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izdevums

	 Par	 novadā	 īstenotajiem	 pro-
jektiem	 un	 lielākajiem	 darbiem	
stāsta	 Salacgrīvas	 novada	 domes	
priekšsēdētājs	Dagnis	Straubergs.
	 Šogad	projektu	un	darbu	ir	ļoti	
daudz.	Kā	jau	iepriekš	esmu	teicis,	
vispirms	bija	un	ir	jāsakārto	paze-
me.	Šobrīd	ir	ļoti	daudz	projektu,	
kas	tiek	un	tiks	realizēti	vides	lab-
iekārtošanā.	 Par	 tiem	 pašvaldība	
rīko	 sabiedriskās	 apspriedes,	 jo	
ir	būtiski,	lai	vietējie	uzņēmēji	un	
iedzīvotāji	 izteiktu	savus	viedok-
ļus	un	priekšlikumus.	 Ir	ārkārtīgi	
svarīgi,	 lai	 šie	 projekti	 būtu	 ne	
tikai	 skaisti,	 bet	 arī	 funkcionāli	
izdevīgi	un	kvalitatīvi.	
	 Man	bija	izdevība	ekonomikas	
ministram	izteikt	savu	viedokli	–	
pārmetumu	par	to,	kā	valstī	notiek	
Eiropas	Savienības	(ES)	piešķirtā	
finansējuma	 piesaiste,	 sadale	 un	
izlietojums	 Latvijas	 tautsaim-
niecībā.	 Mūžīgi	 tiek	 novilcināta	
Ministru	kabineta	 (MK)	noteiku-
mu	izstrāde	un	izsludināšana,	kas	
būtībā	 ir	 starta	 šāviens	ES	finan-
sējumam	 katrā	ministrijā.	 Pēdējā	
brīdī	 tiek	 izdoti	gandrīz	visi	MK	
noteikumi,	 atveras	 ES	 fondi	 un	
mēs	dzīvojam	labi,	esam	pārēdu-
šies,	bet	kad	tas	beidzas,	dzīvojam	
badā.	Tautsaimniecībā	tas	nozīmē	
nestabilitāti,	bezdarbu	un	cilvēku	
aizbraukšanu.	 Slikti,	 ka	ministri-
jas	nevar	normāli	saplānot	ES	fi-
nanšu	vienmērīgu	ieplūšanu	taut-
saimniecībā,	kā	rezultātā	ārkārtīgi	
samazinās	konkurence	un	 ir	mil-
zīgs	 cenu	 pieaugums	 visos	 būv-
niecības	 procesos.	 Lai	 noturētu	
iedzīvotājus	šeit,	jāgarantē	viņiem	
stabilitāte	 un	 normāla	 saimnie-
cības	 attīstība,	 ko,	manuprāt,	 var	
panākt,	visu	laikus	plānojot.	
	 Esam	 sākuši	 reorganizāciju	
pašvaldības	 struktūrā.	 Vēlamies	
uzlabot	 un	 optimizēt	 domes	 dar-
bu,	 lai	 mēs	 būtu	 moderna	 paš-
valdība	 un	 dotu	 sabiedrībai	 to,	
kas	 tiešām	 vajadzīgs.	 Plānojam	
izveidot	 pašvaldības	 nekustamā	
īpašuma	apsaimniekošanas	noda-
ļu.	Tās	mērķis	būs	atbrīvot	 izglī-
tības	un	kultūras	iestāžu	vadītājus	
no	tehnisko	jautājumu	risināšanas	
un	viņi	vairāk	varētu	nodarboties	
ar	 savu	 tiešo	darbu,	bet	 saimnie-
ciskos	darbus	veiks	šī	nodaļa.	Ne-
plānojam	 darbā	 pieņemt	 papildu	
cilvēkus,	 pārskatīsim	 darbus	 un	
pienākumus	 esošajiem	 darbinie-
kiem,	 lai	 visu	 varētu	 veikt	 plān-
veidīgi	un	racionāli.	
	 Šobrīd	 vakants	 ir	 uzņēmēj-
darbības	 atbalsta	 centra	 vadītāja	
amats,	domājam,	ko	un	kā	 labāk	
darīt,	lai	sadarbība	ar	uzņēmējiem	
būtu	 atbilstoša	 šībrīža	 situācijai	
un	 pakalpojums	 tiktu	 moderni-
zēts.	
	 Runājot	 par	 strukturālām	 pār-
maiņām,	 jāatzīmē,	 ka	 pašlaik	
notiek	 telpu	sakārtošana	un	būve	
Tūjā,	Zinību	centrā,	kur	zem	vie-
na	jumta	būs	apvienota	bibliotēka	
un	zinību	centrs,	kas	šobrīd	katrs	

atrodas	savā	ēkā	(pie	tam	bibliotē-
ka	–	daudzdzīvokļu	mājas	dzīvok-
lī).	
	 Līdzīgi	šogad	esam	sākuši	do-
māt	 par	 Liepupes	 skolu,	 kurā	 ir	
daudz	brīvu,	neracionāli	izmanto-
tu	telpu.	Ir	priekšlikums	uz	turieni	
pārcelt	bibliotēku,	kas	atrodas	cie-
mata	 daudzdzīvokļu	 mājā,	 skolā	
vajadzētu	 atjaunot	 un	 paplašināt	
trenažieru	zāli.	Liepupes	skola	jā-
paplašina,	jāatjauno	un	jāpārveido	
par	 sabiedrisku	centru,	kur	vienā	
ēkā	 būtu	 izglītības	 iestādes,	 bib-
liotēka,	sporta	un	trenažieru	zāle.	
	 Darbībā	 ir	 pirmsskolas	 izglītī-
bas	iestādes	Randa	pārcelšana	uz	
Ainažu	 pamatskolu,	 pašlaik	 tiek	
skaņoti	 un	 risināti	 būvniecības	
jautājumi.
	 Plānojam	 Ainažu	 Tūrisma	
informācijas	 punktu	 pārcelt	 uz	
Ainažu	 Ugunsdzēsības	 muzeju.	
Projektēšanai	 līdzekļi	 ir	piešķirti,	
esam	 izrunājuši	 šo	 jautājumu	 ar	
brīvprātīgajiem	 ugunsdzēsējiem,	
viņu	 pamatbāzes	 mītnes	 vieta	
tagad	 būs	 Krišjāņa	 Barona	 ielas	
garāžās.	 Krišjāņa	Valdemāra	 ielā	
būtu	muzejs	un	 tūrisma	 informā-
cijas	 punkts.	 Tas	 ļaus	 efektīvāk	
izmantot	resursus	un	tūristiem,	ie-
nākot	muzejā,	būs	iespēja	apskatīt	
to	un	gūt	informāciju	par	tūrisma	
jautājumiem.	
	 Vēl	 strādājam	 pie	 Salac	grīvas	
novada	tūrisma	informācijas	cen-
tra	(TIC)	pārveides	par	aģentūru.	
Tas	 nozīmē,	 ka	 šis	 TIC	 nākot-
nē	 būs	 ne	 tikai	 kā	 informācijas	
sniedzējs,	 bet	 arī	 sadarbosies	 ar	
tūroperatoriem	un	attīstīs	makšķe-
rēšanas	tūrismu.	
	 Šīs	 plānotās	 strukturālās	 pār-
maiņas	 ļaus	 racionālāk	 izmantot	
finansējumu	un	nākotnē	dos	ietau-
pījumu,	 turklāt	 drošības,	 uguns-
dzēsības	 un	 	 piekļuves	 jautājumi	
tiks	risināti	kompleksi.
	 Nopietni	domājam	par	investo-
ru	piesaisti	novadam.	
	 Pagājušajā	 nedēļā	 Salacgrīvas	
ostas	 valdē	 pieņēmām	 lēmumu	
Kuivižu	 ostas	 teritorijā	 iznomāt	
zemi	 ēku	 komplektācijas	 rūpnī- 
cai	 –	 ražotnei,	 kas	 ražos	 un	 eks-
portēs	 ēku	 konstrukcijas.	 Šis	 ir	
reāls	projekts.	
	 Ļoti	nopietns	ir	projekts	olu	ra-
žotnes	būvniecībai	mūsu	novadā.	
Investors	ir	izrādījis	interesi	būvēt	
lielu	 kompleksu,	 kurā	 būtu	 aptu-
veni	 150	 darbavietu.	 Tā	 būtu	 ne	
tikai	vistu	 ferma,	bet	 arī	pārtikas	
produktu	 pārstrādes	 uzņēmums,	
kas	 varētu	 dot	 jaunas	 darbavie-
tas	 un	 papildiespējas	mūsu	 lauk-
saimniekiem	 (piemēram,	 tiešā	
veidā	piegādāt	savu	produkciju	–	 
barību).	 Ļoti	 cītīgi	 šobrīd	 pie	 tā	
strādājam,	esam	nosūtījuši	 inves-
toram	 daudz	 dažādu	 priekšliku-
mu.	Vai	tas	izdosies,	šobrīd	nevar	
apgalvot,	bet	mēs	darām	visu,	lai	
investors	šeit	paliktu.
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Par novadā 
notiekošo

	 Ar	krāšņu	gājienu	1.	jūlijā	sā-
kās	šīs	vasaras	Dziesmu	un	Deju	
svētki.	
	 No	 Salacgrīvas	 novada	 tajos	
piedalījās	 300	 pašdarbnieku:	
Ainažu	 kultūras	 nama	 jauktais	
koris	 Krasts,	 diriģente	 Agra	
Jankovska,	 Salacgrīvas	 kultū-
ras	 nama	 senioru	 sieviešu	 koris	
Salaca,	 diriģents	 Jānis	 Lucāns,	
Liepupes	 pagasta	 jauktais	 koris	
Pernigele,	diriģente	Arta	Zunde,	
Salacgrīvas	 kultūras	 nama	 vidē-
jās	paaudzes	deju	kolektīvs	Tin-
geltangels,	 vadītājs	 Jānis	Ērglis,	
Salacgrīvas	kultūras	nama	senio-

ru	deju	kolektīvs	Saiva,	vadītāja	
Valentīna	 Kalniņa,	 Salacgrīvas	
kultūras	nama	 jauniešu	deju	ko-
lektīvs	 Randa,	 vadītāja	 Anita	
Gīze,	 Liepupes	 tautas	 nama	 vi-
dējās	 paaudzes	 deju	 kolektīvs	
Ulubele,	 vadītājs	 Jānis	 Trezuns,	
Ainažu	 kultūras	 nama	 vidējās	
paaudzes	deju	kolektīvs	Randiņš,	
vadītāja	 Anita	 Gīze,	 Liepupes	
tautas	 nama	 jauniešu	 deju	 ko-
lektīvs	 Liepupīte,	 vadītājs	 Jānis	
Trezuns,	 Liepupes	 tautas	 nama	
sieviešu	 vokālais	 ansam	blis	
4Sound, vadītājs	Mārtiņš	Roziņš,	
Salacgrīvas	 kultūras	 nama	 pū-

tēju	 orķestris	 Enkurs,	 diriģents	
Vitālijs	Bogdanovičs,	 kapela	 Ie-
viņa,	 vadītājs	Valdis	Andersons,	
folkloras	 kopa	Cielava,	 vadītāja	
Zenta	 Mennika,	 tautas	 mūzikas	
ansamblis	 Cielavas spēlmaņi,	
vadītāja	Z.	Mennika.	
	 Paldies	kolektīvu	vadītājiem	
un	 dalībniekiem	 par	 ieguldī-
jumu	–	 laiku,	 pūlēm	un	 atbil-
dību	–	tautas	mākslas	attīstībā	
un	 Salacgrīvas	 novada	 vārda	
spodrināšanā!

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes 

priekšsēdētājs

Paldies par skaistajiem 
svētkiem!
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	 Šobrīd	 vides	 iniciatīvā	 100 darbi 
Latvijai	 pieteikti	 jau	140	darbi,	 četri	 no	 
tiem	–	Salacgrīvas	novadā:

Atpūtas vieta Salacas 
krastā

	 Līdzās	 savai	 mājvietai	 Salacas	 upes	
krastā	 salacgrīvietis	 Imants	 Dambis	 ierī-
kojis	 brīnišķīgu	 atpūtas	 vietu	 makšķernie-
kiem,	 laivotājiem	 un	 citiem	 dabas	 mīļotā-
jiem.	 Imants	 to	 iecerējis	 papildināt	 ar	 la-
penes	un	āra	kamīna	izbūvi,	turpināsies	arī	
krasta	 teritorijas	 sakopšana.	 Atpūtas	 vieta	
brīvi	pieejama	ikvienam	interesentam.

Sajūtu taka Salacgrīvas 
vidusskolā

	 Salacgrīvas	vidusskolas	1.–8.	klašu	sko-
lēni	 apvieno	 spēkus,	 lai	 skolas	 teritorijā	
ierīkotu	 īpašu	 sajūtu	 taku	āra	nodarbībām,	
sporta	stundām,	brīvā	laika	pavadīšanai	un	
veselības	 nostiprināšanai.	 Taka	 veidota	 no	
dabas	materiāliem,	līdzās	tai	atrodas	dažādi	
oriģināli	āra	trenažieri	un	pat	dubļu	vanna.	
Sajūtu	taka	publiski	pieejama	ikvienam	in-
teresentam.

