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Ielikts pamatakmens
jahtotāju servisa ēkai Bura Salacgrīvā

18. aprīlī topošajai jahtu servisa ēkai
Bura Salacgrīvā ielika pamatakmeni un
iemūrēja kapsulu nākamajām paaudzēm.
Šo tik svinīgo pasākumu atraktīvu darīja
Ginta Šīmaņa runātais: – Zaļajā ceturtdienā mēs esam pulcējušies, pietauvojušies
šai krastā, Rogaiņu kalniņā, Salacgrīvai
vēsturiski nozīmīgā vietā. Te sievas gaidīja vīrus no jūras pārnākam, vīri sēdēja
un “grozīja laiku”… Un šeit, šajā kalniņā,
vīri ir sprieduši par «Brīvā viļņa» dibināšanu. Šodien mēs esam te, lai ieliktu pamatakmeni Jahtotāju servisa centram un
iemūrētu pamatos kapsulu nākotnei. Te atjaunos jūras un upes gurušos, kuri pēc tālā
ceļa baudīs mūsdienīgu servisu un uzkrās
spēkus tālākam ceļam. Pasākuma vadītājs
svinīgajā brīdī deva vārdu vienīgajam un
patiesajam šīs vietas saimniekam, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājam
Dagnim Straubergam. Viņš sacīja: – Šis ir
aizkustinošs brīdis, jo īstenojas jau gadus
divdesmit lolotais sapnis. Jahtotāju servisa ēka ir ārkārtīgi svarīga būve mūsu pilsētai. No šīs vietas mēs redzam jūru, upi,
ostu, te kūsā dzīvība. Lai attīstītu šo vietu,
mums bija vajadzīgs centrālais objekts,
kas piepildīts ar cilvēkiem. Ar šo objektu
sākas šī krasta – ļoti vērtīgās teritorijas
– attīstība. Jahtotāju servisa ēka mainīs
pilsētas ainavu. Paldies visiem, kuri ticēja
šim projektam, jo ceļš līdz tā uzsākšanai
nebija viegls.
SIA Cander Būve direktors Edgars
Štrauss apliecināja – viņi ir gandarīti, ka
varēs šeit būvēt. – Vieta ir fantastiska.
Tradīcija atstāt vēstījumu nākamajām paaudzēm ir gadsimtiem sena. Novēlu, lai te
taptu jauka satikšanās vieta, – viņš sacīja.
Salacgrīvas ostas pārvaldnieks Ivo Īstenais neslēpa prieku par projektu, uzsākto
būvniecību un darbu norises gaitu. – Šai
ēkai ir ļoti garš radīšanas laiks, gandrīz
divdesmit gadu. Konkrētāka apjausma, ka

Viss gatavs svinīgajam pasākumam

tas iespējams, radās 2014. gadā. Tagad ir
pagājuši pieci gadi, esam nonākuši līdz
rezultāta sākumam. Jahtotāju servisa ēka
būs atvērta ikvienam: jahtotājiem, airētājiem, burātājiem, tūristiem un, protams,
ostas pārvaldes klientiem. Celtnieku uzņemtais temps ir patīkams un komunikācija ir pozitīva, problēmu nav. Es ļoti ceru,
ka gada beigās mēs atkal visi sanāksim
kopā un tad jau dziedāsim citu dziesmu, –

Tādai jābūt jahtotāju servisa ēkai šī gada decembrī

Kapsulu jahtotāju servisa ēkas pamatos guldīja Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
Dagnis Straubergs (no kreisās), ostas pārvaldnieks Ivo Īstenais un SIA Cander Būve direktors Edgars Štrauss

savas pārdomas visiem uzticēja ostas pārvaldnieks.
Pēc uzrunām bija jāveic svarīgākais
darbs – topošās Jahtotāju servisa ēkas pamatos jāiebetonē kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Pirms to darīt, G. Šīmanis iepazīstināja klātesošos ar vēstījuma
tekstu: – Salacas grīvā vējš pūtis burās jau
no seno lībiešu laikiem. Mūsdienās vēja
enerģiju cilvēki pratuši pielāgot atpūtas
industrijai. Burinieku gadsimtā vējš pūta
zēģeļkuģu mastos. Šodien tas svilpo jahtu
grotos, fokos, klīveros un spinakeros. Ceļā
no Rīgas uz Tallinu Salacgrīva ir ideāla
jahtotāju atpūtas vieta. Tādēļ jahtotāju
servisa centrs «Bura» būs lieliskākā dāvana pilsētai kustībā, ko Salacgrīvas ostas
pārvalde, atzīmējot savas pastāvēšanas ceturtdaļgadsimtu, dāvina jūras skartajiem,
tuviem un tāliem balto buru pavēlniekiem,
airētājiem, laivotājiem un plostotājiem.
Vējš burās ir pirmais piesaistes punkts –
nu, gluži kā āķis lūpā jaunajiem, kuriem

jūra un ūdens nav vienaldzīgi. «Bura» būs
draudzīga tikšanās vieta seno jūras arodu
prasmju apguvei, savukārt Salacgrīvas ostas pārvalde, ostas kapteinis iegūs jaunu
komandtiltiņu, kas nodrošinās veiksmīgu
un drošu kuģošanu Ziemeļvidzemes krāšņākās lašupes Salacas jūras vārtos.
Kad vēstījums nākamajām paaudzēm
bija parakstīts, kapsulā kopā ar to ievietoja
laikrakstu Auseklis, Salacgrīvas Novada
Ziņas, Jahtotāju servisa ēkas vizualizāciju
un konvertējamu valūtu un guldīja to ēkas
pamatos. Katrs klātesošais pielika savu
roku, lai Buras pamati būtu pamatīgi.
Jahtotāju servisa ēka Salacgrīvā
top, īstenojot Interreg Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programmas
2014.–2020. gadam projektu nr. 55 Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā (EST-LAT
Harbours). Būvniecības darbus veic SIA
Cander Būve.
Ilga Tiesnese
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Atjaunots Ainažu
kultūras nams
Ainažu kultūras nams, kas 2018. gadā
atzīmēja savu 90. gadskārtu, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētā
projektā Jūriņ’ prasa smalku tīklu, dvēsel’
skaistas tradīcijas ticis ne tikai pie atjaunotas fasādes un jaunas uzbrauktuves, bet
arī iekštelpās veikti vērienīgi remontdarbi un uzlabojumi. Projekta kopējās izmaksas – 188 159 eiro.
Lielākais paveiktais darbs Ainažu kultūras namā ir malkas apkures nomaiņa uz
gāzes apkuri. Līdz šim namu apsildīja,
kurinot sešas malkas krāsnis, daļu telpu
piesildīja ar elektrosildītājiem. Apkures
sistēmu pārbūves gaitā pie ēkas ieguldīta
tvertne gāzes uzglabāšanai, visās telpās ievilkta moderna centralizēta siltumsistēma

ar regulējamiem apkures radiatoriem.
Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja Ilona Jēkabsone ir apmierināta ar paveikto
un uzsver, ka turpmāk nebūs problēmu ar
malkas sagatavošanu un uzglabāšanu, arī
pats apkures process kļūs tīrāks un ekonomiskāks. Projektā nomainīti arī nama
vecie, savu laiku nokalpojušie koka logi.
Jaunie ir ne vien izturīgi un ērti ikdienas
lietošanā, bet arī ar ierīkotu vēdināšanas
funkciju.
Siltumzudumu mazināšanai bez logu
nomaiņas ir arī siltināti ēkas bēniņi. Ir padomāts arī par lietusūdeņu novadi no ēkas
pamatiem, izbūvējot to novadsistēmu. Sakārtots kanalizācijas mezgls un izveidots
pieslēgums kopējai pilsētas kanalizācijas

Līgums par jaunu
futbola laukumu
Salacgrīvā

Ainažu kultūras nams šodien

sistēmai. Pilnveidota arī ēkas fasāde – vecās nama ārdurvis nomainītas pret jaunām – izturīgām un skaistām. Arī rezerves
izeju ārdurvis nomainītas pret jaunām fun
kcionālām. Tomēr lielākais ieguvums kultūras nama apmeklētājiem ir pie ārdurvīm

izveidotā uzbrauktuve cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, kā arī māmiņām ar bērnu ratiņiem. Pati ēka ieguvusi jaunu krāsojumu.
Veiktie darbi ir tiešām lieliska dāvana
senajam kultūras namam apaļajā jubilejā!
Ginta Cielava

Aktualizēts rīcības un investīciju plāns
2019.–2021. gadam

20. martā ar Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 113
Par aktualizētā Salacgrīvas
novada attīstības programmas
2015.–2021. gadam rīcības plāna 2019.–2021. gadam un investīciju plāna 2019.–2021. gadam
apstiprināšanu (protokols Nr. 3;
1.§) ir aktualizēti divi nozīmīgi
plānošanas dokumenti – Salac
grīvas novada attīstības program-

mas rīcības un investīciju plāns.
Šie ir plānošanas dokumenti,
kuru saturs pārskatāms vismaz
reizi trīs gados, lai nodrošinātu
to aktualitāti. Attīstības programma ļauj novērtēt pašvaldības
rīcībā esošos resursus. Rīcības un
investīciju plānu aktualizēšana
un stratēģiska ieviešana sekmē
mērķtiecīgu pašvaldības attīstības plānošanu.

Aicinām iepazīties ar aktu
alizētajiem plānošanas dokumentiem Salacgrīvas novada domes
interneta vietnes www.salacgriva.lv sadaļā Teritorijas plānošana vai Salacgrīvas novada domē
Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, tās darba laikā.
Liene Some-Tiesnese,
teritorijas plānotāja

Pie kaimiņiem Igaunijā
Līgumu par futbola laukumu Salacgrīvā paraksta LFF prezidents
Kaspars Gorkšs (no labās) un Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
Dagnis Straubergs

Latvijas Futbola federācijas (LFF) prezidents Kaspars
Gorkšs un Salacgrīvas novada
domes priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs 16. aprīlī parakstīja
nodomu protokolu par futbola
laukuma izveidi sporta un atpūtas kompleksā Zvejnieku parks
Salacgrīvā.
Plānotais 60x40 m sintētiskā seguma laukums pašvaldības
teritorijā sniegs iespēju tās iedzīvotājiem, klubiem un citiem
interesentiem organizēt treniņus
un sacensības, kā arī veicinās
profesionālā sporta, sabiedrības,
skolas vecuma bērnu veselīgu
dzīvesveidu, iesaistot viņus dažādās aktivitātēs gan izglītības
procesā, gan ārpus tā.
– Futbola attīstība un masveidība reģionos ir vienlīdz svarīga
gan mums kā organizācijai, kas
aizstāv Latvijas futbola intereses,
gan pašiem reģioniem, kam futbols ir lielisks palīgs ceļā uz savas sabiedrības, īpaši jauniešu,
ievirzīšanu aktīvā dzīvesveidā.
Mūsdienīga un pieejama infrastruktūra, kas rada drošu vidi visu
interesentu iespējām izpaust savu
mīlestību pret futbolu un sportu
kopumā, iet roku rokā ar LFF
mērķi vairot futbola pieejamību
un iesaisti šajā sporta veidā, –
uzsvēra LFF prezidents. – Paldies Salacgrīvas novadam par
sadarbību un aktīvo dialogu,
domājot par savu iedzīvotāju
iespējām iesaistīties futbolā pēc
iespējas vairāk un pēc iespējas

labākos apstākļos!
Savukārt Salacgrīvas novada
domes priekšsēdētājs D. Straubergs uzskata, ka līgums par jaunu futbola laukumu ir nākamais
solis atpūtas un sporta kompleksa
Zvejnieku parks infrastruktūras
attīstībā. – Zvejnieku parks ir Eiropas nozīmes kultūras, atpūtas
un sporta centrs, kurā mēs šobrīd
realizējam vairākus projektus, un
ir patīkami saņemt atbalstu no
Latvijas Futbola federācijas, –
viņš pateicās.
Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja vietnieks attīstības
jautājumos Kristaps Močāns pauda pārliecību, ka kvalitatīvs sintētiskā seguma futbola laukums
paildzinās futbola treniņu sezonu ārā, svaigā gaisā un atbrīvos
skolas sporta zāli pārējiem sporta
veidiem. Viņš apliecināja, ka ar
LFF ir izveidojusies laba sadarbība un šis parakstītais līgums un
jaunais laukums būs tikai viens
no soļiem Zvejnieku parka turpmākajā attīstībā.
Objekta izveides laikā LFF apņemas bez maksas konsultēt pašvaldību, piegādāt un ieklāt jaunākās paaudzes sintētisko futbola
segumu un piešķirt futbola vārtus.
Savukārt pašvaldība nodrošinās
futbola laukuma pamatnes izbūvi
un apgaismojumu. Visu nepieciešamo darbu sākšana paredzēta jau
šogad ar mērķi laukuma seguma
uzklāšanu realizēt līdz 2020. gada
maijam.
Toms Armanis, Ilga Tiesnese

Ciemos pie kaimiņiem Hēdemēstes pašvaldībā

21. martā Salacgrīvas novada
pašvaldības delegācija – domes
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, viņa vietnieks attīstības
jautājumos Kristaps Močāns, Informācijas nodaļas vadītāja Ilga
Tiesnese un informācijas aprites
speciālists Kaspars Neimanis –
apmeklēja Hēdemēstes pašvaldību Igaunijā.
Igaunijā 2017. gadā notika
administratīvi teritoriālā reforma
un pēc tās Hēdemēstes pašvaldība kļuvusi lielāka teritoriāli – no
Iklas līdz par Pērnavas pilsētas
robežai – un arī iedzīvotāju skaita ziņā. Pašvaldības centrs atrodas Ūlu ciemā (Uulu) netālu no
Pērnavas.
Ūlu salacgrīviešus laipni uzņēma Hēdemēstes pašvaldības
vadītājs Karels Telps (Tölps),

domes attīstības nodaļas vadītājs
Tomass Ābels, priekšsēdētāja
vietniece kultūras, izglītības un
sociālajā jomā Helve Reisenbuka
un attīstības un plānošanas komitejas priekšsēdētāja Merike Saksa.
Kad bija izrunāti reformas
plusi un mīnusi, iepazīts investīciju plāns un pārrunāta vēlēšanu
norise Igaunijā, devāmies nelielā ekskursijā, lai tuvāk iepazītu
Hēdemēstes pašvaldību. Dome
atrodas bijušā kolhoza administratīvajā ēkā kopā ar pirmsskolas izglītības iestādi, bibliotēku,
sporta zāli un kafejnīcu. Tas
rada kopības sajūtu. Hēdemēstes pašvaldības pārstāvji parādīja mums vienu no sešiem golfa
laukumiem, kas ir lielāks par
80 ha un atrodas jūras krastā.

Kaimiņi lepojas ar atrakciju, izklaides un atpūtas parku Lotes
zeme (Lotemaa), kurā ar bērniem runā arī latviešu valodā.
Interesants un atmiņā paliekošs
bija sporta un atpūtas kompleksa
Joulumae apmeklējums un tikšanās ar tā dibinātāju un ilggadēju
vadītāju Ennu Tasalainu.
Sirsnīgi pateicamies kaimiņiem par saturiski bagāto un nozīmīgo vizīti Hēdemēstes pašvaldībā. Esam patiesi gandarīti par
iespēju iepazīties ar pašvaldības
ekonomisko situāciju, aktualitātēm uzņēmējdarbībā, izglītībā, ar
pašvaldības administratīvo darbu un novada nākotnes plāniem.
Ļoti ceram, ka mūsu sadarbība
turpināsies!
Ilga Tiesnese
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Pakaļdzīšanās
Lieldienām

Jau sesto gadu Salacgrīvas novadā norisinājās Pakaļdzīšanās
Lieldienām. Ikviens, apciemojot
Salacgrīvas novadu 21. aprīlī un
paņemot Lieldienu pasīti kādā no
pieturas punktiem, varēja doties
tām pakaļ. Šī bija pavisam ērta iespēja iepazīt Salacgrīvas novadu
no Minhauzena muzeja līdz pat
Igaunijas robežai caur aizraujošiem uzdevumiem, iepazīties ar
vietējiem tūrisma uzņēmējiem,
izkustēties un izsmieties. Šogad
Lieldienu svinētājus sagaidīja
19 kontrolpunktu, kuros katrs no
saimniekiem bija izdomājis jautru
rotaļu vai uzdevumu.
Sakrājot piecus zīmodziņus, pa-
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Aicinājums ziedot

sākuma dalībnieki piedalās izlozē,
kur būs iespēja laimēt vienu no
10 biļetēm uz Reņģēdāju festivālu,
dāvanu karti no kroga Sidrabiņi un
saldējumu no IK Ledus oga. Ja apmeklējāt visus 19 kontrolpunktus,
pase piedalīsies izlozē uz galveno
balvu – dāvanu karti no atpūtas
kompleksa Rakari 70 eiro vērtībā.
Šogad pasākumā Pakaļdzīšanās Lieldienām piedalījās daudzi,
savas aizpildītās pasītes kādā no
apskates objektiem atstāja 315 dalībnieku.
Gaidīsim izlozes rezultātus un
tos noteikti paziņosim!
Ilga Tiesnese

Lai radītu svētkus Salac
grīvas novada bērniem ar īpašām vajadzībām, Svētciema
attīstības biedrība ir uzsākusi
ziedojumu vākšanu. Ikviens
no mums var atbalstīt šo iniciatīvu un radīt svētkus īpašiem bērniem.
Ziedot varat ziedojumu
kastītē, kas līdz 25. maijam
būs veikalos Mego un Vesko
(Stūra) veikalos Salacgrīvā,
Reņģēdāju festivālā 25. maijā, pēc tam veikalā Acteks vai
pārskaitot naudu uz ziedojumu kontu –

Atbalstīsim novada bērnus ar īpašām vajadzībām

Svētciema attīstības biedrībai, reģ. nr. 40008158574,
Rīgas iela 2a – 14, Svētciems, Salacgrīvas novads, LV-4033;
AS Swedbank, kods HABALV22, konts LV70HABA0551028597170,
maksājuma mērķis – Salacgrīvas novada bērniem ar īpašām vajadzībām.
Kontaktpersona – biedrības valdes locekle Marija Grigorjeva, tālr. 26120504

Salacgrīvas novada VPVKAC pieejams pilnvarotā
jeb e-asistenta pakalpojums
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas
centrā (VPVKAC), kas atrodas
Smilšu ielā 9, Salacgrīvā (pašvaldības administrācijas ēkas
1. stāvā, 109. kab.), apmeklētājiem iespējams izmantot pilnvarotā e-pakalpojuma jeb e-asistenta pakalpojumu. Tas ieviests,
lai publiskie pakalpojumi būtu
pieejami visiem iedzīvotājiem,
t.sk. tiem, kuri nedarbojas digitālajā vidē un nevar izmantot
jauno tehnoloģiju priekšrocības.
Pilnvarotais e-pakalpojums
nodrošina iespēju izmantot elektroniskos pakalpojumus arī tad,
ja iedzīvotājam nav pieejami
elektroniskās identifikācijas līdzekļi, piemēram, banku elektroniskās identifikācijas līdzekļi,
eID karte vai e-paraksts. Pilnvarotā e-pakalpojuma mērķis ir nodrošināt e-pakalpojumu pieejamību lielākam iedzīvotāju skai-

tam un samazināt administratīvo
slogu iestādēs, kas nodarbojas ar
VPVKAC saņemto iedzīvotāju
iesniegumu pēcapstrādi.
E-asistents ir palīgs tiem iedzīvotājiem, kuriem piekļuve
interneta pieslēgumam ir ierobežota vai tās nav, kā arī tiem,
kuriem nav elektroniskās identifikācijas līdzekļu vai arī datorlietošanas prasmes nav pietiekamas, lai e-pakalpojumus
izmantotu patstāvīgi. Pilnvarotā
e-pakalpojuma mērķis ir radīt
vienlīdzīgas valsts un pašvaldību pakalpojumu izmantošanas
iespējas visiem iedzīvotājiem,
vienlaicīgi nodrošinot pakalpojumu sniegšanas efektivitāti un
ērtumu.
Pašreiz saskaņā ar 2017. gada
4. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 401 Noteikumi par
valsts pārvaldes vienoto klientu
apkalpošanas centru veidiem,

