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izdevums

Salacas labajā krastā 
taps promenāde

 Promenāde nākotnē taps par 
ļoti interesantu objektu, kurā būs 
soliņi, kāpnes, lai varētu nokļūt 
uz Bocmaņa laukumu un tiltu pār 
Salacu, tiks izveidota slavas vieta 
– Salacgrīvu apmeklējušo ievē-
rojamo cilvēku roku nospiedumu 
aleja. Pastaigājoties pa prome-
nādi vai sēžot uz soliņa, pilsētas 
viesi un paši salacgrīvieši varēs 
atpūsties un baudīt upes un jūras 
tuvumu. Promenāde atvērs upes 
labo krastu pieejai no Bocmaņa 
puses, un savienos ar Jahtu pie-
stātni. 
 Aicinām kopīgiem spēkiem 
būvēt šo promenādi un katru 
pēc savām spējām un iespējām 
atnest, atvest vienu, divus, trīs, 
varbūt vairāk akmeņu (diametrs 
40 - 60 cm) uz Bocmaņa laukumā 
norādīto vietu, lai jau septembrī 

tos iebūvētu Salacas upes laba-
jā krastā. Varbūt ir kāds akmens 
jūsu dārzā vai ceļmalā, pret ko 
paklupts jau reizes trīs vai no-
braucīts auto stūris? Vediet to 
uz Jahtu laukumu, kurā krāsim 
akmeņus promenādei! Kopīgiem 
spēkiem mēs varam paveikt lie-
lus darbus.
 No Jahtu piestātnes līdz til-
tam pār Salacu un uzejas kāpnēm 
uz Bocmaņa laukumu taps upes 
krasta stiprinājums, slavas aleja 
un jauka pastaigu vieta. Šobrīd 
tur ir niedres, puslūzuši koki un 
upes nograuzts krasts. 
 Ceram, ka izdosies padarīt 
mūsu pilsētu un novadu sakoptā-
ku un krāšņāku mums pašiem un 
mūsu viesiem!

Dagnis Straubergs

Būvēsim 
promenādi 

kopā!
 Aicinām būvēt kopīgi! Lai pa-
darītu mūsu pilsētu izskatīgāku, 
jau rudenī sāksim promenādes 
izbūvi Salacas labajā krastā. At-
nesiet, atvediet, atveliet akmeņus 
40 - 60 cm diametrā un tapsiet 
ierakstīti promenādes būvētāju 
sarakstā. Reģistrēties varat, zva-
not vai sūtot īsziņu Ilgai Ties-
nesei 26545574, vai rakstot - 
ilga.tiesnese@salacgriva.lv. Sa-
rakstu publicēsim Salacgrīvas 
novada mājaslapā un Salacgrīvas 
Novada Ziņās.
 Jūlija Salacgrīvas Novada Zi-
ņās aicinājām iedzīvotājus gādāt 
akmeņus promenādes būvniecī-
bai. Šobrīd akmeņu nav daudz, 
bet savu ieguldījumu jau devu-
ši Andris un Lidija Jirgensoni, 

Dainis Seržants, Baltic Forest 
un Salacgrīvas Nord Terminal, 
Ligita Šteina, Edgars Snuķis, 
Raitis Haritonovs un Guntis 
Zeimanis, SIA Kubikmetrs, SIA 
Celsim un būvmateriālu veikals 
Acteks. Ir sarunāts transports, 
kas brauks uz tām mājām, kuru 

īpašniekiem ir akmeņi, bet viņi 
tos nevar nogādāt Salacgrīvā. 25. 
augustā plānojam braukt pēc ak-
meņiem pie Ināras Zviedres un 
Harija Veides. Ja arī jums vaja-
dzīgs transports akmeņu atgādā-
šanai uz Jahtu laukumu, zvaniet 
I. Tiesnesei. 

Salacgrīva svin savus svētkus
 10. un 11. augusts pagāja Salacgrīvas 
pilsētas svētku zīmē. Turpinot iesākto tra-
dīciju, piektdienas vakarā traktierī Zvej-
nieku sēta bija kinovakars - interesenti 
skatījās Vidzemes TV veidoto fi lmu Laika 
zīmes Salacgrīvā un šīsvasaras saulgriežu 
koncertuzveduma Īsa pamācība mīlēšanā 
videoierakstu. Lai gan laiks bija vēss, skatī-
tāju netrūka. Paldies traktiera saimniekiem 
par šo lielisko iespēju!
 Sestdienas rītā un priekšpusdienā liela 
rosība bija Salacas kreisajā krastā. Pilsē-
tas bibliotēkā jau pl. 10 no rīta pulcējās 
grāmatmīļi, lai piedalītos Zaļās bibliotē-
kas atvēršanā, pēc tam stundu pavadītu ar 
Anitu Emsi un kopā ar jauno dzejnieci Ievu 
Saliņu atvērtu viņas pirmo grāmatu Pakā-
pies, sajūti dvēseli savu. Savukārt pilsētas 
muzejā ciemojās salacgrīvietis karikatūrists 
Kristaps Auzenbergs, lai stāstītu par savu 
izstādi un zīmētu šaržus. 
 Pļaviņā aiz pilsētas ģerboņa notika jāt-
nieku kluba Fenikss demonstrējumi, kopā 
ar Svētciema attīstības biedrību bērni strā-
dāja radošajā darbnīcā Kurpe un, apglezno-
jot līdzpaņemto apavu, tika pie interesanta 
puķupoda. Arī kluba Mežābele dāmas bija 
pacentušās, lai neviens no viņu radošajām 
darbnīcām neaizietu tukšām rokām. Pirmo 
reizi šogad notika sportiskās spēles ģime-
nēm, kurās piedalījās 2 pieaugušie un 2 
bērni vecumā līdz 16 gadiem. Bija jautras, 
interesantas un spraigas sacensības.
 Visagrāk Salacas labajā krastā kustība 
sākās tirgū, ap pulksten 12 laukumā pie lu-
terāņu baznīcas uzstājās pūtēju ansamblis 
All Remember, kas atmodināja un iekusti-
nāja ne vienu vien svētku viesi. Pēc pavi-
sam neilga laika Bocmaņa laukumā savus 
spēkus rādīja ielu vingrotāji, bet Salacgrī-
vas līnijdeju kluba dalībnieces, viņu atbals-
tītāji un draugi kopā ar mākslinieci Daci 
Asni radīja jau otro lielo krāsaino Salacgrī-
vas bildi. Šoreiz tā veltīta Bocmanim. Lielu 
interesi pilsētas svētku viesos radīja foto-
grāfa Laimoņa Martinsona fotoizstāde Sa-
lismünde. Pulksten 14 laukumā pie kultūras 
nama uzstājās novada dziedošās ģimenes – 
Sabīne un Alīna Balodes, Emīlija un Inga 
Gobas, Amēlija, Matilde un Aiga Vilkaules, 
Annija un Sintija Migliņas, Reinis un Vija 
Maurīši, Inese Jerāne ar meitu Egitu un un 

krustmeitu Emīliju, Katrīna, Saule, Pēteris 
un Agnese Ķūreni un bērnudārza Bitīšu 
grupas šīgada absolventu orķestrītis. Šoreiz 
diemžēl izpalika peldlīdzekļu sacensības, 
toties pilsētas svētku gājiens izvērtās košs, 
krāsains un muzikāli skaļš.
 Svētku procesijā tūlīt aiz pilsētas karoga 
gāja ne tikai novada domes priekšsēdētājs 
Dagnis Straubergs, bet arī viesi no Azer-
baidžānas Gabalas un Beilaganas pašvaldī-
bām. Pirmo reizi gājienā piedalījās Salac-
grīvas tirgus, teātra studijas Visa veida ver-
sijas, motokluba MX, neredzīgo un biedrī-
bas Mūsu ķepas pārstāvji. Apsveikuma vār-
dus svētkos teica D. Straubergs un Gabalas 
pašvaldības vadītājs Damirs Baghirovs. 
 Pakavēties jaunības atmiņās vai ar pirm-
reizīgu svaigumu izbaudīt naivi romantis-
ku, bet jestru mūziku svētku viesiem ļāva 
muzikālā apvienība Neaizmirstulītes. Dzie-
dot līdzi un ar skaļiem aplausiem tika pava-
dīta katra mūziķu izpildītā dziesma. Patiesi 
jauks koncerts! Vakara ballē salacgrīviešus 
un viesus priecēja grupas Sestā jūdze un 
Jane’s Unit. 
 PALDIES VISIEM par radošu atbalstu 

svētku tapšanā! Pateicamies Svētciema 
attīstības biedrībai par radošās darbnīcas 
Kurpe vadīšanu, biedrībai Fenikss par in-
diāņu un čigānu zirgu šovu, Mežābelei par 
atsaucību un darbošanos radošajās darbnī-
cās, paldies Salacgrīvas līnijdeju klubam 
par atrakciju Izkrāso Salacgrīva, SIA Ac-

teks par krāsām lielajai bildei un SEB ban-
kas Limbažu fi liālei par fi nansiālo atbalstu 
svētku radīšanā. Paldies uzņēmumiem un 
biedrībām, kas kuplināja svētku gājienu un, 
protams, visiem skatītājiem, kuri uzmun-
drināja un sumināja gājiena dalībniekus. 

Ilga Tiesnese

Viesi no Azerbaidžānas kopā ar novada 
domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu 
(centrā) piedalījās svētku gājienā

Jaukais, sirsnīgais un dzīvespriecīgais Neaizmirstulīšu koncerts salacgrīviešu un viesu 
atmiņās paliks vēl ilgi
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Izskanējis III Salacgrīvas
klasiskās mūzikas festivāls

 Ar Maskavas virtuozu un Mocart Kvar-
tet pirmās vijoles Alekseja Lundina un 
simfoniskā orķestra spēlēto Antonio Vi-
valdi Gadalaiku Vasaru un krāšņu salūtu 
izskanēja III Salacgrīvas klasiskās mūzikas 
festivāls. Kapteiņu ostas jahtu kluba pie-
stātnē pulcējās vairāk nekā 350 skatītāju 
un klausītāju, speciāli uz šo koncertu iera-
dās arī 2 jahtas. Festivāla izskaņas koncer-
tā muzicēja arī A. Lundina meita Marija, 
dziedāja iecienītais kontrtenors Sergejs 
Jēgers, uzstājās meistarklašu talantīgākie 
audzēkņi, akordeona klases pedagogs un 
izcils akordeonists Ņikita Vlasovs, jaunā, 
talantīgā igauņu vijolniece Mari Līsa Uibo 
un kamerorķestra Sinfonietta Rīga mūziķi. 

Pusotru stundu garais koncerts paskrēja kā 
viens mirklis, gaisā izskanēja pēdējās vijo-
les skaņas un izdzisa salūta ugunis... Šķiet, 
vienaldzīgo nebija – asaras klausītāju acīs, 
bravo izsaucieni un nerimstošie aplausi ap-
liecināja – koncerts bija izdevies!
 Pirms ļauties mūzikas skaņām, Salacg-
rīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis 
Straubergs un festivāla mākslinieciskais 
vadītājs A. Lundins teica lielu paldies fes-
tivāla sponsoriem un atbalstītājiem: Jeļenai 
un Vitālijam Daņiļenko, Latvijas dzelzce-
ļam Ldz Cargo, Salacgrīvas novada domei, 
Aleksandram Gricēvičam, izdevniecībai 
Jurgenson, Skaņu līgai, apvienībai Ars 
nova, LNT, Latvijas Raidorganizāciju ap-

vienības izpilddirektorei Guntai Līdakai 
un Lietišķo sieviešu apvienībai. Savukārt 
tūlīt pēc festivāla saņēmām cilvēku pal-
dies, pozitīvās atsauksmes un ieteikumus 
nākamajiem. Visu koncertu apmeklētājas 
un mūzikas mīļotājas Inta un Velga raksta: 
- Koncerti šogad piedāvāja lielu muzikā-
lu daudzveidību, tie notika arī Ainažos un 
Liepupē. Uzteicama cenu politikas maiņa! 
Uzskatām, ka cenas uz koncertiem nav 
augstas, apsveicama ir iespēja iegādāties 
abonementa biļetes. Būtu interesanti ap-
meklēt tikšanos ar mūziķiem – piemēram A. 
Lundinu, V. Dvorkinu u.c., lai parunātu par 
mūziku, viņu profesionālo dzīvi. Paldies 
par piesātinātiem, interesantiem un baudā-
miem koncertiem.
 Nākamajā dienā organizatori tikās, lai 
lemtu par šī festivāla plusiem un mīnusiem 
un nākamgada norisēm. Jau tagad varam 
teikt – arī 2013. gadā Salacgrīvā notiks 
Klasiskās mūzikas festivāls. Festivāla un 
meistarklašu norises laiks - no 26. jūlija 
līdz 3. augustam. 

Ilga Tiesnese

Galā koncerts uz peldošās skatuves Kuivižu jahtu 
klubā paskrēja kā viens mirklis

Meistarklašu atklāšanas brīdis – šogad pie 10 pedagogiem no 5 valstīm mācījās Latvijas mūzikas skolu 84 audzēkņi un 1 skolēns no Itālijas

Pirms pirmā koncerta Lielsalacas evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā atklāšanas runu teica festivāla 

mākslinieciskais vadītājs Aleksejs Lundins, 
tulko skolotāja Ināra Biseniece

Šveices čel-
lista Davida 
Pia koncerts 
Lielsalacas 
ev.lut. baznīcā 
kopā ar Alek-
seju Lundinu 
un Tatjanu 
Fedosejevu

Pedagogu 
koncertā 

piedalījās arī 
čella meis-

tarklašu au-
dzēkne Erna 
Daugaviete 

(no labās)

Audzēkņu koncertā uzstājās vairāki meistarklašu laikā tapuši ansambļi un orķestri. Muzicē 
Kārļa Vanaga vadītais orķestris, kas atskaņo pašu sacerētu skaņdarbu



SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS      32012. gada 24. augusts

Positivus varoņi atstāj rokas nospiedumus 
topošajai Slavas alejai Salacgrīvā

 Turpinot pērn sākto tradīciju 
veidot Salacgrīvas viesu Slavas 
aleju, mēs – Salacgrīvas nova-
da domes priekšsēdētājs Dagnis 
Straubergs, Informācijas no-
daļas vadītāja Ilga Tiesnese un 
informācijas aprites speciālists 
Kaspars Neimanis - devāmies 
pie Positivus festivāla lielākajām 
zvaigznēm, lai palūgtu viņus at-
stāt ģipsī savu roku nospiedumus 
un pastāstīt par izjūtām, viesojo-
ties un uzstājoties šajā festivālā.
 Atstāt savas rokas nospiedu-
mu topošajā Slavas alejā Salac-
grīvā piekrita arī grupas Manic 
Street Preachers solists Džeimss 
Dīns Bredfīlds. Viņš labprāt at-
bildēja uz novada domes priekš-
sēdētāja jautājumiem un izrādīja 
interesi gan par Slavas aleju, gan 
festivālu un pilsētu. Dž. D. Bred-
fīlds pastāstīja: - Šeit viesojā-
mies  pirms 4 gadiem, un tas bija 
mūsu pirmais koncerts Latvijā. 
Bijām uztraukušies un nobiju-
šies, domājām, ka neviens mūs 
nepazīs, bet daudzi cilvēki zināja 
pat mūsu vārdus. Mums patika. 
Kad otro reizi uzaicināja uzstā-
ties festivālā, uzreiz piekritām. 
Arī draugiem no citām grupām 
iesakām, ja vien rodas iespēja, 
noteikti doties uz «Positivus» 
festivālu Salacgrīvā. Par pilsētu 
zinu maz, bet festivāls ir lielisks.
 Uz D. Strauberga jautājumu 
par emocijām un sajūtām fes-
tivālā un pilsētā grupas solists 
atbildēja: - Festivāls ir audzis, 
cilvēku vairāk, skatuves lielākas, 
viss attīstās. Kad biju šeit pirmo-
reiz, aizgājis uz jūrmalu, redzēju, 
ka daudzi jauni cilvēki nodarbo-
jās ar seksu. Šajā laikā mums 
noteikti noderētu vairāk miera 
un mīlestības. 
 Atstājot rokas nospiedumu 
ģipsī, solists jokoja: - Tagad jūs 
manu pirkstu nospiedumus iz-
mantosiet noziegumos. Noteikti 

Rokas nospiedumu Salacgrīvai atstāj Manic Street preachers solists 
Džeimss Dīns Bredfīlds. Kā to darīt, pamācaSalacgrīvas novada domes 
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs

Arī grupa Instrumenti atstāja savas zīmes Salacgrīvas slavas alejai

King Charles jutās pagodināts, atstājot savu rokas nospiedumu

Cielavas ceļš Baltica 2012
 Folkloras kopa Cielava, iepazīstot, ap-
gūstot, iedzīvinot sava novada tradīcijas, 
ejot savu jūras ceļu, nonākusi līdz Starp-
tautiskajam folkloras festivālam Baltica 
2012, kur visi ceļi savijas, savedot vien-
kop tuvus un tālus ceļa gājējus, kam sva-
rīga tautas dzīvesziņa un tradīcijas šeit un 
pasaulē. 
 Šogad ir Starptautiskā folkloras festi-
vāla Baltica - unikāla trīs Baltijas valstu 
kopprojekta – 25. jubilejas gads. Latvijā 
Baltica notika jau devīto reizi. Šogad tajā 
bija rekordliels dalībnieku skaits – aptu-
veni 170 folkloras kopu un etnogrāfi sko 
ansambļu no Latvijas, viesi no Lietuvas, 
Igaunijas, ASV, Bulgārijas, Zviedrijas, 
Ukrainas, Izraēlas, Itālijas, Francijas, 
Luksemburgas, Krievijas, Lielbritānijas.
 Cielava festivālā Baltica piedalās asto-
to reizi. Šoreiz īpaši tika izceltas folkloras 
kopas un etnogrāfi skie ansambļi, kas fes-
tivālā piedalījās no 1988. gada, kad Lat-
vijā Baltica notika pirmo reizi (pirmais 
festivāls 1987. gadā norisinājās Lietuvā). 
Lielākā daļa aktivitāšu noritēja Festivāla 
sētā Vērmanes dārzā, kur mēs uzstājāmies 
kopā ar folkloras kopu Vilki, dziedot jūr-
nieku dziesmas, pēc tam pie Origo Sta-
cijas laukumā. Tās pašas dienas vakarā, 
saulei rietot, sākās gājiens – Uguns ceļš 
no Brīvības pieminekļa pār Akmens tiltu 
uz AB dambi, kur notika uguns rituāls, 
aizdedzinot katram novadam izveidotās 
ugunszīmes. Tas bija viens no visspilg-
tākajiem iespaidiem, jo uguns sakārtoja 
mūs pašus, attīrot visu un visus tuvākā 
un tālākā apkārtnē. Vakarā, atgriežoties 

naktsmītnēs, jutāmies priecīgi, atbrīvoti, 
pārliecināti par to, ko un kāpēc darām.
 Otrajā dienā - 7. jūlijā - pēc sātīgām 
brokastīm atgriezāmies Festivāla sētā, 
lai muzicētu, rādot savas puses tradīcijas. 
Nākamais koncerts notika pie lielveikala 
Dole, kur Cielava varēja sacensties dzie-
dāšanā ar vēju, jo tuvojās negaiss. Tik 
vareni vienoti mums skanēja pirmo reizi 
- tas ir apliecinājums mūsu izaugsmei.
 Nākamajā dienā devāmies uz Ikšķili, 
kur mūs laipni sagaidīja festivāla rīkotāji. 
Šajā pasākumā Latgales folkloras kopas 
uzņēma ciemiņus no visiem Latvijas no-
vadiem. Un, kā jau tas pierasts, braucot 
ciemos, līdzi ņēmām ciemkukuli - Ingas 
Cīrules izcepti reņģ’ kotleti. Viņa pastāstī-
ja recepti mūspuses dialektā un pacienāja 
klātesošos. Visiem, tostarp Ikšķiles nova-
da domes priekšsēdētājam Indulim Trapi-
ņam ļoti garšoja! Pēc koncerta devāmies 
uz Madonu, bet pa ceļam nopeldējāmies 
Daugavā.
 Ceturtajā dienā nesteidzīgi pabrokas-
tojām un devāmies iepazīties ar Madonu 
un festivāla aktivitātēm taipusē. Pēdē-
jā uzstāšanās notika Mīlestības graviņā, 
kur atkal satikām folkloras kopu Vilki. 
Pēc tam kultūras namā bija ārzemju gru-
pu koncerts, kas ir apliecinājums tam, ka 
dziesmām, dejām, tradīcijām ir tikai viena 
valoda - emocijas, kas runā pašas par sevi. 
Tās uzrunāja arī mūs, jo aplausi nevarēja 
un nevarēja rimties. Un tad jau pienāca 
no slēguma koncerts, kur mēs bijām ska-
tītāji. 
 Mums bija bezgalīgi liels prieks šajās 

Cielava ceļā uz koncerta vietu

festivāla dienās satikties ar draugiem no 
citām folkloras kopām un iegūt jaunus 
draugus, lai atkal satiktos. Esmu patei-
cīga Cielavas dziedātājām par izturību, 
jauko skanējumu, par kopā pavadītajiem 
mirkļiem, bet viņu mīļajiem cilvēkiem, 
kas palika mājās, par sapratni, ka mēs visi 
darām svētīgu darbu, lai latviešu tauta 
pastāvētu ar tikai sev raksturīgām tradīci-
jām. Folkloras kopas Cielava dalībnieces 

ir bezgala pateicīgas Salacgrīvas novada 
domei par fi nansiālo atbalstu, lai mēs va-
rētu piedalīties festivālā, apliecināt savu 
varēšanu, daloties priekā iegūt jaunu pie-
redzi, savukārt šoferim Imantam Tomso-
nam par precizitāti un iejūtīgu attieksmi 
pret mūsu vēlmēm.