Miera osta
	 Liepupes	 vidusskolas	 teritorijā	 līdzās	
sporta	laukumam	atrodas	ar	nezālēm	un	no-
kaltušām	eglēm	aizaudzis	laukums.	5.	kla-
ses	audzēkņi	nolēmuši	 šo	 teritoriju	 sakopt	
un	ierīkot	ugunskura	vietu	ar	soliņiem,	šū-
poles	un	pēdu	masāžas	labirintu.	Tajā	būs	
iespēja	pastaigāties	pa	dažādiem	dabiskiem	
klājumiem:	čiekuriem,	zāli,	oļiem,	skaidām,	
smiltīm	 un	 citiem	dabisku	materiālu	 segu-
miem.	Mācību	stundas	varēs	notikt	aizrau-
jošā	āra	vidē!

Bērnu rotaļlaukuma 
apzaļumošana 

Liepupes pagastā
	 Liepupes	vidusskolas	12.	klases	skolēni	
apņēmušies	 apzaļumot	 bērnu	 rotaļlauku-
mu	pagasta	centrā.	Lai	uzlabotu	augsni,	tiks	
uzrakta	 apstādījuma	 josla,	 kas	 ir	 aptuveni	 
2	m	plata	un	10–15	m	gara,	kā	arī	 tiks	ie-
rīkota	 puķu	 dobe	 Latvijas	 robežas	 formā.	
Maijā	 apstādījuma	 joslā	 jaunieši	 iestādīs	
dekoratīvos	krūmiņus,	bet	mēneša	beigās	–	 
pašu	izaudzētos	vasaras	ziedus,	veidojot	krā-
su	kompozīciju.
	 No	sirds	priecājamies	par	katru	pieteik-
to	darbu	un	pateicamies	par	jūsu	iedzīvotā-
ju	atsaucību!	Mēs	ticam,	ka	arī	šogad	daudzi	
čakli	un	darboties	griboši	cilvēki	īstenos	in-
teresantus	vides	projektus.	Lai	izdodas!

Dženita Katiša,
projekta vadītāja

	 Salacgrīvas	novada	pašvaldība	izsludi-
na	būvniecības	ieceres	Bocmaņa laukuma, 
Krīperu un Kalna ielas pārbūvei Salac-
grīvas pilsētā	 nodošanu	 publiskajai	 ap-
spriešanai.	Publiskās	apspriešanas	norises	 
laiks	–	līdz	16.	jūlijam.
	 Ar	 būvniecības	 ieceres	 dokumentiem	
var	iepazīties	Salacgrīvas	novada	būvval-
dē	Smilšu	 ielā	 9,	Salacgrīvā,	Salacgrīvas	
novadā,	kontaktpersona	–	 Jānis	Blūmiņš,	
tālrunis	27363311.	Arī	atsauk	smes	var	ie-
sniegt	turpat.

Ilga Tiesnese

Bocmaņa 
laukuma, 

Krīperu un Kalna 
ielas pārbūve

	 Latvijas	 Pašvaldību	 savienība	 (LPS)	
kā	 projekta	 vadošais	 partneris	 ciešā	 sa-
darbībā	ar	visām	Baltijas	 jūras	un	Rīgas	
līča	 piekrastes	 pašvaldībām	 vai	 to	 insti-
tūcijām	 –	 sadarbības	 partneriem	 –	 mai-
jā	 uzsāka	 nacionālas	 nozīmes	 projekta	
Piekrastes apsaimniekošanas praktisko 
aktivitāšu realizēšana	 īstenošanu	 (reģ.	
Nr.	 1-08/260/2018).	 Projekts	 tiek	 reali-
zēts	Latvijas	vides	un	aizsardzības	fonda	
(LVAF)	 valsts	 budžeta	 apakšprogrammā	
Vides aizsardzības projekti	 no	 1.	 mai-
ja	līdz	1.	novembrim.
	 Projekta	 mērķis	 ir	 īstenot	 jūras	 pie-
krastes	joslas	apsaimniekošanu,	nodroši-

Projekta Piekrastes apsaimniekošanas 
praktisko aktivitāšu realizēšana īstenošana 

Salacgrīvas novadā

not	 tajā	 labu	vides	kvalitāti	–	 iedzīvotā-
jiem,	atpūtniekiem,	tūristiem	kvalitatīvu,	
tīru,	 drošu	 vidi	 un	 pludmales	 pieejamī- 
bu	–	un	veicināt	bioloģiskās	daudzveidī-
bas	saglabāšanos.
	 Kopumā	 projektam	 Piekrastes ap-
saimniekošanas praktisko aktivitāšu rea-
lizēšana	 no	 LVAF	 budžeta	 Salacgrīvas	
novada	piekrastes	apsaimniekošanai	pie-
šķirti	19 628	EUR.

	 Piešķirtie	līdzekļi	tiks	izmantoti	izska-
loto	 un	 atpūtnieku	 atstāto	 atkritumu	 sa-
vākšanai	un	utilizēšanai	visā	Salacgrīvas	
novada	 pludmales	 garumā	 (55	 km),	 Sa-
lacgrīvas	 un	Ainažu	 pludmaļu	 (peldvie-
tu)	 atbrīvošanai	no	apauguma	–	 aršanai,	
frēzēšanai,	 atsevišķās	 vietās	 pļaušanai,	
izskaloto	 ūdensaugu	 savākšanai.	 Salac-
grīvas	 pludmalei	 tiks	 izgatavotas	 jaunas	
atkritumu	 urnas	 ar	 vāku.	 Projekta	 laikā	
tiks	 algots	 darbinieks,	 kurš	 veiks	 plud-
males	uzkopšanas	darbus.

Solvita Kukanovska,
Salacgrīvas novada domes 

projektu koordinatore
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	 Esam	 finišā	 par	 ilgi	 runāto	 pansionāta	
būvniecību	Ainažos.	Investori	ir	apskatīju-
ši	 iespējamās	 telpas.	Par	šo	objektu	esam	
runājuši	 jau	 pietiekami	 ilgi,	 un	 tuvākajā	
laikā	vēlamies	nonākt	pie	konkrēta	 lēmu-
ma	–	būs	vai	nebūs	šāds	pansionāts	Aina-
žos.	
	 Tuvākajā	 laikā	darbu	sāks	darba	grupa	
par	ceļa	Via Baltica	rekonstrukciju	posmā	
no	katoļu	baznīcas	līdz	Zvejnieku	parkam.	
Esam	 šajā	 darbā	 iesaistījuši	 ceļa	 speciā-
listus,	 plānotājus,	 ostas	 pārstāvjus	 un	 uz-
ņēmējus.	 Finansējums	 šiem	 darbiem	 ir	
akceptēts,	provizoriskā	summa	ir	2,8	mil-
joni	 (neskaitot	 tiltu).	 Speciālisti	 centīsies	
izstrādāt	optimālu	projekta,	jo	ilgus	gadus	
dzīvosim	tā,	kā	šobrīd	pārbūvēsim	Via Bal-
tica.	Šim	projektam	noteikti	būs	sabiedris-
kās	apspriešanas,	jo	ir	svarīgi	šoseju	pārbū-
vēt	tā,	lai	varam	šo	ceļa	posmu	maksimāli	
izmantot	pilsētas	infrastruktūras	attīstībai.	
	 Šobrīd	novadā	 īstenojam	daudzus	pro-
jektus.	Saplānotie	darbi	rit	Ainažos,	Liep-
upē	un	Salacgrīvā.	
	 Ir	 izstrādāts	Salacgrīvas	kultūras	nama	
apkārtnes	labiekārtojuma	projekts.	To	īste-
nojot,	atjaunos	āra	terasi	un	ieeju	kultūras	
namā.	Nākamajos	Salacgrīvas	vidusskolas	
izlaidumos	 fotografēšanās	 notiks	 jau	 uz	
jaunās	terases.	
	 Beidzot	iekustējušies	ES	finansētie	pro-
jekti	uzņēmējdarbības	atbalstam.	19.	jūlijā	
atvērsim	 finanšu	 piedāvājumus	 Transpor-
ta	 ielas	 rekonstrukcijai	 Salacgrīvā.	 Darbi	
sākies	 šogad.	 Šis	 bija	 ārkārtīgi	 smags	 un	
grūts	projekts,	kurā	ieķērāmies	kā	buldogi	
un	nelaidāmies	vaļā.	Par	 šī	projekta	saga-
tavošanu	liels	paldies	domes	speciālistiem,	
kuri	 pie	 tā	 strādāja.	Daudzas	 pašvaldības,	
saprotot,	cik	šie	projekti	ir	smagi,	no	tiem	
atteicās.	Negribu	neko	solīt,	bet	iespējams,	
ka	mums	 tādējādi	 būs	 iespēja	 realizēt	 arī	
trešo	projektu	–	Ķēniņa	ielas	rekonstrukci-
ju.	Būvdarbi	Sēņu	ielā	sāksies	jūlija	beigās.	
	 Runājot	 par	 lauku	 ceļiem,	 esam	 saņē-
muši	 visas	 nepieciešamās	 atļaujas	 un	 sa-
skaņojumus,	 lai	pēc	 līgumu	parakstīšanas	
sāktu	 lauku	 ceļu	 rekonstrukcijas	 darbus.	
Tie	notiks	ceļos	Punči–Zālītes,	Zītaru	ielas	
sākums–Atvases,	Gulbīši–Liepupes	muiža	
un	Lielajā	Zītaru	ielā.	
	 Ainažnieki	droši	vien	ir	pamanījuši,	ka	
kultūras	namā	notiek	remontdarbi	un	ēkas	
fasāde	 iegūst	 jaunu	 izskatu.	 Šobrīd	 ap-
sveram	iespējas	Ainažu	kultūras	namā	un	
Tūjas	zinību	centrā	izveidot	jaunu	apkures	
veidu	–	ar	gāzi.	Kārtīga	analīze	liecina,	ka	
tas	varētu	būt	visefektīvākais,	jo	prasa	vis-
mazākās	infrastruktūras	izbūves,	vismazāk	
cilvēkresursu	pēc	tam	apkalpošanā,	turklāt	
gāzes	apkure	ir	droša.	
	 SIA	Co Alco	šobrīd	plāno	būvēt	vēl	vie-
nu	veikalu	Ainažos.	Pašvaldība	 tam	izno-
mājusi	zemi.	
	 Akceptēts	novada	domes	ēkas	siltināša-
nas	projekts.	Lai	paaugstinātu	energoefek-
tivitāti	un	mazinātu	izdevumus	par	apkuri,	
līdz	šim	esam	jau	nosiltinājuši	Salacgrīvas	
vidusskolu	 un	 tagad	 –	 Ainažu	 kultūras	
namu.	

