. To autors uztver
kā lielu uzslavu. Lasītāji atzinuši, ka šī grāmata neatstāj lielu smagumu, lai arī beigas
ir traģiskas. - Aiz zvaigznītēm ir tāds gabaliņš, kas liek domāt par mūžīgo dzīvību. Tas
man ir svarīgi, es tādos uzskatos arī dzīvoju. Dzīve pēc nāves tik vienkārši nebeidzas,
citādi es neredzētu jēgu vispār, - prāto autors.
Interesanta diskusija izvērtās par jautājumiem Cik tālu no varonības līdz nodevībai? un Kas ir varonība?. Liegas pārdomas
lika mazliet aizdomāties par varonību ikvienā no mums: - Mēs nemaz neesam tik labi,
lielā mērā žēlsirdīgi protam būt, kad jājūt
līdzi grāmatu varoņiem. To izdarām ļoti
veiksmīgi. Kad dzīvē jācīnās par kādu, ko
aizvaino, vairs neesam tik varonīgi. Mums
ir ļoti grūti nostāties pretī, ja ir daudz, ja ir
viedoklis.
Pasākuma gaitā pārrunas noritēja ne
tikai par grāmatu Svina garša, bet arī par
citām M. Bērziņa grāmatām - Gūtenmorgenu, Titāna skrūvēm un Ērika Trauma sapni.
Klausītāji bija zinoši un spēja iesaistīties
diskusijās un atbildēt uz jautājumiem par
šiem izdevumiem.
M. Bērziņš stāstīja, ka par Svina garšu
viņš ir pateicīgs Gundegai Repšei, jo pats
nekad nebūtu iedomājies uzrakstīt grāmatu
par tiem laikiem. Viņš jūtas arī ļoti pagodināts par Nacionālā teātra iestudējumu Svina
garša un filmu, kas uzņemta pēc viņa grāmatas Gūtenmorgens.
Uz jautājumu par nākotnes plāniem autors atklāja, ka šobrīd viņš darbojas ar grāmatas Gūtenmorgens otrās daļas sakārtošanu. Tiek rakstīti scenāriji, un liels notikums
būs filma, ko uzņems filmu studija Mistrus
Media pēc grāmatas Titāna skrūves.
Diāna Reide,
Salacgrīvas novada bibliotēka

2017. gada 28. marts

Bērnudārza
audzēkņi
apmeklē
bibliotēku
Februārī Ainažu bibliotēku apmeklēja bērnudārza Randa jaunākās un sagatavošanas grupas
bērni, lai apskatītu izstādes Pozē
mājdzīvnieki un Februāris - sveču
mēnesis. Mājdzīvniekus dažādās
lauku sētās fotografējusi biedrības
Dzintarlāse vadītāja Maiga Sāre,
bet sveču izstādē varēja apskatīt
dažādās dzīvnieku formās veidotas
sveces no bibliotekāres Ingas kolekcijas. Bērni pastāstīja, kādi mājdzīvnieki ir sastopami mājās un kā
ar dzīvnieciņiem jāapietas. Bibliotekāre iepazīstināja audzinātājas un
mazos ķiparus ar jaunākajām grāmatām bibliotēkā, tā radot interesi
ņemt grāmatas līdzi uz bērnudārzu
priekšālasīšanai. Jautrība valdīja,
bērniem ejot rotaļā Suns un zaķis.
Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja

Lai arī burti vēl pasveši, mazie ainažnieki ar interesi
ciemojās Ainažu bibliotēkā

Ainažu bibliotēkā
noslēgusies Bērnu un
jauniešu žūrija 2016

Tikšanās klubiņā Vārds
Bērnu žūrijas lasītāji par čaklo lasīšanu saņēma pateicības

Klubiņa Vārds dalībnieki tiekas ar Salacgrīvas novada domes izpilddirektoru Kasparu Ķemeru

Februārī Ainažu bibliotēkā lasītāju klubiņa Vārds dalībnieki tikās ar Salacgrīvas
novada domes izpilddirektoru Kasparu Ķemeru. Konstruktīvā sarunā guvām
atbildes uz interesējošiem jautājumiem
par Ainažu pilsētu un Salacgrīvas novadu. Bija jautājumi par nodokļu maksāšanas kārtību novadā, par to, kā tiek sodīti
īpašnieki par nesakoptajiem īpašumiem,
par veloceliņa ierīkošanas iespējām, par
jaunu darbavietu radīšanu u.c. Uzzinājām
par nākotnes iecerēm novadā un arī mūsu

pilsētā. Sarunas noslēgumā tikām aicināti
vērsties pie novada domes speciālistiem,
lai sadarbojoties risinātu sasāpējušas problēmas.
Dzimtā vieta - tie esam mēs paši. Lai
nākotnē mums viss izdotos, dzīvosim
ar gaišām domām un leposimies ar savu
dzimto pusi, jo tā ir patiesi skaista, interesanta un saistoša!
Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja

24. februārī Ainažu bibliotēkā uz no
slēguma pasākumu pulcējās Bērnu un jauniešu žūrija 2016 eksperti. Atbilstoši savai
vecuma grupai, bērni čakli lasīja jaunākās
grāmatas un vērtēja tās. Pavisam kopā,
arī iesaistot vecākus, šogad žūrijas darbā
aktīvi bija 29 dalībnieki. Lasīšanas veicināšanas programma ir Latvijas Nacionālās
bibliotēkas izstrādāta un kopš 2009. gada
Latvijas Bibliotekāru biedrības īstenota
programma, ko finansiāli atbalsta Valsts
kultūrkapitāla fonds. Iesaistoties šajā projektā, Ainažu bibliotēka saņēma 11 jaunas
bērnu grāmatas, ko varēs izlasīt arī pārējie
bibliotēkas lasītāji.
Bibliotekāres žūrijas ekspertiem bija
sagatavojušas dažādus pārbaudījumus, lai
uzzinātu, kā ir veicies ar grāmatu lasīšanu.
Eksperti mēģināja atminēt spoguļrakstā
uzrakstītos žūrijas grāmatu nosaukumus.
Vajadzēja katram vārda sākumam piemeklēt tā otro daļu, kā arī uzzīmēt zīmējumu
par tēmu Bērnu žūrija 2016. No zīmējumiem taps izstāde, ko varēs aplūkot visi
bibliotēkas apmeklētāji. Noskaidrojām,

ka 1. - 2. klašu grupā vislabāk patikusi
Ineses Zanderes grāmata Lupatiņu rīts,
3. - 4. klašu grupā Timo Parvela grāmata
Ella un draugi, 5. - 7. klašu grupā Henrika Tamma grāmata Nindzja Timijs un
nozagtie smiekli, 8. - 9. klašu grupā Emīlijas Lokhārtas grāmata Mēs bijām meļi.
Vecākiem spēcīgas emocijas izraisīja
Noras Ikstenas grāmata Mātes piens, kas
2016. gadā un arī pašlaik ir vislasītākā
grāmata bibliotēkā.
Noslēgumā katrs dalībnieks saņēma pateicības rakstu un balvas par iesaistīšanos
žūrijas darbā. Neizpalika arī mielošanās ar
kārumiem, par ko paldies Salacgrīvas novada domei un bibliotēkas draugam Iva
ram Braunam.
Lasiet grāmatas! Rakstnieks Umberto
Eko teicis: - Grāmatas nav sarakstītas, lai
tām ticētu, bet gan lai tajās vēstītais tiktu
pakļauts prāta pārbaudei. Lasot kādu grāmatu, mums nav jājautā, ko tā saka, bet ko
tā gribējusi pateikt.
Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja
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Tingeltangela deju putenis

25. februārī Salacgrīvas kultūras namā
notika pirmais vidējās paaudzes deju kolektīva Tingeltangels rīkotais deju putenis.
- Februāris ir puteņu mēnesis, to šodien
mums pierāda laiks aiz loga, - atklājot šos
deju svētkus, sacīja kultūras nama pasākumu organizatore Inese Jerāne. - Un kāpēc
gan to šodien pirmo reizi Salacgrīvā neizdejot kopā ar «Tingeltangelu»?. Parasti
šis kolektīvs brauc ciemos pie citiem dejotājiem un draugiem, bet šogad pirmo reizi
viesus pulcē un uzņem Salacgrīvā. Uz deju
puteni Salacgrīvā bija atbraukuši draugi no
tuvākas un tālākas apkārtnes. Tie bija vidējās paaudzes deju kolektīvi: Dzieti no Brenguļiem (vadītāja Sandra Degle), Ulubele no
Liepupes (vad. Jānis Trezuns), Sānsolis no
Alojas (vad. Maija Drozda), Lādezers no
Limbažu pagasta (vad. Maija Kreišmane).
Tāpat sadejojās Tautas deju ansamblis Katvari no Limbažiem (vad. Edžus Arums) un
mūsu draugi Kajakas (vad. Rita Mandla)
no Pērnavas Igaunijā, jauniešu deju kolektīvi Varavīksne no Limbažiem (vad. Raivis
Eglītis), kā arī vietējie - Salacgrīvas Randa,
Salacgrīvas vidusskolas 2. - 3. klases Vēverīši (vad. Anita Gīze), senioru deju kolektīvs Saiva (vad. Valentīna Kalniņa) un
nama saimnieks Tingeltangels (vad. Jānis
Ērglis).

Tingeltangels var būt gandarīts - svētki izdevušies!

