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Salacgrīvas novada domes
ārkārtas sēde

OSTMALĀ sacensības

10.00—12.00 glābšanas riņķa mešana ūdenī

NO JAHTU PIESTĀTNES

10.00—15.00 vizināšanās jūrā ar laivām
(3 EUR,
bērniem 3—10 gadiem,
invalīdiem un pensionāriem
(uzrādot apliecību) – 2 EUR)

NO OSTAS 4. PIESTĀTNES

10.00—15.00 SIA «BAŅĶIS» dāvina
vizināšanos ar zvejas kuģiem jūrā
bez maksas
(nokļūšana pa Transporta ielu,
sekojot norādēm)

JAHTU OSTAS LAUKUMĀ

Jaun
ievēlētie
Salacgrīvas
novada
domes
deputāti
pēc pirmās
sēdes. Attēlā
iztrūkst
deputāti
Agra
Jankovska
un Andris
Zunde

16. jūnijā notika Salacgrīvas novada domes ārkārtas sēde, kurā apstiprināja grozījumus saistošajos noteikumos Nr. 3 Grozījumi Salacgrīvas novada domes
2016. gada 28. decembra saistošajos noteikumos
Nr. 12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”.
Šo noteikumu 17. punkts izteikts šādā redakcijā:
“Domes priekšsēdētājam ir divi vietnieki: domes
priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos un
domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes jautājumos. Domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos amats un domes
priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras, sporta
un jaunatnes jautājumos amats ir algots amats.”
Noteikumu 19. punkts izteikts šādā redakcijā:
“Domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa
prombūtnes laikā, koordinē attīstības un plānošanas
nodaļas darbību, investīciju piesaisti un projektu
realizāciju, veic citus domes priekšsēdētāja uzdotos
pienākumus.”
Nolikums papildināts ar punktu 19.1 ”Domes
priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras, sporta
un jaunatnes jautājumos koordinē izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumus Salacgrīvas novadā, veic citus domes priekšsēdētāja uzdotos pienākumus.”
Šajā domes sēdē ievēlēja Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos un
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieku
izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos.
Lai to varētu izdarīt, tika izveidota balsu skaitīšanas
komisija: Dita Lejniece, Sarma Kacara, Inita Hartmane.
Par Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja
vietnieku attīstības jautājumos ievēlēts Jānis Cīrulis
(no 13 klātesošajiem deputātiem 11 par, divi atturas).
Par Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja
vietnieku izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
jautājumos vienbalsīgi ievēlēta Evija Keisele.
Pieņemts lēmums par Salacgrīvas novada domes
amatpersonu paraksta tiesībām. Pirmā paraksta tiesības uz finanšu dokumentiem ir Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam un
izpilddirektoram Kasparam Ķemeram. Otrā paraksta
tiesības uz finanšu dokumentiem ir Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jau-

tājumos Jānim Cīrulim, Salacgrīvas novada domes
Finanšu nodaļas vadītājai Ilzei Bendrātei un Finanšu
nodaļas vadītājas vietniecei Gunai Jirgensonei.
Pieņemts lēmums par Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos un
priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes jautājumos samaksu. Abu Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieku amati noteikti
ar nepilnu darba laiku uz 0,5 darba slodzēm, nosakot
mēnešalgu par 0,5 darba slodzēm 868 EUR mēnesī.
Apstiprinātas izmaiņas Salacgrīvas ostas valdes
sastāvā – par Salacgrīvas ostas valdes priekšsēdētāju
ievēlēts novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, par vietnieku apstiprināts Salacgrīvas novada
domes deputāts Jānis Cīrulis, ostas valdē ievēlēts deputāts Kristaps Močāns.
Apstiprināta Salacgrīvas novada domes administratīvā komisija 5 locekļu sastāvā: komisijas priekšsēdētāja Ināra Karlsone, atbildīgā sekretāre – Zane
Paegle, komisijas locekļi: Antra Paegle, Anastasija
Celma, Līvija Bērziņa.
Izveidota un apstiprināta Salacgrīvas novada domes pastāvīgo iepirkumu komisija 8 locekļu sastāvā.
Komisijas priekšsēdētājs – Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs; priekšsēdētāja vietnieks – Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Kaspars Ķemers; komisijas locekļi: Salacgrīvas
novada domes padomniece juridiskajos jautājumos
Dita Lejniece, Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja
Ilona Jēkabsone, Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļas vadītāja Ilze Bendrāte, Liepupes pagasta
pārvaldes vadītājs Aivars Ilgavīzis, Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja Sarma Kacara, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis.
Izveidota un apstiprināta pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisija. Tās priekšsēdētājs – Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības
jautājumos Jānis Cīrulis, viņa vietniece – Salacgrīvas novada domes padomniece juridiskajos jautājumos Dita Lejniece, komisijas locekļi: novada domes
Finanšu nodaļas vadītāja Ilze Bendrāte, domes nekustamo īpašumu speciāliste Digna Būmane, projektu vadītāja Sarma Kacara, izpilddirektors Kaspars
Ķemers.
Ilga Tiesnese

Izveidotas Salacgrīvas novada domes pastāvīgās komitejas:

Finanšu komiteja 7 locekļu sastāvā: Dagnis Straubergs; Ilona Balode; Lija Jokste; Sanita Šlekone;
Jānis Cīrulis; Aija Kirhenšteine; Evija Keisele.
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja 7 locekļu sastāvā: Andris Zunde; Katrīna Borozdina;
Sanita Šlekone; Evija Keisele; Kristaps Močāns; Dāvis Melnalksnis; Jānis Lipsbergs.
Attīstības komiteja 7 locekļu sastāvā: Lija Jokste; Katrīna Borozdina; Jānis Cīrulis; Marita Kreituse;
Kristaps Močāns; Dāvis Melnalksnis; Rimants Jirgensons.
Sociālo un veselības jautājumu komiteja 5 locekļu sastāvā: Ilona Balode; Marita Kreituse;
Aija Kirhenšteine; Evija Keisele; Agra Jankovska.
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No 9.00 zivju, mājražojumu un
amatniecības preču tirgošana
12.00-16.00
l svētku atklāšana
l tautas deju ansambļa
«TEIKSMA» koncerts
l Normunda JAKUŠONOKA un
Daigas PETKEVIČAS uzstāšanās
l deju grupas «RITMS» ritmošanās
l muzicēs Siguldas bigbends
l UMURKUMURS
l rotu darināšana – iespēja katram izgatavot savu rotu
l sietspiedes darbnīca «ŅIRBULIS» - audumu maisiņu apdruka
lielās spēles RIČU RAČU, ŠAHS un CIRKS – figūriņu vietā būsiet paši

PLAVIŅĀ PIE JAHTU OSTAS:

Mērošanās spēkā un veiklībā – sievu turēšana, kannu turēšana, šautriņu un
bumbiņu mešana mērķī, svara bumbu cilāšana un mašīnas vilkšana!!!
Tiks piešķirta balva – stiprākais Neptūna palīgs!!!
l piepūšamās atrakcijas bērniem
l lašu zupas baudīšana
l turpat pļaviņā – atpūtas zona lielajiem, radošās darbnīcas mazajiem un
		
smilšu kaste pavisam mazajiem

STADIONĀ SACENSĪBAS:

10.00		 basketbolā – hokeja laukumā
11.00		 volejbolā 4:4 – hokeja laukumā
13.00		 sviedlīnes un zvejnieku zābaka mešana – futbola laukumā

ZVEJNIEKU PARKA ESTRĀDĒ

20.00 KONCERTS «TU UN ES» – Harijam Zariņam – 60!
				 Piedalās: Dināra Rudāne, Ieva Sutugova, Alex, Jāni Buķelis (Buks),
				 Atis Ieviņš un grupa «COLT»

21.30 BALLE

				 Spēlēs grupa «LAUKU MUZIKANTI»,
				«KRAUJA’S BAND» UN DJ Matthew Nagle
24.00		 svētku uguņošana

23.00		
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LOTERIJA!!! – ieejas biļetes piedalās loterijā.
Balvās: piepūšamā gumijas laiva no
Latvijas Reģionu apvienības, divritenis no
SIA «Baltic Forest», konkurss par
2 ieejas biļetēm uz festivālu POSITIVUS.

Ieeja uz vakara pasākumu no plkst. 18 - 6 EUR,
pensionāriem (uzrādot apliecību) un bērniem līdz skolas
vecumam – 4 EUR, bērniem līdz 3 gadiem – bez maksas.
Pasākumā neielaidīs ar dzērieniem stikla tarā!!!

Ievēlēts priekšsēdētājs
mei un Brīvībai/LNNK),
Rimants Jirgensons (NA
Visu Latvijai! – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK),
Lija Jokste (LRA), Evija
Keisele (LRA), Aija Kirhenšteine (LRA), Marita
Kreituse (LRA), Dāvis
Melnalksnis (NA Visu
Latvijai! – Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK), Kristaps
Močāns (LRA), Jānis
Par Salacgrīvas novada domes
Lipsbergs (ZZS), Dagnis
priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēts Dagnis
Straubergs (LRA), Sanita
Straubergs (Latvijas Reģionu apvienība)
Šlekone (LRA), Andris
16. jūnijā notika jaunievēlētās Zunde (LRA).
Salacgrīvas novada domes pirmā
Salacgrīvas novada domes
sēde. Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amatam deputāti
priekšsēdētāja Maruta Pirro iepa- izvirzīja vienu kandidatūru – Dagzīstināja ar visiem 15 jaunievēlē- ni Straubergu. Par Salacgrīvas
tajiem deputātiem.
novada domes priekšsēdētāju ie2017. gada 3. jūnija pašvaldī- vēlēts Dagnis Straubergs: 12 par,
bu vēlēšanās Salacgrīvas nova- viens (Jānis Lipsbergs) pret. Sēdē
da domē ievēlēti – Ilona Balode nepiedalījās Agra Jankovska (ko(LRA), Katrīna Borozdina (LRA), mandējumā Igaunijā) un Andris
Jānis Cīrulis (LRA), Agra Jankov- Zunde (komandējumā Vācijā).
ska (NA Visu Latvijai! – TēvzeIlga Tiesnese
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Aicinām piedalīties
pārgājienu
maršruta gar
Baltijas jūras
piekrasti Latvijā
un Igaunijā
apsekošanā!
Šī gada vasaras mēnešos un septembrī
notiks Igaunijas-Latvijas programmā īstenotā pārgājienu maršruta gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā (Lietuvas-Latvijas
robeža – Tallina) apsekojums vides eksperta
un projekta vadošā partnera – Lauku ceļotāja – pārstāvja Jura Smaļinska vadībā, kurā
varēs piedalīties ikviens interesents.
Apsekojumu Latvijas teritorijā paredzēts
dalīt četros posmos – Dižjūra, Mazjūra, Bulduri – Mangaļi, Vecāķi – Ainaži. Vidējais
kilometru skaits, ko paredzēts noiet vienā
dienā, ir 22 km.
Tā kā līdz šim esam saņēmuši vairākus
jautājumus par maršruta apsekojumu, turpinājumā sniegtas īsas atbildes uz aktuālākajiem jautājumiem.
Kādos datumos notiks piekrastes
maršruta apsekojums? Posmus un datumus skatīt www.celotajs.lv.
l Cik kilometrus ir paredzēts noiet vienā dienā? Vidēji 22 km.
l Cik ilgā laikā plānots veikt vienas dienas apsekojumu? Vienu maršruta posmu
plānots veikt vienā darba dienā jeb 8 stundās.
l Cikos sāksies gājieni? Starts visās vietās būs plkst. 9 no rīta.
l Vai dalībai apsekojumā nepieciešams
pieteikties iepriekš? Nē, iepriekšējā pieteikšanās nav nepieciešama.
l Kur notiks pulcēšanās? Pirmā posma
starta vieta ir LT/LV robeža, nākamie posmi sāksies iepriekšējās dienas finiša vietā.
l Kur būs pieejama aktuālā informācija? Maršruta Facebook lapā www.facebook.com/estlathiking/.
l Kā tiks risināta loģistika? Katrs pats
risina transporta jautājumus un organizē
savu nakšņošanu.
l Kam jābūt līdzi gājienā? Ēdienam,
dzērienam, piemērotam apģērbam, apaviem, labam garastāvoklim, noderēs nūjas,
uzlādēts telefons, fotokamera.
l Vai pasākums ir maksas? Nē, maršruta
apsekošana ir bez maksas.
l Vai tas būs grūti? Katram pašam jāizvērtē sava fiziskā sagatavotība.
l Vai varēs iet vairākus posmus? Jā, to
skaits nav ierobežots.
l Vai gājiena laikā tiks sniegta informācija? Šī nebūs gidēta ekskursija, tomēr
atsevišķa informācija tiks sniegta.
l Kad tiks ieti Igaunijas posmi? Informācija par tiem sekos maršruta Facebook
lapā www.facebook.com/estlathiking/.
l

Atgādinām, ka projekts Pārgājienu mar
šruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un
Igaunijā (Hiking Route Along the Baltic
Sea Coastline in Latvia-Estonia) tiek īstenots
Eiropas Reģionālās attīstības fonda Igaunijas-Latvijas programmā. Projekta mērķis
ir izveidot pārgājienu maršrutu gar Baltijas
jūru no Latvijas dienvidrietumu robežas līdz
Tallinai Igaunijā. Plānots, ka kopējais mar
šruta garums būs aptuveni 1100 km un tas
iekļausies Eiropas garo distanču kājnieku
tūrisma maršrutu tīklā E9.
Papildu informācija:
Latvijas Lauku tūrisma asociācija
«Lauku Ceļotājs»
28888760, veronika@celotajs.lv
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Jaunā uzņēmēju konsultatīvā
padome

Jaunievēlētā Salacgrīvas novada uzņēmēju konsultatīvā padome pēc pirmās sēdes

30. maijā notika jaunievēlētās Salacgrīvas novada uzņēmēju konsultatīvās
padomes pirmā sēde. To vadīja novada
domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs.
Sanākušo galvenais uzdevums bija uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vēlēšanas.
Sēdē piedalījās ražošanas nozares pārstāvji Armands Upītis no SIA Kubikmetrs,
Ernests Kupčs no SIA Baltic Forest, Ilze
Kalniņa no SIA Ardagh Metal Packaging
Latvia un Kristīne Mauliņa no z.s. Tūjsmuiža, tirdzniecības un cita veida pakalpojumu nozares pārstāvis Jānis Ozols no
SIA Acteks, komercdarbības atbalsta projekta Radīts Salacgrīvas novadā īstenotāja, tirdzniecības un cita veida pakalpojumu nozares pārstāve no z.s. Jaunmelnbārži Marita Birkenberga-Upīte, būvniecības nozares pārstāvis Mārtiņš Smilts no
SIA Sand architecture and design, restorānu un ēdināšanas nozares pārstāvji Ilona
Trēziņa no SIA Kuivižu enkurs un Ojārs
Jūliks no SIA Kapteiņu osta, finanšu institūcijas pārstāve Ilze Kalniņa no AS Citadele banka, amatniecības nozares pārstāvis Gints Ronis no SIA Medagas, jauniešu
uzņēmējdarbības nozares pārstāvis Edžus

Zvīnis un Salacgrīvas novada domes pārstāve – deputāte Lija Jokste. Sēdē nepiedalījās tūrisma nozares pārstāve Evija
Klēviņa no z.s. Vējavas un mežu un lauku
ceļu loģistikas nozares pārstāvis Mārcis
Saklaurs.
Pirms iecerētajām vēlēšanām novada
domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
apsveica jauno novada uzņēmēju konsultatīvo padomi un aicināja uz sadarbību un
diskusijām. Tāpat viņš izteica cerību saņemt labus priekšlikumus, padomus, kā
risināt novada uzņēmējiem aktuālus jautājumus, kas sekmētu novada attīstību. Pašvaldības vadītājs arī atgādināja, kā, kad
un kāpēc radās konsultatīvās padomes,
un sniedza īsu informāciju par uzņēmēju
konsultatīvās padomes darbu iepriekšējā
periodā.
Domes priekšsēdētāja aicināti, uzņēmēji par novada uzņēmēju konsultatīvās
padomes priekšsēdētāju izvirzīja vairākus kandidātus – A. Upīti, E. Kupču,
G. Roni, J. Ozolu, I. Kalniņu un M. Smiltu. Vairākiem kandidātiem atsakoties, par
padomes priekšsēdētāju ievēlēja M. Smiltu, par viņa vietnieku – G. Roni.
Ilgas bija uzņēmēju diskusijas par

padomes darbības mērķiem un uzdevumiem. Viņi uzskata, ka padomes galvenais mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības
attīstību Salacgrīvas novadā un uzturēt
efektīvu dialogu starp novada pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem, tā veicinot
viedokļu apmaiņu un tādu lēmumu pieņemšanu, kas ir saskaņā ar pastāvošajiem
normatīvajiem aktiem un pozitīvi ietekmē
uzņēmējdarbības vidi un uzņēmējdarbības
attīstību novadā. Padomes uzdevumi minēti nolikumā.
Sēdes beigās D. Straubergs informēja
padomes locekļus par to, kā veidojas novada budžets, kā izstrādāts domes iepirkumu grafiks un kā pēc tā strādā novada
speciālisti. Tāpat viņš pavēstīja par lielākajiem īstenotajiem un plānotajiem attīstības projektiem un valsts iecerēto nodokļu
reformu.
Savukārt M. Smilts rosināja uzņēmējus, ja ir aktuāli jautājumi, nākt kopā reizi
mēnesī – nedēļu pirms novada domes sēdes, kā arī ātrākai saziņai un informācijas
apmaiņai WhatsApp izveidot uzņēmēju
konsultatīvās padomes darba grupu.
Ilga Tiesnese

Vēlēšanu rezultāti Salacgrīvas novadā
Balsstiesīgie: 6724
Nobalsojušie: 3321 (49,39%)
Derīgās aploksnes: 3315 (49,30%)
Derīgās zīmes: 3261 (98,37%)
Vārds, uzvārds
Dagnis Straubergs
Andris Zunde
Ilona Balode
Lija Jokste
Katrīna Borozdina
Sanita Šlekone
Jānis Cīrulis
Marita Kreituse
Aija Kirhenšteine
Evija Keisele
Kristaps Močāns
Dāvis Melnalksnis
Agra Jankovska
Rimants Jirgensons
Jānis Lipsbergs

Deputāti - 15
Zaļo un Zemnieku savienība 314 (9,47%) - 1
Latvijas Reģionu Apvienība 2409 (72,67%) – 11
Nacionālā apvienība Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK 538 (16,23%) – 3

Saraksts
Latvijas Reģionu Apvienība
Latvijas Reģionu Apvienība
Latvijas Reģionu Apvienība
Latvijas Reģionu Apvienība
Latvijas Reģionu Apvienība
Latvijas Reģionu Apvienība
Latvijas Reģionu Apvienība
Latvijas Reģionu Apvienība
Latvijas Reģionu Apvienība
Latvijas Reģionu Apvienība
Latvijas Reģionu Apvienība
Nacionālā apvienība Visu Latvijai! –
Tēvzemei un Brīvībai/LNNK
Nacionālā apvienība Visu Latvijai! –
Tēvzemei un Brīvībai/LNNK
Nacionālā apvienība Visu Latvijai! –
Tēvzemei un Brīvībai/LNNK
Zaļo un Zemnieku savienība

Nr. sarakstā
1
9
3
2
4
7
5
6
11
8
16
2

Plusi
1411
411
386
379
330
273
346
201
240
204
174
190

Svītrojumi
128
201
200
242
214
226
337
227
269
242
215
40

Balsis*
3692
2619
2595
2546
2525
2456
2418
2383
2380
2371
2368
688

Vietas nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1

18

113

55

596

2

8

100

52

586

3

1

118

45

387

1

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2017. gada 7. jūlijs

Barona ielā Ainažos jaunas
ietves un gājēju celiņi

l

3

Tuvojas 3x3
Salacgrīvā!
Pašā vasaras vidū – no 23. līdz 30. jūlijam – veselu nedēļu Salacgrīvas
piejūras vēja žūžošana mīsies ar pasaules latviešu ģimeņu saieta 3x3 dalībnieku
smiekliem, dziesmām un darbošanos. To pamanīs ikviens salacgrīvietis!