	 Konstatēts,	ka	ir	problēmas	ar	Liepupes	
vidusskolas	 jumtu,	 un	 deputāti	 piešķīra	
prāvu	finansējumu,	lai	visai	skolas	ēkai	no-
siltinātu	un	nomainītu	 jumtu.	Tas	noteikti	
uzlabos	 apstākļus	 sporta	 zālē,	 būs	 siltāk.	
Skolā	 jāsakārto	 arī	 apkures	 sistēma.	 Šie	
darbi	noteikti	ir	ieguldījums	nākotnē.	
	 Tuvojas	 noslēgumam	zvejas	 piestātnes	
izbūve	 Salacgrīvas	 ostā,	 ir	 izstrādāts	 teh-
niskais	 projekts	 ostas	 jahtu	 servisa	 ēkai.	
Tajā	 atradīsies	 ostas	 pārvalde	 un	 viss	 ne-
pieciešamais	jahtotājiem,	airētājiem,	burā-
tājiem.	
	 Notiek	 Bocmaņa	 laukuma,	 Krīperu	 un	
Kalna	 ielas	 pārbūves	 sabiedriskā	 apsprie-
šana.	 Top	 arī	 projekts	 promenādes	 būvei	
no	jau	esošās	līdz	tā	saucamajai	caurlaides	
ēkai	 jeb	 sūkņu	 mājai.	Arī	 Jahtu	 laukumu	
pilnībā	sakārtosim.	Lielākais	ieguvums	būs	
sakārtota	vide.	Būsim	nonākuši	pie	skaid-
rības,	 kāda	 izskatās	 pilsētas	 centrālā	 daļa.	
Nākamajā	gādā	būvniecības	 laikā	būs	da-
žas	problēmas	ar	svētku	norisēm	Jahtu	lau-
kumā,	bet	šie	nav	projekti,	ko	varam	ieplā-
not	rudenī	vai	pavasarī	un	paveikt	īsā	laikā.	
	 Tuvākajā	 laikā	 noslēgsim	 līgumu	 par	
pārejas	 no	 skolas	 uz	 Zvejnieku	 parku	 (to	
parasti	 izmanto	 1.	 septembrī	 un	 lielajos	
svētkos)	atjaunošanu.	
	 Esmu	 parakstījis	 līgumu	 par	 operatīvā	
transporta	nobrauktuves	izbūvi	Vitrupē.	Šis	
projekts	paredz	operatīvu	ugunsdzēsības	un	
glābšanas	 dienesta	 laivu	 nokļūšanu	 ūdenī	
glābšanas	darbu	veikšanai.	Šādas	nobrauk-
tuves	veido	visā	Latvijas	piekrastē.	
	 Grūti	mums	iet	ar	auto	stāvlaukuma	iz-
veidi	pie	Liepupes	skolas.	Atkal	esam	at-
griezušies	pie	projektēšanas,	bet	to	noteikti	
izdarīsim.	
	 Ainažu	 stadionā	 atjaunos	 skrejceļus	 ar	
tenisīta	 segumu.	 Ir	 parakstīts	 līgums	 par	
laipas	izbūvi	pie	Ainažu	mola	un	izbūvēts	
veloceliņš	pa	vecā	Ainažu	dzelzceļa	līniju.	
Krišjāņa	Valdemāra	ielā	atjaunots	ielas	se-
gums	un	tuvākajā	laikā	izbūvēs	trotuāru.
	 Beidzot	esam	saņēmuši	finansējumu	(ne-
pilnus	20	000	eiro)	pludmales	uzturēšanai.	
Latvijas	 Pašvaldību	 savienības	 Piekrastes	
pašvaldību	apvienība	pie	tā	strādājusi	ilgus	
gadus,	lai	varētu	uzturēt	kārtību	pludmalēs.	
Tagad	 tās	 nodotas	 pašvaldību	 valdījumā.	
Šobrīd	uz	diviem	gadiem	saņemts	finansē-
jums	pludmaļu	uzturēšanai	un	uzkopšanai.	
Pašvaldība	 uzstādījusi	 papildu	 atkritumu	
urnas,	 ir	nolīgts	cilvēks,	kurš	pieskatīs	 šīs	
pludmales	un	peldvietas.	Peldvietās	izcirtīs	
krūmus	un	veiks	arī	smilšu	kultivāciju.	
	 Zvejnieku	parkā	jau	pavisam	drīz	nodos	
ekspluatācijā	izbūvētos	celiņus	un	ap	veco	
stadionu	 ierīkoto	skrituļotāju	ceļu.	Šobrīd	
parakstīts	arī	kopējais	līgums	par	finansē-
juma	piešķīrumu	Zvejnieku	parka	estrādes	
rekonstrukcijai.	 Nākamajā	 gadā	 šie	 darbi	
varētu	 sākties.	 Īstenojot	 šo	 projektu,	 tiks	
mainīts	soliņu	 izvietojums	atbilstoši	mūs-
dienu	prasībām.	
	 Ir	 noslēdzies	 projekts	 par	 ielu	 apgais-
mojumu	saule vējš vairākās	vietās	novadā.
	 Strādājam	pie	veloceliņu	tīkla	izveides.	
Piekrastes	pašvaldības	vēlas	panākt,	lai	ve-
loceliņš	EV	13	tiek	atzīts	par	nacionālas	no-
zīmes	infrastruktūras	objektu,	jo	tas	iet	gar	

visu	Latvijas	 piekrasti.	 Ja	 tā	 būs,	 varēsim	
startēt	ES	 tūrisma	un	 transporta	komisijas	
projektos	un	tieši	no	Eiropas	saņemt	finan-
sējumu,	lai	attīstītu	šo	posmu.	Šis	ir	svarīgs	
nākotnes	darbs,	bet	jāstrādā	jau	šodien.
	 Lai	samazinātu	 lietus	ūdens	un	grunts-
ūdens	 infiltrāciju	 kanalizācijas	 sistēmās,	
Salacgrīvā	 tiek	 īstenots	 nopietns	 meli-
oratīvo	 sistēmu	 sakārtošanas	 projekts.	Ar	 
AS	Brīvais vilnis	noslēgta	vienošanās	par	
attīrīšanas	iekārtu	pārņemšanu	–	tās	nodos	
SIA	Salacgrīvas ūdens	 pārziņā.	Tas	nozī-
mē,	ka	Brīvais vilnis	 nākotnē	nenodarbo-
sies	 ar	 ūdens	 attīrīšanu.	 Manuprāt,	 tas	 ir	
pareizi	un	racionāli.	Šis	projekts	dos	mums	
iespēju	noturēt	pieņemamu	tarifu	kopumā	
visā	novadā.	
	 Drīzumā	 sāksies	 ūdenssaimniecības	
projekta	Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Salacgrīvas pilsētā	3.	kārtas	būv-
niecības	darbi.	Tas	nozīmē	ne	 tikai	ūdens	
un	kanalizācijas	sistēmas	sakārtošanu,	bet	
arī	esošā	ceļa	seguma	atjaunošanu	daudzās	
vietās.	
	 Ilgi	un	daudz	diskutētais	jautājums	par	
daudzfunkcionālā	 sporta	 kompleksa-ba-
seina	būvniecību	Salacgrīvā	risinās.	Esmu	
pārliecināts,	 ka	mums	 jāizveido	 viens	 no	
labākajiem	peldbaseiniem	reģionā.	Es	ne-
runāju	 par	 dārgāko,	 bet	 kvalitatīvāko	 un	
pārdomātāko.	Šobrīd	strādājam	ļoti	 inten-
sīvi.	Līgums	ir	noslēgts	par	biznesa	plāna,	
tehniski	 ekonomiskā	 pamatojuma	 izstrādi	
un	konsultācijām.	26.	jūlijā	Salacgrīvā	būs	
Holandes	 pārstāvji	 jau	 ar	 plāna	 uzmetu-
miem	un	ļoti	konkrētiem	aprēķiniem.	Šo-
brīd	 saņemam	 ļoti	 daudz	 jautājumu.	 Uz	
baseinu	 no	 skolas	 ir	 plānota	 pāreja,	 kurā	
būs	 skrejceļi,	 lai	 vieglatlēti	 varētu	 trenē-
ties.	Plānojam	būvēt	ne	tikai	peldbaseinu,	
bet	 drīzāk	 daudzfunkcionālu	 sporta	 kom-
pleksu	 ar	 trenažieru	 un	 atpūtas	 zālēm	 un	
skrejceļu	vieglatlētiem.	Galvenā	ieeja	būs	
no	Zvejnieku	parka	puses.	Šobrīd	vēl	dis-
kutējam	par	kompleksa	institucionālo	pār-
valdību.	Mēs	liekam	akcentu	uz	Holandes	
konsultantiem,	 kuriem	 ir	 milzīga	 piere- 
dze,	–	šajā	valstī	baseinu	ir	daudz.	
	 Uz	jautājumu	par	AS	Brīvais vilnis dar-
bu	 atbildēt	 var	 pats	 komersants,	 bet	 tas,	
ko	uzņēmums	šobrīd	cenšas	paveikt,	nāks	
par	labu	mūsu	pilsētai,	novadam	un	uzņē-
mumam.	Ja	īstenosies	viņu	plāni,	situācija	
noteikti	 uzlabosies.	 Neko	 vairāk	 komen-
tēt	 negribu,	 jo	 neviens	 uzņēmējs	 nevēlas,	
ka	viņa	plānus	 izstāsta	kāds	no	malas.	 Ja	
cilvēki	 atnāk	 uz	 pašvaldību	 un	 vēsta	 par	
savām	problēmām,	idejām	vai	projektiem,	
mums	jāievēro	konfidencialitāte.	Citādi	jau	
neviens	uzņēmējs	nenāks	uz	pašvaldību,	ja	
mēs	visu	runāto	tūlīt	stāstīsim	tālāk.
	 Runājot	par	Krasta	 ielā	nodegušo	 šķū-
nīti,	 jāteic,	 ka	 tas	 nebija	 bīstams,	 notika	
ļaunprātīga	dedzināšana.	Nevienam	nebija	
tiesību	 objektā	 ienākt.	 Šī	 vieta	 ir	 daļa	 no	
nākotnē	 plānotās	 mākslas	 skolas	 teritori-
jas.	Šajā	šķūnī	plānota	mākslinieku	darbnī-
ca	ar	terasi	un	brīnišķīgu	skatu	uz	upi.	Tāds	
ir	plāns,	bet	pateikt,	kad	to	realizēs,	neva-
ru.	Pašvaldība	nav	plānojusi	šo	objektu,	šo	
vietu	pārdot.	Tas	domāts	kvalitatīvas	vides	
izkopšanai	jauniešu	talantu	attīstībai.

Par novadā notiekošo
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	 29.	 jūnijā	 noslēgta	 vienošanās	 par	 Ei-
ropas	Reģionālās	 attīstības	 fonda	 (ERAF)	
līdzfinansēta	projekta	Saviļņojošā Vidzeme 
īstenošanu.	Tā	 laikā	 četras	Vidzemes	paš-
valdības	veidos	 infrastruktūru	aktīvai	kul-
tūras	dzīvei	un	kultūras	un	dabas	tūrismam.	
Vienošanos	ar	Centrālo	finanšu	un	līgumu	
aģentūru	 parakstīja	 projekta	 iesniedzēja	 –	
Carnikavas	 novada	 dome.	 Tās	 sadarbības	
partneri	 projektā	 ir	 Limbažu	 novada	 paš-
valdība,	Salacgrīvas	un	Saulkrastu	novada	
dome.
	 Carnikavā	 paredzēts	 paplašināt	 novad-
pētniecības	 centru,	 izbūvējot	 jaunu	 tradi-
cionālo	ēku,	klēti,	 tā	 iegūstot	vietu	 jaunas	
ekspozīcijas	izveidei.	Savukārt	Carnikavas	
muižas	 parkā	 tiks	 būvēta	 jauna	 brīvdabas	
estrāde,	 kas	 ļaus	 ar	 lielāku	 vērienu	 rīkot	
tradicionālos	Nēģu	svētkus	un	citus	nova-
da	 kultūras	 pasākumus.	 Kopumā	 attīstot	
vēsturiskā	piekrastes	ciema	 infrastruktūru,	
Carnikavā	 tiks	 izveidots	 vienots	 kultūrtū-
risma	maršruts.
	 Lai	 atjaunotu	 Saulkrastu	 estrādes	 sarī-
kojumu	tradīcijas	–	deju	vakarus,	ārvalstu	
viesu	 koncertus,	 Līgo	 svētku	 svinības	 –,	
kā	 arī	 rīkotu	 jaunus	 kultūras	 notikumus,	
Saulkrastu	 novada	 dome	pārbūvēs	Neibā-
des	parka	estrādi,	izveidojot	tai	jumtu,	uz-
labojot	skaņas	kvalitāti	un	nodrošinot	vides	
pieejamību,	kā	arī	skatuves	māksliniekiem	
piemērotas	aizskatuves	telpas.
	 Estrādes	attīstība	plānota	arī	Salacgrīvas	
novadā.	 Zvejnieku	 kolhoza	 Brīvais vilnis 
izveidotajā	kultūras,	sporta	un	atpūtas	kom-
pleksā	Zvejnieku parks	1967.	gadā	uzceltā	
estrāde	 ir	 viena	 no	 lielākajām	 un	 apmek-
lētākajām	 brīvdabas	 estrādēm	 Vidzemes	

Ar ES fondu atbalstu attīstīs kultūras 
tūrismu Vidzemes piejūrā

Estrāde 
gaida savu 

atjaunošanu

piekrastē.	 Projektā	 paredzēts	 pārbūvēt	 un	
modernizēt	pašu	estrādi,	kā	arī	 labiekārtot	
tās	apkārtni	un	uzlabot	vides	pieejamību.
	 Lauču	dižakmeni	ik	gadu	apmeklē	aptu-
veni	50	000	 tūristu,	 tomēr	 šim	dabas	pie-
mineklim	trūkst	infrastruktūras.	Tāpēc	pro-
jektā	paredzēts	izveidot	izglītojošu	taku	no	
Vārzu	 peldvietas	 līdz	 dižakmenim,	 plud-
malē	 izveidot	 sauļošanās,	 aktīvās	 atpūtas	
un	bērnu	zonas,	parūpēties	par	drošības	in-
frastruktūru	un	veikt	 citus	 labiekārtošanas	
darbus.
	 Projekts	 Vidzemes piekrastes kultūras 
un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma 
pakalpojumu izveidē un attīstībā – «Sa-
viļņojošā Vidzeme»	 ir	 viens	 no	 kopumā	 
10	kultūras	un	dabas	mantojuma	 saglabā-
šanai	un	attīstībai	veltītiem	projektiem,	kas	
pēc	Kultūras	ministrijas	organizētas	projek-

tu	 ideju	 priekšatlases	 ir	 saņēmuši	 iespēju	
pieteikties	ERAF	līdzfinansējumam.
	 Projekts	 tiks	 īstenots	 Kultūras	 minis-
trijas	 pārziņā	 esošā	 ERAF	 līdzfinansētā	 
5.5.1.	 specifiskā	 atbalsta	 mērķa	 Saglabāt, 
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras 
un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to 
saistītos pakalpojumus	 labā.	Kopējās	pro-
jekta	 izmaksas	 –	 4	 793	 022,33	 eiro,	 t.sk.	
ERAF	 finansējums	 –	 2	 381	 180	 eiro,	 sa-
vukārt	 nacionālais	 publiskais	 finansējums	 
602	194,13	eiro	(t.sk.	valsts	budžeta	dotāci-
ja	pašvaldībām	92	186,28	eiro	un	pašvaldī-
bu	finansējums	355	319,85	eiro).