22. martā atpūtas kompleksā Birzgaiļi notika biedrības Jūrkante pilnsapulce.
Tās pirmajā daļā par plānošanas peri
oda 2015.–2020. gadam norisi informēja
Lauku atbalsta dienesta (LAD) Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta
LEADER pasākumu daļas vadītāja Zane
Jakušenoka. Savukārt par sadarbības projektiem un to realizāciju runāja Jūrkantes
valdes priekšsēdētāja Dzintra Eizenberga.
Par projektu realizāciju, problēmām un to
risinājumiem stāstīja SIA E.Z.K. īpašnieks
Edžus Zvīnis, zemnieku saimniecību Kronīši saimniece Antra Sirmā, Mazvēveri
īpašniece Sandra Muskare un mājražotāja
Aiga Baumane no Liepupes pagasta Norkārkliem.
Pilnsapulces otrā daļa sākās ar sapulces vadītāja, protokolista un darba kārtības apstiprināšanu, kam sekoja Jūrkantes
padomes priekšsēdētāja Ģirta Ielejas atskaite par 2018. gadā paveikto. Savukārt
Dz. Eizenberga sniedza atskaiti par biedrības darbu pagājušajā gadā.
Ieskats paveiktajā: 2018. gadā biedrība turpināja īstenot biedrības Jūrkante
sabiedrības virzītu vietējo attīstības stratēģiju 2014.–2020. gadam. 2018. gadā
izsludinātas divas kārtas četrās rīcībās un
izvērtēti 26 projekti. 2018. gadā rīkoti trīs
informatīvie mācību semināri potenciālajiem projekta iesniedzējiem un viens pieredzes brauciens uz partnerību Laukiem
un jūrai. Kopā tajos bijuši 87 dalībnieki.
Biedrības pārstāvji piedalījušies Lat-

sniegto pakalpojumu apjomu un
pakalpojumu sniegšanas kārtību
valsts pārvaldes vienotie klientu
apkalpošanas centri nodrošina
iespēju klientiem vienuviet saņemt dažādus valsts pārvaldes
pakalpojumus klātienē vai ar
VPVKAC darbinieka atbalstu
pieteikt pakalpojumus valsts
pārvaldes pakalpojumu tīmekļvietnē Latvija.lv, ja klientam ir
pieejami elektroniskās identifikācijas līdzekļi.
MK noteikumu Nr. 401
IV nodaļa papildināta ar 
22.1. punktu, nosakot kārtību,
kādā VPVKAC sniedz pakalpojumus, kas iekļauti minimālajā
pakalpojumu grozā cilvēkiem,
kuriem nav pieejami elektroniskās identifikācijas līdzekļi, lai
varētu pieteikt pakalpojumus
elektroniski.
Personas datu apstrādes tiesiskuma nodrošināšanai centra

Kontakti:
		 Salacgrīvas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu
		 apkalpošanas centrs (109. kab.)
Adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033
Darba laiks:
		 Pirmdien 8.00–18.00 (pārtraukums 13.00–14.00);
		 Otrdien 8.00–17.00 (pārtraukums 13.00–14.00);
		 Trešdien 8.00–17.00 (pārtraukums 13.00–14.00);
		 Ceturtdien 8.00–17.00 (pārtraukums 13.00–14.00);
		 Piektdien 8.00–16.00 (pārtraukums 13.00–14.00).
Tālr. 64071973, 64075000; e-pasts salacgriva@pakalpojumucentri.lv
Uzzini vairāk par pašvaldībā pieejamajiem valsts pakalpojumiem arī
www.latvija.lv/pakalpojumucentri.

darbinieks informēs klientu par
personas datu apstrādi pilnvarotā e-pakalpojuma funkcionalitātes izmantošanas ietvaros un
saņems rakstveida pilnvarojumu – pieteikt e-pakalpojumu
klienta vārdā pakalpojumu portālā.
Atgādinām, ka VPVKAC
nodrošina iespēju iedzīvotājiem
vienuviet saņemt vairākus valsts

iestāžu un pašvaldību pakalpojumus klātienē un ar VPVKAC
darbinieka atbalstu pieteikt pakalpojumus portālā Latvija.lv,
ja klientam ir pieejami elektroniskās identifikācijas līdzekļi,
vai arī izmantot “e-asistenta”
pakalpojumu, lai saņemtu kādu
no sev nepieciešamajiem valsts
vai pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem.

Jūrkantes pilnsapulce
vijas Lauku foruma (LLF) organizētos
saietos Rīgā, Preiļos, Krimuldā, kur diskutēts par LEADER attīstības iespējām
pēc 2020. gada, par administratīvo lēmumu pieņemšanas procesu, dokumentu
sagatavošanu atbilstoši Valsts ieņēmumu
dienesta prasībām, par padomes darba
organizēšanu pēc grozījumiem Ministru
kabineta noteikumos, kas regulē vietējo rīcības grupu (VRG) darbību. Gada garumā
katru pirmdienu, bijušas tiešsaistes tikšanās elektroniskā vidē ar LLF, VRG, Lauku
atbalsts dienesta, Zemkopības ministrijas
(ZM) un citiem atbilstošās jomas pārstāvjiem par aktualitātēm LEADER stratēģiju
rezultatīvo rādītāju izvērtēšanas procesā,
par rosinātām likumu izmaiņām un aktu
alitātēm biedrību lēmumu pieņemšanā.
Laikā no 26. līdz 28. septembrim biedrības Jūrkante padomes pārstāvji piedalījās Eiropas LEADER asociācijas organizētajā starptautiskā konferencē LEADER
Reloaded. The ELARD conference on the
heartbeat of the LEADER community, kas
notika Portugālē.
Notikusi sadarbība ar Latvijas lauku
konsultāciju un izglītības centra (LLKC)
Valsts lauku tīklu (VLT) par aktualitātēm
un atbalsta iespējām uzņēmējdarbības atbalstam. Sagatavota informācija par biedrības darbību, kas publicēta LEADER projektu kartē. Esam uzņēmuši pie sevis viesus
no Moldovas un Gruzijas, kā arī piedalījāmies Igaunijas VLT organizētajā seminārā
5. decembrī Janedā par multifondu iespēju

apguvi un dalījāmies savā pieredzē.
Vietējās teritorijas informēšanas un
aktivizēšanas nodrošināšanai izdots biedrības Jūrkante informatīvais izdevums
Nr. 1, kas popularizē biedrības teritorijā
realizētos projektus un prezentē starpteritoriālos sadarbības projektus.
Pagājušā gada laikā sagatavoti divi videosižeti – viens kopā ar Vidzemes TV
pirms biedrības Jūrkante 10 gadu jubilejas
pasākuma, otrs kopā ar LLKC, ko atbal
stīja ZM, par SIA Eniss projektu par skatu
torni Kuivižos.
2017. gadā biedrība Jūrkante sadarbībā
ar kaimiņu partnerībām – Vidzemes lauku
partnerību Brasla un biedrību No Salacas
līdz Rūjai sāka īstenot starpteritoriālo sadarbības projektu Salaca, Latvijas pērle,
no Burtnieka līdz jūrai. 2018. gadā tajā
tika rīkots 11 lekciju apmācības cikls (t.sk.
divi plenēri) ar sabiedrībā atzītu lektoru
piedalīšanos, kurā kopā bija 479 dalībnieki, kā arī rīkotas četras ceļojošās izstādes
Četri gadalaiki Salacgrīvas, Mazsalacas
un Alojas novadā. 2019. gada sākumā izdots fotoalbums, kurā iekļauti sadarbības
projekta dalībnieku fotodarbi un Salacas
upes laivotāju tūrisma ceļvedis-brošūra.
Novembrī Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā Sala rīkots reģionālo vietējo rīcību grupu starpteritoriālais forums Stratēģiskais projekts
«Zaļie ceļi» – teritorijas attīstības instruments, kurā piedalījās 32 ieinteresētie.
Biedrība Jūrkante 2018. gadā ir saga-

tavojusi un iesniegusi LAD trīs starpteritoriālos sadarbības projektus, bet kopā ar
citām partnerībām kopā darbojamies šādos projektos: Jūras aļģu sanesumu izvērtēšana un apsaimniekošanas plāna izstrāde Latvijas piekrastē – vadošais partneris
biedrība Partnerība laukiem un jūrai,
Ēdīsim Latvijas zivis – vadošais partneris Ziemeļkurzemes biznesa asociācija un
Salaca, Latvijas pērle, no Burtnieka līdz
jūrai – vadošais partneris biedrība Brasla.
Esam iesnieguši projektus:
l Mājražotāju jaunrade – vadošais par
tneris biedrība Jūrkante;
l Gudra pieeja vietējā mantojuma saglabāšanā – vadošais partneris Gaujas Par
tnerība;
l Vidzemes piekrastes zvejas tradīciju un
nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – vadošais partneris biedrība Jūrkante;
l vasaras nometne Vai tu zini jūru – vadošais partneris Sernikon;
l Kultūras mantojuma tilti – vadošais
partneris Jūrkante.
Pēc valdes priekšsēdētājas izsmeļošā
ziņojuma biedri vienbalsīgi atbalstīja padomes priekšsēdētāja Ģ. Ielejas rosinātos grozījumus biedrības statūtu punkta
7.7.5. redakcijā.
Par degustāciju šoreiz bija parūpējušās
z.s. Kronīši, Mazvēveri un mājražotāja
Aiga Baumane.
Ilga Tiesnese

4

l

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2019. gada 30. aprīlis

Svētciemā lasītāji tiekas ar rakstnieku
Aivaru Kļavi

Marta nogalē Svētciema bibliotēkā uz
pievakares sarunām bija uzaicināts rakstnieks un publicists Aivars Kļavis. Jau iepriekš bijām lasījuši viņa darbus, tāpēc
tikšanās izvērtās interesanta gan grāmatu
autoram, gan klausītājiem.
Sākumā rakstnieks iepazīstināja ar sevi.
Būdams absolūts rīdzinieks, jau 27 gadus
viņš dzīvo Skultē. Sākoties Atmodas gadiem, no Rīgas tomēr aizbēdzis. Dzīvojot
laukos, iepazīta laucinieku dzīve un cilvēki. Ar aizrautību klausījāmies dažādu
90. gadu notikumu atstāstos no publicista
skatpunkta. Runājot par viņa literāro devumu, tas esot vairāk nekā 20 grāmatu.
Pats sākums bijis, mācoties ģimnāzijas
10. klasē, kad sācis rakstīt dzejoļus. Bet
vienkārši ar tiem neesot gājis! Vienu gan
viņš skaidri zinājis – gribējis studēt žurnālistiku. Pirmā grāmata Kafejnīcā zagtas
karotītes sarakstīta 1974. gadā, dienot Padomju armijā, taču pie lasītājiem tā nonāca vēl divus gadus vēlāk. Izdevēji nav gribējuši izdot, jo rakstīts bija ļoti romantiski,
moderni, par mīlestību un nebija nekā par
komunismu un tā celtniecību…
Pēc pārcelšanās uz laukiem 90. gadu
sākumā kādi 10 gadi pagājuši bez rakstīšanas. Reiz Liepupes baznīcas atjaunošanas laikā saticis dzejnieku Imantu Ziedoni,
kurš apvaicājies, ko tad rakstot. Saņēmis
atbildi par nekonerakstīšanu, dzejnieks
vaicājis: – Vai tad tā arī var? Vai tad
tie, kuri rakstījuši, var nerakstīt? Bijis
vien jāatzīst, ka Ziedonim taisnība. Un tā
90. gadu beigās viņš uzrakstījis savu biogrāfisko darbu Patvērums ilūzijām par
dzīvi laukos. Tālāk sekoja nopietns darbs
pie vēsturisko romānu tetraloģijas Viņpus
vārtiem. Rakstnieks pastāstīja par tās tapšanu: – Rakstot šīs četras grāmatas, biju
pārsteigts, cik tā mūsu vēsture jokaina, cik
daudz tajā pretrunīgu faktu. Sāku visu no
sākuma. Vācu materiālus par Adiamindi,
Limbažiem. Ar tām grāmatām ir tā kā ar

Saruna Svētciema bibliotēkā ar Aivaru Kļavi bija ļoti interesanta

melnu kaķi tumšā istabā. Tur kaut kas ir.
Tad tu dabū to pirmo materiālu, tad otro…
Pirmos man piespēlēja Limbažu muzejs.
Grāmatās ir tāda notikumu sērija – tas, ko
esmu atklājis. Tās atspoguļo 1000 gadu no
Latvijas vēstures.
Vēlāk iznāca grāmata Likvidētie autobusi. Mūsu bibliotēkā tā joprojām ir lasītāju iecīnīta, tāpēc lūdzām autoru par to
pastāstīt plašāk: – Es ļoti centos ar to “autobusu”, tajā laikā es vēl diezgan daudz
braukāju apkārt un rakstīju žurnāliem. Es
redzēju, kur ir tās aizaugušās pieturas, palikušas vien kādas pāris mājas… Kādreiz
tur ir bijis kāds kolhoza iecirknis, kāda
ferma vai darbnīca. Aizdomājos – kas tur
dzīvo, no kā viņi pārtiek, kā tie cilvēki tur
strādā? Rakstnieks gan atzīst, ka grāmatā netrūkst arī izdomātu sižetu, taču visa

Salacgrīvā notiks
Ceturtais Reņģēdāju
festivāls
25. maijā Salacgrīvā notiks jau 4. Reņģēdāju festivāls ar devīzi Reņģēdāji prātvēderi.
Idejas autors kuivižnieks Dzintris Kolāts to
skaidro filozofiski: – Skatoties vecās kartēs,
var redzēt, kādi dažādi valdīšanas laiki gājuši pāri mūsu piekrastes reņģēdājiem… Vajadzēja prasmi izdzīvot, sadzīvot un arī mazliet
uzdzīvot. Gudrojot, kā izkļūt no dažādām situācijām, reņģēdāji pamazām kļuva par prātvēderiem. Izdevās labi, un tā viņi dzīvo vēl
šobaltdien, ja tik nav nomiruši.
Paredzamie notikumi kārtosies šādi: vispirms pūtēju orķestra gājiens un fanfaras, tad starts reņģu smelšanai no laivām, kur katram gribētājam reņģu spainītis par brīvu. Pa to laiku dietologs Andis Brēmanis mūs mācīs, kā ēst reņģes. Visam pa vidu bērni ar Rakaru murdiņu
un mutīgās Salacgrīvas sievas ar reņģēdāju stāstiem. Tradicionāli jau
otro gadu notiks Skrējiens uz bodi, svaru bumbu celšana, virves vilkšana, mezglu siešana un pašdarbnieku jampelēšanās, kas ievadīs jau
tradicionālos Pavāru mačus. Protams, katram būs iespēja saēsties ceptas reņģes visam gadam un kaulēties plašā zivju un amatnieku tirgū.
Šogad pirmo reizi būs alus meistardarbnīca ar speciālo reņģēdāju sievu un vīru alu. Būs reņģēdāju prātvēderu konkurss. Tiks mērīti
reņģu krājumi jūrā un cepta reņģu maize. Krastā piestās plosti ar Salacas enkurniekiem. Bet deviņos vakarā Salacas krastā sāksies pirmā
šī gada zaļumballe.
Kontakti:
l Salacgrīvas novada kultūras centra vadītāja Pārsla Dzērve –
29418614, parsla.dzerve@salacgriva.lv,
l festivāla satura vadītājs Dzintris Kolāts – 29287746,
dzintris.kolats@gmail.com,
l tirgošanās un ēdināšanas pieteikumi – Solvita Kukanovska,
64071973, solvita.kukanovska@salacgriva.lv.
Relīzi sagatavoja Gints Šīmanis,
Reņģēdāju festivāla sabiedrisko attiecību konsultants,
tel. 29228032

pamatā ir lauku dzīves vērojums. Ne velti
tā bijusi savulaik lasītākā grāmata laukos,
rīdziniekiem gan tā galīgi nav interesējusi – bet jo tālāk no Rīgas, jo grāmata bijusi populārāka.
Sarunas gaitā pievērsāmies jaunākajai triloģijai Ceļš uz nezināmo zemi. Kaut
arī šīs trīs grāmatas ieteiktas pusaudžiem,
rakstnieks atzina: – «Melnais akmens» –
triloģijas pirmā grāmata – nav domāta bērniem. Nebija labi, ka tā lasīšanas
programmā «Bērnu žūrija» bija ieteikta
11–15 gadu vecuma grupai. Viņus tādi nosaukumi atbaida. Lai gan jaunākais lasītājs ir mans mazdēls, kurš mācās 1. klasē,
bet vecākajam, kas to lasījis, ir 92 gadi.
Ar pirmo grāmatu man gāja ļoti grūti.
Sapratu, ka gribu rakstīt par senbaltiem.
Kad sāku meklēt materiālus, izrādījās, ka

to tikpat kā nav, ir tikai ļoti daudz spekulāciju. Taču versijas, kā mēs te esam
atnākuši, ir četras. Negribēju ar grāmatām eksperimentēt, tāpēc ņēmu klasisko
variantu – izdomāju, kā visu sasaistīt ar
mūsdienām. Izdomāju šo melno akmeni,
ko meklē mūsdienu jaunieši. Stāstam ir
jāiedzīvojas. Jāiepūš dvēsele katrā tēlā.
Kāds jauns cilvēks reiz viņam par Melno
akmeni teicis, ka beidzot esot viena riktīga
grāmata, kas domāta viņa vecumam – lasot teikumus līdz beigām, sākums vēl neesot aizmirsies...
Sarunas turpinājās par latviešu literatūru, to, kāpēc ne vienmēr jauniznākušās
grāmatas uzrunā lasītāju. Visus klātesošos,
protams, interesēja, ko A. Kļavis raksta tagad. Tā esot stāstu grāmata par cilvēkiem,
par to paaudzi, kam spēka gadi aizritēja
padomju laikā, par tiem pašiem, kuri pēc
neatkarības atgūšanas pēkšņi kļuva lieki,
par paaudzēm, kas viena otru vairs nesaprot. Topošās grāmatas nosaukums būšot
Bēres ar priekšapmaksu. Tas vien jau visu
izsakot. Rakstnieks atzina, ka pirms gadiem desmit viņš tādu stāstu uzrakstīt noteikti nebūtu varējis.
Vaicāts, ko lasa pats rakstnieks A. Kļavis, viņš lēni un domīgi atbildēja: – Ar to
lasīšanu ir tā. Pēdējā laikā nelasu daudz.
Ja tas ir labi uzrakstīts, mani tas ļoti aizkustina. Tad lasu lēni un dzīvoju līdzi. Ja
tas ir slikti uzrakstīts, es vienkārši kļūstu
nikns, tas mani kaitina. Trešais variants ir
tad, kad skatos profesionāli. Tad redzu, ka
darbs nav uztaustīts, nav izrediģēts.
Sarunas noslēgumā pateicāmies rakstniekam par tikšanos un vēlējām veiksmi.
Dienu vēlāk uzzinājām, ka A. Kļavis nominēts Latvijas Literatūras gada balvai
kategorijā Labākais literatūras darbs bērniem par vēsturisko triloģiju Ceļš uz nezināmo zemi.
Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

Aicinām piedalīties
Ģimeņu pavāru mačos
25. maijā Salacgrīvā jau ceturto reizi fanfaras
ieskandēs Reņģēdāju festivālu. Šogad tajā sacentīsies reņģēdāji prātvēderi ar devīzi Izdzīvot, sadzīvot un mazliet uzdzīvot!.
Neatņemama Reņģēdāju festivāla tradīcija ir
Pavāru mači, kuros vispirms aicinām piedalīties
aktīvās ģimenes. Vai zināt, kā top reņģu pudiņš?
Kas ir viltotie nēģi un darbaļaužu lasis? To visu
iepriekšējos gados varēja nogaršot Ģimeņu pavāru
mačos.
Latviešu reņģēdāji arī svētku galdā ceļ izsmalcinātas reņģu uzkodas, un, iespējams, tām ir pat
lielāka piekrišana nekā dārgajiem lašiem, nēģiem
un pildītajām karpām. Vēl jo vairāk ir vērts ēst
reņģu ēdienus ikdienā, jo reņģes ir omega-3 taukskābju un selēna avots, tajās ir arī A un D vitamīns,
fosfors, kalcijs un dzelzs. No veselīguma viedokļa
labākas ir mazākas reņģes, jo tās ir jaunākas, līdz
ar to nav paguvušas no vides uzņemt tik daudz
piesārņojuma, piemēram, smagos metālus un dioksīnu. Vispopulārākā ir reņģu cepšana. Visvienkāršākais variants, protams, ir nedaudz sālītas reņģes
uzcept uz pannas karstā eļļā. Pazīstama ir arī reņģu
marinēšana. Zivju pārstrādes uzņēmumos ražo dažādi sagatavotas marinētas reņģes, tajā skaitā svaigas, bet mājās visbiežāk marinē ceptas reņģes. No
reņģēm iznāk arī pietiekami laba zupa. Veclaicīgi
pamatīgs ēdiens ir sautētas reņģes pienā. No reņģēm var gatavot arī pīrāgu pildījumu, sacepumu un
citus ēdienus. Savukārt kūpinātas reņģes noder ne
tikai kā uzkoda, bet arī kā pamatēdiens kopā ar vārītiem kartupeļiem un krējumu. Lai rokas pēc reņģu gatavošanas neostu pēc zivīm, tās vajag notīrīt
ar svaigu citronšķēlīti vai kafijas biezumiem. Pēc
mazgāšanas ieteicams ieziest ar krēmu.
Lai pieteiktu savu dalību atraktīvajos Ģimeņu
pavāru mačos, jāiepazīstas ar pavāru maču noliku-

mu (FB Reņģēdāju festivāls) un jāpiesaka sava dalība pa e-pastu salacgriva.radits@gmail.com vai
telefoniski (Marita 20211143).
Festivāla rīkotāji sola naudas balvas 150, 100
un 50 eiro attiecīgi 1., 2. un 3. vietai, kā arī sponsoru sarūpētos virtuves piederumus, sadzīves tehniku
un garšvielas. Šī gada pavāru konkursa īpatnība –
būs jāgatavo siltais ēdiens. Ja tas paliks pāri, varēs
savu meistardarbu pārdot gribētājiem. Pasākumu
finansiāli atbalsta Latvijas Zivju fonds.
Celsim godā reņģes, kā to jau darījuši sābri
igauņi, kuri 2006. gadā Zivsaimnieku savienības
izsludinātajā iedzīvotāju balsojumā par igauņu nacionālo zivi kronēja reņģi.
Sagatavoja Gints Šīmanis,
4. Reņģēdāju festivāla sabiedrisko attiecību
konsultants;
tel. 29228032
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Laura Vinogradova
salacgrīviešus
mudina lasīt skaļi
Biedrība Bibliokuģis «Krišjānis Valdemārs» šopavasar, pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam, Salacgrīvas
novada grāmatu draugiem piedāvā tikšanās ciklu Stāsts rada stāstītāju. 25. martā Salacgrīvas bibliotēkā viesojās jaunā
rakstniece Laura Vinogradova, kurai pavisam nesen iznācis trīs stāstu apkopojums
grāmatā Lāču kalns un kuru ieinteresēts
lasītājs ir iepazinis stāstu krājumā izelpas,
savukārt bērni priecājas par autores fantāzijas ceļojumiem krāšņi ilustrētajās grāmatās Snīpulītis no Snīpuļciema un Me
žapasakas. Pēdējam būs arī turpinājums,
jo Latvijā nedzīvojošā māksliniece Ieva
Ozola lūdz Lauru rakstīt vēl un vēl – tik
ļoti viņai tīk autores attieksme pret mežu,
visu dzīvo un radošo. Pati Laura atzīst, ka
no meža nevajag baidīties – tur nav tikai
ērces un čūskas. Mežs ir kaut kas dziedinošs, tādēļ autorei ļoti sāp, ka cilvēki no
tā attālinās, neprot gūt relaksējošu veldzi,
staigājot pa dabas takām.
– Bērnu grāmatas es rakstu, kad vajag
atpūsties no pieaugušo pasaules, kad meklēju gaišumu un nospiežu pie kājām ikdienu, – atzīst autore. Viņa sevi dēvē par sajūtu cilvēku. Nākusi no Kurzemes, Popes
puses, kas viņā atstājusi dziļas rētas. Pope
Laurai atņēma brāli, un šaipusē vēl arvien