Barona ielā izbūvētais trotuārs un ietve turpmāk priecēs ne tikai ainažniekus

Ainažos, Barona ielā, ietves un celiņu
rekonstrukcijas darbus pabeigusi SIA Legāts. 9. jūnijā Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, izpilddirektors Kaspars Ķemers, izpilddirektora
palīgs tehniskajos jautājumos Bruno Veide
apskatīja padarīto un atzina, ka darbs paveikts kvalitatīvi un laikā. Arī Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja Ilona Jēkabsone ir
apmierināta ar būvnieku paveikto: – Iela
ir sakārtota, bruģis ir līdzens un gājējiem drošs. Salacgrīvas novada pašvaldība
darbiem Barona ielā Ainažos atvēlējusi
22 108 eiro.
Legāts darbu vadītājs Armands Kuzņecovs atgādināja, ka viņu firma, kas ir no

Engures novada, Salacgrīvas novadā strādājusi jau pērn. – Ja atgriežamies, tad jau
visu laikam darām pareizi. Mums patika
strādāt Ainažos, cilvēki priecājas par sakārtoto ietvi un gājēju celiņu, tā ir kā papildu motivācija turpmākajiem darbiem, –
viņš teica. Legāts pagājušajā gadā izbūvēja laipas Zvejnieku parkā Salacgrīvā un
pie Baltās saules Ainažos. Arī tagad darbi
novadā turpināsies, jo pēc Brīvības ielas
ietvju un gājēju celiņa izbūves Ainažos
Legāts darbus novadā turpinās – Salac
grīvā izbūvēs ietvi Pērnavas ielā pie vidusskolas un Sila ielas bērnu rotaļu laukumā.
Ilga Tiesnese

Rīgas ielā darbi pabeigti

Padarītais Rīgas ielā tiek kārtīgi novērtēts

Salacgrīvā ir pabeigti pārbūves darbi
Rīgas ielas posmā no Jūras līdz Sila ielai. 9. jūnijā pašvaldības pārstāvji kopā ar
būvētājiem apskatīja padarīto un pieņēma
darbu.
Apskatījis paveikto, pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs sacīja: – Sakārtotā
Rīgas iela pilsētā radījusi jaunus vaibstus
pilsētā. Ielai tagad ir cilvēcīgs mērogs,
labiekārtojuma elementi, organizēta satiksme. Soli pa solim mēs sakārtojam pilsētu, nākamais darbs būs ietves izbūve
Valmieras un Vidzemes ielas krustojumā.
Tiek gatavoti dokumenti Krasta ielas bruģēšanai, rit projekta izstrāde Bocmaņa
laukuma un Krīperu un Kalna ielas rekonstrukcijai. Nākamā gada pavasarī sāksim būvēt trotuāru Baznīcas ielā. Rīgas
ielas posmu līdz Vidzemes ielai plānots
sakārtot reizē ar Via Baltica daļas rekonstrukciju Vidzemes ielā.
– Šādi lieli vides projekti Latvijā ir
reti. Objekts Salacgrīvā bija interesants,
un rezultāts mums patīk, – gandarīts ir

SIA Dakstiņa Jumti vadītājs Andrejs Bab
rāns. – Diemžēl darbi aizkavējās un nevarējām objektu pabeigt līdz solītajam
laikam – 1. jūnijam. Lielākā problēma,
strādājot šajā objektā, bija darba roku
trūkums. Strādājot Salacgrīvas Rīgas ielā,
esam guvuši lielu pieredzi.
Ar veiktajiem pārbūves darbiem Rīgas
ielā apmierināts ir arī Staņislavs Lontons, kurš ikdienā pārvietojas ratiņkrēslā:
– Esmu izbraukājis Rīgas ielu vairākkārt
un pa izbūvēto pandusu ar ratiņiem iebraucu arī stūra veikalā, kurā nebiju bijis
10 gadu. Nav vairs jāklauvē pie loga un
jāgaida iznākam pārdevēju, liels prieks
par to.
Darbus Rīgas ielā veica personu apvienība, kurā ietilpst SIA Dakstiņa Jumti un
SIA Ribetons ceļi. Veicamajiem darbiem
pašvaldība atvēlējusi 150 000 eiro. Objekts Salacgrīvā ir pieņemts, un SIA Dakstiņa Jumti jau gaida nākamie darbi Ogrē
un Liepājā.
Ilga Tiesnese

Šovasar būs otrā reize, kad Pasaules
latviešu ģimeņu saiets 3x3 par savu mājvietu izvēlējies Salacgrīvu. Vairāk nekā
20 gadu aizritējuši kopš 1995. gada vasaras, kad 3x3 dalībnieki pirmo reizi sanāca
kopā šajā piejūras pilsētā. Nu jau Salacgrīvā būs izaugusi vesela paaudze, kas to vēl
nav piedzīvojusi, tāpēc šovasar no 23. līdz
30. jūlijam 3x3 atkal viesosies Salacgrīvā.
Katru gadu notiek vairāki 3x3 saieti
dažādās pasaules vietās, bet Latvijā tradicionāli katru vasaru tiek rīkoti divi. Kas
ir 3x3? Tā ir līdzīgi domājošu cilvēku sanākšana. Saiets no visām pasaules malām
pulcina vairākus simtus cilvēku, kas sauc
sevi par latviešiem vai Latvijai, Latvijas
vēsturei, kultūrvidei piederīgiem. Un tas,
ka šis ir pasaules latviešu saiets, katrā ziņā
nozīmē, ka aicināti ir arī saietam vistuvāk
esošie – tie, kuri dzīvo Salacgrīvā un tuvākajā apkaimē! Ikviens salacgrīvietis, kas
jūt aicinājumu šogad izbaudīt 3x3 īpašo
vilinājumu, laipni lūgts pieteikties saietam, lai apmeklētu visus notikumus un
būtu daļa no 3x3 Salacgrīvā 2017. gadā!
Vietējiem, kuri par savu ēšanu un dzīvošanu saieta nedēļā apņemsies parūpēties
paši, saieta dalības maksa ir 7 eiro dienā
pieaugušajiem un 5 eiro bērniem. Tiem
vietējiem, kuri ar savu darbu ir palīdzējuši
uzņemt 3x3 – vidusskolā, bērnudārzā, kultūras namā, mājvietā u.c. –, dalība saietā
ir bez maksas. Piedalīties var gan kopā
ar ģimeni, gan arī pa vienam vai kopā ar
draugiem un domubiedriem.
Kas notiks 3x3? Darīšanu jeb ieviržu
būs ļoti daudz. Nedēļa būs piepildīta ar
vērtīgu zināšanu uzkrāšanu, aktivitātēm,
noderīgu prasmju un jaunu draudzību
veidošanu. Nodarbības, ko 3x3 dēvē par
ievirzēm, būs piemērotas visu vecumu dalībniekiem – sākot no bēbīšiem un beidzot
ar vecvecākiem. Tieši tā 3x3 arī ieguvis
savu nosaukumu, jo te gaidīti visu trīs paaudžu ļaudis – bērni, vecāki un vecvecāki,
lai kopā pavadītu laiku, darbotos aktivitātēs un draudzētos ar citām ģimenēm. Arī
skolas bērniem un jauniešiem būs iespējas
kaut ko praktisku apgūt vai bagātināt zināšanas teorētiskajās jeb galvas ievirzēs. Pēc
rīta, pēcpusdienas un pievakara ievirzēm
ik vakaru būs kāds lielāks pasākums, ko
izbaudīt kopā ar jauniegūtajiem trīsreiztrīs
draugiem, – koncerts vai sporta pasākums,
nakts orientēšanās vai kāda cita saviesīga
kopābūšana.
Salacgrīvas 3x3 vadmotīvs un tēma ir
Vējš. Tas būs vējš, kas dzied, svilpj, gaudo, vējš, kas atveldzē un gāž no kājām,
vējš, ko neredz, bet kura spēks atspoguļojas darbos. Tāpēc 3x3 saiets Salacgrīvā
plānots īpaši skanīgs – būs iespēja iemācīties spēlēt kokli, uzsākt tautas vijoles spēles apgūšanu, ar dažādām tehnikām atraisīt balss un ķermeņa skanēšanu un dziedāt

korī. Būs iespēja apgūt nošu rakstu, lai,
dodoties mājup, iesāktais skanēšanas ceļš
varētu turpināties.
Paši mazākie kopā ar vecākiem varēs
apmeklēt Bēbīšu skoliņu vai Vingrošanu
kopā ar mazuli, kā arī jebkuru ievirzi,
ko mazais dalībnieks saviem vecākiem
atvēlēs. Mazliet lielāki bērni paši varēs
apmeklēt Prātnieku skolu, kopā ar skolotājiem doties dabā. Mazie varēs iejusties
seno karavīru ikdienā Vilku mācībā, izmēģināt savas kulinārijas prasmes ievirzē Cepu Cepu un, protams, būs arī čaklo
rociņu nodarbes – Visdari un animācijas
filmiņas radīšana.
Pieaugušajiem paredzēta daudzpusīga
praktisko ieviržu programma – varēs uzšūt tautiskos kreklus un brunčus, mācīties,
kā pareizi iet latviskajā pirtī, pagatavot
piejūras ēdienkartei raksturīgos ēdienus
un vēl daudz ko citu. Ģimeņu seminārā
3x3 mamma Līga Ruperte stāstīs, kā noregulēt attiecības nemitīgi mainīgajā ģimenes sistēmā, bet kopā ar Aloidu Jurčenko
varēs atrast savu Spēkavotu dzimtas saknēs. Atslodzei no ikdienas steigas un darba
rutīnas būs iespēja nodoties rīta meditācijai jūras krastā un baudīt ziedu kārtošanas
mākslu.
Sarūpēts arī plašs galvas ieviržu klāsts.
Notiks diskusijas par politiku, kopā ar kultūras ministri Daci Melbārdi būs iespēja
izzināt latvietības daudzveidību. Raisa
Vieru palīdzēs apjaust ķermeņa sāpju avotus un dziedināšanas iespējas. Pievakarē
varēs apgleznot maisiņus ar saieta zīmi,
spēlēt bumbu spēles vai novusu, iegūt
hennas gleznojumus vai vienkārši pabūt
jūras krastā. Bet katru nakti Apvārsnī kāds
īpašs viesis dalīsies ar savu redzējumu un
dzīvesstāstu. Pat naktis šajos saietos nav
īsti paredzētas tikai gulēšanai, jo tad trīsreiztrīsnieki dzied, muzicē, danco, spēlē
nakts basketbolu, piedzīvo nakts orientēšanos ģimenēm un spēlē zoli. Būs arī koncerti un mūsu pašu radošie priekšnesumi
brīvajā mikrofonā, kurus iemūžināsim
īpašajā 3x3 Salacgrīvas CD diskā.
Tikai kopā draudzējoties, dziedot, sapazīstoties tuvāk, varam sajust ciešākas un
patiesākas savstarpējās saites – no cilvēka
uz cilvēku! Tiekamies Salacgrīvā!
Dina un Reinis Cepļi

Veicinām sadarbību ar
Šaukenai ģimnāziju Lietuvā
17. jūnijā Salacgrīvas vidusskolas pārstāves Lolita Valaņina, Inta Cirša, Agnese
Gromova-Ķūrena un Sanita Šlekone devās
vizītē uz Salacgrīvas vidusskolas sadraudzības skolas – Lietuvas Šaukenai Vlada
Putvio-Putvinska ģimnāzijas (Šaukėnų
Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija) –
150 gadu jubileju, lai apsveiktu kolēģus svētku reizē un veicinātu turpmākās
sadarbības iespējas starp abām izglītības iestādēm. Iepazināmies ar Šaukenai
ģimnāzijas darba specifiku, tradīcijām,

Lietuvas izglītības sistēmas pamatprincipiem, mācību darba organizāciju, skolas
telpām. Droši varam apgalvot, ka sadarbība starp Šaukenai Vlada Putvio-Putvin
ska ģimnāziju un Salacgrīvas vidusskolu
tiks turpināta. Gaidīsim Lietuvas kolēģu
sadarbības vizīti Latvijā, lai iepazīstinātu
ar Latvijas izglītības jomas specifikāciju.
Paldies Lietuvas kolēģiem par sirsnīgo
uzņemšanu!
Sanita Šlekone
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Mazuļu sveikšana
Salacgrīvas
novadā

Maijā, kad daba modusies, gaiss smaržo, putni dzied un saulīte silda, Salacgrīvas novadā – Liepupē, Salacgrīvā un Ainažos – notika tradicionālā jaundzimušo
uzņemšana novadnieku saimē. Kopā ar
mazuļiem, viņu vecākiem un vecvecākiem
šajā dienā bija Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Līga Zālīte,
domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs,
Liepupes pārvaldes vadītājs Aivars Ilgavīzis, Liepupes tautas nama vadītājs Andris
Zunde, Ainažu pārvaldes vadītāja Ilona
Jēkabsone, Ainažu kultūras nama vadītāja
Solveiga Muciņa un mākslinieciskais vadītājs Zintis Sārs un Salacgrīvas kultūras
nama vadītāja Pārsla Dzērve.
Pirms sumināt mazos novadniekus,
L. Zālīte pastāstīja cik bagāts ar mazuļiem
bijis pagājušais gads: – Laikam tāpēc, ka
mūsu novads ir zaļš, te aug kāposti, lidinās stārķi un, galvenais iemesls, – te dzīvo
mīloši cilvēki. Pērnais gads mums ir uzdāvinājis 56 jaundzimušus novadniekus –
23 meitenes un 33 puišus! Salacgrīvas
puse kļuvusi kuplāka ar 32 bērniņiem
(12 meitenes un 20 puisēni), savukārt Ainažu pilsētā un pagastā 12 mazuļi (6 meitenes un 6 zēni), bet Liepupes pagastā klāt
nākuši 12 mazie brīnumi (5 meitenes un
7 puikas).
Arī 2016. gadā Salacgrīvas novadā piedzimuši dvīnīši. Dvīņu meitenes Sanija un

Sandija kopš pagājušā gada janvāra tiek
auklētas Salacgrīvas pagastā. 21 bērniņš
novadā ir pirmais savai māmiņai, 22 –
otrie, 9 – trešie, 2 – ceturtie, 1 ir sestais
bērns, bet par vienu nav ziņu, jo viņš dzimis ārpus Latvijas.
Katram bērniņam piedzimstot, vecāki
dāvina vārdu. Salacgrīvas novadā 15 bērnu vārdi ir 10 Latvijā populārāko sarakstā.
Tomēr piejūrā ir savi iecienītākie vārdi.
Meitenēm – Alise un Alise Heilija, Emīlija (2), Grēta (2), Karlīna (2), Paula (2),
puišiem – Alekss (2), Daniels un Daniels
Gvido, Olivers (2), Regnārs (2), Rihards
un Rihards Jānis. Septiņiem bērniem doti
divi vārdi.
Mazuļu vecākiem Līga vēlēja: – Mīliet
viņus! Esiet viņiem paraugs! Atcerieties,
ka viņi jūs vēro visu laiku. Daļu no tā, kas
piemīt jums, pēc laika varēsiet redzēt savos bērnos. Rūpējieties, lai jūsu bērniem
ir laimīga bērnība! Ja atsauksiet atmiņā
savu bērnību, diez vai prātā nāks lietas,
kam vajadzēja daudz līdzekļu. Jaukākos
mirkļus un sajūtas radīja vienkāršas un
sirsnīgas lietas, kas, ar šodienas acīm skatoties, var pat likties smieklīgas un nevērtīgas, toties bērna sirsniņā radīja laimes
sajūtu. Laimei nevajag daudz – mīļu smaidu, glāstu un kopīgus brīžus ar vecākiem
un tuviem cilvēkiem.
Liepupē kopā ar mazuļiem, viņu vecā-

Cielava iešūpo dvīnītes Saniju un Sandiju

kiem un vecvecākiem, brāļiem un māsām
bija skaistas balss īpašniece Līga Priede,
Salacgrīvā viņus lielajai dzīvei iešūpoja
folkloras kopas Cielava sievas, dziedāja Guna Grote-Majore, savukārt Ainažos
mazie pašdarbnieki – dziedātāji no Saules
akmentiņiem un mazie dejotāji. Z. Sārs,
Ainažos suminot jaunos novadniekus, uzsvēra, ka šī ir tā reize, kad pašvaldības iestādes var apliecināt kopību ar vecākiem,
vecvecākiem: – Arī mēs turam īkšķus, lai
jūsu mazie ķipari augtu sprigani, veseli,
lai jūsu mājās valda miers un saticība, jo
kurš gan cits, ja ne šīs dienas gaviļnieki, ir
tie, kas nesīs mūsu puses vārdu pasaulē!
Savukārt novada domes vadītājs atgādināja: – Mūsu dzīve ir jēgpilna, tikai pateicoties bērniem, kuri nupat vai drīzumā
spers savus pirmos soļus lielajā pasaulē.

Svētki bērniem ar īpašām vajadzībām

Animatores Ligitas priekšnesumu mazie un lielie skatījās ar interesi

2. jūnijā Svētciema attīstības biedrības saieta zālē notika svētki bērniem ar
īpašām vajadzībām, viņu ģimenēm un
draugiem. Tajos piedalījās Salacgrīvas
novada bērni ar īpašām vajadzībām,
kurus kopā aicināja Marija Grigorjeva.
Sirsnīgu un jauku koncertu bija sagatavojusi Agra Jankovska un viņas
studijas audzēkņi, ar cirka priekšnesumiem uzstājās pasākumu vadītāja-animatore Ligita no Rīgas. Mazie un lielie
ar lielu uzmanību un interesi klausījās
koncertu, skatījās priekšnesumus, nedalītu uzmanību izpelnījās Ligitas spārnainie un četrkājainie aktieri – sunītis
Rembo, trusīši un baloži. Izkustēties
un izlēkāties bērni devās piepūšamajās
atrakcijās ēkas pagalmā, bet zālē viens
otru varēja ielikt lielā ziepju burbulī.
Kamēr bērni dzīvojās piepūšamajās atrakcijās, māmiņas sarunājās ar psiholoģi Diānu Aldersoni.
Svētku organizatore M. Grigorjeva

ir pārliecināta, ka vecākiem, kuru ģimenēs ir bērni ar īpašām vajadzībām,
ļoti vajadzīgas sarunas ar psihologu:
– Mums vajadzīgi svētki, vajag dzirdēt
gudrus vārdus. Tik reti mēs izejam no
mājām! Mums jāizglītojas, jo esam citādāki un ir jāmācās tikt galā ar visiem
darbiem un problēmām. Mums, vecākiem, ļoti grūti atstāt savu bērnu kādam
citam. Ir jāmācās uzticēties, bet tas ir
ļoti grūti… Tomēr ir jāmācās nebaidīties, neuztraukties, uzticēt savu bērnu,
kaut uz neilgu laiku, citam. Svētku reizē
mēs visi esam kopā un kaut uz mirkli
varam atpūsties un parunāties.
Marija uzskata, ka ir labi, ja svētkus
kopā svin bērni invalīdi un veselie bērni: – Viņi redz, kā priecājas un uzvedas
veselie bērni, skatās, klausās un dara
līdzi. Tas ir ļoti interesanti bērniem un
arī vecākiem.
Svētkus bērniem ar īpašām vajadzībām Marija organizē divas reizes ga-

dā – jūnijā un decembrī, kad kopā tiek
svinēts Jaungads.
Pasākumu atbalstīja Salacgrīvas
novada dome un Svētciema attīstības
biedrība, kā arī privātie ziedotāji. Marija ir pateicīga visiem, kuri atbalstīja šos
svētkus: – Cilvēki ir atsaucīgi. Ja zini,
ko gribi, gatavi palīdzēt ir daudzi. Līdz
šim man neviens vēl nav atteicis. Īpašu
paldies Marija teic novada domei un tās
šoferiem, kuri ne tikai atveda uz svētkiem bērnus no Ainažiem, Mērniekiem
un Liepupes, bet arī palīdzēja iekāpt un
izkāpt, kas ir ļoti svarīgi, kā arī Mārītei
Liepiņai-Bērziņai un Ditai Lembertai.
Nākamais pasākums būs kopīgā
Jaungada svinēšana. Marija aicina atsaukties vecākus, kuru ģimenēs aug
bērni ar īpašām vajadzībām vecumā līdz 18 gadiem. Zvaniet viņai –
26120504.
Ilga Tiesnese

Jūs esat mūsu nākotne. Ceru, ka, izauguši lieli, viņi nezaudēs saikni ar dzimtajām
mājām un novadu. Novēlu ieklausīties mazuļos, saprast, ko viņi vēlas, un palīdzēt
viņiem izaugt un kļūt par savas zemes patriotiem. Jūsu rokās ir dot mīlestību, labsajūtu un prieku saviem mazajiem, lai bērnības atmiņas būtu brīnišķīgas un skaistas.
Laimīgs cilvēks spēj visu!
Liepupē, Ainažos un Salacgrīvā, L. Zālītes mudināti, vecāki rakstīja vēlējumus
mazuļiem, ko vēlāk klātesošajiem nolasīja.
Viņi savām atvasēm vēlēja drosmi, laimi,
veiksmi, veselību, pacietību, paklausību,
gudrību, spēku, dzīvesprieku, draudzību,
mīlestību, smaidu, būt stipriem, gudriem
un veiksmīgiem un laimīgu bērnību.
Ilgas Tiesneses
teksts un foto