Inita Kabanova,
Kultūras ministrijas 

Sabiedrisko attiecību nodaļas referente
E-pasts	Inita.Kabanova@km.gov.lv 

Tālr.	(+371)	67330254

 Šīs	 iniciatīvas	 pirmsākumi meklējami	
pirms	septiņiem	gadiem,	kad	Vides	izglī-
tības	 fonds	 (VIF)	uzsāka	kampaņu	Mana 
jūra.	Kampaņas	laikā,	dodoties	Zaļajā ek-
spedīcijā,	tika	noieti	500	km	jeb	visa	Lat-
vijas	piekraste	no	Lietuvas	 līdz	 Igaunijas	
robežai.	Kopš	2011.	gada	Zaļā ekspedīcija 
notiek	 katru	 gadu,	 tā	 ilgst	 vienu	mēnesi.	
Tās	 laikā	 papildus	 gājienam	 ekspedīcijas	
dalībnieki	 veic	 atkritumu	 monitoringu.	
Ekspedīcijā	 tradicionāli	 aicinām	 piedalī-
ties	gan	vietējos	iedzīvotājus,	gan	studen-
tus,	gan	citus	interesentus.	Lai	ekspedīcija	
būtu	 izglītojoša,	 iesaistām	 dažādus	 vides	
ekspertus,	kuri	zaļo	nodarbību	laikā	dalīb-
niekus	iepazīstina	ar	piekrastes	dabas	vēr-
tībām	un	aktuālākajām	vides	problēmām.	
	 Jau	kopš	pirmā	kampaņas	norises	gada	
ekspedīcijas	 laikā	veiktais	atkritumu	mo-
nitorings	tiek	veikts	saskaņā	ar	ANO	Vides	
programmas	izstrādātu	metodoloģiju.	Mo-
nitoringa	laikā	konkrētos	100	m	garos	pie-
krastes	laukumos	līdz	pirmajai	veģetācijai	
tiek	savākti	un	reģistrēti	visi	atkritumi,	uz-
skaitīti	to	veidi.	Visā	Latvijas	piekrastē	ir	
40	šādu	monitoringa	laukumu.	Monitorin-
ga	mērķis	 ir	apkopot	un	pēc	tam	analizēt	
iegūtos	datus,	 citiem	vārdiem	–	 izmantot	
tos	 pētnieciskiem	 un	 statistiskiem	 nolū-
kiem,	lai	apzinātu,	no	kurienes,	kā	un	kāda	
veida	atkritumi	nonāk	piekrastē.	
	 Tā	kā	šogad	būs	jau	septītais	gads,	kopš	
apkopojam	 un	 analizējam	 iegūtos	 datus,	
Manas jūras	komandai	ir	pamats	apgalvot,	
ka	atkritumi	piekrastē	 ir	nopietna	problē-
ma.	Dati	ļauj	ar	pārliecību	teikt,	ka	diem-
žēl	plastmasas	atkritumu	īpatsvars	ar	katru	
gadu	palielinās.	
 Piekrastes tīrrade ir	VIF	un	kampaņas	

Mana jūra	organizatoru	kopīga	iniciatīva,	
tā	ir	vēlme	īstenot	sapni	par	tīru	piekrasti,	
turklāt	šī	sapņa	īstenošanā	iesaistīt	pēc	ie-
spējas	plašāku	sabiedrību.
 Piekrastes tīrrade notiks	katru	septem-
bra	 sestdienu	ciešā	 sadarbībā	ar	vietējām	
pašvaldībām,	 ekoskolām,	 iniciatīvas	 sa-
darbības	partneriem	un	ikvienu,	kuram	rūp	
tīra	piekraste.	
l	 1.	 septembris	–	Rucavas,	Nīcas,	Gro-
biņas,	Pāvilostas	novads	un	Liepājas	pil-
sēta;
l	 8.	septembris	–	Ventspils	pilsēta	un	no-
vads;
l	 15.	 septembris	 –	 Dundagas,	 Rojas,	
Mērsraga	un	Salacgrīvas	novads;
l	 22.	septembris	–	Engures,	Carnikavas,	
Limbažu	un	Saulkrastu	novads;
l	 29.	septembris	–	Rīga,	Jūrmala.
	 Mūsu	 vēlme	 ir	 sakopt	 visu	 Latvijas	
piekrasti.	Tāpēc	esam	to	sadalījuši	īsākos	
posmos,	katrs	no	tiem	vidēji	ir	3,5	km	garš.	
Elektroniski	reģistrējoties	www.tirrade.lv,	
katram	jau	šobrīd	ir	iespēja	izvēlēties,	tieši	
kuru	posmu	viņš	vēlas	sakopt.
	 Visos	novados	kopšanas	darbi	ritēs	pēc	
vienota	plāna.	Reģistrējoties	konkrētajam	
posmam,	Tīrrades	dalībnieks	uzzinās,	kur	
sākas	viņa	izvēlētais	sakopšanas	posms	un	
kurā	datumā	 tajā	notiks	darbi.	Noteiktajā	
datumā	plkst.	10	jāierodas	izvēlētajā	vietā,	
kur	 pasākuma	 dalībniekus	 sagaidīs	 kāds	
no Piekrastes tīrrades	 posmu	 koordina-
toriem.	 Koordinators	 ikvienam	 izsniegs	
maisus	un	cimdus,	instruēs	par	drošību	un	
sakopšanas	darbu	plānu.
	 Katram	 Piekrastes tīrrades dalībnie-
kam	tiks	piešķirti	divi	dažādu	krāsu	maisi,	
viens	no	 tiem	domāts	plastmasas	atkritu-

miem,	otrs	–	visiem	pārējiem.	Saskaņā	ar	
mūsu	datiem,	plastmasas	īpatsvars	ar	katru	
gadu	palielinās.	Piekrastes tīrradei	noslē-
dzoties,	varēsim	uzzināt,	cik	visas	piekras-
tes	 garumā	 savākti	 plastmasas	 atkritumi	
attiecībā	pret	kopējo	atkritumu	daudzumu.	
Sadarbībā	ar	AS	BAO	būs	iespēja	bīstamos	
atkritumus	nodalīt	no	pārējiem,	novietojot	
tos	atsevišķos	konteineros.	
	 Esam	 plānojuši,	 ka	 sakopšanas	 darbi	
notiks	no	plkst.	10	līdz	14,	savukārt	no	14	
sadarbībā	ar	piejūras	pašvaldībām	sāksies	
atkritumu	izvešana	no	piekrastes.	
	 Sadarbībā	 ar	Valsts	Vides	 dienestu	 un	
aplikāciju	Vides SOS	jau	kampaņas	Mana 
jūra	laikā,	kas	šogad	notiks	visu	jūliju,	re-
ģistrēsim	visus	lielgabarīta	atkritumus	–	ar	
cerību,	ka	līdz	septembrim	tie	no	piekras-
tes	tiks	izvesti.
	 Pēc	 Piekrastes tīrrades	 dalīsimies	 ar	
apkopoto	 informācija	par	kopējo	 savākto	

atkritumu	daudzumu,	kā	arī	varēsim	sniegt	
datus	par	savāktajiem	plastmasas	un	bīsta-
majiem	atkritumiem.
	 TĪRA	JŪRA	VIENO!
	 Vairāk	informācijas	–	www.manajura.lv,	
www.tirrade.lv.

Sanita Rībena,
«Piekrastes tīrrades»

sabiedrisko attiecību speciāliste,
tālr. 29107362

Ilze Grēvele, 
«Piekrastes tīrrades» koordinatore,

tālr.	28353691

*	Iniciatīvas	nosaukums	Piekrastes 
tīrrade	ietver	vārdu,	kas	ticis	radīts	īpaši	
šim	pasākumam.	Tīrrade	ir	saliktenis,	ko	
veido	vārdi	tīrs	un	radīt.	Tādējādi	inicia-
tīvas	autori	vēlas	uzsvērt,	ka	tos	vieno	un	
iedvesmo	ideja	par	tīras	vides	radīšanu,	
vīzija	par	tīru	un	sakoptu	piekrasti.

Piekrastes tīrrade*

Paziņojums par detālplānojuma Pelmas, Ainaži, Salacgrīvas novads, 
apstiprināšanu galīgā redakcijā

 Salacgrīvas novada dome sēdē 20. jūnija pieņēmusi lēmumu Nr. 195 (protokols Nr. 7; 2.§) Par detālplānojuma 1.0 redakcijas zemes vienībai Pelmas, Ainaži, Salacgrīvas no-
vads, (kad. apz. 6605 001 0096) apstiprināšanu galīgā redakcijā.
 Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Teritorijas plānošana un Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv 
sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.

	 Tūjas	bibliotēkā	 jau	otro	vasaru	sko-
lēnu	 brīvlaikos	 notiek	 rotaļīga	 un	 rado-
ša	 svešvalodu	 apguves	 spēle	 bērniem.	
Iepriekšējā	 gadā	 mācījāmies	 sarunāties	
vāciski,	 šogad,	uzklausot	bērnu	vēlmes,	
apgūsim	 angļu	 valodu.	 Valodas	 spēles	
ierosinātāja	un	arī	vadītāja	ir	tūjiete	(va-
sarās),	kā	pati	 saka	–	 ilggadēja	skolotā-
ja	 maziem	 un	 lieliem,	 Vieda	 Skultāne.	
Pasaulē	pazīstama	 latviešu	 antropoloģe,	
Bristoles	 Universitātes	 emeritētā	 profe-
sore	un	Latvijas	Universitātes	Filozofijas	
un	 socioloģijas	 institūta	 vadošā	 pētnie-
ce.	Arī	mācību	materiāli	ir	atceļojuši	no	
Bristoles,	 ko	 profesore	 dāvina	 biblio-
tēkai,	 tieši	 mazajiem	 lasītājiem.	 Tās	 ir	
skaistas,	ilustrētas	ārzemju	autoru	bērnu	
grāmatas,	pēc	kurām	gan	 rotaļīgā	veidā	
viegli	 apgūt	 valodu,	 gan	 arī	 iemācīties	
raiti	 lasīt.	Vērtīgi,	 ka	 dāvinājumā	 ir	 arī	
16	 grāmatas	 no	 bērnu	 klasikas	 plaukta	
ar	jau	zināmiem	autoriem	(Dž.	Londonu,	 
Č.	Dikensu,	R.	Kiplingu,	D.	Defo	 u.c.)	
un	grāmatu	varoņiem	–	Pīteru	Penu,	Ro-
binsonu	Kruzo,	Robinu	Hudu	utt.	
	 Grāmatas	 lieti	noderēs	mūsu	valodas	
spēlē	un	būs	vērtīgs	papildinājums	Tūjas	
bibliotēkas	 bērnu	 literatūras	 krājumam.	
Izsaku	 lielu	pateicību	bibliotēkas	un	 tās	
lasītāju	vārdā	profesorei	V.	Skultānei	par	
vērtīgo	 un	 dāsno	 dāvinājumu.	Nodarbī-
bas	 notiks	 jūlija	 un	 augusta	 ceturtdienu	
rītos	11.00	Tūjas	bibliotēkā.	