Puteni atklāja deju kolāža Dzintara zemē
dzintara ļaudis, ko izdejoja TDA Katvari.
Divu stundu garumā, kolektīviem mainoties, Salacgrīvas kultūras nama skatuvi un
arī zāli piepildīja dažādas dejas. Prieks bija
skatīties raitajos soļos, redzēt izjusto snie-

gumu un krāšņos tērpus. Tingeltangela deju
puteni noslēdza mājnieku dejotā nākamā
gada Dziesmu un deju svētku programmas
deja Dievs, sargi Dzimteni. Koncerta izskaņā Tingeltangels sacīja paldies atbraukušajiem deju kolektīviem un to vadītājiem, jo

īpaši suminot savu vadītāju J. Ērgli.
Cerams, ka arī nākamgad Tingeltangels
kopā ar saviem draugiem priecēs mūs savā
deju putenī. Paldies par krāšņajiem svētkiem!
Ilga Tiesnese

Izstāde Visapkārt jūra vien…

Andri Skuju (no labās) izstādes atklāšanā sveic viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots

Mazā bilžu rāmītī dzied Vitālijs Bogdanovičs un svētki Salacgrīvas muzejā ir
sākušies, jo tieši Bibliokuģa gada dzimšanas dienā, 17. martā, Salacgrīvas muzejā
notika kuivižnieka, zvejnieka, muzikanta
un mākslinieka Andra Skujas gleznu izstādes atklāšana. Muzeja vadītāja Ieva Zilvere sacīja: - Šodien mēs svinam Bibliokuģa
gada jubileju. Droši varu teikt, ka arī mēs
esam šī kuģa komandā, tāpēc ir liels prieks
un gandarījums atklāt Andra Skujas darbu
izstādi. Viņš pats sevi par mākslinieku neuzskata, bet viņa gleznas runā pretējo. Paldies, ka esi atnācis pie mums un rādi savus
darbus. Sveicot A. Skuju, novada domes
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs uzsvēra:
- Vai zvejo, muzicē vai glezno, tev viss izdodas! Paldies par to un lai izdevušies būtu
arī nākamie darbi.
Izstādes atklāšanā kopā ar Andri bija
radi, draugi un Bibliokuģa komanda. Tā
bocmanis Gints Šīmanis izteica Andrim
pateicību par dzimtā krasta daudzinājumu un ar lepnumu bilda: - Andris ir vīrs,
uz kuru var paļauties. Klātesošos sveica
arī viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots,
kurš sacīja: - Man kā jūrniekam, redzot ainas ar kuģiem un jūru, ap sirdi kļūst silti.
Paldies māksliniekam par paveikto! Šeit
notiekošais parāda, ka mēs esam liela,
skaista ģimene, kas kopā dzīvo, domā un
cīnās par šo valsti un tās nākotni. Mēs un
jūs ar šo ģimenisko piemēru varētu rādīt
mūsu valsts vadībai, ka, visiem kopā draudzīgi dzīvojot un strādājot, mēs varēsim
daudz sasniegt. Gleznu autoru un klātesošos uzrunāja arī pulkvedis Dainis Turlais:

- Ir patīkami sastapt talantīgus, patiesi
atklātus un godīgus cilvēkus. Tā ir mūsu
bagātība, un gribētos, lai tā nekļūtu par
retumu. Īpašas dzejas rindas Andrim veltīja māsīca Inga un brālēns Valdis, ziedus
un laba vēlējumus bija sarūpējuši radi un
draugi.
Pēc apsveikumu saņemšanas Andris nedaudz samulsis sacīja: - Gleznot ir viens,
bet kā uzvesties šādā reizē, es īsti nezinu.
Lielais paldies muzeja meitenēm, viņas
mani uzaicināja iekārtot šo gleznu izstādi.
Pirmā bilde tapusi 2008. gadā, tātad gleznoju nepilnus desmit gadus, pa vidu gan
piecus gadus nezīmēju nemaz. Sākumā
zīmēju ķiņķēziņus, tad meitas draudzene
ieteica zīmēt ar īstām krāsām. Tā arī sāku.
Zīmēt neesmu mācījies nekur, viss sanāk
tā - pats no sevis. Par katru no gleznām
Andrim ir savs stāsts: Skultes osta, saulriets, vētra un ledlauzis aizsalušā jūrā…
Zīmēt Andris sācis Klaipēdā: - Tur bija
daudz brīvā laika, zīmēšana bija jauks tā
pavadīšanas veids. Šņabja nebija, meiteņu
arī ne, nācās zīmēt. Visas savas gleznas
viņš atdāvinājis draugiem un radiem, izņemot divas, kas pārdotas vāciešiem.
Andris visu mūžu gājis jūrā. Vispirms
kopā ar tēvu. Pēc skolas beigšanas viņš
devies armijā, jo Liepājas jūrskolā neticis, vēlāk izmācījies kursos par mehāniķi
un darbs jūrā turpinājies. 1986. gadā tēvs,
dzēšot kaimiņiem māju, sabendēja roku,
un Andrim bija jāiet tēva vietā jūrā. Tagad
viņš strādā Rīgas brīvostas flotē par matrozi, šad tad muzicē un glezno.
Ilga Tiesnese

Bērnu zīmējumu un stāstu konkurss

MINHAUZENA JAUNIE MELI
(Minhauzens nav melis!)
NOLIKUMS.

Konkursu Minhauzena jaunie meli organizē Liepupes pagasta tautas nams sadarbībā ar Minhauzena muzeju.
1. Mērķis.
Konkursa mērķis ir uzzināt bērnu redzējumu, kas asociējas ar vārdu salikumu
Minhauzena jaunie meli un ir attēlots zīmējumos vai stāstos.
2. Dalībnieki.
Konkurss ir atklāts, tajā aicināti piedalīties Salacgrīvas novada un apkārtnes
bērni līdz 15 gadu vecumam, kuri iesnieguši zīmējumu un/vai literāru darbu par
konkursa tēmu.
3. Zīmējums un/vai literārs darbs
Brīvs domas lidojums attēlots zīmējumā vai literārā darbā par tēmu Minhauzena jaunie meli.
Zīmējumu izmērs ne mazāks par A4,
zīmējums izpildīts brīvā tehnikā.
Literārā darba formāts ne vairāk kā
viena A4 formāta lapa datorrakstā.
Zīmējums un literārais darbs var tikt
apvienoti vienā.
Konkursantam, iesniedzot darbus, klāt
jāpievieno savi rekvizīti: savs (autora)
vārds, uzvārds un tālruņa numurs vai/un
e-pasta adrese.
4. Konkursa laiks.
Darbu iesniegšanas termiņš: no noliku-

ma publicēšanas dienas līdz 10. maijam
Liepupes pagasta tautas namā Liepupes
pagasta Mežgravās, tālrunis 64023932,
e-pasts andris.zunde@salacgriva.lv.
Konkursa darbi tiks izstādīti Minhauzena muzejā un Salacgrīvas novada izglītības un kultūras iestādēs.
5. Autorība.
Autors drīkst iesūtīt neierobežotu konkursa darbu skaitu, taču tiem jābūt paša
radītiem. Iesniedzot savu darbu, konkursa
dalībnieks apliecina, ka konkursā piedalās labprātīgi un iesniegtie darbi tiek nodoti konkursa rīkotājiem. Autors neiebilst
pret konkursa darbu izmantošanu izstādēs
un apliecina, ka tie ir viņa paša veikums.
Darbu iesniedzējs uzņemas pilnu atbildību pret trešo personu pretenzijām, kas varētu rasties saistībā ar iesniegto zīmējumu
vai literāro darbu publisku izstādīšanu.
6. Konkursa darbu vērtēšana.
Konkursa darbus vērtēs konkursa rīkotāja izvēlēta neatkarīga žūrija. Rezultāti
tiks paziņoti Salacgrīvas novada Bērnu
svētku laikā 26. maijā Minhauzena mu
zejā.
7. Apbalvošana.
Balvas uzvarētājiem nodrošina Minhauzena muzejs.
Andris Zunde,
Liepupes tautas nama vadītājs
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Saules
sagaidīšana
pilskalnā
Izsenis, dzīvodams ar dabu un pats būdams dabas sastāvdaļa, cilvēks bija saistīts
ar dabā un dvēselē notiekošajiem procesiem, sevišķi ar Sauli, kas nosaka gadalaiku maiņas, līdz ar to arī gadskārtu ieražas
un to ciklu. Šai ciklā ir dienas ar īpašu
nozīmi. Pie tādām pieder Lielā diena. Tā
iezīmē pavasara punktu, kad turpmākā Zemes tecējumā ap Sauli dienas gaisma turpina pieaugt un nakts tumsa samazināties.
Ikkatrs jau ir sajutis, kā diena kļūst aizvien
garāka, parādās pirmie asni, atskan putnu
balsis, aukstums atkāpjas un gaisma aizdzen tumsu. Ir pienācis brīdis, kad gaisma
šajā gadskārtas lokā svin galīgo uzvaru pār
tumsu. Pavasara saulgriežus svin par godu
pavasara un saules atnākšanai, tajos ar rituālām darbībām mēģina palīdzēt zemes
atmodai un jau laikus nodrošināt zemes
auglību, un veicināt tās svētību.

Sarmainā
pavasara
rītā saulīte
sagaidīta!

Visi, kuri pirmdien, 20. martā, pulksten
6 no rīta spēja agri piecelties, lai sveiktu
Sauli un gūtu svētību un enerģiju nākamajam gada cēlienam, varēja pulcēties pilskalnā. Rīta cēlienā lieli un mazi saullēktu
sagaidīja pie ugunskura ar Saules dzies-

Lauviešiem aktivitāšu
netrūkst

mām, ziedojumiem ugunij, dzērveņu ēšanu veselības un skaistuma nodrošināšanai,
šūpoļu iesvētīšanu, olu kaujām, šūpošanos.
Paldies Zentai Mennikai un folkloras kopas
Cielava dalībniecēm, mazajiem no Zēģelītes un visiem pārējiem, ar kuru piedalīša-

nos visi kopā sagaidījām un sveicām Sauli!
Tā mums parādījās visā savā krāšņumā, un
pirmajā pavasara dienā katrs savos darbos
varējām doties ar pozitīvām emocijām.
Lolita Valaņina,
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja

Farmaceite Maiga Liepiņa
Ainažu bibliotēkā
9. martā pie lasītāju klubiņa Vārds dalībniekiem viesojās titula 2015. gada farmaceits ieguvēja Maiga Liepiņa. Viņa Salacgrīvā ir izveidojusi un ilgus gadus vada
LIEPaptieku.
Liepiņas kundze sarunā uzsvēra, ka lieliskas veselības pamatā ir laba pārtika un
fiziskās aktivitātes - regulāra vingrošana
un treniņi. Ķermenis ir jākopj, tikai tā iespējams saglabāt veselību. Maiga ir pārliecināta, ka vairumā saslimšanas gadījumu
organisms pats spēj tikt galā ar kaiti, tikai
vajag sev uzticēties. Problēma rodas, kad
sākam nervozēt un baidīties.
Maigas kundze katru rītu vingro vismaz
20 minūtes, bet svētdienās kopā ar vīru
dodas nūjot. Nūjošana attīsta muskulatūru

un uzlabo elpošanu, radot enerģiju un dodot spēku visai dienai.
2016. gada novembrī Maigas kundze
78 gadu vecumā piedalījusies Jēkaba ceļā
Spānijā, kur 29 dienās nogāja 800 km
garo maršrutu, turklāt, veicot papildu
100 km, nokļuvusi līdz Atlantijas oke
ānam. Savukārt pārgājienā Kolka - Dubulti 2016. gada maijā viņa pievarēja
136 km. Maigas kundzes vēlme nākotnē ir
nostaigāt Latvijas jūras robežu no Lietuvas robežas līdz Ainažiem.
Lai izdodas šo ieceri realizēt, lai enerģijas lādiņš neapsīkst!
Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja

Tikšanās ar malamutiem

Tikšanās ar zīmola Dabas spēks īpašnieci, dažādu sēklu maisījumu ražotāju Inesi Manguli
no Stalbes pagasta bija izglītojoša, izzinoša un interesanta

