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Lielā talka Salacgrīvas novadā

Rudītes sarūpētais cienasts talciniekiem Meleku līcī

Pie Salacgrīvas vidusskolas top Sajūtu taka

22. aprīlī pulksten desmitos no rīta sā
kās Lielā talka Salacgrīvas novadā. Pilsētā
talcinieki pulcējās pie Pārcēlāja un skolas,
kā arī katrā apdzīvotajā vietā ciemata cen
trā vai pie veikala. Talkas beigu laiks nebija
noteikts, tāpēc daudzās vietās, arī Svētcie
mā, talkošana turpinājās līdz vēlai pēcpus
dienai, jo iesāktie darbi taču jāpabeidz! Pēc
kārtīgas talkošanas bija ciema vecāko un
saimnieču sarūpētas un pašvaldības un uz
ņēmēju finansiāli atbalstītas pusdienas.
Talkas laikā Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs un es bi
jām vairākās talkošanas vietās. Secinājums
viens – šogad talkotāju bija vairāk un darā
mie darbi apjomīgāki un paliekošāki. Talci
nieki ne tikai vāca atkritumus, bet arī stādī
ja, zāģēja, tīrīja grāvjus, apzāģēja kokus un
grāba lapas.
Liels paldies visiem, kuri piedalījās Lie
lās talkas organizēšanā, strādāšanā un pus

dienu gatavošanā! Paldies ainavu arhitektei
Līgai Jumburgai, Vecsalacā Adžum Zvīnim
un Anetei Līcītei, Korģenē Dacei Cīru
lei un Gunitai Biseniecei, Lauvās Mārim
Melnalksnim un Indrai Kauliņai, Kuivižos
Dzintrim Kolātam, Svētciemā Kasparam
Zvejniekam, Birzgaiļos Lijai Jokstei, Tūjā
Rūtai Kalniņai un Aivaram Ilgavīzim,
Liepupes pilskalnā Andrim Zundem, Zaķos
Aleksandram Pavlovskim, Salacgrīvā Aijai
Kirhenšteinei, Intai Ciršai, Lienei Eglītei,
Lolitai Valaņinai, Vitrupē Evijai Keiselei,
Ainažos Ilonai Jēkabsonei.
Lielākie paveiktie darbi – Ainažos sa
kopts Jūrskolas laukums, Salacgrīvā pie
vidusskolas iekārtota Sajūtu taka, Tūjā pie
zinību centra izzāģēti vecie koki, novākts
apaugums, Liepupes pilskalnā aizvadīti
lieli sakopšanas darbi, Svētciemā – centra
kopšanas darbi: grāvju tīrīšana, veco koku
zāģēšana, Birzgaiļos koku apzāģēšana, no

Lielie darbi Svētciemā

Šķīsterciema līdz Meleku līcim jūrmalas
sakopšana.
Grūti nelielā tekstā uzskaitīt visus pa
darītos darbus un katram personīgi pateikt
paldies, bet mēs varam būt lepni – talkas
laikā kopīgi strādājot, esam padarījuši lie

lus darbus. Katrs no jauna iestādītais un
vecais nozāģētais koks, ierīkota puķu dobe
vai satīrīta vieta ir apliecinājums mūsu va
rēšanai, mūsu darbam. Paldies visiem talci
niekiem!
Ilga Tiesnese

Rīgas ielas rekonstrukcija

29. martā Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs parak
stīja līgumu ar personu apvienības, kurā
ietilpst SIA Dakstiņa Jumti valdes locek
li Andreju Babrānu un SIA Ribetons ceļi
valdes priekšsēdētāju Gati Līci, par Rīgas
ielas posmā no Jūras līdz Sila ielai pārbūvi
Salacgrīvā. Darbiem pašvaldība atvēlējusi
150 000 eiro, būvdarbi sākās 4. aprīlī, tiem
jābūt pabeigtiem līdz 31. maijam.
Šobrīd darbi Rīgas ielā rit pilnā sparā.
Noņemt asfalta segumu, zem tā atklājās
pagājušā gadsimta 30. gados izliktais ne
kalto akmeņu bruģis. Būvnieki to ir novā
kuši un glīti saliktās kaudzēs akmeņi gaida
savu kārtu, lai ielas rekonstrukcijas darbu
laikā tie iegultu jaunveidotajās Rīgas ielas
autostāvvietās pie bibliotēkas un novada
Tūrisma informācijas centra (TIC) un jaun
veidojamā skvērā pie Stūra veikala.
Realizējot projektu, konceptuāli mainī
sies Rīgas ielas uzbūve pie novada biblio
tēkas, pilsētas muzeja un TIC. Bezjēdzīgi
platā iela tiks funkcionāli sakārtota, tur būs

stāvlaukums vieglajam transportam un au
tobusam, gājēju pāreja un saprotams krus
tojums. Remontdarbu laikā nojauks esošo
asfalta segumu, apmales, noņems bruģi,
velo novietni, informācijas stendu, solu,
kurus pēc tam uzstādīs no jauna. Sakārtos
arī lietusūdens kanalizācijas tīklus, uzstā
dīs apgaismojumu, uzklās asfaltbetona se
gumu, izbūvēs bruģi, izliks ceļa zīmes un
veiks horizontālo ceļa apzīmēšanu, kā arī
labiekārtos apkārtni.
Pašvaldības vadītājs ir pārliecināts, ka
Rīgas ielas pārbūves darbi būs pabeigti
maija beigās: – Objektus remontēt vasarā
mēs nevaram, jo novadā tūrisma sezonas
laikā ir daudz tūristu un viesu. Esam svētku un festivālu pilsēta un nevaram atļauties
apgrūtināt satiksmi un iedzīvotājus ar ierobežojumiem vasaras sezonā. Pilsētas labiekārtošanas un pārbūves darbi ir jāveic līdz
tai vai pēc tās. Tagad pavasarī sakārtosim
Rīgas ielu, septembrī Bocmaņa laukumu un
Krasta ielu.
Ilga Tiesnese

Remontdarbi Rīgas ielā ir pamatīgi
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Ainažu
robežpunktā
sakārtos ceļu
Salacgrīvas novada dome saņēmusi
vēstuli no valsts akciju sabiedrības Latvijas valsts ceļi, kas informē par izdoto būv
atļauju valsts galvenā autoceļa A1 Rīga
(Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) km
101,36.—101,74. posma segas pārbūvei
(pastiprināšanai).
Ilga Tiesnese

A1 posms
Salacgrīva –
Ainaži labāko ceļu
konkursā

Autoceļa A1 Rīga – Ainaži posms no
Salacgrīvas līdz Igaunijas robežai izvir
zīts konkursā par 2016. gadā vislabāk
atjaunoto ceļa posmu Latvijā. Tajā strā
dāja AS A.C.B., tajā ieguldīti apmēram
12 miljoni eiro. Konkursu rīko VAS Latvija Valsts ceļi sadarbībā ar portālu iAuto.lv. Balsojumam piedāvāti 12 ceļi visā
Latvijā. Pērn par labāko atzina Tallinas
šosejas rekonstruēto posmu no Svētcie
ma līdz Salacgrīvai.
Auseklis 26.04.17.

Salacgrīvas
skrējēja maratonā
Vīnē

Svētdien salacgrīviete Jolanta Lie
piņa sacentās Vīnes pilsētas maratonā,
kurā ierindojās 14. vietā. Garo distanču
skrējēja vēsta, ka rezultāts ir apmierinošs – sporta meistarkandidāta līmenī,
taču Pasaules čempionāta normatīvs gā
jis secen. – Lai būtu labs rezultāts, jāsakrīt daudziem apstākļiem, sākot ar fizisko sagatavotību, beidzot ar apstākļiem
trasē, – viņa komentē. Šoreiz lielākais
šķērslis bija laikapstākļi – vēsums un
stiprais vējš. Arī konkurentes bija vērā
ņemamas. J. Liepiņa jau plāno nākamos
startus gan Latvijā, gan Igaunijā.
Auseklis 26.04.17.

Nededzini
kūlu!

Salacgrīvas novada dome katru pava
sari vērš iedzīvotāju uzmanību uz aizlie
gumu dedzināt kūlu. Dedzināšana – tas
nav veids, kā sakopt neapsaimniekotās
un nesakoptās teritorijas!
Nekoptās teritorijas tiek apsekotas un
to īpašnieki sodīti. Kūlas dedzināšana ir
aizliegta, tā var apdraudēt cilvēku vese
lību, dzīvību, kā arī izpostīt nekustamo
īpašumu. Nekustamo īpašumu īpašnie
kiem laikus jānopļauj zāle vai jāveic citi
agrotehniskie pasākumi, lai nepieļautu
kūlas veidošanos skvēros, laukumos,
zaļajās zonās, īpašumos, tajā skaitā īpa
šumos, ko izmanto lauksaimniecībai vai
citiem nolūkiem. Paldies iedzīvotājiem,
kuri rūpējas par saviem īpašumiem!
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 51. panta 2. daļu
par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, sods
fiziskajām personām ir no 140 līdz
700 eiro, bet juridiskajām personām
no 700 līdz 2900 eiro. Savukārt par
kūlas dedzināšanu naudas sods fiziskajām personām ir no 280 līdz 700 eiro.
Didzis Žibals,
Salacgrīvas novada kārtībnieks
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Salacgrīvas novadā
dzenas pakaļ Lieldienām

Ceļa remonts
Pērnavas ielā

Salacgrīvā, Pērnavas ielā pie pilsētas
kapiem ceļš bija ļoti sliktā kārtībā. Līdz
Lieldienām nofrēzēts ielas asfaltbetona se
gums. To vajadzēja darīt tādēļ, ka daudzās
bedrītes un bedres asfaltā tehnoloģiski ie
spējams salabot tikai un vienīgi ar auksto
asfaltu, kas ir dārgi un neefektīvi.
Vecā asfaltbetona frēzēšanu veica AS
Ceļu pārvalde, pašvaldība šim darbam at
vēlējusi 5693 eiro (ar PVN). Šajā posmā ir
satiksmes ierobežojumi, zīmes uzstādītas,
saskaņojot ar VAS Latvijas Valsts ceļi.
Ar karsto asfaltbetonu vai bitumena
emulsiju un šķembiņām šī posma asfaltbe
tona seguma atjaunošanu sāks maijā, kad
gaisa temperatūra būs +15 grādu un darbu
atsāks asfaltbetona rūpnīcas.
Ilga Tiesnese

Pavasara saulgrieži Salacgrīvas novadā
šogad iezīmējās košās krāsās. Jau ceturto
gadu pēc kārtas svinētājiem bija iespēja
sekot zaķim pa pēdām, iepazīstot novadu
un vietējos tūrisma uzņēmumus. To nodro
šināja Tūrisma informācijas centra rīkotais
pasākums Pakaļdzīšanās Lieldienām.
Piedzīvojums turpinājās visas dienas
garumā un sastāvēja no 20 pieturvietām.
Tā laikā aktīvisti veica dažādus uzdevu
mus posmā no Ainažiem līdz pat Duntei un
Minhauzena muzejam. Šeit lieti noderēja
automašīna, jo galējie pieturas punkti atra
dās 50 km attālumā viens no otra. Tajos va
rēja gan krāsot olas un glaudīt trušus, kalt
naglas un kārtīgi izšūpoties, gan arī nogar
šot pankūkas un iejusties ekstrasensa lomā.

Katra vieta piedāvāja ko īpašu un savu, tā
dēļ Pakaļdzīšanos un aizraujošo kopābūša
nu neizjauca ne vējš, ne arī sniegs.
Neatņemama pasākuma sastāvdaļa bija
Lieldienu pases, kurās dalībnieki cītīgi
krāja zīmogus katrā no kontrolpunktiem.
Ja pasi rotāja vismaz pieci nospiedumi, va
rēja tikt pie kāda no 20 Reņģēdāju festivāla
ielūgumiem, taču, ja svētku viesi pacentās
vēl vairāk, kāds no viņiem saņēma jauku
pārsteigumu no brīvdienu mājas Vējavas.
Pakaļdzīšanās Lieldienām noslēdzās
viesu namā Rakari. Patīkami, ka šo četru
gadu laikā aktivitāte tikai pieaug. Šogad
zaķim sekoja vairāk nekā 300 Lieldienu
svinētāju.
Anete Līcīte

Sākas pieteikšanās platību maksājumu
saņemšanai

11. aprīlī sākās pieteikšanās platību
maksājumiem. Lauksaimnieki tiem var
pieteikties līdz 22. maijam, iesniedzot vie
noto iesniegumu Lauku atbalsts dienesta
(LAD) elektroniskajā pieteikšanās sistēmā
(EPS). Pēdējā diena, kad atbalsta mak
sājumiem varēs pieteikties ar kavējuma
sankciju, ir 15. jūnijs.
Lai sniegtu atbalstu tiem lauksaimnie
kiem, kuriem nav pieejams dators ar in
terneta pieslēgumu vai nav nepieciešamo
datorprasmju, LAD platību maksājumu
iesniegumu pieņemšanas laikā organizē
klātienes konsultācijas un palīdz elektro
niski aizpildīt iesniegumus daudzos pa
gastu centros. Informāciju par klātienes
konsultāciju laikiem un norises vietām var

lasīt LAD mājaslapā izvēlnē Pieteikšanās
platību maksājumiem elektroniski.
2017. gadā platību maksājumu saņem
šanai ir vairākas izmaiņas. Par tām var la
sīt elektroniskajā informatīvajā materiālā
Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2017. gadā.
LAD atgādina, ka vienlaikus ar pieteik
šanos platību maksājumiem var pieteikties
dīzeļdegvielas, kam piemēro samazināto
akcīzes nodokļa likmi, saņemšanai. At
šķiras pieteikšanās beigu termiņš – pēdējā
diena degvielas pieteikumiem ir 1. jūnijs.
Piesakoties platību maksājumiem elek
troniski, lauksaimniekiem ne tikai saņemt
maksājumus ātrāk, bet arī līdz 26. jūnijam
pārklājumu labošanu EPS varēs veikt bez

soda sankcijām. Šogad EPS ir veiktas arī
izmaiņas, lai gadījumos, ja lauksaimnieks
aizmirsīs pieteikties kādam no atbalsta
veidiem, ko būtu iespējams saņemt, tiktu
parādīts atbilstošs brīdinājums. Sistēmā
arī nebūs iespējams pieteikt atbalstam ne
atbilstošas platības.
LAD aicina lauksaimniekus neskaid
rību gadījumos sazināties ar LAD, kā arī
apmeklēt konsultācijas un klientu apkal
pošanas centrus, lai aizpildītu pieteikumus
klātienē!
Kristīne Ilgaža,
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 67027830, 67027384,
e-pasts kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Atjaunota
Salacgrīvas
kapliča
Salacgrīvas pilsētas kapos pabeigts
kapličas remonts. SIA ALANDMA nomai
nīja kapličas ārējo sienu apdari, durvis,
logus, nostiprināja zvanu torni, atjaunoja
elektroinstalāciju, uzstādīja kapu teritori
jas vārtu stabu cepures un izbūvēja akas
virszemes koka konstrukciju kastes ar
vāku un rulli. Darbiem pašvaldība atvēlēja
3607,01 EUR, t.sk. 21% PVN.
Ilga Tiesnese