Zenta Mennika,
folkloras kopas «Cielava» vadītāja

pēc kādām salacgrīviešu zādzī-
bām Maskavā presē parādīsies 
raksts, ka «Manic Street Pre-
achers» ir galvenie aizdomās 
turamie, jo visur ir viņu pirkstu 
nospiedumi.
 - Jūs esat labs mērs, tālab 
noteikti tiksiet ievēlēts atkal, - 
atvadoties mākslinieks sacīja no-
vada vadītājam un izteica vēlmi 
vēlreiz satikties Salacgrīvā pēc 
pāris gadiem. 
 Festivālā jau otro gadu uzstā-
jās arī King Charles – Charles 
Costa (Čārlzs Kosta). - Tiešām, 
šeit esmu otro reizi, šis ir mans 
mīļākais festivāls. Kad pagā-
jušajā gadā uzstājos uz lielās 
skatuves, emocijas un sajūtas 
bija izcilas. Apkārtne ir skaista 
un jauka, šī ir vienreizēja vieta. 
Pateicoties tai, iespaids par Lat-
viju man ir ļoti labs. Daba šeit 
ir lieliska, blakus jūra, fantastis-
ki! - viņš teica. Atstājot savu 
rokas nospiedumu ģipsī, King 
Charles apliecināja, ka lepojas, to 
darot.
 Novada domes priekšsēdē-

tājs arī viņam pastāstīja par to-
pošo Slavas aleju, kurā nākam-
gad King Charles varēs apskatīt 
bronzā atlietu savas rokas no-
spiedumu. Smejoties viesis sacī-
ja: - O, tad es dabūšu savu roku 
atpakaļ! Paldies par iespēju kļūt 
par Slavas alejas goda viesi. Šis 
ir lielisks festivāls un pilsēta.
 Positivus festivāla laikā savu 
roku nospiedumus Salacgrīvas 
Slavas alejai atstāja abi grupas 
Instrumenti puiši – Jānis Šip-
kevičs jr. (Shipsi) un Reinis 
Sējāns (Reynsi). Nelielā sarunā 
J. Šipkevičs pastāstīja, ka Salac-
grīvas Statoil ir tas punkts, kurā 
viņi piestāj, gan dodoties prom 
no Latvijas, gan atgriežoties. 
- Pirmais «Instrumentu» lielais 
koncerts notika pirms trīs ga-
diem uz lielās «Positivus» ska-
tuves. Bez mānīšanās varu teikt 
- salīdzinot ar citiem festivāliem, 
kuros esam uzstājušies, arī ārpus 
Latvijas, šeit, Salacgrīvā, ir īpa-
ši draudzīgs publikas noskaņo-
jums, - saka Jānis. 
 Puiši atklāj, ka vieta viņiem 

labi pazīstama. - Zinām pludma-
li, futbola laukumu, katru stūrīti, 
jo esam te bijuši arī laikā, kad 
nav festivāla, skatuvju, barjeru 
un daudzo cilvēku. Šī ir īpaša 
vieta ar savu šarmu, vibrāciju, - 
uzsver Reinis.
 Atstājot rokas nospiedumu 

ģipsī, puiši smēja: - Šis ir tāds 
īp ašs veids, kā noturēt cilvēkus 
uz vietas... Nez, kā būtu, ja rokas 
vairs nevarētu izņemt! 
 Paldies Instrumentu puišiem 
par jauko sarunu un atsaucību! 

Ilga Tiesnese
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Taimiņu mazuļi atgriežas 
Salacas mazajās pietekās

 Noslēdzies Zivju fonda atbalstītais pro-
jekts par taimiņu mazuļu ielaišanu Salacas 
baseina mazajās upēs. Projekta kopējās iz-
maksas - 5000 latu, no kuriem 4450 Zivju 
fonda, bet 550 - pašvaldības fi nansējums. 
 Projekta laikā tika veikta vietējās Sala-
cas upes populācijas taimiņu vaislinieku 
nozveja taimiņu resursu atražošanai Sala-
cas pietekās. 2011. gadā, īstenojot projek-
tu par taimiņu vaislinieku ieguvi, Valdis 
Celmiņš nozvejoja 50 taimiņu vaislinieku 
(25 tēvus un 25 mātes), tālāk tie ceļoja 
uz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības 
zinātniskā institūta Bior zivju audzētavu 
Tomē, kur no iegūtajiem ikriem šopavasar 
izšķīlās 25 000 mazo taimiņu, kas tagad 
paaugušies atgriezās Salacas mazajās pie-
tekās. 
 Salaca ir viena no lašu dabiskā nārsta 
vietām Latvijā, un tās baseina mazajām 
upēm ir svarīga nozīme taimiņu resursu at-
ražošanā. Taimiņu licencētā makšķerēšana 
ik gadu piesaista arvien vairāk interesen-
tu ne tikai no Latvijas, bet arī ārvalstīm. 
Tomēr dabīgā atražošanās ir svārstīga, tas 
ierobežo taimiņu saimnieciski izmanto-
jamo apjomu. Salacgrīvas novada dome 
ar šī projekta palīdzību vēlas piedalīties 
taimiņu resursu atražošanā Salacā, lai arī 
turpmāk veicinātu licencētās makšķerēša-
nas attīstību, tūrismu un brīvā laika pava-
dīšanas dažādošanu novadā. 
 20. jūlija rītā pie Jūras un iekšējo ūdeņu 

pārvaldes Rīgas sektora mītnes Vecsalacā 
pulcējās makšķernieku kluba Salackrasti 
biedri. 
 Pirms došanās ceļā vīri apsprieda ie-
spējamos virzienus. Oļegs Sumčenko 
apliecināja, ka pēc 4 gadiem šie taimiņu 
mazuļi būs izauguši tik lieli, lai varētu tos 
makšķerēt. - Tagad viņi 2 gadus dzīvosies 
mazajās upītēs, tad dosies uz jūru, lai vēl 
pēc 2 gadiem atgrieztos savās „mītnes ze-
mēs” nārstot, - viņš sacīja. Savukārt taimi-
ņu ķērājs V. Celmiņš bija lakonisks: - Labs 
darbiņš, kas izdarīts. Paši ķeram, pašiem 
arī jādomā par zivju resursu atjaunošanu.
 Ātri vien zivju mazuļi tika sadalīti īpa-
šos ar skābekli bagātinātos maisos. Ma-
šīnās salikti, nostiprināti, gādīgi piesegti, 
lai saule nespīd virsū, tie devās uz savām 
jaunajām mājvietām Salacas mazajās pie-
tekās - Korģē, Noriņā, Īģē, Svētupē, Jau-
nupē, Meln upē, Pužupē, Puršēnupē, Joglā, 
Vedamurgā, Arupītē u.c. 
 Arī es devos līdzi skatīt, kā tas notiks. 
Vispirms Oļegs rūpīgi ielika maisu upītē, 
piebilstot: - Lai ūdens temperatūra mai-
sā un upītē novienādojas, jāpagaida. Pēc 
minūtēm 10 maisam gals jau bija vaļā un 
taimiņu mazuļi sāka ceļu mazajās upītēs, 
lai paaugušies dotos lielajos ūdeņos un pēc 
tam atkal atgrieztos... par prieku makšķer-
niekiem!

Ilga Tiesnese

Oļegs 
Sumčenko 

no kluba 
Salackrasti 

palaiž taimi-
ņu mazuļus 

upītē, lai 
aug...

Svētciema bibliotēkā 
tikās lībiešu pēcteči

 Svētciema bibliotēkā 20. jūlija pieva-
karē tikās Svētciema puses lībiešu pēcte-
či, lai iepazītos ar Pāles novadpētniecības 
muzeja izstādes Vidzemes lībieši un viņu 
pēcteči materiāliem un satiktos ar lībiešu 
dzimtu izzinātāju, vairāku dzimtaskoku 
veidotāju, Limbažu muzeja krājuma gla-
bātāju Rasmu Noriņu.
 2009. gada vasarā apzināto lībiešu 
dzimtas tikās Pālē 1. Vidzemes lībiešu 
pēcteču saietā. Trīs gadu laikā materiālu 
krājums papildināts, klāt nākušas jaunas 
fotogrāfi jas un dažādi dokumenti. Rasma 
darbu turpina un atzīst, ka seno lībiešu 
dzimtu pētīšanā svarīga ir ikviena infor-
mācija - adrese, gadskaitļu precizējums, 
uzvārdi un citas mutvārdu liecības. Rak-
sturojot dažu dzimtaskoku pētīšanas no-
risi, vēsturniece atzīst - saikne pārtrūkusi. 
Klātesošajiem tika lūgts palīdzēt sameklēt 
radurakstus, personu un laikmetu rakstu-
rojošas fotogrāfi jas, sniegt informāciju par 
dzimtu jauno paaudzi.
 Ar interesi sekojām līdzi Rasmas pre-
zentācijām gan par Vidzemes lībiešiem, 
gan Svētciema lībiešu dzimtām un viņu 
pēctečiem. Dažbrīd bijām pārsteigti, cik 

ļoti viens otrs mūsu dzimtu turpinātājs ir 
līdzīgs saviem senčiem pirms vairākām 
paaudzēm. Dzimtaskoki izveidoti Kariņu, 
Bisnieku, Lielnoru, Jēkabsonu, Pļaviņu, 
Jirgensonu-Girgensonu, Zīlemaņu, Gīzu, 
Ādmīdiņu, Feldmaņu un Bērziņu dzim-
tām, taču fotogrāfi jās redzamie raduraksti 
ļauj daudz plašāk ielūkoties Svētciema pu-
ses ļaužu dzīves gājumos.
 Līdz pat saulrieta stundai vaļā tika riti-
nāti dzimtaskoku ruļļi, skatīta ar lībiešiem 
saistīto grāmatu izstāde, burtota pirmā 
Latvijā izdotā lībiešu ābece, ko bibliotēkai 
dāvināja lībiešu pasaku pētniece Ramona 
Gredzena. Neizpalika skābputras smeķē-
šana un zivmaizes vidzemnieku gaumē. 
Rasmai Noriņai tika skaisti, vasarīgi puķu 
pušķi un sirsnīgi paldies.
 Izstāde un tikšanās bija ieinteresējusi 
cilvēkus no tālienes, taču vairāk gribētos, 
lai ar to iepazītos vietējie - svētciemieši, 
jo viņiem būtu interesanti kaut bildēs, bet 
vēlreiz satikt tos cilvēkus, kuri bija šī cie-
ma vēstures veidotāji.

Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

Klātesošie ar lielu interesi klausījās Limbažu muzeja krājuma glabātājas Rasmas Noriņas 
(no kreisās) stāstījumā

Rehabilitācijas kūrortviesnīcas Brīze senioru vasara
 Kuplāk apmeklētais pasākums Brīzē 
bija Jāņu ieskandēšana, kad pie mums 
ciemojās Salacgrīvas kultūras nama 3 bēr-
nu deju kolektīvi, kuru vadītāja ir Anita 
Gīze. Ņipros dejotājus šurp bija atvedu-
ši viņu vecāki, tāpēc jo lielāks prieks, ka 
kopš mazotnes bērniem tiek mācīta lab-
darība un cieņa pret vecākiem cilvēkiem. 
Ar skanīgām balsīm mūs priecēja Agitas 
Zvejnieces vadītie bērnu un jauniešu an-
sambļi. Sirsnīgi pateicamies pašdarbības 
kolektīvu vadītajiem par labo ideju un vēl-
mi iepriecināt mūsu seniorus! Tā bija tik 
patīkama gaisotne, kas virmoja jūnija no-
vakarē mūsu nama pagalmā un ieskandēja 
Jāņus.
 Uz kultūras nama darbinieku uzaici-
nājumu apmeklēt teātra izrādi atsaucās 
tikai neliels senioru pulciņš, bet arī tas ir 
apsveicami. Savukārt Plostnieku svētkus 
vēl ilgi ar sajūsmu atceras Jānis Ērmanis: - 
Visskaistāk bija, kad plosts nāca tuvāk un 
varēja dzirdēt, cik uz tā ir jautri, kā spēlē 
un dzied plostnieki.
 Zāļu diena nāca ar savu košumu un jāņ-
zāļu aromātu - sievas sēja pušķus un izvei-
doja dekoratīvo siena zārdu. Tas rotāja tel-
pas visu jūliju. Līgovakaru pavadījām zālē 
pie klātiem galdiem, ar tautasdziesmām un 
ozollapu vainagiem suminot četrus Brīzē 
mītošos Jāņus. Arī saimniekam Jurim un 
saimniecei Mārai tika kupli goda vainagi. 
Ar mums kopā līgoja mūziķis Māris Grīn-
bergs. Taču vēsais laiks un bargais jūras 
vējš neļāva aizdegt Jāņu ugunskuru 23. 
jūnija vakarā, tāpēc to, grezni pušķotu ar 
izkaltētajām jāņuzālēm, aizdedzām Pēter-
dienā, kad mielojāmies ar jāņusieru un vēl 
izdziedājām pa gadu sakrātās dziesmas.
 30. jūnijā Zvejnieku parks pulcēja ļau-
dis uz novada Senioru svētkiem. Pateica-

mies Pensionāru padomes priekšsēdētājai 
Aijai Kirhenšteinai, kura bija atsaucīga un 
noorganizēja transportu, lai arī mūsu se-
niori varētu pavērot ansambļa Kantoris 04 
sniegumu un nobaudīt tradicionālo zivju 
zupu. Ceram arī uz turpmāku sadarbību! 
Dzidra Pēce atceras: -Viens no patīkamā-
kajiem brīžiem šādos pasākumos ir ne ti-
kai skatīties priekšnesumus, bet arī satikt 
senus draugus vai darbabiedrus un paru-
nāties, atcerēties jaukos brīžus.
 14. jūlijā Salacgrīvā notika Jūras svētki. 
Tajos piedalījās arī Brīzes seniori, kuri ar 
lielu prieku noskatījās Salacgrīvas kultū-
ras nama kolektīvu koncertu. Seniori prie-
cājās, ka tik smaidošas meitenes un azar-
tiski puiši laikam dejo tikai Salacgrīvas 
kultūras nama senioru deju kopā Saiva, 
vidējās paaudzes deju kolektīvā Tingel-
tangels un jauniešu deju kolektīvā Randa. 
Braši dejotāji!
 Brīzes saimniece Māra Maksimova 
saka: - Man prieks par katru seniora akti-
vitāti, ja ir laba veselība un vēlme iziet no 
savām istabiņām – vienalga, vai tā ir pa-
staiga dabā, pasēdēšana saulīte, parunā-
šanās ar līdzcilvēkiem, koncertu apmek-
lēšana, piedalīšanās Plostnieku, Senioru, 
Jūras svētkos, ekskursijās uz jūrmalu, 
dažādās lekcijās vai citās aktivitātēs. Tā 
cilvēks palīdz pats sevi uzturēt labā formā.
 19. jūlijā bijām sarosījušies braucienam 
uz Vitrupes jūrmalu. Lai gan zinājām, ka 
pa kāpām līdz jūrai pašu kājiņām vien būs 
jānokļūst, gribasspēks bija liels. - Mūs iz-
vizināja un arī pārvietoties palīdzēja iz-
palīdzīgais šoferītis Uldis Apsītis. Bijām 
priecīgi, ka viņš bija tik omulīgs, kopā ar 
mums pastaigājās pa jūrmalu un parunā-
jās, - visu domas apstiprināja Tatjana Za-
riņa.

 Seniori piedalījušies arī izglītojošos un 
nopietnākos pasākumos. Esam pateicīgi 
Septītās dienas adventistu baznīcas Sa-
lacgrīvas draudzes locekļiem Ristamecu 
ģimenei un Lijai Sigājevai par mūsu se-
nioru garīgo aprūpi. Ik pārsestdienu viņi 
labprātīgi ierodas Brīzē. Šīs pēcpusdienas 
saulainas un gaišas vērš ciemiņu sirsnīgā 
attieksme un vienkāršība. Viņiem ir patie-
sa vēlme iepriecināt un parādīt, ka cilvēku 
uzticamais draugs ir Dievs, kas nevienu 
nekad neatstāj, tāpēc svarīga vieta ierādī-
ta lūgšanām. Lasītie un skaidrotie Svētie 
raksti ik reizi stiprina klausītāju sirdis, bet 
kristīgās dziesmas aizkustina dvēseles. 
Savukārt daktere Alla Davidova vadīja 
lekciju kursu Netradicionālas dziednie-

cības metodes. Šīs nodarbības bija kupli 
apmeklētas un to tematika bija gan par 
pozitīvas domāšanas nozīmi veselības 
saglabāšanā, gan par lūgšanām dvēseles 
sakārtošanā. Nodarbībās skanēja klusinā-
ta mūzika, kas rosināja uz meditāciju, bet 
dažas tēmas bija īpaši interesantas, pie-
mēram, Melatonīna iedarbība uz cilvēka 
psihoneiroendokrīno un imunoloģisko sis-
tēmu. Bija patīkami vērot, ka seniori kļūst 
arvien ieinteresētāki, zinošāki un dalās arī 
pieredzē. 
 Vēl priekšā atvasara, kad ikviens, kurš 
vēl spēj un vēlas, var uzkrāt enerģiju zie-
mai.