Pavasara saulīti gaidot un īsinot ziemas
dienas, lauvieši iesaistījušies vairākās izglītojošās nodarbībās un tikušies ar zinošiem un interesantiem cilvēkiem.
Visu februāri un vēl marta sākumā tautas namā bija skatāma Limbažu novadpētniecības muzeja izstāde Svētupe. Pa upi
no Limbažiem uz jūru. Lai tuvāk pastāstītu par izstādes tapšanu, kā arī iepazīstinātu ar grāmatu Svētupe krustām šķērsām,
pie mums viesojās izstādes un grāmatas
autore Rasma Noriņa un fotogrāfiju autors Juris Urtāns. Ar interesi klausījāmies
stāstījumā, kā arī saņēmām atbildes uz
jautājumiem.
Februāra pēdējā sestdienā mūsu viešņa
bija farmaceite Maiga Liepiņa. Klausījāmies stāstījumā par pārgājienu gar Baltijas jūras krastu mūsu pašu zemītē, kā arī
par Spānijā noieto Svētā Jēkaba ceļu. Varam tikai apbrīnot Maigas kundzi par izturību un neatlaidību! Runājām gan par to,
ko katrs varam darīt savas veselības labā,
gan par sadzīviskām un ar medikamentiem saistītām lietām.
12. martā tikāmies ar zīmola Dabas
spēks īpašnieci, dažādu sēklu maisījumu
ražotāju Inesi Manguli no Stalbes pagasta. Inese mūs iepazīstināja ar augiem, no
kuru sēkliņām viņa gatavo savu produkciju, ražošanas procesu, kurā tiek ielikta

mīlestība, gaišas domas un prieks, kā arī
stāstīja par labajām un veselīgajām lietām, ko satur katra sēkliņa. Pašas varējām izgaršot daudzveidīgos maisījumus.
Ieklausījāmies katra sevī, kuras sēkliņas
garšo labāk. Saimniece arī bija sarūpējusi
iespēju iegādāties viņas ražojumus. Mūsu
paldies viņai par atlicināto laiku svētdienā, saistošo, izglītojošo un atraktīvo stāstījumu.
Aprīļa vidū Lauvu tautas namā būs apskatāmas Raimonda Kreitusa karikatūras.
Uz tikšanos ar viņu, kā arī uz citām radošām un jautrām aprīļa izdarībām (gan
Lieldienas gaidot, gan ar humora piedevu) gaidīšu 15. aprīlī pēcpusdienā Aprīļa
raibumi.
Un vēl kāds jaunums! 5. un 6. maijā
īpašuma Ozoli saimnieks Jānis Vilims
sadarbībā ar saviesīgo biedrību Svētupes
Lauva organizē pasākumu Svētupes pavasaris 2017, kurā aicināti piedalīties azartiski, atraktīvi, sportiskas aktivitātes mīloši Lauvu puses iedzīvotāji. Ar pasākuma nolikumu var iepazīties Lauvu tautas
namā. Lūgums savu dalību pieteikt (aizpildot pieteikuma veidlapu) līdz 10. aprīlim pie Indras (t. 28716419, e-pasts in
drakaulina@inbox.lv).
Indra Kauliņa
Lauvās

8. martā sociālās aprūpes un rehabilitācijas viesnīcas Brīze filiālē Rozēnos
ciemojās biedrības Sāc vadītāja Sanita
Vīksne un septiņi Aļaskas malamuti: Lūcijs, Mokka, viņu mamma Heila, Tudors,
Togotors, Cifi un Tedis. Pārējie suņi bija
palikuši mājās.
Biedrības Sāc mērķi ir veicināt suņu
sporta darbību Latvijā un popularizēt aktīvo atpūtu kopā ar suņiem, izskaust maldīgus priekšstatus par Aļaskas malamutiem,
izmantot suņus kanisterapijai un izveidot
un sagatavot suņu sporta komandu vidējām un garām distancēm. Aļaskas malamuti savas labsirdības dēļ ir piemēroti kanisterapijai, kas ir dziedināšana saskarsmē ar
speciāli piemeklētiem un apmācītiem suņiem. Tādēļ biedrības vadītāja S. Vīksne ir
gatava doties uz pansionātiem un skolām,
lai bērnus un pieaugušos iepazīstinātu ar
šiem draudzīgajiem suņiem. Sanita pirms
trim gadiem sākusi īstenot savu bērnības
dienu sapni un pēc 20 darba gadiem Rīgas
satiksmē un dzīves galvaspilsētā devusies
uz laukiem - Viļķenes pagasta Inčiem.
Suņu saimniece šobrīd realizē grūtā darbā piepildāmu sapni - gatavo suņu sporta
komandu vidējām un garām distancēm kamaniņu sportā. Ne viss ir tik gludi, kā šķiet
no malas, jo šis sports prasa lielus laika
un līdzekļu ieguldījumus. Garajās distancēs nepieciešamais ekipējuma saraksts ir
stingri noteikts, sertificēts un dārgs. Bet
Sanita ir pārliecināta, ka nākamajā gadā
būs sagatavota komanda, kas spēs godam
nest Latvijas vārdu pasaulē un labi startēt
sacensībās Skandināvijā. Sanita joprojām
izglītojas kinoloģijā un teic, ka zināšanas

allaž jāpapildina un esošās jāapliecina ar
atzītu dokumentu - kinologa sertifikātu.
Tālab divreiz nedēļā viņa dodas uz Rīgu,
uz Latvijas Kinoloģisko Federāciju, lai to
iegūtu.
Tikšanās laikā Sanita pastāstīja par saviem un suņu sasniegumiem sacensībās Baltijas kausa sacensībās skūteru klasē iegūta 2. vieta un suņi Lūcijs un Bordobors
lepni nes Baltijas valstu ātrāko malamutu
titulu, jo Eiropas čempionam zaudēja tikai
15 sekundes. Lietuvas posmā Sanitas malamuti noskrēja savu konkurentu, apsteidzot
to par 30 sekundēm, bet pēdējais posms
bija kalnains un sniegains, nodilušās zoles
neļāva atsperties, kā nākas. Lai palīdzētu
saviem mīluļiem, nācās piekāpties.
Gandrīz katram Brīzes klientam mūžā
ir bijis kāds uzticams mājdzīvnieks, tāpēc viņi četrkājainos ciemiņus uzņēma
labvēlīgi. Augumā lielie, draudzīgie suņi
apošņāja, pieglaudās un ieskatījās acīs senioriem, arī sunīši pretī saņēma glāstus.
Sanita demonstrēja suņu paklausību, stāstīja par hierarhiju, kāda valda starp šiem
dzīvniekiem.
Ir vajadzīgi līdzekļi, lai suņus pabarotu
tā, ka spalva spīd un pietiek spēka skriet
un vilkt kamanas, bet, izvērtējot iegūto
informāciju par mākslīgo barību, suņu
saimniece nonākusi pie secinājuma, ka
vislabāk suņus barot ar dabīgo pārtiku,
lai arī tas prasa vairāk laika. Viņas kopto
malamutu pārtika ir zivis, gaļas pārstrādes
produkti, dārzeņi, auzas, zirņi un aknas.
To zinot, mēs ciemiņiem iedevām ceļa
maizi - barību. Sadarbība turpināsies.
Ligita Jirgensone
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Neklātienes
ceļojums
ar burinieku
Atyla
7. martā Liepupes bibliotēkā uz kārtējo tikšanos ciklā Neklātienes ceļojums
uz… pulcējās interesenti, lai ieklausītos
svētciemietes Lauras Tiesneses stāstījumā
par piedzīvoto uz burinieka Atyla. Spāņu
burukuģi, kas būvēts no koka pirms 32 gadiem un ir 31 m garš un 7 m plats, Laura
nosauc par maģisku kuģi. Pirms tam viņa
nebija burājusi, tādēļ pirmās piecas nedēļas mācījās to darīt, apgūstot visus darbus - mezglu siešanu, kāpņu veidošanu,
buru uzvilkšanu un nolaišanu. Ar laiku
pierada pie dežūrām uz kuģa - 4 stundas
dienā un 4 naktī. Lai relaksētos, brīvajā
laikā meitene labprāt cepa maizi. Parasti
uz kuģa ilgāku laiku ar nakšņošanu var
uzturēties 24, bet dienas izbraucienos 80 cilvēku. Galvenais Lauras uzdevums ir
mācīt visiem burātājiem komunikāciju un
mākslu strādāt grupā, bet gadījās būt arī
psiholoģei. Pagājuša gada sezonā kuģis paspēja apceļot Vācijas, Spānijas, Francijas,
Beļģijas un Portugāles krastus. Tas šķērsoja Vidusjūru un peldēja Melnajā jūrā,
redzēja Gibraltāru. Vieni no spilgtākajiem
iespaidiem ir, kad kuģim blakus peld delfīni, un iespaidīgie saulrieti. To, ka cilvēks
ir bezspēcīgs jūras diženuma priekšā, var
saprast, kad buru kuģis piedalās regatē, sacenšoties ar citiem buriniekiem bez
motora palīdzības - tikai ar burām. Tagad
Laura droši teic, ka burāšana viņai ir iepatikusies. Marta beigās viņa dosies ceļā pāri
Atlantijas okeānam un pavadīs okeānā
30 dienu, nenokāpjot no kuģa. Kaut pasākuma dalībnieki lielākā daļa bija pensi
onāri, viņiem bija daudz jautājumu Laurai
par viņas uzdrīkstēšanos doties jūrā un lielo drosmi. Protams, vēlam Laurai labu ceļavēju un gaidīsim gada nogalē Liepupes
bibliotēkā uz jaunu tikšanos, lai uzzinātu
viņas piedzīvoto un dzirdētu par iepazītajām piekrastes valstīm.
Sarmīte Zvīne,
Liepupes bibliotēkas vadītāja
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Dzerot tēju, apburā pasauli!