Latvijas Muzeju
biedrības akcija
Apceļo Latvijas
muzejus!
Latvijas Muzeju biedrība (LMB) šogad atzīmē
25 gadu jubileju. Šo gadu laikā biedrības saime ir augusi un šodien apvieno 107 valsts, pašvaldības, privātos un autonomos muzejus. Lai pievērstu uzmanību
LMB darbībai, kā arī Latvijas muzejiem, šogad no
1. jūnija līdz 31. augustam organizējam vasaras akciju
Apceļo Latvijas muzejus!. Tajā piedalīsies visi Latvijas muzeji, galvenais mērķis ir pievērst uzmanību
mazajiem muzejiem Latvijā (ne tikai novados, bet arī
Rīgā), veicināt to pazīstamību, rosināt interesi par piedāvājumu un parādīt šo muzeju šarmu.
Aicinām akcijā iesaistīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju vai viesi, kam patīk apmeklēt muzejus, iepazīt
vietējo novada vēsturi un kultūras mantojumu. Akcijas galvenajai platformai izmantota lapa www.facebook.com/apcelolatvijasmuzejus. Lai piedalītos konkursā, dalībniekam nepieciešams profils sociālajā tīklā Facebook. Apmeklējot kādu no muzejiem, viņam
jāatzīmējas savā Facebook profilā, laika līnijā ievietojot foto no apmeklētās vietas un komentējot piedzīvo, redzēto un uzzināto. Tāpat jāpievieno norāde
@Apceļo Latvijas muzejus un jāatzīmē atrašanās vieta, izmantojot Facebook rīku ar vietas atzīmēšanu vai
arī ierakstot konkrētu muzeju, piemēram, @Limbažu
muzejs. Ar akcijas nolikumu un uzdevumiem var iepazīties LMB mājaslapā www.muzeji.lv.
Kā norāde, ka muzejs piedalās akcijā, konkrētajā
muzejā būs izlikta akcijas Apceļo Latvijas muzejus!
pazīšanas zīme.
Uzvarētāji tiks noteikti, izvērtējot dalībnieka atraktivitāti un aktivitāti, apmeklējot muzejus un ievietojot ierakstus par vismaz pieciem apmeklētiem muzejiem. Katrs uzvarētājs iegūs piecas brīvbiļetes uz
kādu no Latvijas muzejiem: Latvijas Nacionālo māk
slas muzeju, Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeju,
muzeju Rīgas Jūgendstila centrs, Rīgas Motormuzeju, Laimas šokolādes muzeju, Rundāles pils muzeju,
Daugavpils Marka Rotko mākslas centru, Latvijas
Etnogrāfisko brīvdabas muzeju un Latvijas Dzelzceļa
vēstures muzeju.
Iepazīsim Latvijas muzejus, to izstādes un ekspozīcijas, izzināsim vietējo vēsturi, tradīcijas un kultūru,
aplūkosim arī sezonālos muzejus, kas atvērti tikai vasarā!
Zane Grīnvalde, LMB valdes priekšsēdētāja
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Veco ļaužu mītnei
Sprīdīši – 20

Sprīdīšu vadītāja Anita Lūse sacīja lielu paldies
novada domei, sadarbības partneriem, atbalstītājiem,
draugiem un ilggadējiem darbiniekiem
Savu jubileju veco ļaužu mītne Sprīdīši svinēja viesu namā Vējavas

2. maijā viesu namā Vējavas tika svinēta Salacgrīvas novada pašvaldības veco
ļaužu mītnes Sprīdīši jubileja, jo kopš
1997. gada 23. aprīļa, kad tika vērtas
Sprīdīšu durvis, pagājis jau 20 gadu. Kā
jau svētkos, gan paši jubilāri, gan viesi
bija labi noskaņoti, zālē valdīja prieks un
līksme. Svinīgais pasākums tikai atklāts ar
nelielu prezentāciju par Sprīdīšiem, nama

vēsturi, iemītnieku ikdienu, svētkiem.
Svētkos viesojās Salacgrīvas novada
domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs,
Sociālā dienesta vadītāja Anita Holma un
speciāliste Inga Veide, kuri izteica pateicības Sprīdīšu darbiniekiem un vadītājai
Anitai Lūsei un sirsnīgus vēlējumus veco
ļaužu iemītniekiem. Sveicēju un siltu vārdu bija daudz. Arī Salacgrīvas vidusskola

izteica mīļus vārdus, atcerējās iepriekšējās
tikšanās reizes, jo vidusskolas audzēkņi
kopā ar skolotāju Intu Ciršu katru gadu
Ziemassvētku laikā viesojas Sprīdīšos.
Apsveikt veco ļaužu mītni 20 gadu jubilejā ieradās arī žurnāla Ieva pārstāves, viņas
dalījās atmiņās, kā iepazinās ar vadītāju
Anitu Lūsi un Sprīdīšu iemītniekiem.
Sprīdīšu vadītāja A. Lūse izteica patei-

cības katram tagadējam darbiniekam par
viņu ieguldīto darbu un to, ka viņi ir. Netika aizmirsti arī iepriekšējie darbinieki.
Viesus un jubilārus priecēja ansamblis
Dzietāprieks. Pēc oficiālās daļas sirsnīgā
atmosfērā pie svētku galda klātesošie dalījās atmiņās par notikušo, domāja par to,
kas vēl priekšā, un priecājās par esošo.
Karolīna Zvejniece

Trīsdesmit pieci priecīgi smaidi

9. klases izlaidums Salacgrīvas vidusskolā

Tieši tik daudz Salacgrīvas vidusskolas
jauniešu 9. jūnijā saņēma apliecības par
pamatizglītību. Smaržojot ceriņiem, zālē
ienāca astoņpadsmit 9.a klases skolēni un
septiņpadsmit 9.b klases skolēni.
Pēc direktores Sanitas Šlekones sir
snīgās uzrunas un cerības daudzus atkal
redzēt 1. septembrī sekoja apbalvojumu
izsniegšana. Skolēnus sveica direktores
vietniece izglītības jomā Iveta Kupča,
uzsverot, ka šis ir devītklasnieku pirmais
nozīmīgais izglītības dokuments. Viņas
vēlējums bija: – Sapņojiet, plānojiet,
piepildiet sapņus! Vispirms skolēni saņēma sudraba apliecinājumus par sekmēm
2. semestrī, ko pārējie audzēkņi saņēma
31. maijā. Bet par augstiem sasniegumiem mācībās atzinības raksti tika Martai
Antonovai, Oļegam Gluhaņukam, Laurim

Liepiņam, Linardam Emīlam Kupcim.
Par sasniegumiem sportā ar pateicības
rakstu apbalvoja Alisi Danielu Bašēnu,
O. Gluhaņuku, Ilmāru Vīksnu, Raivo
Rambu. Marta Antonova, Amanda Kivliņa un Keita Megija Sproģe saņēma pateicības par aktīvu sabiedrisko darbu.
Skolotāja Lolita Valaņina teica paldies
skolēniem, kuri aktīvi darbojušies EKO
padomē. Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs pateicās direktorei, klašu audzinātājām un
pasniedza domes naudas balvas Labākais absolvents septiņiem jauniešiem, par
kuriem bija lēmusi pedagoģiskās padomes sēde: M. Antonovai, K. M. Sproģei,
L. Liepiņam, L. E. Kupcim, O. Gluhaņukam, Montai Miezei, I. Vīksnam. Viņa
vēlējums svētku vakaram bija: – Tikai

nesēdiet divās vietās – «Facebook» un uz
krēsla! Apsveikuma vārdus absolventiem
un paldies skolotajiem teica arī novada izglītības speciāliste Antra Paegle.
Jaunieši pateicās skolotājiem, īpaši
direktorei par sirsnību un atsaucību, kā
arī tiem, kuri sagatavojuši eksāmenus.
Vecākiem viņi nodeva rozi kā pateicību
no skolas. Dziesmai absolventi bija izvēlējušies sirsnīgo no izrādes par Pepiju
Garzeķi. Pateicoties šai izvēlei, izlaidumā
skanēja arī citāti no iemīļotās bērnu grāmatas.
Pirms apliecību saņemšanas skolēniem
un viņu viesiem bija jāuzmin, kuram no
absolventiem ir jānāk uz skatuves. Skolēnu raksturojumus bija sagatavojušas
klašu audzinātājas Rita Kariņa un Sandra
Bērziņa. Skolēni tika sadalīti pa divi pēc

interesēm, hobijiem (piemēram, vispusīgie, aktīvie, sportisti, dzīvnieku mīļotāji,
airētāji, tehniskie).
Izlaiduma vaininiekus un viesus iepriecināja muzikālie priekšnesumi, ko
sniedza pūšaminstrumentu trio – Vitālijs
Bogdanovičs, Santa Čiževska un Ilze
Ēltamma. Sirsnīgs apsveikums izdevās
Emīlijai Zaprauskai, Marei Malvīnei Īstenajai ar Lolitu Jakabsoni pie klavierēm.
Īpašs vienmēr ir priekšnesums, kad uzstājas kāds no absolventiem. Šoreiz uzstājās
Alīna Balode, bet ar klavierpavadījumu –
viņas māsa Sabīne Balode.
Izlaidums pagāja sirsnīgā gaisotnē, ko
beigās paspilgtināja īpašā dāvana skolas
direktorei. To Ilmārs Vīksna saņēma no
savas vecmammas – krāšņi rotātu slotu.
Apmulsušais Ilmārs nāca uz skatuves un,
dāvinot to, nolasīja uzrakstu Labās meitenes tiek paradīzē, sliktās - kur vēlas.
Direktore to uztvēra ar humoru, bet klātesošie varēja traktēt katrs pēc savas izvēles. 9.b klases audzinātājai S. Bērziņai šis
bija īpašs notikums, jo šī ir viņas pirmā
izlaiduma klase. Skolēni pateicās ne tikai
tagadējām, bet arī sākumskolas audzinātājām – personīgi Edītei Liedeskalniņai,
veltot viņai sirsnīgus vārdus par iemācīto
un atceroties savas palaidnības. 9.b klase arī pieminēja savu pirmo audzinātāju
Lolitu Miķelsoni. Apsveikuma vārdus absolventiem un pateicību skolai veltīja arī
skolēnu vecāki.
Izlaiduma balle turpinājās skolā, par
sakārtošanu paldies 8. klašu skolēniem un
audzinātājām Ilonai Antonovai, Santai Čiževskai, Dacei Kašai, kultūras namam un
Popiņam.
Lai absolventus pavada pašu dziesmas
vārdi:
Laiks ir apstājies, kaut pulkstenis iet.
Mums jātic brīnumam, jo mirklis ir lieks.
Jo daudzus draugus tu esi ieguvis.
Kā putns, kas satrūkstas un
augstu gaisā skrej, bet es
tev lūdzu, projām neaizej.
Izlaidumā klāt bija, visu kopā lika,
citātus runāja, raksturojumus lasīja
Inta Cirša
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Korģenes Pelēniem ir, ar ko lepoties
Pelēnu grupiņā sākušās brīvdienas. Ir
laiks kārtīgai atpūtai, jo mācību gada laikā
esam čakli strādājuši, piedaloties dažādos
konkursos. Jau septembrī un oktobrī centāmies noskaidrot, kā rodas putra. Nu, jā,
tā ir katliņā, to var nopirkt pat trauciņos
veikalā. Tādēļ parasta rotaļnodarbība var
pārvērsties par interesantu piedzīvojumu,
apstaigājot tuvākos laukus un tīrumus.
Vai putra rodas tur, kur tajā brīdī rūc kombains, vai tur, kur gatavojas griķi? Varbūt
ejam uz veikalu un paskatāmies plauktos,
kur glīti rindojas paciņas ar uzrakstiem
Manna, Putraimi vai Grūbas, arī Rīsi?
Kāda putriņa vislabāk garšo bērnudārzā,
kādu kārumu gatavo mamma vai omīte? Jāķeras pašiem pie recepšu izpētes,
jāizdomā savējā un jānosūta vērtēšanai
Vislatvijas Putras pavārgrāmatas veidotājiem, lai labākie Latvijas šefpavāri mūsu
Rudens putriņu atzītu par vienu no 20 labākajām. Un tad ap Ziemassvētkiem varam baudīt Herkulesa gardās specbalvas
labumus – ātri pagatavojamās putriņas ar
veselīgām piedevām, musli batoniņus ar
kraukšķiem, zemenēm un šokolādi.
No oktobra līdz pat pavasarim Pelē-

niem bija arī cits nopietns darbs – piedalīšanās vides izglītības projekta konkursā
Mēs, mazie, dabā ar trim pamatīgiem uzdevumiem – izpētīt iestādes teritorijā augošos kokus, uzzīmēt tos, kā arī izgatavot
gleznas kolāžu no otrreizēji izmantojamiem vai dabas materiāliem. Izrādās, atkal
rotaļnodarbības var organizēt svaigā gaisā – skaitīt kokus, noteikt stumbra apkārtmēru… Bet interesanti, ka parasts lineāls
te neder, jādomā, ar ko to aizvietot. Secinām, ka noteikt koka sugu var, izmantojot
grāmatas par kokiem, salīdzinot ar attēlā
redzamajiem. Jāgatavo arī lapu herbārijs.
Lapas var izmantot telpu dekorēšanā, mazākie bērni lapiņas tikai saver virtenēs, bet
vecākie bērni jau darina interesantus lapu
rullīšus. Un cik tie krāsaini, jo katrai lapai
rudenī savs tonis! Noder arī kātiņi, ja tos
aptin ar krāsainiem dzīpariem vai sasien
pie tiem pušķīšus. Skat, no tiem iznāk arī
burti, cipari. Un cik interesanti vērot lapkriti, kad vējš ieskrien kokus zaros, bērniem tad darbs – jāgrābj un jāliek kaudzēs.
Kas pēc tam par jauku lēkšanu tajās! Kļava dāvina mums deguntiņus, zirgkastaņa –
mazus ezīšus, un rotaļas ir nodrošinātas.

Ziemā koku zari kaili, tad jāskatās,
kāda kokiem ir miza. Citam grubuļu grubuļiem, citam gludāka, citam apaugusi ar
kaut ko – jāizpēta grāmatā, kas tur aug.
Vislielākais prieks par balto tērpu pēc
sniegputeņa vecajai eglei un čiekuriem,
kas noder sniegavīra degunam. Un, kad
zīlīte jau klauvē pie loga, tad skaidrs – jāpalīdz putniņiem. Te lielais paldies bērnu
vecākiem, katra ģimene izgatavojusi visskaistāko putnu barotavu. Galvenais neaizmirst katru dienu ielikt tajā barību!
Pavasarī, kad pumpuri piebrieduši, nesam zariņus telpās un drīz vien palodzes
rotā zaļas lapiņas, skaisti saplaukst kļavas
ziedu čemuri. Bet kā koks rodas? Kas notiek, kad koku sēkliņas, ko vācām rudenī,
iesēj trauciņā? Pats pirmais izlien mazs
kļavas bērniņš, vēlāk arī egles asniņš. Un
pagaršojam kļavu sulas, kas dažreiz aukstajos pavasara rītos pārvērtušās ledū.
Vecākie bērni noslēgumā gatavo koku
pases – piecgadnieki raksta un zīmē novēroto, nākamie skolēni Justīne un Linards
pasēs parāda, cik labi apguvuši rakstītos
burtus un ciparus.
Top arī lielā glezna no dažādiem ma-

teriāliem, kur redzami teritorijā augošie
koki – zirgkastaņa pavasarī, jo priecē mūs
ar savām ziedu svecēm, bērzs vasarā, jo
labi saredzams pa gabalu ar savu balto
stumbru, kļava rudenī, jo dāvina mums
krāsu prieku, egle ziemā, jo uz baltā sniega fona labi saskatāmas divas galotnes.
Mūsu pacietīgais un ilgstošais darbs
atzinīgi novērtēts. Esam laureāti šajā konkursā. Ar iestādes vadītājas Daces un novada domes atbalstu ir iespēja apmeklēt
konkursa svinīgo noslēguma pasākumu
Smiltenes kultūras centrā. Mājās vedam
lielas un vērtīgas balvas – bumbieri, saldā ķirša un ērkšķogas stādu, kā arī pilnu
grozu ar darbarīkiem. Paldies bērnu vecākiem, kuri netieši atbalstīja mūs, vācot
otrreizējos materiālus, gādājot putniņiem
barību, skolotājas palīdzei Andai par atbalstu ikdienas aktivitātēs un pētnieciskajos darbiņos, Romānam par palīdzību
augļu kociņu stādīšanā!
Mazajiem Pelēniem atkal jaunas rūpes
un darbiņš. Lai mums izdodas!
Ilga Ūdre,
PII «Vilnītis» «Pelēnu» grupas skolotāja

Par aktuālajiem notikumiem Salacgrīvas vidusskolā

Mēdz teikt, ka vērtīgākais, ko cilvēks
var sniegt cilvēkam, ir laiks, tāpēc saku
paldies visiem Salacgrīvas vidusskolas
skolēniem, viņu vecākiem, pedagogiem
un tehniskajiem darbiniekiem par kopā
pavadīto 2016./2017. mācību gadu. Tajā
vairākas jaunas ieceres pārvērtām realitātē – pirmo reizi startējām Latvijas mēroga
projektā Sporto visa klase, kurā darbojās
3.a klases skolēni (nākamajā mācību gadā
šo projektu papildinās arī 2.a un 2.b klase,
paldies Ivetai Kupčai par šī projekta koordinēšanu), veiksmīgi sākām darbu Ekoskolu programmā, kurā skolēni apguva zināšanas par ekoloģisku dzīvesveidu. Nākamajā
mācību gadā centīsimies iegūt Ekoskolas
karogu. Par šo lielo darbu paldies Lolitai
Valaņinai. Kopīgi darbojoties, ar skolēnu,
vecāku un pedagogu palīdzību, pie skolas
tapusi jauka sajūtu taka, padarot mājīgāku
skolas apkārtni. Plānojam katru gadu šo
jauko dabas stūrīti papildināt ar ko jaunu,
piemēram – ierīkojot soliņus, lai saulainā
laikā kādu mācību nodarbību varētu organizēt arī dabā.
Paldies vienpadsmitklasniekam Ritvaram Zvejniekam par izveidoto skolas
mājaslapu www.salacgrivasvsk.lv, kurā atspoguļojam visas aktualitātes. Paldies skolotājai Intai Balodei par notikumu ātru un
operatīvu aprakstīšanu! Ja pēkšņi nevarat
atvērt mājaslapu vai tā nedarbojas, lūgums
pārbaudīt adresi. Reizēm, ieraduma pēc,
tiek ierakstīta iepriekšējā adrese www.salacskola.lv, taču tā vairs nedarbojas.
Prieks par aktīvo Skolēnu ministrijas
darbu visa mācību gada garumā, gan organizējot dažādus pasākumus, gan rotājot
skolu, gan veicinot novada skolu sadar
bību!
Lai skolēniem sniegtu plašāku skatījumu uz nākotnes profesijas iespējām, šajā
mācību gadā kā pedagogs-karjeras konsultants darbojās Inta Cirša. Eiropas Sociālā
fonda projektā Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
Salacgrīvas skolēniem bija un būs iespēja
par projekta līdzekļiem gan viesoties dažādos uzņēmumos, gan apmeklēt nodarbības,
kurās var uzzināt sev interesējošos jautājumus par dažādām profesijām.
Šajā mācību gadā, pateicoties Salac
grīvas novada domes finansējumam, izdevies pilnībā atjaunot vienu no skolas
datorklasēm, iegādājoties jaunus, modernus datorus informātikas mācību stundu
un ikdienas darba procesa nodrošināšanai.
Tāpat varam priecāties par jaunajiem materiāliem logopēdijas nodarbībām un kokapstrādes instrumentiem zēnu mājturības
un tehnoloģiju kabinetā. Esam izremontējuši skolas dienesta viesnīcas virtuvi,

atvieglojot to skolēnu ikdienu, kuri dzīvo dienesta viesnīcā. Jūnijā veikts sporta
zāles grīdas remonts, lai jaunajā mācību
gadā sportistiem būtu labvēlīgi apstākļi vēl
augstāku rezultātu sasniegšanai. Šajā mācību gadā esam saimniekojuši ekonomiski,
rodot iespēju decembrī un maijā nodrošināt skolēniem siltas pusdienas bez maksas,
tā atbalstot mūsu audzēkņu ģimenes.
Maijā sākām sadarbību ar Staiceles vidusskolu, kurā Salacgrīvas vidusskolas
pārstāvju delegācija – Nadīna OzoliņaMennika (11. klase), Elīna Runce (11.) un
Sindija Puriņa (12.) pastāstīja par Salac
grīvas vidusskolas piedāvātajām iespējām.
Ar Staiceles vidusskolas skolēniem plānojam satikties tradicionālajā skrējienā Trīs
tilti.
Priecājamies par Salacgrīvas vidusskolas jauno logo. Logo konkursa izvērtēšanā
iesaistījās gan skolēni, gan pedagogi, ar
balsu vairākumu atzīstot Martas Martinsones-Kašas izstrādāto darbu. Jaunais logo
jau rotāja otrajā semestrī izsniegtos atzinības rakstus, pateicības rakstus un diplomus.
Par tradīciju kļuvis pasākums Mēs lepojamies, kurā tiek apbalvoti mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji, skolēni, kuri
ieguvuši atzinības vai godalgotas vietas
valsts līmeņa konkursos, un sportisti ar
valsts un starptautiska līmeņa sasniegumiem. Apbalvojumus par iegūtajām atzinībām un godalgotajām vietām saņēma:
Jasmīna Anna Simsone (2.a klase), Jasmīne Majore (3.a), Adrians Ginters (3.a),
Mare Malvīne Īstenā (3.a), Alise Sedleniece (6.a), Kate Ozoliņa-Mennika (6.a), Līva
Tauriņa (6.a), Kārlis Rubenis (6.a), Rihards
Lūsis (7.b), Signe Zvejniece (8.a), Samanta Kalniņa (8.a), Sandis Vosekalns (8.b),
Rihards Bendrāts (8.b), Ilmārs Vīksna
(9.b), Linards Emīls Kupcis (9.b), Lauris
Liepiņš (9.a), Marta Antonova (9.a), Krista
Muciņa (10.), Kristiāns Kacars (10.), Nadīna Ozoliņa-Mennika (11.), Diāna Tīrumniece (12.) un Ričards Kauliņš (12.).
Apsveikumus par iegūtajām pakāpēm
folkloras un kultūras jomā ieguva: Madars
Eizenbergs (1.b), Madara Metuse (3.a),
Liene Muciņa (4.a), Liene Damsone (4.a),
Marika Kalniņa (4.a), Monta Runce (4.a),
Sintija Grīnvalde (5.b) un Līga Ieviņa (11.).
Salacgrīvas vidusskolas sportisti ar augstākajiem sasniegumiem ir: Marta Kociņa
(4.a), Emīlija Bergmane (5.b), Līva Zariņa (5.b), Aleksis Goba (6.a), Alise Smilte
(6.b), Līva Priekule (6.b), Niks Jakovickis
(7.b), Rainers Vinters (7.b), Rolands Zēģelis (7.a), Daniela Kalniņa (8.a), Karīna Kārkliņa (8.b), Jēkabs Tomsons (8.b),
Nauris Tomsons (9.a), Aigars Cīrulis (9.a),