Ligita Jirgensone

Senioru grupiņa Vitrupes jūrmalā



SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS      52012. gada 24. augusts

Atbalsij – 15

Atbalss vadītāju Aiju Šmiti (no labās) sveic paši klubiņa dalībnieki

 18. jūlijā Ainažu kultūras 
namā bija lieli svētki. 15. dzim-
šanas dienu svinēja pensionāru 
klubiņš Atbalss. Saviem vie-
siem, draugiem un paziņām klu-
biņa dalībnieces bija sagatavoju-
šas nelielu prezentāciju par šajos 
gados pieredzēto, pārdzīvoto, 
padarīto un redzēto. 
 Uzrunājot draugus, klubiņa 
vadītāja Aija Šmite teica: - Mēs 
gribējām, lai jūs redzētu, kā 
mums ir gājis, ko esam darīju-
ši šajos 15 gados, kur bijuši, ko 
skatījuši. Un lai mēs paši, kas 
esam bijuši kopā, saprastu, cik 
labi, ja blakus ir cilvēki, kurus 
sauc par savējiem. Tādu mums 
ir pārpārēm gan Ainažos, gan 
visos Latvijas nostūros! Šodien 
pie mums ir īpaši viesi - ūde-
ņu pieradinātie no Aizkraukles. 
Ainaži un Aizkraukle ir dažāda 
lieluma apdzīvotās vietas, bet 
abu ļaudis ir ūdens vilinājumam 
padevušies. Mēs jūru jūtam ik 
dienu, ik stundu, viņi Daugavu, 
mūsu likteņupi.
 Aizkrauklieši Ainažos ciemo-
jās jau no paša rīta, apmeklēja 
muzejus, baznīcu, pie Baltās 
saules mielojās ar zivju zupu, 
izstaigāja randu pļavas un dros-
mīgākie pat nopeldējās jūrā. 
Svētku vakarā viņi rādīja deju 
kolektīva Jautrās vecmāmiņas 
un sieviešu ansambļa Maļinovij 
zvon koncertu. No Aizkraukles 
uz Ainažiem bija atbraukusi lie-

la delegācija - dejotājas, dziedā-
tājas, dienas centra Pīlādzis dar-
binieces, pensionāru biedrības 
pārstāves un sociālā dienesta 
darbinieces. Sveicot Atbalsi ju-
bilejā, viņas uzsvēra: - Atbalss 
ir tad, ja kaut kas labi skan. Pēc 
šīs ciemošanās varam secināt, 
ka ļoti labi noskanējuši jūsu 
darbi, jūsos ir lepnums par savu 
pilsētu. To mēs izjutām, esot mu-
zejos, baznīcā. Mūsos atbalsojās 
jūsu viesmīlība. Tātad atbalss ir 
tad, ja veicat skaistus un labus 
darbus. Un jūs to darāt! Savu-
kārt A. Šmite ir pārliecināta, 
ka savējie ir tie, kas dod spēku 
ikdienā: - Mēs tiekamies rītā, 
vakarā, darbā un svētkos. Tieka-
mies un cits citam radām pleca 
sajūtu.
 Klubiņu jubilejā sveica Sa-
lacgrīvas novada domes priekš-
sēdētājs Dagnis Straubergs un 
Ainažu pārvaldes vadītāja Ilona 
Jēkabsone. D. Straubergs teica: - 
Jūs esat tā paaudze, kas mācīju-
sies labas lietas un spējat izdarīt 
daudz labu darbu ne tikai cits ci-
tam, bet arī sabiedrībai kopumā. 
Mūsu sadarbība turpināsies, no 
jums gaidām interesantus, gud-
rus, visai sabiedrībai vajadzīgus 
projektus. I. Jēkabsone Atbalss 
dalībnieces salīdzināja ar bitēm, 
kas ar savu darbu gādā pienesu-
mu visiem ainažniekiem.
 Atbalsi jubilejā sveica senio-
ru pārstāvji no visa novada. Sa-

lacgrīvas pensionāru biedrības 
pārstāvji bija ieradušies ar savu 
ražas svētku grozu. To pasnie-
dzot, Gunta Kariņa skaidroja: 
- Sakārtojām grozu tā, lai turp-
mākajos 15 gados būtu pietie-
kams spēka un vitamīnu dau-
dzums. Lai vaigs sārts un veselī-
ba turas! Lai vēl varat lielus un 
dižus darbus darīt sev un citiem 
par prieku! Liep upiešu koman-
das vārdā Alberts Elksnītis sacī-
ja: - Priecājos, ka Aija nosauca 
mūs par savējiem. Mēs jūtamies 
labi kopā ar jums. Saglabāsim 
savējo sajūtu arī turpmāk! Bied-
rība Dzintarlāse klubam jubilejā 
vēlēja izturību, dzīvesprieku un 
veselību. Sveicēju vidū bija klu-
biņa Vārds pārstāve bibliotekāre 

Sanita, pirmsskolas izglītības 
iestādes Randa vadītāja Pārsla 
un biedrības Sprints A pārstā-
ves un Ainažu kultūras nama 
vadītāja Solveiga. Īpašu apsvei-
kumu savai ilggadējai vadītājai 
bija sagatavojuši paši Atbalss 
dalībnieki. Ziedu klēpji un ne-
rimstošie aplausi bija vispatie-
sākais paldies Aijai par ieguldīto 
darbu.
 Ar aizkustinājuma asarām 
acīs Aija atminējās: - Klubi-
ņu vadīt sāku, strādājot domes 
sociālajā dienestā, tā arī jau 
15 gadu turpinu. Darbošanās 
klubiņā ir mana otrā dzīve para-
lēli ģimenei. Daru to, kas patīk, 
un prieks par ainažniekiem, kuri 
darbojas līdz ar mani. Strādājot 

kopā, esam kļuvuši atvērtāki, sa-
biedriskāki un draudzīgāki.
 Klubiņa dalībnieces Gaida 
Celma un Gaida Pinkule aplieci-
nāja, ka klubiņš visiem ir atpū-
tas, satikšanās un dzīvesprieka 
uzturēšanas vieta. - Parasti ne-
varam sagaidīt, kad būs nākamā 
tikšanās reize. Šajos gados vairs 
daudz nekur nevar aiziet, tālab 
tepat kopā sanākam, sveicam 
jubilārus, svinam svētkus, brau-
cam ekskursijās, mācāmies un 
interesanti pavadām laiku.
 Kad apsveikuma runas bija 
izskanējušas, klubiņa dalībnie-
kus, draugus un viesus sveica 
Liep upes vīru ansamblis.

Ilga Tiesnese

Saivas vasara
 Parasti visi tiecas atpūsties vasarā, taču 
deju kopa Saiva (arī citas mūsu novada 
deju kopas) vasarā darbu apvieno ar atpū-
tu.
 Jūlija pirmajā pusē Saiva bija ielūgta uz 
starptautisko senioru festivālu Radvilišķu 
pilsētā Lietuvā. Kopā ar mums šajā fes-
tivālā piedalījās Cēsu Dzirnas un draugu 
kolektīvs no Igaunijas. Pirmā diena festi-
vālā bija atvēlēta sportam, otrā (svētdie-
na) - Deju diena. Pasākums sākās ar plašu 
dalībnieku gājienu no kultūras centra uz 
svētku galveno norises vietu stadionā, kur 
savu sniegumu demonstrēja vietējie apvie-
notie deju kolektīvi. Mūsu priekšnesumu 
uzņēma ar lielu atsaucību un skaļiem ap-
lausiem. Pēc koncerta kolektīva vadītāja 
Valentīna Kalniņa saņēma piedāvājumus 
viesoties arī citur. Uzveduma noslēguma 
daļā bija iespēja redzēt, dzirdēt un baudīt 
tālāku ārvalstu viesu priekšnesumus, jo 
uzstājās Itālijas, Izraēlas, Spānijas un vēl 
citu valstu kolektīvi. Festivāls noslēdzās 
ar grandiozu uguņošanu.
 Nākamajā dienā devāmies ekskursijā. 
Bijām Šauļos, skatījām Saules pulksteni, 
baznīcas, izstaigājām gājēju ielu. Tālāk 

ceļš mūs veda caur Pasvali, kur Baltijas 
dzirnakmeņu muzeja dārzā baudījām to 
spēku un strāvojumu, kādu šie varenie ak-
meņi dod cilvēkiem, un bijām pie sēravo-
ta. Pēc tam Biržu apkārtnē aplūkojām da-
biskās kritenes – zemes iegruvumus, kas 
apakšzemē ir savienoti. Mūsu acis priecēja 
senlaiku pilis un muižas, īpaši Radzivilu 
īpašumi. Pārstaigājām garāko gājēju tilti-
ņu pāri lielākajai 16. gadsimtā veidotajai 
mākslīgajai ūdenskrātuvei - Širvēnas eze-
ram, drosmīgākie izpeldējās un izbaudī-
jām ūdensrožu krāšņumu.
 Mūsu Imants Dancis, kā vienmēr, visu 
redzēto fi ksēja videokamerā vēsturei. Vi-
siem zināms, ka Saiva kopā ar jauniešu 
un vidējās paaudzes dejotājiem piedalījās 
Jāņu ielīgošanā pilskalnā, Jūras svētkos, 
tagad viesojāmies Lietuvā. Jau drīz sāk-
sies gatavošanās jaunajai sezonai – liela-
jiem Deju svētkiem Rīgā. 
 Saiva pateicas Salacgrīvas novada do-
mei un kultūras namam par sniegto atbal-
stu!

Valda Logina,
«Saivas» dejotāja un vēstures rakstītāja

Sirsnīgs koncerts 
Ainažos

 Konkursa Mazo dziesmas Latvijai uz-
varētāja Valērija Satibaldijeva ar draugiem 
no Ludzas mūzikas pamatskolas 13. jūlijā 
priecēja psihoneiroloģiskās slimnīcas Ai-
naži pacientus, darbiniekus un viesus. 
 Par labdarības koncertu stāsta Valērijas 
tētis Viktors: - Priecājamies būt kopā ar 
jums saulainajos Ainažos. Māsas Valē-
rija un Marija jau sen gribēja sagatavot 
un parādīt ko jauku, mīļu un interesantu 
saviem draugiem. Koncerta programma 
tapusi, pateicoties Holandes palīdzības 
organizācijai «Stichting Hulp Letland» 
un īpaši Jopam Fuijkinkam. Viņi palīdzēja 
mums, mēs ar dziesmu sakām viņiem pal-
dies un priecējam savus draugus.
 Koncertā kopā ar Valēriju uzstājās vi-
ņas draugi - trīsgadīgais Aleksis, Daniels, 
Armands un Agnese. Bērni ne tikai dzie-
dāja. Armands spēlēja ģitāru, Agnese vi-
joli, savukārt Daniels - klavieres un sak-
sofonu. Arī Valērija ne tikai dziedāja, bet 
arī spēlēja vijoli. Gan klasika, gan tautas-

dziesmas, tāpat populāra estrādes mūzika 
skanēja slimnīcas zālē. Noslēgumā bērni 
kopīgi izpildīja dziesmu, vēlot visiem sau-
lainu un siltu vasaru. 
 Pēc koncerta Valērijas māsa Marija ai-
cināja bērnus veidot kopīgu zīmējumu, ko 
pasniegt Holandes draugiem. Katrs bērns 
uz lapiņas uzrakstīja savu vislielāko sapni, 
tie veidos zīmējuma sapņu debesis. Zīmē-
jumā būs attēloti četri gadalaiki, bet mazie 
ainažnieki veidoja tieši vasaru. 
 Ainaži bija pirmā vieta, kurā uzstājās 
Valērija un viņas draugi, augustā viņi vie-
sosies Ludzas novada bērnunamā-patvers-
mē Ābelīte un septembrī vai oktobrī - Lat-
vijas Bērnu dzirdes centrā. 
 Slimnīcas vadītāja Ilona Balode prie-
cājās par mazo mākslinieku uzstāšanos: - 
Koncerts bija ļoti skaists un sirsnīgs, mūsu 
bērniem patīk emocionālas lietas. Paldies 
visiem par muzicēšanu un Holandes drau-
giem par palīdzību!

Ilga Tiesnese

Jauks un sirsnīgs bija Valērijas (otrā no labās) un viņas draugu koncerts bērnu 
psihoneiroloģiskajā slimnīcā Ainaži

Saivieši vēl pirms koncerta un svētku gājiena



6      SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS 2012. gada 24. augusts

Salacgrīvas novada 
domes sēdē

Jūnijā
 Apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 13 

Grozījumi Salacgrīvas novada domes 
2010. gada 17. marta saistošajos notei-
kumos Nr. 4 «Par reklāmu, izkārtņu, slu-
dinājumu un citu informatīvu materiālu 
izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas 
novada pašvaldībā».

 Apstiprināts konkursa nolikums Salac-
grīvas novada sakoptākais īpašums 2012.

 Uz 5 gadiem biedrībai Marmots no-
lemts iznomāt nekustamo īpašumu Vidze-
mes ielā 11 radošo darbu dārza izveidei. 

 Nolemts uzsākt detālplānojumu Liep-
upes muižas parks un tam pieguļošā teri-
torija, apstiprināts šo īpašumu darba uzde-
vums.

 Apstiprināti pašvaldības aģentūras Sa-
lacgrīvas komunālie pakalpojumi kusta-
mās mantas izsoles rezultāti.

 Apstiprinātas pašvaldības aģentūras 
Salacgrīvas komunālie pakalpojumi at-
savināmās kustamās mantas otrās izsoles 
nosacītās cenas.

 Nolemts rīkot pašvaldības nekustamā 
īpašuma - Salacgrīvas novada Liepupes 
pagasta Katlu māja daļas, kas sastāv no 
zemes gabala 667 m2 , un uz zemes gabala 
atrodošās ēkas - katlumājas ar tajā eso-
šajām tehnoloģiskajām iekārtām, pamat-
līdzekļiem un inventāru, - nomas tiesību 
mutisku izsoli un apstiprināt izsoles notei-
kumus saskaņā ar pielikumu Nr. 3. 

 Apstiprināti izdarītie grozījumi Salac-
grīvas novada domes 2010. gada 29. de-
cembra lēmumā Nr. 701 Par Salacgrīvas 

novada domes darba samaksas un sociālo 
garantiju nolikuma apstiprināšanu.

 Apstiprinātas ieejas maksas Jūras svēt-
kos Zvejnieku parkā un biļešu cenas pasa-
žieru vizināšanai ar kuģīšiem.

 Noteikta maksa par ielu tirdzniecības 
organizēšanu un atsevišķu objektu un lau-
kumu izmantošanu Jūras svētkos.

 Noteikta tirgošanas maksa Salacgrīvas 
novada suvenīriem – papīra pildspalvām, 
lietussargiem ar Salacgrīvas logo, krūzī-
tēm ar Salacgrīvas logo, magnētiņiem ar 
Salacgrīvas novada logo.

 Apstiprinātas sporta un atpūtas kom-
pleksa Zvejnieku parks sniegto pakalpoju-
mu maksas.

 Nolemts Salacgrīvas vidusskolas pro-
jekta Multifunkcionāla informātikas kabi-
neta izveide Salacgrīvas vidusskolā īste-
nošanas gadījumā nodrošināt Ls 2382,76 
līdzfi nansējumu, t.i., 10% no projekta ko-
pējām izmaksām.

 Nolemts piešķirt sporta klubam Veix-
mes Ls 194 dalībai fl orbola turnīrā Drēz-
denē Vācijā 22. - 24. jūnijā.

 Nolemts ar Ls 200 atbalstīt Kristīnas 
Trezunes dalību Internacionālās džeza 
skolu asociācijas konkursā Grācā Austrijā 
23. - 29. jūnijā.

 Nolemts atbalstīt Salacgrīvas politiski 
represēto dalību politiski represēto perso-
nu salidojumā Ikšķilē 18. augustā ar Ls 50.

 Apstiprināti grozījumi Salacgrīvas no-
vada domes 2012. gada 23. maija saisto-
šajos noteikumos Nr. B-3 Par Salacgrīvas 
novada pašvaldības 2012. gada pamata 
un speciālo budžetu.

Jūlijā
 Apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 14 

Grozījumi Salacgrīvas novada domes 
2010. gada 17. marta saistošajos notei-
kumos Nr. 4 «Par reklāmu, izkārtņu, slu-
dinājumu un citu informatīvu materiālu 
izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas 
novada pašvaldībā».

 Apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 15 
Augstas detalizācijas topogrāfi skās infor-
mācijas aprites kārtība Salacgrīvas nova-
dā.

 Apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 16 
Par Salacgrīvas novada pašvaldības au-
toceļu uzturēšanas klasēm vasaras un zie-
mas sezonā.

 Apstiprināts Salacgrīvas novada Soci-
ālā dienesta nolikums.

 Apstiprināti nekustamā īpašuma dzī-
vokļa Nr. 4 Mednieki 1, Salacgrīvas pa-
gastā izsoles noteikumi un sākumcena.

 Apstiprināti Salacgrīvas pašvaldības 
nekustamā īpašuma Liepupes pagastā Kat-
lu māja daļas nomas tiesību izsoles rezul-
tāti.

 Apstiprināti 2012. gada 17. jūlijā noti-
kušās Salacgrīvas pašvaldības nekustamā 
īpašuma Selgas ielā 1b, Salacgrīvā zemes 
nomas tiesību izsoles rezultāti.

 Nolemts Svētciemā slēgt satiksmei Rī-
gas ielas posmu no autoceļa A1 Rīga - Tal-
lina līdz krustojumam ar Liepu ielu, uz-
stādot ceļa zīmes Nr. 303 Mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem braukt aizliegts abos 
ielas posma galos.

 Nolemts uzstādīt aizlieguma zīmi 
Nr. 325 Apstāties aizliegts komplektā ar 
ceļa zīmi Nr. 805 Darbības zona (10 m) un 
ceļa zīmi Nr. 842 Pārējā papildinformā-
cija (izņemot ar pašvaldības caurlaidēm) 
auto stāvvietā pie Salacgrīvas kultūras 
nama ēkas ziemeļu galā Ostas ielā 3.

 Nolemts piešķirt biedrībai Limbažu 
rajona mednieku kolektīvs „Ainaži” līdz-
fi nansējumu Ls 674,91 projekta Informēts 
makšķernieks īstenošanai.

 Nolemts piešķirt līdzfi nansējumu Sa-
lacgrīvas vidusskolas projekta Apgaismo-
juma nomaiņa elektrodrošības uzlaboša-
nai Salacgrīvas vidusskolā realizācijas 
gadījumā Ls 125,80, t.i., 10% no projekta 
kopējām izmaksām.

 Nolemts piešķirt līdzfi nansējumu Sa-
lacgrīvas vidusskolas projekta Sporta in-
ventāra iegāde bērnu un jauniešu fi ziskās 

attīstības pilnveidei Salacgrīvas vidussko-
lā realizācijas gadījumā Ls 1584,25, t.i., 
25% no projekta kopējām izmaksām.

 Nolemts piešķirt līdzfi nansējumu Sa-
lacgrīvas vidusskolas projekta Sadzīves 
tehnikas un inventāra iegāde bērnu un 
jauniešu sadzīves prasmju pilnveidei Sa-
lacgrīvas vidusskolā realizācijas gadījumā 
Ls 517,50, t.i., 15% no projekta kopējām 
izmaksām.