Ar lielu interesi Lauras stāstītajā klausījās gan jaunieši Bākā, gan seniori Liepupē

Vējainā februāra vakarā Salacgrīvas
novada jaunatnes iniciatīvu centrā Bāka
sanācām uz tēju ar piedzīvojumu garšu,
jo pie mums ciemojās Laura Tiesnese un
stāstīja par saviem ceļojumiem un darbu,
kuģojot uz mācību burinieka Atyla. Vadītāja Liene Eglīte, atklājot vakaru, minēja,
ka šādi pieredzes vakari jauniešu centrā
jau kļuvuši par tradīciju, jo caur stāstiem
arī citiem ir iespēja iepazīt svešas zemes,
kultūras, rast iedvesmu un drosmi arī savu
sapņu piepildīšanai.
Dažas atziņas, ko jaunieši guva no šīs
tikšanās.
Selīna un Elvita atzīst, ka Lauras stāstījums intriģējis un viņām tik pazīstamo
jūras tēmu parādījis plašākā un vēl nezināmā veidā: - Tas lika aizdomāties par mums
tik ikdienišķām vērtībām kā ūdens, jo uz

kuģa tas ir jātaupa - ja gribēsi mazgāties
katru dienu, iespējams, paliksi bez dzeramā ūdens. Dušā iespējams tikt labi ja reizi
vai divas nedēļā. Sapratām, ka ne vienmēr
vajadzīga iepriekšēja pieredze, lai uzsāktu
kaut ko jaunu, nav jābaidās iziet no savas
komforta zonas, jo visa veida pieredze un
negaidītas iespējas sniedz pašas labākās
atmiņas un iespēju paraudzīties uz dzīvi
citām acīm. Vēl vērā ņemamas likušās
atziņas par komandas darbu uz burinieka
un to, cik katram no dalībniekiem tajā ir
liela nozīme, jo tikai kopīgiem spēkiem
var panākt vēlamo mērķi; par to, ka nevajag baidīties mēģināt, jo tikai mēģinot var
saprast, vai tas ir piemērots, vai tomēr jāmeklē kāds cits ceļš.
Arī Jurim šī tikšanās likās vērtīga un
viņš kaut ko līdzīgu noteikti vēlas īste-

not arī savā tuvākajā nākotnē, jo ir gan
rūdījums, gan drosme un interese. Par šo
dzīves rūdījumu runājot, viņam paticis,
ka Laura atzina - uz kuģa viss ne vienmēr
ir tik skaisti un romantiski, kā no malas
varbūt varētu šķist: - Lauras stāstījums
bija riktīgi atklāts un patiess, piemēram,
par to, ka bieži vien nākas iet gulēt slapjā
gultā vai pēc 4 stundu maiņas tu novelc
savas slapjās drēbes un saproti, ka pēc
8 stundām tev tās pašas slapjās un nu jau
divreiz aukstākās drēbes būs jāvelk atkal
mugurā...
Paldies Laurai par interesanto kopābūšanu, dalīšanos ar savas dzīves skolas pieredzi un gaidām atkal ar jauniem stāstiem!
Lai septiņas pēdas zem ķīļa!
Guna Grote-Majore

Intas Balodes ceļojuma
iespaidi Izraēlā

Marta sākumā Salacgrīvas novada bibliotēkā pulcējās tie, kuriem patīk klausīties
ceļojumu stāstos. Šajā reizē par redzēto un
piedzīvoto Izraēlā pastāstīja skolotāja, ceļotāja un lieliskā stāstniece Inta Balode.
Izraēlā Inta nokļuvusi pavisam nejauši - kāda vietā, kurš pēdējā brīdī atteicies
no brauciena. Ceļojums bija oktobra beigās, kad gaisa vidējā temperatūra Izraēlā
ir +30 grādu.
Izraēla robežojas ar Libānu ziemeļos,
Sīriju ziemeļaustrumos, Jordāniju austrumos un Ēģipti dienvidrietumos. Šodien šīs
valstis izraisa ne visai pozitīvas sajūtas,
bet Inta sarunas laikā uzsvēra vairākkārt sajūta tur ir bijusi pilnīgi droša. Zinošā
krievu valodā runājošā gide izstāstījusi, ka
Izraēlā šobrīd ir drošāk nekā jebkur citur
Eiropā. Pie drošības tiek ļoti piestrādāts,
aizsardzībai tērē ļoti daudz naudas. Sakārtots tā, ka no Sīrijas pāri robežai netiek
neviens bēglis. Valstī ir obligātais karadienests, meitenēm 2, puišiem - 3 gadi. Ielās
visi staigā ar automātiem, bet ne mirkli neesot sajūta, ka kāds varētu izšaut.
Izraēla dibināta 1948. gadā, valstī valda
labklājība, cilvēki dzīvo ļoti labi. Galvaspilsēta ir Jeruzaleme, bet viss administratīvais centrs atrodas Telavivā. Oficiālās
valodas - ivrits un arābu valoda, bet lieliski var iztikt arī ar krievu valodu. Naudas
vienība šekelis.
Ļoti liela problēma valstī ir dzeramais
ūdens. Nokrišņi ir no novembra līdz martam, pēc tam iestājas sausuma periods.

Neskatoties uz karstumu un sausumu, pilsētās ik uz soļa ir ziedoši puķupodi, kam
pievienotas caurulītes - īpaša laistīšanas
sistēma. Visā valstī dzeramo ūdeni speciāli uzkrāj no Galilejas jūras un Jordānas
upes. Lauksaimniecībai izmanto attīrītu
kanalizācijas ūdeni.
Ceļojumā, kas ilga 9 dienas, tika apskatītas vairākas pilsētas. Telaviva ir ļoti
moderna pilsēta ar moderniem teātriem,
muzejiem, arhitektūru, no senatnes tur atlicis ļoti maz. Jafa - viena no senākajām
ostas pilsētām. Mūsdienās tā nodota māk
slinieku ziņā. Jafā ir ielas, kuru nosaukumi nes zodiaka zīmju vārdus. Uzskata, ka,
pieskaroties savas zīmes plāksnītei, piepildās vēlēšanās. Redzēta arī kūrortpilsēta
Netānija un senpilsēta Akko (tā atrakta,
jo bijusi 8 m zem zemes). Cēzereja ir pilsēta Vidusjūras krastā, ko uzcēlis Hērods
Lielais un veltījis to Romas imperatoram
Cēzaram. Šobrīd tā ir nozīmīgākā arheoloģisko izrakumu vieta valstī. Haifa - trešā
lielākā pilsēta Izraēlā - ir viena no skaistākajām. Tās krāšņākā vieta - bahāiešu templis ar terasēm un perfekti koptu krāšņu
dārzu. Nācarete - pilsēta ar notikumiem
bagātu vēsturi. Pazīstama kā Marijas pasludināšanas un Jēzus bērnības vieta. Tika
apskatīta baznīca - Marijas Pasludināšanas
bazilika, kas uzcelta 1969. gadā. Jeruzaleme - pilsēta, kurā sadzīvo trīs lielākās reliģijas - jūdaisms, kristietība un islams. Betlēme - Jēzus dzimšanas vieta ir Palestīnas
teritorijā.

Intas fotogrāfijās varēja pārliecināties, ka Izraēla ir valsts, kurā var izbaudīt visu…

Būts arī zemākajā vietā pasaulē - Nāves
jūrā. Ilgāk par 10 - 15 min. ūdenī nav vēlams uzturēties, jo ūdens ir ļoti sāļš. Inta
apstiprina, ka tajā tiešām nevar nogrimt.
Visa ikdiena ir pakārtota ticībai, jo tā ir
dzīvesveids. Piektdienas vakarā Izraēlā iestājās klusums - sākas sabats, kas ilgst līdz
sestdienai. Tie ir svētki, kad ir labi lasīt
Svētos rakstus, būt kopā ar ģimeni. Sabatā
ticīgie ebreji nedrīkst strādāt, pat ne braukt
ar mašīnu, vārīt ēdienu, aizsiet kurpju auk-

las vai ieslēgt gaismu.
Izraēla ir garšvielu paradīze. Ļoti garšīgi ir saldumi Austrumu tirgū un dateles,
kas burtiski kūst uz mēles.
Vienā tādā nelielā valstiņā var izbaudīt
visu, ko vien sirds vēlas. Ainava mainās
ik pa mirklim, un par to mēs pārliecinājāmies, vērojot Intas daudzās interesantās
fotogrāfijas.
Diāna Reide
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Seno mūzikas instrumentu skanējums
Tūjas Zinību centrā
Ātri paskrējis laiks no ziemas saulgriežu tradīciju apzināšanas, ko Tūjas Zinību centrā meistarīgi palīdzēja iedzīvināt
Liepupes etniskās tradīciju kopas Skale
dalībnieces.
Turpinot vietējās kultūrvides un tās
tradīciju studijas, 8. martā uz radošu un
muzikālu sarunu tika aicināta seno mūzikas instrumentu kapela Ieviņa un tās
dalībnieki. Kopā atvērām kultūras menedžmenta centra Lauska 2014. gadā izdoto Mūzikas akadēmijas studenta Oskara
Patjanko diplomdarbu Ieviņas. Grāmata ar
kompaktdisku dod ieskatu senā mūzikas
instrumenta vēsturē Baltijā, ieviņu uzbūvē un skanējumā, apzināti senie meistari,
mūzika un muzicēšana, ansambļu sastāvi
un muzikanti. Oskars šo apjomīgo apzināšanas darbu sācis 2010. gadā, ticies ar mūziķiem. Viens no viņa vislielākajiem palīgiem un atbalstītājiem ir tieši tūjietis Valdis Andersons, kura muzikālais devums
un eksperta ieguldījums ir būtiski atzīmēts
šajā grāmatā. Joprojām viņi satiekas un
turpina ieviņu muzicēšanas tradīciju izpēti. Turklāt Valdis savācis ievērojamu
ermoņiku kolekciju. Viņš ir nozīmīgākais
ieviņu spēlmanis Latvijā, kurš daudz strādājis, apzinot savas apkārtnes muzikantus
un senos instrumentus, arī pats popularizējis ieviņu spēli. Pasākuma sākumā Valdis
pastāstīja par ieviņu rašanās vēsturi Eiropā
un arī Latvijā. Kā izrādās, ieviņu izgatavotāji bijuši gan Limbažos, gan Tūjā. Valdis
un Juris ir prasmīgi šī instrumenta atjaunotāji. Viņi labprāt dodas ekspedīcijās,

apzinot senos instrumentus,
kas vīru prasmīgajās rokās
pārtop par īstiem meistardarbiem.
Par to, ka Tūjas bibliotēkas rīkotais pasākums notika
tieši 8. martā, vislielākā pateicība pienākas Valdim un
viņa kapelas vīriem Jurim
Golveram un Jānim Baumanim. Vairāk nekā divu stundu
ilgajā koncertā muzicēšana
mijās ar stāstu un dzeju, ko
izjusti un meistarīgi pasniedza tās autors V. Andersons.
Savukārt klātesošās dāmas
no galantajiem kungiem saņēma pa skaisti uzplaukušam tulpes ziedam. Gaisotne
bija tik aicinoša, ka klausītāji ar prieku izdziedāja
gandrīz visu repertuāru, ko
vīri sniedza. Tās bija senas
un auditorijai zināmas Latvijas laika autoru dziesmas,
arī tautasdziesmas. Valdis ar
Juri pārmaiņus muzicēja uz
ieviņas un cītaras, bet Jānis - Tūjas bibliotekāre Zeltīte Millere kopā ar atraktīvajiem kapelas Ieviņa vīriem
uz akordeona. No redzētā
sapratām, ka šī senā mūzikas instrumen- kungi. Kapela ir ļoti pieprasīta dažādos jūtu. Paldies visiem atbalstītājiem un apta spēle prasa īpašu muzikālu un fizisku sarīkojumos, un kalendārs jau aizpildīts ar meklētājiem. Sekojiet reklāmai, uz tikšasagatavotību. 8. marts bija viņu pirmā koncertu izbraukumiem. Vīri piedalās arī nos nākamajos Tūjas bibliotēkas rīkotajos
nopietnā saspēle šogad. Pēc Valda stāstītā seno muzikantu saietos. Atliek vēlēt iztu- pasākumos!
Zeltīte Millere,
sapratām, ka mūsu vietējā kapela Ieviņa rību turpmākajos muzikālajos projektos!
Tūjas bibliotēkas vadītāja
ir vienīgā šādi muzicējošā grupa Latvijā, Tūjas bibliotēka pateicas kapelai Ieviņa
Astras Tomsones foto
parasti tās pamatsastāvu papildina vēl divi par īpašo dāvinājumu un radīto svētku sa-

Salacgrīvas muzeja
dārgumi

Embulītis

Salacgrīvas, Kuivižu, droši
vien arī Tūjas un pat Rojas puses
zvejniekiem uzreiz skaidrs, kas ir
embulītis. Tādā mīļvārdiņā savus
zvejas kuģus MB (MБ- Maлый
бот, krievu valodā - mazs kuģītis) godāja tie, kam embulītis
bija otrās mājas, kam ilgas darba
stundas un dienas pagāja tieši uz
šādiem kuģīšiem.
Mūspusē to vēsture sākās
Kuivižos, zvejnieku artelī Enkurs 1964. gadā, kad galdniekmeistariem Uldim Līdakam un
Ērikam Balodim tika uzticēts
uzbūvēt pirmo tāda veida kuģi.