Zeltīte Millere,
Tūjas bibliotēkas vadītāja

Mācīsimies 
svešvalodas 

kā rotaļu

mailto:Inita.Kabanova@km.gov.lv
http://www.tirrade.lv
http://www.manajura.lv
http://www.tirrade.lv
http://www.salacgriva.lv
http://www.geolatvija.lv/
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	 Salacgrīvas	 novadā	 viesojās	 optimis-
tiskais	ārsts	profesors	Anatolijs	Danilāns.	
Dienas	 pirmajā	 pusē	 viņš	 uzrunāja	Tūjas	
iedzīvotājus,	pēcpusdienā	salacgrīviešus.
	 Kā	dzīvot	veselam	un	kā	saglabāt	dzī-
vesprieku,	interesē	ikvienam.	Lai	gan	par	
šīm	lietām	daudz	rakstīts	grāmatās,	preses	
izdevumos,	kā	 arī	 pārraidīts	 televīzijā	un	
radio,	dzirdēt	 to	no	paša	profesora	 ir	kas	
cits.	Secinājums	–	viss	sarežģītais	ir	pavi-
sam	 vienkāršs,	 tikai	 nepieciešama	 apņē-
mība	un	gribasspēks!
	 Profesors	ar	veselīgu	humora	devu	 iz-
skaidroja	klātesošajiem	saprotamā	valodā	
pat	 vissarežģītākās	 lietas.	 Tikšanās	 moto	
bija	viņa	 tēze	–	dzīvosim	 tā,	 lai	 tad,	 kad	
mēs	nomirsim,	pat	kapracis	 raudātu!	Pir-
mā	trīsdaļīgā	patiesību	aksioma	bija	šāda:	
Māte	daba	mums	dāvājusi	neparasti	 iztu-
rīgus	gremošanas	orgānus	(arī	bērniem!);	
tikai	 retos	 gadījumos	 ēdiens	 spēj	 izraisīt	
smagus	 šo	 orgānu	 bojājumus,	 un	 cilvēki	
lielākoties	rupji	kļūdās,	pieļaudami	domu,	
ka	 gremošanas	 trakta	 slimību	 rosinātājs	
ir	 aplami	 izvēlēts	 ēdiens.	 Nemeklējiet	
ēdienā	 indi!	 Otrā	 aksioma	 –	 nevienam	
uztura	 produktam	 nepiemīt	 fantastiskas	
dziedēšanas	spējas.	A.	Danilāns	pastāstīja	
par	 pētījumu,	 kas	 noteica	 bēta	 karotīna,	 
A,	C,	E	vitamīna	un	 selēna	 lietošana	 sa-
līdzinājumā	 ar	 placebo	 vai	 antioksidantu	
un	vitamīnu	nelietošanu.	Pētījumā	iekļauti	
232	 606	 pacienti.	 Rezultātā	 noskaidrots,	
ka	C	vitamīns	un	selēns	mirstību	neietek-
mē,	bet	bēta	karotīns,	A	un	E	vitamīns	pa-
lielina	mirstību!	Hmm…	Bet	kur	tad	ir	tā	
pareizā	formula?
	 Izrādās,	ka	 ir	 tāds	osteokalcīns	–	 īpaša	
olbaltumviela	 mūsu	 kaulos,	 kas	 darbojas	
kā	talantīgs	ārsts.	Osteokalcīns	no	kauliem	
nokļūst	asinsritē,	izplatās	pa	visu	organis-

Profesors Anatolijs Danilāns 
viesojās Salacgrīvas novadā

Profesors 
Anatolijs 
Danilāns 
tikšanās 

reizē

mu	un	ārstē	cukura	diabētu,	sirds	un	asins-
vadu	 slimības,	 pasargā	 no	 vēža	 un	 rada	
laimes	 hormonus.	Kur	 to	 dabūt,	 ja	 aptie-
kās	tas	nav	nopērkams?	Dakteris	Danilāns	
mums	atklāja	–	osteokalcīns	veidojas	tad,	
ja	kauls	tiek	stiepts,	locīts,	tricināts.	Katrs	
pats	 varam	 to	 sintezēt.	 Profesors	 uzsvē-
ra:	 – Mēs esam dzimuši, lai skrietu, mēs 
esam dzimuši tāpēc, ka skrienam. Mēs visi 
esam skrienošie cilvēki. Varbūt visas mūsu 
problēmas – vardarbība, liekais svars, 
slimības, depresija un nepārvaramā al-
katība – sākas tad, kad pārstājam dzīvot 
kā skrienošie cilvēki. Ja apspiežam savu 
dabu, tā izlauzīsies kādā citā – neglītā- 
kā – veidā.
	 Otra	 ļoti	 svarīga	 lieta,	 ko	 sarunbiedrs	
vairākkārt	 uzsvēra,	 ir	D	 vitamīns.	Tas	 ne	

vien	stiprina	kaulus,	bet	pasargā	no	cukura	
diabēta,	stiprina	sirdi	un	asinsvadus,	pasar-
gā	 no	 vēža.	Noslēgumā	 profesors	A.	Da-
nilāns	atgādināja:	–	Lai kapracis mūsu bē-
rēs raudātu, nekas īpašs nav jādara. Lieti 
noder pareizs un pilnvērtīgs uzturs, fiziskā 
aktivitāte, saules gaisma, medikamentu 
aizstāšana ar dzīvesveida pārmaiņu, sir-
snīgs smaids un labs garastāvoklis!
	 Pateicamies	 profesoram	 par	 vērtīgiem	
padomiem	un	smieklu	devu	visa	pasāku-
ma	 laikā.	 Novēlam	 viņam	 saglabāt	 opti-
mismu	 un	 turpināt	 dalīties	 šajās	 vērtībās	
ar	 mums!	 Vesels	 un	 laimīgs	 Salacgrīvas	
novada	iedzīvotājs	ir	liela	vērtība!

Diāna REIDE,
Salacgrīvas novada bibliotēkas vadītājas 

vietniece

 22.	 jūnijā	 Zvejnieku	 parka	 estrādē	 ar	
teatralizētu	 koncertuzvedumu	Emīla ne-
darbi 2018. gada Jāņos	 ielīgojām	 svēt-
kus.	 Lietus	 nebija	 šķērslis,	 lai	 izspēlētu	
un	 izdzīvotu	dažādas	epizodes	no	Emīla	
nedarbiem.	 Visvairāk	 no	 visiem	 dabūja	
ciest	 Emīla	 tēvs	Antons,	 kuru	 atveidoja	
Jānis	Vīksna.	Viņam	 kājas	 īkšķī	 ieķērās	
gan	vēzis,	gan	žurku	slazds.	Arī	spērienu	
no	zirga	saņēma	tieši	viņš.	Mammai	Al-
mai,	kuru	atveidoja	Ilze	Eltamma,	Emīls	
ir	mazs, jauks puisēns, kuru viņa mīl tādu 
kāds viņš ir.	Pavisam	negribot,	dažos	ne-
darbos	 iepinās	Alfrēds	–	Ernests	Kupčs.	

Arī	 Līna	 –	 Kristīne	 Staškuna	 –	 dabūja	
ciest	no	Emīla	stiķiem.	Māsa	Ida,	kuru	at-
veidoja	Matilde	Vilkaule,	gan	vairāk	attu-
rējās	no	nedarbiem,	bet	klāt	bija	visur.	Un	
kā	uzvedumā	teica	pats	Emīls	–	Adrians	
Ginters	 –,	 tas nav galīgi nekas!.	 Petrela	
kundzes	veidolā	lieliski	iejutās	Valda	Lo-
gina,	Kreisas	Maijas	 tēlā	 iedzīvojās	 Ilga	
Tiesnese,	Jokes	tēlu	atdzīvināja	Gints	Vi-
lims	un	ar	karamelēm	dalījās	Vārnu	māju	
saimnieks	 Jānis	 Kalniņš.	 Vislabāk	 aiz	
komandantes	tēla	paslēpās	Ligita	Dambe	
un	nevienam	vien	skatītājam	siekalas	sa-
skrēja	mutē	skatoties,	cik	gardi	ir	Kathul-

tas	saimnieces	sūtītie	vēži.
	 Ar	lustīgiem	dančiem	uzvedumu	kup-
lināja	senioru	deju	kolektīvs	Saiva ar va-
dītāju	Valentīnu	Kalniņu	un	jauniešu	deju	
kolektīvs	Randa	ar	vadītāju	Anitu	Gīzi.	
	 Paldies	 visiem,	 kuri	 vēra	 savu	 māju,	
skapju	un	šķūnīšu	durvis,	lai	izrāde	būtu	
košāka,	–	Pēterim	Priekulim,	Inesei	Zmi-
čerevskai,	Mārcim	Duksim,	Ilzei	Tomai,	
Katrīnai	 Borozdinai,	 Gundegai	 Upītei-
Vīksnai,	Jānim	Kazakam,	Robertam	Ķū-
renam	un	Tatjanai	Kondratjukai.

Inese Jerāne

Emīla nedarbi izspēlēti

	 Jau	pavisam	drīz	–	28.	jūlijā	–	Salac-
grīvā	ar	Rietumu	Bankas	labdarības	fon-
da	 atbalstu	 sāksies	 IX	 Starptautiskais	
Sa	lac	grīvas	 klasiskās	mūzikas	 festivāls.	
Tā	 organizētājs	 ir	 Salacgrīvas	 klasiskās	
mūzikas	 festivāla	 fonds,	kura	dibinātājs	
ir	 festivāla	 idejas	 autors,	 izcilais	 krievu	
vijolnieks	un	pedagogs,	Virtuozi Moskvi 
un	Mocart Kvartet	pirmā	vijole	Aleksejs	
Lundins.	 Salacgrīvas	 klasiskās	mūzikas	
festivāla	meistarklašu	patronese	ir	Latvi-
jas	Valsts	prezidenta	kundze	Iveta	Vējo-
ne.
	 Festivāla	 mērķis	 ir	 parādīt	 klasiskās	
mūzikas	daudzveidību	–	tā	var	brīnišķīgi	
skanēt	 gan	 pasaules	 labāko	 izpildītāju,	
gan	iesācēju,	gan	džeza	orķestra	izpildī-
jumā,	 to	 var	 klausīties	 pārpildītās	 kon-
certzāles,	 brīvā	 dabā,	 tāpat	 no	 skatuves	
uz	ūdens.	

	 Dodot	 iespēju	 dalīties	 pieredzē	 un	
radošos	meklējumos,	Salacgrīvas	klasis-
kās	mūzikas	festivāla	 laikā	notiks	divas	
meistarklases	 talantīgākajiem	 Latvijas	
mūzikas	skolu	bērniem	un	jauniešiem	un	
ārvalstu	 audzēkņiem.	 Šogad	 viņi	 apgūs	
mūzikas	 noslēpumus	 vijoles	 klasē	 pie	
pedagoga	A.	Lundina	un	čella	spēlē	pie	
pedagoga	 Ivara	Bezprozvanova.	Astoņu	
gadu	 laikā	 meistarklasēs	 piedalījušies	
539	Latvijas	un	ārvalstu	mūzikas	skolas	
audzēkņi.
	 Šogad	festivālu	atklāsim	28.	 jūlijā	ar	
koncertu,	 kurā	 spēlēs	A.	 Lundins,	 Tat-
jana	 Fedosejeva	 un	 I.	 Bezprozvanovs.	 
29.	 jūlijā	 Lielsalacas	 evaņģēliski	 lute-
riskajā	 baznīcā	muzicēs	 Baiba	 Renerte,	
Baiba	Tilhena	 un	Larisa	Carjkova	 kon-
certā	 Mūžīgais noslēpums.	 1.	 augustā	
Liepupes	muižā	būs	īpašs	koncerts	Mūzi-
kas svētki	 festivāla	atbalstītājiem,	 spon-
soriem	 un	 sadarbības	 partneriem.	 Bet	 
2.	augustā	Salacgrīvas	kultūras	namā	uz-
stāsies	izcils	pianists	no	Krievijas	Alek-
sejs	Ļubimovs.	Festivāla	noslēguma	jeb	
galā	 koncerts	 šogad	 notiks	 sestdienā,	 
4.	augustā,	Kuivižos	uz	peldošās	 skatu-
ves,	 un	 būs	 īpašs.	 Pirmo	 reizi	 festivālā	
piedalīsies	koris	un	notiks	Georga	Pelēča	
skaņdarba	 pirmatskaņojums.	 Koncertā	
piedalīsies	 Maskavas	 konservatorijas	
kamerorķestris	un	festivāla	meistarklašu	
audzēkņi.	Festivāla	pēdējā	dienā,	5.	au-
gustā,	 Salac	grīvas	 kultūras	 namā	 uzstā-
sies	meistarklašu	audzēkņi.
	 Klasiskās	mūzikas	festivāls	kļuvis	par	
jauku	 ikgadēju	 tradīciju,	 kas	Salacgrīvā	
pulcē	izcilas	Eiropas,	Krievijas	un	Latvi-
jas	klasiskās	mūzikas	zvaigznes.
	 Līdz	šim	festivāla	koncertos	piedalīju-
šies	slaveni	mākslinieki	–	Kristīne	Opo-
lais,	Zemlinski Kvartet,	Mocart Kvartet,	
Sonora	Vaice,	Kristīne	Zadovska,	Bjarke	
Mogensens,	Dominique	de	Williencourt,	
Sergejs	Jēgers,	Katja	Skanavi,	Anna	Ag-
latova	u.c.
	 Vairāk	par	festivālu	– www.klasikasa-
lacgrivafestival.lv.
	 Festivāla	atbalstītāji	 ir	Salacgrīvas	
novada	dome,	Salacgrīvas	novada	mū-
zikas	skola,	Rietumu	bankas	 labdarī-
bas	fonds,	SIA	JUM Transports,	atpū-
tas	 komplekss	Kapteiņu osta,	RestBar 
MO,	ReTV.
	 Gaidām	koncertos!