 Nolemts ņemt Ls 57 015 kredītu no 
Valsts kases, lai īstenotu Eiropas Ziv-
saimniecības fonda pasākuma Teritorijas 
attīstības stratēģijas īstenošana atbalstīto 
projektu Mūzikas un deju studijas izveide 
Liepupes pagastā un bērnu rotaļu lauku-
mu ierīkošana Liepupes pagasta Liepupes 
un Tūjas ciemos.

 Nolemts ņemt Ls 29 963 kredītu, lai 
realizētu Eiropas Zivsaimniecības fonda 
pasākuma Teritorijas attīstības stratēģijas 
īstenošana atbalstīto projektu Sapnis par 
rotaļām, dziesmām un dejām.

 Nolemts ņemt Ls 24 780 kredītu no 
Valsts kases, lai realizētu Igaunijas - Lat-
vijas - Krievijas pārrobežu sadarbības pro-
grammas atbalstīto projektu Sadarbība 
teātra un mūzikas mākslu attīstībā (Co-
operation in the theatre and the music arts 
development).

 Apstiprinātas cenas Salacgrīvas novada 
suvenīriem - ar laku pārklātai nozīmītei 
ar novada ģerboni, maziem vimpeļiem ar 
novada ģerboni, maziem karodziņiem ar 
novada ģerboni.

 Apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 17 
Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada 
pašvaldība sniedz palīdzību energoefekti-
vitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu 
dzīvojamā mājā.

 Nolemts ieguldīt SIA Salacgrīvas 
ūdens pamatkapitālā naudas līdzekļus 
Ls 19 000.

 Apstiprināti grozījumi Salacgrīvas no-
vada domes 2012. gada 20. jūnija saisto-
šajos noteikumos Nr. B-4 Par Salacgrīvas 
novada pašvaldības 2012. gada pamata 
un speciālo budžetu.

 Apstiprināts Salacgrīvas novada domes 
2011. gada publiskais pārskats.

Ilga Tiesnese

 Ar novada domes sēdes protokolu var 
iepazīties novada domē vai mājaslapas 
www.salacgriva.lv sadaļā Dokumenti.

 Izdarīt pašvaldības domes 2010. gada 
17. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 
Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un 
citu informatīvu materiālu izvietošanu 
publiskās vietās Salacgrīvas novada paš-
valdībā šādus grozījumus: 
1. Papildināt 1. punktu ar 1.8. apakšpunktu 
šādā redakcijā : 
„1.8. Ielu krustojums - saistošo noteikumu 
izpratnē telpa, ko veido 30 metru plata jos-
la, mērot abos virzienos no ielu asīm.”
2. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā :
„5. Tiesības izvietot reklāmu ir fi ziskām 
un juridiskām personām, kuras iesniegu-
šas reklāmas projektu pašvaldības ainavu 
arhitektam, saņēmušas tā saskaņojumu uz 
reklāmas projekta un samaksājušas reklā-
mas eksponēšanas nodevu par reklāmas 
izvietošanu.”
3. Papildināt noteikumus ar 14.1 punktu 
šādā redakcijā : 
„14.1 Izvietojot reklāmu ielu krustojumos, 
jāievēro šādas prasības:
141.1. vienā krustojumā atļauts izvietot 

ne vairāk kā divus reklāmas nesējus, uz 
kuriem var atrasties vairākas reklāmas 
plāksnes. Reklāmas plākšņu izmēriem 
jābūt saskaņotiem, t.i., tām jābūt vienāda 
platuma;
141.2. ja tiek plānots uzstādīt reklāmas 
plāksni ielu krustojumā, kur neatrodas 
neviens reklāmas nesējs, tad reklāmas 
plāksnes platums jāparedz 1500 mm un tā 
uzstādāma uz reklāmas nesēja, kura kons-
trukciju veido divi cinkoti 100x100 mm 
tērauda stabi, starp kuriem tiek stiprināta 
reklāmas plāksne.”
4. Papildināt noteikumus ar 14.2 punktu 
šādā redakcijā :
„14.2 Izvietojot reklāmu uz ielu apgaismes 
stabiem, jāievēro šādas prasības:
14.21. reklāmas plāksnes izmērs 760 mm 
platumā un1060 mm augstumā;
14.22. reklāmas apakšējā mala atrodas 3 m 
augstumā, mērot no brauktuves virsmas”.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

PIELIKUMS
Salacgrīvas novada domes 25.07.2012. lēmumam Nr. 350

(protokols Nr. 9; 1.§)
Saistošo noteikumu Nr. 14 Grozījumi Salacgrīvas 
novada domes 2010. gada 17. marta saistošajos 

noteikumos Nr. 4 «Par reklāmu, izkārtņu, 
sludinājumu un citu informatīvu materiālu 

izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada 
pašvaldībā» paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādamā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Lai veiktu ielas telpas vizuālo sakārtošanu.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Ielu krustojumos turpmāk paredzēts izvietot viena 
izmēra reklāmas plāksnes, izmantojot vienādus tehniskos 
risinājumus reklāmas nesējam. Pie apgaismes stabiem 
izvietojamām reklāmas plāksnēm noteikts viens izmērs un 
viens izvietošanas augstums.

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu pieņemšana budžetu neietekmē. 

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

Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav attiecināms.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 14
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 

2010. gada 17. marta saistošajos 
noteikumos Nr. 4 «Par reklāmu, izkārtņu, 

sludinājumu un citu informatīvu 
materiālu izvietošanu publiskās vietās 

Salacgrīvas novada pašvaldībā»
APSTIPRINĀTS ar Salacgrīvas novada domes

2012. gada 25. jūlija sēdes lēmumu Nr. 350 (protokols Nr. 9; 1.§)
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 43. panta pirmās daļas 7. punktu, 

Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu

Salacgrīvas novada dome, pārdodot mutiskā izsolē, 
nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu 

Salacgrīvas pagastā - dzīvokli Nr. 4 Mednieki 1
 Salacgrīvas novada dome nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē nekustamo 
īpašumu Salacgrīvas pagastā - dzīvokli Nr. 4 Mednieki 1, kadastra Nr. 66729000284, 
kas sastāv no dzīvojamās telpas 42 m2 platībā, kopīpašuma 420/3581 domājamās 
daļas no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas - kūts ar virsbūvi.
 Izsoles objekta nosacītā cena – Ls 300 (trīs simti latu).
 Izsoles solis – Ls 30 (trīsdesmit latu).
 Izsoles dalības maksa – Ls 10 (t.sk. PVN 21%).
 Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas.
 Izsoles dalības maksa un nodrošinājuma nauda pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas 
novada domes kontā – SEB banka, kods UNLALVX, konts LV71UNLA0013013130848.
 Izsole notiks 11. septembrī plkst. 15 Salacgrīvā, Smilšu ielā 9.
 Pretendenti iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties izsolei var katru darb-
dienu Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9, tālr. 64071986, 64071982.
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Ceļojums aiz Salacgrīvas novada robežām
 Cik labi pamosties agri no rīta ar sajū-
tu, ka austošā diena atnesīs kaut ko ārpus 
ierastā, laika gaitā iestrādātā ritma! Tāds 
izvērtās saulainais 24. jūlija rīts grupai Sa-
lacgrīvas pensionāru, kam prieku sagādā 
savas dzimtās zemītes apceļošana. Šoreiz 
ceļš ne īpaši tāls - tepat līdz Cēsīm, Ārai-
šiem, Raunai un Vecpiebalgai. 
 Brīžam uzplaiksnī doma – gandrīz visos 
paredzētajos maršruta punktos ir būts, it kā 
viss redzēts un iepazīts, ko gan pārsteidzo-
šu mēs varētu atklāt? Taču klusa iekšēja 
balstiņa čukst ko citu - vai tas nav sen, kad 
tur bijām? Laiks ir ritējis, pārvērsdams it 
visu savā skrējienā, senie vērojumi un pār-
dzīvojumi pārklājušies ar gadu sūbējumu, 
kā ar patinu pārklājas brūns vara tornis, 
kļūdams zaļš. Un tas jau ir pavisam cits tor-
nis ar citu starojumu. Varbūt mēs ieraugām 
ko senāk neredzētu un nedzirdētu? Un tā 
mūsu pensionāru biedrības vadītājas Aijas 
Kirhenšteinas un pārējo aktīvistu mudināti, 
gandrīz pussimt senioru ar prieku piesakās 
dienu garajā ceļojumā, un šoferīša Andra 
Irmeja lielais autobuss savāc braucējus gan 
Korģenē un Kuivižos, gan Salacgrīvā un 
Svētciema pusē. Rīta svaigums, saulē vi-
zuļo koku lapotnes, vēl nav nožuvusi rasa 
ceļmalas margrietiņās un smilgās. Šoseja 
kā pelēka bulta ietiecas mežu zilumā pie 
apvāršņa.
 Īss brauciens caur Limbažiem, sarunas, 
smiekli, un jau klāt Cēsis, mūsu pirmais 
pieturas punkts. Kurš gan nezina šo astoņ-
simtgadīgo Livonijas ordeņa galvaspilsētu 
ar lielāko viduslaiku pili visā Baltijas te-
ritorijā? Mūsu gide atšķir lappusi pēc lap-
puses gadsimtus garajā pilsētas vēsturē. 
Latgaļi, vendi, lībieši, krievi, zviedri un 
vācieši, celšana un postīšana, miera un lab-
klājības laiki, kas mijas ar kariem un mēra 
epidēmijām. Stāvam pie altārgleznas, ko 
darinājis igauņu mākslinieks Johans Kē-
lers. Tā atrodas 1283. gadā uzceltajā vare-
najā Sv. Jāņa baznīcā. Stāvam niecīgi un 
maziņi puskrēslā zem augstajām velvēm 
un jūtam apkārt viduslaiku elpu. Iztēlē 
redzu, kā baznīca pildās ar ļaudīm garos, 
svešādos tērpos, dzirdu ērģeles dunam un 
priesteri latīņu valodā runājam... Bet ārā 
21. gadsimta saulīte rotaļājas strūklakas 
ūdens stabiņos, kas izšaujas no zemes, 
izšķīst sudrabainu lāsīšu mākonī, lai pēc 
brīža parādītos atkal. Miers, darbs, rosīga 
garīgā un saimnieciskā dzīve. Vai tā būs 
vienmēr? Kā brīdinot manī noraugās sa-
šautais viduslaiku pils tornis ar tukšajiem 
logu acu caurumiem... 
 Mājam Cēsīm ardievas, un mūsu ceļš 
ved uz Āraišu ezerpili. Pirms 1000 gadiem 

te, Āraišu ezera vidū uz zemas saliņas, 
senie latgaļi uzcēla savas mītnes, par pa-
matu zem tām izveidodami plašu apaļkoku 
klāstu uz varenām baļķu sijām. Ezerpils 
ar vairākām guļbaļķu mājiņām un nocie-
tinājuma žogiem bijusi apdzīvota vairāk 
nekā 100 gadu. Pēc atradumiem spriežot, 
tā nopostīta. Vēlāk koka celtņu daļas savā 
ziņā pārņēmis ūdens. Pateicoties arheologa 
Jāņa Apala un viņa sekotāju entuziasmam, 
daļa Āraišu ezerpils izpētīta un atjaunota, 
celtniecībā izmantojot tādus darbarīkus, 
kādi bijuši pieejami latgaļiem tajos senajos 
laikos. 
 Pa senā dambja vietu ved ērts koka tilts 
līdz plašajam apaļkoku klājienam, uz kura 
diezgan cieši cita pie citas sagrupējušās ne-
lielas guļbaļķu mājiņas divslīpju jumtiem, 
kas klāti kārtīm un egļu mizu sloksnēm. 
Viegli kā irbīte mums pa priekšu tek gide 
- jauna meitene brūni rudos rupja auduma 
brunčos, linu blūzē, ko grezno bronzas 
saktiņa. Rokām apvijušās spirāliskas ro-
kassprādzes, galvā no vilnas diegiem un 
bronzas spirālītēm darināts vainadziņš, 
kailās kājas veikli laipo pa apaļo baļķu 
klājienu. Kvēlo karsta priekšpusdienas 
saule kā pirms tūkstoš gadiem, dūc iztrau-
cēta lapsene, pelēkās mājiņas sildās vasa-
ras kvēlē un smaržo. Pēc izkaltuša koka, 
sveķiem, māliem un dūmiem, kas velk no 
iekšpusē iemūrētajiem un kādreiz iekur-
tajiem pavardiem. Kaut šīs mītnes ir tikai 
atdarinājums, tomēr tik reāls, ka atstāj at-
miņā neizdzēšamu nospiedumu. 
 Tad dodamies uz Āraišu vējdzirnavām. 
Jau no tālienes redzams to varenais akmens 
stāvs ar koka cepuri galā un plaši izplesta-
jiem spārniem, kurus pāris reizes gadā pa-
laiž griezties. Ar milzīgu piepūli to paveic 
trīs pieredzējuši vīri. Kad sāk dunēt visi 
gaņģi un griezties lielie dzirnakmeņi, va-
rētu sākties malšana. Diemžēl tas vairs nav 
ekonomiski izdevīgi. Pēc dzirnavu apska-
tes laipnas saimnieces cienā mūs ar gardu 
putraimu biezputru. Jauki atpūtušies, do-
damies tālāk Vecpiebalgas virzienā. Mūsu 
mērķis - Inešos iekārtotā nelielā porcelāna 
darbnīca un galerija. Rūpnīciņa saņem no 
Anglijas ļoti kvalitatīvu porcelāna masu, 
kam pievieno visas nepieciešamās papild-
vielas, un mākslinieki no šīs masas veido 
oriģinālus darbus, ko pēc tam pavairo ar 
ģipša formu palīdzību. Ļoti neparastas un 
pieprasītas ir krūzītes, kuru ārējā virsma 
atgādina saburzītu papīru. Ir pasūtījumi 
izveidot dažādu fi rmu un iestāžu logo, 
reklāmu elementus vai suvenīrus. Darb-
nīca iepērk arī citur ražotus kvalitatīvus 
traukus un mākslinieki tos apglezno, pie 

viena otra darba strādādami pat vairākas 
nedēļas. Tādu mākslas darbu kā suvenīru 
nepirksi, toties galerijā tie ir aplūkojami un 
apbrīnojami. Galerija izvietojusies bijušajā 
grāfa Šeremetjeva muižai piederošajā ve-
cajā klētī. Vitrīnās redzams viss, ko spēj 
saražot porcelāna darbnīca un apgleznot 
mākslinieki. Te ir arī dažādi suvenīri, kas 
nopērkami par nelielām naudiņām. 
  Atvadījušies no parka zaļuma apjoztās 
Šeremetjeva muižas, atkal meklējam savu 
autobusu. Šoreiz brauciens ved pie Latvi-
jas valsts idejas pasludinātāja, dzejnieka un 
mūsu tautas pasaku ķēniņa Kārļa Skalbes. 
Tur, Incēnu kalna galā, paceļas neparasta 
sarkanbrūna divstāvu koka māja ar pla-
šiem, balti krāsotiem logiem. Tā pabeigta 
1926. gadā un toreiz bija redzama tālu no 
visām četrām debesu pusēm. Tagad māju 
apņem slaidu egļu un lapkoku audzes, ti-
kai rietumu virzienā izveidota plata stiga, 
pa kuru, uz balkona stāvot, redzams netālu 
esošais Vakts kalniņš un aiz tā zilā dūma-
kā tītais Alauksts. - Kā zobens, iesprausts 
egļu vaiņagā, spīd Alauksts tumšu egļu ie-
lokā, – kaut kur atmiņā iznirst Skalbes dze-
joļa suģestējošās rindas. 
 Esam uzkāpuši pa garajām kāpnēm 
Incēnu kalna pašā galā. Staltās divstāvu 
mājas durvis viesmīlīgi atveras, un kopā 
ar muzeja darbinieci mūs sagaida pats 
saimnieks - smaidošs, ar sveicienam pacel-
tu roku. Diemžēl tikai lielā fotogrāfi jā pie 
sienas. - Tā viņš vienmēr sagaidīja katru 
ciemiņu, - klusu saka muzeja darbiniece. 
Skalbes māja tālu apkārtnē bija izslavēta 
ar savu viesmīlību. Dzejnieks un viņa dzī-
vesbiedre, izcilā tulkotāja, astoņu valodu 
zinātāja Lizete Skalbe te bija nolēmuši 
pavadīt visas sava mūža vasaras. Diemžēl 
- nebija lemts. Pēc 18 laimīgi nodzīvotiem 
gadiem kara viesulis aizrāva dzejnieka ģi-
meni bēgļu laivā pāri Baltijas jūrai. Paliek 
tikai sapnis par Dzimteni, ko likt pagalvī... 
Skalbe mirst Zviedrijā 1945. gadā. Bet ta-
gad sapnis piepildījies - Kārlis un Lizete 
atgriezušies dzimtenē. No balkona rietumu 
virzienā, Vaktskalna egļu saudzīgo roku 
aizsargāts, redzams stūrains akmens mil-
zis. Te ir Kārļa, Lizetes un arī viņu meitas 
Ilzes Skalbes-Legzdiņas pēdējā atdusas 
vieta. Bet aiz viņiem guļ Alauksts - kluss 
un mūžīgs.
 Pieklusuši un domās nogrimuši pulcēja-
mies pie autobusa. Zinu, ka mājā izņemšu 
no plaukta Skalbes Mazās piezīmes, kas ir 
tik aktuālas un mūsdienīgas, it kā būtu uz-
rakstītas vakar. Vēl paņemšu Kaķīša dzir-
naviņas un palasīšu mazbērniem. Atcerē-
šos savu tālo bērnību, kad ikviena lappuse 

šajā grāmatiņā skanēja un mirdzēja kā tāds 
burvju spogulis, dāvādams spēju saskatīt 
gan ar acīm gan sirdi. Un vēl jāpārlasa In-
gunas Baueres grāmata Lizete, dzejniekam 
lemtā. Skatīšos Lizetes acīm un redzēšu 
krietni plašāk nekā pirms šī ceļojuma.
 Grūti pārslēgties uz kaut ko citu pēc 
Saulrietu apmeklējuma, bet mūs vēl gaida 
Rauna un mazais Raunas Staburags.
 Izrādās, šī mums ir īsta veiksmes die-
na, jo atkal seko izcili gards cienasts mūsu 
dvēselēm. Ja jūs gribat līdz kaulam iepa-
zīt mazo Latvijas pērlīti Raunu ar sarež-
ģīto vēstures adīkli, kam tā cauri ritējusi, 
ja gribat izjust tās pamatiedzīvotāju raizes 
un priekus, ja gribat būt pārsteigti, ja gri-
bat smieties vai aizkustinājumā paklusēt 
ar asaru valgmi acs kaktiņā, atrodiet ma-
zajā pilsētiņā skolotāju - gidi Airu (uzvār-
du diemžēl nepajautāju). Kā slaidu, košu 
saulespuķi ar plīvojošiem dzelteniem svār-
kiem ieraudzījām viņu steidzamies mums 
pretī. Sirsnīgs tumšo acu skatiens, valoda 
kā plūstošs strautiņš. Pilsdrupas, Brīvības 
piemineklis, kultūras nams, kas privatizā-
cijas mudžekļos pazaudēts, skola... Gide 
- vēsturniece, savas pilsētiņas sirdsapziņa 
- es nodomāju. Pie Raunā dzimušā mūziķa 
un pedagoga Jāņa Cimzes pieminekļa, kam 
blakus aug Renāra Kaupera stādīts nokare-
nais bērziņš, mēs saņemam lapas ar dzies-
mu notīm un tekstu un visi kopā no sirds 
dziedam tautasdziesmas Cimzes apdarē. 
Mūsu Rīga dimd izskan pa visu Raunu. 
Gide - skolotāja ar mūziķes dotībām - no-
domāju. Senatnīgajā Raunas baznīcā, iepa-
zīstinājusi ar tās vēsturi, viņa viegli pamāj 
ar roku un pēkšņi sāk skanēt ērģeles - dobji 
un svinīgi. Tad gaiša, dzidra sievietes balss 
kā balts, saules apspīdēts putns bezgalīgā 
debesu zilumā... Klausāmies kā apburti.
  Vēlāk, kad, saulei rietot, esam nokāpuši 
dziļajā lejā pie Raunas upītes nosūnoju-
šā, raudošā Staburaga, Aira mums norunā 
Skaidrītes Kaldupes pasaku par upīti un 
Raunas milzi. Dažam acis kļuvušas miklas 
ne tikai no vakara miglas vien... Aira pa 
šīm dažām stundām kļuvusi par daļiņu no 
mums, un ir žēl no viņas šķirties.
  Kad pēc vakariņošanas atkal sakāpjam 
autobusā, pilsētiņas logos jau iedegas pir-
mās ugunis. Sākas atceļš. Dalāmies iespai-
dos, un pussimt cilvēku vidū valda nepie-
redzēta vienprātība - tik aizraujošs un ga-
rīgi piepildīts vienas dienas ceļojums sen 
nav bijis. Kaut neesam bijuši ne Spānijā, 
ne Itālijā, vien dažus desmitus kilometru 
aiz sava novada robežām.