Tā korpuss bija no dēļiem, bet
80 ZS dzinējs - vācu firmas
Buckau-Wolf. Lai palielinātu tā
izturību, zemūdens daļu apsita ar
metālu, aprīkoja ar visu zvejai nepieciešamo, arī ar vinču, lai smagos zvejas traļus varētu izcelt uz
klāja. Līdz 1971. gadam Kuivižu
mazajā angāriņā uzbūvēja septiņus tādus kuģus, kas varonīgi
vagoja jūras līča ūdeņus, vedot
mājās lielos lomus. Pieci uzbūvētie kuģīši palika Enkuram, divus
atdeva Rojas kolhozam Banga.
Lai uz šādiem kuģīšiem būtu
pašiem savi kapteiņi, tad jau

1960. gados Brīvajā vilnī rīkoja
mazizmēra kuģu vadītāju kursus,
kur pasniedzēju vidū bija mūsu
slavenie kapteiņi Aleksandrs
Bērziņš un Aleksandrs Virza.
Šāda tipa kuģīši būvēti arī Brīvajā vilnī. Būtu labi, ja kāds atcerētos un pastāstītu mums muzejā,
kas tieši Brīvajā vilnī bija kuģu
būvētāji, kā sauca galdniekus un
kur tas noticis. Varbūt saglabājušās arī bildes?
Iveta Kalniņa,
Salacgrīvas muzeja krājuma
glabātāja

Embulīši. 1960., 70. gadi

Mazizmēra kuģu vadītāju kursu absolventi, pasniedzēji un komisija. Priekšā sēž trešais no kreisās kapteinis Aleksandrs Bērziņš, piektais - kapteinis Aleksandrs Virza, sestais - bijušais Latvijas armijas
pirmās zemūdenes Ronis komandieris Hugo Legzdiņš, 2. rindā pirmais no labās - kolhoza Brīvais vilnis
priekšsēdētājs Alfrēds Šlisers. 1965. gads

Traļa pacelšana ar vinču uz embulīša. Labajā pusē kapteinis Gunārs
Balodis, kreisajā - mehāniķis Hugo Tazāns
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Jautrā nedēļa Krišjāņa Valdemāra
Ainažu pamatskolā

Jautrās nedēļas trešdienas tēma Atrodi savu dubultnieku...

No 6. līdz 10. martam Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā ikdiena noritēja
jautrāk nekā parasti. Skolēni bija ģērbušies raibāk, citādāk, krāsaināk, atbilstoši
katras dienas moto. Pirmdien tas bija Man
cepure trim stūriem vai cita, otrdien - Apaušu kājiņas koši, trešdien - Katram savs
dubultnieks, ceturtdien - Melns vai balts,
bet piektdien - Vēlos pārsteigt ar frizūru.
Visi, kuri atbalstīja šo jautrošanos, tika iemūžināti. Skolotāji katru dienu atzīmēja
tos skolēnus, kuriem, viņuprāt, bija izdevies atbilstošāk un radošāk atspoguļot dienas uzdevumus. Pamanāmākie bija Estere

Līdaka (1. kl.), Markuss Puriņš (2. kl.),
Niks Baumanis (3. kl.), Dace Jaunbalode
(5. kl.), Markuss Sārs (6. kl.). Šie skolēni
ieguva Hesburger dāvanu kartes.
Nedēļas noslēgumā atpūtas pēcpusdienā Esi atjautīgs! skolēnu padomes pārstāves Samanta Kānīte, Robina Kopštāle
un Sabīne Kalmača klašu kolektīviem
bija sagatavojušas erudīcijas un atjautības
konkursu. Tajā tika noskaidroti atjautīgākie klašu kolektīvi. Šoreiz 1. vietā 7. klases kolektīvs, dalīto 2. vietu ieguva 3. un
4./5. klašu kolektīvs, bet 3. vietā - 2. un
6. klašu kolektīvs. Neskatoties uz rezultā-

tiem, konkursa noslēgumā visi bija pelnījuši mieloties ar gardu saldējumu.
Atpūtas pēcpusdienā katrs klases kolektīvs sagatavoja un vadīja atrakciju vai
rotaļu skolasbiedriem, jo - kurš gan par
savu labsajūtu prot parūpēties vislabāk?
Vien cilvēks pats! Pasākumā valdīja jauka gaisotne, un noslēgumā dalībnieku acīs
mirdzēja prieks un gandarījums par jautri
pavadītu laiku, kas ievadīja skolēnus pavasara brīvdienās.
Daiga Tomsone,
direktora vietniece audzināšanas darbā

Krāsu spēles jauno talantu konkursā
11. martā Salacgrīvas kultūras namā
notika 18. jauno talantu konkurss. Šogad
bērni un jaunieši uzstājās nevis pa vecuma,
kā līdz šim, bet pa krāsu grupām. Piesakoties konkursam, katrs no 28 konkursantiem
nosauca savu mīļāko krāsu, tā katrs iekļūstot savā krāsu grupā. Pasākumu vadīja un
ar jaunajiem talantiem iepazīstināja Krista
Muciņa, Salacgrīvas vidusskolas 10. klases
skolniece, kura šajā pēcpusdienā iejutās
Krāsu meitenes lomā. - Manā paletē ir visas varavīksnes krāsas, man patīk tās jaukt
un pludināt. Šodien tās uzmirdzēs uz šīs
skatuves kā jaunie talanti, - atklājot konkursu, viņa sacīja.
Jauno talantu konkursa dalībnieki bija
no Salacgrīvas, Ainažiem, Kuivižiem un
Vecsalacas, jaunākajam bija tikai 2,5 gadi,
vecākajam - 15. Dažiem šī bija pirmā pieredze konkursā, bet citi uz skatuves kāpa
atkārtoti. Viņus vērtēja ar mūziku cieši saistīta žūrija. Tās dalībnieces Gunas GrotesMajores ikdiena paiet darbā ar jauniešiem,
viņa raksta dzeju un mūziku, spēlē ģitāru
un dzied. Elīna Vēja dzied korī un vokālajā grupā, māca bērniem iemīlēt mūziku un
dziesmu. Savukārt Vitālijs Bogdanovičs
spēlē trombonu un ģitāru un māca to darīt
bērniem, diriģē kori un orķestri, raksta mūziku un dzied. Žūrija priekšnesumus vērtēja
trīs vecuma grupās - pirmā bija līdz 7, otrā
no 8 līdz 13 un trešā no 14 līdz 18 gadiem.
Konkursu atklāja Elīza Eglīte (10 gadu),
meitene, kurai patīk visas varavīksnes krāsas. Viņas izpildītā Krāsu dziesmiņa patiesi
bija košs, krāsains un skaists koncertkonkursa sākums. Rozā bija Katrīnas Ābeles (7), Hannas Eltammas (5), Dārtas Eglītes (4) un Katrīnas Reiziņas (4) mīļākā
krāsa, tāpēc viņas pirmās, Kristas mudinātas, ieņēma vietas krāsainajos pufos un
pacietīgi gaidīja savu uzstāšanos. Sarkano
krāsu par savu uzskatīja Marta Elza Pen-

Konkursa Grand Prix žūrija piešķīra
Kristiānai Reiziņai, viņas māsa Katrīna
Reiziņa ieguva 2. vietu jaunākajā vecuma
grupā

ka (4), Undīne un Gundis Pabērzi (6) un
Ilze Matilde Andersone (9). Lillā ir Karlīnas
Zeņinas (7), Elizabetes Līcītes (10), Dignas
Gruzdiņas (8) un Artas Kristīnes Majores (4) mīļākā krāsa. Saules jeb dzelteno krāsu par savu uzskata Paula Eglīte (10). Zilā
krāsa ir mīļākā vairāk nekā pusei pasaules
iedzīvotāju, arī šajā jauno talantu konkursā
tā bija vispopulārākā, jo to par savu izvēlējās 10 konkursa dalībnieki, arī visjaunākais - Kaido Eltamms (2,5 gadi), kurš kopā
ar māmiņu Ilzi dziedāja dziesmiņu Lūgums mākonītim. Zilās krāsas grupā vēl
uzstājās Dace Jaunbalode (11), Emīlija
Zaprauska (10), Nikija Pabērza (11), Amī-

na Sulimane (9), meiteņu trio - Grēta Salmane, Liene Muciņa un Liene Damsone
(visām 10), Dagne Kiseļova (7) un Elīna
Stalte (15), kura ar saviem burvju trikiem
arī šodien priecēja skatītājus. Divpadsmitgadīgais Miķelis Miks Vilkaušs (12) konkursā spēlēja klavieres un viņa mīļākā krāsa ir oranžā. Zaļā ir Kristiānas Reiziņas (6),
krāsa, bet melnā patīk Tīnai Adelai Zeņinai (10), Diānai Ščerbakovai (15) un Lienei
Muciņai (10), ar kuras dziedāto Cepumu
valsi noslēdzās šis jauno talantu konkurss.
Šādas krāsas šodien bija Krāsu meitenes
Kristas paletē. Sajauktas krāsainā dziesmu
gleznā, tās uzbūra debesis ar mākoņu deju
un zīmēja pļavas un mežus. Kuras krāsas
šoreiz bija košākās, spilgtākās un pamanāmākās, paziņoja konkursa žūrija. Pirms pasniegt balvas, G. Grote-Majore sacīja: - Jūs
visi šodien bijāt brīnišķīgi un jums ļoti labi
sanāca. Mums bija ļoti grūti izšķirties, kuram dot galveno, kuram specbalvu. Bet mēs
esam izlēmuši!
Specbalvas saņēma L. Damsone, L. Muciņa un G. Salmane, K. Ābele, K. Zeņina,
M. M. Vilkaušs, K. Eltamms un E. Stalte.
Jaunākajā vecuma grupā 3. vieta D. Eglītei, 2. - Katrīnai Reiziņai, 1. - vieta U. un
G. Pabērziem.
Vecuma grupā no 8 līdz 13 gadiem
3. vieta L. Muciņai, 2. - E. Līcītei, bet
1. - E. Zaprauskai. Grand Prix šogad saņēma Kristiāna Reiziņa par atraktīvi, interesanti un skaisti izpildīto dziesmu Kabata.
Vecākajā grupā vietas žūrija nesadalīja, jo
bija tikai divas dalībnieces.
Paldies mammām par koncerttērpiem
un frizūrām un paldies pedagogiem Agitai
Zvejniecei, Agrai Jankovskai, Katrīnai Borozdinai, Ingai Gobai un Andai Ristamecai
par sagatavotajiem priekšnesumiem!
Ilga Tiesnese
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Reņģēdāju
festivāls