Ilga Tiesnese

Klasiskā 
mūzika 
skanēs 

Salacgrīvā

Šī gada izrādes radītāji – no kreisās Pārsla Dzērve, Jānis Vīksna, Matilde Vilkaule, Ilze Eltamma, Adrians Ginters, Ilga Tiesnese, Valda 
Logina,  Gints Vilims,  Inese Jerāne,  Kristīne Staškuna, Ernests KUpčs,  Ligita Dambe

http://www.klasikasalacgrivafestival.lv/
http://www.klasikasalacgrivafestival.lv/
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 Dziesmu	un	Deju	svētku	nedēļas	otrajā	
pusē,	 5.	 jūlijā,	 Rīgā	 notika	 latviešu	 tau-
tastērpu	skate.	Tajā	darinātāji	un	valkātāji	
varēja	pieteikties	dalībai	vairākās	katego-
rijās	 –	 sākot	 ar	 pašdarbības	 kolektīviem,	
biedrībām,	folkloras	kopām	un	beidzot	ar	
individuāliem	darinātājiem	un	tērpu	kom-
plektētājiem.
	 Labākos	atlasīja	jau	pavasarī,	un	tie	pa-

gājušajā	nedēļā	savus	tērpus	varēja	parādīt	
finālā	koncertzālē	Palladium.
	 Skatē	mūspusi	pārstāvēja	jauktais	koris	
Pernigele,	 kas	demonstrēja	Liepupes	 tēr-
pus	un	koru	un	koklētāju	ansambļu	kate-
gorijā	ieguva	3.	vietu.
	 Apsveicam!	

Linda Tauriņa, 
«Auseklis»

Tautastērpu skatē 
Pernigelei 3. vieta!

Liepupes tautastērpus demonstrē kora Pernigele diriģente Arta Zunde (no labās), Solveiga 
Boka, Kristīne un Mārtiņš Mendes

	 Salacgrīvas	novada	dome	pēc	mūzikas	
festivāla	Positivus	rīkotājas	SIA	Positivus 
lūguma	 nosaka	 transportlīdzekļu	 satik-
smes	 ierobežojumus	 un	 caurlaižu	 režīmu	
Salacgrīvas	pilsētas	teritorijā	festivāla	Po-
sitivus	norises	 laikā	no	19.	 jūlija	plkst.	8	
līdz	22.	 jūlija	plkst.	24	Pērnavas,	Sporta,	
Čiekuru	un	Dzeņu	ielā	atbilstoši	plānam.
	 Transportlīdzekļu	 satiksmes	 ierobežo-
jumi	 ar	 attiecīgu	 caurlaižu	 režīmu	nepie-
ciešami,	lai	nodrošinātu	satiksmes	drošību	
un	nekustamo	īpašumu	īpašnieku	piekļuvi	
ar	 transportlīdzekļiem	 saviem	 nekusta-
majiem	 īpašumiem.	Positivus	 ir	 izstrādā-
jis	caurlaižu	izsniegšanas	kārtību	un	lūdz	
par	to	informēt	Salacgrīvas	novada	iedzī-
votājus.	 Caurlaides	 nekustamo	 īpašumu	
īpašniekiem,	kuriem	nepieciešams	piekļūt	
saviem	īpašumiem	ar	transportlīdzekļiem,	
izsniedz	saskaņā	ar	pievienoto	kārtību,	kā	
arī	Positivus	festivāla	rīkotāji	savā	noteik-
tajā	 kārtībā	 izsniedz	 un	 kontrolē	 caurlai-
des	apmeklētājiem	un	darbiniekiem.
	 Ņemot	 vērā,	 ka	 festivāls	 piesaista	 ie-
vērojamu	 skaitu	 apmeklētāju,	 no	 kuriem	
lielākā	 daļa	 ierodas	 personīgajos	 trans-
portlīdzekļos,	 tādējādi	 veidojot	 garus	 un	
ilgstošus	 automašīnu	 sastrēgumus	 uz	 au-
toceļa	VIA Baltica pie	iebraukšanas	Salac-
grīvas	 pilsētas	 teritorijā,	 lūdzam	 izveidot	
smago	automašīnu	pagaidu	apbraukšanas	
ceļu:	 Tūjas	 pagrieziens–Limbaži–Aloja–
Ai	naži.
	 Lai	nodrošinātu	 satiksmes	drošību	Sa-
lacgrīvas	 pilsētā,	 pirms	 iebraukšanas	 tajā	
un	pēc	 izbraukšanas	no	 tās	 teritorijas	uz-
stādīs	atbilstošas	pagaidu	ceļa	zīmes,	iero-

Par satiksmes ierobežojumiem 
un caurlaižu režīma noteikšanu 

Positivus laikā

bežojot	atļauto	ātrumu,	apstāšanos	un	stā-
vēšanu,	kā	arī	gājēju	un	transportlīdzekļu	
pārvietošanos.
	 Caurlaižu	 režīms	 ierobežotajā	 FES-
TIVĀLA	teritorijā	ar	apsardzi	–	sākot	no	 
19.	jūlija.
	 Iebraukšana	 FESTIVĀLA	 teritorijā	
atļauta	 tikai	 ar	 atbilstošām	 caurlaidēm.	
Personas,	 kurām	 nepieciešams	 iekļūt	 vai	
caurbraukt	 FESTIVĀLA	 teritorijai	 (pie-
mēram,	 nekustamo	 īpašumu	 īpašnieki,	
viņu	viesi,	iestāžu	un	uzņēmumu	darbinie-
ki)	var	saņemt	caurlaides,	sūtot	pieteikumu	
uz	 e-pastu	caurlaides@positivus.com.	No	
19.	 jūlija	 tās	 būs	 iespējams	 saņemt	 Pēr-
navas	ielas	sākumā	pie	FESTIVĀLA	VIP	
ieejas	 apsardzes	 darbiniekiem,	 nosaucot	
savu	 vārdu,	 uzvārdu	 un	 īpašuma	 adresi.	
Pieteikuma	 nosūtītājs	 var	 izņemt	 visas	
caurlaides,	kuras	pieteicis,	vai	caurlaidi	var	
izņemt	 transportlīdzekļa	 vadītājs,	 kuram	
atbilstoši	 valsts	 numurzīmei	 ir	 izsniegta	
caurlaide.	Caurlaidei	visu	caurlaižu	režīma	
laiku	jāatrodas	redzamā	vietā	aiz	transport-
līdzekļa	 priekšējā	 stikla.	 Transportlīdzek-
ļus	 atjauts	 novietot	 stāvēšanai	 tikai	 sava	
īpašuma	 robežās.	 Transportlīdzekļa	 vadī-
tājam	 FESTIVĀLA	 teritorijā	 jāpakļaujas	
organizatoru	 pārstāvju	 un/vai	 apsardzes	
darbinieku	norādījumiem.

Ilga Tiesnese

	 No	 11.	 līdz	 16.	 jūlijam	Miera	 skrējie- 
na	 –	Peace Run – Eiropas	 posms	 dosies	
cauri	Latvijai.	Šī	Starptautiskā	miera	skrē-
jiena	 vērtības	 Latvijā	 ir	 īpaši	 nozīmīgas	
gadā,	kad	svinam	valsts	simtgadi	un	vēla-
mies	savu	zemi	brīvu,	laimīgu,	pārtikušu,	
atvērtu	 pozitīvai	 sadarbībai	 ar	 citām	 ze-
mēm	pasaulē.
	 15.	 jūlijā	 skrējiena	 maršruts	 ir	 Lim-
baži–Aloja–Staicele–Ainaži.	Tā	kā	Salac-
grīva	ir	novada	centrs,	kas	var	lepoties	ar	
skaistām	sporta	un	kultūras	tradīcijām,	ar	
viesmīlību,	stipriem,	priecīgiem,	aktīviem	
cilvēkiem,	 ar	 skaistu,	 sakoptu	pierobežas	
pilsētiņu,	mēs,	Starptautiskā	miera	skrējie-
na	koordinācijas	grupa	Latvijā,	būsim	ļoti	
pagodināti	un	pateicīgi	Latvijas	simtgades	
gadā	ar	Pasaules	miera	 lāpu	viesoties	 arī	
Salacgrīvā,	 izmetot	skrējiena	 loku	no	Ai-
nažiem	līdz	Salacgrīvai	15.	jūlija	pēcpus-
dienā.
	 Skrējiens	 Salacgrīvas	 robežu	 Kuivižu	
pusē	 varētu	 šķērsot	 plkst.	 17.40.	 Intere-
senti	 var	 pievienoties	 skrējienam!	 Plkst.	
18.00	 Bocmaņa	 laukumā	 notiks	 svinīga	
skrējiena	sagaidīšana.	Sumināsim	lāpu	ne-
sējus!
	 Šogad	 oficiāli	 Miera	 skrējiens	 Eiropā	
tika	 atklāts	 Bulgārijas	 galvaspilsētā	 So-
fijā.	Tagad	tas	dodas	cauri	visām	Eiropas	
valstīm,	lai	oktobrī	finišētu	Portugāles	gal-
vaspilsētā	 Lisabonā.	 Latvijā	 miera	 skrē-
jiens	ienāca	11.	jūlijā	no	Baltkrievijas	(Si-
lenes	robežpunktā).	Tālāk	tā	maršruts	ved	
uz	Daugavpili,	Preiļiem,	Madonu,	Cēsīm,	
Valmieru,	 Limbažiem,	 lai	 16.	 jūlijā	 lāpu	
nodotu	igauņiem	Ainažu	robežpunktā.	
	 Šis	 skrējiens	 ir	 simboliska	 vēsts	 kā	
paust	dažādu	tautību	un	pārliecību	cilvēku	
vienotību	un	draudzību.	Tas	nav	komerci-
āls	vai	politisks	projekts,	un	tā	organizato-
ri	darbojas	pēc	brīvprātības	principiem.
	 Savā	 ceļā	 skrējiens	 pieskaras	 miljonu	
cilvēku	dzīvēm.	Skrējēji	 apmeklē	 tūksto-
šiem	apdzīvoto	vietu	un	 tiekas	ar	 tūksto-
šiem	 vietējo	 iedzīvotāju,	 no	 rokas	 rokā	
nododot	lāpu	un	daloties	ar	savu	iedvesmu	

Miera skrējiens Salacgrīvā

un	 sapni	 par	 labāku	 pasauli.	 Skrējēji	 ap-
meklē	skolas,	interešu	un	skrējēju	klubus,	
kā	arī	vietējās	un	valsts	varas	institūcijas.	
Skrējiena	ceļā	sportisti	un	nesportisti,	bēr-
ni	un	vecāki,	 lieli	un	mazi	 tiekas,	 lai	pa-
skrietu	 kopā,	 nododot	 sadraudzības	 lāpu	
no	rokas	rokā	vai	arī	vienkārši	paturētu	to	
rokās,	paužot	savu	labo	gribu	gaišākai	pa-
saulei.	
	 Mēs	 dzīvojam	 laikā,	 kad	 ļoti	 svarīga	
ir	 draudzības	 saišu	veidošana	Eiropas	un	
visas	pasaules	kopīgajās	mājās.	Skrējiens	
ir	 taustāma	 izpausme	 cilvēces	 nepiecie-
šamībai	 pēc	 draudzības	 un	 sapratnes,	 un	
tā	mērķis	nav	gūt	peļņu	vai	veicināt	kādu	
politisku	vai	reliģisku	mērķu	sasniegšanu,	
bet	izcelt	priekšplānā	labo	gribu	starp	cil-
vēkiem	un	nācijām.
	 Starptautiskā	 skrējēju	 komanda	 velta	
savus	 līdzekļus,	 laiku	 un	 labo	 gribu,	 lai	
paustu	 vienotības	 ideju	 un	 dalītos	 ar	 la-
bāko,	ko	viņi	var	piedāvāt	skrienot.	Tieši	
tāpat	 arī	 sagaidītājiem	 ir	 iespēja	pasniegt	
labāko,	kas	mums	ir,	–	mūsu	labo	gribu	–	
un	dot	Latvijas	iedzīvotājiem	iespēju	kļūt	

par	daļu	no	skrējiena	un	sajust	sevi	kā	ne-
atņemamu	un	neaizstājamu	pasaules	daļu.
	 Skrējiena	 būtība	 ir	 ar	 skriešanas	 palī-
dzību	vienot	cilvēkus	un	ļaut	katram	sajus-
ties	kā	svarīgai	daļai	no	pasaules	ģimenes.	
Skrējiens	 praktiskā	 veidā	 izlīdzina	 lietas,	
kas	mūs	 šķir,	 parāda,	ka	 savā	būtībā	visi	
esam	skaisti	un	vienlīdzīgi,	kā	arī	uzsver	
un	 stiprina	 mūsu	 kopējo	 tiekšanos	 pēc	
miera	 un	 harmonijas	 savā	 starpā.	 Šī	 glo-
bālā	 stafetes	 veida	 skrējiena	 dalībnieki	
nes	šo	iniciatīvu	ar	simboliskas	lāpas	pa-
līdzību	un	dalās	tajā	ar	ikvienu,	ko	satiek,	
dodot	 iespēju	katram	 ielikt	 kādu	daļu	 no	

sevis	šīs	idejas	veicināšanā.
	 Skrējienam	 nav	 oficiālu	 sponsoru,	 un	
tas	notiek	pēc	brīvprātības	principa,	tāpēc	
tas,	cik	lielu	atsaucību	tas	gūs	Latvijā,	pa-
rasti	atkarīgs	no	brīvprātīgo	koordinatoru,	
vietējo	 pašvaldību	 un	 entuziastu	 sadarbī-
bas.	
	 Lai	skrējiens	dāvina	prieku	un	pozitīvas	
emocijas	gan	viesiem,	gan	skrējiena	sagai-
dītājiem!	