Anita Emse

Ainažu jūrskolas muzejā gleznu 
izstāde-pārdošana Osta gaida...

 Igaunijas Sāremā salas māks-
las kluba kopas Piecīši sastāvā ir 
5 kluba mākslinieces: Rīna Sāre, 
Lila Pēdu, Ilme Armuanda, Terje 
Otstāvela un Maie Kupitsa.
 Sākot ar 2010. gada jūniju, 
Piecīši savos darbos ir atainojuši 
Sāmsalas ostu pašreizējo izskatu. 
Gleznu kolekcijas mērķis bija ie-
pazīstināt skatītājus ar ostām un 
salas daudzveidīgo un savdabīgo 
piekrastes joslu, kā arī pievērst 

uzmanību tām ostām un laivu 
piestātnēm, kam nepieciešama 
vietējo pašvaldību palīdzība, lai 
tās saglabātu nākamajām paau-
dzēm. 
 Uz Sāres apgabala 1200 km 
krasta robežas atrodas apmēram 
100 transporta un laivu piestāša-
nas vietu, kas ir lielākā vai ma-
zākā mērā nodrošinātas ar šim 
nolūkam vajadzīgajām celtnēm 
un ierīcēm. 

 Šī projekta gaitā mākslinieces 
apmeklēja un skicēja 23 Sāremā 
ostas. Kopas gleznotajā kolekcijā 
ir pavisam 36 gleznas, kurās atai-
nots 18 ostu un laivu piestātņu. 
 Izstādei Osta gaida... kom-
plektētās gleznas pērn bija eks-
ponētas Lēmas ostā, Kuresāres 
kultūras centrā un Mārtiņa gada-
tirgū Somijā.

Sāremā mākslas kluba kopa 
«Piecīši»

Dzejas un mūzikas 
baudījums

…Lec un dziedi
Dari ko vari
šodien atmiņu kalorijām
ir jāsadeg spoži, lai nespiež.

(Andris Akmentiņš)
 Valsts Kultūrkapitāla fonda 
(VKKF) atbalstītā Salacgrīvas 
bibliotēkas projektā Vienpadsmit 
zaļi soļi sperts septītais solis. 
11. jūlijā dzejas cienītāji tikās ar 
dzejnieku, dziedātāju, tulkotāju, 
prozaiķi, mūziķi Andri Akmenti-
ņu. Esam pateicīgi Dabas mātei, 
kas šīsvasaras nepastāvīgajos 
laikapstākļos mums bija iespē-
ja klausīties Andra dziedājumu 
akustisko ģitāru pavadībā brīvā 
dabā. Andra uzstāšanos spilgtinā-
ja draugs Jānis, ar kuru dzejnieks 
kopā uzstājas jau 20 gadu. Klau-
sītājiem tika dota iespēja dzirdēt 
arī A. Akmentiņa jaunākās dzejas 
lasījumus.
 A. Akmentiņš jau piedalījies 
mūsu bibliotēkas rīkotajos pat-
riotiskās Dzejas festivālos, tā kā 
šī bija patīkama atkalredzēšanās, 
ko atcerēsimies ilgi! Viņa balss 

lika mums aizmirst ikdienas rū-
pes un raizes, bija brīdis – šeit un 
tagad! 
 1992. gadā dzejnieks saņēma 
prestižo K. Elsberga prēmiju. 
Andris ir radošs un iesaistās da-
žādās aktivitātēs – rakstījis arī 
dziesmu tekstus izrādēm. Jaunu 
elpu esot iepūtis (tā saka kolēģi) 
Literatūras gada balvas pasāku-
mam, būdams tā scenārija autors, 
režisors un vadītājs 2011., 2012. 
gadā 
 A. Akmentiņš (īstajā vārdā – 
Andris Grīnbergs), bijušais val-
mierietis, tagad dzīvo un strādā 
Ventspilī, audzina 3 dēlus, viņa 
11 gadīgais Mārtiņš iet mūzikas 
skolā un jau zīmē ilustrācijas 
bērnu grāmatai. Patlaban Andrim 
top jautras piezīmes par 11 mēne-
šu vecajiem dvīņiem.
 Nesen izdota jaunākā dzejas 
izlase Zemeņu blūzs (Zvaigzne 
ABC).

Māra Apine,
Salacgrīvas bibliotēkas 

Abonementa vadītāja

Īstenojam projektu!
 Maijā biedrības Svētupes 
Lauva biedri nolēma izmēģināt 
savus spēkus projekta rakstīša-
nā, piedaloties VAS Hipotēku un 
zemes banka Klientu kluba Mēs 
paši izsludinātajā projektu kon-
kursā. Tā kā viens no biedrības 
uzdevumiem ir rūpēties par vides 
sakārtošanu, tēmu izvēlējāmies 
atbilstošu šim mērķim. Tā tapa 
pieteikums projektam Labie-

kārtotas vides veidošana «Diž-
lauvās», kurā plānojām sakārtot 
Lauvu tautas nama ēkas teritori-
ju – uzstādīt soliņus un šūpoles, 
izveidot ugunskura vietu, kā arī 
izgatavot futbola vārtus.
 Uzzinot, cik pieteikumu ie-
sniegts šim konkursam, sapra-
tām, ka cerības iegūt fi nansējumu 
ir minimālas. Tādēļ jo lielāks bija 
prieks, saņemot ziņu, ka esam 

vieni no tiem 8, kuru projekts tika 
atbalstīts ar Ls 300 fi nansējumu . 
Atlika vien ķerties pie darba.
 Patlaban esam pabeiguši vie-
nu no iecerēm – ir izveidota 
ugunskura vieta. Esam apņēmī-
bas pilni turpināt iesākto, lai līdz 
septembra beigām varētu pabeigt 
visu ieplānoto.

Indra Kauliņa
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  Pašiem sava zaļā uzziņu 
bibliotēka

 11. augusts Salacgrīvas nova-
da bibliotēku vēsturē iezīmēsies 
ar Zaļās bibliotēkas pirmsākumu. 
Pateicoties Salacgrīvas novada 
pašvaldības projektam, ko atbals-
tīja Eiropas Lauksaimniecības 
fonds lauku attīstībai (ELFLA), 
Salacgrīvas novada 7 publiska-
jām bibliotēkām tika radīta iespē-
ja sākt veidot Zaļo bibliotēku, kā 
jau zaļajā novadā pienāktos. Ie-
pirktas 57 nosaukumu grāmatas 
(kopā 399) par gandrīz Ls 2000. 
Katrā no novada bibliotēkām - 
Salacgrīvā, Ainažos, Mērniekos, 
Svētciemā, Tūjā, Liepupē, Kor-
ģenē – atradīsies 57 grāmatas, ko 
varēs lasīt vietējie iedzīvotāji. 
 Pirms bibliotēkas atvēršanas 
bibliotekāriem tika jautāts – kas 
tad ir Zaļā bibliotēka? Kāda sa-
tura grāmatas būs pieejamas? Jau 
esam pieraduši, ka saka - dzīvo-
jam zaļi, ēdam zaļi, domājam 
zaļi. Visas šīs domas ietvertas arī 
grāmatās. Ir izdevumi par dārz-
kopību – Tikai rozes..., Latvijas 
rozes, Augļu koku un ogulāju 
veidošana, Dobeles ceriņi, Gar-
šaugu dārzā, Garšaugi, enciklo-
pēdija Dārzkopības pamati, Bo-
tāniskais ceļvedis, Bioloģiskais 
dārzs, Floristika. Arī veselīgas 
ēšanas jautājumi vienmēr nodar-
binājuši cilvēku prātus. Tagad 
bibliotēkās varēs iegūt informā-
ciju no grāmatām Ēdīsim pirmos 
pavasara vitamīnaugus – rabar-
berus un skābenes, C vitamīna 
noslēpumi, Meža veltes veselībai 
un uzturam, Dabas līdzekļi jūsu 

veselībai, Graudaugi, pupas un 
zirņi mūsu nacionālajā uzturā un 
dziedniecībā. Kad cilvēks jūtas 
slikti, viņš dodas pie ārsta. Bet 
varbūt iespējams ārstēt nevis se-
kas, bet cēloņus un laikus stipri-
nāt savu veselību? Bet lai zinātu, 
kā to darīt un kādas ir visnekai-
tīgākās ārstniecības metodes, ne-
pieciešams ienākt bibliotēkā un 
izvēlēties grāmatas Ārstniecības 
augi mājas aptieciņā, Badoša-
nās brīnums, Svaigēšana. Tas 
ir tik vienkārši, Latvijas ūdens 
dzīvinošais spēks, enciklopēdiju 
Derīgie augi, Medus ārstniecī-
bas enciklopēdija, Praktisko pa-
domu grāmata. Dabas līdzekļi 
veselībai un skaistumam, Puķu 
un koku maģija. Dabas dziedino-
šais spēks, Su-Džok: sēklu tera-
pija mājas apstākļos, Baha ziedi 
– palīgs krīzes situācijā, Ceļvedis 
Baha ziedu terapijā, Veselība 
pašu rokās, 400 veselības augi 
Latvijā, Mēness un veselība, pH 
brīnums.
 Ir rudens, un čaklas saimnie-
ces steidz konservēt produktus, 
lai papildinātu krājumus ziemai. 
Idejas veselīgai konservēšanai 
var gūt no grāmatām Latviešu 
nacionālie ēdieni, Lauksaimnie-
ču pavārgrāmata. 4. izd. kopš 
1904. gada, Dāvana burciņā, 
Liķieri, izvilkumi, Gardi konservi 
ģimenei, Sēņu gatavošanas re-
ceptes, Veģetārie salāti, Veģetā-
rie ēdieni.
 Padomāts arī par jaunākajiem 
lasītājiem. Bērniem piedāvā-

Sanktpēterburgas bibliotekāri
viesojas Salacgrīvā

 3. augustā Salacgrīvas bibliotēkā vie-
sojās Ļeņingradas apgabala universālās 
zinātniskās bibliotēkas (ĻAUZB) darbi-
nieki: direktore Ludmila Bļudova, viņas 
vietniece zinātniskajā darbā Nataļja Kus-
tova, novadpētniecības nodaļas vadītāja 
Vera Topunova, bibliotēku informatīvā 
centra vadītāja Jeļena Abaimova, zinātnis-
ki metodiskās nodaļas vadītāja Nadežda 
Solovjova un bibliobusa vadītājs Alek-
sandrs Krilovs.
 ĻAUZB ir galvenā valsts universālā 
grāmatu krātuve Ļeņingradas apgabalā, 
kuras fondos ir apmēram pusmiljons iz-
devumu. Īpaši vērtīgs ir krājums, kurā ir 
informācija par Sanktpēterburgas guberņu 
un Ļeņingradas apgabalu. Tā nodrošina 
kultūrvēsturisko novadpētniecības pētīju-
mu bāzi.
 Ļeņingradas apgabalā, kurā ir vairāk 
nekā 1,7 miljoni iedzīvotāju, bibliotēku 
skaits sasniedz 410. Tostarp 2 ir valsts 
apgabala bibliotēkas, 120 pilsētu un 288 
lauku bibliotēkas. ĻAUZB ir visu šo bib-
liotēku metodiskais centrs, kas konsultē, 
sniedz praktisku palīdzību, organizē semi-
nārus.
 Viesojoties Salacgrīvas bibliotēkā, krie-
vu kolēģi interesējās par mūsu bibliotēku 
struktūru, funkcijām, darbošanās īpatnī-
bām. Interesanta izvērsās saruna par atse-
višķu bibliotēkas darbības formu - izde-
vējdarbību. Sanktpēterburgas bibliotēkai 
grāmatu izdošana ir neatņemama darbības 
sastāvdaļa. Ik gadu bibliotēka laiž klajā 
aptuveni 15 izdevumu: izstādes katalogus, 
tematiskos literatūras sarakstus, grāmatas 
par novadpētniecību. Salacgrīvas bibliotē-
kas izdoto grāmatiņu skaits ir mazs – pa-
gaidām tikai 4 Vidzemes Patriotisko dze-
joļu/eseju izdevumi. Ierosmei prātā palika 

doma, ka varētu nākotnē plānot grāmatu 
par bibliotēkas vēsturi, jo šogad bibliotē-
kai tiks svinēta jubileja - 110 gadu.
 Nevar salīdzināt ĻAUZB ar Salacgrī-
vas bibliotēku. Mūsu gaismas pils ir at-
bilstoša apkalpojošajam apgabalam, toties 
sanktpēterburdziešu bibliotēka ir informā-
cijas centrs vairāk nekā 400 bibliotēkām. 
Tomēr elektroniskajā lasītāju apkalpoša-
nā mēs ejam krievu kolēģiem pa priekšu. 
Mūsu elektroniskajā katalogā ir rekatalo-
ģizēti gandrīz visi bibliotēkas resursi, jau 
gadu notiek automatizētā lasītāju apkal-
pošana (grāmatu izsniegšana/saņemšana, 
lasītāji paši var rezervēt sev grāmatas). 
Krievu kolēģi viņu e-katalogā OPAC strā-
dā pie izdevumu ievadīšanas, automatizē-
tā izdevumu izsniegšana/saņemšana vēl 
netiek nodrošināta. 
 Pieredzes apmaiņas sarunās piemi-
nējām vairākas lietas, kas abās valstīs ir 
vienlīdz aktuālas. Piemēram, kā, tuvojo-
ties bibliotēkas slēgšanas laikam, par to 
paziņot apmeklētājiem, kuri dažreiz pat 
labprāt nakšņotu bibliotēkā pie datora? 
ĻAUZB 15 minūtes pirms bibliotēkas 
slēgšanas atskan brīdinošs zvans. Mēs 
savā Latvijas bibliotēkā izmantojam brīdi-
nošas sarunas, ja tās nepalīdz, izslēdzam 
elektrību. Tikpat aktuāls ir jautājums par 
nekārtīgiem, skaļiem, nepieklājīgiem 
apmeklētājiem. Krievu kolēģi šo lietu 
sakārtojuši šādi. Bibliotēkas lietošanas 
noteikumos paredzēts atbilstošs punkts, 
ka apmeklētājiem ir liegts 6 mēnešus ap-
meklēt bibliotēku, ja notikusi kārtības 
traucēšana. Vienu gadu liegts nākt uz bib-
liotēku tiem, kuri ir necienīgi, aizskaroši 
izturējušies pret pārējiem apmeklētājiem 
vai bibliotekāriem. Šādu faktu fi ksē klāt-
esošs darbinieks, bet soda lēmumu pieņem 

bibliotēkas administrācija. Mēs par šādu 
problēmas risinājumu padomāsim.
 ĻAUZB direktore L. Bļudova Salacgrī-
vas bibliotēkai uzdāvināja vērtīgu grāma-
tu, kurā atspoguļota Ļeņingradas apgabala 
kultūra un māksla. 
 Nemanot aizritēja stundas, kurās uz-
zinājām, kā dzīvo un strādā Sanktpēter-
burgā, kurās centāmies stāstīt par savu 
bibliotēku, savu pilsētu. Pavadījām krievu 
kolēģus muzeja apskatē, kur vadītāja Ieva 
Zilvere iepazīstināja ar zvejniecību mūs-
pusē. Īpaša interese bija par nēģu tačiem, 
par iespēju fotografēties uz Salismundes 
bildes fona. Pirms atvadīšanās Salacgrīvas 
bibliotēkas metodiķe Gunta Zeme viesiem 
izrādīja lietas, kas raksturo mūsu – zaļo 

- novadu. Apskatīts tika Ziemeļvidzemes 
biosfēras rezervāta ēkas jumts, uz kura iz-
vietotas saules baterijas siltuma ražošanai, 
kā arī bērnu rotaļu laukums, par kura ap-
gaismojumu gādā vēja ģeneratori. 
 Jau pēc ciemiņu aizbraukšanas, pārru-
nājot dzirdēto un apskatot ĻAUZB mājas-
lapu internetā, atklājās interesants fakts. 
Ļeņingradas apgabals formas ziņā līdzi-
nās Latvijai un arī tauriņam ar izplestiem 
spārniem. Visur pasaulē pastāv likumsa-
karības. Tieši šāda apgabala cilvēkiem 
bija jābrauc uz Latviju, kas līdzinās pašu 
zemei. Un jāviesojas tieši Salacgrīvā, kur 
zaļā novadā brīvi lidinās tauriņi. 

Hedviga Inese Podziņa

ta Mana pirmā makšķerēšanas 
grāmata, Aizraujošā bērnu en-
ciklopēdija. Faktu pasaule. Dzīv-
nieki, Dzīvnieku enciklopēdija 
bērniem, Augi putni un kukaiņi, 
Iepazīsti kokus, krūmus, puskrū-
mus, sīkkrūmus un liānas, Dzīv-
nieki. Ilustrēta enciklopēdija bēr-
niem, Dzīvnieki. Bagātīgi ilustrē-
ta enciklopēdija par visas pasau-
les dzīniekiem, Augu ģeogrāfi ja 
un daudzveidība. Enciklopēdija. 
Īpaša ir grāmata Dabas skaņas, 
kurā pāršķirot lapas, atskan put-

nu, dzīvnieku radītās skaņas. 
 Lai gan vasara kā ceļojumu 
laiks tuvojas noslēgumam, var 
jau plānot nākamos izbraucienus. 
Ierosmei šādas grāmatas: Velo-
ceļvedis pa aizsargājamām da-
bas takām + Baltijas velokarte, 
Atpūta laukos + Militārā man-
tojuma karte, Atpūta laukos + 
Ceļvedis ūdenstūristam, Atpūta 
laukos + Pārgājienu karte, At-
pūta laukos + Dabas brīvdienas 
Baltijā (karte), Latvija. Fotoal-
bums, Latvijas ūdenskritumi un 

krāces, Lielais Latvijas atlants, 
Pa vecajiem Latvijas ceļiem.
 Un visbeidzot grāmata Glo-
bālā sasilšana, kuras nosaukums 
liek padomāt, kā dzīvojam, vai 
nedarām pāri savai zemītei, vai 
darām visu, lai pasaule tiešām 
būtu veselīga.
 Jaunatvērtā tematiskā biblio-
tēka tiks regulāri papildināta, gan 
pērkot jaunas grāmatas, gan pie-
ņemot dāvinājumus.