20. maijā Salacgrīvā, Ostmalas laukumā, notiks Otrais Reņģēdāju festivāls. Notikums sāksies 10 no rīta un
beigsies nākamajā rītā. Festivāla pamata uzstādījums paliek nemainīgs - celt
godā pavasara reņģi, zvejniekus un
reņģēdājus. Krastā brauks zvejas vīri un
smels reņģes tieši no laivām. Programmā šogad plaša ceptu un vārītu reņģu
izēšanās pie koka galdiem Salacgrīvas
ostmalā. Tāpat interesentiem atklās reņģu kūpināšanas un eksotisku marināžu
sagatavošanas noslēpumus. Reņģu delikatešu pavāru konkursa starptautiskajā
žūrijā aicināti meistari no Igaunijas un
Lietuvas.
Pirmo reizi vēsturē tiks reprezentatīvi publiskots, kāda Latvijas sabiedrības
daļa sevi identificē kā reņģēdājus - gan
kulinārā, gan sociālā nozīmē. Ar kreatīvu ziņojumu uzstāsies tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS
vadītājs Arnis Kaktiņš. Šogad festivāla
notikumos piedalīsies, sevi parādīs un
uz citiem paskatīsies arī Latvijas Nacionālie bruņotie spēki - jūras spēki,
Zemessardze, Rekrutēšanas centrs. Patiesi, kur citur, ja ne Reņģēdāju rindās
Latvijas armija var meklēt uzticamākās
rezerves! Festivālā būs klāt Pasaules
Dabas fonds, vedinot uz domām par
reņģu saglabāšanu nākamo paaudžu
reņģēdājiem.
Turpat blakus tiks piedāvāts Rakaru murdiņš, kur bērni visu dienu varēs
droši spēlēties, dziedāt, zīmēt un rakaroties, kamēr lielie kārtos lielās lietas.
Festivāla pēcpusdienas daļa ritēs
sportiskā garā. Miesas stiprinieki izmēģinās spēkus svaru bumbu celšanā, virves vilkšanā, armijas normatīvu izpildē.
Gara stiprinieki spēlēs dambreti ar vienu no labākajiem Eiropas dambretistiem, kura uzvārdu izpaudīsim īsi pirms
festivāla.
Reņģēdāju festivāls notiks kopīgi ar
Plostnieku svētkiem, kur godināsim šī
amata meistarus un tradīcijas un vērosim plostu gaitu Salacā. Norisi caurvīs
pašdarbības kolektīvu - dziedātāju, dejotāju, muzikantu un kumēdiņu rādītāju - priekšnesumi. Notikumus vietējā
dialektā komentēs Salacgrīvas sievas,
nelaižot garām bargas kritikas iespēju.
Savus iekarotājus gaidīs umurkumurs.
Vakarpusē, pēc balvu un reņģu sadalīšanas, koncertu ripinās Labvēlīgais
tips. Zaļumballi spēlēs pašmāju Avārijas brigāde.
Reņģēdāju festivālu organizē Salac
grīvas novada pašvaldība.
Dzintris Kolāts,
pašmāju reņģēdājs un
Otrā Reņģēdāju festivāla satura
vadītājs
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Salacgrīviešu sportiskie
sasniegumi
24. un 25. februārī Rīgā spēkiem mērojās U-16 grupas (2002. - 2003. g.dz.) zēni
un meitenes lielākajās ziemas sacensībās vieglatlētikā - Latvijas čempionātā. Ļoti labs
starts izdevās mūsu skolas audzēkņiem - Jēkabs Tomsons lodes grūšanā izcīnīja Latvijas
čempiona titulu, lodi raidot 14,70 m tālu, Daniela Kalniņa izcīnīja 3. vietu 60 m skrējienā ar rezultātu 8,26 s un 4. vietu 300 m skrējienā (44,66 s). Dramatiska cīņa risinājās
2000 m skrējienā, kur visu distanci Rihards Bendrāts skrēja līderu grupā, tikai pēdējā
aplī kļūda neļāva kāpt uz goda pjedestāla. Veiksmīgs starts arī Samantai Kalniņai 300 m
skrējienā.
Pēc ļoti labi aizvadītiem Latvijas čempionātiem 3. martā Limbažu un Salacgrīvas
sporta skolas atklātajā čempionātā U-14 un U-16 grupā salacgrīvieši izcīnīja 10 medaļu
un uzrādīja 12 personīgo rekordu.
U-14 grupā (2004. - 2005. g.dz.):
Aleksis Goba - 60 m skrējienā 8,1 s - 2. vieta, tāllēkšanā 4,36 m - 1. vieta;
Līva Priekule - lodes (2 kg) grūšanā 10,29 m - 1. vieta;
Līva Tauriņa - lodes (2 kg) grūšanā 9,75 m - 2. vieta;
Viktorija Mežgaile - tāllēkšanā 4,20 m - 2. vieta;
Mārtiņš Jirgensons - lodes (3 kg) grūšanā 8,71 m - 4. vieta.
Ļoti labi sacensības aizvadīja arī gadu jaunākas meitenes:
Līva Zariņa - tāllēkšanā 3,98 m - 4. vieta.
U-16 grupā (2002. - 2003. g.dz.):
Daniela Kalniņa - 200 m skrējienā 27,4 s - 1. vieta, 60 m skrējienā 7,9 s - 2. vieta;
Samanta Kalniņa - lodes grūšanā 9,21 m - 2. vieta;
Jēkabs Tomsons - 60 m skrējienā 7,6 s - 1. vieta, lodes (4 kg) grūšanā 15,02 m - 1. vieta,
200 m skrējienā 27,4 s - 4. vieta.
Šīs sacensības bija atvadas ziemas sezonai ar patīkamām emocijām un labiem rezultātiem. Tagad smags darbs treniņos, lai sportisti vasarā mūs priecētu ar jauniem personīgajiem rekordiem.
10. martā Limbažu un Salacgrīvas sporta skolas atklātajā čempionātā startēja paši
jaunākie Salacgrīvas sportisti un uzrādīja labus rezultātus dažādās disciplīnās.
U-10 grupā (2008. g.dz. un jaunāki)
Marta Viļļa - tāllēkšana 3,10 m - 2. vieta, 150 m skrējienā 26,6 s - 2. vieta;
Matilde Vilkaule - pildbumbas grūšana 7,15 m - 1. vieta;

Apsveicam Salacgrīvas vidusskolas skolēnus ar sasniegumiem!

Amēlija Vilkaule - pildbumbas grūšana 6,60 m - 3. vieta;
Emīlija Goba - 150 m skrējienā 27,4 s - 5. vieta;
Aleksis Romanovs - tāllēkšanā 3,22 m - 3. vieta, 60 m skrējienā 9,6 s - 4. vieta, 150 m
skrējienā 25,4 s - 1. vieta;
Adrians Rāps, Aleksis Romanovs, Emīlija Goba un Marta Viļļa sīvā konkurencē izcīnīja
3. vietu 4x75 m stafetē.
U-12 grupā (2006. - 2007. g.dz.):
Mārcis Tomsons - lodes grūšanā 9,74 m. - 1. vieta;
Sandris Kalniņš - 60 m skrējienā 8,9 s - 2. vieta, tāllēkšanā 3,82 m - 3. vieta;
Maksis Obuhovskis - 60 m skrējienā 4. vieta.
Liels prieks par jauno sportistu cīņassparu un izturību. Veiksmi turpmākajos startos!
Rasma Turka

Salacgrīvas vidusskolas jauniešiem
panākumi volejbolā

7. martā Limbažos norisinājās atlases sacensības Lāses kausam volejbolā.
Tajās piedalījās bijušā Limbažu rajona
skolas. Salacgrīvas vidusskolu sacensībās pārstāvēja divas komandas: vidusskolas meiteņu komanda un vidusskolas
puišu komanda. Dienas pirmajā daļā tika
aizvadītas sacensības meitenēm. Piedalījās trīs komandas - Limbažu 3. vidusskola, Limbažu novada ģimnāzija un
Salacgrīvas vidusskola. Pirmā spēle Salacgrīvai bija pret Limbažu 3. vidusskolu.
Sacensību nolikumā ir punkts, kas Murjāņu sporta ģimnāzijas audzēknēm atļauj
piedalīties savas bijušās skolas komandā.
Šo punktu lieliski izmantoja Limbažu
3. vidusskola, kuru spēlētājās bija pāris
meiteņu no Murjāņiem. Salacgrīvietes
mazliet nobijās no pretiniecēm, un zaudējums divos setos ar 0:2. Otrā spēle bija
pret Limbažu novada ģimnāziju. Spēles
sākums bija neveiksmīgs, bet beigās izdevās panākt pretinieces. Diemžēl abu
setu galotnē neizdevās nospēlēt veiksmīgi, un zaudējums ar 0:2 un izcīnīta 3. vieta turnīrā. Salacgrīvas vidusskolu pārstāvēja Elīna Runce, Endija Eglīte, Karlīna
Karlsone, Inga Treija, Rita Šmite, Nadīna
Ozoliņa-Mennika, Kate Majore, Krista Muciņa, Loreta Veide un Justīne Jamonte.
Puišu konkurencē piedalījās piecas komandas - Limbažu 3. vidusskola, Limbažu novada ģimnāzija, Salacgrīvas vidusskola, Staiceles profesionālā vidusskola
un Rīgas Valsts tehnikuma (RVT) Limbažu teritoriālā struktūrvienība. Pirmā spēle
pret Limbažu 3. vidusskolu - uzvara ar
21:16. Otrajā spēlē uzvara pret RVT Limbažu puišiem ar 21:15. Trešā sacensībās
bija spēle pret Staiceles Sporta profesi
onālo vidusskolu. Tajā izšķīrās, kura komanda brauks uz finālsacensībām. Spēli
labāk sāka Salacgrīvas puiši, diemžēl
traumā iedzīvojās Daniels Grigorjevs, un
tas mainīja notikuma gaitu. Beigās rezultāts 20:20. Kurš iegūs izšķirošo punktu
un uzvarēs turnīru? Saspringtā izspēlē
Kristers Briedis guva punktu, un Salacgrīvas vidusskolas puiši uzvarēja turnīru!
Pēdējā spēle bija formalitāte pret ģim-