Būvprojektu izstrāde
27. martā Salacgrīvas novada dome
noslēdza līgumu ar SIA KCE par 10 būv
projektu izstrādi ielu apgaismojuma izbū
vei Salacgrīvas novadā. Apgaismojuma
izbūvi un uzstādīšanu plānots pabeigt līdz
rudens sezonai.
l Objekts Ielu apgaismojums Jūras
ielā, Tūjā
Objekta atrašanās vieta: Jūras iela,
Tūja, projektējamās ielu apgaismojuma
līnijas garums – 1150 m Jūras ielā, Tūjā
posmā no krustojuma ar Liedaga ielu līdz
zīmei Tūja.
l Objekts Ielu apgaismojums Liepu
ielā, Svētciemā
Objekta atrašanās vieta -  Liepu iela,
Svētciems, projektējamās ielu apgaismo
juma līnijas garums – 550 m, Liepu ielā,
Svētciemā posmā starp abiem krustoju
miem ar Dārza ielu.
l Objekts Apgaismojums Svētciema
parkā
Objekta atrašanās vieta: Liepu iela,
Svētciems, projektējamās apgaismojuma
līnijas garums 280 m, Svētciemā, Svētcie

ma parkā.
Objekts Gājēju pārejas izgaismošana
pie veikala top! Vidzemes ielā, Salac
grīvā
Objekta atrašanās vieta: Vidzemes
iela, Salacgrīva, projektējamās līnijas ga
rums – 50 m. Projektā paredzēti no zemes
6—8 m augsti, cinkoti ielu apgaismojuma
balsti vai speciālu iekārtu komplekti gājē
ju pāreju izgaismošanai.
l Objekta Gājēju pārejas izgaismošana
pie veikala Mego Viļņu ielā, Salacgrīvā
Objekta atrašanās vieta: Viļņu iela, Sa
lacgrīva, projektējamās līnijas garums –
50 m. Projektā paredzēti no zemes
6—8 m augsti, cinkoti ielu apgaismojuma
balsti vai speciālu iekārtu komplekti gājē
ju pāreju izgaismošanai.
l Objekts Gājēju pārejas izgaismošana
pie Salacgrīvas vidusskolas Viļņu ielā,
Salacgrīvā
Objekta atrašanās vieta: Viļņu iela, Sa
lacgrīva, projektējamās līnijas garums –
50 m. Projektā paredzēti no zemes
6—8 m augsti, cinkoti ielu apgaismojuma
l

balsti vai speciālu iekārtu komplekti gājē
ju pāreju izgaismošanai.
l Objekts Ielu apgaismojums
A1 šosejas un ceļa «Pagasta padome –
Vangas» krustojumā
Objekta atrašanās vieta: ceļš Pagasta
padome – Vangas, Liepupes pagasts, pro
jektējamās līnijas garums – 150—200 m.
l Objekts Ielu apgaismojums
Mustkalnos
Objekta atrašanās vieta: Mustkalni,
Liepupes pagasts, projektējamās līnijas
plānotais garums – 150—200 m.
l Objekts Ielu apgaismojums Zītaru
ielā, Korģenē
Objekta atrašanās vieta: Zītaru iela,
Korģene, projektējamās līnijas garums –
250 m.
l Objekts Apgaismojums robežas
stāvlaukumam Ainažos
Objekta atrašanās vieta: Valdemāra
iela 2, Ainaži, projektējamās līnijas plāno
tais garums – 90 m.
Ilga Tiesnese
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Akcija Apskauj Latviju
4. maijā notiks Latvijas valsts simtga
des svinību atklāšana. Akcija Apskauj Latviju vērsta uz Latvijas tautas vienotības un
piederības sajūtas spēcināšanu un paredz
simbolisku rīcību – ozolu stādīšanu Lat
vijas pierobeža pašvaldībās. Akciju rīko
Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Latvi
jas valsts simtgades biroju, mazpulkiem,
jaunsargiem, skautiem un gaidām un Lat
vijas pašvaldībām. Mums, latviešiem, kā
ozoliem būt – dzīt saknes dziļi savā tēvu
zemē un kupliem zaru vainagiem debesīs
tiekties pēc gaismas.
Akcijā Apskauj Latviju pie robežas eso
šo 43 pašvaldību teritorijās noteiktā laika
secībā no plkst. 9.00 visas dienas garumā
iestādīs 100 ozolu ar īpašu simtgades no
rādi, simbolizējot garīguma sardzi. Dar
bību uzsāks vienlaicīgi no Rīgas divos
virzienos un četriem Latvijas vistālāka
jiem ģeogrāfiskiem punktiem, kuros jau
1998. gadā tēlnieks V. Titāns izvietoja
simboliskas akmens zīmes par godu Lat
vijas valsts pastāvēšanas 80. gadadienai.
Tie ir Demene, Pasiene, Ipiķi, Nīca, kur
plānota valsts amatpersonu dalība un īpa
šāka programma. Tajā pašā laikā pašvaldī
bas organizē koka stādīšanai un simtgades
atklāšanai veltītu pasākumu pie katra no
100 ozoliem.
Papildus plašajai tautas akcijai Apskauj
Latviju gaidāma programma Latgales
kongresa simtgadei Latvijā un citviet pa
saulē. Turpinot Latvijas valsts simtgades
biroja aizsākto tradīciju, tiks svinēti Baltā
galdauta svētki.
Salacgrīvas novadā ozolus stādīs trīs
vietās – Ainažos, Liepupē un Salacgrī
vā. Pasākuma norises galvenā vieta būs
Ainažos – vietā, kur sākas Latvija, uz ro
bežas. Pulksten 14 Ainažos, piedaloties
pašdarbniekiem no Latvijas un Igaunijas,

vietējiem iedzīvotājiem un viesiem, tiks
restaurētas vēsturiskās virves vilkšanas
sacensības ar Igauniju, lai atkārtoti Ai
nažus ievilktu Latvijas teritorijā. Būs arī
Baltā galdauta svētki. Ozolu stādīs viena
no kuplākajām ģimenēm Ainažos – mež
ziņa Mārtiņa Puriņa saime – un Pašvaldību
savienības padomniece vides aizsardzības
jautājumos Sandra Bērziņa. Liepupē ozolu
pie Liepupes baznīcas pl. 12 stādīs ilgga
dējais draudzes priekšnieks V. Andersons.
Salacgrīvā ozola stādīšana notiks pl. 13
bijušās domes ēkas vietā pie biedrību lai
vas. Ozolu stādīs Salacgrīvas novada do
mes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs un
Danču ģimenes četru paaudžu pārstāvji.
Piedalīsies folkloras kopa Cielava.
l
l

l

Pasākuma kontaktpersonas –
Ainažos Solveiga Muciņa –
t. 28371559, ainazukn@inbox.lv;
Liepupē Andris Zunde –
t. 26526554,
andris.zunde@salacgriva.lv;
Salacgrīvā Pārsla Dzērve –
t. 29418614,
parsla.dzerve@salacgriva.lv.

l

3

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
Cāļus gan skaita rudenī, bet gandrīz visi
tautas mākslas kolektīvi savu veikumu
Latvijas Nacionālā kultūras centra žūrijai
atrāda pavasarī savas nozares skatēs un
konkursos. Kolektīvu priekšnesumi ska
tēs tiek vērtēti pēc punktu sistēmas, kop
summā iedalot pakāpes – A (augstākā) 1.,
2. un 3. pakāpe. Konkursos iegūst vietas.
2017. gada skates un konkursi atkārtoti
pierādīja, ka Salacgrīvas novadā darbojas
mākslinieciski augsti novērtēti kolektīvi,
kas ieguvuši šādus rezultātus:
l Liepupes pagasta jauktais koris Pernigele, diriģente Arta Zunde – 1. pakāpe,
labākais koris apriņķī.
l Salacgrīvas kultūras nama senioru
sieviešu koris Salaca, diriģents Jānis Lucāns – 2. pakāpe.
l Ainažu kultūras nama jauktais koris
Krasts, diriģente Agra Jankovska – 1. pa
kāpe.
Salacgrīvas kultūras nama vidējās pa
audzes deju kolektīvs Tingeltangels, vadī
tājs Jānis Ērglis – A pakāpe.
l Salacgrīvas kultūras nama senioru deju
kopa Saiva, vadītāja Valentīna Kalniņa –
1. pakāpe.
l Salacgrīvas kultūras nama jauniešu deju
kolektīvs Randa, vadītāja Anita Gīze –
2. pakāpe.
l Liepupes tautas nama vidējās paaudzes
deju kolektīvs Ulubele, vadītājs Jānis Tre
zuns – A pakāpe.
l Ainažu kultūras nama vidējās paaudzes
deju kolektīvs Randiņš, vadītāja Anita
Gīze – 1. pakāpe.
l

Liepupes tautas nama jauniešu deju ko
lektīvs Liepupīte, vadītājs Jānis Trezuns –
3. pakāpe.
l

l Liepupes tautas nama sieviešu vokālais
ansamblis 4 Sound, vadītājs Mārtiņš Ro
ziņš – 1. pakāpe
l Salacgrīvas kultūras nama vokālais
ansamblis Dziedātprieks, vadītāja Agita
Zvejniece – 1. pakāpe.
l Salacgrīvas kultūras nama pūtēju or
ķestris Enkurs, diriģents Vitālijs Bogda
novičs – pūtēju orķestru konkursā Jelgavā – 2. vieta.
l Salacgrīvas kultūras nama teātra studi
jai Visa veida versijas, vadītāja Inese Jerā
ne – 2. pakāpe.
l Liepupes amatierteātrim, vadītāja Inese
Broka – 2. pakāpe.
l Salacgrīvas kultūras nama folkloras
kopai Cielava, vadītāja Zenta Mennika –
1. pakāpe.
l Liepupes tradīciju kopai Skale, vadītāja
Arta Zunde – 2. pakāpe.
Paldies kolektīvu vadītājiem un
dalībniekiem par ieguldījumu tautas
mākslas attīstībā un Salacgrīvas novada
vārda spodrināšanā!
Paldies Salacgrīvas novada domei
par atbalstu tautas mākslas darbības
nodrošināšanā! Lai visiem kolektīviem
griba, spēks un veiksme – dalībai Latvijas simtgades pasākumos un gaidāmajos lielajos Dziesmu un deju svētkos
nākamgad!!
Pārsla Dzērve,
Salacgrīvas kultūras nama direktore

Jauniešu projektu konkursi un Ledus oga

Lai atbalstītu jauniešu iesaisti biznesā,
jau 2011. gadā Salacgrīvas novada dome
sāka jauniešu biznesa plānu konkursu ko
mercdarbības uzsākšanai. Tā mērķis ir
stimulēt jaunu komersantu veidošanos no
vadā, motivējot jauniešus sava biznesa vei
došanai. Projektu konkursā var piedalīties
Salacgrīvas novada jaunieši vecumā no
18 līdz 25 gadiem un savas idejas atbal
stam iespējams iegūt 2500 eiro atbalstu
no pašvaldības privatizācijas fonda līdzek
ļiem.
Šobrīd izsludināta projektu konkur
sa 14. kārta. Kopš 2011. gada 13 kārtās
iesniegts 50 projektu ideju, no kurām at
balstītas 22, īstenota 21. Līdz šim projektu
konkursam atvēlēti 70 000 eiro.
Viens no pēdējiem atbalstītajiem jau
niešu projektiem ir Kristīnes Ozolas ideja
ražot mājas saldējumu. Kristīnei šobrīd ir
19 gadu, viņa mācās Rīgā, Ziemeļvalstu
ģimnāzijā, bet tas netraucē savās mājās Lā
ņos ražot mājas saldējumu. Par savu ideju
Kristīne stāsta tā: – Izdomāju, ka jāgatavo
mājas saldējums, jo Salacgrīvā neviens to
nedara. To darīt neesmu mācījusies, bet,
pērkot garšvielas saldējumam, līdzi saņēmu receptes. Ražot un tirgot saldējumu
varētu būt izdevīgi, jo vasarā, jo īpaši festivāla «Positivus» laikā te ir daudz cilvēku,
arī daudzi caurbraucēji apstājas Salacgrīvā. Pienu savam saldējumam Kristīne pērk
no zemnieku saimniecības Robežnieki un,
pievienojot tam dažādas garšas, viņa gata
vo piecus dažāda veida (tiramisu, mohito,
lazdu riekstu, laima – jogurta un šokolā
des) saldējumus un ķiršu un citronu sor
bertus. Auksto un saldo gardumu Kristīne
ražo brīvdienās, vienā sestdienā viņai top
gandrīz 11 kg saldējuma. To kopš 1. aprīļa
var iegādāties pašvaldības izveidotajā vei
kaliņā Radīts Salacgrīvas novadā. Veikala
vadītājas Maritas rosinātas, notiek arī sal
dējuma degustācijas. Ikviens var nogaršot
un izteikt savu viedokli par garšu, saldēju
ma izskatu un noformējumu. Salacgrīviešu
un viesu interese par jauno produktu ir lie

Salacgrīvas novada
domes Jauniešu
biznesa plānu konkursā
atbalstīto jauniešu
idejas
Santa Ķebere – friziera pakalpojumi
Liepupē,
l Edžus Zvīnis – malkas ražotne,
l Toms Lielpēteris – friziera un citi
pakalpojumi,
l Jēkabs Raģis – alpīnisma pakalpoju
mi (jumta tīrīšana, bīstamie koki un cita
veida pakalpojumi),
l Monta Petraviča – skaistumkopšanas
salons Salacgrīvā,
l Jānis Eizenbergs – teritorijas apsaim
niekošanas pakalpojumi,
l Rimants Lūsis – avenes,
l Kārlis Miksons – foto pakalpojumi,
l Rinalds Bērziņš – koka detaļu ražot
ne pirtīm – eksports,
l Una Gaile – manikīra un pedikīra
pakalpojumi,
l Selvins Navickis – auto salona tīrīša
nas pakalpojumi,
l Matīss Povics – zivju apstrāde,
l Kristaps Kalniņš – tūrisms pie Sala
cas upes, Arkādijas,
l Agne Ancāne – angļu valodas privāt
prakse,
l Edvards Strazdiņš – koka mēbeļu
izgatavošana Kuivižos, Pērnavas ielā,
l Mārtiņš Smilts – arhitekta biroja
pakalpojumi,
l Raivis Antonovs – ekskluzīvi koka
mēbeļu izstrādājumi,
l Marta Dance – dizaina pakalpojumi,
l Madara Saučuka – friziera un citi
skaistumkopšanas pakalpojumi Svētcie
mā,
l Dāvis Zunde – videofilmas, filmēša
na,
l Kristīne Ozola – mājas saldējums,
l Mārtiņš Freimanis – ādas somas.
l

Kristīne Ozola pie saldējuma iekārtas, gatava darbam un jaunām idejām

la, daudzi ar neticību pārjautā, vai tiešām
saldējums tapis uz vietas – Salacgrīvas
novadā. Kristīnes vienaudži pat netic, ka
viņa gatavo saldējumu, tomēr atbalsta un
priecājas par jaunietes uzņēmību. Un tas
ir svarīgi. Saldējumus Kristīne gatavo tā
dus, kas pašai labāk garšo. – Veikalā jau
var nopirkt dažādu garšu saldējumus, bet
man gribējās kaut ko interesantāku. Ar to
arī var piesaistīt cilvēkus, – viņa atzīst.
Par projektā piešķirto finansējumu Kris
tīne iegādājās saldējuma iekārtu un saldē
tavu. Lielu atbalstu savas idejas realizēša
nā Kristīne saņem no vecākiem. Mamma
Līga piebilst: – Kā tad neatbalstīt! Ja ir
iesākts, tad jāturpina. Rudenī redzēsim kā
būs gājis.
Savu nākotni Kristīne nesaista ar sal
dējuma ražošanu, jo plāno mācīties starp
tautiskos ekonomiskos sakarus. Viņa ir
pārliecināta, ka šībrīža uzņēmums viņai

ir bonuss, ko gan nedomā pabīdīt malā.
– Man galvā ir daudz ideju, ko darīt, kā uzlabot, kā attīstīties. Tas papildus mācībām
ir mans otrs darbs, – viņa uzsver.
Runājot par jauniešu biznesa projek
tiem, jaunā uzņēmēja uzsver: – Šī ir lieliska iespēja jauniešiem realizēt savu ideju.
To vajag pamēģināt. Neviens uzreiz nesaka “nē”, pat iesaka, kas un kā būs labāk.
Ja uzreiz nezini, ko darīt, var taču kādam
pajautāt! Galvenais ir ideja un vēlme to
realizēt. Uzreiz viss nekad nebūs kārtībā,
bet tāpēc jau nevajag padoties. Ja nebūtu
domes atbalsta, es projektu nemaz nesāktu,
divarpus tūkstoši tomēr ir liela nauda, bet
tas ir tas ir grūdiens, lai varētu sākt.
K. Ozolas IK Ledus oga var atrast facebook.com. Tur viņa reklamē savu saldē
jumu un uzklausu ieteikumus. Droši varat
rakstīt – viņa izlasīs!
Ilga Tiesnese
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Vāgūzis īstenojis projektu

2017. gada 3. maijs

Korģeniešu
paldies

Vāgūža aktieriem nu būs labāka un brīvāka teātra spēlēšana – iegādāti ne tikai bezvadu
mikrofoni

Liepupes pagasta biedrība Radošā apvienība «Vāgūzis» ar Eiropas Savienības
un LEADER atbalstu īstenojusi projektu
Sabiedrisko aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas pasākumu kvalitātes uzlabošana. Tajā biedrība iegādājās akustiskās
sistēmas komplektu, ko pagasta amatier
teātris Vāgūzis ilgi gaidījis, jo iepriekš uz

brīvdabas izrādēm vienmēr bija nepiecie
šams aizņemties no citiem kolektīviem
gan bezvadu mikrofona komplektus (gal
vas mikrofonus), gan pulti, gan skandas.
Tagad tas viss būs pašiem. Varēsim bez
bažām teātra izrādes rādīt pilskalnā un lie
lās zālēs.
Inese Broka

Svētciema bibliotēkā izstāde
Svētupe. Pa upi
no Limbažiem uz jūru

Visu aprīli Svētciema bibliotēkā bija skatāma izstāde Svētupe. Pa upi no Limbažiem
uz jūru.  Pirms gada tā tika atklāta Limbažu muzejā projektā Vidzemes Svētupe mītis
kajā un reālajā kultūrtelpā. Izstādē ar fotogrāfiju un citu avotu palīdzību parādīta Svē
tupes tecējuma dažādība visā tās garumā, kā arī svētupiešu, viņu mājvietu un notikumu
vēsture. Izstādes veidotāji: Rasma Noriņa – vēsturisko fotoattēlu vākuma izpēte, Aija
Brikmane – dizains, Juris Urtāns – aerofoto, izpēte.
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Ligita Šteina kopā ar mazajiem un lielajiem korģeniešiem un viņas sarūpētajām dāvanām