Kristers Briedis (10.) un Asnāte Kalniņa
(11.). Paldies skolēniem par augstajiem
sasniegumiem, paldies viņu vecākiem par
ieguldīto darbu, paldies pedagogiem, kuri
pacietīgi palīdzēja skolēniem sasniegt šos
rezultātus: Laimdotai Pelšei, Ivetai Kupčai, Lolitai Valaņinai, Gunai Meierei, Intai
Somai, Indārai Ceikai, Guntaram Ūdrim,
Zentai Mennikai, Baibai Runcei, Līgai
Siliņai, Silvijai Tītei, Intai Balodei, Ivetai
Rozenbergai, Lailai Rozenbergai, Ritai
Ziemelei, Rasmai Turkai, Anitai Gīzei un
Lolitai Jakabsonei. Īpašs paldies valsts līmeņa olimpiāžu dalībniekiem un godalgoto vietu ieguvējiem – Ričardam Kauliņam,
Laurim Liepiņam un Linardam Emīlam
Kupcim. Paldies, ka nesat Salacgrīvas vidusskolas vārdu Latvijā!
Joprojām veiksmīgi turpinās skolas sadarbība ar Handevitas skolu centru Vācijā.
Maijā mūsu skolēni, kopā ar skolotājām
Santu Čiževsku un Sandru Bērziņu par
pašvaldības līdzekļiem devās uz Vāciju,
lai iepazītu šīs tautas kultūru un izglītības
jomu. Rudenī gaidīsim pie sevis ciemiņus
no Handevitas. Šobrīd risinās sarunas par
skolēnu apmaiņas programmas uzsākšanu
ar Gori pilsētu Gruzijā, kurā varētu piedalīties mūsu skolas vidusskolēni. Tāpat
esam saglabājuši un veicinājuši sadarbību
ar Šaukenai ģimnāziju Lietuvā.
Runājot par nākotnes nodomiem, – ar
novada domes atbalstu nākamajā mācību
gadā piepildīsies arī kāds sens skolēnu
sapnis par skolas radio atjaunošanu. Par to
paldies 12. klases skolniecei Ritai Šmitei
un 11. klases skolniekam Jurim Vīksnam.
Salacgrīvas vidusskola šobrīd piedalās
Eiropas Sociālā fonda projekta Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai pieteikuma izstrādē, lai piesaistītu finansējumu individuālai mācību pieejas attīstībai, darbam ar talantīgajiem skolēniem
un skolēnu ieinteresēšanai eksakto zinību
jomā, uzlabojot skolēnu mācību sasniegumus.
Skola pieteikta arī dalībai Vides izglītības fonda koordinētajā starptautiskajā
projektā Ēdam atbildīgi, kurā piedalās arī
ekoskolas no Bulgārijas, Horvātijas, Čehijas, Maltas, Polijas, Rumānijas, Slovākijas
un Slovēnijas.
Nākamajā mācību gadā plānots skolēniem piedāvāt kulinārijas interešu izglītības pulciņu Līgas Siliņas vadībā un Lego
robotikas pulciņu Guntara Ūdra vadībā.
Paldies abiem pedagogiem par jaukajām
izstādēm visa mācību gada garumā!
Šajā mācību gadā Salacgrīvas vidusskola
mācījās strādāt kā komanda. Kopā mēs augām, kopā mācījāmies. Jā, ne vienmēr viss
izdevās tā, kā ieplānots, bet mēs centāmies.

No kļūdām mācāmies, un tās izmantosim,
lai pilnveidotos. Lai šis kopīgais darbs būtu
vieglāks visām iesaistītajām pusēm, aicinu
par problēmsituācijām, kas saistītas ar skolu, informēt mani, lai nerastos situācijas,
kad iedzīvotāji, kuru bērni vai mazbērni
nemaz nemācās Salacgrīvas vidusskolā,
publiski pauž viedokli par zemo izglītības
kvalitāti Salacgrīvā. Salacgrīvas vidusskolā
mācās skolēni, kuri veiksmīgi un pat izcili
startē mācību priekšmetu olimpiādēs, valsts
līmeņa konkursos un sacensībās. Lai runā
fakti, nevis mīti!
Ir izskanējis jautājums, kāpēc skolā, kas
atrodas Igaunijas pierobežā, kā svešvalodu nevarētu mācīt igauņu valodu? Šobrīd
tas vēl nav iespējams, jo ir grūtības atrast
pedagogu, kurš varētu strādāt šajā jomā,
turklāt šobrīd skolēniem igauņu valodā nebūtu iespējams nokārtot valsts līmeņa centralizētos eksāmenus. Bet, ja no skolēnu
puses būs pieprasījums, centīsimies attīstīt
šo jautājumu.
Iedzīvotāji, kuri iestājas par izglītības
kvalitātes paaugstināšanu, piemin profesionālās izglītības programmu nepieciešamību. Esmu pētījusi šo jautājumu divu
gadu periodā, taču šobrīd tas nav iespējams – lai īstenotu profesionālās izglītības
programmu, būtu jāveic izmaiņas Salacgrīvas vidusskolas nosaukumā (ne visi atbalsta šādu variantu, jo ir daudzi jaunieši, kuri
ar augstiem sasniegumiem mācību darbā
pēc 12. klases absolvēšanas pretendē uz
budžeta vietām augstskolās), nepieciešami
lieli finanšu resursi, lai izveidotu materiāltehnisko bāzi šādu programmu īstenošanai,
nepieciešams noteikts izglītojamo skaits,
lai vispār varētu atvērt šādu programmu (ja
šis skaits netiek sasniegts, programmu nevar atvērt, bet paliek nelietderīgi ieguldīti
resursi bāzes izveidei). Taču… strādājam
pie alternatīviem variantiem un meklēsim
risinājumus.
Katru mācību gadu mūsu skolā pamainās pedagogu sastāvs. Un tas notiek tāpēc,
ka katram pedagogam, tāpat kā jebkuram
cilvēkam, ir sava privātā dzīve un savi mērķi. Arī nākamajā mācību gadā mūs sagaida
izmaiņas pedagogu kolektīvā – divi jauni
cilvēki, kuriem novēlu visu to labāko, piepildīs savus sapņus citā Latvijas vietā nevis
tāpēc, ka šeit bija slikti vai notika izēšana,
bet tāpēc, ka viņi izmanto jaunas iespējas.
Lai arī katram no mums izdodas radīt
jaunas, skaistas ieceres, ko piepildīt! Meklēsim notikumos pozitīvo, nevis to, kas nav
izdevies. Mūsu spēks slēpjas kopības sajūtā un atbildībā par to, ko sakām vai darām.
Kopā mēs varam!
Sanita Šlekone,
Salacgrīvas vidusskolas direktore
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Jauniešu centram aprit četri gadi

Dzimšanas diena nosvinēta godam. Tā turpināt!

Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrā Bāka vasara iesākta interesanti.
30. maijā nosvinēta četru gadu jubileja,
pielaikotas profesijas, iepazītas un apgūtas
8KEYCOM spēles, lai attīstītu uzņēmējdarbības un mācīšanās mācīties kompetences.
Svētku sajūtu radīja arī viesi no
Saulkrastu jauniešu centra un Alojas dienas centra. Lai jaunieši labāk izprastu dažādu profesiju aizkulises, jau tradicionāli
Bāka savā jubilejā viesos aicina arī dažādu profesiju pārstāvjus. Šoreiz pie mums
viesojās žurnālu Avene un Avenīte redaktore un interaktīvās grāmatas 6 minūtes un
365 dienas autore Sanda Krasta un Paula
Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas
ārste Aija Vilde.
Sanda stāstīja, ka mūsdienās par mediju
varot kļūt gandrīz ikviens, kurš sniedz

kādu informāciju – raksta sociālajos tīklos,
blogos, veido video youtube vai ievieto
savas forogrāfijas Instagram. Viņa pati sākusi rakstīt jau no mazotnes, aktīvi piedalīdamās dažādos tīņu žurnālu konkursos.
Kāda ir viņas veiksmes formula? To varot
izskaidrot tā – skaistajā, bet pierastajā ikdienas ainavā ar govju ganāmpulku pēkšņi
piedāvāt violetu govi. Sanda kopā ar Viktoriju radījusi interaktīvu grāmatu 6 stundas un 365 dienas, kas sabiedrībā guvusi
lielu popularitāti un atzinību. Gandrīz katrā
no savdabīgās dienasgrāmatas 400 lappusēm ir kāds radošs uzdevums, jautājums,
uz kuru grāmatas īpašniekam rakstiski un
vienatnē jārod atbildes. – Šajā tehnoloģiju
laikmetā, kad mūsu dziļās dzīves pārdomas
nereti nav garākas par ierakstu feisbukā
vai komentāru pie «Instagram» bildes,

šī grāmata uzdāvina to, kas noder ikvienam, – īstu, netraucētu un vitāli svarīgu iepēju pabūt pašam ar sevi. Sev. Nu, vismaz
6 minūtes dienā, – uzsvēra gramatas autore. Šīs grāmatas kā balvas saņēma drosmīgākie jaunieši, kuri piedalījās improvizētā
preses konferencē. Tajā bija jāuzdod jautājumi kādai sabiedrībā populārai personai.
Savukārt A. Vilde mūs ieveda citā re
alitātē – vizuāli varējām doties nelielā
ekskursijā pa Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas koridoriem. Bija ļoti
interesanti, iepazināmies ar ārsta ikdienu
un profesiju tuvāk, noteicām diagnozi, skatoties plaušu rentgenu, apskatījām, kas tad
ir ārsta halāta kabatās. Sapratām – ja kāds
vēlas iet mācīties par ārstu, tas nemaz nav
tik vienkārši, jo medicīnas nozares ir tik
plašas un daudzšķautņainas, ka ir ne tikai

daudz jāmācās, bet arī jāprot izvēlēties, pa
kuru ceļu iet. Aija arī novēlēja, ka, izvēloties profesiju (un ne tikai), jāieklausās savā
sirdī, jo tikai tā var atrast īsto un tajā arī
noturēties.
Pēc atspirdzinošas sulu pauzes un interesantām sarunām pienāca laiks vēl vienai
aktivitātei. Iepazināmies ar Natalju Gudakovu un dažām interaktīvām kompetenču spēlēm, kas veicina un attīsta astoņas
mūžizglītības pamatprasmes (kompetences). Spēles izstrādātas Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektā Enterprising
and surprising through 8 key competences (ES8KEYCOM) kā jauna neformālās izglītības metode. Kāpēc tieši spēles?
– Mūsdienās papildus formālajai izglītībai dažādas apmācības un neformālās izglītības iespējas ir būtiskas komponentes,
lai tiktu veicināta jauniešu konkurētspēja.
Spēles un mācīšanās attiecības ietekmē
gūtais prieks – ja spēle ļauj tās dalībniekam gūt prieku, tad mācīšanās, neskatoties
uz grūtībām, būs daudz efektīvāka. Katras spēles pamatā ir mācīšanās, un, piedaloties spēlē brīvprātīgi un/vai ar mērķi
izklaidēties, tās ļauj dalībniekiem iemācīties un uzzināt jaunas lietas, tādējādi arī
paaugstinot savas pamatprasmes/kompetences. Uz Nataljas jautājumu, kādas tad ir
8 mūžizglītības kompetences, jauniešiem
nemaz tik viegli nebija atbildēt. Tās ir: saziņa dzimtajā valodā, saziņa svešvalodā,
matemātiskās kompetences un pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās, digitālā
kompetence, mācīšanās mācīties, sociālās
un pilsoniskās prasmes, pašiniciatīva un
uzņēmējdarbība, kultūras izpratne un izpausme. Ja ir interese, jauniešu centrā var
šīs spēles iepazīt un izspēlēt!
Noslēgumā ar Bāku saistīti cilvēki aizdedza četras svecītes tortē par četriem gadiem, kas bijuši raibi un piepildīti ar jauniešu enerģiju un darbinieku entuziasmu,
vēlot arī turpmāk sasniegt mērķus, mācīties, ģenerēt idejas un piepildīt tās. Nākamgad jau pieci...
Guna Grote-Majore

Pasākums Ķemeros, DIC Meža mājā

Maijā noslēdzās Latvijas Ornitoloģijas
biedrības (LOB) un CEMEX rīkotais konkurss skolēniem Iepazīsti putnu pasauli.
Tas notika astoņās kārtās un tajā iesaistījās
585 dalībnieki no 49 skolām. Rezultāti bija
ļoti tuvi un vairumā gadījumu katra nākamā
vieta atšķīrās tikai par punktu vai puspunktu. Lielākajā daļā kārtu tādas precīzas pareizās atbildes nebija, viss bija atkarīgs no
skolēnu izzinošās un radošās pieejas, sagatavojot atbildi vai izpildot. Izņēmums bija
2. un 3. kārtas jautājumi. 2. kārtas pareizā
atbilde ir sējas zoss, savukārt 3. kārtas atbilde jeb visbiežāk sastopamais putns Latvijā ir žubīte. Par katru kārtu varēja iegūt
noteiktu maksimālo punktu skaitu.
Apbalvošanas ceremonija notika 15. jūnijā atsevišķā pasākumā, uz ko tika aicināti
skolēni, viņu skolotāji, kā arī ģimene. Ielūgumu uz apbalvošanas ceremoniju saņēma
20 skolēnu no 585. 11 no viņiem bija Salacgrīvas vidusskolas 3.a klases audzēkņi.
Konkursā piedalījās un visu astoņu kārtu
uzdevumus pildīja visi 17 skolēni. 1. kārta
sākās janvāra vidū. Katru mēnesi bija jāveic
divi konkursa uzdevumi. Konkursa darbus
vērtēja LOB valdes priekšsēdētājs Viesturs
Ķerus, žurnāla Putni dabā galvenais redaktors Agnis Bušs, LOB valdes locekle
Dace Andžāne, Putnu dienu pasākumu koordinatore Baiba Maskoļūna-Smilšarāja,
SIA Cemex Sabiedrisko attiecību un Vides
departamenta komanda, LOB nometnes
Gribu būt ornitologs! 2017 vadītāja Elīza
Skutāne, programmas Gājputnu atlidošana
vadītājs Mārcis Tīrums, nodibinājuma Moderno tehnoloģiju attīstības fonds pārstāvis
Jānis Dzilna, LOB padomes locekle Dana
Heiberga, dabas izglītības centra (DIC)

Salacgrīvieši LOB un CEMEX rīkotā konkursa Iepazīsti putnu pasauli noslēguma pasākumā Ķemeros

Meža māja vadītāja Agnese Balandiņa,
LOB Skolu programmas koordinatore Daiga Brakmane, LOB Madonas vietējās grupas pārstāve Ilze Sauša, LOB Cēsu vietējās
grupas vadītāja Agnese Gaile.
Apbalvošanas pasākums notika Ķemeros, DIC Meža māja. Uz pasākumu devās 12 skolēni, vecāki un klases audzinātāja. Pasākumu vadīja LOB valdes priekšsē-

dētājs V. Ķerus. Pasākums bija sirsnīgs, arī
izglītojošs, bērni saņēma balvas, bija sagatavots lielisks cienasts. Kopā ar ornitologu
izstaigājām meža takas, mācījāmies pazīt
putnu balsis. Diena pagāja nemanot un interesanti. Galvenais, ka lielākā daļa klases
draudzīgi bija kopā. Paspējām apmeklēt
arī sēravotu, kura smarža nebija pa prātam
nevienam. Apskatījām arī Ķemeru sanato-

rijas skaisto ēku. Žēl, ka strādājām it kā visi
kopā, bet uz pasākumu netika aicināti visi.
Tas nozīmē, ka par kādu individuālo darbiņu daži nesaņēma visus punktus. Bet bija
vērts censties. Paldies vecākiem par atbalstu!
Lolita Valaņina,
3.a klases audzinātāja
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Dainas Avotiņas pavarda gaismā
Tieši Salacas krastā, Mačkalnos maija
beigās noslēdzās Salacgrīvas novada bibliotēkas vadītājas Hedvigas Ineses Podziņas iedibinātā diskusiju cikla Kamēr vēl.
Divdesmitnieki. Trīsdesmitnieki pirmais
aplis – jaunu un gados vecāku lasītāju iepazīstināšana ar Latvijas dzejniekiem un
rakstniekiem. Dzejnieces Dainas Avotiņas pavarda gaismā tikās mūsu laikabiedri – dzejnieki Lija Brīdaka, Valdis Rūja,
Viktors Kalniņš (Viks), rakstniece Māra
Svīre. Uz sarunām viņus rosināja Latvijas
Nacionālās bibliotēkas projektu vadītāja
Liega Piešiņa.
Šopavasar tikušies Liepupē, Tūjā, Svētciemā, Salacgrīvā un Ainažos, D. Avotiņas
Mačkalnos viesi viens caur otru izteica
aprīlī un maijā gūtās atziņas, kas saauga
sentencē par labu mūsu novada zinātgribošajiem ļaudīm – ja mums vēl ir ko teikt,
mūsos nav zudusi vēlme klausīties!
Mačkalni ir īpaša māja – tai 2014. gadā
apritēja 100 gadu, bet klētiņai ir vēl vairāk – tuvu 200. Tie ietekmējuši D. Avotiņas rakstnieces, dzejnieces un tulkotājas
gaitas, lai gan rakstīt tā knaši un sparīgi
viņa varējusi tikai mūža otrā pusē. Pati atzina: – Pirmajā visu laiku es biju amatos.
Rakstnieku savienībā viņu iebīdīja Jānis
Peters (jo tur jābūt savējiem!), Literatūras propagandas birojā – Lija Brīdaka (jo
mums vajag cilvēkus ar stingru mugurkaulu).
Salacgrīviešiem vēl prātā 70. gadu vidū
uzņemtā dokumentālā filma par zvejnieku
kolhozu Brīvais vilnis. Kas vēl var lepoties ar ekrāna darbu, kam scenāriju rak
stījuši D. Avotiņa un J. Peters un mūziku
komponējis maestro Raimonds Pauls! Brīvais vilnis toreiz to varēja atļauties, lai gan
kopā ar Alfrēdu Šliseru rakstīto romānu
Saksiņu vējos. Akmens enkurs D. Avotiņa
gan necik augstu nevērtē – esot māksli-

Viesi pie rakstnieces Dainas Avotiņas

nieciski neviendabīgs, pārāk ideoloģizēts
darbs.
Kā vispār padomju laikos tapušos darbus vērtēt ar mūsdienu olekti?! M. Svīre
bija strikta: – Lasītāju nedrīkst uzpirkt,
viņam nedrīkst izpatikt, rakstniekam nav
ļauts ubagot! Un tomēr – mēs arī šodien
gaidām talantus! Tikai tad, ja darbs nobriedis kā labi norūdzis alus, to var laist
tautās. Citādi – tukšpadsmit. Vai atceraties Ārijas Elksnes bēres? Stāvgrūdām
pārpildīta Krišjāņa Barona iela, cilvēki,
nespēdami tikt tuvāk, cits caur citu pade-

va ziedus aizgājējai. Tā ir tautas mīlestība,
un bez Ārijas Elksnes mēs nevaram arī šodien, brīvajā Latvijā! Tāpat kā bez Ojāra
Vācieša, Imanta Ziedoņa – mūsu gara aristokrātiem. Skaudra ir atziņa – kad tautai ir
pilns vēders, tā dzeju nelasa. D. Avotiņa
atminējās arī savas pirmās dzejas: – Cik
ilgi var rediģēt citu dzejoļus, pašai arī sagribējās rakstīt. Vēlāk gan mulsi piebilda:
– Iemīlējos…
Pāris stundas Mačkalnos aizritēja nemanot. Pie lielā saimes galda, baudot
D. Avotiņas mājnieku sarūpēto cienastu,

veldzējoties ievu ziedos un strazdu dziesmās, kas ir neatņemama nots Salacas krastos.
Ciklam būs turpinājums rudens pusē.
To finansiāli atbalsta Valsts kultūrkapitāla
fonds un Salacgrīvas novada dome, kam
rūp, lai novada ļaudis tiktu regulāri iepazīstināti ar latviešu literatūras pamatvērtībām – cilvēkiem, kuri piejūras pilsētās un
ciemos rod spēku jauniem radošiem meklējumiem.
Gints Šīmanis
Raivja Struncēna foto