Atlases sacensībās
Lāses kausam volejbolā
Salacgrīvas puišu
komandai 1., meitenēm 3. vieta. Apsveicam!

nāzijas komandu, kas
tika uzvarēta ar 21:7.
Komandā spēlēja Daniels Grigorjevs, Egmārs Jubelis, Markuss
Kalviņš, Raivis Kurakulovs, Kristers Briedis, Juris Vīksna, Ilmārs Vīksna. Puišiem
tagad jāpiedalās finālsacensībās 8. aprīlī
Rīgā, Skonto hallē, kur
startēs visas Latvijas
labākās komandas.
Aldis Riekstiņš

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS
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Salacgrīvas Laša kauss 2017

1. aprīlī notiks gadskārtējās sacensības taimiņu un lašu makšķerēšanā ar spiningu vai mušiņmakšķeri Salacgrīvas Laša kauss 2017.
Tajās varēs piedalīties Salacgrīvas novada domes un makšķernieku
kluba Salackrasti uzaicinātās, kā arī pēc pašu dalībnieku iniciatīvas
pieteiktās komandas, kuru sastāvā ir ne vairāk kā 4 cilvēki. Dalību sacensībās var pieteikt līdz 29. martam, pieteikumu nosūtot uz
e-pastu solvita.kukanovska@salacgriva.lv.
Sacensību nolikums - mājaslapā www.salacgriva.lv.
Solvita Kukanovska, projektu koordinatore, tālr. 64071982

2. posma rezultāti
Salacgrīvas novada
čempionātā zolītē
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Seminārs Deputātu kandidātu saraksta
sagatavošana un iesniegšana

Gatavojoties pašvaldību vēlēšanām 3. jūnijā, Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) sadarbībā ar Latvijas
Pašvaldību savienību 30. martā plkst. 14 organizē semināru par deputātu kandidātu sarakstu sagatavošanu
un iesniegšanu. Tajā varēs uzzināt svarīgāko, kas jāievēro, sagatavojot un iesniedzot kandidātu sarakstus
pašvaldību vēlēšanām, kā arī iepazīties ar sarakstu sagatavošanas lietojumprogrammu Balsis PV 2017.
Semināra darba kārtība
14.00 - 14.10 semināra atklāšana, Arnis Cimdars, CVK priekšsēdētājs
14.10 - 14.30 kandidātu sarakstu iesniegšanas juridiskie aspekti, Ritvars Eglājs, CVK sekretārs
14.30-15.30 kandidātu saraksta un tam pievienojamo dokumentu sagatavošana, izmantojot
				
lietojumprogrammu Balsis PV 2017, Renārs Kadžulis, SIA SOAAR projektu vadītājs
15.30 - 16.00 jautājumi - atbildes.
Seminārs notiks Latvijas Pašvaldību savienības telpās M. Pils ielā 1, Rīgā, 4. stāva zālē. Semināram varēs
sekot līdzi tiešsaistē adresē www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide.
Dalībai klātienes seminārā (30 vietu) pieteikties līdz 28. martam pa e-pastu liva.laizane@cvk.lv, norādot
dalībnieka vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, partijas, partiju apvienības vai vēlētāju apvienības piederību.
Arnis Cimdars, CVK priekšsēdētājs

Traktortehnikas īpašnieku ievērībai

2. posma
uzvarētāji no kreisās
Aivars
Holms,
Vasīlijs
Marcin
kovskis
un Lauris
Kurpnieks

3. martā notika 2. posms Salacgrīvas novada čempionātā zolītē.
Uz to bija ieradušies 16 dalībnieki, kuri turnīra 2. posmu aizvadīja,
tiekoties 5 kārtās, katru kārtu spēlējot 45 min.
2. posma rezultāti ir šādi: 1. vietu ieguva Vasīlijs Marcinkovskis
(24 p.), 2. - Aivars Holms (20 p.) un 3. vietu izcīnīja Lauris Kurpnieks
(20 p.). Tālāk dalībnieki sarindojās tā: Aigars Tomsons (20 p.), Raitis
Veinbergs (18 p.), Andris Gailums (18 p.), Intars Kušķis (17 p.), An
dris Losmanis (14 p.), Gints Ronis (14 p.), Normunds Tiesnesis (14 p.),
Raitis Gulbis (13 p.), Jānis Kalmačs (12 p.), Aldis Riekstiņš (12 p.),
Jānis Vītols (12 p.), Māris Rozītis (10 p.) un Ivars Bezdelīga (2 p.).
Pēc pirmajiem diviem posmiem kopvērtējums no 1. līdz 10. vietai
ir tāds: 1. vietā L. Kurpnieks - 44 p., 2. vietā N. Tiesnesis - 40 p.,
3. vietā A. Holms - 40 p., 4. vietā A. Tomsons - 39 p., 5. vietā V. Mar
cinkovskis - 37 p., 6. vietā I. Kušķis - 35 p., 7. vietā R. Gulbis - 30 p.,
8. vietā G. Ronis - 30 p., 9. vietā J. Vītols - 29 p. un desmitnieku
noslēdz G. Ronis ar 28 p. Pilnu kopvērtējuma tabulu var apskatīt
www.salacgriva.lv sadaļā Sports (zolīte).
3. posms - 24. martā. Atgādinu, ka kopvērtējumā tiks summēti
4 labāko posmu izcīnītie punkti.
Mārīte Jankovska, sporta metodiķe

Šautriņu mešanas
čempionāta 2. posms

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina - lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk. arī pirms pavasara
darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
Tās laikā vadītājam līdzi jābūt derīgai atbilstošas kategorijas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai, jābūt derīgai OCTA polisei. No 2017. gada 30. jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras
sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
Uzziņām mob. 26804735, 25639700 vai www.vtua.gov.lv.
NOVADS

Salacgrīva

PILSĒTA,
PAGASTS
Liepupe
Liepupe
Salacgrīva
Salacgrīva
Salacgrīva
Salacgrīva
Salacgrīva
Ainaži
Ainaži
Salacgrīva

DATUMS

LAIKS

DATUMS

LAIKS

30.III
30.III
20.IV
20.IV
10.V
10.V
11.V
11.V
11.V

10.30
12.00
10.30
12.00
10.30
12.00
10.30
11.30
13.00

25.V
25.V
14.VI
14.VI
21.VI
21.VI

10.30
12.00
12.30
14.00
12.30
10.30

8.VI
8.VI
21.VI

11.00
12.00
12.00

VIETA
Birzgaiļi (Duntes darbnīcas)
Skolas iela 14 (Liepupes darbnīcas )
Lauvas, laukums pie tautas nama
Ezerkalni (Korģenes darbnīcas)
Jaunstrautmaļi ( Svētciema darbnīcas )
Transporta iela 9 (AS Brīvais vilnis transporta cehs)
Pērnavas 58, Kuiviži (laukums pie ostas vārtiem)
Brīvības iela 11 (Ainažu autogarāžas)
Mērnieki, pie daudzdzīvokļu mājām
Krūmiņu iela 3A (VAS Latvijas ACU mehāniskās darbnīcas)

16. 04.

Pakaļdzīšanās
Lieldienām 2 17

Pavadi svētkus aktīvi - iepazīstot Salacgrīvas novadu caur
aizraujošiem uzdevumiem! Viss, kas Tev jādara - jāpiedalās!
Esam sagatavojuši 20 pieturpunktus, kas ļaus apceļot novadu no
Dienvidiem līdz pat Ziemeļiem vai otrādi!

Lai izdevies Lieldienu piedzīvojums!
No kreisās Guntars
Ūdris,
Raitis
Veinbergs
un Juris
Jankovskis

Sporta un atpūtas kompleksā Zvejnieku parks notika Salacgrīvas novada atklātā čempionāta 2. posms šautriņu mešanā. Šoreiz tajā startēja
9 dalībnieki, kuri sacentās LO SCORE spēļu veidā. Tas nozīmēja ka dalībniekiem, metot uz mērķi, bija jātrāpa iespējami mazāka punktu summa. Spēle notika 10 kārtās, kur visu kārtu iegūtie punkti tika summēti.
Spēle bija interesanta un aizraujoša, jo dalībnieku izcīnītās vietas
mainījās pēc katras kārtas. Guntars Ūdris bija vienīgais, kurš pat līdz
pēdējai kārtai noturēja 1. vietu, tomēr 10. kārta Guntaram izrādījās neveiksmīga - viņš par 1 punktu pieļāva kļūdu un sacensību posmu pabeidza ar 2. vietu. Guntaru par 1 punktu apsteidza Raitis Veinbergs, kurš
izcīnīja 2. posma 1. vietu.
Šautriņu mešanas čempionāta 2. posms rezultāti ir šādi: 9. vieta un 1 p. - Aldim Riekstiņam (465 p.), 8. vieta un 2 p. - Aināram Šmitam (387 p.), 7. vietā ar 3 p. - Pauls Vinklers (386 p.), 6. vietā ar 4 p. Gints Ronis (381 p.), 5. vietā ar 5 p. - Mareks Kondratjuks (378 p.),
4. vietā ar 6 p. - Aldis Gusārovs (352 p.), 3. vietā ar 8 p. - Juris Jankovskis (337 p.), 2. vietā ar 10 p. - Guntars Ūdris (319 p.), bet, 1. vietu
iegūstot, 12 p. izcīnīja Raitis Veinbergs (318 p.).
Pēc diviem posmiem kopvērtējumā 1. vietā ar 22 p. ierindojies Guntars Ūdris, 2. vietā ar 16 p. - Juris Jankovskis un 3. vietā ar 15 p. Mareks Kondratjuks. Visu rezultātu tabula apskatāma mājaslapā
www.salacgriva.lv.
Mārīte Jankovska,
sporta metodiķe

Neaizmirsti paņemt savu Lieldienu pasi - tā pieejama katrā Lieldienu bāzes punktā, kā arī
mūsu mājaslapā
Katrā bāzē atrodi atbildīgo, kurš apmaiņā pret aktivitātes veikšanu apzīmogos tavu pasīti.
Maršruta plānu izvēlies pēc sirds patikas.
Apmeklē vismaz 5 bāzes vietas, lai piedalītos izlozē.
Ja ceļo kopā ar ģimeni, draugiem vai kaimiņiem, zīmogus vāciet katrs savā Lieldienu pasītē.
Noslēguma pasākums ar kārtīgu izšūpošanos un balvu izloze viesu namā RAKARI.