Ir pagājis neliels laiks, un pie mums
Korģenē atkal ciemojās Ligita Šteina no
Inčukalna. Šoreiz mazie korģenieši sati
ka labo tanti un pat kopā nofotografējās.
Ligita atkal bija atvedusi gan rotaļlietas,
gan apģērbu, ko saziedo viņas kaimiņi un
draugi. Ligita uzcienāja bērnus ar kāru
miņiem no Vācijas Ziemeļelbas baznīcas.
Šie kārumi lieti noderēja arī biedrības Mēs
Korģenei rīkotajā Lieldienu pasākumā kā
balviņas par dažādu uzdevumu izpildi.
Bērni priecājas par rotaļlietām, jo vien
mēr kas savādāks ir interesantāks par to,
kas pašiem ir. Mani mazbērni priecājas par
puzlēm, jo pašiem esošās jau apnikušas.
Ligita bieži vien līdz Salacgrīvai aizved
un kārtībniecei Gunitai nodod nogādāt uz

Korģeni dažādas noderīgas lietas – drēbes,
apavus, rotaļlietas, ko izdalīt tiem, kam ne
pieciešams, patīk un arī der. Ligita vedusi
arī lielākas lietas, tādas kā zīdaiņu gulti
ņu, televizorus un pat veļas mazgājamo
mašīnu, kas lieti noderēja kādai ģimenei,
kam mašīna bija sabojājusies. Vienkārši
apbrīnojami, kā tāds vairums var ietilpt
viņas automašīnā! Reizēm, atverot durvis,
mantas birst ārā. Liels paldies viņai par
lielo uzņēmību un enerģiju nodarboties ar
labdarību un palīdzēt pilnīgi svešiem cil
vēkiem. Paldies arī tiem, kuri nevis izmet
sev vairs nevajadzīgās lietas, bet meklē,
kam tās atdot, lai tās nonāktu pie cilvē
kiem, kuriem nepieciešams.
Dace Cīrule

Anekdošu pēcpusdiena
Tūjietis Valdis Andersons
Smiesimies kopā!

ar domubiedriem
piedalās pasākumā
Satiec savu meistaru

No 31. marta līdz 2. aprīlim 167 vietās
visā Latvijā norisinājās pasākums Satiec
savu meistaru 2017. Jau devīto gadu tau
tas lietišķās mākslas meistari, amatnieki,
stāstnieki, muzikanti un dziedātāji šādā
veidā aicināja uz individuālajām nodar
bībām, atvērtajām darbnīcām, paraugde
monstrējumiem, lekcijām, koncertiem,
dančiem un kopīgu muzicēšanu.
Salacgrīvas novadu šogad pārstāvēja
kapelas Ieviņa spēlmaņi, kas 1. aprīļa pēc
pusdienā Tūjā pie kapelas līdera Valda An
dersona pulcēja aptuveni 40 vietējo ļaužu
un interesentu no Cēsīm, Rūjienas, Rīgas,
Krimuldas, Limbažiem un Umurgas.
Atcerējāmies pirmo tikšanos šajā mājā
2013. gadā, kad, pateicoties biedrības Jūrkante projektam Senie amati mūsdienās,
kopā sanāca tautas mūzikas pazinēji, ins
trumentu kolekcionāri un meistari Ilmārs
Pumpurs, Valdis Andersons, Gundars
Āboltiņš, Valters Reiznieks un šī raksta
autors. Projekta mērķis bija seno amatnie
cības tradīciju popularizēšana caur prak
tisko iesaisti. Tas bija pirmsākums, jo, ie
saistot pieminētos meistarus, restaurējām
pāris cītaru no V. Andersona kolekcijas
un sadarbībā ar citiem Latvijā zināmiem

meistariem izgatavojām vairākus jaunus
akustiskos instrumentus.
Sestdienas pasākuma viesi tika iepazīs
tināti ar klēpja ermoņiku, tautā sauktu par
ieviņām, kā arī cītaru vēsturi un šo instru
mentu izgatavotājiem un restauratoriem
Latvijā. Katrs interesents varēja apskatīt
instrumentus un izmēģināt to skanējumu.
Jāatzīst, ka ieviņas Latvijā kļuvušas par
lielu retumu, bet spēlmaņi saskaitāmi uz
vienas rokas pirkstiem, tādēļ šie vīri pel
nījuši īpašu godu un atbalstu. Apbrīnas
vērts, ar kādu entuziasmu viņi ķērušies
klāt seno instrumentu restaurācijai, bet
vēl pārsteidzošāk, ka paši uzsākuši jaunu
klēpja ermoņiku izgatavošanu. Tas ļoti sa
režģīts un laikietilpīgs process.
Vienubrīd jau šķita, vai tik viņi nebūs
pēdējie mohikāņi, tomēr priecē, ka šīs tra
dīcijas savā aizgādniecībā ņēmis Latvijas
Nacionālā kultūras centra tautas mūzikas
eksperts Ilmārs Pumpurs, ar kuru arvien
tiek uzturēti kontakti un notiek laba sadar
bība. Lai vīriem laba veselība un lai izdo
das priecēt cilvēkus vēl ilgus gadus!
Andris ZUNDE,
Liepupes tautas nama vadītājs

Nez cik kaloriju dāmas zaudēja šajā pēcpusdienā?

Liepupes bibliotēkā 4. aprīļa pēcpus
dienā bijām jautri noskaņoti, jo aprīli taču
sauc par joku mēnesi, tādēļ nolēmām ko
lektīvi pasmieties par anekdotēm.
Slavenais Čārlijs Čaplins ir teicis:
– Katra diena, kurā neesi smējies, ir pazaudēta. Pirms anek
došu stāstīšanas uzzinājām, ka
smiekli veicina vielmaiņu un
smiešanās laikā veidojas laimes
hormons, un regulāra humora
deva ir ļoti svarīga. No sirds sme
joties, trenējam sejas muskuļus, no
regulējas asinsspiediens, mazinās stress,
rodas dzīvesprieks. Izpētīts, ka smejoties
10—15 minūtes, sadedzinām līdz 40 ka
lorijām. Katrs pasākuma dalībnieks bija

sagatavojis pāris anekdošu un tā uzjaut
rināja pārējos. Smieklīgi atgadījumi tika
stāstīti arī no dzīves. Kopīgi risinājām
erudīcijas testu Ha-ha!, lai uzzinā
tu, ka džentlmenis ir cilvēks, kurš
ikvienu anekdoti vienmēr dzird
pirmoreiz. Pasākuma noslēgu
mā noskatījāmies sižetu no senā
latviešu humora šova Imanta –
Babīte pietur…, kur galvenie va
roņi ir Skaidrīte Krāniņa(Dainis
Porgants) un Milda Nabiņa (Jānis
Jarāns). Un tā nemanot jautri smejoties
pagājušas 90 minūtes. Parēķiniet, cik kalo
riju zaudēja katrs pasākuma dalībnieks!
Sarmīte Zvīne,
Liepupes bibliotēkas vadītāja
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Pirmie soļi Sajūtu takas veidošanā

Salacgrīvas vidusskolas 6.b klase rak
sturojama kā aktīva klase, kam patīk veikt
praktiskus darbus. Tieši tādēļ jau pagāju
šajā gadā projektu nedēļas laikā kopā ar
tagadējo 7.b klasi nolēmām pievērsties
taustāmākiem darbiem: gatavojām putnu
būrus, veidojām puķu dobi, iesākām būvēt
gaisa šķēršļu joslu un ZIP-line vilcieni
ņu... Jau tad mums radās ideja par Sajūtu
takas veidošanu, ko gan nepaspējām uzbū
vēt.
Atceroties šo mūsu domu, skolotāja
Lolita Valaņina šogad pamudināja pieda
līties ZAAO rīkotajā konkursā Mēs, lielie,
dabā, vienlaikus mūs iesaistot arī projektā
100 darbi Latvijai, kurā piedalās vairākas
Salacgrīvas vidusskolas klases. Šī projek
ta mērķis ir labiekārtot skolas apkārtni, iz
veidojot Sajūtu taku un brīvā laika aktivi
tāšu vietu zaļajā zonā starp skolu, mūzikas
skolu un bērnudārzu. Projekta ideja tika
saskaņota ar novada domes ainavu arhi
tekti.
Lielajā skolas projektā pirmie savu dar
bu klases audzinātājas Santas Čiževskas
vadībā paveica 8.b klases audzēkņi, kuri
veidoja projekta skici (paldies Rihardam
Bendrātam). 6.b klases uzdevums bija iz
veidot Sajūtu takas maketu. Vairāk nekā
mēnesi prātojām, izmēģinājām dažādas
metodes, meklējām labākos risinājumus,

Līva Priekule (no kreisās) un Alise Smilte pie sajūtu takas maketa

jo uzdevumu sarežģīja tas, ka makets bija
jāveido no otrreizējās pārstrādes materiā
liem. Paldies visiem 6.b klases skolēniem,
kuri piedalījās maketa veidošanā, kā arī
vecākiem, kas palīdzēja sagādāt materiā
lus. Īpašu pateicību pelnījušas Endija Ra
mona Roska, Līva Priekule un Alise Smil
te.

Nu gatavais makets apskatāms pie sko
las lietvedes kabineta durvīm. Jau 22. ap
rīlī Lielās talkas laikā sākās pirmie Sajūtu
takas veidošanas darbi, kuros piedalījās
skolotāji, skolēni un viņu vecāki ar pašu
sarūpētajiem materiāliem.
Agnese Gromova-Ķūrena,
6.b klases audzinātāja

acīm ieraudzīt, cik daudz šo
videi kaitīgo atkritumu katrs
no mums ik gadu rada.
Salacgrīvas
vidussko
las skolēni ar savu vecāku
atbalstu savāca un nodeva
440,35 kg bateriju. Čaklākie
bija 2.a (skolotāja Iveta Kup
ča) klases skolēni. Armands
Seržants vien savāca 115 kg.
Skola piedalījās arī otrreizējo materiā
lu vākšanas akcijā Dabai labu darīt, ko
organizēja SIA ZAAO sadarbībā ar Latvijas Zaļo punktu. Esam savākuši 5 t ma
kulatūras. Čaklākie šajā konkursā bijuši
3.a klases skolēni (skolotāja Lolita Vala
ņina), kuri otrreizējai pārstrādei savāca
1600 kg makulatūras. Visvairāk makula
tūras nodeva Kārlis Papinoks – 1370 kg.
2.c klase (skolotāja Dace Kaša) savāca
820 kg, čaklākais bija Gustavs Penka –
770 kg. 3.b (skolotāja Evija Kosīte-Viļķi

na), 6.a (skolotāja Iveta Kup
ča) un 7.a klase (skolotāja
Ināra Ādmīdiņa) katra savā
ca vairāk kā 300 kg.
    Paldies visu klašu skolē
niem, viņu vecākiem, skolo
tājiem, jo šogad šajā akcijā
iesaistījās visas klases! Pal
dies 7.a klases zēniem, kuri
palīdzēja pēdējā makulatūras
izvešanā sakraut savākto mašīnā!
Konkurss ik gadu apvieno simtiem iz
glītības iestāžu un tūkstošiem bērnu, tā
vēršot bērnu un jauniešu uzmanību maku
latūras šķirošanas nepieciešamībai un no
zīmei ikdienas dzīvē, kā arī veido izpratni,
ka pareizi sašķiroti un pārstrādei nodoti at
kritumi kļūst par vērtīgām izejvielām jau
nu produktu ražošanā.
Lolita Valaņina,
Ekoskolas koordinatore

Krāsas mostas pavasarī

Kopīgi sameklējot attiecīgo krāsu augļus, ogas un dārzeņus, bērni veidoja krāsainus plakātus

Marts ir pirmais pavasara mēnesis.
Gaisma un siltums uzveikuši tumsu. Saulī
te, kas parādās aizvien biežāk, ir mīlīga un
silta. Piesaulē no zemes spraucas pirmie
maigie asniņi, kas priecē cilvēku sirdis un
vēsta, ka klāt ir pavasaris. Pavasarī no zie
mas stinguma mostas ne tikai zeme, bet arī
kukaiņi un dzīvnieki. Sāk ložņāt tārpiņi,
mostas mārītes un odiņi. Pavasarī mostas
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Skolā jauka
rokdarbu
izstāde
Šajā mācību gadā skolas apmeklētājus
jau trešo reizi priecē krāsaina rokdarbu iz
stāde. Arī šoreiz apmeklētāji var aplūkot
daudzveidīgus darbiņus, ko 5.—9. klašu
meitenes darinājušas mājturības un tehno
loģiju stundās: pērļu aproces, krustdūrienā
izšūtas glezniņas un tamborētus krēslu pa
liktnīšus.
Paldies meitenēm un skolotājai Līgai
Siliņai par darbu!
Sanita Šlekone

Skolēni par tīru un zaļu Latviju

Noslēdzies izlietoto bateriju vākšanas
konkurss Tīrai Latvijai!. Zaļā josta sadar
bībā ar AS BAO un Valsts izglītības satura
centru aicināja Latvijas pirmsskolas, vis
pārējās, interešu un profesionālās izglītības
iestādes iesaistīties izlietoto bateriju vāk
šanas konkursā Tīrai Latvijai! 2016./2017.
mācību gadā. Piedaloties tajā, katrs dalīb
nieks veicināja videi kaitīgu preču neno
nākšanu dabā un to pārstrādi otrreizējās
izejvielās, saudzējot vidi un taupot resur
sus. Izlietoto bateriju vākšanas konkurss
izglītības iestādēm kļuvis par ikgadēju tra
dīciju, ar kuras palīdzību Zaļā josta īsteno
videi kaitīgu preču reģenerāciju. Šajā mā
cību gadā konkurss devīto gadu pēc kārtas
apvienoja bērnus un jauniešus, palīdzot
visiem piedalīties tīras Latvijas vides vei
došanā un vērtīgu resursu taupīšanā. Tur
klāt konkursa laikā bērni mācījās izprast
izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi,
iepazīst bateriju pārstrādes gaitu un savām
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daba, dāvājot spilgtas krāsas ar pirmajiem
ziediem un zaļumiem. 22. martā Ainažu
bibliotēkā kopā ar audzinātājām pulcējās
bērnudārza Randa sagatavošanas grupas
audzēkņi, lai pārrunātu, kādas krāsas va
ram ieraudzīt dabā un vai tās pazīstam.
Bibliotekāre iepazīstināja bērnus ar grā
matām, kurās var izlasīt dažādas krāsainas
pasakas. Kopīgi meklējām attiecīgo krāsu

augļus, ogas un dārzeņus, uzlīmējām tos
uz atsevišķām lapām un kopīgi priecā
jāmies, cik daudzveidīga un krāsaina ir
daba mums apkārt. Pasākuma noslēgumā
dāvinājām bērniem radošo darbu un krā
sojamās grāmatiņas, ko ar laipnu gādību
sarūpējis bibliotēkas draugs Ivars Brauns.
Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja

Salacgrīvas
mākslas skola
rullē

Noslēdzies 2017. gada Latvijas Na
cionālā kultūras centra (LNKC) rīkotais
konkurss mākslas skolām. Tā tēma šogad – grafikas dizains. Neieslīgstot kon
kursa nolikuma izklāstā, būtu jāpiemin
galvenais. Audzēkņi tiek sadalīti trīs ve
cuma grupās un katrai savs uzdevums.
Jaunākās grupas audzēkņiem jātiek galā ar
dizaina izstrādi iedomātai vai reālai kon
fektei. Jāanalizē tās garša, sastāvdaļas un
forma. Jāizdomā nosaukums, kas raksturo
izvēlētās konfektes garšu, jāsacer apraksts
par to, jāizdomā un jāizveido ietinamais
papīrs, izvēloties garšai piemērotāko gra
fisko risinājumu. Vidējai grupai darbs at
bilstoši pie iepakojuma dizaina smūtijam,
bet vecākajai grupai – žāvētiem augļiem,
sukādēm vai kam citam. Izliekas viegli,
aizraujoši un radoši.
Konkursa 1. kārta notiek iekšēji katrā
skolā. Izvēlamies sešus labākos darbus
un startējam uz konkursa nākamo kārtu
Rīgā. 2. kārtā visu Latvijas mākslas skolu
iesūtītos darbus vērtē kompetenta žūrija,
kurā ietilpst Latvijas Iepakojumu asociāci
jas valdes priekšsēdētāja, Latvijas Poligrā
fijas uzņēmumu asociācijas izpilddirekto
re, Rīgas un Liepājas Dizaina un mākslas
vidusskolas Multimediju un reklāmas
dizaina nodaļas speciālisti, Valmieras un
Rēzeknes mākslas skolu metodiķi, kā arī
LNKC eksperte un pasākuma galvenā per
sona Ilze Kupča.
Salacgrīvas mākslas skolas audzēkņi
Jurģis Puriņš, Rodrigo Frošs, Dāvis Rei
nis, Nikija Pabērza, Diāna Zmičerevska
un Linda Priekule ar ļoti labiem rādītājiem
izvirzīti konkursa finālam – 3. kārtai. Un
vēl R. Froša veidotais konfektes iesaiņo
jums iegūst 2. vietu!
Konkursa fināls ar audzēkņu patstā
vīgu darbu bez padomdevējiem risinās
Rīgā, Liepājā, Rēzeknē un Valmierā. Arī
konkursa darbu vērtētāji nomainījušies.
Un vārds tiek dots Latvijas Universitātes,
Latvija Mākslas akadēmijas pedagogiem
un, protams, konkursa organizētājiem –
LNKC. Interesanta atkāpe – 3. kārtas
uzdevumi jāpilda, strādājot pāros. Koman
du darbs. Kādas ir spējas sadarboties viena
projekta izstrādē? Gudri un reizē viltīgi!
Lūk, viss ir galā. Pēclieldienu rīts
nesākas tikai ar kārtējiem darbiem. Tiek
publicēti valsts konkursa fināla rezultāti.
100 mākslas skolu sarakstā, kamēr tikts
līdz burtam S – Salacgrīvas mākslas skola,
elpa aizrāvusies.
Ar lielāko punktu skaitu – 116 – J. Pu
riņš un R. Frošs ieguvuši 1. vietu! Arī pā
rējiem rezultāti tuvu 100 punktiem. Lūk,
skolotāji – Egita Repele, Baiba Dobele
un Liene Medne Grigorjeva! 100 mākslas
skolu konkurencē mūsējie ir labākie! Vēl
reiz pārskatot sarakstu, saprotam, ka Jur
ģis un Rodrigo ir vienīgā puiku komanda
Latvijā! Šogad… Ir lietas, ko var paveikt
mazi puikas un nebūt ne lielā pilsētā!
21. aprīlī Rīgā, Dizaina un dekoratīvās
mākslas muzejā notika laureātu apbalvo
šana.
Imants Klīdzējs,
Salacgrīvas mākslas skolas direktors
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Klausījos, brīnījos, Kas aiz kalna gavilēja…