ļoti grūti atgriezties. Tomēr viņa palaidusi
vaļā bailes, sākusi rakstīt, un Popes raganu prāvas liek nodrebēt, lasot Lāču kalnu.
Tas ir sava veida izlīgums ar Popi, tomēr,
atbildot uz tikšanās vadītājas Liegas Piešiņas jautājumu, vai viņa būtu beidzot gatava atgriezties no Rīgas dzimtajā pusē,
Laura nespēja tik pārliecinoši atbildēt:
– Jā, es saprotu, ka vajag atgriezties Lāču
kalnā, kas mani sauc, bet vai tagad, vai
uzreiz?”
Bērnībā Laura ļoti daudz lasījusi un tagad, strādājot Neredzīgo biedrības bibliotēkā Juglā, to dara skaļi un ik dienu. Viņas
ierunātās grāmatas ļauj cilvēkiem iztēloties pasauli, ko daudzi no viņiem tā arī
nekad nav varējuši tvert savā redzes laukā.
Autore savus stāstus lasa skaļi, iztēlojas,
kā tie skan, pārbauda ar ausi. – Radošums
manī runā kā vārds. Es neprotu zīmēt,
mani neaizrauj floristika, es rakstu it kā
skaļi. Domās vārdam ir skaņa, – atzīst autore. Viņa atzīst, ka visvieglāk ir dzīvot, ja
lietas sauc īstajos vārdos: – Interesantāk ir
rakstīt tiešāk, un tad to var arī skaļi nolasīt.
Salacgrīviešu lūgums Laurai liek vērt
vaļā Lāču kalnu un nolasīt pašai tik tuvo
fragmentu par raganu prāvām. Kad to
rakstījusi, sēdējusi kādā Rīgas Centrālās

Dzīvosim veselīgi!
Pavasaris
rosina vairāk rūpēties
par savu organismu, pārskatīt dzīvesveidu, attīrīties
no ziemas sārņiem.
Mainoties gadalaikiem, daži jūt spēka un optimisma
pieplūdumu, citus
tas ietekmē negatīvi. Martā bibliotēkā
bija skatāma izstāde
Dzīvosim veselīgi.
Tie, kuri vēlas būt
veseli, priecīgi un
laimīgi, tajā varēja
gūt informāciju un
padomus.
14. martā Ainažu
bibliotēkā viesojās
bioloģiskās saimniecības Lielkalni
saimnieki Aija un
Dainis
Paukšēni
no Ungurpils. Viņu
piemājas saimniecībā divu hektāru
platībā
iestādīts
ogulāju dārzs, kurā
un Dainis Paukšēni aicināja ainažniekus
aug netradicionāli Aina
dzīvot veselīgi
augi: zelta jāņogas,
irbenes, lielaugļu lazdas, smilt- krūmaugu. Lielu ieinteresētību
sērkšķi, melnais plūškoks, cit- izraisīja augs podofils (pēdlaronliānas, aktinīdijas, ēdamie pe), kas satur podofilotoksīnu
sausserži u.c. Aija un Dainis un sveķus. Tas spēj noārdīt aunodarbojas ar ārstniecības augu dzējus, tāpēc noder pret vēzi.
audzēšanu un pārstrādi. Iegūstot Aija rūpīgi seko jaunumiem, vāc
Pārtikas un veterinārā dienesta pieejamo informāciju un aktīvi
apliecību par ražošanu mājas iesaistās Latvijas Bioloģiskās
apstākļos, saimnieki gatavo sī- lauksaimniecības asociācijā. Tūrupus, želejas, džemus, ievārīju- ristu grupām, kas apciemo Aijas
mus, marmelādes, tējas un pār- un Daiņa saimniecību, piedāvā
dod tos vietējos tirdziņos. Lai degustēt tējas, sezonas ogas,
saglabātu visus vitamīnus, ogas sīrupus, želejas un citus gardutiek uzglabātas saldētas, pro- mus, kā arī tos iegādāties.
Paldies par brīnišķīgo degusdukcija tiek ražota no svaigām
ogām. Lai ražotu veselību stip- tāciju un iespēju iepazīties ar darinošus produktus, vitaminizētus bīgajiem produktiem, kas stipridzērienus, kas palīdzētu atvairīt na veselību!
Sanita Kānīte,
vīrusus un stiprināt veselību daAinažu bibliotēkas vadītāja
bīgā ceļā, dārzā sastādīts daudz

Jaunā rakstniece Laura Vinogradova un literāte Liega Piešiņa Salacgrīvas bibliotēkā

bibliotēkas filiālē un raudājusi – tik dziļi tverts šis personīgais pārdzīvojums un
likts uz papīra.
Šobrīd Laura raksta romānu – koncentrētu, jo viņa nespējot izvērst tik plašus skatījumus uz pasauli, kā to savulaik
darījis Andrejs Upīts Zaļajā zemē. Ikdienā šis romāns Braila rakstā stāvot viņas
acu priekšā – 45 sējumi aizņemot veselu
lielo grāmatu plauktu. – Laiku nevajag
stiept, – atzīst autore, jo arī trīs dzejas rindās var ielikt visu cilvēka mūžu.
Vienatnē apstaigājusi Hījumā salu
sābros igauņos, bet vietējie prasījuši, vai

viņai līdzi ir nazis, jo uz salas esot manīts
lācis. Tad rakstniece sapratusi, ka mūsdienās visi kļuvuši racionāli – grib redzēt un
izjust emocijas uzreiz (satikt lāci).
Pieci gadi rakstniecībā ir ļoti īss laiks
un spēcīgs L. Vinogradovas uzplaiksnījums. Viņa smej: – Tik ātri gan cilvēks
var kļūt slavens! Radošums, atvērtība, mīļums skatā un aristokrātiska elegance sejā.
Jā, L. Vinogradova spēj pārsteigt ar kaut
ko gaišu, kas tik raksturīgs šī gada lēni
plaukstošajam pavasarim.
Gints Šīmanis
Diānas Reides foto

Svētciema bibliotēkā
vērtīga tikšanās ar uztura
speciālisti
Uz aprīļa pievakares sarunām bijām uzaicinājuši uztura
speciālisti salacgrīvieti Ilzi Indriksoni-Gromovu.
Vispirms
pagatavojām zaļo kokteili no
pirmajiem pavasara zaļumiem.
Gārsa, virza, rabarberu lapa,
liepu un bērzu pumpuri, jaunās
nātres, gaiļpiešu lapas, bērzu
sulas – viss kopā sanāca viena
laba un tīkama vitamīnu bumba
jeb šķiedrvielu spridzeklis! Garšīgi! Dažiem tāds brūvējums jau
iekļauts ēdienkartē, citiem bija
pārsteidzošs jaunums.
Viešņa bija sagatavojusi
plašu un saturīgu prezentāciju, balstoties uz zinātniskiem
pētījumiem. Šodien par veselīgu dzīvesveidu tiek runāts tik
daudz, ka pat grūti ko jaunu
atrast, taču jāatgādina, ka tas
nav tikai uzturs un pārtika. Ilze
uzsvēra, ka ar to jāsaprot arī fiziskās aktivitātes, labs miegs,
dažādi profilakses pasākumi
u.c. Lai gan mēs it kā zinām,
kas ir veselīgi, tieši veselīgo
paradumu pieņemšana mums
sagādā grūtības. Par uzturu
runājot, jāatminas gan par tā
psiholoģisko un sociālo, gan
fizioloģisko nozīmi. Tā kā Ilze
ir uztura speciāliste, vairāk runājām tieši par pēdējo – uztura
fizioloģisko nozīmi. Viņa stāstīja: – Visa bēda laikam sākās ar
to, ka šodienas uzturs ir viegli
pieejams. Ja kādreiz mums bija
krietni jānopūlas, lai kaut ko
veikalā nopirktu, jo plaukti bija
tukši, tad šodien situācija krietni mainījusies. Faktiski desmitiem gadu tūkstošu laikā cilvēku

uztura paradumos ir vērojamas
lielas pārmaiņas, turpretī izmaiņas gēnos ir niecīgas. Tātad
saprotams, ka mūsdienu cilvēks
dzīvo ar uzturu, kas būtiski atšķiras no tā, kam „izveidots”
cilvēka gēnu komplekts. Šodien
esam raduši lietot pārtiku ar
augstu enerģētisko vērtību un
zemu bioloģisko vērtību – ar
nepietiekamu vitamīnu un minerālvielu daudzumu. Parasti
pārtikā ir daudz taukvielu un
cukura, kas rada aptaukošanās risku. Ne velti Latvijā pēc
2017. statistikas datiem 34,6%
pilngadīgo valsts iedzīvotāju
ir konstatēts liekais svars, bet
25,2% – aptaukošanās. Tie ir
vieni no augstākajiem rādītājiem Eiropas Savienības dalībvalstu vidū. Ilze mūs aicināja
vairāk pievērsties nevis diētām,
kas nebūt nav veselīgs uzturs,
bet gan sabalansētam uzturam.
Ar to jāsaprot daudzveidīga pārtika, kam pamatā ir produkti no
visām grupām.
Sarunās vairākkārt pieskārāmies ūdens, sāls un cukura lietošanai uzturā. Speciāliste ieteica
cepšanai nelietot vairāku augu
eļļu maisījumus, bet aizstāt to
ar olīveļļu, pavasara piknikos
nepārcept gaļu (ne tikai grilējot,
bet arī cepot augstā temperatūrā
no muskuļaudiem veidojas kaitīgo vielu grupa – heterocikliskie amīni), kā arī mazāk lietot
pusfabrikātus. Uzturā vajadzētu
iekļaut vairāk pupiņu, sezonas
dārzeņu, skābpiena un pilngraudu produktus, pašu gatavotu
majonēzi vai dažādas mērcītes.

Protams, sava vieta ierādāma arī
veselīgiem našķiem – sukādēm,
tumšajai šokolādei, riekstiem,
pilngraudu cepumiem. Plašāka diskusija izvērtās par piena
tauku ietekmi uz mūsu veselību. Mums kā lauku cilvēkiem
pagrūti saprast, kā 2,5% piens
var būt labāks par 4% pienu?
Taču Ilze aicināja pievērsties
tajā esošajam olbaltumvielu,
minerālvielu un kalcija saturam,
neaizmirstot par piena taukiem,
kas veicina holesterīna veidošanos, paaugstinot dažādu sirds
slimību risku. Lai sevi pasargātu, speciāliste ieteica izvēlēties
pienu ar zemāku tauku saturu.
Analizējām arī programmas
Skolas piens piedāvātā piena
Rasēns sastāvu.
Der ieklausīties vēl vienā
speciālistes atziņā: – Izvēloties
līdzsvarotu, adekvātu un daudzveidīgu uzturu, mēs speram
svarīgu solis ceļā uz laimīgu
un veselīgu dzīvesveidu. Ļoti
liels paldies Ilzei par saturīgo
stāstījumu, par idejām pavasara
maltītes gatavošanā, par izsmeļošajām atbildēm uz mūsu jautājumiem! Paldies arī mūsu bibliotēkas lasītājiem par kopā pavadītajām pievakares stundām!
Pavasarī dabā viss mostas un
mainās. Varbūt arī mums vairāk
der padomāt par apgalvojumu
kā mēs ēdam, tā dzīvojam…
Bibliotēkā ir pietiekami daudz
literatūras par šo tematu. Varbūt
der ieskatīties un palasīt?
Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja
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Inga Žolude Salacgrīvā
aicina lasīt Poruku

– Eju lēnīgs.
Neatskatos: Baltu vēju
nesu matos…

Saruna ar prozaiķi Ingu Žoludi Salacgrīvas bibliotēkā bija interesanta

8. aprīlī Salacgrīvas vidusskolas 11. klases skolēni atkal
devās uz Salacgrīvas pilsētas
bibliotēku, kur gaidīja tikšanās
ar rakstnieci Ingu Žoludi. Pašlaik
rakstniece ir zināma un populāra
saistībā ar grāmatu 1904. Melanholiskais valsis. Tāpēc tikšanās sākumā bija Liegas Piešiņas
saruna ar I. Žoludi tieši par šo
darbu. Interesanti ir tas, ka autore gribējusi vairāk uzzināt par
E. Dārziņu un viņa izcilo darbu Melanholiskais valsis, un tā,
rakstot grāmatu un pētot materi
ālus, viņa nonākusi līdz rakstniekam J. Porukam. Izrādās, ka tieši
ciemojoties Cēsīs pie viņa, komponists redzējis vīziju, kas vēlāk
pārtapusi ģeniālā skaņdarbā. Un
tā pēdējo gadu I. Žolude dzīvo
arī J. Poruka zīmē, pētot materiālus par viņu un viņa daiļradi.
Poruks mūsu kultūrā ir liela vērtība, bet rakstniece uzsvēra, ka
ne tikai dzeja un garstāsts Pērļu
zvejnieks, un stāsts Kauja pie
Knipskas ir vienīgie izcilie darbi. Pārējā daiļrade atstāta mazliet
novārtā, tāpēc pienācis laiks novērtēt arī citus viņa darbus.
Lai arī radošais periods J. Porukam nav bijis garš, uzrakstīts
ir daudz darbu (piemēram, gada
laikā viņš uzrakstījis 22 stāstus), kas jāceļ laukā no aizmir-

stības pūralādes. Rakstniece aicināja arī jebkuru no mums vairāk
iepazīt J. Poruka literāros darbus
un pašiem par to pārliecināties.
J. Poruks latviešu kultūrā devis
ļoti daudz. Gan viņš, gan E. Dārziņš un citi kultūras ļaudis, kuri
darbojušies gadsimtu mijā, radīja
mākslas darbus ar misijas apziņu, ka viņi ir tie, kas dod tautai
daudz jauna. Tāpēc savos darbos
J. Poruks sniedz tās zināšanas un
pieredzi, ko ieguvis, mācoties ārzemēs. Šī kultūras bagāža viņam
ir ļoti liela, lai gan iespēja studēt
bijusi vien neilgu laiku.
Pēc sarunas par citiem kultūras
ģēnijiem rakstniece dalījās pārdomās, cik liela nozīme grāmatām
ir mūsdienās, ko varam uzzināt
par cilvēku, viņa mājās aplūkojot grāmatplauktus, līdz dzirdējām viņas viedokli par mākslu,
par radīšanas procesu, par to, kā
viņai rodas savi darbi. Viņasprāt,
mākslā var atļauties visu, bet pie
viņas tēmas, par ko rakstīt, atnāk
pašas. Tāpēc, lai cik arī novatoriskai gribas būt, tāpat nākas rakstīt
tā, it kā kāds cits rakstītu ar viņas
roku. Mākslas darbs pēc uzrak
stīšanas tiek nodots publikai, sākot dzīvot savu neatkarīgu dzīvi.
I. Žolude uzskata, ka rakstniekam
noteikti ir jāpielāgojas šodienas
steidzīgajai dzīvei, tāpēc vairāk

jāpievēršas netradicionālām formām. Uz jautājumu, cik personiski ir viņas darbi, viennozīmīgas
atbildes nav. Tikai ar laika distanci var novērtēt – jā, šis darbs
ir par mani. Uz daļēji patiesiem
notikumiem balstīts stāstu krājums Mierinājums Ādama kokam.
Pašai tuvākā ir ģimenes tēma.
– Tieši ģimene mani veidojusi par
tādu cilvēku, kāda es esmu, – atzina viešņa. Protams, neiztika bez
jautājuma par to, vai rakstīt var
iemācīties. Rakstniece uzskata,
ka viennozīmīgas atbildes nav, bet
māksla ir nebeidzams mācīšanās
process, tāpēc literatūras vēsture
jāpārstrādā caur sevi, lai saprastu,
kur atrodies un kur ir tava vieta
šajā procesā.
Šī tikšanās reize bija tad, kad
skolā literatūras stundās bijām
apguvuši tēmu par J. Poruka
daiļradi, bijām noskatījušies arī
Literatūres raidījumu, kur skatījām I. Žoludes atklāsmes par
rakstnieku, tāpēc bija interesanti
par latviešu dižgariem klausīties
klātienē, gūstot vēl citu pieredzi.
Paldies Bibliokuģim, G. Šīmanim, H. I. Podziņai, L. Piešiņai
un rakstniecei I. Žoludei par jauko tikšanos!
Inta Balode,
Salacgrīvas vidusskolas latviešu
valodas skolotāja

Maijs BIBLIOTĒKĀS
Datums
Pasākums
13.V 15.00 Tikšanās ar rakstnieci un dzejnieci Janu Egli
27.V
Rīta stunda bērniem Burtu takā iesim burtus salasīt.
Maijā
Literatūras izstādes
l Māras Cielēnas brīnumu pilnā pasaule izaug šeit un tagad, veltīta bērnu rakstnieces Māras Cielēnas 65. jubilejai
l Olivereto, Florestans, Sudrabkalns – savādais, spožais, vientuļais, veltīta
dzejnieka 125. jubilejai
l Reinim Kaudzītem – aforismu meistaram un «Mērnieku laiku» līdzautoram –
180
l Vilis Lācis – visvairāk lasītais, visstiprāk nicinātais, slavinātais un noliegtais,
veltīta rakstnieka 115. jubilejai
Maijā
Literatūras izstādes
l Cilvēkam vajaga būt kā dārgam, mirdzošam akmenim; viņam nevajaga vis
pašam savas vērtības zināt, bet tikai mirdzēt. Rakstniekam Reinim Kaudzītem –
180
l Laiks ir tik īss, Ka tikai mēs paši esam īsāki. Dzejniekam, atdzejotājam Uldim
Bērziņam – 75
l “Pietiek!” saule teic. ”Mana kārta! Neblēņojies! Laid mani pie vārda!” Dzejniecei, tulkotājai Mārai Cielēnai – 65
Maijā
Izstāde-fotoekspozīcija Zutiņš murdā: tā mūsdienās runā un zvejo vienīgi
Salacgrīvas pusē! (Salacgrīvas muzeja pastāvīgās ekspozīcijas fotomateriāli par
nēģu zvejas vēsturi un tradīcijām Vidzemes jūrmalā)
Maijā
Jaunieguvumi daiļliteratūrā, nozaru literatūrā un periodikā
Maijā
Rotaļu telpā nāc un iepazīsti spēles atpūtai un radošai domai
Maijā
Ievērojamu kultūras personību dzīves jubilejas:
l literatūras izstāde Rakstniekam Jānim Klīdzējam – 105 (1914–2000) – no 6.V
l bērnu literatūras izstāde 12. maijs – Mātes diena. Novij man, māmuliņa, visu
puķu vainadziņu! – no 12.V
l literatūras izstāde Dzejniekam, atdzejotājam Uldim Bērziņam – 75 (1944) –
no 17.V

Vieta
Salacgrīvas bibliotēkā
Svētciema bibliotēkā

Svētciema bibliotēkā

Ainažu bibliotēka

Tūjas bibliotēkas&
Zinību centra zālē
Liedaga ielā 11

Aivars Ustups ar savas dzejas cienītājiem Ainažos

11. aprīlī Ainažu bibliotēkā
viesojās apbalvojuma Goda valmierietis 2018 ieguvējs, savas
pilsētas patriots, zaļās domāšanas aizstāvis, laikraksta Liesma
žurnālists, dzejnieks Aivars Ustups. Ar lielāko prieku Aivars
atsaucās braukt uz Ainažiem lasīt
savus dzejoļus, jo lielu daļu no
viņa dzejas ir iedvesmojusi jūra.
Viņš pats teica: – Ainaži un jūra
ir ne vien nedalāmi jēdzieni, bet
viens un tas pats. Aivars uz Ainažiem pirmo reizi atbraucis ar
toreiz vēl esošo mazbānīti, sievas Velgas mudināts, un iemīlējis
mazās, klusās pilsētiņas dabu un
cilvēkus. Ar lielu ieinteresētību
klausījāmies dzejnieka izjustajā
lasījumā un stāstījumā par sevi.
Jaunībā Aivars aicināts piedalīties jauno autoru semināros. Lai
gan dzejnieks Jānis Sudrabkalns
par viņu atsaucies itin labi, galvenais recenzents Valdis Lukss
jauno dzejnieku nolicis pie vietas – nav ko rakstīt par Saulcerītēm, jāraksta par traktoriem,
lemešiem. Pats dzejnieks rezumēja, ka varbūt arī tāpēc viņam
nebija sava krājuma...