Hedviga Inese Podziņa

Kaudzītēs glīti sakrāmētās grāmatas gaida īsto brīdi, lai no Salacgrīvas pilsētas Zaļās bibliotēkas dotos ceļā 
uz novada grāmatu krātuvēm

Viešņas no Krievijas izrādīja profesionālu interesi par Latvijas biblliotēkās notiekošo - klau-
sījās, skatījās, un protams, jautāja
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Liepupē ierīkos bērnu
rotaļu laukumus,

skolā sakārtos aktu zāli
 Liepupes pagastā sākts projekts, kurā 
ar Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) 
līdzfi nansējumu pie daudzdzīvokļu mā-
jām Liepupē un Tūjā ierīkos bērnu rotaļu 
laukumus. Labāko piedāvājumu - izveidot 
laukumus kopsummā par 35 213 latiem - 
izteica SIA KSIL Baltic. Ir noslēgti līgumi, 
un fi rmas pārstāvji izvēlējušies, kā novie-
tot jau pasūtītos rotaļlaukuma elementus. 
Paredzēts uzstādīt dažādas šūpoles, smilšu 
kastes, rotaļu un vingrošanas kompleksu, 
tāpat soliņus. Liepupes pagasta pārvald-
nieks Aivars Ilgavīzis informē, ka aptu-
veni septembrī ciematu centros būs gatavi 
ļoti vajadzīgie objekti - moderni, krāsaini 
rotaļlaukumi, pie tam ar nožogojumu un 
vārtiņiem.

 Ar EZF līdzfi nansējumu sākta arī Liep-
upes vidusskolas aktu zāles sakārtošana. 
- Šī zāle liepupiešiem kalpo kā kultūras 
centriņš - te notiek gan sapulces, gan 
koncerti, tāpat teātra izrādes. Telpas nav 
remontētas, kopš skola uzbūvēta, un tās 
vairs nav īpaši pievilcīgas, - rekonstruk-
cijas iemeslu min pagasta pārvaldnieks. 
Projekts paredz radiatoru, elektroinstalāci-
jas, tāpat zāles un skatuves apgaismojuma, 
logu, durvju, grīdas nomaiņu. Uzstādīs arī 
ugunsdzēsības signalizāciju. - «Koptu-
ra-A» puiši strādā ļoti cītīgi, - būvniekus 
slavē pagasta pārvaldnieks. Projekta Mū-
zikas un deju studijas telpas rekonstrukci-
ja Liep upē īstenošanas kopējās izmaksas - 
31 283 lati.

Kurzemnieki gūst pieredzi mūspusē

Novadā būs 2 kārtībnieki

Slinki piesakās
brīvpusdienām un dāvanu 

kartēm
 Salacgrīvas novada pašvaldībā notiek 
pieteikšanās brīvpusdienu, kā arī dāva-
nu karšu piešķiršanai skolēniem, sagai-
dot jauno mācību gadu. Sociālā dienesta 
darbiniece Inga Līce teic, ka šis process 
notiek ļoti gausi. Patlaban Salacgrīvā 
un Liepupē ir pa 6 pieteikumiem, Aina-
žos - neviena. - Tas atkārtojas gadu no 
gada. Vecāki, kuri ļoti rūpējas par sa-
viem bērniem, palīdzību meklē laikus, 
bet ir tādi, kuri vienmēr nokavē termiņu 
un teic, ka viņiem pirmā dzirdēšana par 
tādu atbalstu, - pukojas sociālā darbi-
niece.

 Viņa atgādināja, ka dāvanu kartes mā-
cību līdzekļu iegādei tika piešķirtas no 
15. jūlija līdz 15. augustam, savukārt uz 
brīvpusdienām var pieteikties līdz 31. au-
gustam. Dāvanu karte trūcīgo ģimeņu bēr-
nam ir 30, bet maznodrošināto - 20 latu. 
I. Līce informē, ka dāvanu kartes un at-
vieglojumus ēdināšanai var saņemt arī ģi-
menes, no kurām vismaz 3 bērni apmeklē 
skolu vai 5 - 6 gadīgo apmācību pirmssko-
las izglītības iestādēs. Pie tam šai ģimenei 
nav jābūt ar trūcīgās vai maznodrošinātās 
statusu. Tā pašvaldība atbalsta daudzbērnu 
ģimenes.

 Salacgrīvu pieredzes iegūšanas nolūkā 
apmeklēja vairāku novadu - Ventspils, 
Engures, arī Kuldīgas - pārstāvji. Viņus 
interesēja salacgrīviešu prasme starptau-
tisku festivālu organizēšanā, kā arī zaļie 
projekti. Ventspilnieki taujāja par pašval-
dības sadarbību ar biedrībām, konsultatī-

vajām padomēm, ciema vecākajiem. - Ja 
jautā, tad jau viņiem tādu institūciju nav, 
- secināja Salacgrīvas novada domes In-
formācijas nodaļas vadītāja Ilga Tiesne-
se, piebilstot, ka šādas tikšanās bagātina 
arī ciemiņu uzņēmējus.

 Salacgrīvas novadā darbosies 2 kār-
tībnieki, konkursā jau izvēlēti šo amatu 
pildītāji. Tajā pašā laikā, pārskatot funk-
cijas, likvidēta viena štata vieta, un Ad-
ministratīvās komisijas priekšsēdētājs 
tagad veiks arī darba drošības, ugunsdro-
šības un civilās aizsardzības speciālista 
pienākumus. Savukārt kārtībnieku ikdie-
nas pienākumos būs pašvaldības saistošo 
noteikumu izpildes kontrole. Salacgrīvas 
novada domes izpilddirektors Jānis Cīru-
lis pastāstīja, ka kārtībniekus apgādās ar 
nepieciešamo aprīkojumu, nolemts pirkt 
dienesta auto.

 Izskatīta arī iespēja veidot pašvaldības 
policiju, bet tad jāievēro citi nosacījumi, 
un tas sanāktu dārgāk nekā kārtībnieku 
štata vietu izveide. Gada vidū pēkšņi 
izdalīt tik prāvas fi nanses nebūtu iespē-
jams. J. Cīrulis pastāstīja, ka notiks sa-
runa ar Valsts policijas pārstāvjiem par 
sadarbību. - Tad arī iedzīvotājus infor-
mēsim, kuros gadījumos kurai institūcijai 
zvanīt, - apsolīja izpilddirektors, smejot, 
ka iedzīvotājiem orientēties kārtības sar-
gātāju pienākumos ir visai grūti. Jo - ka-
mēr suns rej, tā ir pašvaldības daļa, bet ja 
iekož - Valsts policijas.

Aicina meklēt draugu
 28. jūlijā Septītās dienas adventistu 
draudze aicināja salac grīviešus uz pasāku-
mu ģimenēm Meklējot draugu. Pļaviņā aiz 
pilsētas ģerboņa interesenti varēja noklau-
sīties kristīgās grupas Sliekšņi un griesti, 
Cēsu draudzes Sadraudzība mūziķu, kā 
arī vietējā dziedātāja Artūra Strautiņa uz-
stāšanos. Interesenti varēja piedalīties ra-
došajās darbnīcās, apgūt mezglu siešanu, 
zīmēt kartīti draugam, rakstīt novēlējumus 
un citādi darboties. 
 - Šeit stāstām par to, kas ir klubs „Ceļa 
meklētāji”. Tā ir starptautiska organi-
zācija pusaudžiem vecumā no 10 līdz 15 
gadiem, ļoti līdzīga skautu un gaidu or-
ganizācijai, tikai ar kristīgu ievirzi. Bērni 
apgūst praktiskas, garīgas, sociālas iema-
ņas. Pēc katras mācības ir pārbaudījums, 
un viņi saņem nozīmīti, - pastāstīja Anda 
Ristamece, kura Ceļa meklētāju nodar-
bības vada Salacgrīvā. - Ļoti svarīgi, lai 
bērni justu, ka kāds viņus mīl, par viņiem 
domā un rūpējas. Vecākiem bieži nav lai-

ka, jo jāpelna iztika, mēs to atrodam. Bēr-
ni reizēm uz nodarbībām atnāk kā mazi 
ezīši, bet ar laiku atveras, mainās. Anda 
stāsta, ka daudzi baidās no viņiem svešā 
draudzes nosaukuma, bet teic - bažām nav 
pamata, viņas pašas dzīve tam ir apliecinā-
jums. - Mēs dodam tikai labu, - apliecināja 
A. Ristamece. - Cilvēki bieži baidās no tā, 
ko nepazīst. Esmu saņēmusi Dieva pieskā-
rienu savai sirdij, manai dzīvei ir jēga. 
Caur mani Dievs ienes mieru dzīvē un 
ģimenē. Tas dod spēku, ir mainījis manu 
sirdi. Cilvēks taču ilgojas tieši pēc miera 
un mīlestības.
 Septītās dienas adventistu Salacas un 
Cēsu draudzes mācītājs Jānis Mucenieks 
uzsvēra: - Mums ir draugs debesīs, kurš 
vienmēr palīdz, atbalsta. Svarīgi veltīt 
laiku tam, lai iedraudzētos ar viņu. Rei-
zi gadā šeit satiekamies. Dienas pirmajā 
daļā popularizējam «Ceļa meklētājus», 
otrajā notiks kristības jūrā tiem, kuri gada 
laikā apguvuši mācību.

Maluzvejnieki Salacā nesnauž
 Augusta vidū Dabas aizsardzības pār-
valdes (DAP) Vidzemes reģionālās admi-
nistrācijas un Valsts vides dienesta Jūras 
un iekšējo ūdeņu pārvaldes (JIŪP) Rīgas 
sektora vides inspektori kopā ar sabied-
risko inspektoru Salacas augštecē veica 
reidu. Tā laikā pārbaudīja, vai makšķer-
niekiem ir zivju ķeršanai nepieciešamie 
dokumenti.
 Inspektori arī izņēma maluzvejnie-
ku nelikumīgos zvejas rīkus - 3 ūdas, 
2 mazizmēra tīklus, tikpat nēģu murdu un 
lašu tīklu (kopējais garums 100 m). Sa-
vukārt Alojas novada teritorijā upes pos-
mā, kur licencēto makšķerēšanu organizē 
makšķernieku biedrība Ūdensroze, bija 

makšķernieki, kuri, pamanot tuvojamies 
inspektorus, žigli savāca makšķeres un pa-
zuda mežā. Iespējams, šādi viņi rīkojās tā-
dēļ, ka nebija iegādājušies makšķerēšanas 
karti vai licenci.
 DAP pārstāvji atgādina, ka, dodoties 
makšķerēt, jābūt līdzi derīgai makšķerē-
šanas kartei, tāpat licencei (atbilstoši kat-
ra upes posma nolikumam par licencēto 
makšķerēšanu Salacā).
 Pateicamies par sadarbību JIŪP 
vides inspektoram Uldim Lencbergam 
un sabiedriskajam inspektoram Ojāram 
Beķerim!

Guntars Viļļa,
DAP Valsts vides inspektors

 Salacgrīvā notika šogad otrā donoru 
diena. Asinis nodeva 65 cilvēki, 15 sa-
ņēma atteikumu veselības problēmu dēļ, 
bet pirmoreiz donoru pulkam pievienojās 
4 cilvēki. Aprīlī asinis nodeva 97 cilvēki. 
Sarkanā Krusta (SK) pārstāvji mazāku 

aktivitāti saista ar atvaļinājumu laiku un 
ir pārliecināti, ka nākamajā reizē, kas plā-
nota novembrī, tā atkal pieaugs. SK orga-
nizācija pateicas ikvienam donoram, tāpat 
novada domei, kas donoriem nodrošina 
pusdienas.

Auseklis raksta

Vidzemes TV veidos Salacgrīvas
85 gadu jubilejas fi lmu

 Nākamgad Salacgrīva svinēs 85 gadus, 
kopš tai piešķirts pilsētas statuss, jau šo-
brīd top jubilejas gada plāni. Domes In-
formācijas nodaļas vadītāja Ilga Tiesnese 
pastāstīja, ka nākamgad ik mēnesi plānots 
kāds sarīkojums par godu pilsētas dzim-
šanai. Viens no pirmajiem - februārī pa-
redzēta fi lmas par Salacgrīvu prezentāci-
ja. Nesen izsūtīts piedāvājums radošajām 
apvienībām Jūras vēstis un Vidzemes TV, 
aicinot tās iesūtīt savu redzējumu jubilejas 
fi lmai par Salacgrīvu.
 Katra iesniegusi pat divus. Visus va-

riantus apsprieda deputāti. Viņi izvēlējās 
Vidzemes TV piedāvājumu veidot 
salacgrīviešu stāstus, paskatoties uz 
pilsētu ar dažādu paaudžu cilvēku acīm. 
- Pirms 5 gadiem, kad svinējām pilsētas 
astoņdesmitgadi, tika uzņemta fi lma «Es 
mīlu Salacgrīvu». Toreiz iedziļinājāmies 
vēsturē, tagad nolēmām runāt par 
šodienu, par pēdējos gados īstenotajiem 
projektiem, - teica I. Tiesnese. Viņa 
pastāstīja, ka pašvaldības mājaslapā video 
sadaļā šobrīd jau skatāmas dažādas fi lmas, 
kas saistītas ar novadu.

Donoru dienā aktivitāte šoreiz 
mazāka

Vasaras skola Ramatā
 12. jūlijā Valmieras rajona sievie-
šu apvienība Ramatā rīkoja 8. Pozitīvās 
pieredzes vasaras skolu. Vēlmi apmeklēt 
šādu interesantu pasākumu izteica aptu-
veni 120 sieviešu. Nodarbības noritēja 
visas dienas garumā. Par visiem rūpējās 
Maija Šmite no Valmieras, kura bija šī 
pasākuma vadītāja. Diena sākās ar dzie-
došās Sermu ģimenes skanīgu sveicienu 
caur pļavām, caur eglēm, caur bērziem. 
Uzrunas dalībniecēm teica Mazsalacas 
novada domes priekšsēdētājs G. Zunda 
un Ramatas pagasta pārvaldes vadītāja 
vietniece I. Liepiņa. Ar dziļu interesi da-
lībnieces klausījās psihoterapeitu Viestu-
ru Rudzīti par tēmu Vīrieša un sievietes 
lomas partnerattiecībās. Vēlāk veidojās 
dzīva diskusija ar daudz jautājumiem, uz 

kuriem dakteris centās atbildēt. Lomu si-
tuācijas viņš izspēlēja ar krēslu palīdzību. 
Tā uzskatāmi varējām aizdomāties, kāpēc 
dzīvē notiek tik dažādi. Tā kā dakteris 
privātpraksē strādā arī ar individuālajām 
konsultācijām, diskusija izvērtās intere-
santa. Tika dota viela pārdomām, bet kat-
rai palika brīnišķā iespēja dzīvot saskaņā 
ar savu izvēli…
 Ļoti garšīgas pusdienas ēdām Ramatas 
sākumskolā. Par pašu Ramatu palika ie-
spaids, ka tā tiek kopta un mīļota. Pagasts 
atrodas īstu saimnieku rokās. 
 Pēcpusdienas nodarbību vadīja pozi-
tīvās domāšanas centra Pavasara studija 
vadītāja Inese Prisjolkova. Tēma bija Po-
zitīva domāšana – sievietes veiksmes for-
mula. Lektore, balstoties uz savu dzīves 

pieredzi, stāstīja, kā sievietei būt patiesi 
sievišķīgai un laimīgai. Viņa nesavtīgi da-
lījās savā pieredzē, atklājumos un izvēlē, 
stāstīja, kā jākopj un jāsaudzē savas iek-
šējās sajūtas. Uzsvēra, cik svarīgi dzīvot 
pēc Dieva, Visuma un Dabas likumiem. 
Jāpriecājas par katru nodzīvoto dienu, jā-
būt mērķim, uz kuru tu ej. - Dzīve ir kā 
saulīte, kur visiem stariņiem jāspīd. Un 
tie spīdēs tad, ja katra stariņa galā būs 
savs mērķis, - teica Inese. Svarīgi, lai viss 
būtu līdzsvarā, jānotic sev. Inese ir hariz-
mātiska personība. No viņas staroja tāda 
gaisma, ka vēlējos viņu salīdzināt ar eņ-
ģeli – tik nosvērta, mierīga, pārliecināta 
par visu, ko dara un runā, šķiet, viņā ir tik 
daudz mīļuma un galvenais - sievišķības. 
Nodarbības beigās devām solījumu sev: 
1) esmu autore savai dzīvei; 2) Dieva 
priekšā esmu atbildīga par to, ko sasnieg-
šu; 3) izvēlos būt laimīga. Protams, Inese 

nevarēja atbildēt visiem interesentiem lai-
ka trūkuma dēļ, bet biju patīkami ieprie-
cināta, ka viņa mums e-pastā uzdāvināja 
savu grāmatu Zilais putns. 
 Otra pēcpusdienas nodarbība pagāja, 
pasniedzējas Dainas vadībā zīmējot man-
dalas. Šoreiz tā bija meditatīvā zīmēšana, 
sevis harmonizēšana un prāta kārtošana. 
Tēma Vīrišķais un sievišķais mūsos, kas 
bija jāattēlo 7 brieduma pakāpēs. Sākās 
nodarbība ar 10 pamatprincipu izskaidro-
šanu. Cik gan dažādas mēs esam!
 Ramatas amatierteātris režisores Me-
rikas Lūses vadībā bija sagatavojis izrādi 
Ezermaļu krokodils. Jauka joku luga! 
 Un tad, pacienājušās ar rupjmaizī-
ti, medu un pienu, devāmies mājup. Lai 
mums visām izdodas atrast pareizo atbildi 
uz dzīves uzdotajiem jautājumiem! 

Maiga Sāre
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Svētciemiešiem 
iekārtos noeju uz 

pludmali
 Salacgrīvas novada dome nolēmusi ie-
kārtot teritorijas plānojumā paredzēto gā-
jēju celiņu uz nekustamā īpašuma Aizvēji 
un valsts mežu zemes. Tas svētciemiešiem 
dotu ofi ciālu piekļuvi jūrai. Svētciema ve-
cākais Uldis Apsītis jau iepriekš uzrunāja 
pašvaldību, ka cilvēkiem nepieciešama 
noeja uz pludmali. Pašvaldībā paskaid-
roja, ka vispirms veiks saskaņošanu ar 
zemju īpašniekiem un tad meklēs fi nanses 
celiņa iekārtošanai. 