Tās ir Lieldienas, kas jau trešo gadu otr
dienā pēc Lieldienu brīvdienām tiek atzī
mētas pie Salacgrīvas vidusskolas (pirms
tam to darīja pilskalnā). Agrāk Lieldienas
svinētas trīs, garajā gadā pat visas četras
dienas. Ļaudis savu prieku par atnāko
šo pavasari, gaismas un dzīvības uzvaru
pār tumsu un nāvi izteica un apliecināja
Lieldienu norisēs. Tāpēc arī mūsu skolā
svētkus vēl svin, kad citi to jau izdarījuši.
Kopā pulcējās 1.—4. klašu skolēni, skolo
tājas, folkloras kopa Zēģelīte Zentas Men
nikas vadībā, lai latvisko tradīciju garā
svinētu šos skaistos pavasara svētkus.
Mūsu senči dzīvoja saskaņā ar dabas
(Dieva) likumiem. Viņi zināja, ka dabā
eksistē ne tikai redzamais un rokām taus
tāmais, bet tā ir pilna ar dažādiem spēkiem
(dievībām, gariem) un enerģijām, un kat
ram ir sava noteikta vieta. Svētkus ievadī
ja mazie zēģelēni ar savu muzicēšanu. Tad
svinētājus uzrunāja skolas direktore Sani
ta Šlekone. Notika šūpoļu izrotāšana. Kad
šūpoles bija pienācīgi sapostas, tika izšū
pināta skolas direktore, jo pēc senām tra
dīcijām Lieldienās pirmos izšūpoja mājas
saimnieku un saimnieci. Pēc tam šūpolēs
sēsties tika aicinātas tāsdienas gaviļnie
ces, kurām bija dzimšanas un vārda diena.
Šūpošanās norisē īpašu vietu ieņēma sav
starpējā apdziedāšanās. Katru, kas iekāpa
šūpolēs, apdziedāja atbilstoši viņa tiku
miem, augumam, kā arī viņa attieksmei un
attiecībām ar apkārtējo pasauli un ļaudīm.
Pēc tam tika iekurts svētku rituāla uguns
kurs. Skolēni ugunij ziedoja gan maizīti,
gan labības graudus, gan iepriekšējā gada
Jāņu vainagus. Un tad varēja sākties īsta

Lieldienu svētku rituāla ugunskuru Salacgrīvas vidusskolas skolēni iekūra kopā ar folkloras kopas Cielava vadītāju Zentu Menniku

jautrība. Katras klases audzinātāja bija sa
gatavojusi kādu no Lieldienu aktivitātēm.
Bija gan podu sišana, gan olu ripināšana,
gan oliņbols – olu mešana grozā, tāpat olu
ķeršana un mešana ar dvieļiem. Varēja arī
sacensties lēkšanā kā Lieldienu zaķi, spēēt
oliņbolu ar nūjām, turklāt tā kārtīgi izšūpo
ties. Divas stundas pagāja nemanot. Svēt
ku nobeigumā paldies tika Z. Mennikai un

mazajiem folkloristiem. Liels paldies no
visiem šūpoļu kārējam skolas strādniekam
Ojāram Kļaviņam, kurš parūpējās, lai būtu
arī olu ripināšanas renītes un runga podu
sišanai. Katrs svētku dalībnieks tika pie
neliela kārumiņa.
Bet pavasaris ir laiks, kad jātiek vaļā no
ziemā uzkrātajiem niķiem un stiķiem. To
varēja izdarīt, trīs reizes pārlecot neliela

jam ugunskuram. Cerams, ka šis ticējums
nostrādās! Paldies visiem svētku dalīb
niekiem! Tiekamies nākamajos svētkos –
vasaras ielīgošanā! Lai nezūd Salacgrīvas
vidusskolā iekoptās latviskās tradīcijas un
lai arī mēs censtos dzīvot saskaņā ar dabas
likumiem!
Lolita Valaņina,
skolotāja

Robotika Liepupes vidusskolā

Pagājušajā mācību gadā, pateicoties
skolas labvēļa, ziedotāja Arņa Skrastiņa
atbalstam, Liepupes vidusskolā tika iegā
dāti 8 Lego Education Mindstorms EV3
robotu komplekti, detaļas un lādētāji un
darbu uzsāka robotikas pulciņš 4. - 9. kla
sei. Pulciņu vada skolotāja Rita Gulbe,
kura ar lielu aizrautību gatavo skolēnus
robotikas sacensībām un organizē pulciņu
ikdienā.
Šogad A. Skrastiņa dāsnais ziedojums
devis iespēju iegādāties 8 Lego WeDo 2.0
komplektus un 15 planšetdatorus. Leho
WeDo 2.0 kurss ir orientēts uz pašu jau
nāko auditoriju, t.i., sākumskolas un bēr
nudārzu vecāko grupu audzēkņiem. Taču
jebkura vecuma WeDo faniem, darbojoties
ar jauno konstruktoru, būs iespēja uzzināt
un iemācīties daudz jauna.
Pateicoties bezvadu Bluetooth pieslē
gumam, konstruktors kļuvis autonoms un
vairs nav nepieciešams tiešais vada sa
vienojums ar datoru. Līdz ar to bērniem
mācību process ir kļuvis vēl aizraujošāks,
vienlaikus saglabājot iepriekšējo intere
santo un interaktīvo praktiskās darbības
modeli. Lego WeDo 2.0 ir lieliska bāze, lai
sagatavotos darbam ar sarežģītākiem ro
botiem – tādiem kā Lego Education Mindstorms EV3.
Lai jaunākos skolēnus iepazīstinātu ar
šiem konstruktoriem un to programmēša
nu, bijām uzaicinājuši Ģirtu Čamani, ro
botikas un datorikas speciālistu, kurš vadī
ja meistarklases robotikā dažādu vecumu
bērniem. Ar milzīgu aizrautību, prasmīgi
un meistarīgi mazie sešgadnieki un pirm
klasnieki pirmie darbojās darbnīcā. Vi
ņiem bija jāizveido Lego ložņa, kam kājas
kustas uz priekšu, deg lampiņa korpusā un
kustas viss korpuss. Ložņas tālāk nonāca
arēnā, kur ar sastādīto programmu iesais
tījās cīņā. Uzvarēja tas ložņa, kas cīņā sa
glabāja galvu uz pleciem. Bērni ar milzu
azartu iesaistījās darbībā un sacensībās.
Var tikai pabrīnīties, cik ātri un prasmīgi
mazi bērni apgūst tehnoloģijas! Ar katru
nākamo vecuma grupu uzdevumu sarežģī
tības pakāpe pieauga, algoritms un prog
ramma kļuva sarežģītāka. Paši vecākie –
devītklasnieki un vidusskolēni – program

Liepupes vidusskolas audzēkņi iemēģina pašu būvētos robotus

mēja Lego Sumo robotus un cīnījās arēnā.
4. un 5. martā Valkā notika First Lego
League Latvija fināls robotikas sacensībās.
Sacensībās piedalījās 32 komandas, vairāk
nekā 300 jauniešu no dažādām Latvijas
skolām. Liepupes vidusskolu pārstāvēja
5. klases komanda: Kevins Juris Petrokai
tis, Emīls Zvejnieks, Betija Āboltiņa, Dace
Ozoliņa, Amanda Sarkisjana, Alīsija Med
vedeva un trenere skolotāja R. Gulbe. Pēc
vairāku mēnešu gatavošanās jaunieši de
monstrēja savas spējas Lego Mindstorms
robotu būvēšanā un programmēšanā, pre
zentēja savas zināšanas par mūsdienu zi
nātnes problēmām un pierādīja, ka koman
dā kopīgi spēj sasniegt vairāk. Katru gadu
starptautiski tiek pasludināta jauna zināt
nes tēma, kas rosina skolēnus pētīt mūs
dienu zinātnes problēmas. 2016./2017.
Animal Allies jeb Dzīvnieki - sabiedrotie
sezonā First Lego League skolēnu koman
das izzināja cilvēku un dzīvnieku savstar
pējo mijiedarbību.
Robotu programmēšanas trīs etapu sa
censībās cīnoties ar Tehniskās jaunrades
namu, ģimnāziju, vidusskolu un pamat
skolu 32 komandām, Liepupes koman
da – Emīls Zveijnieks, 5. kl. un Kevins

Ģirts Čamanis iepazīstina
skolēnus ar jaunajiem
konstruktoriem un to
programmēšanu

Petrokaitis, 5. kl. – ieguva 54 punktus un
iekļuva desmitniekā. Par labāko zinātnis
ko faktu visa 5. klase dosies ekskursijā uz
Z(in)oo.
Vislielākais paldies mūsu skolas spon
soram A. Skrastiņam no SIA SABE par
ziedojumā iegādātiem robotiem, spēļu
laukumiem un citām lietām, kas nepiecie
šamas sekmīgai robotikas pulciņa darbī
bai! Paldies Salacgrīvas novada domei par
tehniskās jaunrades atbalstu Salacgrīvas
novadā! Tas viss nebūtu iespējams bez
mūsu enerģiskās, visa jaunā atbalstošās
skolas direktores Artas Rubezes. Paldies
arī biedrības First Lego League Latvia sa
censību organizatoriem Annai Sirmajai un
Edgaram Skruodim!
Pašu spēkiem esam uzbūvējusī Lego
robotu sacensību laukumu-arēnu, turklāt
par uzvaru Valkas robotikas sacensībās
nominācijā Labākais priekšnesums iegūta
Sumo arēna.

2015. gadā Liepupes vidusskolā aktī
vi sāka darboties radioelektronikas pul
ciņš. Par aktīvu darbību un piedalīšanos
konkursos-praktikumos paldies   Arman
dam Unguram (7. kl.), Jānim Krūmiņam
(6. kl.), Dināram Spuļģim (9. kl.). Ar Lat
vijas Elektrotehnikas un elektronikas rūp
niecības asociācijas atbalstu skola saņēma
Sumo Boy robotus. Roboti ir ne tikai jau
niešu izklaides objekti, bet tiem lēnām jā
ienāk mācību procesā. Apgūstot program
mēšanas valodas, ar šiem robotiem varēs
strādāt 7.—12. klasē, aplūkot kādu kon
krētu robota uzbūves aspektu, piemēram,
elektronikas elementus, motoru vadību u.c.
Par iespējām, ko sniedz programmēša
nas prasmes, jaunieši varēja pārliecināties,
apmeklējot starptautiskās sacensības Robotex 2016 Tallinā. Tā ir mūsu nākotne,
un mēs esam uz pareizā ceļa.
XXXXX XXXXXXXXXXX
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Salacgrīvas novada
bibliotekāri apmeklē
Eiropas Parlamentu
Briselē

Marta nogalē Salacgrīvas novada bib
liotekārēm un skolotājām bija iespēja
paviesoties Beļģijas galvaspilsētā Brise
lē. Šo iespēju deva Eiropas Parlamenta
(EP) deputāte Iveta Grigule. Deputāte šo
braucienu kā balvu mums pasniedza par
Vidzemes Patriotiskā dzejas festivāla or
ganizēšanu. Šī bija otrā reize, kad tiekam
pagodinātas ar šādu balvu. 2015. gadā Sa
lacgrīvas novada bibliotekāres un skolotā
jas apmeklēja EP Strasbūrā.
Beļģija mūs sagaidīja ar pavasara smar
žu gaisā, sauli, kas priecēja visas dienas,
ziedošiem Japānas ķiršiem, ābelēm, nar
cisēm, un magnolijām. Cilvēku dažādība
ielās patiesi radīja sajūtu, ka esam Eiropas
galvaspilsētā.
Bet brauciena galvenais mērķis bija
EP apmeklējums un tikšanās ar deputāti
I. Griguli. Šis apmeklējums mums deva
lielisku iespēju iepazīties ar EP darbu,
atjaunot zināšanas par Eiropas Savienību
(ES) un tās dalībvalstīm. I. Grigule mūs
sirsnīgi uzņēma, informēja par šībrīža ak
tualitātēm pasaulē, pauda savu viedokli
par to un atbildēja uz mūsu jautājumiem.
Apmeklējām arī EP sēžu zāli, kurā ir
sēdvietas 751 EP deputātam. Viesošanos
noslēdzām ar muzeja Parlamentarium
apmeklējumu. Tā laikā saņēmām portatī
vu multivides gidu, kas palīdzēja izprast
ar EP saistītus svarīgus jautājumus. Visu
informāciju varējām klausīties latviešu
valodā, jo gidā pieejamas visas 24 ES ofi
ciālās valodas. Parlamentarium veidots kā
dinamisks un interaktīvs centrs, kurā katra
telpa ir pārsteiguma pilna. Kinozālē mums
bija elpu aizraujoša iespēja 360°   kino

ekrānā vērot Eiropu un tās Parlamentu,
uzzināt, kā notiek darbs, kā tiek pieņemti
tiesību akti un kā Eiropas politika ietekmē
mūs ikvienu. Bija iespēja iepazīties arī ar
EP deputātiem un uzzināt sīkāku informā
ciju par katru no viņiem. Apceļojām Eiro
pu ar interaktīvas grīdas kartes palīdzību,
kurā iepazināmies ar ES daudzveidību un
dažādiem veidiem, kā tā ietekmē iedzī
votāju labklājību. Telpā, kas izveidota kā
viesistaba, bija iespēja noklausīties, ko ES
nozīmē mūsu līdzcilvēkiem – stāstā par
Latviju dalījās biatlonists Jēkabs Nākums.
Aktīvi izmantojām arī brīvo laiku, lai
izbaudītu un redzētu pēc iespējas vairāk
no Briseles. Apbrīnas vērts bija Briseles
centrālais laukums (Grand Place), kas ir
pilsētas pērle un arhitektūras meistardarbs.
Laukuma malās rindojas flāmu baroka sti
lā celtie ģildes nami, izrotāti ar zeltījumu
un skulptūrām. Apskatījām Briseles sim
bolu – Čurājošo puisēnu (Manneken Pis),
kas ir neliela, 30 cm augsta maza zēna
skulptūra. Izstaigājām Rue Neuve, kas
ir garākā gājēju iepirkšanās iela pilsētā.
Nobaudījām beļģu vafeles, kas kārdinoši
smaržoja visapkārt. Neizpalika arī beļģu
šokolāde, ko uzskata par labāko pasaulē.
Šis brauciens bija lielisks veids, kā pa
plašināt savu redzesloku, iepazīt citu kul
tūru, pilnveidot valodas un komunikācijas
prasmes. Domāju, ka ikvienu no mums šis
brauciens piepildīja ar jaunu un pozitīvu
enerģiju turpmākiem darbiem. Paldies par
šo dāvanu!
Diāna Reide,
Salacgrīvas novada bibliotēka

Nāc, būsim kopā!
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Labdarības tirdziņš-akcija

13. aprīlī Salacgrīvas vidusskolā notika
labdarības tirdziņš-akcija Mazajām sirsniņām Salacgrīvas novadā. Tajā ar pašu pa
gatavotiem saldumiem, ikdienā un svētkos
noderīgām lietām varēja piedalīties un tir
goties visi skolas skolēni, viņu vecāki un
skolotāji. Akcijas laikā ziedojumu kastē
katrs varēja ziedot naudu un brīvprātīgi arī
daļu vai visu tirdziņā ietirgoto Salacgrīvas
novada bērniem.
Pēc tam Salacgrīvas vidusskolas direk
tore Sanita Šlekone un 5.—8. klašu skolēnu
ministrijas pārstāve Saule Ķūrena, kura ne
tikai aktīvi darbojas skolēnu ministrijā, bet
arī bija viena no šīs labdarības akcijas orga
nizētājām, zīmēja plakātus, strādāja darbnī
cās, aicināja cilvēkus ziedot, novada domē
nodeva saziedoto naudu Finanšu nodaļas
vadītājas vietniecei Gunai Jirgensonei.
118,84 eiro ziedojums ieskaitīta Salacgrī
vas novada humanitārās palīdzības fondā.
Par labdarības šo akciju skolā S. Ķūrena
sacīja: – Lieldienās gribējām izdarīt kaut
ko labu bērnu veselībai, radīt kādam prieku. S. Šlekone piebilda: – Ja ir kāds, kuram
vajadzīga palīdzība, šī ir mūsu artava.