Dzejoļus Aivars raksta jau
sen, bet apkopot tos krājumā mudinājusi meita Guna. Tapa Vietējais, kura atvēršanas svētki notika Valmieras Integrētajā bibliotēkā. 2018. gadā – Latvijas valsts
simtgadē – Aivars sagaidīja savu
80. jubileju un ieguva apbalvojumu Goda valmierietis 2018.
Vairākus Aivara dzejoļus var
klausīties kā dziesmas, no kuriem pazīstamākais ir valmierieša Igora Krilova komponētais
Ugunskurs Lienes Šomases izpildījumā. Arī grupas Zeļļi jaunākajā diskā trīs dziesmas ir ar Aivara
dzejas rindām.
Pasākuma noslēgumā autors
klausītājiem dāvināja krājumu
Vietējais un dalījās ar autogrāfu,
iepriecinot ainažniekus.
Paldies Aivaram par kopābūšanu! Aicinām ikvienu interesentu iegriezties Ainažu bibliotēkā
un lasīt dzejas krājumu Vietējais,
lai izbaudītu romantiskās noskaņas, kas ieskanas Aivara dzejā,
kā arī sajustu dzejnieka pārdzīvoto.
Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja

Taupi elektrību –
sargi pasauli!

Aktīvās ekopadomes meitenes
Dagnija Kuka un Estere Mihailova izvietoja mazas atgādinājuma
zīmītes pie Salacgrīvas vidusskolas gaismas slēdžiem klasēs,
gaiteņos, tualetēs un ģērbtuvēs,
kas atgādina, ka, izejot no telpas,
jāizslēdz gaisma.
Un kā ir ar tevi? Vai, izejot
no telpas, tu izslēdz gaismu? Ja
atbilde ir nē, tad saņemies un
pamēģini atcerēties to izdarīt, jo
tas taču neprasa lielu enerģiju vai
spēku. Iespējams, pēc kāda laika
pamanīsi, ka elektrības rēķins nedaudz samazinās. Taču runa nav
tikai par mazāku maksājumu mēneša beigās. Runa ir par resursu
taupīšanu, lai atstātu pēc iespējas
mazāku ietekmi uz vidi. Tas var
šķist nedaudz jocīgi un, iespējams, teiksiet: – Kas tad tur, pāris reižu neizslēdzu gaismu. Vai
tad kaut kas mainījās? Jā, varbūt
tu, sēžot mājās, to neizjūti, bet, ja
mēs katrs padomāsim par resursu
taupīšanu, tas tiešām spēs kaut
ko mainīt. Jo tikai, saliekot kopā

visus mazumiņus, veidojas kas
liels. Kad iemācīsimies izslēgt
gaismu, varēsim domāt arī par citām lietām. Vai ir nepieciešams,
ka dators visu laiku stāv ieslēgts
un tā monitors ir pastāvīgi mirdzošs? Varbūt tā vietā, lai matus
žāvētu ar fēnu, varētu ļaut tiem
žūt pašiem? Vai ir vērts darbināt
veļas mazgājamo mašīnu pāris
apģērba gabalu dēļ? Šie ir tikai
daži piemēri, kā mēs varētu taupīt elektrību.
Īpaši mūsdienās, kad globālā
sasilšana un klimata pārmaiņas
ir liela un ļoti aktuāla problēma,
mums jādara viss, kas ir mūsu
spēkos, lai samazinātu atstāto negatīvo ietekmi uz vidi, lai radītu
labāku nākotni ja ne sev, tad vismaz nākamajai paaudzei. Kaut
vai tā būtu tikai parasta gaismas
izslēgšana. Tāpēc, lūdzu, padomā par savu rīcību, jo tev ir vara
mainīt notiekošo!
Marta Antonova,
Salacgrīvas vidusskolas
ekopadomes pārstāve
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Liepupes pagasta
jauktais koris Pernigele
koncertā svinēs
115 gadu jubileju

Liepupes pagasta jauktais koris Pernigele koncertā Ar Dieviņu
saule lēca svinēs savu 115 gadu jubileju. Koncerts notiks 4. maijā
plkst. 17 Salacgrīvas kultūras namā. Kora diriģente ir Arta Zunde,
koncertā piedalīsies aktrise Zane Jančevska, soliste Katrīna Paula
Felsberga, kā arī deju kolektīvs Randa. Savu klātbūtni apsolījusi arī
eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga.
Kora vēsture iesniedzas ļoti senā pagātnē – 1904. gada 16. oktobrī
Pēteris Cimdiņš nodibināja Liepupes mūzikas un dziedāšanas biedrību ar mērķi veicināt kora dziedāšanu biedru vidū, gādāt par viņu
gara un tikumības izglītību un dot tiem iespēju pavadīt brīvo laiku
patīkami un noderīgi. 1910. gadā Liepupes dziedāšanas biedrības
koris ar 19 dziedātājiem piedalījās V Vispārējos latviešu dziesmu
svētkos. Kara laikā kora darbība pārtrūka, bet 1946. gadā to atjaunoja Pēteris Arvīds Bērziņš. Liepupes kori diriģējuši Arnolds Skride,
Jānis Garančs, Roberts Liepiņš, Egils Ķepītis.
1998. gada Dziesmu svētkos koris nepiedalījās, bet aktīvi savu
darbību atjaunoja 1999. gadā diriģentes A. Zundes un kormeistares
Solveigas Bokas vadībā, pieņemot arī seno Liepupes vārdu Pernigele. Turpmāk koris piedalījies visos Dziesmu svētkos, kļūstot par
labāko Limbažu apriņķī. 2018. gadā Pernigele izcīnīja tiesības piedalīties XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku pusfinālā Rīgā.
Koris piedalījies starptautiskos konkursos, tā dziedātāju balsis skanējušas 55. Austrālijas latviešu kultūras dienās.
Korī Pernigele dzied astoņas ģimenes, vecākajai dziedātājai ir
78 gadi, bet jaunākajai – tikai 11. Korim ir skaistas tradīcijas, piemēram, 11. novembrī dziedāt Rīgā pie Brīvības pieminekļa, 18. novembrī vienmēr būt kopā koncertā Liepupes tautas namā.
Jubilejas koncerts Ar Dieviņu saule lēca būs Pernigeles mazie
dziesmu svētki, kurā tiks izdziedāts mīļākais no šajos gados sakrātā
repertuāra – gan oriģināldziesmas, gan tautasdziesmu apdares.
Arta Zunde
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Deju kolektīvu skatē

Liepupes vidējās paaudzes deju kolektīvs Ulubele

Amatierteātru svētki
Liepupes Birzgaiļos

Skatē Limbažos dejo jaunieši – Liepupīte

6. aprīlī Limbaži bija piepildīti
smaidīgiem un mazliet satrauktiem ļaudīm, jo pilsētā notika
Limbažu deju apriņķa kolektīvu
skate.
Noskatījos visu kolektīvu
priekšnesumus, tomēr visvairāk
līdzi jutu savējiem – jauniešu
deju kolektīvam Liepupīte un
Amatierteātru režisori atpūtas brīdī Liepupes Birzgaiļos

13. aprīlī atpūtas kompleksā
Birzgaiļi notika otrais amatierteātru draudzības vakars, kurā
piedalījās trupas no tuvākas un
tālākas apkārtnes.
Pasākumu atklāja un vadīja
Liepupes amatierteātra Vāgūzis
režisore Inese Broka un šīs trupas
aktieris Aivars Stafeckis. Sveicot
teātra spēlētājus, skatītājus un
draugus teātra vakarā Dēļ skaistām sievietēm ir dzīvot vērts!,
Inese un Aivars iepazīstināja ar
amatierteātriem un to režisoriem.
Liepupes teātra svētkos piedalījās Ainažu amatierteātris, režisore Madara Oga-Timofejeva, Salacgrīvas teātra studija Visa veida
versijas, režisore Inese Jerāne,
Saulkrastu amatierteātris Vīri
ģērbjas, režisore Vija Skudra,
Carnikavas novada amatierteātris
Nagla, režisors Zigurds Neimanis, Penkules amatierteātris Dailes, režisors Normunds Smiltnieks, Brocēnu amatierteātris,
režisore Zanda Strogonova un
Liepupes amatierteātris Vāgūzis,
režisore I. Broka.

Uzrunājot klātesošos, Inese
atklāja nelielu viltību un noslēpumu – rakstot ielūgumus,
viņa nav pieminējusi svarīgu
lietu, ka šajā vakarā būs kvalifikācijas kursu nodarbība.
– Esiet gatavi, ka nebūs viegli.
Būs visdažādāko veidu grupu
darbi, meistarklases dejošanā,
aktiermeistarības pilnveidošanā
un paaugstināšanā, smieklu jogas elementi un vēl, un vēl… Bet
labā ziņa ir tā, ka beigās – kā visos kursos – jūs saņemsiet sertifikātu, – viņa stāstīja.
Amatierteātru svētku vakaru
atklāja Vāgūzis ar izrādi Trīs resnītes, un šim priekšnesumam sekoja pārējo teātra trupu izrādes.
Vakars bija atraktīvs, smieklu un
pozitīvu emociju bagāts, jo dalībnieki ne tikai spēlēja teātri, skatījās un klausījās, bet arī izdejojās
kopā ar Mārci Kalniņu.
Paldies atpūtas kompleksa
saimniecei Lijai Jokstei, Salac
grīvas novada domei un amatierteātriem par jauko vakaru.
Ilga Tiesnese

vidējās paaudzes deju kolektīvam Ulubele. Ir prieks skatīties
uz skaistajiem tautastērpiem, kas
Salacgrīvas novada dejotājiem
ir īpaši krāšņi. Prieks par staltajiem Ulubeles vīriem un skaistajām Ulubeles sievām. Paldies
viņiem, kas nenogurstoši ir strādājuši mēģinājumos. Paldies par

darbu deju kolektīvu vadītājam
Jānim Trezunam un koncertmeistarei Sandrai Budevičai, paldies
pašvaldībai un uzņēmējai Lijai
Jokstei par atbalstu. Liepupīte ieguva 2. pakāpi, Ulubele – 1. pakāpi.
Arta Zunde

Akustiskās mūzikas festivāls
Sudraba kaija

Liepupē šogad jau astoto
reizi notiek akustiskās mūzikas festivāls Sudraba kaija. To rīko Liepupes tautas
nams sadarbībā ar Salacgrīvas novada domi un Latvijas
Nacionālo kultūras centru.
Festivāla ideja – akustiskās
muzicēšanas stila popularizēšana un saglabāšana cauri laikiem, atgriežoties pie
dabiskā. Festivāls Sudraba
kaija ir pirmais un pagaidām vienīgais Latvijā un
Baltijā, kas pulcē dažādu mūzikas žanru kolektīvus
no folkloras kopām līdz džeza un alternatīvā roka
grupām, kuras var, prot un vēlas muzicēt akustiski. Festivāla patrons ir pazīstamais komponists un
mūziķis Valts Pūce.
Šogad festivāla laikā 11. maijā Liepupes tautas namā norisināsies akustisko grupu konkurss.
Ar nolikumu var iepazīties Salacgrīvas novada
mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Pasākumi/
konkurss. Balvu fonds – 1000 eiro. Turklāt kāda

no tautas mūzikas grupām iegūs
tiesības ierakstam profesionālā
skaņu ierakstu studijā, ko atbalsta Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Speciālā balva populārās mūzikas grupām – iespēja
uzstāties uz Positivus skatuves.
Festivāla laikā notiks jau
par tradīciju kļuvušie akustiskās mūzikas koncerti – pirmais
no tiem bija jau 24. aprīlī, kad
uzstājās ekoloģiskās mūzikas
grupa Ducele. Džeza mūzikas vakars būs 1. maijā
plkst. 19 – Jolanta Gulbe-Paškeviča (balss), Deniss
Paškevičs (flauta, saksofons), Kristaps Vanadziņš
(klavieres), Rūdolfs Dankfelds (sitaminstrumenti).
Ieeja 7 eiro. Tikšanās mūzikā 8. maijā plkst. 19  –
Intars Busulis (balss), Kārlis Lācis (klavieres),
Kaspars Zemītis (ģitāra), Edvīns Ozols (bass),
Kaspars Grigalis (sitaminstrumenti). Ieeja 20 eiro.
Arta Zunde,
Liepupes tautas nama kultūras darba vadītāja
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Sveicam Adrianu
Ginteru!
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Erasmus+ projekta
aktivitātes Liepupes
pamatskolā

Liepupes pamatskolas skolotājas Arta Rubeze (no kreisās), Rita Gulbe,
Baiba Mantiņa un Solveiga Boka Itālijā
Nacionālās skaļās lasīšanas sacensību finālisti. Viņu vidū arī 3. vietas ieguvējs salacgrīvietis Adrians Ginters

20. martā Limbažu Galvenās
bibliotēkas Bērnu literatūras centrā pulcējās 10 Limbažu reģiona
skolu finālistu, lai piedalītos Nacionālās skaļās lasīšanas sacensību reģionālajā finālā. Varam būt
priecīgi, ka Salacgrīvas vidusskolas 5.a klases audzēknis Adrians
Ginters godam pārstāvēja mūsu
skolu un ar savu erudīciju, kā
arī aktiermākslu pierādīja, ka arī
gudras un biezas grāmatas spēj
aizraut skolēnus jau bērnībā, ja
tikai ir vēlme uzzināt daudz interesanta un aizraujoša.
Visi esam dzirdējuši par Ha-

riju Poteru (grāmatas autore
Dž. K. Roulinga) un skatījušies
filmas. Adrians piecu mēnešu
laikā izlasījis septiņas grāmatas
un noskatījies visas filmas angļu
valodā. Jāpiebilst, ka 5.a klasē
ir vairāki skolēni, kuri lasa grāmatas par Hariju Poteru… Tik
nopietnas un biezas grāmatas
mūsdienās lasa retais! Adrianu
atbalstīja klasesbiedrenes Mare
Malvīne Īstenā un Madara Me
tuse.
1. vietu šajās sacensībās ieguva un uz lielo finālu Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā brauks

Limbažu sākumskolas skolniece Rebeka Zandte. 2. vietu godam izcīnīja Adrians Straume no
Umurgas.
Piedaloties šajā pasākumā,
visi ir ieguvēji, jo katram bija
jāatrod sava grāmata, jāizvēlas
īstais fragments, ko lasīt priekšā
citiem dalībniekiem, jāprot prezentēt grāmatu. Tādā veidā tiek
pilnveidota lasītprasme un māka
izvēlēties literatūru skaļai lasīšanai. Tiksimies rudenī!
Valentīna Kalniņa,
Salacgrīvas vidusskolas
bibliotekāre

Tad, bērni, mēs steigsim
uz ziedošām pļavām
un gavilēm savām ziedoni sveiksim!

Mazie ainažnieki viesojas bibliotēkā

26. martā Ainažu bibliotēku
apmeklēja bērnudārza Randa vecākās grupas audzēkņi un audzinātājas. Mazie ķipari iepazinās
ar izcilo latviešu dzejnieku un
rakstnieku Vili Plūdoni, kuram
martā atzīmējām 145. dzimšanas
dienu. Kopīgi lasījām fragmentus
no grāmatas Lapsiņa Kūmiņa un

vilks Znotiņš, kurā iepazinām lapsu viltnieci un vilku vientiesi. Par
pavasara atnākšanu un pavasara
paudējiņiem pūpoliņiem lasījām
grāmatā Dzejoļi bērniem. Iepazināmies ar mākslinieces Agijas
Stakas ilustrācijām grāmatā Zaķīšu pirtiņa, kuras attēlo V. Pļudoņa
pašu jaukāko un zināmāko dzejo-

līti bērniem. Lielu jautrību sagādāja tā pārvēršana spēlē. Bērni ar
kustībām attēloja zaķīšus, kas pirtī
peras un pēc tam mūk no sunīša
strupausīša. Kad visi bija izdraiskojušies, ķērāmies pie olu rotāšanas, jo sākām gaidīt Lieldienas.
Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja

2018. gada 1. septembrī Liep
upes pamatskolā sākās Erasmus+
pamatdarbības KA229- skolu
apmaiņas partnerības projekts
ACC FULL STEAM AHEAD.
Tas turpināsies līdz 2020. gada
31. augustam. Projekta pamatā
ir māksla, radošums, kodēšanaprogrammēšama un iekļautie
mācību priekšmeti: dabaszinības,
fizika, matemātika, inženierzinātne, tehnoloģijas, māksla, kas
saistīti ar angļu valodu.
Projektā piedalās pedagogi no
sešām valstīm – Polijas, Grieķijas, Portugāles, Itālijas, Turcijas
un mēs, Liepupes pamatskola
no Latvijas. Projektā ir plānotas
sešas mobilitātes – pa vienai vizītei katrā valstī, kurā piedalās
četri pedagogi. Vizīšu starplaikos
pedagogi kopā ar bērniem veic
projekta uzdevumus.
No 12. līdz 16. novembrim
uz pirmo mobilitāti – vizīti Polijā, Volominas (Wołomin) skolā SP7 – devās mūsu skolotājas
Baiba Mantiņa, Rita Gulbe, Iveta
Matīsa un Marika Skuja. Iepazināmies ar Polijas izglītības sistēmu, apmeklējām skolu, kurā
vērojām stundas, tehnoloģiju
izmantošanu, iepazināmies ar
poļu kultūru un mākslu, noskatījāmies skolēnu iestudēto ludziņu
Zelta pīle. Bija iespēja viesoties poļu ģimenēs un iepazīties
ar viņu nacionālo virtuvi. Bija
tikšanās pilsētas domē, apmeklējām Varšavu – iepazināmies
ar tās kultūrvēsturisko mantojumu, Kopernika zinātnes centru,
Marijas Sklodovskas-Kirī muzeju, slavenā mūziķa Friderika
Šopēna dzimto vietu Želazovu
Volu. Vizītes laikā notika visu
sešu valstu projekta koordinatoru sanāksme. Tajā tika izvērtēta
projekta darbība un ieguvumi
pirmajos divos mēnešos skolās
pirms pirmās vizītes – logo un
kalendāra izveidošana Pixel Art
tehnikā. Atziņa – skolēniem, sadarbojoties ar pedagogiem, izdevies paveikt brīnišķīgu darbu. Ir
iegūtas jaunas zināšanas un prasmes. Gatavojoties Ziemassvētkiem un Jaungadam, skolēni gatavoja apsveikumus un nosūtīja
draugiem projekta dalībvalstīs.
No 25. līdz 29. martam otrā
mobilitāte notika Itālijā - Ruvo di
Puglia skolā 20 Circolo Didattico
San Giovanni Bosco. Vizītē devās pamatskolas skolotājas Arta
Rubeze, B. Mantiņa, R. Gulbe
un Solveiga Boka. Pirms vizītes,
sadarbojoties dažādu priekšmetu

skolotājiem, skolēni darināja lelles latviešu tautas pasakai Sprīdītis, ko izveidos kā multfilmu
un nodos vērtēšanai nākamās
vizītes laikā Portugālē. Iepazināmies ar Itālijas izglītības sistēmu,
apmeklējām sadarbības skolu,
kas izvietota vairākās atsevišķās
ēkās pilsētā, vērojām stundas sākumskolas klasēs, tehnoloģiju
izmantošanu, programmēšanas
elementu izmantošanu mācību
procesā. Bija iespēja pavērot,
kā tiek sasaistīti dažādi mācību
priekšmeti, piemēram, literatūra,
angļu valoda, matemātika, vizuālā māksla un rokdarbi. Interesi
saistīja tas, ka stundas bez starpbrīžiem rit vismaz 2–2,5 stundu
garumā. Visi delegāti kopā ar itāļu bērniem izspēlēja kodēšanasprogrammēšanas spēli. Piedalījāmies didaktiskās spēles izveidē ar
LED lampu, vara vadu, bateriju
izmantošanu. Iepazināmies ar itāļu kultūru un mākslu, apmeklējot
ievērojamākās vietas pilsētiņā un
arī Matērā – 2019. gada kultūras
galvaspilsētā. Apskatījām Castel
del Monte un Jatta arheoloģijas
muzeju. Noskatījāmies skolēnu
iestudēto ludziņu Talus. Piedalījāmies koncertā, kurā atskaņoja
visu projekta dalībvalstu populāro mūziku, piedalījāmies Cavatelli izaicinājumā, kura laikā mācījāmies gatavot itāļu iecienītāko
pastu.
Abu vizīšu laikā apmeklējām
šo pilsētu domes, tikāmies ar izglītības darba un pašvaldību vadītājiem, kā arī prezentējām savu
valsti, novadu un skolu.
Katras vizītes noslēgumā tās
dalībnieki kā apliecinājumu par
piedalīšanos Erasmus+ projektā
saņem sertifikātus.
Baiba Mantiņa,
Erasmus+ projekta koordinatore
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Kā uzņemt savu
filmu?