Brīvdabas izrāde Dāvana vientuļai sievietei
22. jūnijā Salacgrīvas Zvejnieku parka
estrādē notika jau tradicionālā brīvdabas
izrāde, kuras aktieri – paši salacgrīvieši.
Pirms izrādes skatītājus uzrunāja Salacgrīvas kultūras nama vadītāja Pārsla
Dzērve: – Skatoties uz daudzajiem cilvēkiem, man liels prieks, ka neviens nav
sajaucis, visi sapratuši, ka šogad izrāde
notiek estrādē. Šis ir septītais gads, kad
aicinām uz brīvdabas izrādi, bet pirmo
reizi tā notiek Zvejnieku parkā. Izrāde ir
tik dinamiska un kustīga, ka mazāku vietu
nevarējām izvēlēties, pilskalnā būtu stipri
par šauru, īstenībā pat neiespējami izrādi nospēlēt. Arī šogad viss scenārijs, visa
darbība un aktieri ir pašu radīts un izvēlēts. Izrādei piemeklētie aktieri ikdienā
strādā katrs savā sfērā, savos uzņēmumos
un darbavietās, bet jau kopš Lieldienām
viņi ir aktieri. Mums jau atkal šķiet, ka
esam trāpījuši un visi aktieri brīnišķīgi
atbilst saviem tēliem.
Daudzi no skatītājiem ļoti labi zina filmu Dāvana vientuļai sievietei, bet Pārsla
pavisam īsā stāstījumā iepazīstināja ar sižetu – par apvienību Rožu kronis, kuras
nodarbe ir zagt un tālāk pārdot pavisam
lielas lietas – automašīnas. Kā ar šo noziedzīgo grupējumu tika galā leitnante Gita
un viņas palīgi, varējām redzēt, noskatoties izrādi. To kuplināja Salacgrīvas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs Randa, senioru deju kopas Saiva dejotāji un
solisti Agita Zvejniece un Ivo Ignatovs.
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs vēlēja visiem
priecīgus Līgo svētkus un pauda prieku
par to, ka pašu veidots un spēlēts teātris
var sapulcināt tik daudz skatītāju. – Tie ir
brīnišķīgi mirkļi – redzēt pazīstamus un
zināmus cilvēkus neierastā vidē. Atrodiet
to tēlu, kuram jūtat līdzi, un lai jauka skatīšanās! – viņš teica.
Jūtot līdzi savējiem, laiks paskrēja nemanot. Atklājuši noziedzīgo grupējumu,

Izskan Dāvana vientuļai sievietei
salacgrīviešu izpildījumā

aktieri pulcējās uz skatuves pēdējam uznācienam. Aplausus, ziedus un dāvaniņas
saņēma visi: Atis Jirgensons (Spuļģis),
Raivis Ķemers (Kronis), Ineta Cīrule
(Lora), Didzis Žibals (milicis), Imants
Dambis (Zero), Ingūna Ādmīdiņa (leitnante Gita un Kņopiene), Valdis Ozoliņš
(Sietiņš), Gunita Bisniece (Sietiņiete),
dziedātāji A. Zvejniece un I. Ignatovs,
deju kolektīvi Saiva un Randa un to vadītājas Valentīna Kalniņa un Anita Gīze,
gaismu, skaņu un tehnikas vīrs Roberts
Ķūrens un režisore Inese Jerāne. Savukārt
režisore īpašu paldies sacīja savai un visu
aktieru ģimenēm, paldies visiem, kuri izrādei aizdeva rekvizītus, – tērpus, mašīnas, mopēdus, zirgu un kazu.
Ilga Tiesnese
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Izbūvētas
gājēju ietves

Sila ielas rotaļu laukumā ir izbūvēta jauna ietve

Septiņu vecmeitu un pāra, kas dabonas, lomās iejutās paši ainažnieki

22. jūnijā uz Jāņu ielīgošanu
Ainažu estrādē aicināja pašmāju radošā saime. Galvenās Jāņu
mātes bija septiņas vecmeitas:
Emma Sausiņa (Aija Pēce), Dundures jaunkundze (Daiga Tomsone), Lielause (Sanita Kānīte),
Mīkstiņa (Iveta Grence), Anna
Laimiņa (Māra Gobiņa), Grietiņa
Laimiņa (Solveiga Muciņa), Ida
(Aiva Briede), bet pāri, kas dabonas, spēlēja Renāte Laimiņa (Inga
Čekāļina) un Pūpēdītis (Zintis
Sārs).
Lai jampadracis iznāktu jancī-

gāks, par muzikālo noformējumu
gādāja koris Krasts Agras Jankovskas vadībā un deju kolektīvs
Randiņš ar vadītāju Anitu Gīzi
priekšgalā.
Kā tas izvērtās, to redzēja visi,
kas bija svētku viesi. Arī tu tiki
mīļi aicināts. Kāpēc neatnāci?
Nu, jāsaka atklāti, bija tīri lustīgi.
Es ar dabūju izdziedāties uz nebēdu, par to bija padomāts. Cienāja,
lai – siers un alus kā jau Jāņos!
Un kur tad bez ugunskura un tradicionālajām svētku izdarībām
folkloras kopas Cielava virsvadī-

bā! Vai balle bija? Kā ta’, ka bija,
dejojām kā traki, trīs dienas kājas sāpēja. Secinājumi: 1) jāsaka
atklāti – Ainažu pašdarbības kolektīvi sezonu noslēdza godam;
2) viss ir atkarīgs no pašiem. Ja
būsim atsaucīgāki, dzīve būs interesantāka; 3) nebūsim kūtri, nekritizēsim, bet būsim aktīvāki!
Es ar tur biju, visu izbaudīju,
žēl tikai, ka visi labumi bārdā satecēja. Nekas, nākamgad bārdu
nost un atkal skaisti līgot!
Jauku vasaru visiem vēlot –
Mazjānītis

Tepat un blakus

28. jūnijā Salacgrīvas novada
domes speciālisti – izpilddirektors Kaspars Ķemers, viņa palīgs
tehniskajos jautājumos Bruno
Veide un ainavu arhitekte Ilva
Erkmane – pieņēma SIA Legāts
paveiktos darbus. Šī firma Salacgrīvā veica gājēju ietves izbūves
Pērnavas ielā pie vidusskolas un
Sila ielas bērnu rotaļu laukumā.
Pērnavas ielā pie Salacgrīvas
vidusskolas izbūvēta 37 m gara
ietve gājēju ērtākai nokļūšanai uz
pārejas. Izveidoti pieslēgumi pie
asfalta seguma un jau esošās gājēju pārejas. Bruģis izlikts ar gājēju pārejas rakstu. Savukārt Sila

ielas rotaļu laukumā iestaigātās
takas vietā izbūvēts 1,2 m plats
un 58 m garš gājēju celiņš, iesēts
zālājs un izveidots pieslēgums
pie esošās brauktuves.
SIA Legāts veica labiekārtošanas darbus un izbūvēja arī otru
bruģēto pieslēgumu Sila ielai un
paplašināja bruģēto laukumu pie
Salacgrīvas mūzikas skolas. Pašvaldība šiem darbiem piešķīra
423 eiro. Pērnavas ielas gājēju
pārejas izbūvei pašvaldība atvēlēja 3365 eiro, Sila ielas gājēju
pārejas izbūvei – 4558 eiro.
Ilga Tiesnese

Fotokonkurss
Latvijas ainava

Liepupes tautas nams izsludina
ikgadējo FOTOKONKURSU.
Šī gada tēma – Latvijas ainava.

Nolikums

Paldies par jaukajām izrādēm teātra studijai Visa veida versijas! No kreisās – Inese Persidska, Gints Vilims,
Ingūna Ādmīdiņa, Imants Klīdzējs, režisore Inese Jerāne un skaņu un gaismu vīrs Roberts Ķūrens

Salacgrīvas ēku kompleksu
Bocmaņa laukumā 3 rotā divi
plakāti: ielas pusē garāmbraucošos aicina īpašumu nopirkt,
savukārt pie ieejas pagalmā piesprausta afiša, kas mudina noskatīties vietējā teātra Visa veida
versijas divus iestudējumus.
Leldes Stumbres Upīte gan
savus varoņus, ko tēlo Ingūna
Ādmīdiņa un Imants Klīdzējs,
gan skatītājus no mūsdienu pasaules labumu burzmas pēkšņi
ieliek klusumā un mierā. Spīķera
mūri dod drošības sajūtu, upes
vēsumu un spirgtumu. Uz mazās
skatuves izveidotā upītes daļa
ļauj asociatīvi sajust blakus esošās Salacas plūdumu un nozīmī-

gumu pilsētai un cilvēkiem, kas
tajā dzīvo, steidzas, strādā un ir
identi iestudējuma galvenajai varonei.
Valentīna Krasnogorova viencēliens Neuzticības prieki šai
spēles laukumā atsauca atmiņā
bērnu laika paslēpes un kariņu
spēles. Gribējās ierāpties tukšajā
ēkā pa logu, uzkāpt kādā 2. stāva istabā, ielīst stūrī un palūrēt
gar pieputējušā aizkara malu un
gaidīt, vai spēles vadītājs atradīs.
Liekas, līdzīgas sajūtas pārņēma
izrādes varoņus – ikdienā pagurušos mīlniekus, ko atveido Inese
Persidska un Gints Vilims. Paslēpties, uzklāt baltu palagu, iedegt sveces un uz īsu brīdi kļūt

par romantiskās filmās noskatītiem varoņiem… Skaisti vārdi,
romantiskas izjūtas, sirdi kutinoša mūzika un pēc tam... ātri sarunāt jaunu spēles vietu un laiku.
Tas dod to lielāko prieku!
Esot kopā ar salacgrīviešiem
pirmizrādes dienā, priecājos par
viņu vēlmi apjaust savu cilvēcisko vērtību un saprast, ka tepat
un līdzās ir aizrautīgi, atsaucīgi,
darbīgi, uzņēmīgi un priecīgi
cilvēki. Pirmizrādes sasprindzinājums un satraukums pāries, un
gan aktieriem, gan režisorei Inesei Jerānei iestudējumi tāpat kā
smaržīgi un krāšņi ziedi izplauks
no pumpura.
Inta Kalniņa

Fotokonkursu Latvijas ainava organizē Salacgrīvas novada Liepupes pagasta tautas
nams sadarbībā ar Liepupes ev.
lut. baznīcas draudzi, krodziņu
Meke un Latvijas Fotogrāfijas
muzeju.
1. Mērķis.
Fotokonkursa mērķis ir uzzināt skaisto un īpatnējo individuālo redzējumu, kas asociējas ar
vārdu Latvijas ainava un ir attēlots fotogrāfijā.
2. Dalībnieki.
Konkurss ir atklāts, tajā aicināti piedalīties Salacgrīvas
novada un apkārtnes iedzīvotāji
bez vecuma ierobežojuma, kuri
iesnieguši paša uzņemtu fotogrāfiju par konkursa tēmu.
3. Fotogrāfija.
Brīvs domas lidojums, attēlots krāsainā vai melnbaltā fotogrāfijā par tēmu Latvijas ainava.
Fotogrāfiju izmērs A4, fotogrāfiju skaits – katram autoram līdz
piecām. Iesniedzot attēlus, klāt
jāpievieno savi rekvizīti: savs
(autora) vārds, uzvārds un kontakttālruņa numurs vai/ un epasta adrese.
4. Konkursa laiks.
Darbu iesniegšanas termiņš –
no nolikuma publicēšanas dienas
līdz 14. jūlijam Liepupes pagasta
tautas namā, Salacgrīvas novada Liepupes pagasta Mežgravās, tālrunis 64023932, e-pasts
andris.zunde@salacgriva.lv.

Konkursa darbi tiks izstādīti
Liepupes baznīcā un Salacgrīvas
novada izglītības un kultūras iestādēs.
5. Autorība.
Autors drīkst iesūtīt paša
uzņemtas fotogrāfijas. Iesniedzot savu uzņemto fotogrāfiju,
konkursa dalībnieks apliecina,
ka konkursā piedalās labprātīgi
un iesniegtās fotogrāfijas tiek
nodotas konkursa rīkotājam.
Autors neiebilst pret fotogrāfiju
izmantošanu izstādēs, un apliecina, ka šie attēli ir viņa paša
darbs. Fotogrāfiju iesniedzējs
uzņemas pilnu atbildību pret
trešo personu pretenzijām, kas
varētu rasties saistībā ar iesniegtās fotogrāfijas publisku izstādīšanu.
6. Konkursa darbu vērtēšana.
Fotokonkursa darbus vērtēs
konkursa rīkotāja izvēlēta neatkarīga žūrija. Apbalvošanai no
viena autora tiek izvirzīts viens
darbs. Konkursantu darbi tiks izstādīti un rezultāti paziņoti Liep
upes baznīcā Liepupes pagasta
svētku laikā 29. jūlijā.
7. Balvu fonds.
Balvu fonds EUR 140 (viens
simts četrdesmit eiro).
Balvas nodrošina:
Salacgrīvas novada dome,
krogs Meke,
Liepupes ev. lut. draudze.
Sadarbības partneris – Latvijas
Fotogrāfijas muzejs.
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Gundega Repše Salacgrīvas novada bibliotēkā

Tikšanās ar rakstnieci Gundegu Repši Salacgrīvas bibliotēkā bija kupli apmeklēta

Salacgrīvas novada bibliotēkā viesojās
Latvijas vēstures romānu sērijas Mēs. Latvija, XX gadsimts idejas autore rakstniece
Gundega Repše, kura kopā ar Latvijas
Nacionālās bibliotēkas projektu vadītāju
Liegu Piešiņu sapulcināja kuplu skaitu
klausītāju un literatūras cienītāju.
Sērijā pašai rakstniecei iznācis romāns
Bogene. L. Piešiņa uzsvēra: – «Bogene»
ir grāmata, kas ir smaga viela, bet tā liek
saprast kopsakarības, ko īsti reizēm negribas – tās uzplēš brūces, kas bijušas sadzijušas. Savukārt G. Repše viņu papildināja:
– Jēga, kāpēc mēs rakājamies pagātnē, ir,
lai mēs neizdarītu tās pašas kļūdas. Uz
jautājumu, vai Bogene rakstījās viegli,
autore atbildēja: – Mehāniskās lietās nav
grūtību vai vieglumu. Psiholoģiski bija
ļoti grūti rakstīt. Trīs gadus likās, ka nedzīvoju tagadnes dzīvi.

– Kā aizsākās sērija Mēs. Latvija,
XX gadsimts?
– Tā bija, kā kaprīze, kā maza dusmu
lēkme situācijā, kad politiskā vide un sabiedriskā doma bija ļoti aktīvi nostājusies
pret skatīšanos pagātnē, pret vēsturi, pret
visu, kas ir depresīvs, pret ciešanām. Tas
bija laiks, kad bija finanšu krīze un populāri bija uzskatīt, ka latviešu literatūras nemaz nav. Igauņu un lietuviešu vēsturisko
filmu ietekmē ienāca prātā, ka varētu uzrakstīt par XX gadsimta notikumiem. Kas
ar mums XX gadsimtā ir noticis? Sākumā
tika iecerēts stāstu krājums, kas beigās izauga romānu sērijā. 13 cilvēku komanda
sāka procesu, kas šogad noslēgsies. Īsto
nozīmi šī romānu sērija iegūs, kad to varēs
izlasīt secībā.
– Vai bija vajadzīga liela drosme, lai
uzņemtos virsvadību šai sērijai?

– Raksturs neļāva domāt, kādas būs
visam sekas. Bet man patīk nezināmas
lietas, sevi dēvēju par ziņkārīgu. Vēl man
patīk iepazīt cilvēkus, jo ikvienā no mums
ir tik daudz noslēpumu. Vienīgi, kas mainījās pienākumā pret šo sēriju, – nācās būt
publiskai, braukāt apkārt, tikties, runāties
un uzstāties. Tā bija kā personiskā augšana, jo nekur tu nespruksi, jāiet vien pie
cilvēkiem. Bet katrs no autoriem ir absolūti līdzvērtīgs otram un es apbrīnoju to,
ka latviešu raksturā vispār bija iespēja vienoties kāda kopīga mērķa labā. Nu tas ir
kā paraugs visai sabiedrībai tā dzīvot. Tad
bez mērķa nepaliek!
– Kā iemīlēt literatūru, kā mācīties
to?
– Sapņainajā tīņu vecumā man paveicās
ar fantastiskiem literatūras skolotājiem.
Lasīt sāku no 5 gadu vecuma – arī pieau-

Ar strēlnieka biķeri Vidzemes vārtos

Tikšanās ar dzejnieku Valdi
Rūju projektā Kamēr vēl. Divdesmitnieki. Trīsdesmitnieki Salacgrīvas novadā sauca atmiņā
latviešu strēlniekus un bija īsta
patriotiskuma stunda dažādu paaudžu grāmatmīļiem.
Liepupes vidusskolā Latvijas
Nacionālās bibliotēkas projektu
vadītāja Liega Piešiņa ar Valdi
Rūju iepazīstināja kā ar mērķtiecīgu latvieti kopš skolas gadiem – tas bija laiks, kad no Rūjienas stacijas katru nakti gāja
ešeloni uz fronti ar latviešu puišiem. Baucot iestāties leģionā,
viņi dziedāja Paliec sveiks, mans
mazais draugs!. Tas bija laiks,
kam tik tuvs hamletiskais motīvs
būt vai nebūt, tomēr izvēlei tika
dots pārāk īss brīdis. Aiz mums
bija Latvija – Tver, kalēj, āmuru!... V. Rūja Rūjienas klases
žurnālā Atvars 1942. gada ziemā,
īstā vējputeņu spelgonī ar pseidonīmu Aivars Alnis publicēja
savus pirmos dzejoļus. – Es nebūtu uzrakstījis nevienu dzejoli,
ja man nebūtu tādi skolotāji! –
atcerējās rakstnieks, kurš savu
mūžu sauc par laimes šūpuli, jo
Dievs devis pieredzēt jau devīto
gadu desmitu.
V. Rūjas mūžs nudien ir raibs
kā dzeņa vēders. Iestājies Dailes teātra 2. studijā, viņš mācījās kopā ar vēlākajām skatuves
zvaigznēm Viju Artmani, Hariju Liepiņu, Eduardu Pāvulu.
Pēckara gados, kad izsalkums
jaunos pavadījis ik uz soļa, kāli
dalījuši 5—6 daļās un bijuši laimīgi arī par šādu azaidu. – Mēs
bijām kā viena saime, – uzsvēra
dzejnieks, atceroties arī Dailes
teātra vecmeistaru, latviešu strēlnieku Ēvaldu Valteru, kas ar savu
personības spēku jaunos kolēģus
mudinājis mīlēt dzimto zemi, būt
ar stingru rokasspiedienu un go-

gušo grāmatas, jo bija lielas alkas pēc pieaugušo dzīves. Sveču gaismā lasīt mīļāko
dzeju tajā laikā nebija apkaunojums, tas
bija forši – būt trakam ideālistam, romantiķim. Tā literatūra salējās kopā ar dzīvi.
Uzskatu, ka svarīgs ir personības spēks –
kāds tas skolotājs ir, kā viņš tevi iedvesmo.
– Kādas grāmatas no jaunās sērijas
jūs ieteiktu visiem izlasīt?
– Ingas Ābeles Duna un Andras Manfeldes Virsnieku sievas ir lieliskas, lūdzu,
lasiet! Tie ir romāni ar patiesām jūtām un
patiesām emocijām. Ar ļoti lielu izziņas
materiālu, kas dod papildu vērtību. Šajos
darbos ir noturēts līdzsvars. Jūnijā iznāks
Kristīnes Ulbergas darbs Tur. Tas ir pavisam cits skatījums uz 70. gadu beigām
80. gadu sākumu, kas bija kā drūmākais
stagnācijas laiks un Brežņeva ēras pilnīgs
bezcers. Autore tajā apraksta alternatīvo
komūnu – Latvijas hipiju vidi, kas nekad
nav latviešu literatūrā aplūkota. No citiem
jaunizdevumiem iesaku izlasīt Džonatana
Litela grāmatu Labvēlīgās.
– Ko šobrīd rakstāt?
– Šobrīd rakstu par daudz ko vienlaikus. Pabeidzu visu šo vēstures romānu
autoru portretus. Rakstu savu romānu par
tagadni, kur darbība rit tagadējos laikos, tā
nosaukums – Retināts gaiss. Un vēl visu
ko. Gribas ļaut sev, lai uznāk iegribas…
Esmu domājusi par mums visiem, ka nevajag to šausmīgo skrējienu. Vajag īstenot
sevi, bet neskriet nemitīgi. Ļaujiet man
vienkārši būt, kā es dabīgi jūtos! Var taču
tik interesanti un pilnasinīgi dzīvot, nevis
pakļauties kolektīvam skrējienam.
Diāna Reide,
Salacgrīvas novada bibliotēka

Ainažu bibliotēkā līdz septembrim skatāma Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas 5. klases un Salacgrīvas mākslas skolas
4. klases skolnieces Nikijas Pabērzas izstāde Zirgi.
Izstādes tapšanā palīdzējusi skolotāja Egita Repele.