Novada domes priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs ir pateicīgs Salacgrīvas vidus
skolas audzēkņiem, viņu vecākiem un
skolotājiem par labo darbu. Viņš pastās
tīja, ka par humanitārajā palīdzības fondā
saziedoto līdzekļu izlietojumu lemj fonda
padome. Tās locekļi ir Šlēsvigas pilsētas
mērs, Salacgrīvas goda pilsonis dr. Arturs
Kristiansens, Salacgrīvas-Handevitas sa
draudzības kopas vadītājs Bernds Rēme,
pats D. Straubergs un viņa vietniece
Skaidrīte Eglīte. Pirms līdzekļu piešķir
šanas fonda padomes pārstāvji sazinās,
izlemj par palīdzības un atbalsta nepiecie
šamību. Fondā šobrīd ir 1825 eiro. Līdzek
ļi fondā nāk no ziedotājiem un rīkotajām
bērnu darbu labdarības izsolēm. Fonds ir
atbalstījis bērnu operācijas tepat Latvijā
un Vācijā, ārstēšanos Krievijā, ortožu un
ratiņkrēsla iegādi. Fonda līdzekļi tiek iz
lietoti tikai bērnu veselības uzlabošanai.
Par fonda darbību un finanšu izlietojumu
pašvaldība informē visus ziedotājus, tagad
ziņas par to saņems arī skola.
Ilga Tiesnese

Bērnu zīmējumu un stāstu konkursa
MINHAUZENA JAUNIE MELI
(Minhauzens nav melis!)
NOLIKUMS

Konkursu Minhauzena jaunie meli or
ganizē Liepupes pagasta tautas nams sa
darbībā ar Minhauzena muzeju.
1. Mērķis.
Konkursa mērķis ir uzzināt bērnu re
dzējumu, kas asociējas ar vārdu salikumu
Minhauzena jaunie meli un ir attēlots zī
mējumos vai stāstos.
2. Dalībnieki.
Konkurss ir atklāts, tajā aicināti pie
dalīties Salacgrīvas novada un apkārtnes
bērni līdz 15 gadu vecumam, kuri iesnie
guši zīmējumu un/ vai literāru darbu par
konkursa tēmu.
3. Zīmējums un/vai literārs darbs.
Brīvs domas lidojums, attēlots zīmēju
mā vai literārā darbā par tēmu Minhauzena jaunie meli. Zīmējums izpildīts brīvā
tehnikā, tā izmērs – ne mazāks par A4.
Literārā darba formāts ne vairāk kā viena
A4 formāta lapa datorrakstā. Zīmējums
un literārais darbs var tikt apvienoti vie
nā. Konkursantam, iesniedzot darbu, jā
pievieno tam savi rekvizīti: autora vārds,
uzvārds un tālruņa numurs vai/ un e-pasta
adrese.
4. Konkursa laiks.
Darbu iesniegšanas termiņš: no noliku
ma publicēšanas dienas līdz 10. maijam
Liepupes pagasta tautas namā, Liepupes

pagasta Mežgravās, tālrunis 64023932,
e-pasts – andris.zunde@salacgriva.lv.
Konkursa darbi tiks izstādīti Minhauzena
muzejā un Salacgrīvas novada izglītības
un kultūras iestādēs.
5. Autorība.
Autors drīkst iesūtīt neierobežotu kon
kursa darbu skaitu, taču tiem jābūt paša
radītiem. Iesniedzot savu darbu, dalīb
nieks apliecina, ka konkursā piedalās
labprātīgi un iesniegtie darbi tiek nodoti
konkursa rīkotājiem. Autors neiebilst pret
konkursa darbu izmantošanu izstādēs, un
apliecina, ka tie ir viņa paša radīti. Dar
bu iesniedzējs uzņemas pilnu atbildību
pret trešo personu pretenzijām, kas varētu
rasties saistībā ar iesniegto zīmējumu vai
literāro darbu publisku izstādīšanu.
6. Konkursa darbu vērtēšana.
Konkursa darbus vērtēs konkursa rīko
tāja izvēlēta neatkarīga žūrija. Rezultāti
tiks paziņoti Salacgrīvas novada Bērnu
svētku laikā 26. maijā Minhauzena mu
zejā .
7. Apbalvošana.
Balvas uzvarētājiem nodrošina Min
hauzena muzejs.
Andris Zunde,
Liepupes tautas nama vadītājs

Konkurss Salacgrīvas novada
sakoptākais īpašums 2017
Salacgrīvas novada dome vēlas veicināt
sakoptas, labiekārtotas, videi draudzīgas
dzīves un darba vides veidošanu Salacg
rīvas novadā, organizējot konkursu Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2017.
Aicinām pieteikties!
Pirms uzdevuma veikšanas tapusi komandas kopbilde

Par tradīciju Krišjāņa Valdemāra Aina
žu pamatskolā jau kļuvis skolas padomes
un biedrības Vecāki Ainažu jaunatnei or
ganizētais un veidotais atpūtas pasākums
Nāc, būsim kopā!, kas priecēja jau desmito
reizi. Šogad tas bija veidots kā Lieldienu
ieskaņas pasākums un notika 13. aprīlī,
Zaļajā ceturtdienā.
Pasākumā 73 dalībnieki, sadalīti sešās
komandās, pēc fotogrāfijā redzamā ob
jekta meklēja pārbaudījuma norises vietu
Ainažu pilsētas teritorijā, tur nokļuva, pa
veica doto uzdevumu, nofotografējās un
nosūtīja komandas foto uz īpašu interneta
adresi. Skolēni pedagogu kolektīva vadībā

piedalījās jautrās Lieldienu atrakcijās, lika
dažādu putnu puzles, noteica to olas, mi
nēja mīklas, zīmēja to atminējumus. Katrā
stacijā komanda par darbošanos nopelnīja
krāsainas olas.
Noslēgumā visi pulcējās uz pikniku
skolas pagalmā, kurā mielojās ar ceptām
desiņām, sildījās ar karstu tēju un sacen
tās olu ripināšanā. Paldies skolas pado
mei, biedrībai Vecāki Ainažu jaunatnei
un visiem citiem pasākuma gatavotājiem,
vadītājiem un dalībniekiem par jautri un
interesanti kopā pavadīto laiku!
Daiga Tomsone,
direktora vietniece audzināšanas darbā

Konkursa dalībnieki
Objektu pieteikt un pieteikumu iesniegt
var ikviens Salacgrīvas novada savrupmā
ju un dārza māju, lauku sētu īpašnieks,
uzņēmējs vai jebkura cita persona, kura
pieteikumu saskaņojusi ar īpašnieku.
Konkursa nominācijas
l Lauku sēta;
l Savrupmāja pilsētā vai ciemā;
l Daudzdzīvokļu mājas – māju koopera
tīvi;
l Pakalpojumu, darījumu un sabiedrisks
objekts.
l Speciālbalvu par interesantu ideju kon
kursa vērtēšanas komisijas var piešķirt pēc
sava lēmuma, piemēram, īpaša ugunskura

vieta, skaisti noformēts balkons u.tml.
Konkursa noteikumi
l Pieteikumu par piedalīšanos līdz
22. maijam iesniedz Salacgrīvas nova
da domes Klientu apkalpošanas centrā
personīgi vai pa telefonu 64071973, tajā
norādot īpašuma adresi, nomināciju un
īpašnieka kontaktinformāciju – tālruņa
numuru.
l Objektu vērtēšana notiek līdz 16. jūni
jam.
l Ar naudas balvām katrā nominācijā ap
balvo pirmo trīs vietu ieguvējus, piešķirot
1. vietai 120 EUR, 2. – 90 EUR, 3. –
60 EUR un speciālbalvai – 50 EUR.
l Ar goda plāksnēm katrā nominācijā ap
balvo pirmo vietu ieguvējus.
l Konkursa uzvarētāju apbalvošana no
tiek Ražas ballē Liepupē oktobrī.
l Konkursā var piedalīties, bet netiks vēr
tēti konkursa Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2016 visu nomināciju pirmo
vietu laureāti.
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Putnu
dienas 2017

Aprīlis visā Latvijā ir putnu mēnesis,
kad ikviens var pārliecināties par putnu
migrācijas burvību. Putnu dienu pasāku
mi notiek dažādās Latvijas vietās. Tās or
ganizē Latvijas Ornitoloģijas biedrība un
Dabas aizsardzības pārvalde ar Latvijas
Vides aizsardzības fonda finansiālu atbal
stu un citiem sadarbības partneriem.
Par putnu migrāciju var pārliecināties
ikviens, paveroties debesīs, ieklausoties
putnu klaigās. Arī Salacgrīvas vidussko
las audzēkņi katru pavasari cenšas arvien
vairāk uzzināt par putniem, to migrācijas
ceļiem. Skolēni zīmē, aplicē, pārrunā, no
vēro, raksta. Pavasarī un rudenī daļa sko
lēnu dodas uz randu pļavām, lai kopā ar
ornitologu Dagni Mukānu dotos pārgājie
nā, vērotu, uzskaitītu migrējošos putnus,
ieraudzītu ko tādu, ko citur neieraudzīsi.
Arī 9. aprīļa drēgnā rītā stāvlaukumā pie
randu pļavām pulcējās interesenti, starp
kuriem bija arī 3.a klases meitenes un
skolotāja, kuras šādos pārgājienos dodas
regulāri. Arī šajā reizē bija, kur piesaistīt
acu skatienus. Tās bija Sāmsalas dižpīles
un kuitalas. Tika novēroti arī citi putni.

Salacgrīvas
skolēnu
gatavotie
putnu būri
gatavi doties
pie saviem
īrniekiem

Skatu tornī visus gaidīja Inta Soma, kura
bija sagatavojusi dažādus uzdevumus par
putniem.
Bet daudziem putniem, kuri uztu
ras pie mums, ir nepieciešama mājvieta.
Skolā skolēniem bija iespēja pašrocīgi
uzmeistarot pareizu mākslīgo ligzdvietu
pierastākajiem dobumperētājiem – zīlī
tēm, zvirbuļiem un mušķērājiem. Par to
kokapstrādes pulciņā parūpējās skolotājs
Guntars Ūdris. Bet divas dienas zīlītēm
būrus zoodārza speciālista Māra Lielkal
na vadībā gatavoja 3.a un 4.b klases sko
lēni. Skolēni ne tikai iemācījās, kā paga

Zaļā ceturtdiena
Salacgrīvas vidusskolā

Veicot uzdevumus deviņos kontrolpunktos, Salacgrīvas vidusskolas skolēni izzināja un
papildināja savas zināšanas dabas procesos

Salacgrīvas vidusskolā ir savas Liel
dienu ieskandināšanas tradīcijas. Lieldie
nas saistās ar dabas atmodu, tāpēc skolā
ir tradīcija sākumskolas skolēniem orga
nizēt aktivitātes par dabu un dabā Zaļajā
ceturtdienā. Neviens īsti nezina, kā radies
Zaļās ceturtdienas nosaukums, taču tiek
uzskatīts, ka tas pārņemts no vācu valodas
Gründonnerstag. Savukārt vācieši to varē
tu būt pārņēmuši no latīņu viridium, kas
burtiskā nozīmē ir zaļā diena. Tajā agrāk
tika saņemta absolūcija – grēku atlaišana
tiem cilvēkiem, kam bija uzlikti baznīcas
sodi, lai viņi kopā ar citiem kristiešiem va
rētu gatavoties Lieldienām. Pārnestā nozī
mē šie cilvēki tapa zaļi jeb, citiem vārdiem
sakot, -  atjaunoti, atdzimuši. Jau no se
niem laikiem valda uzskats, ka šajā dienā
nedrīkst mājās nest no lauka vai meža ne
vienu zaļo augu, citādi čūskas nāks mājā.
Būtu arī vēlams istabas puķes stādīt tieši
šajā dienā, jo tad tās labi ziedēšot.
Mūsu skolā šo dienu saistām ar dabu,
dabas izzināšanu, izprašanu. Zaļās ceturt
dienas nodarbības skolā notiek sadarbībā
ar Dabas izglītības centra Ziemeļvidzeme
speciālisti Intu Somu. Katru gadu nodarbī
bas formas mainās. Šogad skolēni tika sa
dalīti grupās. Katrai bija jāapmeklē deviņi
kontrolpunkti: jānosaka, kāda dzīvnieka
darbības pēdas redzamas paraugos, kādi

objekti redzami attēlos, ar dabas elemen
tiem jāizkrāso attēls, jānosaka attiecīga
dzīvnieka pēdu nospiedumus, aizsietos
maisiņos jānosaka to saturs, jāveic uzde
vumi darba lapā, jāmēģina atcerēties, kā
dus dabas rezervātus un nacionālos parkus
skolēni zina, jābūt zinošiem par dzīvnie
kiem, kas guļ ziemas miegu, bet tagad
pavasarī ir pamodušies. Bet pēdējais kon
trolpunkts bija ļoti salds vārda vistiešākajā
nozīmē: 9. kontrolpunktā gaidīja našķītis.
Tā skolēni pārbaudīja savas zināšanas
par norisēm dabā, bet, ja kaut ko vēl nezi
nāja, tad Zaļā ceturtdiena bija jaunu zināša
nu iegūšanas diena. Diena bija drēgna, bet
nav sliktu laikapstākļu, lai izzinātu dabu.
Paldies par iegūtajām zināšanām Intai So
mai! Skola piedalās ekoskolu programmā,
dzīvojam zaļā novadā, tāpēc jo svarīgāk ir
skolēniem sniegt pēc iespējas vairāk zinā
šanu par norisēm dabā, par mūsu apkārtni,
mācīt saudzīgi izturēties pret vidi, kurā
jādzīvo. Zaļā ceturtdiena ir viena no tā
dām dienām, kad pats tās nosaukums liek
aizdomāties, ko nozīmē dzīvot zaļi, dzīvot
saskaņā ar dabu, tās likumiem. Kad daba
izzināta, var labāk sagatavoties Lieldienu
atzīmēšanai, jo arī šie svētki jāsvin dabā.
Lolita Valaņina,
ekoskolas koordinatore

tavot būrīti attiecīgai putnu sugai, bet kā
to iztīrīt, kā pielikt pie koka. Visiem bija
prieks par padarīto. Katrs savu būrīti kopā
ar vecākiem ieliks kokā savas mājvietas
tuvumā, jo skolas, pirmskolas iestādes un
parka apkārtnē skolēni būrīšus jau izlika
iepriekšējos gados. Svarīgi, lai dobumpe
rētājiem netrūktu māju, kur ligzdot visā
Latvijas teritorijā.
Par putnu vērotāju nepiedzimst. Par
putnu vērotāju kļūst. Dažs sāk vērot put
nus, studēdams ornitoloģiju vai kādas ci
tas dabas zinātnes, cits šim vaļaspriekam
pievēršas, būdams dabas mīļotājs, vēl

kāds savukārt tur rokās nonākušu grāma
tu par putniem un pēkšņi saprot, ka vi
sus spārnaiņus grib atrast, skatīt un pazīt
dabā, ne bildēs. Lai vērotu putnus un kļū
tu par labu to pazinēju, nav jābūt ornitolo
gam. Putnu vērotāji pārstāv visdažādākās
profesijas. Galvenais – jābūt interesei par
putniem un dabas mīlestībai. 3.a klases
skolēni turpina piedalīties LOB konkursā
par putniem. No 8 konkursa kārtām pie
veiktas jau 7!
Lolita Valaņina,
skolotāja