21. martā Salacgrīvas vidusskolā ciemojās režisors Armands
Ekštets, kurš ilgus gadus guvis
pieredzi, strādājot ar dažādiem
TV industrijas produktiem, veidojot TV raidījumus un seriālus
dažādām mērķgrupām. Zināmākais seriāls, ko veidojis režisors,
ir Sirdsmīļā Monika.
Šajā reizē režisors darbojās
ar 4.–9. klases jauniešiem, kopā
meklējot radošas idejas, mācot
uzrakstīt vienkāršu scenāriju,
veidot kadra plānu, atlasīt aktierus un likt tiem darboties. Un tad
to visu filmēja – ar vienkāršu telefonu.
Pateicoties straujajai informa-

tīvo tehnoloģiju attīstībai, katram
no mums šodien ir iespējams uzņemt savu filmu. Mums visiem
pieejami jaunākās paaudzes telefoni, kas pietiekami labā kvalitātē uzņem jebkuru video. Ir
nepieciešams tikai radīt kvalitatīvu saturu. Praktiskajā nodarbībā
režisors A. Ekštets stāstīja, rādīja
un iesaistīja jaunos filmētgribētājus praktiskā darba procesā.
Nodarbības tapa sadarbībā ar
iniciatīvas Latvijas skolas soma
atbalstu.
Iveta Kupča,
direktora vietniece izglītības
jomā

Praktiskā nodarbība kopā ar režisoru Armandu Ekštetu

Carnikavas skolēnu
pieredzes apmaiņas vizīte
Salacgrīvas vidusskolā

Carnikavas skolēni veiksmīgi tika galā ar uzdotajiem uzdevumiem

Kādudien elektroniskajā pastā
parādījās interesants e-pasts. Atklājās, ka Carnikavas skolas ekopadomes skolēni vēlas uzzināt
par ostu un zvejniecības ietekmi
uz Salacgrīvas apkaimi. Pēc nelielas apspriešanās tika norunāta
tikšanās. Lai sniegtu skolēniem
labāko pieredzi, tika sarunāti zinoši speciālisti, kuri varētu precīzāk pastāstīt par ostu darbību un
zvejniecību Salacgrīvā.
Tā nu 11. aprīlī mūsu skolā
ieradās 10 Carnikavas audzēkņi
skolotājas Zaigas Mucenieces
vadībā. Sākumā viņi iepazina Salacgrīvas vidusskolu un izspēlēja
spēli No mola līdz molam. Tajā
bija iespējams iepazīties ar Salacgrīvas novadā esošajiem moliem, zivīm, randu pļavu augiem
un putniem. Paldies skolotājai
Intai Somai, kura mūs nodrošināja ar šo spēli! Pēc nelielas kafijas pauzes un mūsu jūras krasta
erozijas apskates devāmies uz
uzņēmumu Kapteiņu osta. Skolēni bija nedaudz pārsteigti, ostas
vietā redzot viesnīcas un res-

torāna kompleksu. Apskatījuši
viesnīcas numuriņus, restorānu,
namiņus un tā saucamo muzeja
māju, jaunieši bija gatavi doties
tālāk uz SIA Baņķis, kur Guntis
Bergs pastāstīja par zivju apstrādi pārvadāšanai un zvejošanu ar
kuģiem, kas pagaidām Kuivižu
ostā ir divi. Diemžēl pašus kuģus
neizdevās apskatīt, jo tie bija devušies jūrā.
Zivju aromātu nobaudījuši,
skolēni devās uz dienas pēdējo
pieturpunktu – tikšanos ar An
dri Skuju. Andris savus ciemiņus
pārsteidza, pasakot, ka būs jāvāra
zivju zupa. Daudziem seja sašķiebās un atskanēja klusi lūdzu
nē!, bet, redzot galarezultātu un
nogaršojot pirmo karoti, visas
bļodiņas tika iztukšotas. Daži
zēni gāja pat pēc papildporcijas.
Kamēr zupa vārījās, Andris laipni pastāstīja par zvejas vēsturi,
dažādiem zivju veidiem un to,
ar kādām grūtībām var saskarties
zvejas laikā. Jaunieši vēl paspēja
uzkāpt Kuivižos uzceltajā skatu tornī. Pašā pasākuma noslē-

gumā Andris uzdziedāja vienu
lustīgu dziesmu un salacgrīvieši
pasniedza Carnikavas skolēniem
nelielus pašu veidotus un videi
draudzīgus atslēgu piekariņus kā
piemiņu no šī pasākuma.
Carnikavas bērniem patika
Salacgrīvas skola, tās plašumi,
apgleznotie gaiteņi, ūdens un kafijas automāti, lielais stadions pie
skolas. Mums paveicies ar vidi
ap skolu, jo tuvu ir gan mežs, gan
jūra. Daži jokojoties apsvēra pat
domu mainīt skolu. Paldies visiem, kuri piedalījās ciemiņu sagaidīšanā! Īpašs paldies skolotājai Laimdotai Pelšei par maršruta
izveidi, skolotājai Intai Ciršai par
kafijas pauzes nodrošināšanu un
meitenēm, kuras palīdzēja ciemiņu uzņemšanā, – Līvai Grētai
Sīlītei, Līgai Mališevai, Patrīcijai
Altenburgai, Samantai Ciganskai
un Elfai Kivliņai. Paldies viesiem par skaisto dienu un – uz
drīzu tikšanos Carnikavā!
Marta Antonova,
ekopadomes prezidente

Novada pirmsskolas
gatavojas kompetenču
pieejas ieviešanai
Salacgrīvas novada pirmsskolas skolotājas 3. aprīlī tikās
pirmsskolas izglītības iestādē
Vilnītis, lai metodiskās apvienības seminārā pārrunātu jau
paveikto kompetenču pieejas
ieviešanā un uzzinātu jaunākās
aktualitātes. Ar gandarījumu jāatzīst, ka pēdējo divu gadu laikā
paveikts daudz, lai sagatavotos
jaunās pieejas ieviešanai pirmsskolās ar 2019. gada 1. septembri, kā noteikts likumā.
Pašas skolotājas atzīst, ka izmainīta mācību vide – grupās iekārtoti dažādi mācību centri, mācību telpās atspoguļojas apgūstamais temats, jo bērniem pieejamā vietā atrodas tēmai atbilstošie mācību materiāli. Iekārtotas
runājošās sienas, kas atspoguļo
bērnu dzīvi bērnudārzā. Izmainīta darba organizācijas forma
no frontālās nodarbības, kur
skolotāja vienlaikus strādāja ar
20–23 bērniem, uz nodarbībām
centros pa mazākām 4–5 bērnu
apakšgrupām. Katrai iepriekš
sagatavots atšķirīgs mācību uzdevums. Skolotājs parasti darbojas ar vienu no apakšgrupām,
lai sniegtu jaunas zināšanas un
prasmes, pārējos centros bērni
paši vada savu mācīšanos, pēta,
sarunājas, diskutē, mācās novērtēt arī sevi, jo jaunajā pieejā ir
aktuāla vērtēšana kā mācīšanās.
Ir pārdomāta sistēma, kā organizēt bērnu mācīšanos centros, lai
mēneša laikā visi bērni būtu apguvuši plānotos uzdevumus.
Skolotājas rūpīgi iepazinušās ar jaunajām pirmsskolas
izglītības vadlīnijām, kur skaidri norādīti sasniedzamie rezultāti, kas bērniem apgūstami
1,5–6 gadu vecumā. Daudzviet
grupās jaunos sasniedzamos rezultātus skolotājas izvietojušas
pie sava rakstāmgalda, pie sienas, lai ik mirkli varētu ieskatīties, plānojot savu ikdienas darbu.
Semināra gaitā tika piedāvāta
prezentācija Kompetenču pieejas
ieviešanas īpatnības, uzsvaru
maiņa, kurā apkopota aktuālā informācija par izmaiņām mācību
jomu pasniegšanas kārtībā. Mācību priekšmetu nosaukumi būs
vienoti visā izglītības sistēmā no
1,5 gadu vecuma līdz vidusskolas 12. klasei. Tie būs septiņi:
valodas mācību joma, sociālā un

pilsoniskā mācību joma, matemātikas mācību joma, dabaszinību mācību joma, tehnoloģiju
mācību joma, kultūras izpratnes
un pašizpausmes mākslā mācību
joma, fiziskās aktivitātes un veselības mācību joma.
Līdz ar priekšmeta nosaukuma maiņu mainīsies arī pieeja
satura pasniegšanai. Dabaszinības pirmsskolā saistīsies ar pētniecisko prasmju apguvi, kas būs
nozīmīgas visos turpmākajos izglītības posmos. Sociālās un pilsoniskās mācību jomas uzsvars
būs saistīts ar bērnu līdzdalību
ikdienas norisēs, kas balstīsies
uz pašu bērnu pieredzi, ar piederības sajūtas veidošanu savai ģimenei, bērnudārzam, savai pilsētai, kas būs pamatā pilsoniskajai
audzināšanai. Matemātikas apguvē būs aktualizēts praktiskais
pielietojums dzīvē, matemātika
būs kā līdzeklis citu priekšmetu apguvei. Fiziskās aktivitātes
un veselības jomā vairs nebūs
paredzēti sasniedzamie normatīvi. Ikdienas organizētās fiziskās
aktivitātes būs kā līdzeklis bērnu
labai pašsajūtai, kustību priekam
un ar drošību saistītām aktivitātēm. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mācību jomā uzsvars
būs uz bērnu emocionālās pasaules veidošanos, uz prasmi baudīt
mūziku un mākslu, emocionāli
uz to reaģēt, izpausties, radoši
darbojoties pašiem, sacerot savas dziesmas, dejas, radot savus
mākslas darbus, spēlējot teātri,
rotājot telpas, gatavojot dekorācijas un tērpus savam tēlam,
daloties savā radīšanas priekā ar
citiem.
Priekšā daudz nozīmīgu darbu. Skolotājiem jāturpina mācīties strādāt komandā, pilnveidot
savu pieredzi, lai kompetenču
pieeju īstenotu pēc iespējas kvalitatīvi un ar dziļu izpratni. Jau
šobrīd ieviestās pārmaiņas un atklātajās nodarbībās vērotais parāda, ka esam uz pareizā ceļa, –
mācību procesā parādījies bērnu
prieks, aizrautība, jo daudzveidīgo prasmju apguvē, kas ir pirmsskolas izglītības pamatu pamats,
tiek ņemta vērā bērna pieredze
un intereses. Un tas ir pats bū
tiskākais.
Ligita Dambe,
PII «Vilnītis» vadītājas vietniece
izglītības jomā
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Salacgrīvas vidusskolas SMU piedalās Latvijas
skolēnu mācību uzņēmumu pasākumos

16. martā Alojas Ausekļa vidusskolas
sporta hallē notika Alojas novada Uzņēmēju diena. Tās laikā noritēja arī skolēnu
mācību uzņēmumu (SMU) reģionālais pasākums Cits bazārs, kurā piedalījās vairāk
nekā 20 SMU no dažādām Latvijas vietām.
Jauniešiem tā bija lieliska iespēja būt starp
lielajiem uzņēmumiem, kas prezentēja un
pārdeva savu produkciju, jo viņi varēja mācīties, gūt pieredzi un reklamēt savu uzņēmumu un produktu.
Sava SMU TRIOMEL veikumu izrādīja arī Salacgrīvas vidusskolas 11. klases
skolnieces Elīna Gertnere, Monta Mieze
un Linda Ivanova. Skolnieces no auduma
šuj maisiņus, kas paredzēti augļu, dārzeņu
u.tml. sveramu produktu iegādei, piedāvājot klientiem alternatīvu plastmasas maisiņiem, kā arī domāt zaļi un saudzēt dabu.
Meitenes arī gatavo interjera preces un suvenīrus no koka, kas ir dabai draudzīgi un
ekoloģiski. TRIOMEL reģionālajā pasākumā Cits bazārs saņēma pateicības rakstu un
apbalvojumu nominācijā Ekoloģiskākais
uzņēmums.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) projektā Inovāciju motivācijas
programmas organizācija Junior Achieve
ment Latvia (JA Latvia) katru gadu ziemā un pavasarī Rīgā, tirdzniecības centrā
Domina Shopping rīko skolēnu mācību
uzņēmumu pasākumu Cits bazārs. Tajā ar
savām biznesa idejām un radīto produkciju

Salacgrīvas vidusskolas 7.a klases skolnieces Nellija Zvejniece
un Rūta Lūse ar savu skolēnu mācību uzņēmumu RūLNeZ
radošums bazārā tirdzniecības centrā Domina Shopping
Salacgrīvas vidusskolas 11. klases skolnieces Elīna Gertnere,
Monta Mieze un Linda Ivanova ar savu SMU TRIOMEL Alojas
novada Uzņēmēju dienā

apmeklētājus iepazīstina skolēni no visas
Latvijas. Pavasara pasākumā iespējai tirgoties pieteicās vairāk nekā 400 skolēnu
mācību uzņēmumu, bet piedalīties varēja
tikai 270 uzņēmumu – labāko biznesa ideju
autori. Kopumā ar savām biznesa idejām
un radīto produkciju klātesošos iepazīstināja 800 skolēnu no visas Latvijas, tostarp

Saulgrieži Salacgrīvas
vidusskolā

Salacgrīvas vidusskolas 7.a klases skolnieces Nellija Zvejniece un Rūta Lūse ar
savu skolēnu mācību uzņēmumu RūLNeZ
radošums, kas šāda mēroga pasākumā piedalījās jau otro reizi. Skolniecēm tā bija ļoti
vērtīga pieredze – pārdošanas stendus un
uzņēmēju spējas pārdot savu produktu, piesaistīt klientus, vērtēja ne tikai apmeklētāji,

bet arī žūrija – pieredzējuši profesionāļi,
uzņēmēju un akadēmisko spēku komanda.
Pasākuma laikā jaunajiem uzņēmējiem bija
iespēja saņemt konsultācijas tirgvedībā, finanšu plānošanā, produktu attīstīšanā.
Inga Čekaļina,
Salacgrīvas vidusskolas SMU konsultante

Sporto visa klase 5. sezona 3. klasēm

Salacgrīvas vidusskolā projekts Sporto
visa klase iegūst arvien lielāku cieņu un
popularitāti. Projekta 5. sezonā – šogad –
pirmo reizi piedalās arī 3.a klase. Skolotāju Jolantas Jirgensones un Sandras Bērziņas pavadībā skolēni čakli sporto un trenējas katru dienu. Liels paldies 3.a klases
skolēnu vecākiem par atbalstu!
20. martā 3.a klases skolēni pirmo reizi
devās uz projekta 1. kārtas stafešu sacensībām, kas notika Olimpiskā centra Limbaži
sporta hallē. 3.a klasei savā grupā bija jāsacenšas ar sešām klasēm. Uzrādot labus
rezultātus pirmajās četrās stafetēs, ko viņi
veica bez kļūdām un soda punktiem, vien
nedaudz kļūdoties 5. stafetē, Salacgrīvas
vidusskolas 3.a klase ieguva 2. vietu!

Kausa izcīņa tiek rīkota ar mērķi iegūt
objektīvus datus un novērtēt projektā Sporto visa klase iesaistīto skolēnu sekmes,
praktiskās iemaņas dažādās sporta aktivitātēs un zināšanas par Olimpisko kustību.
Projektu organizē LOK sadarbībā ar
«Olimpisko Solidaritāti», pašvaldībām un
Latvijas Futbola federāciju, to atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija, LOK ģenerālsponsors «Latvijas Mobilais Telefons»,
LOK partneris «LDz Cargo» un sporta
preču veikalu tīkls «Sportland».
Paldies sporta skolotājai Sandrai Bērziņai, 3.a klases audzinātājai Jolantai Jirgensonei un skolēnu vecākiem.
Iveta Kupča,
direktora vietniece izglītības jomā

Aicinām izmantot Salacgrīvas novada
bibliotēkās pieejamos pakalpojumus
Salacgrīvas novada bibliotēkā (SNB), Ainažu bibliotēkā (AB), Korģenes bibliotēkā (KB),
Liepupes bibliotēkā (LB), Svētciema bibliotēkā (SB), Tūjas bibliotēkā (TB)

Bērni ripina svētku oliņas

21. marts Salacgrīvas vidusskolas sākumskolā bija nedaudz neierastāks kā parasti. To, ka todien sākas pavasaris un ir
pavasara saulgrieži, zināja visi, taču, kad
bija jākrāso olas, tās jāripina, jāšūpojas un
jādzied tautasdziesmas kā Lieldienās, tas
likās neparasti, jo tās šogad atzīmēsim tikai aprīlī.
Pavasara saulgriežus svin ar nodomu,
lai uzņemtu enerģiju, rastu spēku un harmoniju. To darījām arī mēs, jo šo dienu
kopā ar mums svinēja folkloras kopas Zēģelīte draugi no Igaunijas. Atklājām svētkus ar apli un šūpošanos – vispirms šūpinājām skolas direktori, tad lūdzām šūpolēs
igauņu skolēnu skolotāju.
Pavasaris atmodina dabu un cilvēkus
no ziemas guļas. Saulgriežu diena simbolizē ilgi gaidītā siltā gadalaika sākumu,
kad ziema pilnībā atkāpjas pavasara priekšā. Mēs kurinājām ugunskuru, ziedojām
ugunij labības graudus, pērnos Jāņu vainagus un ziedu pušķus. Pavasara saulgriežus
svinējām ar priecīgām dziesmām, rotaļām,
slavinājām Sauli un veicām dažādus rituālus. Kad svētku olas bija izripinātas un

savāktas, podi sasisti, spēles izspēlētas,
bija klāt laiks saviesīgajai tāsdienas daļai.
Uz koncertu mūs aicināja igauņu skolēnu
folkloras kopa, kas skandēja putnu sasaukšanās dziesmas un ar dūdu skaņām aicināja latviešus kopīgās rotaļās.
Šajā dienā katrs var izmantot Saules
spēcīgo enerģētiku, piesaistot savai dzīvei
veiksmi, panākumus un mīlestību. Todien
vēl noteikti iespējami brīnumi – galvenais
ir tiem ticēt. Piesaistīt vēlamo ar domu
spēku nav grūti, ja tici saviem spēkiem.
Paldies Zēģelītes vadītājai Zentai Mennikai un viņas audzēkņiem! Paldies sākumskolas MK vadītājai Vinetai Dancei
un 3.b klasei, floristikas skolotājai Dacei
Kašai un 4.c klasei par pavasarīgo dāvaniņu pagatavošanu igauņu skolēniem un
skolotājiem. Paldies skolas saimniekam
Ojāram Kļaviņam par šūpoļu kārumiņu.
Un paldies visiem pārējiem, kuri piedalījās, atbalstīja un priecājās kopā.
Iveta Kupča,
direktora vietniece izglītības jomā

Bibliotēkas pakalpojumi
Mērvienība
Cena EUR (bez PVN)
Lasītāju apkalpošana
Starpbibliotēku abonementa izmantošana (SNB) 1 izpildīts pieprasījums
0,22
Izdruka no datora A4 formātā:
Melnbalta, teksts (SNB. AB. KB. LB. SB. TB)
1 lpp.
0,07
Melnbalta, attēls (SNB. AB. KB. LB. SB. TB)
1 lpp.
0,14
Krāsaina, teksts (SNB. AB. KB. SB. TB)
1 lpp.
0,65
Krāsaina, attēls (SNB. AB. KB. SB. TB)
1 lpp.
0,90
Kopēšana A4 formātā:
Melnbalta, teksts (SNB. AB. KB. LB. SB. TB)
1 lpp.
0,07
Melnbalta, attēls (SNB. AB. KB. LB. SB. TB)
1 lpp.
0,14
Krāsaina, teksts (SNB. AB. KB. SB. TB)
1 lpp.
0,65
Krāsaina, attēls (SNB. AB. KB. SB. TB)
1 lpp.
0,90
Izdruka no datora A3 formātā:
Melnbalta, teksts (SNB. KB. TB)
1 lpp.
0,14
Melnbalta, attēls (SNB. KB. TB)
1 lpp.
0,28
Krāsaina, teksts (SNB. KB. TB)
1 lpp.
1,25
Krāsaina, attēls (SNB. KB. TB)
1 lpp.
1,56
Kopēšana A3 formātā:
Melnbalta, teksts (SNB. KB. TB. AB)
1 lpp.
0,14
Melnbalta, attēls (SNB. KB. TB. AB)
1 lpp.
0,28
Krāsaina, teksts (SNB. KB. TB)
1 lpp.
1,25
Krāsaina, attēls (SNB. KB. TB)
1 lpp.
1,56
Skenēšana (SNB. AB. KB. LB. SB. TB)
1 reize (līdz 5 lapām)
0,14
Faksa izmantošana (SNB. AB. KB. LB. SB. TB) 1 reize (līdz 5 lapām)
0,25
Bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem no bibliotēkas krājuma un datubāzēm pievienotās vērtības nodokli nepiemēro. Bibliotēkas sniegtie pakalpojumi no klientu materiāliem apliekami ar PVN likumā noteiktā kārtībā.
Maksas pakalpojumi apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 29.07.2015. lēmumu Nr. 263, veikti grozījumi
21.09.2016.
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Krišjāņa Valdemāra
Ainažu pamatskolas
skolēni konkursā FIZMIX
Eksperiments