Piejūras jauniešus uzņem
Rīgas brīvostas kapteinis

Dzejnieks Valdis Rūja, tiekoties ar Liepupes vidusskolas audzēkņiem

dīgu skatu. Vēl tagad viņa dāvātais sudraba biķerītis no tālajiem
Brīvības cīņu laikiem ir dārgākā
dāvana, no kuras V. Rūja nešķiras.
Latviešu strēlnieku tēma ir
īpaša nots dzejnieka daiļradē.
Strēlnieki – tā ir tautas mīlestība, mūsu sirdsapziņa. Un nav
nekādas dalīšanas sarkanajos un
baltajos – visi viņi mīlēja savu
zemi un bija gatavi nolikt galvu
par Latviju. Tieši tāpēc tik personiski smeldzīga ir jaunās dzejas
grāmatas Baltā roze noskaņa. Nu
jau ceļā pie lasītāja ir arī atmiņu
stāsts Ar Rūjienas ceļazīmi Rīgā.
V. Rūja pats atzīst: – Es esmu no
Jeru pagasta atvests akmens Rīgas bruģī, kas metropolē allažiņ
gribējis dzīvot Rīgas vārtos –
Juglā – ar skatu uz Vidzemi.
Tūjas Zinību centrā, ko prasmīgi un profesionāli veido bibliotēkas vadītāja Zeltīte Millere,
sanākušie interesenti V. Rūju iepazina kā pamatīgu kultūras dinozauru. Viņš strādājis Latvijas
Radio, vadījis Nacionālo operu
un Nacionālo (toreiz – Drāmas)
teātri, bijis lielos draugos ar to-

reizējo PSRS kultūras ministri
Jekaterinu Furcevu, kura pēc
Latvijas PSR kultūras dekādes
Maskavā tā sajūsminājusies par
Kārli Sebri, ka tam uzdāvinājusi
Bernarda Šova lugas Mīļais melis eksemplāru. Tā tapusi izrāžu
izrāde ar skatuves karaļiem Elzu
Radziņu un K. Sebri, ko nespēj
aizmirst mūsu vecākā paaudze.
– Ja jums dzīvē iet grūti, dziediet! – ar šiem vārdiem V. Rūja
atvadījās no saviem klausītājiem
Liepupē un Tūjā, pacēla Ē. Valtera dāvāto sudraba biķeri un novēlēja katram savā arodā degt par
Latviju. Savulaik viņam tā mācījusi jauno dzejnieku audzinātāja
Mirdza Ķempe, sacīdama: – Pat
ellē neklusē, ja esi dzejnieks!
Projektu finansiāli atbalsta
Valsts kultūrkapitāla fonds, un tā
ir Salacgrīvas novada bibliotēkas
vadītājas Hedvigas Ineses Podziņas iniciatīva – iepazīstināt novada lasītājus un skolu jaunatni ar
latviešu literatūras pamatvērtībām.
Gints Šīmanis
Raivja Struncēna foto

Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs (Salacgrīva) turpina novada jauniešus iepazīstināt ar jūrniecības arodiem. Maija beigās K. Valdemāra
Ainažu pamatskolas un Salacgrīvas un Liepupes vidusskolas audzēkņi apmeklēja Rīgas brīvostu un Latvijas Jūras akadēmiju.
Brīvostā Daugavas labajā krastā Vecmīlgrāvī jauniešus sagaidīja
Rīgas ostas kapteinis Artūrs Brokovskis-Vaivods. Ostas dienesti izvietoti modernā daudzstāvu ēkā – Kuģu satiksmes vadības centrā. Tā
1998. gadā atzīta par gada labāko celtni Latvijā. A.Brokovskis-Vaivods atzina, ka kapteiņdienests ir ostas smadzenes, kas bez pārtraukuma 365 dienas gadā rūpējas par ostas ikdienu – kuģu ienākšanu ostā
(to veic loču dienests), velkoņu floti, kuģošanas drošību, navigācijas
zīmēm un kuģu satiksmes kārtības noteikšanu Daugavas kuģu ceļā un
brīvostas akvatorijā kopumā. Pie monitoriem dežurē jūras virsnieki,
kuru komandām seko kuģu kapteiņi un loči, viņu atbildībā ir droša
satiksme ostas kuģu ceļos.
Skolēnos neviltotu interesi radīja leģendārā ledlauža Varma apmeklējums. Uz tā strādājuši un arī patlaban dežurē daudzi mūsu novadnieki. Kinorežisors Jānis Streičs (bibliokuģa Krišjānis Valdemārs
patrons) savulaik dokumentējis 1996. gada ziemā pavadīto laiku uz šī
ledlauža, nosaucot Varmu par Latvija neatkarības garantu.
Dienas otro pusi novada jaunieši aizvadīja Daugavgrīvā – Latvijas
Jūras akadēmijā. Mehānisko darbnīcu, studiju centra, bibliotēkas un
auditoriju apmeklējumu vainagoja darbošanās uz kuģa komandtiltiņa – kuģu satiksmes vadības simulatorā. Jaunieši paši varēja izmēģināt spēkus vadīt kuģi pa ostu, kuģošanas kanālu, līdz izbraukt pa
Liepājas ostas centrālajiem vārtiem Baltijas jūrā. Te nu laiks bija par
īsu! Šī aizraujošā nodarbe varētu turpināties stundām ilgi, un ne velti
bibliokuģa komanda patlaban sakopo spēkus, lai šādu kuģu vadīšanas
simulatoru uzstādītu Salacgrīvas bibliotēkā, ko lēnām un pakāpeniski
veidojam par interaktīvu zinātnes centru visiem, kam pie jūras mūžs.
Latvijas Jūras akadēmija atvērta mērķtiecīgiem jauniešiem, tomēr
īpaši jāmīl matemātika, fizika un angļu valoda. Gandarījums, ka divi
Liepupes vidusskolas audzēkņi savu dzīvi nopietni nolēmuši saistīt ar
jūru. Viņiem noteikti būs sekotāji, jo bibliokuģa komanda arī turpmāk
centīsies novada zinātkāros jauniešus iepazīstināt ar jūrniecības profesionāļiem – sava aroda meistariem.
Jauniešu arodorientāciju uz jūru jau otro gadu atbalsta Salacgrīvas
novada dome, kam rūp, lai senais kuģinieku arods mūsdienās netiktu
aizmirsts, pāraugtu jaunā kvalitātē un nestu labumu jaunajām ģimenēm, bērnu izglītošanai un novadam kopumā.
Gints Šīmanis
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Kora Salaca brauciens uz saulaino
Bulgāriju

Skaists, saulains ausa 28. maija rīts.
Mums, Salacgrīvas kultūras nama senioru
kora Salaca dalībniecēm, tas bija ilgi, ilgi
gaidīts. Laikapstākļi labi – tātad lidojums
būs! Dosimies ceļojumā uz Bulgāriju –
rožu zemi, lai ne tikai iepazītu šo valsti,
bet arī piedalītos Kazanlaku rožu festivālā!
Ideju par dalību tajā izlolojis mūsu diriģents Jānis Lucāns.
No Rīgas lidostas uz Bulgāriju izlidojām pēcpusdienā, lidojums bija patīkams,
jauki bija vērot zemi no augstuma, līdz tā
pazuda mūsu skatieniem. Pēc pāris stundām atkal ieraudzījām zemi, bet nu jau
pavisam citādu – ar neparastiem dabas
skatiem, sarkaniem magoņu laukiem, augļu dārzu plantācijām, dīvainiem kanāliem
(izrādās, ka tur iegūst sāli), pilsētām un
ciematiem, kalniem un jūru, citu jūru, ne
vairs mūsējo.
Burgasas lidostā ielidojām, kā paredzēts – pusastoņos vakarā. Mūs sagaidīja
autobuss, ar ko devāmies līdz apartamentiem pie Melnās jūras. Mūsu viesnīca Aqua
dreams tulkojumā nozīmē Sapņu ūdens, tā
atradās vien pāris minūšu gājienā no jūras.
Vieta skaista, visapkārt rozes, rozes… Piekraste līdz pašai jūrai kā nosēta ar piecstāvīgām viesnīcām, skaistiem pagalmiem un
peldbaseiniem. Gide Silvija mums ierādīja
vietas viesnīcā un varējām doties atpūsties
un gatavoties ekskursijām nākamajā dienā.
Pirmajā dienā iepazināmies ar Saulaino
krastu – vietu, kur atrodas viesnīca. Braucām ar autobusu, vērojām pilsētu. Ar tās
ievērojamākajām vietām mūs iepazīstināja gide Silvija, kura brauciena laikā par
Bulgāriju pastāstīja daudz ko. Tālāk ceļš
veda uz zvejnieku ciematu Sveti Vlas, kur
apskatījām senus un jaunus dievnamus,
interesantus arhitektūras pieminekļus.
Kā jau senā ostas pilsētā, te diezgan dažādu ticību cilvēku, tāpēc šai vietā daudz
mazu un jauku baznīciņu. Pēc ekskursijas
atpūtāmies pludmalē pie jūras. Nākamajā
dienā braucam ekskursijā uz Ravadinovas
pasaku pili, kā to sauc paši bulgāri. Interesantākais, ka tā tiek celta mūsdienās un
darbi pašā pilī un tās pagalmā vēl turpinās.
Pils autors sācis būvniecību par saviem līdzekļiem, tad, priecājoties par šo skaistumu, cilvēki sākuši ziedot savus līdzekļus,
lai darbus varētu turpināt. Pilij apkārt izveidots skaists dārzs ar dažādiem augiem,
puķēm, dīķiem, dārza skulptūrām un jaukām atpūtas vietām. Tālāk ceļš mūs aizve-

Koris Salaca pirms svētku gājiena Kazanlaku rožu festivālā

da uz Sezapoli – krāšņu, senu Bulgārijas
pilsētiņu ar šaurām ieliņām, senatnīgām
celtnēm, daudziem maziem veikaliņiem un
zivju restorāniņiem, kuros it laipni aicināja
iegriezties to īpašnieki. Atpakaļceļā vērojām Bulgārijas skaisto dabu. Nākamajā
dienā braucām uz UNESCO kultūras mantojumu – fantastisko Nesaburgos pussalu.
Tajā saglabājusies viduslaiku gaisotne ar
tradicionālām koka un akmens mājām un
šaurām ieliņām, seniem baznīcu fragmentiem, vecām cietokšņa sienām. Protams,
visur zaļumi un puķes. Šī pussala ir 7. gs.
zvejnieku ciems. Gar šauro ielu malām
mazi veikaliņi, tur varēja iegādāties suvenīrus un citas lietas. Noguruši, bet priecīgi
pārradāmies viesnīcā, lai vakarpusē vēl atpūstos un nopeldētos. Nākamā diena bija
atvēlēta atpūtai un peldēm jūrā, bet vakarā
devāmies uz tradicionālo bulgāru vakaru.
Tur baudījām vietējos ēdienus, dzērām
šīs valsts vīnus no lielām mucām, klausījāmies mūziku, vērojām dejotāju grupas
priekšnesumus, atrakcijas un ballējāmies
arī pašas. Šajā vakarā satikām tūristus no
Vācijas, Krievijas un citām valstīm.
Arī nākamā diena bija atvēlēta ekskursijām – vispirms Balčikā izstaigājām botānisko dārzu un rožu dārzu, priecājāmies
par neiedomājami lielajiem kaktusiem un

skaistajām rozēm. Pie vietējā uzņēmēja
degustējām labākos bulgāru vīnus un, protams, iegādājāmies tos kā suvenīrus. Tad
devāmies arī uz Kaliakas klintīm, kas atrodas uz robežas ar Ungāriju. Skats iespaidīgs!
Laiks paskrēja nemanot, un mūsu brīnišķīgais ceļojums tuvojās beigām, priekšpēdējā dienā devāmies ekskursijā uz mūsu
pilsētas veco daļu un ostu. Skaisti! Steidzām pirkt suvenīrus un iztērēt pēdējās
bulgāru levas, jo jau rīt jāpošas ceļā uz mājām.
Pēdējā mūsu ceļojuma diena sākas agri – jau septiņos no rīta paredzēta izbraukšana uz Kazanlaku, uz Rožu festivālu, ko
Bulgārijā svin pēc rožu novākšanas. No
rožu ziedlapiņām iegūst rožu eļļu, kas ir
Bulgārijas lielākā bagātības devēja. Todien
plānojām piedalīties Rožu svētku svinīgajā
gājienā un koncertā. Šajos svētkos piedalījās tūkstošiem cilvēku no Bulgārijas, kā
arī viesi no visas pasaules. Tur bija ķīnieši,
japāņi, korejieši, nemaz nerunājot par viesiem no tuvākajām valstīm. Visi tērpušies
nacionālajos tērpos, skaistums līdzinājās
tam, kāds ir mūsu Dziesmu svētkos.
Gājiena laikā, kas ilga pāris stundu,
katrs kolektīvs izpildīja vienu priekšnesumu. Protams, vajadzēja kaut ko jestru,

tādēļ dziedājām Es nenācu šai vietā, jo
tā nebija arī koncerta repertuārā. Pēc gājiena paēdām pusdienas restorānā un tad
posāmies uz koncertu. Uzstājāmies trešie, jo mums bija jāsteidzas uz Burgasas
lidostu, bet ceļš vēl tāls. Priekšnesumam
bija atvēlētas vien 15 minūtes, kuru laikā
nodziedājām trīs latviešu, vienu igauņu
tautasdziesmu un vienu dziesmu par jūru.
Protams, jautrās! Skatītāji aplaudēja, priecājās un daži pat sāka dejot. Žēl tikai, ka
laika trūkuma dēļ nevarējām izbaudīt citu
kolektīvu priekšnesumus.
Par šīs skaistās idejas realizēšanu, par
iespēju aizbraukt uz Bulgāriju mēs no sirds
pateicamies Salacgrīvas novada domei un
tās priekšsēdētājam Dagnim Straubergam,
jo bez viņu atbalsta brauciens, visdrīzāk,
nenotiktu. Vēlreiz viņiem liels, liels paldies no mums visām! Koncertam mūs sagatavoja Jānis Lucāns un Agita Zvejniece,
cilvēks, kurš mūs glābis ne vienu reizi
vien. Liels paldies jums abiem! Liels paldies par rūpēm arī mūsu kora vecākajai
Aijai Kirhenšteinei.  Ilgi vēl mēs atcerēsimies šīs skaistās dienas un saulaino rožu
zemi – Bulgāriju!
Kora «Salaca» vārdā –
Erna Eversone

Kempingā Klintis atkal
norisinājās konkurss
Dziedam dabā

1. jūnijā, Starptautiskajā Bērnu aizsardzības dienā, notika trešais kempinga
Klintis radītais jauno dziedātāju konkurss
Dziedam dabā. Tas tiek rīkots sadarbībā ar
Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Vid
zemes reģionālo administrāciju un Salacgrīvas novada mūzikas skolu. Konkursā
piedalījās pirmsskolas izglītības iestāžu,
vispārizglītojošo un profesionālās ievirzes
skolu solisti un mūzikas kolektīvi (vecumā no 5 līdz 18 gadiem) no visa Vidzemes
reģiona, kā arī Ziemeļvidzemes biosfēras
rezervāta teritorijā esošajiem novadiem –
24 solisti, 4 dueti, viens trio un 7 ansambļi.
Atklājot konkursu, tā vadītāja Evija
Keisele apsveica visus ar vasaras brīvlaika
sākšanos un novēlēja izbaudīt šo saulaini
vējaino dienu. Dalībniekus un skatītājus
uzrunāja žūrijas komisija. Tās priekšsēdētāja – kempinga Klintis pārstāve un šī muzikālā pagalma namamāte Natālija Jegorska – neslēpa prieku par kuplo dalībnieku
skaitu un vēlēja viņiem izturību, pacietību
un prieku. Savukārt Salacgrīvas novada

domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības
jautājumos Jānis Cīrulis izteica cerību,
ka šis konkurss ies plašumā un tradīcija
dziedāt dabā turpināsies. – Novēlu visiem
izdošanos, lai dziesmas skan pāri priežu
galotnēm, pāri šim pagalmam un viļņu
galotnēm. Esiet drosmīgi, mēs jūs atbalstīsim! Laura Taube no DAP atzina, ka pati
kādreiz dzied mašīnā, un apsveica visus
drosmīgos dziedātājus. Salacgrīvas novada mūzikas skolas (MS) direktore Katrīna
Borozdina viņiem ieteica pirms konkursa
nedzert gāzētus dzērienus, neēst šokolādi
un riekstus, tad balss skanēs un dziedāšana
būs izdevusies. MS skolotāja Lolita Jakabsone visiem novēlēja prieku.
Spītējot aukstajam ziemeļrietumu vējam, konkursanti dziedāja droši, pārliecinoši un skaisti. Žūrijai nebija viegli izvēlēties labākos no labākajiem. Pirms paziņoja
pirmo trīs vietu ieguvējus, visi dalībnieki
saņēma pateicības rakstus un piemiņas
balviņas – Raimonda Kreitusa gatavotos
atslēgu piekariņus. Salacgrīvas novada

Agras
Jankovskas
audzēknes
Nikija Pabērza
un Dace
Balode rāda
konkursa
vadītājai Evijai
Keiselei, kā
jāspēlē viņu
priekšnesumā
izmantotie
instrumenti

dome pasniedza atzinības dāvaniņas dziedātājiem Elizabetei Baldiņai, Tīnai Sloģei
un Sandim Krūmiņam un pedagogiem Leldei Subatelei, Agrai Jankovskai un Inesei
Krūmiņai. Dāvanu karti no restorāna Rankuļrags saņēma duets Undīne un Gundis
Pabērzi, Daniels Taube un Nora Laurīte.
3. vieta un novada pašvaldības sarūpētās
balvas tika Annai Šakenai no Valmieras
Pārgaujas ģimnāzijas un viņas skolotājai
Aigitai Guoģei-Lapiņai. 2. vieta un DAP
dāvana – iespēja visiem kopā apmeklēt Līgatnes dabas takas – ansamblim Stīgas no

Rencēnu pamatskolas (sk. Lelde Subatele).
Savukārt 1. vieta un atpūtas iespējas kempingā Klintis – duetam no Jaunalūksnes
pagasta Kolberģa E. Baldiņai un T. Sloģei
(sk. I. Krūmiņa).
Vēja appūsti, bet priecīgi un gandarīti, konkursa dalībnieki cienājās ar mājas saimnieku sarūpēto cienastu un visi
kā viens atzina – nākamajā gadā noteikti
brauks atkal!
Ilgas Tiesneses
teksts un foto
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Regate
Kuivižos

17. un 18. jūnijā Kuivižos notika ceļojošās balvas Kuivižu kauss izcīņa Optimist
klasē, atklātās sacensības burāšanā Optimist, Laser, Laser Radial un Laser 4.7
klasē, turklāt pirmo reizi notika ceļojošās
balvas Kuivižu jahtkluba kauss izcīņa jaht
klubiem.
Sacensības notika Kuivižu ostas tuvumā, un tās ar Salacgrīvas novada domes
atbalstu organizēja Kuivižu jahtklubs.
Kuivižu kauss ir klasiskas jauniešu sacensības, dalībnieku vecums – no 10 līdz
18 gadiem. Šajās burāšanas sacensībās
piedalījās vairāk nekā 80 jauno jahtotāju
no astoņiem Latvijas un četriem Igaunijas
jahtu klubiem. Optimist klasē startēja vairāk nekā 60 sportistu.
Šajās sacensībās piedalījās seši Kuivižu jahtkluba un Limbažu un Salacgrīvas
novada sporta skolas jaunie burātāji – trīs
Optimist klasē, viens Laser Standart un
divi Laser 4.7 klasē: Jānis Ernests Kupčs,
Arvis Maurītis, Markuss Miezis, Ance
Anna Sekace, Rihards Bendrāts un Kristers Kotāns.
Burāšanas treneris Kristaps Močāns
apliecina, ka startēšana Optimist klasē jaunajiem burātājiem ir pirmie soļi burāšanā.
Limbažu un Salacgrīvas novada sporta
skolas burātājiem jāpiedalās Latvijas mēroga sacensībās, un šī ir iespēja pārbaudīt
savas prasmes un varēšanu mājās, sacensībās Kuivižos. Šajās sacensībās piedalījās

Optimist
klases
burātāji
ir gatavi
startam

arī pieaugušie, jo tās bija Latvijas kausa
otrais posms burāšanā. Laser Standart ir
pieaugušo klase, kurā piedalās arī jaunieši. Startējot Laser Standart klasē, Kuivižu
jahtkluba burātājs K. Kotāns ieguva 3. vietu un Laser 4.7 klasē A. A. Sekace starp
meitenēm ieguva 2 vietu.
Treneris K. Močāns ir gandarīts par
Kristera un Ances Annas rezultātu: – Startējot kopā ar pieaugušajiem, Kristera iegūtā 3. un Ances Annas 2. vieta ir labs sasniegums. «Laser Standart» ir olimpiskā klase,
ar šādām laivām burātāji startē olimpiādē.
Kuivižu jahtklubs ar Eiropas Savienības un
Salacgrīvas pašvaldības atbalstu ir iegādājies trīs šādas laivas, un ar tām sacensībās
startēja Kuivižu jahtkluba jaunie burātāji.
Kuivižu jahtklubs ir vienīgais Vidzemē, un
treneris Kristaps Močāns Kuivižos māca
burāt bērniem un jauniešiem.