Salacgrīvas vidusskolas
zēnu mājturības kabinetā
atjaunots inventārs
Salacgrīvas vidusskolā šajā
mācību gadā ir ļoti daudz pozi
tīvu izmaiņu. Tās notikušas arī
zēnu mājturības kabinetā. Jau
sen tā inventārs bija nolietots,
un zēnu mājturības skolotājs
Guntars Ūdris uzskatīja, ka ne
pieciešams iegādāties jaunus
darbgaldus un instrumentus šī
mācību priekšmeta sekmīgākai
apguvei.
Iepriekšējos gados mazliet
pietrūka līdz veiksmīgai šī pro
jekta realizācijai, bet šogad,
pateicoties Salacgrīvas novada
domes atbalstam, kabinetam ie
gādāti mācību līdzekļi aptuveni
3500 eiro vērtībā. Dārgākais un
vērtīgākais ir stacionārais zā
ģis gandrīz 1000 eiro vērtībā,
kā arī vērtīgi ir divi ēvelsoli
(dubultie), kas ir ļoti labi gan
kvalitātes ziņā, gan tāpēc, ka
pie tiem vienlaikus var strādāt
četri skolēni. Instrumentu klāsts
ir ļoti bagāts – tagad skolēni va
rēs darboties ar jauniem kal
tiem, ēvelēm, zāģiem, nažiem,
āmuriem, leņķiem, urbjiem,
metāla šķērēm, iededzināmiem
mājturības skolotājs Guntars Ūdris ir gandarīts,
aparātiem, bīdmēriem, metrmē Zēnu
ka ar Salacgrīvas novada domei atbalstu kabinetam
riem un vēl citiem instrumen iegādāti mācību līdzekļi aptuveni 3500 eiro vērtībā
tiem.
Kvalitatīvs un moderns kabineta aprī ir iespēja iepazīt un darboties ar modernu
kojums ir vajadzīgs gan ikdienas darbam aprīkojumu.
Skolotājam G. Ūdrim ir kluss sapnis,
mācību stundās, gan sagatavojot zēnus
mājturības olimpiādēm. Lai izcili startētu kurš nu jau, cerēsim, tiks piepildīts nākama
valsts olimpiādēs, jāiegulda nopietns darbs, jā mācību gadā. Zinot lielo skolēnu interesi,
jo prasības ir ļoti augstas. Šogad trim Salac skolotājs grib skolā dibināt lego robotikas
grīvas vidusskolas puišiem bija augsti re pulciņu. Ir jau iegādāts robotu komplekts
zultāti starpnovadu olimpiādē un viņi izcī un speciāls treniņu galds. Tātad gaidīsim
nīja tiesības doties uz valsts olimpiādi. Tie un ticēsim, ka jau nākamajam mācību ga
bija Kārlis Rubenis (6.a kl.), Lauris Liepiņš dam tiks iegādāti vēl trūkstošie materiāli un
(9.a kl.) un Ričards Ieviņš (9.b kl.). Tikai bērni varēs darboties. Skolotājs Ūdris teic
mazliet pietrūka, lai tiktu godalgotās vietās, paldies vispirms skolas direktorei Sanitai
bet zēni atzīst, ka ieguvuši nenovērtējamu Šlekonei par uzklausīšanu, atbalstu, kā arī
pieredzi, startējot kopā ar izcilākajiem Lat visiem pārējiem, kas palīdzēja, lai visas
vijas skolēniem šajā mācību priekšmetā. ieceres realizētos. Turpmākajiem gadiem
Gatavojot zēnus nākamajām olimpiādēm, skolotājs vēlas, kaut būtu iespējams gadā
varēs augstvērtīgāk pievērsties praktiska iegādāties vismaz vienu darbgaldu. Tad būs
jiem uzdevumiem, izmantojot jaunos ins gandarījums, ka ir iespēja strādāt kabinetā,
trumentus. Jaunais kabineta inventārs lieti kur inventārs pilnībā atjaunots. Cerēsim, ka
noderēs arī kokapstrādes pulciņa nodarbību visas vēlmes būs iespējams piepildīt!
Inta Balode,
laikā. Šis ir viens no populārākajiem pulci
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja
ņiem mūsu skolā, tāpēc prieks, ka bērniem
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Svētciemā aizvadīts Bērnu žūrijas Darbs, ko
nevar izmērīt
noslēguma pasākums

Lasīšanas veicināšanas programma Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija ir kļuvusi par
tradīciju. 2016. gadā tajā pavisam piedalī
jušies 19 969 lasītāji no 712 bibliotēkām.
Veselu gadu ilgušais darbs noslēdzies arī
Svētciema bibliotēkas čaklajiem Bērnu
žūrijas lasītājiem un vērtētājiem, tāpēc sko
lēnu brīvlaikā varējām svinēt jau 14. gada
lasīšanas maratona noslēgumu. Tā kā visas
Latvijas Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas
rezultāti jau bija zināmi, šoreiz vairs ne
balsojām par interesantāko vai skaistāko
grāmatu. Taču bijām patīkami pārsteigti, ka
mūsu bibliotēkas eksperti, aizpildot elek
troniskās anketas, grāmatas bija vērtēju
ši ļoti līdzīgi kā visā Latvijā. Visjaunākās
vecuma grupas (5+) lasītāji par interesan
tāko novērtēja L. Žutautes Kika Mika un
Lielā tumsa, bet jaunāko klašu grupā (9+)
1. vietā ierindojās T. Parvela Ella un draugi. H. Tamma Nindzja Timijs un nozagtie
smiekli uzvarēja vidējā skolas vecuma gru
pā (11+), taču mūsu ekspertiem bija patiku
si arī Džila Lūisa grāmata Sarkanais ibiss.
Savukārt Emīlija Lokhārta grāmata Mēs
bijām meļi un Noras Ikstenas Mātes piens
kļuva par uzvarētājām attiecīgi jauniešu
vecuma grupā (15+) un Vecāku žūrijas la
sītāju grupā.
Aizvadītās sezonas Bērnu žūrijā no
Svētciema bibliotēkas lasītājiem piedalījās
un par ekspertiem kļuva 16 bērni un vecāki,
taču uz noslēguma pasākumu ne visi varēja
ierasties. Tas gan netraucēja mums vēlreiz
atcerēties, kā katram veicās ar lasīšanu, kas
patika vai nepatika un ko vajadzētu darīt
citādāk. Grāmatas kopumā patikušas, taču
lielākā problēma bijusi tieši tikt pie tām.
Tas tāpēc, ka daži lasītāji tās paņem un ap
ņemas izlasīt, taču nelasa vai lasa ļoti ilgi.
Tā grāmatiņas netiek laikus atnestas atpa
kaļ un bērni pie lasīšanas netiek. No pro
jekta ieguvām …. grāmatas, pārējās nācās

Bērnu žūrijas
lasītāji
Svētciema
bibliotēkā katru
gadu ir aktīvi
lasītāji un
vērtētāji

pirkt par pašvaldības līdzekļiem. Lielākā
daļa Svētciema bērnu un jauniešu Bērnu
žūrijā piedalījušies jau vairākus gadus, taču
prieks par jaunajiem lasītājiem – pirmklas
niekiem Tomasu Tomsonu un Gustavu Ži
balu un otrklasnieci Anastasiju Tkaču.
Visa gada garumā grāmatu lasīšanas gai
tai varējām sekot, aplūkojot katra eksperta
lasīšanas pūķīti. Tā astītēs tika iesiets tieši
tik lentīšu, cik grāmatu izlasīts. Pateicības
par čaklu lasīšanu un vērtēšanu saņēma
Diāna un Madara Miščenkovas, A. Tkača,
Estere Zvejniece, Sanija Klaucāne, Adriāns
Rāps, Rolands Daugulis, Monta Runce,
Endija Ramona Roska, Ance Andersone,
T. Tomsons, G. Žibals, Emīlija Rāpa un
Marta Stivriņa. Marta bija vienīgā, kura
izlasīja visas vecākās jauniešu grupas
(15+) un arī Vecāku žūrijas grāmatas. Ap
sveicam! Pirmsskolas vecuma bērniem no
Snīpju grupiņas lielisks palīgs lasīšanā bija
skolotāja Indra Medne. Viņi gan vēl jop
rojām lasa, taču par trim grāmatām savu

vērtējumu ir izteikuši. Reizē ar pateicībām
bērni saņēma arī saldumu balviņas un īpa
šos Bērnu žūrijas magnētiņus.
Pēc apbalvošanas turpinājām runāt par
grāmatām, iesaistoties dažādās spēlēs un
konkursiņos. Jautrība sākās, kad, lasot grā
matu par Kiku Miku, turpat uz vietas tika
izspēlēts meitenītes Kikas Mikas ceļojums
Lielās tumsas meklēšanā un atrašanā. Ar
šāda veida literāra darba improvizēšanu
kustībās bērni saskārās pirmo reizi – nav
nemaz tik viegli reizē būt skapim, pagultei
un zvaigznītei vai atpūtas krēslam, kalnam
un tētim… Pasākuma izskaņā, kā jau katru
gadu, bija bibliotēkas sarūpētais svētku cie
nasts. Paldies visiem, kuri atbalstīja bērnu
lasīšanu, paldies vecākiem, kuri mudināja
bērnus iesaistīties šajā lasīšanas program
mā! Ļoti ceram, ka jau pirmajos vasaras
mēnešos sāksies mūsu 15. Bērnu žūrija ar
jaunām grāmatām.
Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

Pavasaris bibliotēkā sākās ar pasakām

Pavasari Svētciema bibliotēkā ieskan
dināja mazie kaimiņi no Snīpju grupiņas,
kārtējā Rīta stundā ciemojoties pie Pasaku
burves. Burve iepazīstināja ar sevi, ar savu
pasaku tarbiņu un daudzajām bērnu pasa
ku grāmatām izstādē Pasakas ir pasakas.
Ja mums uzdotu jautājumu, kas ir pasa
kas, vai mēs zinātu atbildēt? Nevajag te
gudrus terminus, nevajag nekādu klasifi
kāciju… Mums vienkārši patīk pasakas –
jocīgas, brīnumainas, par velniem raga
nām, par trešajiem tēva dēliem – kaut kur
un kaut kad lasītas. Arī tās – tici vai neti
ci – ikdienā uz ielas saklausītās, jo katra
pasaka jau kaut ko pasaka. Uzdodot jau
tājumu bērniem, kur, kad un kas pasakas
lasa, atbildes bija visdažādākās. Dārziņā
lasot audzinātājas, bet mājās lielākoties
to darot mammas. Paretam arī tētis la
sot, bet, ja neviens nelasa, pasakas varot
skatīties datorā! Nu ko – taisnība jau vien
ir! Pasaku burve tomēr vairāk runāja par
tām, kas dzīvo grāmatās. Tā kā vairākas
grāmatiņas bērniem jau bija zināmas, ko
pīgi dalījāmies iespaidos par dzirdētajām
pasakām, tēliem un notikumiem. Atce
rējāmies nerātnos Velniņus, lācīti Pūku,
Sarkangalvīti, gotiņu Līzeloti – pasakās
taču visādi brīnumi notiek! Lielāka uzma
nības tika pievērsta jaunākajām pasaku
grāmatām. Kad Pasaku burve atvēra Kris
tīnes Neimanes krāšņo grāmatiņu par Ezī
ti, kuram nebija kažociņa, bērni cits caur
citu skaļi sauca, ka zina gan, kā Ezītis
kažociņu dabūja, jo grāmatiņu audzinā
tāja Indra lasījusi priekšā. Kopīgi vēlreiz
atcerējāmies visus notikumus, lai pēc tam
varētu pasaku atstāstīt, izmantojot attēlus.
Tā tapa vesela teātra izrāde, kurā katram
bija sava loma. Lai nenokavētu savu uz
nācienu, bija uzmanīgi jāklausās Burves
stāstījuma. Izmantojot šādu radošu dar
bošanos pasaku stāstīšanā, bērniem tika
radīta lielāka interese par pasakām, vien

Mazie svētciemieši Rīta stundā viesojās Svētciema bibliotēkā pie Pasaku burves

lakus veicinot uzmanības, domāšanas un
atmiņas attīstību.
Kad viena pasaka beidzās, sākās cita.
Arī šo pasaku bērni izspēlēja. Visiem zi
nāmo Rāceni bērni vilka, vilka un izvilka!
Un izvilka tāpēc, ka aiz Rāceņa bija vien
pareizi jāsastājas un jāatceras, kas, ko un
kā pasauca palīgā. Pēc skatītāju aplausiem
mazajiem aktieriem pasakas vajadzēja sa
cerēt pašiem. Visiem kopā mums izdevās
uzburt brīnišķīgus sacerējumus par iemī
ļotajām rotaļlietām, mākoņiem, draugiem
un populāriem multenīšu tēliem. Ja varētu
pierakstīt, būtu vesela grāmata ar 14 pa
sakām! Tā kā nobeigumā bija apsolīta arī
pasaka datorā, Pasaku burve piedāvāja

noskatīties Ligitas Gulbes pasaku par Ku
kulīti no kolekcijas Lottes pasakas. Mazā
stāstniece to vēstīja atraktīvi un aizraujoši.
Mājas uzdevumā bērniem šī pasaka bija
jāuzzīmē, iztēlojoties Kukulīša drosmīgo
ceļojumu. Vecāki šos zīmējumus varēs
aplūkot izstādē, iegriežoties bibliotēkā.
Kopā priecāsimies par zīmējumiem un
mazajiem māksliniekiem, izvēlēsimies
senās vai jaunākās pasaku grāmatas visai
ģimenei. Bet bērniem Pasaku burve vēlē
ja lasīt pašiem. Ja vēl nesanāk, tad biežāk
teikt vecākiem šos maģiskos vārdus Pastāsti man, lūdzu, pasaciņu!.
Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

Mācību gads skolās tuvojas finiša tais
nei, un skolotāji izvērtē ne tikai mācību
rezultātus, bet arī skolēnu iesaistīšanos sa
biedriskajā dzīvē. Arī sociālās aprūpes un
rehabilitācijas viesnīca Brīze priecājas par
Salacgrīvas vidusskolas 3.a klases skolēnu
panākumiem, jo regulāra tikšanās svētkos
ir satuvinājusi jauno paaudzi ar sirmgalv
jiem. Klases audzinātājas Lolitas Valaņi
ņas sistemātiskumu darbā, izdomu, vien
kāršību un neviltoto sirsnību pārmanto vi
ņas audzēkņi. Lieldienu apsveikuma kon
certā seniori ievēroja, ka skolēni vairs nav
tik bikli kā 2. klasē, izgaisis satraukums,
rokas sniedzas samīļot. Šī saikne ir abpu
sēja. Skolēni vienmēr zina visus tekstus no
galvas, veidojas laba dikcija un publiskās
runas prasme. Koncerta izskaņā, saņe
mot pūpolu un sniegpulkstenīšu pušķīti
un ligzdā paslēptu olu, seniori sajuta gan
prieku, gan aizkustinājumu. Pēc koncerta
vēl parunājamies, un klases audzinātājas
vārdos bija jaušams gandarījums, ka bēr
ni ir paaugušies, un, tuvojoties svētkiem,
jau paši izsaka savus ierosinājumus par
priekšnesumiem un dāvaniņām. Skolotājai
atliek vien visu sakārtot programmā.
Atzinīgus vārdus veltām arī skolotājai
Baibai Runcei un audzēkņiem, kuri gata
voja apsveikumus un dāvināja krāsotu olu
groziņu. Darbiņi bija tik jauki, ka iekārto
jām izstādi.
Seniori priecājas, ka Salacgrīvas vidus
skolā ir tik darbīgas skolotājas, kuras bez
tiešajiem darba pienākumiem veic lielu
darbu. Lai visiem sekmīgs mācību gada
noslēgums!
Ligita Jirgensone

Otrās
Lieldienas
Brīzē
Nebija ne miņas no solītā sniega un
aukstuma. Otrajās Lieldienās mūsu senio
ru nami Brīze pielija ar jaukām un skano
šām bērnu balsīm. Tas viss, pateicoties
Agrai Jankovskai un viņas mūzikas studi
jas audzēkņiem.
Salacgrīvā koncerts sākās ar J. Lūsēna
Pavasara dziesmiņu, ko izpildīja Dace
Jaunbalode un Nikija Pabērza. Bērni pa
stāstīja par pirmajām vizbulītēm mežma
lā, par gulbjiem jūrmalā. Par to mūsu ļau
dīm pat asaras acīs sariesās, jo nav vairs
tik laba redzēšana vecumdienās. Skanēja
dziesmas no R. Paula, Z. Liepiņa, I. Kal
niņa repertuāra. Mūsu ļaudis pārsteidza
Marta Penka (4 gadi), Undīne un Gundis
Pabērzi (6 gadi), kuri ne tikai dziedāja, bet
pat mainīja ausis un astes. Paldies vecā
kiem par rūpēm! Skaists blokflautu trio
izskanēja, kad spēlēja māsas Paula un Elī
za Eglītes, kā arī Elizabete Līcīte. Veselu
stundu varējām klausīties un priecāties
par dziesmām, bet koncerta noslēgumā sa
dziedāt ar bērniem kopā R. Paula Pie jūras
dzīve mana.
Pārsteigumu mūzikas studijas dziedātā
jiem sagādāja seniori Rozēnos. Pēc kon
certa bērni varēja aplūkot kanārijputniņus
un apmīļot šajā dienā dzimušu jēriņu, kam
bērni varēja dot vārdu. Elīzas izdomātajā
vārdā Bella tika nokristīts viens no 14 šajā
pavasarī jaunpiedzimušajiem jēriņiem.
Kakao un Lieldienu kūku baudot, vēlreiz
paldies teicām katram koncerta dalībnie
kam un viņu skolotājai Agrai Jankovskai.
Koncertu ar nepacietību gaidīja abos mūsu
namos, tāpēc īpaši liels prieks un pateicība
vecākiem - Eglīšu, Līcīšu, Jaunbaložu, Pa
bērzu un Penku ģimenēm – par savu bērnu
atbalstu un nogādāšanu līdz koncerta vie
tām. Lai skanīgs un ģimeniski silts pava
saris mums visiem!
Brīzes senioru nama klausītāju vārdā –
Ligita Jirgensone
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Apsveicam!