Koncerns Latvenergo skolēnu erudīcijas konkursu FIZMIX
Eksperiments rīko vairāk nekā
20 gadu. Tā mērķis ir izglītot
skolēnus par drošu un efektīvu
elektroenerģijas lietošanu sadzīvē, kā arī veicināt jauniešu profesionālo orientāciju, mudinot padziļināti apgūt fiziku. Konkursa
laikā jaunieši komandas skolotāja-konsultanta vadībā padziļināti
apgūst fiziku, meklējot teorijas
praktisko pielietojumu.
Sacensībās noskaidro labākās komandas no Rīgas, Kurzemes, Vidzemes, Zemgales,
Latgales reģiona, kā arī Rīgas
pilsētas. Konkursa neklātienes
kārta notiek mājaslapā, kur sko-

lēni risina 30 ekspertu sagatavotus dažādas grūtības pakāpes
uzdevumus. Pēc neklātienes kārtas katra reģiona 10 labākās komandas tiekas finālā. Neklātienes
kārtā Krišjāņa Valdemāra Ainažu
pamatskolas komanda Dzirksteles 56 komandu konkurencē
Rīgas reģionā ieguva 11. vietu.
Kaut arī netikām finālā, jo mūs
apsteidza Siguldas ģimnāzijas,
Jaundubultu vidusskolas un vēl
dažu lielo skolu komandas, varam lepoties, ka mācāmies fiziku
aizraujoši. Zināt ir stilīgi! Paldies
skolēniem par zinātkāri!
Ineta Lielkalne,
Krišjāņa Valdemāra Ainažu
pamatskolas fizikas skolotāja

Fizikas gadā eTwinning
projekts Rokasgrāmata
skolotājiem, skolēniem
un sliņķiem par siltumu
Rokasgrāmata
skolotājiem,
skolēniem un sliņķiem par siltumu – ar šādu nosaukumu februārī
tika pieteikts Krišjāņa Valdemāra
Ainažu pamatskolas un Riebiņu
vidusskolas 8. klašu eTwinning
projekts. Tā ideja bija daudzveidīgu materiālu izveide un apkopojums kā atbalsta materiāls
skolēniem un skolotājiem tēmas
Siltums apguvē dažādos mācību
priekšmetos, realizējot kompetenču pieeju. Projekts sākās ar tēmas
Siltums aktualizāciju. Skolēni veidoja videomateriālus, kur katrs
saskata siltumu sev apkārt. Tiešsaistes tikšanās reizēs reizi nedēļā
partnerskolu audzēkņi ģenerēja
idejas, kā apgūt šo tēmu ne tikai
caur fizikas mācību priekšmeta
prizmu, bet arī saistībā ar citiem
mācību priekšmetiem un ikdienas
dzīvi. Katra tiešsaistes tikšanās
beidzās ar diskusiju, kurā notika
pieredzes apmaiņa par dažādu
procesu un parādību norisi.
Projekta laikā tika attīstīts skolēnu radošums, veicot šādas aktivitātes:
l reālu ar siltumparādībām saistītu problēmu izzināšana un risināšana;
l reportāžas, intervijas ar dažādu
specialitāšu un arodu zinātājiem,
kuru darbs saistīts ar siltumprocesiem un siltumparādībām;
l risinātas krustvārdu mīklas,
testi un citas spēles;
l veikti eksperimenti gan klasē,
iemācoties plānot un veikt eksperimentu, gan pēc tam patstāvīgi
plānojot un eksperimentējot mājās;
l radošā rakstīšana un vizuālā
siltumparādību attēlošana gan zīmējumos un fotogrāfijās, gan kolāžās.
Viena no aktivitātēm bija,
kad abu skolu skolēni sadarbojās pētnieku grupās, balstoties uz
iepriekšējām zināšanām un prasmēm, kā arī, ņemot vērā skolasbiedru jautājumus. Tā tapa e-grāmatas sadaļas: Vides problēmas,
saistītas ar siltumu, Kurināmais
un kokapstrāde, Ikdienas problēmas, Inovatīvie risinājumi. Visas
projekta idejas, risinājumi un re
alizācija tika apkopota Rokasgrā-

matā skolotājiem, skolēniem un
sliņķiem par siltumu, kurā ir trīs
lielas nodaļas – skolotājiem, skolēniem un sliņķiem. Bet tas neizslēdz iespēju, ka kāds jautājums,
kas ievietots, piemēram, sliņķu
sadaļā, nebūtu nozīmīgs arī citu
sadaļu auditorijai.
Darbs šajā projektā notika no
februāra līdz 17. aprīlim, kad tas
noslēdzās ar nebijušu pasākumu
abās partnerskolās – virtuālo ballīti. Tajā tika realizētas skolēnu
idejas par to, kādai būtu jābūt šādai ballītei, neatkāpjoties no projekta galvenās tēmas – siltuma.
Valsts izglītības satura centrs
2018./2019. mācību gadu pasludinājis par Fizikas gadu, tādējādi
pievēršot īpašu uzmanību fizikas
apguvei. Fiziku var saprast un apgūt ikviens. Taču zināt formulas
un izrēķināt uzdevumus ir tikai
virspusējas zināšanas. Svarīgākais ir skolēnos veidot izpratni par
procesiem un parādībām. Skolēnam jāiemācās mācīties, zināt, ko
viņš nezina un ko vēlētos uzzināt,
redzēt saikni ar reālo dzīvi, eksperimentēt, izzināt un saprast. Tieši
to viņi apguva, mācoties fiziku ar
šo eTwinning projektu. Analizējot projekta izvērtējuma anketas,
redzams, ka tas skolēniem palīdzēja apgūt fiziku, jaunus IKT
rīkus. Zināšanas būs noderīgas, jo
viņi iemācījās plānot savu darbu,
sadarboties, prezentēt kopdarbu,
iesaistīties diskusijās. Tās parāda,
ka skolēniem fizika nešķiet garlaicīga. Visvairāk viņus aizrāva
video filmēšana un montēšana un
eksperimentālā daļa.
Skolēni, kuri iesaistās eTwinning projektos, attīsta kritiskas
domāšanas, pašiniciatīvas, plānošanas, jaunrades, pašizziņas,
prasmes uzstāties, komunikācijas
un sadarbības prasmes. Tāpat ļoti
svarīga ir valodu kompetence, kā
arī vispārējās zināšanas konkrētā
mācību priekšmetā. Projekti tiek
veikti tiešsaistē, tālab paralēli tiek
attīstītas arī jēgpilnas tehnoloģiju
lietošanas prasmes.
Ineta Lielkalne,
Krišjāņa Valdemāra Ainažu
pamatskolas fizikas skolotāja,
eTwinning vēstniece
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Veselības diena Krišjāņa
Valdemāra Ainažu pamatskolā

10. aprīlī Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā Eiropas
Sociālā fonda projektā Slimību
profilakses un kontroles centra
organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei
pašvaldībās norisinājās izglītojošais pasākumu kopums Veselības grupa iedzīvotāju veselības
izglītības veicināšanai un veselības paradumu maiņai. Pasākuma laikā saistošā veidā izglītības
iestāžu izglītojamajiem, pedagoģiskajam un administratīvajam
personālam, kā arī skolēnu vecākiem un citiem interesentiem tika
sniegtas gan teorētiskās zināšanas, gan praktiski padomi veselības paradumu maiņai un uzlabošanai, ietverot arī dažāda veida
aktivitātes un mērījumus (piem.,
izglītojamajiem – auguma, svara
un pulsa mērījumus; pieaugušajiem – ķermeņa masas indeksa,
asinsspiediena, glikozes, holesterīna līmeņa ekspresdiagnostiku).
Viena no stacijām bija Pulsa
noteikšana katram grupas dalībniekam pirms un pēc fiziskās
slodzes. Medicīnas speciālisti
dalībniekus apmācīja veikt sirds
rādījumu paškontroli – kā taustīt
pulsu, kā izvērtēt sev atbilstošas
fiziskās slodzes apjomu, veicot
fiziskus vingrinājumus un nosakot pulsu pirms un pēc slodzes.
Vēl dalībnieki tiks apmācīti pareizi mērīt asinsspiedienu sev un
citiem. Tā tiks veicināta kvalitatī-

Veselības diena Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā

vāka mērīšana un precīzāku rādītāju iegūšana.
Stacijā Ārsta speciālista kabinets ārsts katram dalībniekam
izmērīja garumu un noteica svaru, arī izskaidroja veikto mērījumu nozīmi, t.i., kāpēc tādi tiek
veikti un ko tie parāda. Izstāstīja,
ka, ņemot vērā auguma un svara
mērījumus, pēc Pasaules Veselības Organizācijas standartiem/
metodikas un publiskajā telpā
pieejamām aprēķinu sistēmām/
skalām ir iespējams aprēķināt,
piemēram, bērna ķermeņa masas
indeksu.
Stacijā Eksperiments ārsta
kabinetā katram dalībniekam
noteica individuālo sirds un
asinsvadu sistēmas slimību attīstības vai progresijas risku un
sniedza praktiskus ieteikumus tā

mazināšanai. Speciālisti dalībniekiem izskaidroja, kas ir pulss,
asinsspiediens, kādēļ tie jāmēra,
kā arī pulsa un asinsspiediena
mērīšanas alternatīvas iespējas.
Tika parādīti tonometra darbības
principi. Stacijās bija iespēja arī
aplūkot (t.sk. praktiskajā pielietojumā) vienreizēji lietojamos
stripus glikozes un holesterīna
līmeņa noteikšanai.
Pašā noslēgumā skolēniem
bija iespēja piedalīties viktorīnā
Esi vesels!, lai parādītu savas
jauniegūtās zināšanas. Katrs skolēns saņēma diplomu par piedalīšanos pasākumā un veselīgu
balviņu.
Ineta Lielkalne,
VVS koordinatore Krišjāņa
Valdemāra Ainažu pamatskolā

Salacgrīvas vidusskolas
skolēni projektā iepazīst
farmācijas nozari un eksaktās
zinātnes

Salacgrīvieši farmācijas muzejā

4. aprīlī Salacgrīvas vidusskolas 5.a un 5.b klases skolēni kopā
ar audzinātājiem Ilonu Antonovu un Guntaru Ūdri piedzīvoja
brīnišķīgu dienu, par ko paldies
Eiropas Sociālā fonda projektam
Nr. 8.3.2.2./16/I/001 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai un skolas direktores
Sanitas Šlekones atbalstam.
Mācību vizītes laikā skolēni
iepazina farmācijas nozari, Farmācijas muzeja eksponātus, redzēja, kādas agrāk izskatījās aptiekas, uzzināja, kā tika gatavotas
un fasētas zāles, daudz vairāk par
ārstniecības augiem, veselīgu uzturu, kā arī baudīja augu tēju.

Eksakto zinātņu iepazīšana
turpinājās bērnu zinātnes centrā
Tehnoannas pagrabi. Ar patiesu
ieinteresētību skolēni aplūkoja
dažādus eksponātus un klausījās
ļoti atraktīvo gidu stāstījumā.
Skolēnus sajūsmināja tas, ka paši
varēja iesaistīties dažādās izglītojošās aktivitātēs eksakto zinātņu
jomā, paplašinot redzesloku un
pilnveidojot esošās zināšanas.

Bija interesanti arī palūkoties
zvaigznēs un nedaudz vairāk uzzināt par tām. Iemācījāmies arī
debesīs atrast Polārzvaigzni.
Viens no lielākajiem mācību
vizītes ieguvumiem ir arī tas, ka
skolēni varēja vairāk sadraudzēties. Paldies par jauko dienu!
Ilona Antonova un
Guntars Ūdris,
Salacgrīvas vidusskolas skolotāji
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Panākumi tradicionālās
muzicēšanas konkursā
Klaberjakte 2019

2019. gada 30. aprīlis
Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli īpašumu Salacgrīvas pagastā, Svētciemā,
Mehanizācijas iela 2, kadastra Nr. 6672 007 0461, kas sastāv no divām
zemes vienībām: ar kadastra apz. 6672 007 0461 (0,0504 ha platībā)
esošajā atrodas noliktava ar pagrabu, ar kadastra apz. 6672 007 0515
(0,3191 ha) – ir noliktava-garāža.
Īpašuma nosacītā cena – 15 380 eiro.
Izsoles solis – 1530 eiro.
Izsolei jāpiesakās līdz 17. jūnija plkst. 17, izsole notiks 18. jūnijā plkst. 14.30 Smilšu ielā 9 (106. telpā), Salacgrīvā.
Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts
LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 10 eiro (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma nosacītās cenas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un
reģistrēties izsolei var Salacgrīvas novada domē – Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, tālr. 64071986, 64071982.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli īpašumu Salacgrīvas pagastā, Svētciemā, Kāpu iela 4,
kadastra Nr. 6672 007 0370, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apz. 6672 007 0370 (0,2213 ha platībā), uz kuras atrodas ēka.
Īpašuma nosacītā cena – 2240 eiro.
Izsoles solis – 220 eiro.
Izsolei jāpiesakās līdz 17. jūnija plkst. 17, izsole notiks 18. jūnijā plkst. 14.30 Smilšu ielā 9 (106. telpā), Salacgrīvā.
Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts
LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 10 eiro (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma nosacītās cenas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un
reģistrēties izsolei var Salacgrīvas novada domē – Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, tālr. 64071986, 64071982.

Salacgrīvas vidusskolas folkloras kopa Zēģelīte konkursā Klaberjakte 2019

23. martā Lēdurgā norisinājās Vidzemes piejūras reģiona nemateriālā kultūras
mantojuma apgūšanas un pārmantošanas
programmas Pulkā eimu, pulkā teku tradicionālās muzicēšanas konkurss Klaberjakte 2019, uz ko devās arī Salacgrīvas
vidusskolas folkloras kopas Zēģelīte pieci
dalībnieki, kurus konkursam gatavoja tās
vadītāja Zenta Mennika.
Konkursā skolēni spēlēja kokli vai stabuli. Lieliski uzstājās Dagnija Kuka un
Artūrs Kauliņš ar kokli, stabuli spēlēja
Madars Eizenbergs, Paula Eizenberga un

Sintija Grīnvalde. Visi saņēma titulu Lielais muzikants. Skolotāja īpaši uzslavēja
pirmklasnieci Paulu un septītklasnieci Sintiju, kurai folkloras kopā ir vislielākā pieredze. Dagnija, Paula, Sintija un Madars
uzaicināti piedalīties konkursa finālā Rīgā
aprīļa beigās.
Paldies Z. Mennikai un skolēnu vecākiem par atbalstu!
Inta Cirša,
Salacgrīvas vidusskolas direktores
vietniece

Zolītes turnīra čempions –
Aigars Tomsons

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli īpašumu Mazpurvi 1 Liepupes pagastā,
kadastra Nr. 6660 009 0585, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apz. 6660 009 0601 (2,5 ha platībā).
Īpašuma nosacītā cena – 3640 eiro.
Izsoles solis – 360 eiro.
Izsolei jāpiesakās līdz 17. jūnija plkst. 17, izsole notiks 18. jūnijā plkst. 14.30 Smilšu ielā 9 (106. telpā), Salacgrīvā.
Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts
LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 10 eiro (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma nosacītās cenas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un
reģistrēties izsolei Liepupes pagasta pārvaldē, tālr. 64020118, 64020142, 64023931, 64071986.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli īpašumu Tūjas skola Liepupes pagastā,
kadastra Nr. 6660 006 0152, kas sastāv no divām zemes vienībām –
ar kadastra apz. 6660 006 0152 (0,315 ha platībā),
kadastra apz. 6660 006 0174 (1,22 ha platībā) un dzīvojamās mājas.
Īpašuma nosacītā cena – 9200 eiro.
Izsoles solis – 920 eiro.
Izsolei jāpiesakās līdz 19. augusta plkst. 17, izsole notiks 20. augustā plkst. 15 Smilšu ielā 9 (106. telpā),
Salacgrīvā.
Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts
LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 10 eiro (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma nosacītās cenas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un
reģistrēties izsolei Liepupes pagasta pārvaldē, tālr. 64023931, 64020118, 64020142.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli īpašumu Pārupes ielā 1A Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 6660 009 0525, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apz. 6660 009 0524 (0,5537 ha platībā).
Īpašuma nosacītā cena – 3825 eiro.
Izsoles solis – 380 eiro.
Izsolei jāpiesakās līdz 29. aprīļa plkst. 17, izsole notiks 30. aprīlī plkst. 14.30 Smilšu ielā 9 (106. telpā), Salacgrīvā.
Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts
LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 10 eiro (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma nosacītās cenas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un
reģistrēties izsolei Liepupes pagasta pārvaldē, tālr. 64023931, 64020118, 64020142.

Šī gada zolītes
čempionāta
uzvarētāji – no
kreisās Gints
Ronis, Aigars
Tomsons un
Mārtiņš Ābele

12. aprīlī ar 8. posmu, kas bija arī fināls, noslēdzās Salacgrīvas novada atklātais čempionāts zolītē. Šajā dienā tika
noskaidroti šī posma un visa turnīra godalgoto vietu ieguvēji.
Uz finālu ieradās 10 spēlētāju, kuri sacentās piecās kārtās pa 45 minūtēm. Rezultātā 8. posma dalībnieki sarindojās šādi:
1. vietā Andris Gailums (28 p.), 2. – Gints
Ronis (22 p.), 3. – Juris Burdikovs (19 p.),
4. – Aigars Tomsons (18 p., +29), 5. –
Ģirts Sedlenieks (18 p., +25), 6. – Mārtiņš
Ābele (18 p., –2), 7. – Andris Riekstiņš
(15 p., –16), 8. – Raitis Gulbis (15 p., –34),
9. – Guntars Ūdris (15 p., –36) un 10. vietā
Mārtiņš Zeltiņš (14 p.).
Summējot fināla, kas obligāti gāja
punktu ieskaitē, un piecu labāko posmu
punktus, gala rezultātā Salacgrīvas novada
atklātā čempionāta kopvērtējuma tabula
zolītē izveidojās šāda: par čempionu kļuva A. Tomsons, kurš kopsummā ieguva
129 punktus. 2. vietu ieguva M. Ābele ar
128 punktiem. 3. vietu šajā čempionātā,
piesummējot lielisku fināla posma rezultātu, ar 115 punktiem izcīnīja G. Ronis.

Jāpiezīmē, ka pirms fināla G. Ronis kopvērtējumā ieņēma 5. vietu. 4. vietā – Aldis
Riekstiņš (113 p.), kurš pēdējos trīs posmos bija izvirzījies par šī turnīra līderi. Bet
tā kā Aldis uz finālu ierasties nevarēja, viņš
ierindojās vietu zemāk. 5. vietā Ģ. Sedlenieks (109 p.), 6. – J. Burdikovs (107 p.),
7. – Normunds Tiesnesis (97 p.), 8. –
R. Gulbis (93 p.), 9. – A. Gailums (92 p.,
+141), 10. – Aivars Holms (92 p., +40).
Visu kopvērtējuma tabulu un rezultātus var
skatīt Salacgrīvas mājaslapas www.salac
griva.lv sadaļā Sports (zolīte).
Paldies kebabanīcas KasTe īpašniekiem
Agnesei un Žanim par silto uzņemšanu!
Paldies KasTe meitenēm par izturību katrā
turnīra posmā! Paldies spēlētājiem, kuri
piedalījās šajā čempionātā, Salacgrīvas
novada domei par balvām, tāpat A. Riekstiņam un N. Tiesnesim, kuri palīdzēja
novadīt šo turnīru. Uz tikšanos nākamajā
sezonā, ko sāksim oktobrī. Jau tagad saplānots, ka turnīrs atkal norisināsies astoņos posmos.
Mārīte Jankovska,
sporta metodiķe

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli īpašumu Ataudziņas Salacgrīvas pagastā,
kadastra Nr. 6672 007 0542, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apz. 6672 007 0542 (2277 m² platībā) un būves
ar kadastra apz. 6672 007 0542 001.
Īpašuma nosacītā cena – 1900 eiro.
Izsoles solis – 100 eiro.
Izsolei jāpiesakās līdz 19. augusta plkst. 17, izsole notiks 20. augustā plkst. 15 Smilšu ielā 9 (106. telpā),
Salacgrīvā.
Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts
LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 10 eiro (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma nosacītās cenas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un
reģistrēties izsolei var Salacgrīvas novada domē – Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, tālr. 64071986, 64071982.