Miera skrējiena Latvijas posma 
brīvprātīgo koordinatoru grupas vārdā –

Baiba Mennika

Starptautiskais miera skrējiens viesosies Latvijā!
Latvijas posms 11.–16. jūlijs

Sīkāka informācija:
www.peacerun.org/lv

kontakttālruņi 
+371 22483873
+371 22013743

16. jūlijā plkst. 8.15* 
no Krišjāņa Valdemāra Ainažu 
pamatskolas skrējiena komanda 
dosies uz Latvijas–Igaunijas robežu, 
lai turpinātu savu ceļu Igaunijā.

Nepalaid garām iespēju piedalīties!
Dalība bez maksas

* Norādītie laiki ir orientējoši, reālie laiki var nedaudz atšķirties

15. jūlijā skrējiens ieradīsies 
Alojā plkst. 10.00*,
Staicelē plkst. 12.15*,
Ainažos plkst. 15.45*,
Salacgrīvā (Bocmaņa laukumā) plkst. 18.00*.

http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/?text_id=43626
http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/?text_id=43626
http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/?text_id=43626
mailto:caurlaides@positivus.com
http://www.peacerun.org/lv
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	 Salacgrīvas	 bibliokuģa	Krišjānis Valdemārs	 radošā	 komanda	 turpina	
Latviešu	 fonda	 (ASV)	 un	Salacgrīvas	 novada	 domes	 atbalstīto	 projektu	
Bibliotēkas – piejūras Gaismas pilis,	 iepazīstinot	ar	 jūrniecības	arodiem	
jauniešu	vasaras	nometņu	dalībniekus	Kurzemes	skolās	un	bibliotēkās.
	 Tikšanos	uzsākuši	 aprīlī	Nīcā	un	Rucavā,	 nedēļā	pirms	dziesmusvēt-
kiem	salacgrīvieši	ieradās	Ancē,	kur	mājvietu	radusi	nometne	ar	jūru	un	
vējiem	devīzē	–	Turi buru!.	11–16	gadu	veci	jaunieši	te	mācās	airēt,	laivot	
pa	Irbes	upi,	šaut	ar	loku	un	lietderīgi	pavadīt	laiku	sportiskās	aktivitātēs.	
Ventspilij	ģeogrāfiski	 tuvajā	Ancē	uz	 tikšanos	ar	skolēniem	uzaicinājām	
bibliokuģa	goda	kapteini	Arvīdu	Buku.	Tālbraucējs	kapteinis,	kurš	savu-
laik	vadījis	Latvijas	flotes	milžus	–	lielos	zvejas	saldētājtralerus	Dzintarjū-
ra,	Dzintarkrasts	un	Dzintarzeme –,	jau	26	gadus	pilda	Ventspils	brīvostas	
kapteiņa	 pienākumus.	 Par	 augsto	 profesionālismu	 un	 lielo	 ieguldījumu	
jūrniecības	nozarē	Valsts	prezidents	3.	maijā	viņam	pasniedza	Triju	Zvaig-
žņu	ordeni.	A.	Buks	patlaban	ir	gados	vecākais	un	ilgāk	strādājošais	ostas	
kapteinis	Latvijā.
	 Saruna	 izvērtās	 nudien	 intriģējoša	 –	 no	 jūrskolas	 laiku	 atmiņām	 līdz	
piedzīvojumiem	zvejas	rajonos,	kur	nav	trūcis	ne	vaļu	un	valzivju,	ne	zo-
benzivju	un	mēneszivs,	ko	gan	laiduši	atpakaļ	okeānā.	Ar	jūras	dziesmām	
aizvadītajā	vakarā	un	tikšanos	Ances	bibliotēkā	atkal	dots	pienesums	jau-
niešiem,	kuriem	jūra	vēl	jāiepazīst.

Gints Šīmanis

 Dziesmusvētku	 dienās	 Latviešu	 fonds	
(ASV)	 Rīgā	 savus	 dalībniekus,	 draugus	
un	atbalstītājus	pulcēja	uz	kokteiļu	stundu	
galvaspilsētas	pašā	viducī.
	 Fonda	pārstāvis	Latvijā	Valdis	Bērziņš,	
kurš	jau	trešo	gadu	ir	dzīva	un	emocionāla	
saikne	starp	 fondu	un	Salacgrīvas	biblio-
kuģi	Krišjānis Valdemārs,	bija	uzaicinājis	
tā	 radošās	 komandas	 pārstāvjus	 tovakar	
dalīties	par	paveikto	mūsu	skolās	un	bib-
liotēkās.	Kopā	ar	Salacgrīvas	novada	bib-
liotēkas	 vadītāju	 Hedvigu	 Inesi	 Podziņu	
bija	bibliokuģa	patrons	kinorežisors	Jānis	
Streičs	un	mūsu	aktivitāšu	dokumentētājs	
Raivis	Struncens	(Eucow	fonds).
	 Tās	bija	jaukas	un	rosinošas	patriotisma	
stundas	 saulrietā	 Rīgas	 jumtu	 augstumā,	
kur	radās	jaunas	idejas	un	dzima	brīnišķīgi	
kontakti,	lai	latviskuma	kopšana	ietu	pla-
šumā	gan	Latvijā,	gan	tālu	pasaulē	–	visur,	
kur	skan	mūsu	dzimtā	valoda.

Gints Šīmanis

Latviešu fonds pulcē 
patriotus, tostarp 
salacgrīviešus

Bibliokuģis 
vasaras ceļos

	 30.	jūnijā	jātnieku	sporta	kluba	Fenikss 
meitenes	 piedalījās	 Alderu treniņsacen-
sībās 2018.	 Elizabete	 Līcīte	 un	 Marta	

Uzkalne	 vadības	maršrutu	 veica	 teicami,	
Elizabetei	tās	bija	pirmās	sacensības.	Nora	
Ērgle	pirmo	reizi	veica	lēkšanas	maršrutu	

ar	50–70	cm	šķēršļiem	un	ieguva	tiesnešu	
simpātiju	balvu.	Maršrutā	Nr.	3	piedalījās	
Emīlija	Bergmane	 ar	Deja	 ar	 vilkiem	 un	

godam	izcīnīja	1.	vietu!	Lepojamies!	
Elīza Ozoliņa,
JSK «Fenikss»

Nora Ērgle ar tiesnešu simpātiju balvu

Feniksa audzēkņu panākumi

 Šogad	 trešo	 reizi	 Salacgrīvas	 pilsētas	
svētku	laikā	(11.	augustā)	notiks	basketbola	
turnīrs,	kurā	aicināti	piedalīties	Salacgrīvas	
novada	 iedzīvotāji	 (Kreisais krasts:	 Sala-
cas	 kreisais	 krasts,	Salacgrīva,	Svētciems,	
Vitrupe,	 Korģene,	 Tūja,	 Liepupe.	 Labais 
krasts	 –	 Salacas	 labais	 krasts,	 Salacgrīva,	
Kuiviži,	Vecsalaca,	Ainaži).	Turnīrā	sacen-
tīsies	 divas	 komandas	 –	 Salacas	 labā	 un	
kreisā	krasta	iedzīvotāji.
	 Lai	 pieteiktos	 dalībai	 turnīrā,	 nepiecie-
šams	 aizpildīt	 un	 iesniegt	 SPĒLĒTĀJA	
reģistrācijas	 anketu	 brīvā	 formā.	 PIETEI-
KUMA	ANKETĀ	jānorāda	vārds,	uzvārds,	
dzimšanas	dati,	KRASTS,	kuru	pārstāvēsi,	
un	krekla	izmērs.	(Iesniedzot	šo	pieteikumu	
pasākumam,	 jūs	 piekrītat,	 ka	 tajā	minētos	
personas	 datus	 izmantosim,	 lai	 varētu	 ap-
kopot	 spēlētāju	 sarakstu	 un	 informēt	 par	
spēles	laikiem.)
	 Dalībniekiem,	 kuri	 nav	 sasnieguši	 
18	gadu	vecumu,	TURNĪRA	DIENĀ	pasā-
kuma	organizatoriem	OBLIGĀTI	jāuzrāda	
rakstiskas	vecāku	atļaujas.
	 Dalībnieki	sacensību	dienā	parakstīsies,	
par	to,	ka	paši	uzņemas	atbildību	par	savu	
veselību	un	ka	ir	saņēmuši	pasākuma	krek-
lu.
 Reģistrācija tiks slēgta 27. jūlijā.
	 Anketu	 sūtīt	 uz	 e-pastu	 kaspars.nei-
manis@salacgriva.lv	 vai	 iesniegt	 Salac-
grīvas	 novada	 domes	 informācijas	 nodaļā	
(Smilšu	 iela	 9,	 Salacgrīva)	 vai	 sporta	 un	
atpūtas	kompleksā	Zvejnieku parks	(Sporta	 
iela	4k-6,	Salacgrīva)
	 Sīkāka	informācija	–	Salacgrīvas	nova-
da	mājaslapā	vai	pa	tālr.	64071987.
	 Plānotās	 spēles	 notiks	 vairākās	 grupās:	
U15	+	 jaunāki,	U18	+	meitenes,	deputāti/
leģendas,	sievietes,	vīrieši).
	 ATKARĪBĀ	NO	DALĪBNIEKU	SKAI-
TA	GRUPAS	VAR	TIKT	REDIĢĒTAS
	 Pasākuma	laikā	var	tikt	filmēts	un	fo-
tografēts.	Video	un	foto	materiāli	var	tikt	
izmantoti	pasākuma	organizatora	publi-
citātes	materiālos.

BK «Salacgrīva»

Ir sākusies 
reģistrācija 

Krastu mačam

Bibliokuģa komanada – Gints Šīmanis (no kreisās) 
un Hedviga Inese Podziņa – tiekas ar bibliokuģa goda 
kapteini Arvīdu Buku

Hedviga Inese Podziņa kopā 
ar fonda pārstāvi Valdu 

Grīnbergu kokteiļu stundā

Apbalvošanas ceremonijā arī jātnieku kluba Fenikss pārstāvji – šoreiz Emīlija Bergmane ar zirgu Deja ar vilkiem

mailto:kaspars.neimanis@salacgriva.lv
mailto:kaspars.neimanis@salacgriva.lv
http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/?text_id=44129
http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/?text_id=44129
http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/?text_id=44129
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 Cirsmas nosacītā cena – 1550 eiro.
 Izsoles solis – 100 eiro.
 Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta līdz 15. augusta plkst. 17 Liepupes pagasta pārvaldē un 
Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, tālr. 64020118, 64071986.
 Izsoles dalībniekiem jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods 
 UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 10 eiro (tai skaitā PVN 21%) un 
nodrošinājuma nauda 10% apmērā no cirsmas nosacītās cenas.
 Izsole notiks Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, Salacgrīvas novada domē, apspriežu zālē (telpa Nr. 106) 
16. augustā plkst. 10.
 Ar izsoles noteikumiem un cirsmu novērtējumu var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sa-
daļā Izsoles. Tālrunis uzziņām – 64020118, 64071986.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli neapbūvētu zemes gabalu Salacgrīvā, Meža ielā 10, 

kadastra Nr. 6615 005 0041, kas sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apz. 6615 005 0188 (2518 kv. m platībā).

 Nosacītā cena (bez PVN) – 9025 eiro.
 Izsoles solis – 100 eiro.
 Nekustamais īpašums tiek pārdots ar iespēju iegādāties to uz nomaksu, nomaksas termiņš –  
60 mēnešu.
 Iepazīties ar izsoles noteikumiem var mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, izsoles da-
lībnieku reģistrācija tiek veikta Salacgrīvas novada domē Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, tālr. 64071986, 
64071982.
 Izsoles dalības pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods 
UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 10 eiro un nodrošinājuma nauda 
10% apmērā no izsoles objekta sākumcenas.
 Dalībnieku reģistrāciju pārtrauks 15. augustā plkst. 17. Izsole notiks 16. augustā plkst. 10.30 
Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, 106. telpā.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli īpašumu Ataudziņas Salacgrīvas pagastā,

kadastra Nr. 6672 007 0542, kas sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apz. 6672 007 0542 (2277 kv.m) un būves ar kadastra apz. 6672 007 0542 001.

Īpašuma nosacītā cena – 2200 eiro. 
Izsoles solis – 100 eiro.
Izsolei jāpiesakās līdz 16. jūlija plkst. 17, izsole notiks 17. jūlijā plkst. 15.30 Salacgrīvas novada 
domē, Smilšu ielā 9, 106. telpā.

 Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods 
 UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 10 eiro (t.sk. PVN 21%) un nodro-
šinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma nosacītās cenas.
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles, saņemt in-
formāciju un reģistrēties izsolei iespējams Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, 207. kabinetā, 
tālr. 64071986.