Raiens Vinters kopā ar savējiem izbauda
uzvaras mirkli

Apsveicam Salacgrīvas vidusskolas
7. klases skolēnu Raineru Vinteru ar izcī
nīto III vietu starptautiskajās karatē sacen
sībās disciplīnā kumite (+50 kg). Veiksmi
turpmākajos startos!
Sandra Ende

Sveicam

Limbažu, Salacgrīvas un Alojas
novada vispārizglītojošo skolu
skolēnu sacensību dalībniekus

PAVASARA KROSĀ
25.04.2017. Lāņos

2006. g.dz.
Sandris Kalniņš – 500 m skrējienā –
1:45,4 min. – 1. vieta
Maksis Obuhovskis – 500 m skrējienā –
1:54,0 min. – 3. vieta
Valters Miezis – 500 m skrējienā –
1:56,1 min. – 4. vieta

l

2005. g.dz.
Meisija Sproģe – 500 m skrējienā –
1:44.9 min. – 3. vieta
Elīza Gederta – 500 m skrējienā –
1:53,9 min. – 8. vieta

l

2004. g.dz.
Alise Smilte – 500 m skrējienā –
1:34,8 min. – 2. vieta
Emīls Meļķis – 1000 m skrējienā –
3:44,1 min. – 2. vieta
Mārtiņš Jirgensons – 1000 m skrējienā –
4:11,4 min. – 9. vieta

l

2003. g.dz.
Ance Andersone – 1000 m skrējienā –
3:53,2 min. – 1. vieta
Niks Jakovickis – 1500 m skrējienā –
5:24,4 min. – 1. vieta

l

2002. g.dz.
Samanta Kalniņa – 1000 m skrējienā –
3:56,1 min. – 1. vieta
Sandis Vosekalns – 1500 m skrējienā –
5:35,5 min. – 6. vieta

l

2001. g.dz.
Monta Mieze – 1000 m skrējienā –
4:17,9 min. – 3. vieta
Nauris Tomsons – 2000 m skrējienā –
7:25,2 min. – 8. vieta
Oļegs Gluhaņuks – 2000 m skrējienā –
7:27,4 min. – 11. vieta

l

1999. g.dz.
Līga Ieviņa – 1500 m skrējienā –
6:33.9 min. – 3. vieta
Amanda Stane – 1500 m skrējienā –
6:34.1 min. – 4. vieta
Karlīna Karlsone – 1500 m skrējienā –
7:17.5 min. – 5. vieta
Juris Vīksna – 2000 m skrējienā –
6:42.3 min. – 2. vieta

l
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Novada jaunieši Lāses kausā

Pateicību volejbola attīstību Salacgrīvas novadā saņēma novada
domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, viņš fotogrāfijā kopā
ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni un Volejbola federācijas
prezidentu Ati Sausnīti

8. aprīlī Rīgā, Olimpiskajā Skonto hal
lē, noskaidroja 2017. gada Lāses kausa
uzvarētājus. Četrās grupās par uzvaru cīnī
jās 123 komandas, viņu vidū divas no Sa
lacgrīvas novada – Liepupes vidusskolas
meitenes un Salacgrīvas vidusskolas puiši.
Sestdien uzvarētāji tika noskaidroti četrās
vecuma grupās. Vecākajā grupā sacentās
1997.—2000. g.dz. jaunieši un jaunietes,
bet jaunākajā meitenes un zēni, kuri dzi
muši 2001.—2004. gadā.
Olimpiskajā Skonto hallē tie ir volej
bola svētki, tās ir dažādas atrakcijas un
viktorīnas ar atbalstītāju sarūpētām vel
tēm, finālsacensībās skolēnus ar muzikālo
pavadījumu priecē populāri mākslinieki.
Brīvbrīdī šogad priecēja velotriku meistari
(iepriekšējos gados tikušies ar Aishu, Ni
kolaju Puzikovu, Musiqq, Lieni Greifāni,
Eviju Sloku u.c.)

Liepupes meiteņu volejbola komanda priecīga par sasniegto
rezultātu

Finālsacensības svinīgi atklāja pulksten 10.45, atklāšanā piedalījās arī Valsts
prezidents Raimonds Vējonis. Pirms sa
censībām organizatori pateicās sportis
tiem, treneriem, vecākiem un pašvaldībām
par atbalstu. Pateicību par Salacgrīvas no
vada pašvaldības atbalstu volejbola attīstī
bu novadā saņēma novada domes priekš
sēdētājs Dagnis Straubergs. Pusstundu
vēlāk sākās cīņas 16 volejbola laukumos,
finālspēlēm beidzoties pulksten 18. Lau
kumā devās 48 novadu un pilsētu 91 sko
las 123 komandas. Lāses kausa finālsa
censības ir savdabīgs viendienas volejbola
festivāls, un šogad tā norisē lielu ieguldī
jumu ir devusi Rīgas dome un Liepājas
AS LPB. Paldies viņiem, jo bez viņu atbal
sta volejbola svētki nebūtu tik krāšņi.
Liepupes un Salacgrīvas jaunieši cīnījās
godam, liels paldies viņiem par to. Liep

upes meitenes ieguva 22. vietu, komandā
spēlēja Elva Paula Martinsone (kapteine),
Beatrise Sintija Celmiņa, Una Marta Ozo
liņa, Kristiāna Mauliņa, Zane Bondare,
Melānija Bērza un Betija Āboltiņa, trenere
Mārīte Sakārne. Salacgrīvas vidusskolas
puišu komandai 18. vieta, spēlēja Egmārs
Jubelis, Raivis Kurakulovs, Markuss Kal
viņš, Kristers Briedis, Juris Viksna, Ilmārs
Vīksna un Klāvs Gorbuņs, treneris Aldis
Riekstiņš.
Lāses kausa izcīņa, ko Latvijas Volej
bola federācija rīko vispārizglītojošajām
skolām, šosezon notika jau sešpadsmito
reizi, un tās ir populārāko jaunatnes sacen
sību skaitā Latvijā. Šogad tajās startējušas
76 pilsētu un novadu, kā arī 6 Rīgas rajonu
un priekšpilsētu 269 skolu 618 komandas,
kurās kopā pieteikts 5430 dalībnieku.
Ilga Tiesnese

Projekta Sporto visa klase
stafetes Valmierā

31. martā Salacgrīvas vidusskolas
3.a klases skolēni, klases audzinātājas,
sporta skolotāja Jāņa Cīruļa un divu mā
miņu pavadībā devās uz Valmieru, lai Vid
zemes Olimpiskajā centrā piedalītos pro
jekta Sporto visa klase piecās stafetēs. Tik
uztraukušos, ar vēlmi visu izdarīt pareizi,
savu klasi vēl nekad nebiju redzējusi. Kaut
ar dažādiem vingrinājumiem skolēni dar
bojas ikdienā, uztraukums bija liels. Bez
tam dažus audzēkņus bija pieveikuši vīru
si un pēc atveseļošanās viņi nevarēja ak
tīvi darboties sporta stundās. Uz sacensī
bām aizbrauca 16 skolēnu no 17, jo pirms
sacensībām naktī saslima viena meitene.
Tāpēc nebija izvēles iespēju mainīt sko
lēnus stafetēs, jo katrā stafetē piedalījās
12. Priekšrocības bija klasēm, kurās sko
lēnu skaits lielāks un var izvēlēties, kuram
kas padodas labāk. 3.a klasē skolēni drau
dzīgi vienojās, kurā stafetē katrs piedalī
sies. Noteikums bija, lai katrs būtu vismaz
divās. Lielākajai daļai bija jāpiedalās vi
sās. Ne sporta skolotājs, ne klases audzi
nātāja bērnu izvēli neapšaubīja, atstājot
atbildību viņiem pašiem. Stafetēs bija sva
rīga precizitāte un ātrums. Par neprecīzi
izpildītiem vingrinājumiem tika piešķirtas
soda sekundes. Tiesneši bija ļoti vērīgi.
Klase izcēlās ar precizitāti, tāpēc izpalika
lielāks ātrums. Bet tā skolēniem ir jauna,
laba pieredze. Viņi redzēja un varēja iz
vērtēt, vai labāk dabūt soda sekundes un
uzturēt lielāku ātrumu, vai tomēr labāk
veikt visu precīzi. Stafetēs netika gūtas
uzvaras, nebijām arī pēdējie, bet prieks, ka
viņiem ļoti patīk sportot. Ar gandarījumu
varēja vērot, kā mūsējie prata sevi organi
zēt brīvajā laikā starp stafetēm un mums,
pieaugušajiem, ne brīdi nebija jāuztraucas
un jākaunas par viņu uzvedību, kamēr
apkārt lidoja skolēniem izsniegtās ūdens

Salacgrīvas vidusskolas 3.a klases skolēni Vidzemes Olimpiskajā centrā piedalījās projekta
Sporto visa klase stafetēs

pudeles... Uzvara stafetēs vietu finālā ne
garantē. Punktus kopā skaitīs par stafetēs
un atsevišķos vingrinājumos nopelnīto, kā
arī vismaz trešo daļu visa rezultāta veidos
klases sekmes. Pat ja klases būs labākās
sportā, fināls nebūs garantēts. Tāpat kla
sēm vēl jāiesniedz vērtēšanai savs Labais
darbs, kas arī tiks skaitīts klāt kopvērtē
jumam.
Sacensības bija draudzīgas. Visām

14 klasēm bija vienādas balviņas un tikai
pirmās četras vietas tika uzrunā atzīmētas.
Skolēni turpinās piecas stundas nedēļā ak
tīvi sportot. Paldies vecākiem, skolas vir
tuves darbiniekiem par sagādātajām pus
dieniņām līdzņemšanai, skolas vadībai un
šoferim Imantam!
Projekts gaida jaunus dalībniekus!
Lolita Valaņina,
3.a klases audzinātāja

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS
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Salacā laši un taimiņi bija, ir un būs

1. aprīlī Salacā notika tradicionālās Sa
lacgrīvas novada domes un makšķernieku
kluba Salackrasti organizētās sacensību
taimiņu un lašu makšķerēšanā ar spinin
gu vai mušiņmakšķeri Salacgrīvas Laša
kauss 2017. Šogad tajās piedalījās 21 ko
manda – 84 dalībnieki (82 vīri un 2 sievie
tes), tostarp 2 komandas no Igaunijas un
5 no Lietuvas.
Jau pulksten 6 no rīta sākās dalībnieku
reģistrācija, pēc tās varēja ieturēt brokas
tis un astoņos sacensību dalībnieki devās
pēc savas lielās zivs. Kā kuram veicies,
makšķernieki uzzināja pēcpusdienā, kad
sākās mērīšana un svēršana. Līdz pulksten 16 visiem lomiem bija jābūt reģistrē
tiem un licencēm atdotām sacensību or
ganizētājiem. Pāris minūtes pirms noliktā
laika beigām sacensību galvenajai tiesne
sei Inesei Koluškinai bija īpaši daudz dar
ba, jo pie zivīm tika 14 komandu. Bija no
ķertas 26 zivis ar kopējo svaru 112,7 kg –
13 lašu (89,8 kg) un 13 taimiņu (22,9 kg).
Apbalvošanas ceremonijā, sveicot da
lībniekus, novada domes priekšsēdētājs
Dagnis Straubergs uzsvēra, ka starptautis
kās sacensības Salacgrīvas laša kauss 2017
ir apliecinājums tam, ka laši un taimiņi Sa
lacā bija, ir un būs. Sacensību rezultātus
un uzvarētājus paziņoja galvenā tiesnese
I. Koluškina. Individuālajā sacensībā tai
miņu kategorijā 3. vietu ieguva Gintars
Zakss no Lietuvas komandas Zukles Kodas
ar 2 kg smagu lomu, 2. vietā Arturs Vein
bergs (Amatieri) – 2,4 kg. Uzvarētājs un
lielākā taimiņa ieguvējs - Dagnis Zacmanis
(Pieninieki) – 3,3 kg.
Lašu grupā apbalvojumus saņēma četri
veiksmīgākie makšķernieki. 3. vietā Nor
munds Drēviņš no komandas Lido, viņa

loms – 8,1 kg smags un 97 cm garš lasis.
2. vietā ierindojās Martins Valukonis no
Lietuvas komandas Klaipēda ar 8,6 kg
smagu un 106 cm garu lasi. 1. vietā – An
dris Dolženko (Kosadaka) – viņa lasis
svēra 8,7 kg un bija 100 cm garš. Bet
2017. gada Lašu karaļa godā šogad ko
mandas Salackrasti II makšķernieks Oļegs
Sumčenko, viņa karaliskais lasis bija
9,8 kg smags un 106 cm garš. Makšķer
nieki sacensību uzvarētāju sveica ar sau
cienu: – Lai dzīvo karalis! Jāpiemin, ka
piekto smagāko lasi (8 kg) sacensībās
izvilka komandas Lido pārstāve Viktorija
Gardejeva.
Komandu kopvērtējumā 3. vieta Pieniniekiem (noķerto zivju kopsvars 15,3 kg),
2. vieta Lido komandai (24 kg), bet 1. vie
tā komanda Kosadaka – visi tās dalībnieki
noķēra pa lasim, kopsvarā 24,8 kg.
Šī gada Lašu karalis, makšķernieku
kluba vadītājs O. Sumčenko bija lepns un
priecīgs par lomu: – Četrus gadus strādāju
pie tā, lai šogad kļūtu par karali. Esmu ne
tikai priecīgs, esmu laimīgs! Lai arī gājis
grūti, tāsdienas lasi Oļegs pieveicis viens
pats. Runājot par sacensībām un lomiem,
viņš atzina, ka ūdens ir auksts, pavasaris
vēss, zivis nav diži aktīvas. – Prognozēju,
ka labā cope vēl ir priekšā. Tikko nāks siltais laiks, zivju būs vairāk. Jābūt tikai īstajā vietā un pareizajā laikā, - viņš pasmēja.
Jāpiemin, ka viņa lielākais Salacā noķer
tais lasis bijis 10,8 kg smags, bet Latvijas
rekordlasi tieši Salacā noķēris Raimonds
Homka – tā svars 11,02 kg.
Kopš 2003. gada uz Salacu makšķerēt
brauc arī G. Zakss no Klaipēdas. Viņš at
zina, ka todien nav paveicies, bet Salacas
Lašu karalis bijis trīs reizes. – Jūsu orga-

Šī gada Lašu karalis Oļegs Sumčenko ar savu lomu

nizētās sacensības ir lieliskas, tās ir vieni
no lielākajiem maniem svētkiem. Piedalos
daudzās sacensībās, bet šīs ir īpašas, labi
noorganizētas. Te man ir draugi un ļoti
skaista upe. Dažreiz pat sapņoju par to.
Vienmēr ar prieku braucu un braukšu uz
Salacgrīvu, – viņš solīja.
Sacensības organizēja Salacgrīvas no
vada dome un makšķernieku klubs Salackrasti, atbalstīja Alūksnes komanda, firma
Triturus, bet SIA Enkurs gādāja par garšī

gām brokastīm un pusdienām..
Salīdzinājumam – 2016. gadā šādās
sacensībās bija 66 dalībnieki (65 vīri
un 1 sieviete), jaunākajam dalībniekam
bija 12 gadu. Pie zivīm tika 11 komandu
(19 dalībnieku). Tika noķertas 19 zivis ar
kopējo svaru 59,9 kg. No tām 6 bija laši
(30,7 kg, lielākais svēra 6,50 kg un bija
90 cm garš), 13 - taimiņi (kopsvars 29,2 kg,
lielākais svēra 3,3 kg un bija 73 cm garš).
Ilga Tiesnese

Šautriņu mešanas čempionāta 5. posma rezultāti
21. aprīlī Salacgrīvas novada atklātā
čempionāta 5. posms šautriņu mešanā no
tika ar spēli 301. Kurš dalībnieks pirmais
no 301 sasniedz 0, tas ir uzvarētājs. Pos
mā startēja 16 dalībnieku, kuri tika sadalīti
četrās apakšgrupās. Tajās katrs dalībnieks
tikās ar katru (katram trīs spēles), spēlējot
līdz divu legu uzvarai. Lai turpinātu cīņu
par iekļūšanu astotniekā, dalībniekam savā
apakšgrupā bija jāieņem 1. vai 2. vieta.
1. apakšgrupā tikās Guntars Ūdris,
Aleksejs Bocjurovskis, Mārtiņš Skreitulis
un Aivis Ločmelis. Apakšgrupā, izcīnot vi
sas uzvaras, ar 3 punktiem 1. vietu ieguva
G. Ūdris. Savukārt 2. vietu ar divām uzva
rētām spēlēm un 2 p. apakšgrupā ieņēma
M. Skreitulis.
No 2. apakšgrupas turpmākajai cī
ņai kvalificējās Oļegs Linko un Mareks

Kondratjuks. Šajā grupā vēl startēja Ivars
Bezdelīga un Raitis Veinbergs. Šajā grupā
O. Linko, M. Kondratjuks un R. Veinbergs
izcīnīja vienādu punktu skaitu – 2 (divas
uzvaras un viens zaudējums). Taču, sa
skaitot legu attiecības, labāks rezultāts bija
O. Linko un M. Kondratjukam.
3. apakšgrupā tikās Juris Jankovskis,
Gints Ronis, Intars Kušķis un Kristians
Ruļuks. Uzvarot visas trīs spēles, par pir
mo šajā grupā kļuva I. Kušķis, kā otrais
turpmākajām cīņām kvalificējās J. Jankov
skis, kurš ar divām uzvarām grupā ieņēma
2. vietu.
Kā 4. apakšgrupas uzvarētājs ar trīs
uzvarētām spēlēm tālāk kvalificējās Pauls
Vinklers, bet ar divām uzvarām – Ainārs
Šmits. Šajā grupā vēl startēja Aldis Gusā
rovs un Edvīns Vizbelis.