Burātāju sasniegumi
10. un 11. jūnijā Usmā notika sacensības Usmas kauss, kas bija arī Latvijas kausa burāšanā pirmais posms. Šajās sacensībās startēja četri audzēkņi no Limbažu un
Salacgrīvas novada sporta skolas Kuivižu
jahtkluba – Kristers Kotāns, Rihards Bendrāts, Arvis Hermanis Maurītis un Markuss Miezis.
Kristers un Rihards šajās sacensībās

startēja ar jaunajām Laser švertlaivām, kas
tika iegādātas, pateicoties Eiropas finansējumam un Salacgrīvas novada domei.
Kristers, startējot Laser Standart klasē, ieguva 3. vietu, savukārt Rihards Laser 4.7
klasē sīvā cīņā palika ceturtais. Arvis Hermanis un Markuss startēja Optimist klasē
un ieguva 19. un 36. vietu.
Ilga Tiesnese

Burātājiem jaunas laivas
Aprīļa beigās Kuivižos sezonu atsāka
jaunie burātāji. Visi cītīgi strādāja un sakārtoja laivas un telpas, sagatavojot tās
sezonai. Burātāji atpakoja un sagatavoja
sezonai arī jaunās Laser švertlaivas, kas
tika iegādātas, pateicoties Eiropas finansējumam un Salacgrīvas novada domei.
Projekts Zēģelēsim Vidzemē bija iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.—2020. gada apakšpasākumā Darbu īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.

Kopējās projekta izmaksas 19 999,98 eiro (17 999,98 ELFLA un 2000 eiro pašvaldības finansējums). Par piešķirtajiem
līdzekļiem iegādātas trīs Laser klases
švertlaivas. Ar jauno laivu, startējot Eiropas kausa posmā Kauņā, U-19 grupā Laser
Standart klasē, Limbažu un Salacgrīvas
sporta skolas audzēknis Kristers Briedis ieguva 2. vietu.
Kristaps Močāns

Biedrība Kuivižu jahtklubs

Zēģelēsim Vidzemē
17-09-AL10-A019.2203-000002

Biedrība
Jūrkante

– Burātājiem vasara ir visgrūtākā sezona, viņiem katru dienu jāburā. Mēs to darām līdz vēlam rudenim, kamēr uz ūdens
nav ledus. Vienīgais labums ir tāds, ka
burātāji var nopeldēties, jo ūdens ir visapkārt. Treniņi iesācējiem Kuivižos notiek
divreiz nedēļā. Ja kāds vecāks vēlas, lai
viņa bērns apgūst burāšanas iemaņas, iemācās saprast jūru un vēju, var sazināties
ar mani un apmeklēt iesācēju grupu, mācīties burāšanas pamatus, iemaņas, kā stūrēt
laivu. Ar laiku, pilnveidojot savas prasmes,
viņi var kļūt par pilnvērtīgiem burātājiem.
«Optimist» ir pirmās laiviņas ar kurām
bērni mācās burāt, – stāsta Kristaps.
Šogad ceļojošo Kuivižu kausu Optimist
klasē izcīnīja Eduards Pļaviņš no Rīgas
jahtkluba. Pirmo reizi šogad tika piešķirta
ceļojošā balva Kuivižu jahtkluba kauss, to
saņēma jahtklubs, kura sportisti uzrādīja

vislabākos rezultātus pēc iespējas vairāk
atsevišķi startējošās jahtu klasēs. Tie bija
Rīgas jahtkluba burātāji.
Par šī gada sacensībām to galvenais
tiesnesis Ojārs Rancāns teica tā: – Laikap
stākļi šajās dienās bija ideāli, sportisti varēja kārtīgi izburāties. Esmu ievērojis, ka
ar katru gadu jaunie burātāji kļūst spēcīgāki. Mazākie jahtotāji «Optimist» klasē
mācās tikai 1. vai 2, klasē, bet burājot ir
drosmīgi, apņēmīgi, darbīgi un spēcīgi.
O. Rancāns ir pārliecināts, ka Kuivižu
kauss jaunajiem burātājiem ir iespēja piedalīties starptautiskās sacensībās un parādīt sevi.
Paldies sacensību organizētājiem un
tiesnešiem, bet jo īpaši sacensību galvenajam tiesnesim un Rīgas Jahtkluba pārstāvjiem!
Ilga Tiesnese

Jauno vieglatlētu
vasaras starti

7. jūnijā Iecavā norisinājās Latvijas čempionāts vieglatlētikā U-14
grupā (2005. – 2004. g.dz.). Lai
piedalītos šajās sacensībās, sportistiem jāuzrāda noteikts rezultāts, proti – jāizpilda sacensību normatīvs.
Iecava sportistus pārsteidza ar stipru
vēju un spēcīgu lietu visas dienas
garumā, kas mazajiem sportistiem
bija papildu pārbaudījums. Liels
prieks par Alisi Smilti, kura šajās
sacensībās spēja izcīnīt trīs Latvijas čempionāta medaļas. Arī ziemas
čempionātā Alise izcīnīja trīs medaļas. 80 m skrējienā 75 dalībnieku konkurencē ar rezultātu 10,76 s
izcīnīta 1. vieta, 300 m skrējienā
(44,40 s) 2. vieta, 4 x 100 m stafetes skrējienā 2. vieta. Veiksmīgs
starts Līvai Zariņai. Iegūta 2. vieta
4 x 100 m stafetes skrējienā, 9. vieta šķēpa mešanā (25,79 m). Ļoti
labi startēja Līva Priekule – lodes
grūšanā ar 11,37 m tālu raidījumu
4. vieta, bet šķēpa mešanā (29,23 m)
6. vieta. Aleksim Gobam 300 m
skrējienā 42,98 s – 6. vieta, Līvai
Tauriņai diska mešanā 19,25 m –
9. vieta, Nellijai Zvejniecei 2000 m
skrējienā 8:23,44 min. un izcīnīta
7. vieta, Emīlam Meļķim 1000 m
skrējienā 3:26,12 min. – 9. vieta un
Viktorija Mežgaile tāllēkšanā aizlēca 4,25 m.
13. jūnijā Valmierā pulcējās jaunie sportisti, lai cīnītos par vietu Latvijas izlases sastāvā startam ikgadē- Alise Smilte (no kreisās) un Līva Zariņa uz goda
jās sacensībās Polijā. Sacensības jau pjedestāla
otro reizi šogad norisinājās stiprā
lietū, kas traucēja uzrādīt labākus rezul- grūšanā (11,37 m) – 2. vieta, Līvai Zariņai
tātus. Sacensībās Polijā drīkst startēt tikai bumbiņas mešanā (44,48 m) 2. vieta, Martie sportisti, kuri šajās sacensībās izcīna tai Kociņai (34,67 m) – 2. vieta.
U-14 vecuma grupa veiksmīgi aizva1. vietu. Mūsējiem vairākas otrās vietas.
A. Smilte arī šogad Latvijas izlases sa- dījusi gan ziemas, gan vasaras galvenās
stāvā dosies uz sacensībām Polijā. Viņa sacensības. Visi bērni turpina aktīvi trestartēs 300 m skrējienā (meitenei šis būs nēties, kaut galvenās sacensības jau beijau trešais starts Polijā). Alise Valmierā gušās. Paldies par izturību un neatlaidību
izcīnīja arī 2. vietu 60 m skrējienā ar re- treniņos. Jauku vasaru jums visiem!
zultātu 8,40 s. A. Gobam 300 m skrējieRasma Turka
nā (43,0 s) – 2. vieta, L. Priekulei lodes
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Aizritējušas otrās
Amber race swimrun
sacensības

Salacgrīvā 27. maijā notika otrās
Amber race swimrun sacensības Latvijā. Swimrun ir vispozitīvākais izturības
sporta veids, kurā taku skriešana mijas ar
peldēšanu atklātos ūdeņos. Dalībnieki devās marķētā trasē, lai, skrienot pa kāpām,
meža takām, peldot jūrā un ienirstot Salacā pie nēģiem, iepazītu vienu no Latvijas
zaļākajiem novadiem – Salacgrīvas pusi.
Dalībnieki startēja trīs distancēs. Pilno – 29,4 km, kas domāta pieredzējušiem
sportistiem, – veica četras komandas: divas jauktās (sieviete + vīrietis) un divas
vīru. Distancē ir 25 km taku skrējiens (garākais posms – 13 km) un 4,4 km peldēšana (seši posmi, garākais – 1,8 km – jūrā).
Tautas klasē (kopējā distance 14,8 km, no
tiem skrējiens 12, peldēšana 3 km) startēja
10 pāru – viena sieviešu, trīs jauktās un sešas vīru komandas. Savukārt supersprinta
trasē bija jāveic 12 km (no tiem 10,5 km
skrējienā). To darīt devās septiņi dalībnieki – divas dāmas un pieci kungi.
Daļa dalībnieku Kuivižos bija ieradušies jau iepriekšējā vakarā, lai reģistrētos,
saņemtu numurus, pārbaudītu ekipējumu
un noskaņotos skrējienam. Pirms katra

skrējiena dalībnieki sapulcējās, lai saņemtu instrukcijas, kā labāk veikt distanci un
ko darīt, ja spēki zuduši. Sportistu drošībai
trasē bija medicīniskās palīdzības punkts
un glābšanas laivas.
Sporta klases dalībnieki plkst. 7 no
Kuivižu jahtu ostas devās jūrā, lai no kuģa
veiktu pirmo sacensību posmu – 1,8 km
peldējumu uz Kuivižiem. Apņēmības
pilni, nebaidoties no aukstā ūdens, cits
pēc cita viņi lēca ūdenī un, glābēju laivu
pavadīti, peldēja uz krastu, lai izkāpuši
uz mola, sāktu skrējienu uz Salacgrīvu.
Plkst. 10 startam pie atpūtas kompleksa
Kapteiņu osta viesnīcas stājās tautas klases skrējēji, kuri pie jahtu piestātnes lēca
ūdenī un peldēja līdz mola galam, lai tālāk skrietu pa molu un pludmali. Savukārt
supersprinta sacensību dalībnieki startēja
11 no rīta un vispirms devās skrējienā no
Kuivižiem uz otro nēģu taci. Finišs visām
trim klasēm bija pie Kapteiņu ostas viesnīcas Kuivižos, kur dalībniekus ar mūziku,
uzmundrinājumiem un aplausiem sagaidīja skatītāji. Turpat vēlāk notika sacensību
uzvarētāju un dalībnieku apbalvošana.
Sporta klasē jaukto pāru sacensībā uz-

Pēc peldes Kuivižu ostā vīri dodas skrējienā līdz Salacgrīvai

varēja komanda SiS/Slapjais Briksnis – Jānis Krūmiņš un Līga Berķe, vīru konkurencē pirmie – komanda Žun-Ser – Vjačeslavs
Žunde un Aleksandrs Serovs. Tautas klasē
jaukto komandu sacensībā uzvarēja Team
Makara – Liene Blumbeka un Mārtiņš
Priede, vīru konkurencē pirmie bija Supercompensation – Aleksandrs un Valentīns
Ščedrovi, dāmu sacensībā Dino x2 – Laura
Indrāne un Santa Dreimane. Supersprintā
uzvarēja mūsu novadnieks Juris Vīksna.
Sacensību galvenais organizētājs, sporta un atpūtas kompleksa Zvejnieku parks
pārvaldnieks Kristaps Močāns pēc sacen-

sībām bija gandarīts: – Esmu apmierināts,
jo dalībnieki atzina, ka sacensības labi
organizētas. Veicot trasi, viņi guvuši ne
tikai fizisko nogurumu, bet arī pozitīvas
emocijas. Trasē dalībniekus uzmundrināja un atbalstīja brīvprātīgie, sacensības atbalstīja Salacgrīvas novada dome,
LATSwim shop, Cēsis Ecotrail, Oriflame,
SIA Kapteiņu osta, Coca – Cola HBC
Latvija, SIS, biedrība Latvijas pludmales
glābēju asociācija, Taku skrējējs & SALOMON.
Ilgas Tiesneses
teksts un foto

Salacgrīvas kauss 2017

17. jūnijā Vecsalacā notika sacensības
konkūrā jeb šķēršļu pārvarēšanā. Sacensībās sportistu pārim (zirgam un jātniekam)
bija jāpārvar 9—10 šķēršļi, kuru augstums
ir atbilstošs jātnieku un zirgu sagatavotībai. Sacensības organizēja Salacgrīvas novada jātnieku klubs Fenikss un piekto reizi
tās notika tieši Vecsalacas Lillijās.
Šoreiz sacensības pulcēja lielu skaitu
dalībnieku, ceļu uz sacensībām Salacgrīvas novadā bija mērojuši jātnieki no
Saulkrastiem, Cēsīm, Kocēniem, Kuldīgas, Siguldas, Rīgas, Madonas, Valmieras,
Bauskas, Skrīveriem. Protams, startēja arī
abi Salacgrīvas jātnieku klubi – Fenikss
un SIA Caballos, bija arī viesi no kaimiņu
valsts Igaunijas.
Dalībnieki startēja piecos dažādos
maršrutos: vadības un četru dažādu augstuma šķēršļu pārvarēšanā (50 cm, 80 cm,
100 cm un 110 cm). Kopā šajā dienā tika
dots 110 startu.
Sacensību organizatore Laura Tomsone neslēpa savu prieku par lielo dalībnieku skaitu: – Es lepojos, ka šogad te ir
tik daudz jātnieku un zirgu. Pie mums ir
forši, un par to jāsaka paldies sacensību
atbalstītājiem. Pateicoties tieši viņiem,
Salacgrīvas kausa balvu fonds ir pat ļoti
iespaidīgs!
Vispirms konkūra laukumā devās
18 vadības maršruta dalībnieki. Jaunākajai sacensību dalībniecei Nikolai Lācei
no Valmiermuižas jātnieku skolas ir tikai
pieci gadi, bet viņa ļoti skaisti, droši un
pārliecinoši veica maršrutu. Tikpat pārliecinoša laukumā devās un maršrutu veica
sešgadniece Anna Vivita Briede ar zirgu
Pesņar no jātnieku sporta kluba Viktorija. Vadības maršrutā startēja arī vairāki
jātnieku kluba Fenikss jātnieki – Marta
Uzkalne, Nora Briede un Katrīna Šņore un
jātnieku kluba Caballos pārstāve Evelīna
Jirgensone.
Visvairāk dalībnieku – 42 – bija maršrutā ar šķēršļu augstumu 50 cm. Tajā uzvarēja Anastasija Čižika ar zirgu Rēvija. Otrā
bija Velta Krustiņa ar zirgu Deep Purple,
trešā Linda Bindule ar zirgu Junona, ceturtā – viešņa no Igaunijas Viviana Rulla
un zirgs Betti, ceturtā – Ance Riekstiņa ar
zirgu Magic Dancer un sestā Lote Veide ar
zirgu Vendija. Šī maršruta labākie saņēma
Salacgrīvas novada domes un SIA Acteks

Kluba pārstāve Kitija Kreišmane ar zirgu Linkolnu 110 cm maršrutā ieguva 4. vietu

sarūpētās balvas. Apsveicam šajā maršrutā
startējušos jātnieku kluba Fenikss jaunos
jātniekus Grētu Salmani, Lauri Liepiņu un
Karīnu Kārkliņu un SIA Caballos jātniekus Evelīnu Jirgensoni un Gundegu UpītiVīksnu!
Maršrutā ar 80 cm šķēršļiem bija
17 dalībnieku, šīs sacensības uzvarētājs
saņēma Mana aptieka sarūpētās balvas.
Šajā maršrutā uzvarēja Anna Juraša (zirgs
Amanda Viana), otrais bija Markuss Roberts Vasiļjevs (zirgs Flamenko), 3. –
Velta Romāne (zirgs Klasika), ceturtā –
L. Veide (zirgs Vendija), 5. – jātnieku kluba Fenikss pārstāve Emīlija Bergmane
(zirgs Cor Meum), 6. – Estere Ošeniece
(zirgs Krēta).
Metru augstumos šķēršļus visātrāk un
labāk centās pārvarēt un par atpūtas kompleksa Kapteiņu osta sarūpēto balvu – atpūtu vienā no kapteiņu namiņiem – un akciju sabiedrības Brīvais vilnis sarūpētajām
balvām sacentās 23 dalībnieki. 6. vietā
Guna Gavare (zirgs Gorego), 5. – Feniksa jātniecei Elīzai Ozoliņai ar zirgu Zom

Zarangue Le Premiere, 4. – Velta Romāne
(zirgs Klasika), 3. – Annija Vārna (zirgs
Rēvija), 2. – Terēze Zalte (zirgs Kolumbīne). 1. vietu un atpūtu namiņā pie jūras
ieguva Valmiermuižas jātnieku skolas pārstāve Elīna Kalniņa ar zirgu Funny Grace.
Kā saldais ēdiens skatītājiem un pašiem
sacensību dalībniekiem bija pēdējais –
110 cm šķēršļu maršruts. Arī šajā posmā
nebijis dalībnieku skaits – 10. Pirms sacensību sākuma laukums tika kārtīgi nošļūkts un jātnieki iepazina maršrutu, to
vairākkārt izstaigājot. Galvenā balva šajā
posmā bija biļete uz festivālu Positivus,
2. un 3. vieta balvās saņēma atpūtas iespēju Kapteiņu ostas namiņos. Arī šajā
maršrutā balvas saņēma seši labākie:
6. vieta Terēzei Zaltei ar zirgu Kaprīze,
5. – Līvai Girgensonei-Čačkai ar zirgu
Cor Meum, 4. kluba Fenikss pārstāvei
Kitijai Kreišmanei ar zirgu Linkolns.
Trešā bija Elīna Kaimiņa ar zirgu Cielava, otrais – Markuss Roberts Vasiļjevs ar
zirgu Flamenko, bet 1. vietā E. Kalniņa
ar zirgu Funny Grace. Par iegūto balvu

Elīna ļoti priecājās un solījās,
ka Positivus laikā noteikti būs
Salacgrīvā. – Ļoti gribēju uzvarēt šajā maršrutā un iegūt
galveno balvu. Veicot distanci, biju uztraukusies, arī
zirgs bija satraucies – mašīnas, mūzika, skatītāji, daudz
jaunu zirgu, tas dod viņam
uztraukumu. Tagad brauksim
uz jūru peldēties un tad uz
mājām. Paldies trenerim Rei
nim Jurašam! – sacīja Elīna.
Šī posma uzvarētājiem balvas
pasniedza Salacgrīvas novada
domes priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs. Fanfarām skanot,
arī šī maršruta uzvarētāji veica
tradicionālo goda apli sev un
skatītājiem par prieku, savukārt skatītāji dalībniekus sveica, kājās stāvot un aplaudējot.
Pirms atvadīties, sacensību galvenā organizatore un
jātnieku kluba Fenikss prezidente L. Tomsone sacīja lielu
paldies savai komandai par
ieguldīto darbu: – Ir daudz
cilvēku, bez kuru atbalsta mēs
nevarētu eksistēt, dzīvot, organizēt sacensības, priecāties par dzīvi un zirgiem.
Liels paldies Salacgrīvas novada domei
par atbalstu visu šo gadu garumā, bez tā
būtu ļoti, ļoti grūti. Pateicoties tam, mēs
varam attīstīties, uzlabot laukumu un aprīkojumu. Paldies Normundam Kārkliņam
ar ģimeni par šo laukumu! Paldies Intaram Salmanim par jaunajiem šķēršļiem,
Jānim Tomsonam par vietu, kur izveidot
laukumu, Agritai Tomsonei ar ģimeni –
par izmitināšanu savā foršajā stallī. Mums
ir superīgi atbalstītāji, par kuru balvām
mēs sacentāmies. Paldies SIA «Kapteiņu
osta» un Ojāram Jūlikam, AS «Brīvais vilnis» un Māris Trankalim, SIA «Īveja» un
Gvido Cīrulim, «Mana aptieka» un Raivim Rozenbergam, SIA «Acteks» un Jānim
Ozolam, Salacgrīvas novada domei un
Dagnim Straubergam. Paldies viņiem par
dāsnumu un līdzdarbošanos!
Nākamgad notiks jau desmitās sacensības Salacgrīvas kauss šķēršļu pārvarēšanā
jeb konkūrā!
Ilga Tiesnese
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Mūsējie Rīgas kausu sacensībās

Mazie salacgrīvieši ar sacensību talismanu

Mazie salacgrīvieši ar sacensību talismanu
Salacgrīvas vidusskolas vieglatlētu kopbilde

25. maijā Ogres stadionā pirms starptautiskajām vieglatlētikas sacensībām
Rīgas kausi 2017 šogad pirmo reizi sacentās bērni vecuma grupās no astoņiem
līdz vienpadsmit gadiem vieglatlētikas
trīscīņas sacensībās: tāllēkšanā no vietas,

šķēpa mešanā un 30 m sprinta skrējienā.
Šajās sacensībās piedalījās arī pieci mazie sportisti no Salacgrīvas vidusskolas.
Vislabāk startēja Amēlija Vilkaule, kura
izcīnīja 1. vietu. Arī pārējie bērni uzrādīja
labus rezultātus: Kristians Bērziņš izcīnī-

Salacgrīvieši
spēlē basketbolu
Ķekavā
6. jūnijā pie Ķekavas sporta kluba notika Ķekavas novada atklātā čempionāta
3x3 ielu basketbolā 1. posms. Šajā turnīrā
divās vecuma grupās piedalījās arī mazie
Salacgrīvas basketbolisti.
Vissīvākā cīņa bija B grupā
(2006. g.dz. un jaunāki), kurā startēja
17 komandu. Mūsu puiši Mārcis Tomsons, Maksis Obuhovskis, Dāniels Lūsis,
Kristaps Ralfs Vanka šajā grupā izcīnīja 8. vietu, bet 10. vietu ieņēma Valters

ja 4., Emīlija Goba un Sandris Kalniņš –
7. un Marta Kociņa – 8. vietu.
Šajās sacensībās pieaugušo grupā arī
piedalījās mūsu skolas absolvente Anete
Kociņa, kura izcīnīja godpilno 2. vietu
šķēpa mešanā. Tas bija labs stimuls mūsu

sportistiem turpmākajā treniņu procesā.
Mēs, salacgrīvieši, vēlam Anetei izcilus
sasniegumus turpmākajās sacensībās!
Sandra Ende

Raineram Vinteram
panākumi karatē
turnīrā Daugavpilī

Miezis, Sandris Kalniņš, Kevins Šrenks,
Rūdolfs Treijs.
A grupā (2008. g.dz. un jaunāki), kurā
piedalījās 5 komandas, palikām 5. vietā.
Novēlēsim mūsu puišiem Edgaram Salmanim, Guntim Smalkajam, Kristianam
Bērziņam veiksmi turpmākajos posmos.
Sakām lielu paldies BK Salacgrīva par
atbalstu.
Sandra Bērziņa

Apsveicam Raineru Vinteru ar 1. vietu!