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā 
izsolē ar pretendentu atlasi, Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu Salacgrīvā, Smiltenes ielā 4A, 
kadastra Nr. 6615 005 0210, zemes vienības kadastra apz. 6615 005 0208 (204 kv. m platībā). 
 Zemes starpgabals tiek atsavināts ar nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam nekustamam 
īpašumam.
 Pirmpirkuma tiesīgajai personai pieteikums par zemes starpgabala pirkšanu jāiesniedz viena 
mēneša laikā no sludinājuma laikrakstā Latvijas Vēstnesis publicēšanas dienas.
 Ja noteiktajā termiņā no vienas pirmpirkuma tiesīgās personas ir saņemts pieteikums par starp-
gabala pirkšanu, izsole netiek rīkota, pirkuma līgums par nosacīto cenu tiek slēgts ar šo personu.
 Ja noteiktajā termiņā pieteikums par starpgabala pirkšanu saņemts no vairākām pirmpirkuma 
tiesīgām personām, starp tām tiek rīkota izsole.
 Izsoles objekta nosacītā cena – 865 eiro.
 Izsoles solis – 50 eiro.
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles. Dalībnieku 
reģistrācija tiek veikta līdz 15. augusta plkst. 17. Izsole notiks 16. augustā plkst. 10.30 Salacgrīvā, 
Smilšu ielā 9, 106. telpā, tālrunis uzziņām – 64071986.

Nosaukums Kadastra apz. Kvartāla 
Nr.

Nogabalu
 Nr.

Kopējā
platība ha

Paredzēt 
pārdošanai m³

Nosacītā cena 
(bez PVN)

Zaķu mežs 66600040129 1 1; 2; 3; 1,00 59,86 1550,00

Izsoles
Salacgrīvas novada pašvaldība rīko cirsmu izsoli 

īpašumā Zaķu mežs Liepupes pagastā, zemes vienības kadastra apz. 6660 004 0129, 
1. kvartāla nogabalos Nr. 1; 2 un 3 – krājas kopšanas cirti.

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma Aka Upeslīči Salacgrīvas pagastā, 
kadastra Nr. 6672 004 0310, kas sastāv no būves (artēziskās akas) ar kadastra 

apz. 6672 004 0310 001 un zemes vienības ar kadastra apz. 6672 004 0310 (0,07 ha platībā), 
nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – ūdensapgāde.
 Nosacītā nomas maksa mēnesī, izsoles sākumcena – 7,76 eiro. 
 Izsoles solis – 2,00 (divi) eiro.
 Nomas termiņš – 12 (divpadsmit) gadi.

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko nomas tiesību mutisku izsoli nedzīvojamām telpām
Mehanizācijas ielā 2A, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā:

l telpas – 444,4 kv. m platībā un pie telpām piesaistītā zemes domājamā daļa 0,1608 ha,
l telpa – 217,17 kv. m platībā un pie telpas piesaistītā zemes domājamā daļa 0,0788 ha, 
 Nosacītā nomas maksa mēnesī, izsoles sākumcena:
l telpai 444,4 kv. m platībā – 11,73 eiro;
l telpai 217,17 kv. m platībā – 5,75 eiro.
 Izsoles solis – 2 eiro.
 Nomas termiņš – 3 gadi ar iespēju līguma termiņu pagarināt, pārskatot nomas līguma nosacī-
jumus saskaņā ar 2018. gada 22. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 97 Publiskas personas 
mantas iznomāšanas noteikumi nosacījumiem.

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma Vecsprīdīši Salacgrīvas pagastā, ka-
dastra Nr. 6672 005 0270, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6672 005 0270 (0,2961 

ha platībā), dzīvojamās mājas ar piebūvi ar kadastra apz. 6672 005 0270 001 un 
pagrabu ar kadastra apz. 6672 005 0270 002 (pielikums Nr. 4) nomas tiesību mutisku izsoli.

 Nosacītā nomas maksa mēnesī, izsoles sākumcena – 23,27 eiro.
 Izsoles solis – 2 eiro.
 Nomas termiņš – 5 (pieci) gadi.
 Papildus izsolē nosolītai nomas maksai nomnieki maksā nomas maksu par iznomātai telpai/
ēkai piesaistītās zemes daļu vai zemes domājamo daļu 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta 
noteiktās kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes 2013. gada 20. marta 
saistošajos noteikumos Nr. 5 Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību 
Salacgrīvas novadā noteikto minimālo nomas maksu zemes gabaliem, kas iznomāti ar izmantoša-
nas mērķi – pārējiem gadījumiem.
 Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 16. jūlija plkst. 17.
 Izsoles notiks 18. jūlijā plkst. 10 Salacgrīvas novada domes telpās Smilšu ielā 9, 106. telpā.
 Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā 10 eiro nodrošinājuma nau-
da, ieskaitot to Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts 
 LV71UNLA0013013130848, ar atzīmi par dalību nomas tiesību izsolē, norādot konkrēto izsoles 
objektu, uz kuru piesakās.

Nomas tiesību izsoles

Mēs piedāvājam:
	 pamatskolas izglītības programmu;
	 programmas bērniem un jauniešiem ar mācīšanās traucējumiem;
	 vispārizglītojošās vidējās izglītības programmu;
	 profesionālās pilnveides izglītības programmu Uzņēmējdarbības pamati;
	 programmu Junior Achievement Latvija ar iespēju izveidot 
  savu mācību uzņēmumu. 
Nodrošinām:
	 naktsmītnes mūsdienīgā dienesta viesnīcā;
	 kvalitatīvu ēdināšanu skolas ēdnīcā;
	 gardas maltītes skolas kafejnīcā;
	 mācības augsti kvalificētu pedagogu vadībā;
	 perspektīvu izglītības ieguvi mūsdienīgās telpās;
	 plašāko interešu izglītības pulciņu piedāvājumu novadā;
	 daudzpusīgas iespējas sportā, mūzikā un mākslā.

NĀC UN PIESAKIES ARĪ TU!
Gaidām jūs skolas lietvedībā (209. kabinetā) ar dokumentiem.  

Detalizētāka informācija skolas mājaslapā www.salacgrivasvsk.lv.  
Meklē Salacgrīvas vidusskolas profilu arī facebook un draugiem!

SALACGRĪVAS VIDUSSKOLA – SKOLA TAVAI IZAUGSMEI!

SALACGRĪVAS VIDUSSKOLA
aicina atraktīvus jauniešus uzsākt mācības 

2018./2019. mācību gadā!

Starptautiskais Ziemeļlivonijas festivāls
18. augustā Ainažos

9.00 amatnieku tirdziņš pie estrādes
  Plenēra Ainaži 2018 izstāde-pārdošana
10.00 biedrības Sprints A tradicionālais Stipro skrējiens Ainažu pludmalē
  (pulcēšanās laukumā pie pilsētas pārvaldes) 
11.00 roku laušanās pie estrādes (biedrība Sprints A)
12.00 estrādē – svētku atklāšana un atraktīvāko ziemeļlivoniešu priekšnesumi, 
  ēšanas un dzeršanas šovi, tradicionālā izsole. 
  Pasākumu vada aktieris Lauris Dzelzītis.
  JIC rīkoti pasākumi jaunatnei
12.30–17.00 bērnu prieki estrādē – piepūšamā atrakcija un radošās darbnīcas
20.00 vakara koncerts Man citas zemes nevajag – grupa Sestā jūdze kopā ar dejotāju pāri 
  un videomontāžu 
Pēc koncerta svētku balle kopā ar mūzikas grupām Dakota un Stradivari
24.00 svētku uguņošana

Ieeja: l pieaugušajiem – 5 EUR
	 	 l pensionāriem (uzrādot apliecību) un bērniem no 7 līdz 16 g. – 3 EUR
	 	 l invalīdiem (uzrādot apliecību) un bērniem līdz 7 g. – bez maksas

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

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

Jubilāriem
Mainīsies	dzīvē	tev	prieki	un	bēdas,
Ceļi	tev	kalnā	un	lejā	ies.
Nekad	nemeklē	atpakaļ	pēdas,
Grūti	vai	viegli	–	uz	priekšu	tiec.

(L. Rozentāle)

Baudīsim	dzīvi,	svinēsim	svētkus	un	
darīsim	darbus!	Lai	vasara	nes	sauli,	
prieku,	mīlestību	un	sirsnību!

Ainažos augustā
4.VIII	 	 Salacgrīvas	novada	senioru	svētki	–	estrādē
11.VIII	 21.00		 Latvijas	simtgades	zaļumballe.	Ieeja	bez	maksas	–	estrādē
18.VIII	 	 Ziemeļlivonijas	festivāls	un	Starptautiskā	jaunatnes	diena.	
	 	 	 	 Pasākums	diennakts	garumā.	Dienas	pasākumiem	
	 	 	 	 ieeja	bez	maksas.	Vakara	koncerts	un	balle	5	EUR,	
	 	 	 	 pensionāriem	un	bērniem	3	EUR,	bērniem	līdz	7	gadiem	
	 	 	 	 ieeja	brīva	–	estrādē	un	jūrmalā
25.VIII	 19.00	 Senās	uguns	nakts.	Piedalās	Limbažu,	Lēdurgas	un	
	 	 	 	 Madonas	mūzikas	skolu	audzēkņu	simfoniskais	orķestris.	
	 	 	 	 Pēc	koncerta	jūrmalā	pie	Baltās	saules	tiks	iedegts	
	 	 	 	 ugunskurs.	Ieeja	bez	maksas	–	estrādē	un	jūrmalā

Salacgrīvā
14.VII	 	 Jūras	svētki	(skat.	afišu	1.	lpp.)
10.VIII	 19.00	 kultūras	namā	koncerts	Indiešu deju pasaulē
11.VIII	 	 Pilsētas	svētki
	 	 	 10.00–18.00		Krastu	mači	basketbolā	
	 	 	 12.00	 Starptautiska	motociklu	Jawa	parāde	
	 	 	 	 (aptuveni	200	dalībnieku)
	 	 	 15.00	 kultūras	namā	klasiskās	mūzikas	koncerts	
    Metropolitēns un Brodveja
	 	 	 21.00	 Vislatvijas	zaļumballe.	Spēlēs	grupas	Hono	un	Crazy daisy

Lielsalacas 
ev. lut. draudzes 

kapusvētki
28.	jūlijā

Kuiķulē	pl.	14.00
Salacgrīvā	pl.	16.00

4.	augustā
Brīdagā	pl.	12.00
Viļķenē	pl.	14.00
11.	augustā

Ainažos	pl.	12.00
Pālē	pl.	14.00

Pareizticīgo 
kapusvētki

14.	jūlijā
Salacgrīvā	pl.	13.30
Stienūžos	pl.	16.00

Luterāņu 
kapusvētki 
28.	jūlijā	13.00

Liepupē.

Kapusvētki 
Salacgrīvas 

novadā

Salacgrīvas novada
SENIORU SVĒTKI

4. augustā Ainažos
14.00  satikšanās burziņš – randu pļavās Valdemāra ielas galā
15.00  jautras aktivitātes pašu sportiskam priekam un 
   radošam garam Vajag tik rakt – sporta laukumā 
   pie Ainažu estrādes
16.30–17.30 pusdienas – kafejnīcas Helmi pagalmā
18.00  spēka un jestrās sirds dziesmas izdziedās vīru kopa Vilki – 
   Ainažu estrādē
19.30  zaļumballe Latvijai 100. Iekustināsim pirmie lielo ballēšanās 
   vilni pār Latviju tās simtgadē

Izbraukšanas laikus uz Ainažiem uzzināsiet, 
sazinoties ar senioru dzīves organizētājiem uz vietām.

4. Salacgrīvas pludmales strītbols

Komandas sastāvs 3+1. 
1. JAUNĀKĀ grupa 
(2002. g.dz. un jaunāki; 
sievietes) Mixed (Under 16)
2. VECĀKĀ grupa
(2001. g.dz. un vecāki)

Dalībnieku reģistrēšanās no plkst. 11
Salacgrīvas kreisā krasta pludmalē.

Pasākumu rīko 
basketbola klubs Salacgrīva,

atbalsta Salacgrīvas novada dome, 
sporta un atpūtas komplekss 

Zvejnieku parks.
NAV DALĪBAS MAKSAS

28. jūlijā plkst. 12

AICINĀJUMS
19.	jūlijā	no	9.00	līdz	17.00	Salacgrīvas	muzejā	

izsniegs	1991.	gada	barikāžu	dalībnieka	apliecības
	 Būsim	pateicīgi,	ja	pieteiksieties	uz	noteiktu	laiku,	lai	izvairītos	
no	gaidīšanas	rindā,	tālrunis	iepriekšējam	pieteikumam	–	64071987.
	 Ierodoties	uz	apliecības	saņemšanu,	līdzi	jābūt	barikāžu	apbalvo-
juma	vai	pateicības	raksta	oriģinālam	vai	kopijai	un	personu	aplieci-
nošam	dokumentam	(pasei	vai	ID	kartei).	
	 2018.	 gada	 20.	 martā	 Ministru	 kabinets	 pieņēma	 noteikumus	 
Nr.	172	Noteikumi par 1991. gada barikāžu dalībnieka apliecības 
paraugu un apliecības izsniegšanas un reģistrācijas kārtību. 