No www.auseklis.lv

Salacgrīvas jūrmala ir viena 
no tīrākajām Latvijā

 Noslēdzoties sabiedriskajai kampaņai 
Mana jūra, kurā dalībnieki kājām mēroja 
vairāk nekā 500 km gar Baltijas jūras pie-
krasti un veica 35 piekrastes piesārņojošo 
atkritumu monitoringus, noskaidrots, ka 
vistīrākā jūras piekraste ir Ventspils apkār-
tnē, aģentūrai LETA pastāstīja Vides izglītī-
bas fonda un kampaņas Mana jūra pārstāve 
Ilze Grunska. 
 Kampaņas laikā atkritumu daudzums 
tika uzskaitīts 100 m garā pludmales no-
grieznī saskaņā ar ANO Vides programmas 
monitoringa metodoloģiju, kas starptau-
tiskajā projektā Marlin ir piemērota Balti-
jas jūras reģionam. Monitoringa rezultāti 
parāda, ka vidējais atkritumu skaits Lat-
vijas pludmalēs ir 180 vienību uz katriem 
100 m, savukārt piesārņotākajā pludmalē 
Engurē tās ir 570 atkritumu vienības, bet 
tīrākajā - Irbes ietekā - tikai 39 vienības 
100 m nogrieznī. Netīrākās Latvijas peld-
vietas Baltijas jūras piekrastē ir Engurē, Pā-

vilostā, Kuivižos, Tūjā, Liepājā - Karostā, 
Vecāķos, Rojā, Lapmežciemā, Liepenē un 
Saulkrastos. Savukārt tīrākās Latvijas 
peldvietas Baltijas jūras piekrastē ir Ir-
bes ietekā, Mazirbē, Pūrciemā, Abrag-
ciemā, Kaltenē, Lilastē, Ovišos, Apšucie-
mā, Salacgrīvā un Jūrkalnē.
 ANO Vides programmas izstrādātās 
metodoloģijas laikā veikto monitoringu re-
zultāti atklāj, kāds piesārņojums atrodams 
Latvijas krastos, un sniedz iespēju izvērtēt 
potenciālo piesārņojuma daudzumu jūrā, 
kā arī analizēt datus, kas ir galvenie atbildī-
gie sektori par piesārņojumu, un salīdzināt 
pašvaldību sekmes un nepilnības piekrastes 
apsaimniekošanā.
 Sabiedriskā kampaņa Mana jūra 
norisinājās starptautiska projekta Marlin 
laikā, ko īsteno ar Centrālās Baltijas pro-
grammas (Central Baltic Programme) at-
balstu.

No www.rekurzeme.lv

Jūlija zīmolu topā 
dominē Positivus

 Ietekmīgāko zīmolu topā jūlijs jau otro 
gadu pēc kārtas pasludināms par Positi-
vus mēnesi. Otro vietu saglabā nacionālā 
aviosabiedrība airBaltic, bet trešajā vietā 
ierindojies ziņu portāls Delfi .lv. Salīdzinot 
ar jūnija rezultātiem, Positivus savu zīmo-
lu topa reitingu izdevies gandrīz divkār-
šot. Rezultāti nav pārsteidzoši – tieši jūlija 
vidū Salacgrīvā norisinājās Positivus fes-
tivāls. Pēdējo trīs mēnešu līderis airBaltic 
nobīdījies uz 2. vietu, vienlaikus saglabā-
jot solīdu pārsvaru pār citiem sekotājiem. 

No www.7guru.lv

Latvijas čempionāts burāšanā 
Engurē

 No 10. līdz 12. augustam jūrā pie Engu-
res ostas vairāk nekā 60 Latvijas un Igau-
nijas jauno burātāju cīnījās par 2012. gada 
Latvijas burāšanas čempionu tituliem. 
Laikapstākļi bērnus nelutināja – tiem savu 
spēku un burātprasmi nācās pierādīt vēsos, 
vējainos un viļņiem bagātos apstākļos. Sa-
censībās piedalījās arī Kuivižu Jahtkluba 
burāšanas skoliņas pārstāvji Kristers Brie-
dis, Ēriks Gulbis, Matīss Gailums, Kris-
ters Kotāns un treneris Kristaps Močāns.
 Kuivižu jaunie burātāji šajā vasarā jau 
paspējuši piedalīties vairākās sacensībās 

- Usmas Kauss, Jūrmalas Kauss, Engures 
Kauss un Kuivižu Kauss. Šis ir pirmais 
gads, kad mūsu jaunie burātāji startē sa-
censībās. Novēlēsim viņiem pacietību, 
izturību un burāšanas prieku arī turpmāk. 
Paldies trenerim Kristapam, kurš cītīgi 
trenē mūsu bērnus, lai viņiem būtu iespēja 
piedalīties šādās sacensībās, paldies Ērika 
tētim Raitim Gulbim, kurš uz visām sa-
censību vietām nogādā mūsu dalībnieku 
laivas.
 Lai veicas mūsu jaunajiem burātājiem!

Guna Pēce

Salacgrīvas novada sportistu starti
Latvijas III Olimpiādē

Mūsējie 
Liepājā

 No 6. līdz 8. jūlijam Liepājā norisinā-
jās Latvijas III Olimpiāde. Liepāja bija 
Olimpiādes rīkotāja, bet atsevišķas sacīk-
stes notika arī sadarbības pilsētās – Gro-
biņā, Aizputē, Ventspilī, Usmā, Jūrmalā, 
Rīgā un Limbažos. Tā kā šis ir olimpis-
kais gads, arī Latvijas Olimpiāde pagāja 
Londonas olimpiādes zīmē, un šajās die-
nās vairāki sportisti izcīnīja ceļazīmi uz 
Londonas olimpiskajām spēlēm. Kopumā 
Latvijas III Olimpiādē piedalījās apmēram 
3000 sportistu no 81 pašvaldības Latvi-
jā – 9 pilsētām un 72 novadiem. Latvijas 
III Olimpiādē 3 dienu laikā tika izcīnīti 
228 medaļu komplekti 26 sporta veidos. 
Pavisam medaļas izcīnīja 52 pašvaldību 
sportisti.
 Mūsu novadu Olimpiādē pārstāvēja 
18 sportistu 2 sporta veidos – vieglatlēti-
kā un smaiļošanā un kanoe airēšanā kopā 
ar treneriem Rasmu Turku, Uldi Močānu 
un Kasparu Močānu. Liepājā spēkiem mē-
rojās vieglatlēti Jolanta Liepiņa (1500 m; 
3000 m); Anete Kociņa (šķēpa mešana); 
Elīna Ļebedeva (400 m/b); Laine Karl-
sone (lodes grūšana) un Kaspars Miksons 
(tāllēkšana un 200 m). 
 Limbažos, Olimpiskā centra Limbaži 
airēšanas bāzē smaiļošanas un kanoe airē-
šanas disciplīnās sacentās Kaspars Tīkle-
nieks (K-4 1000 m; K-2 1000 m; K-2 200 
m; K-1 200 m), Dāvis Melnalksnis (K-4 
1000 m; K-2 1000 m), Ēriks Močāns (C-1 
1000 m; C-1 200 m), Edgars Tīklenieks 
(K-4 1000 m; K-2 200 m; K-1 1000m; 
K-1 200 m), Alberts Vinklers (K-2 200 m; 
K-1 200 m), Māris Bergšteins (K-4 
1000 m; K-2 200 m; K-1 1000 m), Jānis 
Kauliņš (K-4 1000 m; K-1 1000 m), Mā-
ris Lihačs (K-2 1000 m; K-2 200 m), Ivars 
Veisis (K-4 1000 m; K-2 200 m), Ivon-
na Smilte (K-4 500 m; K-1 500 m; K-1 
200 m), Līga Poplavska (K-4 500 m; 
K-2 500 m; K-1 500 m; K-1 200 m), 
Agnija Bērziņa (K-4 500 m; K-2 500 m; 
K-1 500 m; K-1 200 m), Ginta Močāne 
(K-4 500 m). Starti Olimpiādē jauniešiem 
bija īstas ugunskristības un labs sākums 

startiem nākamajā Olimpiādē, jo pirmo-
reiz nācās mēroties spēkiem ar pieredzē-
jušiem un atzinību guvušiem sportistiem. 
Kopumā mūsu sportisti Olimpiādē izcī-
nīja 2 medaļu komplektus smaiļošanā un 
kanoe airēšanā: sudraba medaļa Ivonnai 
Smiltei, Līgai Poplavskai, Agnijai Bērzi-
ņai, Gintai Močānei (K-4 500 m); bronzas 
medaļa Dāvim Melnalksnim un Kasparam 
Tīkleniekam (K-2 1000 m) 
  Sportisti olimpiskajā sešniekā iekļuva 
vairākās disciplīnās: 4. vieta Kasparam 
Tīkleniekam (K-1 200 m); 4. vieta Kaspa-
ram Tīkleniekam, Dāvim Melnalksnim, 
Edgaram Tīkleniekam un Ivaram Veisim 
(K-4 1000 m); 6. vieta Kasparam Tīkle-
niekam un Edgaram Tīkleniekam (K-2 
200 m); 4. vieta Līgai Poplavskai un Agni-
jai Bērziņai (K-2 500 m); 5. vieta Ivonnai 
Smiltei (K-1 500 m).
 Liepājā viskuplākais dalībnieku skaits 
startēja vieglatlētikā – tās disciplīnās bija 
pieteikti 506 atlēti, līdz ar to arī sīvākā 
konkurence. Ne vienam vien pietrūka 
dažu centimetru vai sekunžu simtdaļu, 
lai iekļūtu olimpiskajā sešniekā. Jolanta 
Liepiņa 1500 m un 3000 m distancēs ie-
guva attiecīgi 8. un 7. vietu, Elīna Ļebede-
va 400 m barjerskrējienā - 8. vietu. Īpaši 
daudz konkurentu Kasparam bija 200 m 
skrējienā, bet uz starta ieradušos 46 spor-
tistu vidū viņš izcīnīja 13. vietu. Lai gan 
vieglatlētus skumdināja neiegūtās meda-
ļas, jāteic, ka pirmo reizi startējot pieau-
gušo Olimpiādē, kurā notiek cīņa par ce-
ļazīmēm uz Londonas olimpiskajām spē-
lēm, ar rezultātiem varam būt apmierināti. 
Paldies sportistiem un treneriem par nova-
da pārstāvniecību un startiem Olimpiādē! 
Vēlam panākumus turpmākajās sacensī-
bās. Kopumā pēc provizoriskā sadalījuma 
Salacgrīvas novads 81 pašvaldības konku-
rencē ierindojās 44. vietā. Par Olimpiādes 
rezultātiem pilnīga informācija mājaslapā 
www.latvijasolimpiade.lv.

Dace Martinsone,
delegācijas vadītāja

Salac-
grīvas 
airētāji 
pirms 

veiksmī-
gajiem 

startiem

Ārvalstu studenti meklē 
viesģimenes – PIESAKIES!

 Varbūt tev ir interese par citām kultū-
rām un vēlme kontaktēties ar cilvēkiem no 
dažādām pasaules valstīm, bet pats dažādu 
apstākļu dēļ nevari doties apmaiņas gadā? 
Nebēdā! Skolēnu apmaiņas programma 
YFU-Latvija piedāvā tavā ģimenē uzņemt 
15 - 18 gadu vecu apmaiņas studentu/-i no 
citas valsts, kas savā veidā arī liks justies 
kā nokļuvušam citā zemē.
 Tavai ģimenei būs iespēja ne tikai uzzi-
nāt par jaunā ģimenes locekļa zemi un kul-
tūru, bet arī iepriecināt skolēnu apmaiņas 
programmas dalībnieku, iepazīstinot viņu 
ar Latviju un tās tradīcijām. Iespējams, 
pateicoties tev, uz pasaules būs par vie-
nu cilvēku vairāk, kas runā latviski. Tiek 
meklētas arī krievvalodīgas ģimenes!
 Jau augusta beigās Latvijā ieradīsies 18 
skolēnu no Vācijas, Taizemes un Austrijas. 
Šobrīd aktīvi notiek viesģimeņu meklēša-
na šiem burvīgajiem jauniešiem, tāpēc, ja 
tava ģimene vēlētos uzņemt kādu no šiem 
skolēniem pie sevis – PIESAKIES!

 Ieguvēji, protams, būs arī pašas vies-
ģimenes un viņu bērni, jo viņiem būs ie-
spēja uzlabot savas svešvalodu zināšanas, 
nodibināt kontaktus un iegūt sev jaunus 
draugus, kas pēc kopā nodzīvotiem 11 mē-
nešiem kļūs par īstu māsu vai brāli. Vies-
ģimenei jārēķinās, ka viesskolēns ēd kopā 
ar ģimeni un dzīvo jūsu mājā/dzīvoklī, bet 
pārējiem izdevumiem (transports, skolas 
izdevumi, apģērbs, telefons utt.) naudu vi-
ņiem sūta īstie vecāki.
 Šeit skatāma intervija ar pagājušā gada 
viesģimeni apmaiņas studentam Ilianam - 
www.youtube.com/watch?v=kz4n1n5FwyA
 Plašāka informācija:
YFU-Latvija
K. Valdemara 20, Rīga, LV-1010
e-pasts: ieva@yfu.apollo.lv,
baiba@yfu.apollo.lv
Telefons: 67212025 

Baiba Ezeriņa, 
YFU-Latvija programmas koordinatore
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Līdz 3. septembrim var 
pieteikties uz atbalsta 

maksājumu Lauksaimniecības 
dzīvnieku ģenētisko resursu 

saglabāšana
 Lauksaimnieki, kuri jau uz-
ņēmušies 5 gadu saistības par 
lauksaimniecības dzīvnieku, līdz 
3. septembrim var pieteikties uz 
Agrovides apakšpasākumu Lauk-
saimniecības dzīvnieku ģenētisko 
resursu saglabāšana (LDGRS). 
Uz to var pieteikties arī tie atbal-
sta pretendenti, kuru lauksaim-
niecības dzīvnieki šogad pirmo 
reizi atzīti par atbilstošiem ģenē-
tisko resursu saglabāšanas kritē-
rijiem.
 2012. gadā šo atbalsta maksā-
jumu var saņemt vietējo nozīmī-
go lauksaimniecības dzīvnieku 
šķirņu – Latvijas brūnās un Lat-
vijas zilās šķirnes govju, Latvi-
jas baltās šķirnes cūku, Latvijas 
tumšgalves šķirnes aitu, Latvijas 
zirgu šķirnes braucamā tipa zir-
gu, Latvijas vietējās kazu šķirnes 
audzētājs, ja ganāmpulks ir viņa 
pārraudzībā atbilstoši normatīva-
jiem aktiem par lauksaimniecības 
dzīvnieku pārraudzību.
 Aizpildīts iesniegums pasāku-
ma Agrovides maksājumi apakš-
pasākumam Lauksaimniecības 
dzīvnieku ģenētisko resursu sa-
glabāšana 2012. gadā (turpmāk 
- Iesniegums) jāiesniedz Lauku 
atbalsta dienesta (LAD) reģio-
nālajās lauksaimniecības pār-
valdēs līdz 3. septembrim (līdz 

28. septembrim ar atbalsta apjo-
ma samazinājumu). 
 Šogad Iesniegumu var ie-
sniegt, izmantojot arī elektronis-
ko pieteikšanās sistēmu (EPS). 
Tādēļ LAD klientiem piedāvā 
izmantot EPS sniegtās priekš-
rocības - sagatavot Iesniegumu 
un pievienot pavaddokumentus 
elektroniski. Tas ļaus ietaupīt 
laiku un izvairīties no neprecizi-
tātēm tā aizpildīšanā. Tā kā EPS 
pieejama tikai tiem klientiem, 
kuri noslēguši līgumu par EPS 
pakalpojumu izmantošanu, LAD 
aicina lauksaimniekus šādu līgu-
mu noslēgt. 
 Atgādinām, ka LDGRS apakš-
pasākuma mērķis ir saglabāt, aiz-
sargāt un pavairot vietējās izcel-
smes nozīmīgo šķirņu lauksaim-
niecības vaislas dzīvniekus, kas 
nacionāli un starptautiski ir atzīti 
kā apdraudētas populācijas.
 Sīkāka informācija par visiem 
atbalsta saņemšanas nosacīju-
miem, kā arī EPS un tā lietošanu - 
LAD mājaslapas www.lad.gov.lv 
sadaļā Tiešie maksājumi un Elek-
troniskā pieteikšanās sistēma.

Agrovides un ražošanas
maksājumu daļa

Tālr. 67027880
Klientu apkalpošanas daļa

Tālrunis: 67027693, 67027684

Ventbunkera Lielās balvas izcīņa 
supermotokrosā

 Motobraucējs Harijs Suhar-
ževskis saņēma kluba menedže-
ra ielūgumu 28. jūlijā doties uz 
Ventspili, kur jau 15. gadu nori-
sinās Ventbunkera Lielās balvas 
izcīņa supermotokrosā. Otro gadu 
tieši uz sacensībām Piedzīvojumu 
parkā slēpošanas trasē Lemberga 
hūte tiek izbūvēta mototrase.
 Treniņbraucieni norisinājās 
pēcpusdienā, pa dienu izbaudījām 
Ventspils viesmīlību un apskatī-
jām sacensību vietu. Skats bija 
diezgan iespaidīgs, jo šāda mēro-
ga sacensībās piedalījāmies pirmo 
reizi. Apzinājāmies, ka nebrau-
cam plūkt laurus, bet krāt pieredzi 
spēcīgajā konkurencē un sarežģī-
tajā trasē.
 Pēc 30 minūšu treniņbraucie-
na Harijs rādīja stabilu sniegumu 
un ar visiem sarežģītajiem trases 

elementiem veiksmīgi tika galā. 
Vietu pie starta barjeras bija jā-
izcīna atsevišķā braucienā, kas 
ilga 10 min. Protams, stājoties 
pie barjeras ar tādiem vīriem kā 
Freibergu, Kozlovski, Līvu, Jus-
tu, Lanso, Kovgeru, Gauši un 
komandas biedru, pērnā gada Lat-
vijas čempionu lietuvieti Bučas, 
radās papildu spriedze, bet arī ar 
to sportists veiksmīgi tika galā. 
Kvalifi kācijā 10. vieta, 1. brau-
cienā 12. un 2. braucienā fi nišs 
8. vietā uzreiz aiz vairākkārtējā 
Latvijas čempiona Leona Kozlov-
ska. Kopvērtējumā 9. vieta. Šo 
sacīksti varētu ņemt par atskaites 
punktu, kāds darba apjoms vēl jā-
iegulda, lai cīnītos ar šiem vīriem. 
Pateicoties visiem mūsu atbalstī-
tājiem, varam iet uz šo mērķi.
 Paldies komandai Motoparks 

Kandava Sumata Team, personī-
gi Rolandam Bārenim un And-
rim Kajakam, fi rmai Procel un 
Aldim Gusārovam, Firmai L4 
par konkurētspējīgo motociklu. 
Paldies motoveikalam Motowest 
Yamaha un personīgi Andresam 
Tuhermam, motoveikalam Vil-
ders, fi rmai Marko K un personīgi 
Sandrim Kalniņam, SIA Stingers 
Vidzeme, Ģimenes aptiekai un 
personīgi Egīlam Tēbelim, Alo-
ja-Starkelsen un personīgi Jānim 
Garančam, kurjeru fi rmai Auctus 
un personīgi Kristapam Dzērvem, 
biedrībai Sports Salacgrīvas no-
vadam un personīgi Mārcim Kal-
niņam un Jānim Bergam. Paldies 
AS Brīvais Vilnis, kā arī Gatim 
Gailim un Valdim Možvilo.