Sacensības B grupā bija ļoti sīvas. Salacgrīviešiem 8. vieta!

4. jūnijā Daugavpils BJSS sporta kompleksā norisinājās Starptautisks bērnu un
jauniešu karatē turnīrs Daugavpils Fortress 2017. Turnīrā startēja 150 sportistu
no 11 Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas
karatē klubiem. Gan lieli, gan mazi sportisti uz trīs laukumiem cīnījās savās vecuma grupās par godalgām trijās disciplīnās:
kata (vairāku kustību kompleksi – sitieni,
spērieni, bloki, pārvietošanās), kumite
(cīņa ar reālu pretinieku) un kumite Open.
Šajā turnīrā Vidzemes Karatē klubu
pārstāvēja treneris Maksims Halatins ar

10 saviem audzēkņiem, no kuriem astoņi
ieguva medaļas, tostarp Rainers Vinters no
Salacgrīvas novada. Šīs bija Rainera pēdējās sacensības šajā sezonā, ko viņš noslēdza uz ļoti pozitīvas nots, izcīnot 1. vietu
kategorijā kumite 12—13 gadi Open un
2. vietu kategorijā kumite 12—13 gadi
+50 kg.
Liels paldies vecākiem par atbalstu un
sportistam par viņa drosmi, gribasspēku
un cīņassparu!
Maksims Halatins,
treneris
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Konkurss Salacgrīvas novada
sakoptākais īpašums
Arī šovasar notika konkurss Salac
grīvas novada sakoptākais īpašums, kura
mērķis ir veicināt sakoptas, labiekārtotas,
videi draudzīgas dzīves un darba vides
veidošanu novadā un attīstīt vēlmi savstarpējai sadarbībai, novada iepazīšanai
un tūrismam. Konkursam pieteiktos īpašumus vērtēja četrās nominācijās: Lauku sēta, Savrupmāja pilsētā vai ciemā,
Daudzdzīvokļu mājas – māju kooperatīvi
un Pakalpojumu, darījumu un sabiedrisks
objekts. Komisija, vērtējot īpašumus, pēc
sava lēmuma varēja piešķirt speciālbalvu
par interesantu ideju.
21. jūnijā apskatīt konkursam pieteiktās Salacgrīvas novada sakoptākās sētas
devās izpilddirektors Kaspars Ķemers,
būvvaldes vadītāja Ineta Cīrule, ainavu
arhitekte Ilva Erkmane, novada kārtībniece Gunita Bisniece, deputāte Lija Jokste,
Liepupes pārvaldes vadītājs Aivars Ilgavīzis un Ainažu pārvaldes vadītāja Ilona
Jēkabsone.
Šogad konkursam bija pieteikts 19 objektu. No tiem piecas lauku sētas: Dundagas, Apiņi, Vāverītes, Toskāna un Brīvnieki, četras savrupmājas (viena Ainažos
un trīs Salacgrīvā), sešas daudzdzīvokļu
mājas – kooperatīvi: Ainažos, Barona ielā 3, Barona ielā 10 un Barona ielā 12,
Valdemāra ielā 93, Korģenē māja nr. 10
un Rīgas iela 2A Svētciemā. Pakalpojumu, darījumu un sabiedriskie objekti bija
četri – Ainažu psihoneiroloģiskā slimnīca,
restorāns Pļavas, rehabilitācijas viesnīca
Brīze un degvielas uzpildes stacija Lukoil.
Komisija katru no objektiem vērtēja
pēc noteiktiem kritērijiem, katram piešķirot līdz 10 punktiem. Galvenie vērtēšanas
kritēriji: iebraucamais ceļš, norāde, ēku
fasādes siltināšana, apkures risinājumi, velosipēda statīvs, soliņi, pastkastīte, karoga
masts vai turētājs, teritorijas funkcionālais
zonējums, celiņi, zāliens, dekoratīvie stādījumi, atpūtas vieta, bērnu laukumi, dārza
mēbeles, mazās arhitektūras formas, atkritumu apsaimniekošana, objekta kopiespaids. Katrs komisijas loceklis vienam no
īpašumiem vai objektiem varēja piešķirt
līdz 10 papildpunktiem.
– Katrā sētā bija kaut kas savdabīgs
un interesants, katrs dārzs atspoguļoja
savu saimnieku. Patika cilvēku izdoma,
asprātība, stils, cilvēku tieksme uz neparasto, skaistās dobes, kā ar ne pārāk
lieliem līdzekļiem var izdomāt asprātīgus risinājumus. Degradētu teritoriju
ir ļoti maz. Gribu uzslavēt iedzīvotājus
par ieguldīto darbu, un visu cieņu viņu
paveiktajam. Redzot konkursam pieteiktos objektus, sapratām, ka tas nav vienas dienas, bet regulārs, mīlestības pilns
darbs, – teica ainavu arhitekte I. Erkmane. Viņai netrūktu stāstu par katru konkursam pieteikto īpašumu, bet jo īpaši viņa
uzteica novada pakalpojumu darījumu un
sabiedriskos centrus. – Katrs objekts atspoguļo savas funkcijas, – uzsvēra Ilva.

Komisija Liepupes pagasta
Brīvniekos – Lija Jokste, Ilona
Jēkabsone, Gunita Bisniece,
Ineta Cīrule, Ilva Erkmane,
Kaspars Ķemers, Māris Zvejnieks
un Aivars Ilgavīzis

– «Lukoilā» tie ir plašie laukumi, formu tīrība, pārredzamība,
visas funkcijas ir pārdomātas,
ainava atbilstoša degvielas uzpildes stacijai. Tuvākajā laikā
te iekārtos atpūtas vietu, ir Salacgrīvas informācijas dēlis, uzņēmums domā ne tikai par savu
biznesu. Savukārt «Brīzē» ļoti
padomāts par cilvēkiem, kuri
savu mūža nogali pavada tur.
Dārza mēbeles, atpūtas stūrītis, kur netraucēti pavadīt laiku, dobes, pašiem savs dārziņš.
Restorāns «Pļavas» piesaistīja
ar savu izsmalcinātību. Prieks,
ka iepriekš labiekārtotā, bet pamestā teritorija ir saglabāta,
papildināta un piemērota dažādiem klientiem un viņu vēlmēm. Vērtētājas rehabilitācijas viesnīcas Brīze dārzā
Ainažu psihoneiroloģiskā slimnīca atgādina augstas klases daudzdzīvokļu ga krāsās veidoto puķu dobi draugiem un
māju. Stādījumi veidoti tā, lai teritorija atbalstītājiem.
Šobrīd komisija apkopo vērtējumus.
būtu atklāta, bērni, kuri tur dzīvo, nav norobežoti no apkārtējās pasaules. Pastaigu Konkursa Salacgrīvas novada sakoptātakas, laipas, dažāda augstuma basketbo- kais īpašums 2017 dalībnieku godināšana
la grozi un āra trenažieri ļoti labi iekļau- un labāko apbalvošana būs rudenī Ražas
jas ainavā. Prieks par Nīderlandes karo- ballē Liepupē.

Konkursa vērtēšanas komisija pēc darba dienas garumā un visu objektu apskates
nonāca pie viena secinājuma – īpašums ir
ne vien svētība, bet arī pienākums, darbs
un atbildība. Paldies par sakoptajiem,
krāšņajiem un labiekārtotajiem dārziem!
Ilga Tiesnese

Aicinām pieteikt Latvijas ainavu dārgumus
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības un Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB)
aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju piedalīties kopīgas
dāvanas gatavošanā Latvijai, līdz 15. jūlijam piesakot
ainavu dārgumu. Kopdarba rezultātā 2018. gadā tiks izveidota elektroniska Latvijas ainavu dārgumu krātuve
Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt, kurā tiks iekļautas sabiedrības vērtējumā nozīmīgas ainavas ar īpašu vēstījumu par Latvijas dabu un vēsturi, kas jāsaglabā
nākamajām paaudzēm.
Ainavu dārgumi ir vietas un teritorijas Latvijas laukos, ciemos un pilsētās, ko uzskatām par īpašām vērtībām, neatkarīgi no to pašreizējā aizsardzības statusa
un diženuma. Tās ir ainavas, kuras vēlamies ierakstīt
vēsturē un nodot bērniem un mazbērniem. Piemēram,
Pērses upes ieteka Daugavā, Mākoņkalns Rēzeknes no-

vadā, Graudu iela Liepājas pilsētā vai Kaltenes jūrmala
un ciems.
Ainavu dārgumu krātuve taps vairākos posmos:
l pirmajā posmā no šī gada 15. jūnija līdz
2018. gada 14. februārim notiks ainavu pieteikšana
(līdz 15. jūlijam) un balsošana par pieteiktajām ainavām (no šī gada 15. augusta līdz 15. oktobrim). Ainavas, kas iegūs lielāko punktu skaitu, tiks iekļautas LNB
ainavu dārgumu krātuvē un par tām tiks vākta papildu
informācija: atmiņu stāsti, vēsturiski fotoattēli, vēlējumi nākotnei;
l otrajā posmā no 2018. gada 15. februāra līdz
14. augustam paredzēta ainavu dārgumu krātuves izveide LNB digitālajā vidē, pārvietojamas izstādes sagatavošana, kā arī Eiropas Padomes Ainavu balvas nacionālā atlase;

trešajā posmā no 2018. gada 15. augusta līdz
15. decembrim notiks reģionālās izstādes, diskusijas
un noslēguma pasākums LNB, kā arī priekšlikumu gatavošana ainavu dārgumu iekļaušanai Latvijas Kultūras
kanonā.

l

Pieteikumus ainavu dārgumiem līdz 2017. gada
15. jūlijam var aizpildīt elektroniski tīmekļvietnē
www.ainavudargumi.lv.
Ja pieteicējam nav pieejams internets un/vai nepieciešama palīdzība formas aizpildīšanā, objektus iespējams pieteikt tuvākajā publiskajā bibliotēkā un saņemt
bibliotēkas darbinieku konsultāciju. Pieteikumam var
izmantot arī izdrukājamu un aizpildāmu papīra formu,
ko pēc aizpildīšanas var ieskenēt un nosūtīt uz e-pasta
adresi ainavudargumi@varam.gov.lv.
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Jubilāriem

Lielsalacas
ev. lut. draudzes
kapusvētki

Zied jasmīni, meža rozes,
bet drīz būs nobiris viss,
Vien satinies liepziedu smaržā,
Kāds ziediņš būs palicis,
Kas sagaidīs rudzu briedu
Un dāliju krāšņumu,
Kas lapkritim mirdzēs cauri,
Lai puteņiem spītētu.

Sveiciens jūnija un jūlija jubilāriem!
Lai vasaras burvība, saules siltums
un drauga plecs jums ir līdzās ikvienā
dzīves brīdī!

Sociālais dienests
informē

Cienījamie vecāki!
Gaidām jūs Sociālajā dienestā līdz 15. augustam, lai aizpildītu iztikas līdzekļu deklarācijas
mācību līdzekļu iegādei un ēdināšanai skolās un
pirmsskolas izglītības iestādēs.
Anita Holma,
Sociālā dienesta vadītāja

2017. gada 7. jūlijs

Kuiķulē 29. jūlijā pl. 14
Salacgrīvā 29. jūlijā pl. 16
Brīdagā 5. augustā pl. 12
Ainažos 12. augustā pl. 12

Salacgrīvas novada pašvaldība
pārdod izsolē dzīvokli
Salacgrīvā, Jūras ielā 4-8,

kadastra Nr. 6615 900 0744, ar kopējo platību 21,4 m².
Dzīvokļa nosacītā cena –1385,00 eiro.
Izsoles solis –100,00 eiro.
Izsolei jāpiesakās līdz 7. augusta plkst. 17.
Izsole notiek 8. augustā plkst. 15 Salacgrīvas novada
domē, Smilšu ielā 9, 106. kabinetā.
Izsoles pretendentam jāieskaita Salacgrīvas novada
domes kontā AA SEB banka, kods UNLALV2X, konts
LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – EUR 10
(tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no nosacītās cenas.
Sīkāka informācija pa tālr. 64071986, mājaslapas
www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles.

Spēka stacija Salacgrīvā

Sportisti kopā ar salacgrīviešiem iemēģina jauno spēka staciju

25. maijā laukumā pie Salacgrīvas sporta stadiona svinīgi atklāja jaunu, īpaši funkcionālu āra
vingrošanas staciju, kas tapusi ar
Swedbank, Latvijas Olimpiskās
komitejas, projekta Sportovisi.lv,
uzņēmuma Element Fitness un
novada domes atbalstu Swedbank
darbinieku motivācijas programmā Ceļam Latviju!.
Stacijas atklāšanu vadīja pazīstamais mūziķis un ielu vingrošanas kustības aizsācējs Kaspars
Zlidnis. Uzrunājot klātesošos,
viņš priecājās redzēt daudzos
smaidīgos un sportiski noskaņotos cilvēkus. – Šodien Salacgrīvā svinam sporta un veselības
svētkus. Mēs papildinām jūsu
jau esošās konstrukcijas ar jaunu, svaigu, stilīgu, modernu āra
funkcionālo vingrošanas staciju.
Lai arī maziņa un kompakta, tā
spēj apkalpot desmit cilvēku kolektīvu. Te var atnākt un kopā
vingrot ģimene, sporta un ielu
vingrošanas entuziasti, - viņš aicināja.
Atklāšanas
lenti
griezt
K. Zlidnis aicināja visus šajā
projektā iesaistītos. Pirms tam

sanākušos uzrunāja Swedbank
Valmieras finanšu centra vadītāja Dace Antone: – Mūsu bankā
ir tradīcija, ka ļoti labus rezultātus sasniegušajiem kolēģiem
ir iespēja attīstīt un atbalstīt
kādu ļoti labu, attīstošu projektu. Šodien šo staciju Salacgrīvā
atklājam tāpēc, ka Valmieras
finanšu centra kolēģi bija paši
labākie un viņi varēja izvēlēties,
kurā novadā projektu īstenot. Salacgrīvu izvēlējāmies, jo zinām,
ka te dzīvo daudz aktīvu, sportu
mīlošu cilvēku. Šeit ir vasara,
saule, jūra, ciemiņi, kuri arī mīl
sportu, turklāt Salacgrīvas novads ir «Swedbank» ilggadējs
sadarbības partneris un draugs.
Lai prieks sportot! Projekta
lieldrauga – Latvijas Olimpiskās
komitejas – apsveikuma vārdus
sacīja olimpiete soļotāja Jolanta
Dukure: – Prieks, ka Salacgrīvai
ir daudz draugu un labu kaimiņu. Paldies, ka jūs visi esat šeit
un – lai labi sportojas. Novēlu
Salacgrīvai daudz sportotgribētāju, jo no tautas sporta dzimst
profesionāļi un olimpieši! Savukārt Salacgrīvas novada deputā-

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

te, sporta konsultatīvās padomes
locekle Ilona Balode sacīja lielu
paldies Swedbank, Olimpiskajai
komitejai, projektam Sportovisi.lv un uzņēmumam Element
Fitness par iespēju, kas dota novada iedzīvotājiem. – Esmu ļoti
priecīga par šo notikumu, jo ļoti
mīlu sportu, veselīgu dzīvesveidu. Īpaši tuva man ir skriešana,
un šajā stadionā esmu pavadījusi
daudzas stundas. Prieks, ka tagad būs vieta, kur kārtīgi izvingroties. Paldies sponsoriem un
labdariem! – viņa sacīja.
Un tad jau pēc lentes pārgriešanas sportošana varēja sākties!
Pasākuma gaitā viesi varēja ne
tikai uzzināt, kas jauns un svarīgs ielu vingrošanā šobrīd, bet
izmēģināt stacijas funkcionalitāti
kopā ar soļotāju J. Dukuri. Kad
visi bija iesildījušies koptreniņā,
bērni, sievietes un vīrieši (katrs
savā disciplīnā) piedalījās individuālās sacensībās un saņēma
sportiskas balvas.
Pirmā šāda veida stacija uzstādīta Garkalnē, bet šovasar taps
vēl divas – Jēkabpilī un Rīgā.
Ilga Tiesnese

Jūlijs BIBLIOTĒKĀS
Datums
Jūlijā

Pasākums
Laimoņa Martinsona fotoizstāde Mūsu pilsētas
bērni
Jūlijā
Informatīva jaunāko grāmatu izstāde
Jaunieguvumi nozaru un daiļliteratūrā
Jūlijā
Izstāde (arhīvs): Tūjas bibliotēkas un Zinību
(un pastāvīgi) centra nozīmīgāko pasākumu fotoreportāža
2015—2017
Jūlijā
Literātu, mākslinieku un kultūras darbinieku
dzīves jubilejas jūnijā/augustā
Jūlijā
Jūlijā

Daiļamata meistares, tūjietes Anitas Kivcānes
izstāde Sakņu pinumi
Izstāžu ciklā Skaista mana tēva sēta
novadnieces Astras Tomsones dabas objektu
fotoizstāde Dabas asaras: lietus, ūdens un rasa

Vieta
Salacgrīvas
bibliotēkā
Tūjas
bibliotēkā
Tūjas
Zinību
centrā
Tūjas
bibliotēkas
info stends
Tūjas
bibliotēkā
Tūjas
bibliotēkā

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2017. gada
16. jūnija sēdes lēmumu Nr. 206 (protokols Nr. 9; 1.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3
Grozījumi Salacgrīvas novada
domes 2016. gada 28. decembra
saistošajos noteikumos Nr. 12
Salacgrīvas novada pašvaldības
nolikums

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

Izdarīt Salacgrīvas novada domes
2016. gada 28. decembra saistošajos
noteikumos Nr. 12 Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums (turpmāk
tekstā – nolikums) šādus grozījumus:
1. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:
“17. Domes priekšsēdētājam ir
divi vietnieki: domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos un
domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
jautājumos. Domes priekšsēdētāja
vietnieka attīstības jautājumos amats
un domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
jautājumos amats ir algots amats.”
2. Svītrot 18. punktu.
3. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:
“19. Domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa
prombūtnes laikā, koordinē attīstības
un plānošanas nodaļas darbību, investīciju piesaisti un projektu realizāciju,
veic citus domes priekšsēdētāja uzdotos pienākumus.”

4. Papildināt nolikumu ar 19.1 punktu šādā redakcijā:
“19.1 Domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes jautājumos koordinē izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
jautājumus Salacgrīvas novadā, veic
citus domes priekšsēdētāja uzdotos
pienākumus.”
5. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:
“20. Domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības
jautājumos un domes priekšsēdētāja
vietnieks izglītības, kultūras, sporta
un jaunatnes jautājumos atvaļinājuma
laikā var pildīt domes deputāta pienākumus, piedaloties domes sēdē.”
6. Izteikt 63. punktu šādā redakcijā:
“63. Domes sēdi vada domes
priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētāja
prombūtnes laikā domes sēdes vada
domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos. Domes priekšsēdētāja
un domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos prombūtnes laikā
domes sēdes vada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes jautājumos.”
Dagnis Straubergs, Salacgrīvas
novada domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 3
Grozījumi Salacgrīvas novada domes
2016. gada 28. decembra
saistošajos noteikumos Nr. 12
«Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums»

paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija

Nolikumā nepieciešams veikt grozījumus, nosakot, ka
domes priekšsēdētājam ir divi vietnieki: domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos un domes
priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes jautājumos.
2. Īss projekta
Saistošo noteikumu mērķis: noteikt domes priekšsēsatura izklāsts
dētāja vietnieku amatus; noteikt domes priekšsēdētāja
vietnieka attīstības jautājumos kompetenci; noteikt
domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes jautājumos kompetenci.
3. Informācija par
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta
plānoto projekta
finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. Saistošo
ietekmi uz pašvaldī- noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams
bas budžetu
paplašināt esošo institūciju kompetenci.
4. Informācija par
Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz uzņēmējplānoto projekta
darbības vidi pašvaldības teritorijā.
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās
administratīvajām
procedūras un nemaina privātpersonām veicamās
procedūrām
darbības līdzšinējo kārtību.
6. Informācija par
Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas
konsultācijām ar
konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.
privātpersonām

Dagnis Straubergs, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

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 3500 eks.