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko zemes gabala Mālupes
Tūjā, Liepupes pagastā, zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0342
(1,29 ha un 2,96 ha platībā) nomas tiesību mutisku izsoli.
Iznomāšanas mērķis – bez apbūves tiesībām, atbilstoši teritorijas plānojumā noteiktajam atļautās izmantošanas veidam.
Nomas tiesību sākumcena vienam gadam tiek noteikta:
l
daļai zemes gabala Nr. 1 (1,29 ha platībā) – 55 eiro;
l
daļai zemes gabala Nr. 2 (2,96 ha platībā) – 126 eiro;
izsoles solis – 5 eiro.
Nomas līguma termiņš – 12 (divpadsmit) gadi.
Saskaņā ar 2018. gada 19. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 50 Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi 40. punkta nosacījumiem, noslēdzot nomas līgumu, nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu, kas ir 15 EUR (piecpadsmit eiro).
Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda – 10,00 eiro, ieskaitot to
Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848, ar atzīmi
par dalību zemes gabala Mālupes Tūjā nomas tiesību izsolē par teritoriju Nr. 1 vai teritoriju Nr. 2.
Izsolei jāpiesakās Liepupes pagasta pārvaldē līdz 9. maija plkst. 17, izsole notiks 10. maijā plkst. 10 Salacgrīvas novada domē, 106. telpā, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā.
Izsoles norises kārtība – saskaņā ar izsoles noteikumu 6. nodaļu (izsoles noteikumi pieejami Salacgrīvas
novada pašvaldības mājaslapā www.salacgriva.lv).
Izsoles objektu var apskatīt, saskaņojot izsoles objekta apskates laiku pa tālruni 64020118, 64020142.
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BK Salacgrīva izcīna Olimpiskā centra Limbaži
čempionu titulu

20. aprīlī Limbažos notika
Olimpiskā centra Limbaži basketbola čempionāta finālu diena.
Plkst. 14 cīņā par bronzas medaļām Limbažu ceļi pārliecinoši apspēlēja BK Lēdurga, kam sekoja
lielais fināls plkst. 16, kurā arī
šogad tikās pagājušā gada finālisti BK Salacgrīva un Spartaks.
Šoreiz spēle bija daudz spraigāka
un nervozāka, abas komandas cīnījās par katru bumbu un punktu.
Pēc puslaika mūsu komanda atradās iedzinējos ar 32:43, trešajā
ceturtdaļā izdevās veikt izrāvienu
un beidzot izvirzīties vadībā. Pēdējā ceturtdaļa bija ļoti azartiska
un spožiem mirkļiem bagāta. Beigās BK Salacgrīva izcīnīja uzvaru
ar 82:68 un otro gadu pēc kārtas
kļuva par čempioniem. Izslēgšanas spēļu labākā basketbolista
titulu ieguva Kristaps Kalniņš.

Komandā vēl spēlēja Mārtiņš
Zariņš, Kristaps Žurakovskis,
Artūrs Zmičerevskis, Renārs Vilmārs Kānītis, Kaspars Neimanis,
Edgars Šilbergs, Oskars Holms,
Dinārs Sārs, Elvijs Jaunbalodis,
Lauris Spīģers, Dins Rūdolfs
Dancis, Edgars Edelmanis. Treneris – Elvijs Jaunbalodis.
Tikmēr LBL3 pirmajā pusfināla spēlē BK Salacgrīva zaudēja
ar 60:64 BK Jaunpils komandai
un divu spēļu summā pagaidām
ir iedzinējos ar –2, nākamā spēle
30. aprīlī plkst. 20 Salacgrīvā.
Liels paldies visiem faniem,
kas deva papildu enerģiju sezonas
garumā un tieši finālā brīžos, kad
spēlē neveicās. Milzīgs paldies
visiem atbalstītājiem un it īpaši –
Salacgrīvas novada domei.

Šī gada sacensībās taimiņu un lašu
makšķerēšanā ar spiningu vai mušiņmakšķeri Salacgrīvas laša kauss 2019 par dalībnieku skaitu, laikapstākļiem un lomiem
sūdzēties nevarēja. Nolikumā paredzētās 20 komandas pieteicās ļoti laikus, un
13. aprīļa agrā rītā kungi un dāmas pulcējās sacensību atklāšanā. Pēc reģistrācijas
un brokastīm viņi devās uz savām izvēlētajām makšķerēšanas vietām. Līdz pulksten četriem pēcpusdienā makšķerniekiem
bija jānosver un jāreģistrē savi lomi, katrs
varēja paturēt vienu zivi – lasi vai taimiņu.
Jau no pulksten trijiem sacensību bāzes
vietā pie Valsts vides dienesta Valmieras
reģionālās vides pārvaldes Kontroles daļas resursu kontroles sektora ēkas Salacas
labajā krastā Vecsalacā ieradās makšķernieki ar saviem lomiem. Ik pa brīdim pie
sacensību galvenās tiesneses Inese Koluškinas veidojās rinda, jo Salaca šogad bija
īpaši vēlīga, – pie lomiem tika 51 makšķernieks no 80.
Kamēr sacensību dalībnieki ēda gardās
Lido pusdienas, sacensību organizatori apkopoja rezultātus un sagatavojās apbalvošanas ceremonijai.
Pirms apbalvot tāsdienas veiksmīgākos, galvenā tiesnese I. Koluškina
informēja par Laša kausa 2019 statistiku. Sacensībās piedalījās 20 komandu –
80 dalībnieku, tostarp četras dāmas, kuras
visas noķēra zivis. Pie loma šajā dienā tika
17 komandu, kopā tās noķēra 51 zivi ar
kopējo svaru 269 kilogrami un 300 grami.
Makšķernieki izvilka 41 lasi (240,90 kg)
un 10 taimiņu (28,40 kg). Salīdzinājumā

BK Salacgrīva

Olimpiskā centra Limbaži čempioni – BK Salacgrīva

Laša kauss 2019

3. vietas ieguvēji – Igaunijas komanda

ar pagājušo gadu noķerto zivju skaits par
vienu mazāks, bet kopējais svars – par
92,2 kg lielāks.
Sacensību dalībniekus sveica Salac
grīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, atgādinādams, ka tik lieli
lomi, šķiet, neesot bijuši kopš 2001. gada.
Vispirms diplomus un kausus saņēma uzvarētāji taimiņu kategorijā: 3. vieta Mārim
Grāvītim, 2. – Edijam Prazdņicānam. Bet
vislielāko taimiņu izvilka Raivis Bērziņš
no komandas Salackrasti II, viņa lomā
bija 4,2 kg un 79 cm garš taimiņš. Tad
diplomus, medaļas un dāvanas saņēma
veiksmīgākās šo sacensību komandas:

Kopbildē diemžēl visiem makšķerniekiem un viņu lomiem nepietika vietas

3. vieta komandai Eesti I no Tallinas,
kas noķēra četras zivis ar kopējo svaru
24,3 kg. Otrā vieta ar noķertajām četrām
zivīm (kopsvarā 28,9 kg) komandai Lido.
Pirmā vieta Laša kausa 2019 komandu
kopvērtējumā, tikai par 300 g apsteidzot
2. vietas ieguvēju, komandai Salackrasti I – Oļegam Sumčenko, Aivaram Muceniekam, Arnim Birzgalim un Ralfam
Jubelim, viņu loms – 29,2 kg. Sacensību
apbalvošanas beigās sumināja uzvarētājus
lašu kategorijā: trešo lielāko lasi noķēra komandas Eesti I dalībnieks Erki Ope
(Erki Oppe), tā svars 8,5 kg un garums –
102 cm. Otro varenāko lasi šogad izvilka

Šī gada Lašu karalis – Arnis Birzgalis

Viktorija Gordejeva no Lido – 8,7 kg un
105 cm garš. Bet šī gada sacensību Salacgrīvas laša kauss 2019 uzvarētāja un Lašu
karaļa gods ar 9,8 kg smago un 106 cm
garo lasi tika Salackrasti I dalībniekam
Arnim Birzgalim. Apsveicam!
Paldies sponsoriem un šo sacensību atbalstītājiem!
Ilga Tiesnese
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Aktualitātes dambretē

Septiņi valsts čempionu tituli

Rīgā, viesnīcā Radisson Blu Latvija,
norisinājās Latvijas jaunatnes čempionāta fināls 64 lauciņu dambretē, kas pulcēja
Latvijas labākos dambretistus U-8, U-10,
U-13, U-16 un U-19 vecuma grupā meitenēm un zēniem. Sacensības organizēja
Latvijas Dambretes federācija, to galvenais
mērķis bija popularizēt 64 lauciņu dambreti
Latvijā, kā arī noskaidrot Latvijas labākos
dambretistus startiem Eiropas un pasaules
čempionātos. Latvijas Dambretes federācijas prezidents Roberts Misāns atklāšanā
uzsvēra, ka čempionāts ir ļoti nozīmīgs
notikums Latvijas dambretē: – Šāda tipa
sacensībās liela uzmanība tiek veltīta jauno
dambretistu profesionālajai izaugsmei un
uz augstiem sasniegumiem vērstam sagatavošanās procesam, startiem Eiropas un
pasaules čempionātos. Dambreti ir svarīgi
spēlēt, jo tā tiek dēvēta par vienu no spēlēm, kas vislabāk attīsta prāta un koncentrēšanās spējas, trenē atmiņu, māca pieņemt lēmumus un izdarīt secinājumus.
Sacensības nedēļas garumā norisinājās
pēc Starptautiskās dambretes federācijas
noteikumiem – klasiskajā dambretē pēc

Noskaidroti
labākie jaunie
dambretisti
Salacgrīvā

Salacgrīvas vidusskolā norisinājās pavasara čempionāts 64 lauciņu dambretē.
Tas notika trijās vecuma grupās. Piedalījās
19 jauno dambretistu.
Jaunākajā grupā (2012. gadā dzimušie
un jaunāki) pārliecinoši uzvarēja Mārtiņš
Pommers. Sudraba medaļu izcīnīja Katrīna
Reiziņa, atstājot aiz sevis Gustavu Ķūrēnu.
2011. gadā dzimušajiem bija vislielākā konkurence. Te uzvarētāja laurus plūca
Mārtiņš Keiselis. Otro vietu ieguva Harijs
Ende, bet bronzas medaļu – Ričards Penka.
Vecākajā grupā (2010. gadā dzimušie
un vecāki) zelta medaļu izcīnīja Gustavs
Bergs. Vēl godalgotajā trijniekā ierindojās
Gustavs Penka un Daniels Dubrovskis.
Noslēdzies arī skolas čempionāts
100 lauciņu dambretē. Jaunākajā vecuma
grupā atkal pārāks par saviem vienaudžiem
bija Mārtiņš Pommers. Jāatzīmē, ka Mārtiņš abos turnīros uzrādīja arī absolūti labākos rezultātus. Sudraba medaļa tika Gustavam Ķūrēnam, bet bronzas uzvarētāja brālim Robertam Pommeram un Elīzai Šternai. Vidējā grupā arī tas pats čempions –
M. Keiselis. Arī H. Endem vēl viena sudraba medaļa. Toties bronzas medaļa tika
Danielam Erenfrīdam. Vecākajā grupā spēcīgākais izrādījās Heinrihs Ende, atstājot
aiz sevis divus Gustavus – Penku un Bergu.

riņķa sistēmas ar mikromačiem, ātrajā
dambretē un ātrspēlē deviņās kārtās pēc
Šveices sistēmas ar mikromačiem. U-16 un
U-19 grupas dalībniekiem vēl papildus bija
1. gājiena izloze.
Sacensībās piedalījās arī mūsu sporta
skolas dambretisti. Visveiksmīgākais starts
padevās Klāvam Norenbergam, kurš vienīgais no visiem dalībniekiem uzvarēja visās
trijās disciplīnās, turklāt pārliecinoši. Divas
zelta medaļas tika Magdalēnai Neredai.
Kristers Lapiņš izcīnīja vienu zelta un divas sudraba medaļas, bet Diāna Malofeja
čempiones titulam pievienoja divas bronzas medaļas. Elizabete Norenberga saņēma
divas bronzas medaļas, bet Aija Gūtmane
vienu. Vēl jāatzīmē, ka Kristers paspēja iegūt arī divas sudraba medaļas junioru konkurencē. Visi šie mūsu sportisti kļuva par
valsts izlases dalībniekiem, bet Limbažu un
Salacgrīvas novada sporta skolas audzēkņi
Sintija Malofeja, Taīda Kalniņa, Madara
Ceijere, Mārtiņš Vērdiņš, Adrians Podenskis, Rodrigo Jugans un Artūrs Nipers, kuri
ierindojās pirmajā sešniekā, – par valsts izlases kandidātiem.

Liepupes pamatskolā notika Latvijas
72. Skolēnu sporta spēles 64 lauciņu dambretē. Uz tām ieradās 447 jaunie dambretisti
no visas valsts, kas ir visu laiku dalībnieku
rekordskaits. Sacensības notika pēc mikromaču sistēmas, dalībniekiem savstarpēji izspēlējot uzreiz divas partijas. Pavisam tika
izspēlēts 4470 partiju. Sacensības norisinājās piecās vecuma grupās. Tika noskaidroti
čempioni gan individuālajā, gan komandu
vērtējumā.
Veiksmīgs starts padevās mūsu sporta skolas dambretistiem. Par sporta spēļu čempioniem kļuva Klāvs Norenbergs
(U-13) un Magdalēna Nereda (U-19). Vēl
jāatzīmē, ka vicečempiona titulu izcīnīja
Diāna Malofeja (U-10) un Kristers Lapiņš

Ar mūsējo pārsvaru
(U-16). Pie bronzas medaļām tika Elizabete Norenberga (U-16) un Aija Gūtmane
(U-19). Tuvu godalgotajām vietām (pirmajā desmitniekā) ierindojās Adrians Podenskis, Madara Ceijere, Mārtiņš Vērdiņš,
Sintija Malofeja, Miks Magone, Rodrigo
Jugans, Taīda Kalniņa, Jānis Krūmiņš, Mareks Andreisons un Mārcis Magone. Veiksmīgi savas pirmās valsts sacensības aizvadīja mazie Salacgrīvas zēni (U-8) Mārtiņš
Pommers, Mārtiņš Keiselis un Harijs Ende,
kuri gandrīz 100 dalībnieku konkurencē izcīnīja attiecīgi 39., 41. un 43. vietu.
Komandu sacensībās vēl labāki rezultāti. Uzvarējām abās prestižākajās, vecākajās grupās. Mūsu U-16 vecuma grupas
komandā spēlēja Elizabete Norenberga,

Betija Āboltiņa, Kristers Lapiņš un Rodrigo Jugans. Junioru jeb U-19 vecuma grupā
mūsu komandas sastāvs: Aija Gūtmane,
Magdalēna Nereda, Mareks Andreisons un
Mārcis Magone. U-13 vecuma grupā kauss
par 2. vietu un sudraba medaļas komandai,
kurā cīnījās S. Malofeja, T. Kalniņa, K. Norenbergs un A. Podenskis. U-10 komandai,
kurā spēlēja D. Malofeja, M. Ceijere, Armands Isajevs un Valdis Priede, līdz godalgām pietrūka tikai viens punkts.
Latvijas Dambretes federācija pateicas
Liepupes skolas kolektīvam, īpaši direktorei Artai Rubezei, par iespēju sarīkot sacensības. Dalībnieku vārdā paldies SIA Kuivižu Enkurs meitenēm, kuras pagatavoja
vairāk nekā 500 porciju garšīgu pusdienu.

Veiksmīgs starts starptautiskās sacensībās

Rīgā norisinājās starptautiskas sacensības 100 lauciņu dambretē Zelta kauliņš.
Tās šogad notika jau 38. reizi. Cikliski
mainoties, šīs sacensības organizē kāda no
septiņām valstīm: Latvija, Lietuva, Igaunija, Baltkrievija, Krievija, Ukraina un Polija.
Piedalījās 20 komandu. Latviju šogad tajās
pārstāvēja Rīgas, Salaspils, Bolderājas,
Zemgales un mūsu sporta skolas komanda,
kurā startēja Kristers Lapiņš, Rodrigo Jugans, Klāvs un Elizabete Norenbergi.
Sacensības sākās ar komandu sacensībām dambretes ātrspēlē. Uzvarēja Minskas
jaunie dambretisti, aiz sevis atstājot Viļņas
un Sanktpēterburgas komandas. Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skola ie-

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2019. gada 17. aprīļa sēdes
lēmumu Nr. 188 (protokols Nr. 5; 40.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6

Grozījums Salacgrīvas novada domes
2016. gada 28. decembra saistošajos
noteikumos Nr. 12 Salacgrīvas novada
pašvaldības nolikums

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt
Salacgrīvas
novada
domes
2016. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 12 Salacgrīvas novada pašvaldības
nolikums (turpmāk tekstā – nolikums) šādu
grozījumu:
Izteikt nolikuma 5. punktu šādā redakcijā:
“5. Pašvaldības centrālā administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu un tā sastāv no:
5.1. pārvaldes;
5.2. Attīstības un projektu nodaļas;

Pēc grūtām cīņām ir patīkami saņemt godalgas

5.3. Finanšu nodaļas;
5.4. Dzimtsarakstu nodaļas;
5.5. Sabiedriskās kārtības nodaļas;
5.6. Salacgrīvas novada būvvaldes;
5.7. Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļas;
5.8. Informācijas nodaļas;
5.9. speciālistiem un tehniskā personāla;
5.10.Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra.”
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

rindojās 6., Salaspils – 11., Rīga – 13. un
Zemgale 17. vietā. Pēc tam notika dambretes komandu stafetes. Šoreiz pārāki izrādījās Viļņas jaunie dambretisti. Mūsu sporta
skolas dambretistiem sudraba godalgas, bet
bronzu saņēma Minskas komanda.
Dambretisti sacentās arī basketbola metienos. Trīs minūšu laikā katrai komandai
bija jāizdara pēc iespējas vairāk veiksmīgu metienu no trīspunktu zonas. Pusfinālā
iekļuva četras veiksmīgākās komandas,
tostarp mūsējā. Limbažu un Salacgrīvas
novada sporta skolas komanda ar 33:17
pārspēja Minsku, bet finālā ar 35:18 sagrāva Tallinu.
Pamatturnīrs norisinājās četras dienas.

Cīņas bija ļoti sīvas un uzvarētājs noskaidrojās tikai pēdējā kārtā. Ceļojošo kausu izcīnīja Minska. Visu sacensību laiku līdere
bija Viļņas komanda. Taču zaudējums mūsējiem pēdējā kārtā viņus ierindoja sudraba
pozīcijās. Mūsu komandas iegūtā 3. vieta ir
liels sasniegums. Pārējās Latvijas komandas izcīnīja vietas otrajā desmitā: Rīgai 11.,
Zemgalei 12., Salaspilij 14. un Bolderājai
16. vieta. Balvas tika arī individuāli labākajiem. Pie otrā galdiņa 2. vietu ieguva
K. Norenbergs, bet pie trešā R. Jugans bija
trešais.
Nākamgad sacensības notiks Tallinā,
pēc tam Kijevā un Sanktpēterburgā.
Kārlis Ozols

Saistošo noteikumu Nr. 6 Grozījums Salacgrīvas novada
domes 2016. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 12
«Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums» paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 24. panta otro daļu pašvaldības nolikumā
norāda pašvaldības administrācijas struktūru. Lai mainītu pašvaldības struktūru
un nolikumā iekļautu izveidotās pašvaldības administrācijas struktūrvienības
atbilstoši Salacgrīvas novada domes lēmumam par izmaiņām centrālās administrācijas struktūrā, ir nepieciešams veikt grozījumus Salacgrīvas novada domes
2016. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 12 Salacgrīvas novada
pašvaldības nolikums.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošajos noteikumos tiek noteikta pašvaldības centrālās administrācijas
struktūra.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā.

5.Informācija par adminis- Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina
tratīvajām procedūrām
privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību. Mainās institūcijas, kas
pieņems lēmumus.
6. Informācija par konsul- Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības
tācijām ar privātpersonām pārstāvjiem.