Informāciju par Lieldienu bāzēm, atrašanās vietām, kā arī
iepriekš lejuplādējamu Lieldienu pasi meklē mūsu mājaslapā
Kad esi sakrājis pilnu zīmogu kolekciju
(kopskaitā vismaz 5 zīmogus) atstāj savu
Lieldienu pasi bāzes vietas saimniekam vai ved
uz izlozes norises vietu. Starp Lieldienu pasēm,
kurās atradīsim vismaz 5 zīmodziņus, dienas
noslēgumā izlozēsim 20 ielūgumus uz
Reņģēdāju festivālu! Dzenoties pakaļ
Lieldienām, varēsi iegūt arī citus labumus!

Vairāk info:
www.visitsalacgriva.lv,
+371 26463025
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Jubilāriem
Es ņemu debess gabaliņu zilu
Un pielieku tam
			
sniegpulksteni klāt,
Vēl pūpolus un smaržu pilno silu,
To visu vēlos tev es dāvināt!

Pavasarīgs, mīļuma un
saules pilns sveiciens jubilāriem!

28. martā plkst. 11.30
Salacgrīvas bibliotēkā
Swedbank pārstāvis sniegs
informāciju par jaunumiem,
kas būs no 1. aprīļa klientu
internetbankās.
Laipni aicināti visi interesenti!

Sludinājums
Vajadzīga aprūpētāja 64 gadus vecai
sievietei Salacgrīvas novada Vitrupē, dzīvošana uz vietas. Interesēties, zvanot pa
tālr. 28356256 Dacei.

2017. gada 28. marts

Lielsalacas
ev. lut. baznīcā

9. aprīlī pl. 10
Pūpolsvētdienas dievkalpojums,
dzied Dvēseles dziesma
13. aprīlī pl. 18
Zaļās ceturtdienas dievkalpojums ar
dievgaldu
14. aprīlī pl. 15
Lielās piektdienas dievkalpojums,
dzied Dvēseles dziesma
16. aprīlī pl. 10
Kristus Augšāmcelšanās dievkalpojums,
dzied Dvēseles dziesma

Paldies

Liels paldies SIA Īveja un Gvido Cīrulim par jauko dāvanu Salacgrīvas novada
bērniem - radošās apvienības Teātris un
ES muzikālo izrādi bērniem un vecākiem
Burunduka TV šovs.
Pateicoties SIA Īveja finansiālajam atbalstam, izrādi par brīvu varēja noskatīties
Salacgrīvas novada bērni un viņu vecāki.
Mazos liepupiešus uz izrādi atvizināja autobuss, transporta izdevumus sedza pašvaldība.
Ilga Tiesnese

Aprīlis BIBLIOTĒKĀS
Datums
Pasākums
3.IV 16.00
Pasākums skolēniem Aprīļa pilieni
4.IV 14.00
Anekdošu pēcpusdiena Smiesimies kopā!
6., 13.IV 16.00 Nasko pirkstiņu radošās darbnīcas Gaidot Lieldienas
Limbažu fotokluba fotogrāfu un interesentu tikšanās un
8.IV 12.00
saruna par 2016. gadā iesākto radošo projektu Tūjas
ciemata kultūrvide fotogrāfijās
Katru dienu liktenis izliek jaunas ceļa zīmes… Kornēlijai
10. - 15.IV
Apškrūmai - 80.
Dzejas grāmatu izstāde
Izstāde Lieldienu apsveikumu tradīcijas senajās pastkarNo 10.IV
tēs (Limbažu muzeja pastkaršu kolekcijas materiāli)
13.IV 14.00
Tā gaidu Lieldienu / Kā bāleliņu…
Bibliotēku nedēļa Latvijā. Bibliotēkas un sabiedrība - vienotas kopīgiem mērķiem (piedāvājumā bibliotēku virtuālo
17. - 23.IV
aktivitāšu apskats)
18. - 21.IV
Bibliotēku nedēļas pasākumi
20. - 25.IV
Acij noslēpsi, ausij noklusēsi, bet sirdij neko nenoslēpsi…
Ilzei Indrānei - 90
20.IV
Rīta stunda bērniem Mazo ciemiņu diena
21.IV
Lasītāju aptauja Bibliotēka man, es - bibliotēkai
21.IV 16.00
Bibliotēku nedēļā pēcpusdiena Atvērtā bibliotēka
28.IV 15.00
Krustvārdu mīklu minēšanas pēcpusdiena
28.IV 14.00
Neklātienes ceļojums uz…
Aprīlī
Tikšanās lasītāju klubiņa Vārds dalībniekiem
Aprīlī
Tematisks pasākums Aprīļa pilieni bērnudārza Randa
sagatavošanas grupas audzēkņiem
Aprīlī
Izstādes
l Logi blāzmo sveču, skalu, jāņtārpiņu gaismā… Rakstniecei Ilzei Indrānei - 90
l Ticība labajam ir kā gaismas pavediens, kas uzziedina
ikvienu cilvēku. Kornēlijai Apškrūmai - 80
l Silta silta saulīte istabas galā;
Zaļa zaļa zālīte Lieldienas rītā
Aprīlī
Tikšanās ar bibliokuģa Krišjānis Valdemārs komandu.
Aprīlī
Izstādes
l Mosties, celies, strādā. Pedagogam, publicistam,
valodniekam Atim Kronvaldam - 180
l Dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai - 80
Aprīlī
Iknedēļas nodarbības Radošās trešdienas
Aprīlī
Izstāde Svētupe. Pa upi no Limbažiem uz jūru (tapusi projektā Vidzemes Svētupe mītiskajā un reālajā kultūrtelpā)
Aprīlī
Literatūras izstādes
l Ilze Indrāne - rakstniece no gaismas avota, kas dzīvi
un cilvēkus uztver kā brīnumu.
Rakstniecei Ilzei Indrānei - 90
l Nu atnāca Lieldienīte, ar olām ripojot
Aprīlī
Literatūras izstādes bērniem un skolēniem
Kurmji ciklā Kas, ko, kur dara?
Bilžu grāmatu karuselis, veltīta Starptautiskajai bērnu
grāmatu dienai
Aprīlī
Informatīva jaunāko grāmatu izstāde Jaunieguvumi nozaru un daiļliteratūrā
Aprīlī
Izstāde (arhīvs): Tūjas bibliotēkas un Zinību centra nozī(un pastāvīgi) mīgāko pasākumu fotoreportāža 2015./2017.
Aprīlī
Vidrižnieces Gintas Ažukas fotogrāfiju izstāde Dabas
rapsodija

Vieta
Korģenes bibliotēkā
Liepupes bibliotēkā
Korģenes bibliotēkā
Tūjas Zinību centrā
Liepupes bibliotēkā
Tūjas bibliotēkā
Liepupes bibliotēkā
Tūjas bibliotēkā
Svētciema bibliotēkā
Liepupes bibliotēkā
Svētciema bibliotēkā
Korģenes bibliotēkā
Liepupes bibliotēkā
Ainažu bibliotēkā

Ainažu kultūras namā

Visu aprīli
16.IV		 12.00
				
				
				
21.IV		 19.00
				
22.IV		 18.00
22.IV		 21.00

Liepupē

1.IV		 20.00
				
				
				
				
9.IV			
				

mākslinieka Aldoņa Cīruļa gleznu izstāde
Lielās dienas ieskandināšana lielajiem un mazajiem
l mazo pašdarbnieku sveiciens;
l Teātris un Es izrāde Toms pret Superpelēm;
l tradicionālās izdarības
viena no populārākajiem organizācijas Comedy Latvia komiķiem
Maksima Trivaškeviča stand-up izrāde. Ieeja - 2 eiro
Dināras Rudānes koncerts. Ieeja - 5 eiro, skolēniem un pensionāriem - 3 eiro
pavasara balle kopā ar grupu Atspulgs. Ieeja - 3 eiro
Liepupes tautas namā balle Aprīļa pilieni. Muzicēs The Citizens.lv,
vakaru vadīs Gundars Silakaktiņš, vakara nagla - Ginesa rekorda mēģinājums.
Šis brīnumpriekšnesums jau pieteikts Ginesa rekordu žūrijai un ir iespējams,
ka tieši pie mums to izdosies pirmo reizi izpildīt publikas priekšā
(tas nav aprīļa joks!). Galdiņi mūsu, groziņi jūsu! Ieeja 3 eiro
Liepupes tautas namā Skultes amatierteātra izrāde - Leldes Stumbres
amizanta komēdija Burvīgie blēži. Režisore - Ligita Smildziņa. Ieeja - 1 eiro

Salacgrīvas kultūras namā

Salacgrīvas
bibliotēkā

Svētciema bibliotēkā

Tūjas bibliotēkā
Tūjas Zinību centrā
Tūjas bibliotēkā
un Zinību centrā

Redaktore Ilga Tiesnese.
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, LV-4033, tālr. 64071987, 26545574,
e-pasts: ilga.tiesnese@salacgriva.lv

1. IV		 18.00
				
				
				
4.IV		 19.30
6.IV		 19.00
				
				
				
				
				
				
11.IV		 18.00
14.IV		 19.00
				
				
16.IV		 12.00
				
				
				
21.IV		 19.00
				
28.IV		 17.30

jauniešu deju kolektīvu sadancis Lustes diena. Piedalās TDA Vija,
TDA Rotaļa, DA Pērle, DK Bramaņi, JDK Imanta un Dzērve (Rīga),
Metieniņš, Prieks (Skulte), Veselava, Strūga no Riebiņiem un
Randa (Salacgrīva). Ieeja 1 EUR
erudīcijas spēle Salacgrīvas prātnieks
muzikāla izrāde Septiņas vecmeitas. Vecmeitu lomās iejutīsies
Latvijā labi pazīstamās un leģendārās aktrises Olga Dreģe, Velta Straume,
Raimonda Vazdika, Laila Kirmuška, Jūlija Ļaha, Dace Makovska,
Ginta Krievkalna, Liene Šomase un vienīgais vīrietis rožu dārzā Juris Jope vai Emīls Kivlenieks. Pie klavierēm Gints Žilinskis.
Ieeja: martā 9 EUR, aprīlī 10 EUR. Iepriekšpārdošana kultūras namā un
Biļešu paradīzes tirdzniecības vietās vai www.bilesuparadize.lv
pianistes Diānas Zandbergas koncerts Gleznas klavierēm. Ieeja 2 EUR
festivāla Sudraba kaija atklāšanā - festivāla patrona Valta Pūces
autorkoncerts Tuvplāni-2. Piedalās Valts Pūce, Valters Pūce, Dita Lūriņa,
Andris Ērglis. Ieeja 5 EUR, skolēniem, pensionāriem 3 EUR
Lieldienas pilskalnā:
l koncerts,
l radošās darbnīcas,
l olu ripināšana.
pūtēju ansambļa All Remember koncerts. Viesi: Ainažu jauktais koris Krasts,
vīru vokālais ansamblis Stende un folkloras kopa Cielava. Ieeja 1 EUR
Salacgrīvas vidusskolas interešu izglītības kolektīvu koncerts

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.