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2017. gada 19. aprīļa sēdes
lēmumu Nr.115 (protokols Nr. 5; 1. §)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.
gada 17. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 7
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo un ceturto daļu, likuma
Par pašvaldībām 43. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036
Audžuģimenes noteikumi 43. punktu, Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550 Kārtība,
kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un
slēdzama vienošanās par līdzdarbību 13. un 15. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu
Nr. 857 Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir
ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās 29. punktu

Izdarīt Salacgrīvas novada domes 2015. gada
17. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 7 Par sociālās palīdzības pabalstiem Salacgrīvas novadā
šādus grozījumus:
1. Svītrot 1.2., 1.3., 1.5. un 1.6. apakšpunktu.
2. Aizstāt 5.5. apakšpunktā vārdu “ārkārtas” ar
vārdu “krīzes”.
3. Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:
“22.Pabalsta apmērs mēnesī:
22.1. bērna uzturam:
22.1.1. bērnam no viņa piedzimšanas līdz
7 gadu vecuma sasniegšanai – 25% apmērā no
Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša
darba algas;
22.1.2. bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas
līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 30% apmē
rā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mē

neša darba algas;
22.2. apģērba un mīkstā inventāra iegādei –
45 euro.”
4. Izteikt VIII nodaļas nosaukumu šādā redak
cijā:
“VIII Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā”
5. Izteikt 23. punktu šādā redakcijā:
“23. Pabalstu vai pakalpojuma apmaksu krīzes
situācijā piešķir līdz 285 euro vienai personai
(ģimenei), neizvērtējot personas (ģimenes) ie
nākumus, bet ņemot vērā krīzes situācijas radīto
zaudējumu sekas.”
6. Aizstāt 24. punktā vārdu “ārkārtas” ar vārdu
“krīzes”.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Šie astoņi dalībnieki turpināja cīņu, spē
lējot izslēgšanas turnīru. Šajās spēlē spēlē
tāji sacentās līdz trīs legu uzvarai. Spēlē par
7.—8. vietu tikās P. Vinklers ar A. Šmitu,
kur ar 2:3 pārāks bija A. Šmits un attiecīgi
ierindojās 7. vietā. Spēlē par 5.—6. vietu ti
kās G. Ūdris un I. Kušķis. Šajā duelī ar 3:0
precīzāks bija G. Ūdris, viņš izcīnīja 5. vie
tu. Cīņā par 3. vietu tikās M. Skreitulis ar
J. Jankovski. Ļoti sīvā un aizraujošā cīņa ar
2:3 pārāks bija J. Jankovskis, tātad viņam
3. vieta. Jāpiebilst, ka šīs spēles sākumā
ar 2:0 vadībā bija izvirzījies M. Skreitulis.
Spēlē par 1. vietu sacentās M. Kondratjuks
un O. Linko. Arī šī spēle izvērtās aizraujo
ša, ar 3:1 uzvaru izcīnīja M. Kondratjuks,
atstājot O. Linko turnīra 2. vietā.
Šautriņu mešanas čempionāta kopvēr
tējums (pirmās 10 vietas) pēc 5. posma

ir šāds: 1. vietu ar 43 p. ieņem G. Ūdris,
2. ar 38 p. – M. Kondratjuks, 3. ar 29 p. –
J. Jankovskis, 4. – 5. vietu ar 22 p.dala
A. Gusārovs un M. Skreitulis, 6.—7. vie
tu ar 20 p. – R. Veinbergs un O. Linko.
8. vietu ar 19 p. ieņem A. Šmits, savukārt
9.—10. vietu ar 12 p. dala G. Ronis un
R. Treijs.
Visus rezultātu var apskatīt mājaslapas
www.salacgriva.lv sadaļā Sports (šautriņu
mešana).
Nākamais – 6. – posms notiks 12. maijā,
kad spēlētāji sacentīsies spēlē 501. Atgādi
nu, ka sacensību kopvērtējumā no septi
ņiem posmiem tiks ņemti vērā sešu labāko
rezultāti. Uz tikšanos!
Mārīte Jankovska,
sporta metodiķe

Saistošo noteikumu Nr. 2
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015. gada 17. jūnija
saistošajos noteikumos Nr. 7 «Par sociālās palīdzības pabalstiem
Salacgrīvas novadā» paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādama informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saistošie noteikumi Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015. gada 17. jūnija
saistošajos noteikumos Nr. 7 «Par sociālās palīdzības pabalstiem Salacgrīvas novadā» izstrādāti ar mērķi ir izslēgt no saistošo noteikumu tekstā lietoto terminu
definējuma normas, kas ietvertas augstākā normatīvā aktā; precizēt saistošajos
noteikumos lietotos jēdzienus atbilstoši augstākā normatīvajā aktā lietotajiem
terminiem; noteikt pabalstu audžuģimenēm, ievērojot 2006. gada 12. decembra
Ministru kabineta noteikumu Nr. 1036 Audžuģimenes noteikumi.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi izslēdz tajos lietotos terminus, kas ir ietverti augstākā normatīvā aktā. Saistošie noteikumi nosaka pabalsta apmēru audžuģimenēm, ievērojot
2006. gada 12. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1036 Audžuģimenes
noteikumi 43.1. punkta nosacījumus, kas paredz, ka pabalstu apmēru bērna uzturam un apģērba un mīkstā inventāra iegādei audžuģimenei nosaka pašvaldība,
ievērojot, ka pabalsta apmērs bērna uzturam, nedrīkst būt mazāks par Ministru
kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam.

3. Informācija par plānoto pro- 2017. gadā – 1512 euro.
jekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par plānoto pro- Nav.
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Sociālais dienests.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

12

l

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Jubilāriem
Katrā pūpolā atslēga priekam,
Ko priekš tevis dāvājis rīts,
Lai tu redzi – pat mazākā niekā
Dzīves daudzveidu lielums ir vīts!
Lai tu vairotu prieku ap sevi,
Darbos, domās cenšoties gūt
To, kas atmiņās paliks aiz tevis
Tad, kad gadi kā gājputni zūd.

Pavasarīgi, silti un saulaini
sveicieni jubilāriem svētkos! Klāt
pavasaris – vērsimies mīlestībai,
draudzībai un priekam!

Pateicība

Viens liels atskaites punkts kora Pernigele dzīvē atkal aizvadīts. Šā gada koru
skate izskanējusi. Liels paldies dziedā
tājiem un maniem palīgiem Katrīnai Bo
rozdinai un Katrīnai Paulai Felsbergai par
mēģinājumos kopā pavadīto laiku! Paldies
viņu ģimenēm par atbalstu   un sapratni!
Īpašs paldies Birzgaiļu saimniecei Lijai
Jokstei, kura pēc skates mūs sagaidīja ar
īpašu siltumu. Lai mums kopā viss izdo
das arī turpmāk!
Arta Zunde,
kora «Pernigele» diriģente un
mākslinieciskā vadītāja

2017. gada 3. maijs

Maijs BIBLIOTĒKĀS

15. maijā 1430

Salacgrīvas bibliotēkā

tikšanās ar rakstnieci

GUNDEGU REPŠI
Atbalsta

15. maijā 1430
Salacgrīvas bibliotēkā
tikšanās ar dzejnieci

Liju brīdaku
Atbalsta

Datums
4.V 11.00

Pasākums
Baltā galdauta svētki, veltīti Latvijas simtgadei

11.V 11.00

Tikšanās ar dzejnieci Liju Brīdaku

11.V 14.00
15.V 14.30
Maijā

Tikšanās ar dzejnieci Liju Brīdaku
Tikšanās ar rakstnieci Gundegu Repši
Izstādes:
l Te visapkārt ir tikai zaļgani pelēka zeme, virs galvas zila debess
un pa vidu darbs, darbs un mazliet mīlestības.
Rakstniekam Alfredam Dziļumam – 110
Mātes mīlestības zelts
l Staro mūžam visam pāri. (P. Bārda)
14. maijs – Mātes diena
l Es izgaist negribu no pasaules.
Dzejniecei Rūtai Skujiņai — 110
Astras Tomsones krustdūrienu tehnikā izšūto gleznu izstāde
Mani sapņu zirgi
Lielākais dārgums – laba bibliotēka. Andrim Vilkam - 60
Zaļā pēcpusdiena
Rīta stunda bērniem Satiec pļavā vasariņu
Krustvārdu mīklu minētāju pēcpusdiena

Maijā
15. - 20.V
18.V
23.V
26.V 15.00
Maijā

Lauvās 6. maijā

pasākums fizisko
aktivitāšu mīļotājiem
Svētupes pavasaris 2017.
Pulcēšanās pl. 9 no rīta
Ozolu mājās.

Ainažos

4.V		 14.00 uz robežas Ainaži-Ikla akcijā Apskauj Latviju – valsts simtgades svinību
atklāšanas pasākums
l ozoliņa stādīšana (100 ozolu, kas apskaus Latviju);
				
l Baltā galdauta svētki (svinēsim tos kopā ar draugiem no Igaunijas)
				
11.V		 19.00 kultūras namā akustiskās mūzikas festivāla Sudraba kaija
grupas Elektrofolk koncerts. Īpašie viesi – Sudraba kaija 2016
konkursa laureāti – grupa The Citizens.LV.
Ieeja – 5 EUR. Skolēniem un pensionāriem 3 EUR
13.V		 18.00 koru draudzības vakars-koncerts
14.V		 13.00 Salacgrīvas mūzikas skolas audzēkņu pavasara lielkoncerts
19.V		 18.00 Ainažu kultūras nama bērnu amatierteātra izrāde Žurku vecmāmiņa
				
Otīlija un viņas mazbērni
27.V		 14.00 jaundzimušo ainažnieku uzņemšana novadnieku saimē
3.VI			
Ainažu kultūras nama un Jūrskolas muzeja rīkotais pasākums
				
Ainaži – latviešu un igauņu jūrniecības saknes
			 14.00 piemiņas brīdis Ainažu vecajos jūrnieku kapos
		
15.00 Jūrskolas muzeja dārzā zīmējumu konkursa Ar burinieku uz Ameriku noslēgums
			 15.30 svētku koncerts (TDA Zelta sietiņš un draugi no Igaunijas)

Literatūras izstādes
l Latviešu zemnieku likteņstāstu rakstniekam
Alfrēdam Dziļumam – 110
l Plāno savu vasaras ceļojumu un brauc Latviju lūkoties.
Ceļveži, apraksti, kartes.

Maijā

Literatūras izstādes bērniem un skolēniem
l Cikla Kas, ko, kur dara? izstāde Tauriņi
l Lasīsim vasarā!
Informatīva jaunāko grāmatu izstāde Jaunieguvumi nozaru un
daiļliteratūrā
Izstāde (arhīvs): Tūjas bibliotēkas un Zinību centra nozīmīgāko
pasākumu fotoreportāža 2015—2017
Vidrižnieces Gintas Ažukas fotoizstāde Dabas rapsodija

Maijā

Literātu, mākslinieku un kultūras darbinieku dzīves jubilejas maijā

Maijā

Literatūras izstāde-ekspozīcija Vārds grāmatu dāvinātājiem 2017

25.- 31.V

Literatūras izstāde Sirds dzīvo no niekiem... – dzejniecei Rūtai
Skujiņai 110 (1907—1964)
Izstādes:
l Rakstniekam Alfrēdam Dziļumam – 110
l Tu esi Latvija! – LR Neatkarības atjaunošanas diena
l Mamma, es tevi mīlu! – Mātes dienai
l LNB direktoram Andrim Vilkam – 60
l Dzejniecei Rūtai Skujiņai – 110

Maijā
Maijā

Maijā
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Liepupē

4.V		 12.00 pie Liepupes baznīcas Liepupes ļaudis aicināti uz Latvijas simtgades ozola
stādīšanu kopā ar baznīcas atjaunotāju, ilggadējo draudzes priekšnieku
Valdi Andersonu un Liepupes jaunsargiem. Pēc ozola iestādīšanas pie baltā
galdauta dziesmas Latvijai kopā ar kapelas Ieviņa dalībniekiem
6., 7., 12., 13. un 14.V akustiskās mūzikas festivāla Sudraba kaija koncerti
(vairāk www.sudrabakaija.lv un afišās)
12.V		 18.50 Liepupes tautas namā Dignas Čuikovas gleznu izstādes Ziedu maigums un
Vernera Kristiansena (Werner Christiansen) fotoizstādes Vējš pār jūru krastā
				
nāk atklāšana
18.V		 19.30 Liepupes tautas namā Liepupes prātnieks (vairāk informācijas un pieteikumi
pa tālruni 26513129)
21.V		 12.00 Liepupes tautas namā 2016. gadā dzimušo liepupiešu svinīga uzņemšana
novadnieku saimē kopā ar etnisko tradīciju kopu Skale
26.V		 11.00 Minhauzena muzeja teritorijā Salacgrīvas novada bērnu svētki (skatīt afišu)
1.VI		 19.00 Liepupes tautas namā kinokomēdija Ātrie igauņu puiši. Ieeja 2 EUR

Salacgrīvas kultūras namā
2.V		 19.30
4.V			
			 12.00
			 13.00

Salacgrīvas Prātnieks
akcija Apskauj Latviju Salacgrīvas novadā
Liepupē pie baznīcas ozolu stādīs Valdis Andersons
Salacgrīvā pie biedrību laivas ozolu stādīs domes priekšsēdētājs
Dagnis Straubergs un Danču ģimene ar mērķi cildināt ģimenes spēku.
Spēka dziesmas dziedās Cielava
			 14.00 Ainažos pie robežas virves vilkšanas sacensības ar Igauniju.
Ozolu stādīs mežziņa Puriņa Mārtiņa ģimene, piedalīsies Latvijas Pašvaldību
savienības padomniece vides aizsardzības jautājumos Sandra Bērziņa,
pašdarbnieki no Ainažiem un Igaunijas, kopā tiks svinēti Baltā galdauta svētki
6.V		 18.00 Saivas 55 gadu jubilejas deju jampadracis. Piedalās Latvijas senioru deju
kolektīvi un jubilārs.
13.V		 13.00 Mātes dienas koncerts
18.V		 no rīta sākas Salacas plosta siešana Steliņos
			 18.00 karoga pacelšana, plostnieku reģistrācija, reņģu degustācijas
20.V		 12.00 plosta palaišana
			
ap 14.00 plosta sagaidīšana Jahtu ostā Reņģēdāju festivāla laikā
20.V			
Reņģēdāju festivāls
27.V		 12.00 jaundzimušo salacgrīviešu uzņemšana pilsētnieku saimē
31.V		 19.00 teātra studijas Visa veida versijas pirmizrāde – Marks Kamoleti Pidžama sešiem.
Lomās: Dace Kalniņa, Vineta Pēce, Anita Dzirnupe, Didzis Žibals,
Aldis Riekstiņš un Valdis Ozoliņš. Režisore Inese Jerāne. Ieeja – 2 EUR

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

Minhauzena alus kausā Duntē 6.V 12.00
tautas mūzikas koncerts (bez apskaņošanas).

			 Valtera Reiznieka kapela Limbaži), kapela Danču spēle (Tukums), Rīgas lietuviešu biedrības kapela,
			 kapela Ieviņa (Liepupe), Liepupes vīru ansamblis u.c. Ieeja 2 EUR

Liepupes tautas namā 7.V 16.00
koncerts Dziesminieki un bardi.

			 Kārlis Kazāks (Rīga), Ēriks Loks (Rīga), Mikus Frišfelds (Valmiera) u.c.
			 Ieeja 3 EUR. Skolēniem, pensionāriem 2 EUR

Ainažu kultūras namā 11.V 19.00
grupas Elektrofolk akustiskais koncerts.

			 Īpašie viesi - Sudraba kaijas 2016 konkursa laureāti grupa The Citizens.LV.
			 Ieeja 5 EUR. Skolēniem, pensionāriem 3 EUR

Liepupes tautas namā 12.V 19.00
koncerts Sudrabkaijas pasaules motīvi.

			 Gori vīru ansamblis (Gruzija), Voice of Instruments un steps (Ventspils),
			 flamenko/rumba – akustisko ģitāru trio (Rīga), Svīres (Rīga).
			 Ieeja 5 EUR. Skolēniem, pensionāriem 3 EUR

Liepupes tautas namā 13.V 15.00
akustisko grupu konkurss tautas mūzikas un populārās mūzikas kategorijās.

			 (Turpinās pieteikumu pieņemšana, nolikums un anketas www.sudrabakaija.lv sadaļā Dalībniekiem).
			 Ieeja 2 EUR. Skolēniem, pensionāriem 1 EUR.

Liepupes baznīca 14.V 15.00
festivāla noslēguma koncerts.

			 Gori vīru ansamblis (Gruzija), Rihards Lībietis un draugi (Rīga),
			 akordeonistu ansamblis Excelsus (Rēzekne). Ieeja par ziedojumiem.
Biļešu iepriekšpārdošana pasākuma norises vietās!
Vairāk par festivāla māksliniekiem – www.sudrabakaija.lv sadaļā Line Up

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