Dagnis Straubergs, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2019. gada 30. aprīlis

Konkurss par novada sakoptāko īpašumu

Salacgrīvas novada dome sēdē
18. aprīlī apstiprināja konkursa Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2019 nolikumu.
Šī konkursa mērķis ir veicināt
sakoptas, labiekārtotas, videi draudzīgas dzīves un darba vides veidošanu Salacgrīvas novadā, izkopt
novada iedzīvotāju gaumi un izdomu, dabas skaistuma izpratni, sekmēt daiļdārzu veidošanu novadā un
sakoptu teritoriju skaita pieaugumu,
attīstīt novada iedzīvotāju un uzņēmēju vēlmi sadarboties un dalīties
savu īpašumu sakopšanas pieredzē,
veicināt tūrisma attīstību, Salacgrīvas novada viesu vēlmi apmeklēt un
iepazīt sabiedriskos objektus un celt
novada iedzīvotāju un uzņēmēju pašapziņu un lepnumu par savu paveikto darbu.
Konkursā piedalās – objektu
pieteikt un pieteikumu iesniegt var

ikviens Salacgrīvas novada savrupmāju un dārza māju, lauku sētu īpašnieks, uzņēmējs vai jebkura cita persona, kura pieteikumu saskaņojusi ar
objekta īpašnieku.
Konkursā var piedalīties, bet netiks vērtēti konkursa Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2018 visu
nomināciju pirmo vietu laureāti.
Konkursa nominācijas: Lauku
sēta, Savrupmāja pilsētā vai ciemā,
Daudzdzīvokļu mājas – māju kooperatīvi, Uzņēmums, darījumu, pakalpojumu vai sabiedrisks objekts.
Speciālbalvu konkursa vērtēšanas komisijas locekļi var piešķirt par
interesantu ideju vai vides objektu
(piemēram, īpaša ugunskura vai atpūtas vieta, skaisti noformēts balkons u.tml.). Nominantus konkursa
speciālbalvai no konkursa dalībnieku vidus iesaka vērtēšanas komisijas
locekļi, uzvarētāju – speciālbalvas

ieguvēju nosaka ar balsu vairākumu.
Pieteikumu (brīvā formā) par piedalīšanos konkursā līdz 17. maijam
iesniedz Salacgrīvas novada domes
Klientu apkalpošanas centrā personīgi vai pa telefonu, tajā norādot īpašuma adresi un īpašnieka kontaktinformāciju – vārdu, uzvārdu un tālruņa
numuru. Objektu vērtēšana notiks no
20. maija līdz 30. jūnijam. Ar naudas
balvām katrā nominācijā apbalvo
pirmo trīs vietu ieguvējus, piešķirot
1. vietai 140 EUR, 2. – 90 EUR,
3. – 70 EUR un speciālbalvai
50 EUR. Ar goda plāksnēm katrā
nominācijā apbalvo pirmo vietu ieguvējus un ar veicināšanas balvām –
Salacgrīvas novada suvenīriem – visus dalībniekus.
Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks 13. jūlijā Salacgrīvā Jūras
svētku laikā.
Ilga Tiesnese
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5. maijā plkst. 12 Ainažos

Velofoto orientēšanās
sacensības 2019
Starts no Ainažu estrādes, dalības maksa komandai 2 eiro
Būs individuālās sacensības pirmsskolas vecuma bērniem.
Noteikumi:
1. komandai jāpiedalās diviem dalībniekiem;
2. komandai jābūt digitālajam fotoaparātam vai mobilajam telefonam
ar fotokameru, pulkstenim;
3. sacensību dalībniekiem jābūt velosipēdistu tiesībām vai autovadītāju
apliecībai;
4. sacensību dalībniekiem jāievēro visi ceļu satiksmes noteikumi;
5. sacensību dalībnieki ir pilnībā atbildīgi par savu veselību un mantu.
Pasākumu organizē
biedrība Sprints A,
atbalsta Salacgrīvas
novada dome

Salacgrīvas novada bērnu un jauniešu nometņu
projektu konkursa NOLIKUMS

I Vispārīgie noteikumi
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Salacgrīvas
novada pašvaldībā tiek iesniegti, izvērtēti bērnu un jauniešu nometņu projektu pieteikumi
konkursam (turpmāk tekstā – konkurss) un kā
pašvaldība piešķir līdzfinansējumu bērnu un
jauniešu nometņu organizēšanai Salacgrīvas novadā teritorijā Salacgrīvas novadā deklarētiem
bērniem un jauniešiem.
2. Nolikums attiecināms uz dienas un diennakts
nometnēm.
3. Pašvaldība izsludina konkursu katru gadu,
publicējot informāciju pašvaldības interneta
vietnē www.salacgriva.lv.
4. Līdzekļi nometņu līdzfinansēšanai tiek piešķirti konkursa kārtībā, ņemot vērā pašvaldības
budžetā paredzēto finanšu līdzekļu apmēru un
šajā nolikumā noteikto kārtību.
5. Konkurss ir atklāts, tajā var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona, kura atbilst
2009. gada 1. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 981 Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība.
6. Bērnu un jauniešu nometnes tiek organizētas atbilstoši 2009. gada 1. septembra Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 981 Bērnu nometņu
organizēšanas un darbības kārtība.
II Konkursa mērķis
7. Veicināt un atbalstīt juridisko un fizisko personu iniciatīvu bērnu un jauniešu lietderīga brīvā laika organizēšanā, rīkojot dalībnieku interesēm atbilstošas nometnes Salacgrīvas novada
administratīvajā teritorijā.
8. Nometņu projekta konkursa uzdevumi:
8.1. sekmēt nometņu attīstību Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā un to darbības
kvalitāti;
8.2. piedāvāt bērniem un jauniešiem brīvā laika
lietderīgas pavadīšanas iespējas;
8.3. veicināt veselīgu un zaļu dzīvesveidu, jaunu
zināšanu un prasmju apguvi, bērnu un jauniešu
radošās un individuālās pašizpausmes.
III Projekta mērķa grupa
9. Projektu pieteikumu var iesniegt konkursa
pretendents, kas plāno organizēt nometni, kuras
dalībnieki ir Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā deklarētie bērni un jaunieši vecumā
no 5 līdz 19 gadiem, ja vismaz viens no vecākiem ir deklarēts Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā uz attiecīgā gada 1. janvāri,
kā arī Salacgrīvas novadā ārpusģimenes aprūpē
esoši bērni, ja aizbildnis vai audžuģimene ir
deklarēta Salacgrīvas novada administratīvajā
teritorijā attiecīgā gada 1. janvārī.
10. Gadījumā, ja nometnē vienlaikus piedalās
nolikuma 9. punktā noteiktie dalībnieki un bērni
un jaunieši no citām pašvaldībām, pašvaldības
piešķirtais finansiālais atbalsts izmantojams tikai nolikuma 9. punktā noteikto dalībnieku līdzfinansēšanai.
IV Nometnes projekta noteikumi
11. Nometņu norises laiks – skolēnu brīvdienas.
12. Nometnes ilgums – ne mazāks kā trīs dienas.
13. Minimālais programmas ilgums – ne mazāk
kā sešas stundas dienā.
14. Minimālais dalībnieku skaits vienā nometnē – 15.
15. Nometnes vadītājs ir fiziska vai juridiska
persona, kura atbilst 2009. gada 1. septembra
Ministru kabineta noteikumu Nr. 981 Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība prasībām.
V Projekta pieteikumu iesniegšanas kārtība
16. Nolikums un pieteikuma veidlapas un atskaišu veidlapas pieejamas elektroniskā vei-

dā Salacgrīvas novada pašvaldības mājaslapā
www.salacgriva.lv.
17. Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz katra
gada 25. februārim. 2019. gadā projektu pieteikumi iesniedzami līdz 8. maijam. Projekta
pieteikumi, kas tiks iesniegti pēc norādītā laika,
netiks izskatīti.
18. Lai pieteiktos konkursam, projektu pieteicējiem jāaizpilda un Salacgrīvas novada domē
jāiesniedz projekta pieteikums, kas sastāv no
šādām daļām:
18.1. projekta pieteikuma veidlapas;
18.2. izmaksu tāmes;
18.3. nometnes programmas;
18.4. nometnes vadītāja apliecības kopijas;
18.5. saskaņojuma ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju par nometnes norises
vietu;
18.6. citiem pielikumiem pēc projekta iesniedzēja ieskatiem, ja tas var sniegt papildu informāciju par projekta ideju kopumā (piem., dienas
kārtība, iesaistīto pedagogu pieredze nometņu
darbībā u.c.).
19. Nolikuma 18. punktā minētie dokumenti
jāiesniedz drukātā formā latviešu valodā vienā
eksemplārā aizlīmētā aploksnē, nosūtot tos pa
pastu vai iesniedzot personiski Salacgrīvas novada domes (adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva,
Salacgrīvas novads, LV-4033) Klientu apkalpošanas centrā līdz nolikuma 17. punktā noteiktajam termiņam.
20. Pilnībā aizpildīta projekta veidlapa jāiesniedz arī elektroniski, līdz nolikuma 17. punktā minētajam termiņam nosūtot to uz e-pastu
dome@salacgriva.lv.
21. Ja pieteikums, kas elektroniski nosūtīts uz
nolikuma 20. punktā noteikto e-pasta adresi, ir
sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par
elektronisko dokumentu noformēšanu, tas nav
jāiesniedz papīra formā.
22. Iesniegtie projektu pieteikumi atpakaļ netiks
izsniegti.
23. Viens projekta pieteicējs var iesniegt vienu
vai vairākus nometņu organizēšanas projekta
pieteikumus.
24. Konsultācijas un skaidrojumus par projekta
pieteikumu sagatavošanu sniedz Salacgrīvas novada domes projektu koordinatore Solvita Kukanovska Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas
novadā, tālr. 64071982.
VI Projekta pieteikumu izvērtēšanas kārtība
25. Projektus izvērtē ar domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota konkursa vērtēšanas komisija,
kuras sastāvā ir 5 cilvēki.
26. Komisija ir lemttiesīga, ja izvērtēšanas sanāksmē piedalās vismaz trīs komisijas locekļi.
27. Ja komisijas loceklis ir personīgi ieinteresēts kāda iesniegtā nometnes projekta izskatīšanā, viņš par to informē pārējos komisijas
locekļus un nepiedalās šīs nometnes projekta
vērtēšanā.
28. Lēmumu par atbalstāmo konkursa pretendentu noteikšanu konkursa komisija pieņem ne
vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā
pēc projektu iesniegšanas beigu termiņa.
29. Projekta pieteikumi tiek vērtēti pēc šādiem
kritērijiem atbilstoši 3. pielikuma nosacījumiem:
29.1. projekta atbilstība konkursa mērķiem;
29.2. projekta īstenošanas nepieciešamība un sabiedriskais nozīmīgums;
29.3. darba formu un metožu daudzveidība, inovācija un radoša pieeja;
29.4. pieteikuma kvalitāte;
29.5. materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums,
atbilstība nometnes veidam, aktivitātēm;

29.6. projekta tāmes detalizācija, precizitāte,
izmaksu pamatotība un atbilstība plānotajai nometnes programmai;
29.7. brīvprātīgo iesaiste.
30. Konkursā piedalās visi projekti, kas iesniegti
atbilstoši nolikumam, vērtēšanas kritērijiem un
atbilst konkursa mērķim.
31. Komisija atbilstoši vērtēšanā iegūtajiem
punktiem, piešķir finansējumu pēc maksimālā
punktu skaita dilstošā secībā pieejamā pašvaldības līdzfinansējuma apmērā.
32. Komisija var pieprasīt no projektu iesniedzējiem papildu skaidrojumus par projektu,
iesniegtajiem materiāliem un projekta īstenotājiem un nepieciešamības gadījumā uzaicināt
pretendentu uz komisijas sēdi.
33. Komisijai ir tiesības noraidīt projektu pieteikumus, kas neatbilst konkursa nolikuma prasībām.
34. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par
pilna vai daļēja līdzfinansējuma piešķiršanu nometnei saskaņā ar iesniegto nometnes budžetu.
35. Lēmumu par projekta apstiprināšanu un pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu, pamatojoties uz komisijas sniegto novērtējumu, apstiprina Salacgrīvas novada domes sēdē.
36. Par pieņemto lēmumu projekta iesniedzējs
tiek informēts 5 (piecu) darbdienu laikā pēc projekta rezultātu apstiprināšanas domes sēdē.
37. Informācija par atbalstītajiem projektiem
tiks publicēta Salacgrīvas novada pašvaldības
mājaslapā www.salacgriva.lv.
VII Projekta finansēšanas kārtība
38. Kopējais finansējuma apjoms šim projektu
konkursam katram gadam tiek noteikts, apstiprinot pašvaldības kārtējā gada budžetu.
39. Projektu konkursa kopējais pašvaldības līdzfinansējums 2019. gadā ir 15 000 euro (piecpa
dsmit tūkstoši eiro).
40. Pašvaldības līdzfinansējums viena Salacgrīvas novada teritorijā deklarētā bērna vai jaunieša nometnes uzturēšanās izmaksu segšanai – ne
vairāk kā 30 EUR diennaktī.
41. Pašvaldības līdzfinansējums viena Salacgrīvas novada teritorijā deklarētā bērna vai jaunieša no trūcīgām, maznodrošinātām, daudzbērnu
ģimenēm, bērna un jaunieša ar īpašām vajadzībām un bērna, kas atrodas aizbildnībā, nometnes uzturēšanās izmaksu segšanai ir ne vairāk kā
38 EUR diennaktī.
42. Slēdzot līgumu, līdzfinansējuma summa tiek
precizēta, ņemot vērā Salacgrīvas novadā deklarēto dalībnieku skaitu, bet nepārsniedzot projekta pieteikumā norādīto kopējo summu.
43. Ja nometnes dalībnieks piedalās vairākās
nometnēs, finansiāls atbalsts tiek piešķirts tikai
vienai nometnei.
44. Projekta attiecināmās izmaksas:
44.1. atlīdzība nometnes personālam, nometnes pedagogiem, pieaicinātajiem speciālistiem,
nodarbību vadītājiem u.tml., t.sk. darba dēvēja
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
44.2. telpu un/vai nometnes norises vietas, aprīkojuma noma;
44.3. transporta pakalpojumi (transporta noma
nometnes dalībnieku pārvadāšanai, sabiedriskā
transporta biļetes);
44.4. dalībnieku ēdināšana;
44.5. aktivitātēm un nodarbībām nepieciešamie
materiāli un kancelejas preces;
44.6. nometnes programmas nodrošināšanai nepieciešamas saimniecības preces;
44.7. nometnes programmas nodrošināšanai nepieciešamais inventārs;

44.8. citas nometnes īstenošanai nepieciešamās
izmaksas.
45. Projekta neattiecināmās izmaksas:
45.1. prēmijas, dāvinājumi nometnes personālam;
45.2. pamatlīdzekļu iegāde;
45.3. naudas sodi, līgumsodi, kavējumu procentu maksājumi;
45.4. izmaksas, kas neatbilst projekta mērķu sasniegšanai.
46. Iesniedzējam projekta ieviešanai jāparedz
pašu finansējums (piem., vecāku dalības maksa) ne mazāk kā 25% (divdesmit pieci procenti)
apmērā no kopējā pieteikumā norādītā projekta īstenošanai paredzētā finansējuma. Trūcīgo,
maznodrošināto, daudzbērnu ģimeņu bērniem
un jauniešiem, bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām un bērniem, kas atrodas aizbildnībā, pašu finansējums ir 5% (pieci procenti) apmērā.
47. Ar visiem atbalstīto projektu iesniedzējiem
tiek slēgts līgums, kurā noteikta finansēšanas,
nometnes realizēšanas un atskaišu par piešķirto līdzekļu izlietojumu iesniegšanas kārtība un
termiņi.
48. Pirms līguma par nometnes organizēšanu
noslēgšanas projekta pieteicējs reģistrē nometni
Valsts izglītības satura centra uzturētajā nometņu
reģistrā interneta vietnē www.nometnes.gov.lv.
49. Pretendents, ar kuru tiek slēgts līgums, pirms
līguma noslēgšanas iesniedz nometnes dalībnieku sarakstu un precizētu projekta tāmi, kas tiek
pievienotas līguma pielikumā un ir neatņemama
tā sastāvdaļa.
50. Ja nometnes projekta iesniedzējs nav pašvaldības institūcija, nometņu projekta iesniedzējam
jābūt norēķinu kontam bankā, uz kuru pārskaitīt
piešķirto finansējumu.
VIII Projekta īstenošana un uzraudzība
51. Konkursa dalībnieki, iesniedzot projektu
pieteikumus, apņemas ievērot visus konkursa
nolikumā minētos nosacījumus.
52. Projekta vērtēšanas komisijas locekļiem ir
tiesības nepieciešamības gadījumā veikt nometnes aktivitāšu pārbaudi projekta īstenošanas
laikā.
53. Nometnes organizētājs 15 (piecpadsmit)
darba dienu laikā pēc nometnes noslēguma iesniedz projekta atskaites veidlapu.
54. Ja nometne netiek īstenota noteiktajā termiņā un atbilstoši iesniegtajam projekta pieteikumam, kā arī tiek konstatēti finanšu pārkāpumi,
projekta vērtēšanas komisija lemj par piešķirtā
līdzfinansējuma daļēju vai pilnu atmaksu.
55. Nometnes organizētājs apstrādās dalībnieku, tai skaitā likumisko pārstāvju personas datus, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes
2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citus normatīvos
aktus personas datu aizsardzības jomā.
56. Nometnes organizētājs ir atbildīgs par nometnes dalībnieku un viņu likumisko pārstāvju
personas datu apstrādi, informējot par personas
datu apstrādes mērķi, personas datu apstrādes
un glabāšanas kārtību. Pretendents – nometnes
organizētājs – saņem attiecīgu piekrišanu no nometnes dalībnieka likumiskā pārstāvja minētajai
datu apstrādei.
57. Nometnes organizētājs sniedz informāciju
par nometnes norisi un tās rezultātiem Salac
grīvas novada informācijas nodaļai publicēšanai
mājaslapā www.salacgriva.lv un laikrakstā Salacgrīvas Novada Ziņas.
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Jubilāriem

2019. gada 30. aprīlis

2018. gadā dzimušo bērnu
uzņemšana novadnieku saimē

Aizdzen aprīlis puteņus saltus,
Zemei atmodas vārdus teic,
Plaukstā atnesdams pūpolus baltus,
Tevi dzimšanas dienā viņš sveic.
Tāpēc vaļā ver sevi priekam,
Bērzu skropstās kaut ledus vēl mirdz,
Jo tas laiks, kurā piedzimis esi,
Ir kā cīruļa dziesma pār zemi
Un kā pumpurs saulei pie sirds.

18.V Salacgrīvas kultūras centrā plkst. 12
 		 Ainažu kultūras namā plkst. 14
19.V Liepupes tautas namā plkst. 12

Pavasarīgi silti un mīļi sveicieni
jubilāriem!

tikšanās ar
rakstnieci un dzejnieci

13. maijā 15.00
Salacgrīvas novada
bibliotēkā

JANU EGLI
Pasākuma laikā var tikt fotografēts vai filmēts.
Video un foto materiāli var tikt izmantoti
pasākuma organizatora publiciātēs

Salacgrīvas novada iedzīvotāj –
ainažniek, liepupieti, salacgrīvieti!
Gaidām tevi ar komandu
1. maijā plkst. 11.00 Salacgrīvā uz

Salacgrīvas novada
1. maija ielu stafetes
skrējienu

11.00 – starts pirmsskolai – 1. klašu grupai
11.20 – starts 2.–3. klašu grupai
11.40 – starts 4.–5. klašu grupai
12.00 – starts 6.–7. klašu grupai
12.20 – starts 8.–9. un 10.–12. klašu grupai un
			 sporta klubu, biedrību, darba kolektīvu un
			 brīvi izveidotām komandām.
Starts no Bocmaņa laukuma
Tālruņi informācijai: 64041553, 28626884
e-pasts marite.jankovska@salacgriva.lv
Pasākumu atbalsta Salacgrīvas novada dome

Ainažu kultūras namā

4.V 12.00 Baltā galdauta svētki
18.V
Salacgrīvas novada mūzikas skolas
audzēkņu lielkoncerts
18.V
jaundzimušo uzņemšana novadnieku saimē
5.VI 14.30 svētki bērniem ar īpašām vajadzībām un
viņu ģimenēm.

Salacgrīvas novada kultūras centrā
4.V

13.00 Baltā galdauta svētki pie Tūrisma
informācijas centra Rīgas ielā.
Uzdevumi, viktorīnas un jautājumi kopā
			
ar Salacgrīvas Prātnieku. Meklējumi
Salacgrīvas bibliotēkā, atradumi
Salacgrīvas muzejā, prātojumi TICā.
Rezultātu paziņošana un svētku kūkas!
			
Lai piedalītos uzdevumu veikšanā, tev
			
vajadzēs komandu (2–5 cilvēki).
			
Komandas dalību pieteikt pa
			
telefonu 26513129,
			
reģistrācija 4. maijā 12.00–12.50
			
pie TIC
		17.00 Liepupes tautas nama jauktā kora
			
Pernigele 115 gadu jubilejas koncerts
			
Ar dieviņu saule lēca

11.V 18.00 Saivas jampadracis. Piedalās Latvijas
senioru deju kolektīvi
18.V 12.00 jauno salacgrīviešu uzņemšana novadnieku
saimē
Salacas Plostnieki 2019
14.–16.V
plosta siešana Staicelē pie estrādes,
Salacas kreisajā krastā.
14.V 19.00 plostnieku nometnes atklāšana:
plosta rullis, zivju cienasts, plostnieku
darbarīki, izteicieni, paražas un sarunas
17.V 10.00 plosta palaišana Salacas straumē, laba ceļa
vēlējumi
19.V ap 18 plosta noaršana atpūtas vietā Silvēveri.
Plosta piedzīvojumu stāsti, vakarēšana
pie ugunskura, sportiskas aktivitātes
pa plostnieku modei
25.V ap 14 plosta sagaidīšana Salacgrīvā un plostnieku
sumināšana Reņģēdāju festivālā
25.V		

Reņģēdāju festivālā –
Salacgrīvas novada bērnu svētki.
		12.00–13.00 koncerts Sanākat lieli, mazi
		13.30–16.00 putu ballīte kopā ar Smurfeti
Bocmaņa laukumā, radošas darbošanās
rakaru murdiņā, piepūšamās atrakcijas

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

Avīzes izdevējs – Salacgrīvas novada dome sadarbībā ar laikraksta Auseklis redakciju.
Izdevējdarbības atļauja Nr. 1449.
Salikts datortehnikā laikraksta Auseklis redakcijā, Limbažos, Jūras ielā 6.
Iespiests SIA Latgales druka Rēzeknē, Baznīcas ielā 28. Tirāža 4000 eks.