Alvis Suharževskis

Ainažu
kauss 2012

 7. jūlijā Ainažos, mototrasē Cepļi no-
risinājās jau trīspadsmitās motokrosa sa-
censības, kas jau vairākus gadus nes no-
saukumu Ainažu Kauss.  Sagatavošanās 
laiks sacensībām šogad uzlika nopietnus 
pārbaudījumus gandrīz visiem mototrašu 
apsaimniekotājiem, un mēs nebijām iz-
ņēmums. Parasti sausā un putekļainā Ai-
nažu trase spītīgi negribēja žūt, pat pāris 
nedēļu pirms sacensībām peļķes vietumis 
bija teju līdz ceļiem. Nelīdzēja 2 no 4 tra-
sē esošo dīķu padziļināšana – ūdens ta-
jos neuzkrājās. Tika rakts, frēzēts un trīs 
reizes pārlīdzināts, līdz nedēļu pirms sa-
censībām trase beidzot ieguva vajadzīgo 
profi lu.
 Sacensību diena pienāca ar nākamo 
likteņa ironiju. Citur Latvijā lija, bet 
mums nežēlīga saule un kārtējais karstu-
ma rekords +34 grādi ēnā. Smags darbs 
distanču tiesnešiem un braukšana dalīb-
niekiem, vecāka gadagājuma sportisti pat 
pieņēma lēmumu otrajā braucienā nestar-
tēt, baidoties par veselību lielās slodzes 
dēļ. Iespējams, laikapstākļu dēļ sportistu 
skaits bija neierasti mazs – 118 (2011. 
gadā – 208). Varbūt pie vainas bija fede-
rācijas neveiksmīgi izvēlētais sacensību 
datums, jo vienlaikus Stelpē norisinājās 
Latvijas čempionāts, bet kaimiņos Igau-
nijā – Pērnavas Kauss. 
 Sacensības ar L.A.M.A. (Latvijas Al-
ternatīvā Motokrosa Asociācija) akceptu 
un reglamentu norisinājās 20 motociklu 
klasēs. Pārstāvēta bija visa Latvija. Ne-
lielu vilšanos un jautājumus skatītājos ra-
dīja fakts, ka nestartēja neviens no mūsu 
novadā reģistrēto motoklubu braucējiem. 
Taču sacensības izvērtās spraigas un in-
teresantas, cīņa ritēja par katru sekundi 
un iztikām arī bez smagākām traumām 
(diemžēl šis sporta veids nereti mēdz būt 
pat ļoti traumatisks). 
 Motokrosa izskaņā, kad visus pārstei-
dza pērkona negaiss ar mežonīgu lietu, 
saņēmām federācijas pateicību par lie-
liski sagatavoto mototrasi un par vienu 

ņu ostai, Ainažu Aptiekai un AS Aldaris. 
Pateicība arī Salacgrīvas novada domes 
Informācijas nodaļas vadītājai Ilgai Ties-
nesei par brīnišķīgi izgatavotajiem diplo-
miem. Pateicoties šādiem uzņēmējiem, 
mēs varam cerēt motokrosu Ainažos ie-
raudzīt arī nākotnē.
 Gribu arī pateikties visiem, kas šajā 
nežēlīgajā karstumā strādāja sacensību 
nodrošināšanā, - distanču tiesnešiem, 
skaņas vecim Popiņam, trases laistītā-
jiem, kārtības nodrošinātājiem, biļešu 
pārdevējām (atvainojiet, ja kādu esmu 

aizmirsis) un visiem, visiem, kas pielika 
roku, lai šīs sacensības izdotos.
 Motokrosa sezona Latvijā vēl turpinās, 
taču mēs savu devumu esam godam pa-
veikuši. Kāds būs nākamais gads – rādīs 
laiks. Varbūt tas būs jau ierastais Ainažu 
Kauss, varbūt dzīve nesīs izmaiņas un sa-
censības būs vērojamas jau citā gaisotnē. 
Uz tikšanos nākamgad!

Motokrosa «Ainažu Kauss» 
organizatoru vārdā – 

Gints Kopštāls

Trasē dodas 
seniori

no vislabāk organizētajām sacensībām 
šogad. Lieki piebilst, ka nekas nav ie-
spējams bez labiem un pašaizliedzīgiem 
palīgiem, kuri 3 nedēļas diendienā strā-
dāja trases sagatavošanā. Gribu teikt lielu 
paldies Aleksejam Ņikitinam, Arman-
dam Brantam, Raitim Nikonovam, Jānim 
Ozoliņam un Mārim Frošam, bez kuru 
palīdzības daudzas ieceres, iespējams, 
netiktu īstenotas. 
 Motokross, kā jebkurš tehniskais spor-
ta veids, prasa lielus materiālos un fi nan-
siālos ieguldījumus, un te nu laiks pateikt 
lielu PALDIES visiem atbalstītājiem. 
Vislielākā pateicība, protams, Salacgrī-
vas novada domei, ar kuras atbalstu vis-
pār var domāt par šādu sacensību rīkoša-
nu. Liels paldies fi rmām Baņķis ar Kārli 
Kleinu un Dandijs un Bo ar Didzi Skudru 
priekšgalā. Šie uzņēmēji atbalsta Ainažu 
Kausu jau no tā pirmsākumiem. Paldies 
arī A un M Serviss un Mārim Mičulim 
personīgi, kurš ne tikai atbalstīja mate-
riāli, bet dāvāja arī lielisku balvu – jaunu 
velosipēdu skatītājiem. Tiesa, tas vēl bija 
jāiegūst cīņā, veicot vienu apli pa mo-
totrasi skriešus. Ainažu Kauss vienmēr 
izcēlies ar to, ka laureāti bez kausa, dip-
loma un šampanieša saņem arī pa kādai 
sponsoru sagādātai dāvanai. Tāpēc vēlos 
pateikties fi rmai Hercs Flora ar Hermani 
Juzefoviču priekšgalā, kurš dāvāja brīniš-
ķīgus ziedus dāmu klasei. Liels paldies 
par dāvanām arī fi rmai Grandeg, kafej-
nīcai Minhauzens pie Bocmaņa, Kaptei-

Sacensībā par labākā titulu uz starta mazākie sacensību dalībnieki – kvadriciklu braucēji

L.A.M.A. turnīra posms Alojā
 21. jūlijā Alojā norisinājās 
L.A.M.A. turnīra 8. posms. Laik-
apstākļi šoreiz nelutināja, jo mo-
totrase burtiski pludoja. Par spīti 
tam pie barjeras stājās 2 biedrī-
bas MX Salacgrīva motobraucēji 
Harijs Suharževskis un Reinis 
Staškuns. Harijs startēja Open F 
ieskaitē, kvalifi kācijas braucienā 
uzrādot otro labāko apļa laiku 
un pirmajā braucienā fi nišēja 3. 
vietā. Otro braucienu sportists 
aizvadīja, braucot 4. pozīcijā, bet 
pēdējā aplī smagajā trasē kļūdījās 
un krita, kopvērtējumā 5. vieta. 

Smags pārbaudījums debijas sa-
censībās bija jāiztur Reinim, kurš 
startēja 85 cm3 klasē. Jāuzteic 
sportists, kurš neatlaidīgā cīņā ar 
smago trasi abos braucienos fi -
nišēja un ierindojās 7. vietā. Pēc 
braucieniem arī pats bija ganda-
rīts, ka izturējis šo pārbaudījumu. 
Manuprāt, viņš varētu būt pie-
mērs vairākiem pieredzējušiem 
sportistiem, kuri bija piereģistrē-
jušies sacīkstēm, bet uz starta tā 
arī neizgāja. Arī Reiņa treneris 
H. Suharževskis bija apmierināts 
ar sportista sniegumu, jo šīs se-

zonās sacīkstēs galvenais ir krāt 
pieredzi un nostiprināt iegūtās zi-
nāšanas. No biedrības MX Salac-
grīva Reinis par veiksmīgi aiz-
vadītajām pirmajām sacīkstēm 
saņēma SPY aizsargbrilles. 
 Lielu paldies sakām mūsu at-
balstītājfi rmām: Procel, Stingers 
Vidzeme, Brīvais vilnis, Ģimenes 
aptieka, Marko K, Aloja-Starkel-
sen, biedrībai Sports Salacgrīvas 
novadam, Kristapam Dzērvem, 
Gatim Gailim, Valdim Možvillo 
un motoveikalam Moto West Ya-
maha.
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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 3000 eks.

Laiks Pasākums Vieta
11.IX Projekta 11 zaļi soļi  pasākums Salacgrīvas bibliotēka
Septembris Izstāde Viss zied ap mums! Salacgrīvas bibliotēka
12. - 14.IX 
17.30

Dzejas lasījumi Ienāc, ieklausies, sadzirdi! Salacgrīvas bibliotēka

3. - 28.IX Grāmatu izstāde Zaļā bibliotēka Korģenes bibliotēka
3. – 14.IX Tematiskā izstāde Šurp grāmatas, uz skolu! 

Es būšu...
Korģenes bibliotēka

5.IX 16.00 Pēcpusdiena skolēniem 
Ar ko iesākas rudens?

Korģenes bibliotēka

10. - 21.IX Grāmatu izstāde 
Karikatūristam H. Bidstrupam - 100

Korģenes bibliotēka

12.IX 15.30 Pēcpusdiena mazajiem
Kas visu izteic bez mēles?

Korģenes bibliotēka

28.IX 15.00 Krustvārdu mīklu minētāju pēcpusdiena Korģenes bibliotēka
13.IX Lasītāju klubiņa Vārds tikšanās ar 

Salacgrīvas novada izglītības speciālisti 
Antru Paegli

Ainažu bibliotēka

Izstādes Skolas vajaga tādēļ, lai mūsu tēvu zeme ceļas 
godā un kuplumā pasaulē (K. Valdemārs) 
1. septembris – Zinību diena

Ainažu bibliotēka

Atstāt pēdas… Dzejniecei Lijai Brīdakai - 80 Ainažu bibliotēka
Bērnu un jauniešu žūrija 2012 Ainažu bibliotēka
Dzejas dienas 2012 Ainažu bibliotēka

Septembris Izstāde Dzejniecei Lijai Brīdakai - 80 Liepupes bibliotēka
26.IX Eiropas valodu diena Liepupes bibliotēka

Septembris bibliotēkās

 Aicinām piedalīties Salacgrīvas novada un tā apkārtnes jauniešus vecumā no 
15 līdz 25 gadiem, iesniedzot darbus dzejā, prozā un tulkošanā. Konkursa darbi jāie-
sniedz Liep upes pagasta tautas namā, Tūjas un Liepupes bibliotēkās, Liepupes vidus-
skolā skolotājai Inesei Brokai un Salacgrīvas vidusskolā Sanitai Šlekonei, kā arī elek-
troniski (obligāti) andris.zunde@salacgriva.lv līdz 24. septembrim.
 Labākos darbus godalgos un autorus uzaicinās piedalīties savu darbu lasījumos Dze-
jas dienās Liepupes pagasta tautas namā.
 Tuvākai informācijai tālrunis 64023932. Nolikums arī Salacgrīvas novada mājaslapā 
www.salacgriva.lv.

Liepupes pagasta tautas nams 
sadarbībā ar Salacgrīvas novada 

izglītības iestādēm izsludina 
ikgadējo literāro darbu jaunrades 

konkursu Es un Tu

 Liepupes pagasta tautas nams sadarbībā 
ar Salacgrīvas novada izglītības iestādēm 
organizē literāro darbu jaunrades konkursu, 
aicinot tajā piedalīties Salacgrīvas novada 
un apkārtnes jauniešus vecumā no 15 līdz 
25 gadiem.
 1. Mērķis.
1.1. veicināt jauniešu radošo darbību un 
vērtību apzināšanos,
1.2. rast iespējas jaunajiem autoriem popu-
larizēt savus darbus,
1.3. veidot radošu vidi literāru talantu attīs-
tībai.
 2. Organizatori.
 Konkursu organizē Liepupes pagasta 
tautas nams sadarbībā ar Salacgrīvas nova-
da izglītības iestādēm.
 3. Konkursa norise.

 Konkursa dalībnieki ir jaunieši vecumā 
no 15 līdz 25 gadiem, kuri dzīvo, strādā vai 
mācās Salacgrīvas novadā vai tā apkārtnē.

 Darbu iesniegšana līdz 24. septembrim 
plkst. 15 izdrukas veidā Liepupes pagasta 
tautas namā, Liepupes un Tūjas bibliotēkā, 
Liepupes vidusskolā pie skolotājas Ineses 
Brokas, Salacgrīvas vidusskolā pie Sani-

tas Šlekones, kā arī elektroniski (obligāti) 
andris.zunde@salacgriva.lv.

 Literārie darbi iesniedzami šādās kate-
gorijās:
- dzeja
- proza

 Rezultātu paziņošana un uzvarētāju ap-
balvošana Liepupes pagasta tautas nama 
rīkotajā dzejas pēcpusdienā 28. septembrī.
 4. Konkursa darbu apjoms un noformē-
jums.

 Darbi iesniedzami datorrakstā un elek-
troniski, norādot autora vārdu, uzvārdu, 
vecumu un nodarbošanos.

 Darba apjoms 1 - 5 lpp. proza, 1 - 5 lpp. 
dzeja.

 Viens autors var iesniegt vairākus dar-
bus vairākās nominācijās.
  5. Darbu vērtēšana. 

 darba oriģinalitāte,
 darba izpildes un noformējuma kvalitā-

te,
 darbus vērtēs organizatoru izveidota žū-

rija. 
Andris Zunde, tālrunis 26526554, 

e-pasts andris.zunde@salacgriva.lv

Konkursa Es un Tu nolikums

Dzimtsarakstu
nodaļas ziņas

Jūnijā dzimusi
 Luīza Baranovska
Jūlijā dzimuši:
 Ernests Zvaigzne
 Gabriels Silvanovičs
 Katrīna Anna Krūmiņa
 Viktoria Gromova
 Felicita Valaka
Jūlijā aizsaulē aizgājuši:
 Ilona Kalniņa (1929)
 Valija Priekule (1927)
 Anna Skuja (1919)
 Rolands Pumpurs (1916)
 Eglīte Valija (1919)
 Atis Imants Sedlenieks (1937)
 Milda Bormane (1911)
 Gvido Dreimanis (1964)

 Atsaucoties uz seno uguns nakts pa-
sākumu, Salacgrīvā 25. augustā plkst. 
21.30 Salacas kreisajā krastā jūrmalā 
pie mola tiks iedegts ugunskurs, kas sil-
dīs atnākušos, attīrīs jūru. Uzaicinu arī 
jūs piedalīties ar savu priekšnesumu vai 
aizlūgumu jūrai. 
 Jūrmalā tiekamies pl. 21.

Zenta Mennika,
folkloras kopa «Cielava»

 Salacgrīvas Sarkanā Krusta nodaļa 
atgādina, ka trūcīgie un maznodrošinātie 
pašvaldības iedzīvotāji, uzrādot Sociālā 
dienesta izsniegtās izziņas, var saņemt 
pārtikas pakas katru mēnesi Smilšu 
ielā 9, Salacgrīvā. 
Darba laiks:  pirmdienās 900 - 1200

    trešdienās 9oo - 1200

    ceturtdienās 900 - 1200 
 Liepupes un Ainažu iedzīvotāji pārti-
kas pakas var saņemt Sociālā dienesta 
darba laikā.

Salacgrīvas SK

 Apmaksājot ūdens un kanalizācijas pakalpojumus, lūdzu uzrādīt šādu informāciju: 
vārds, uzvārds; kl.nr., skaitītāja rādījumi, mēnesis un maksājuma mērķis. Piemēram: 
1. Jānis Kalniņš; kl.nr. 1234; 00101-00115, jūnijs, ūd.un kanaliz. - ja ir viens skaitītājs 
un patēriņš ir 4 m3.
2. Jānis Kalniņš; kl.nr. 1234; 00101-00115, jūnijs, ūdens - ja ir viens skaitītājs un tikai 
ūdens pakalpojums. 
3. Jānis Kalniņš; kl.nr. 1234; 00101-00115, 0031-0034; jūnijs, ūd.un kanaliz. - ja ir 
2 skaitītāji.
4. Jānis Kalniņš; kl.nr. 1234; 00101-00115, ūd.un kanaliz.; 0031-0034. ūdens, jūnijs 
– ja ir viens skaitītājs ar ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem un otrs ir tikai ūdens 
pakalpojumi.
 Atgādinājums – jūlijā patērētie ūdens un kanalizācijas pakalpojumi tiek aplikti ar 
21% PVN.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Salacgrīvas ūdens»
Vienotais reģistrācijas Nr. 54103072471
Juridiskā adrese: Ganību iela 4a, Salacgrīva , Salacgrīvas nov.
Biroja adrese: Rīgas iela 2, Salacgrīva , Salacgrīvas nov., LV-4033
AS Swedbank, LV63HABA0551033344088

 Maksa par dzeramo ūdeni ar ūdensskaitītāju 1 m3 0,57
 Maksa par kanalizāciju ar ūdensskaitītāju 1 m3 0,76
 Maksa par dzeramo ūdeni daudzdzīvokļu mājās bez ūdensskaitītāja

          Vienam iedzīvotājam 4,28
 Maksa par kanalizāciju daudzdzīvokļu mājās bez ūdensskaitītāja 

          Vienam iedzīvotājam 4,08
 Maksa par dzeramo ūdeni no brīvkrāna bez ūdensskaitītāja 

          Vienam iedzīvotājam 0,79
 Maksa privātmājai bez ūdensskaitītāja par ūdeni un kanalizāciju mēnesī 

          1 privātmāja 34,42

Daudzums, 
m3

Cena PVN 
21%

Kopā Daudzums, 
m3

Cena PVN 
21%

Kopā

1 0,57 0,12 0,69 1 1,33 0,28 1,61
2 1,14 0,24 1,38 2 2,66 0,56 3,22
3 1,71 0,36 2,07 3 3,99 0,84 4,83
4 2,28 0,48 2,76 4 5,32 1,12 6,44
5 2,85 0,60 3,45 5 6,65 1,40 8,05
6 3,42 0,72 4,14 6 7,98 1,68 9,66
7 3,99 0,84 4,83 7 9,31 1,96 11,27
8 4,56 0,96 5,52 8 10,64 2,23 12,87
9 5,13 1,08 6,21 9 11,97 2,51 14,48
10 5,70 1,20 6,90 10 13,30 2,79 16,09
11 6,27 1,32 7,59 11 14,63 3,07 17,70
12 6,84 1,44 8,28 12 15,96 3,35 19,31
13 7,41 1,56 8,97 13 17,29 3,63 20,92
14 7,98 1,68 9,66 14 18,62 3,91 22,53
15 8,55 1,80 10,35 15 19,95 4,19 24,14
16 9,12 1,92 11,04 16 21,28 4,47 25,75
17 9,69 2,03 11,72 17 22,61 4,75 27,36
18 10,26 2,15 12,41 18 23,94 5,03 28,97
19 10,83 2,27 13,10 19 25,27 5,31 30,58
20 11,40 2,39 13,79 20 26,60 5,59 32,19
21 11,97 2,51 14,48 21 27,93 5,87 33,80
22 12,54 2,63 15,17 22 29,26 6,14 35,40
23 13,11 2,75 15,86 23 30,59 6,42 37,01
24 13,68 2,87 16,55 24 31,92 6,70 38,62
25 14,25 2,99 17,24 25 33,25 6,98 40,23
26 14,82 3,11 17,93 26 34,58 7,26 41,84
27 15,39 3,23 18,62 27 35,91 7,54 43,45
28 15,96 3,35 19,31 28 37,24 7,82 45,06
29 16,53 3,47 20,00 29 38,57 8,10 46,67
30 17,10 3,59 20,69 30 39,90 8,38 48,28

Maksa tikai par dzeramo
ūdeni

Maksa par ūdeni un kanalizāciju 
Ls 0,57 un 0,76

Cienījamie klienti!

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod atsavināšanai 
kustamo mantu, pārdodot to par brīvu cenu:

 šķeldotājs «Ducker H14O» – rūpnīcas Nr. 560640, izlaiduma gads 2006. – 
 Ls 3500 (trīs tūkstoši pieci simti latu);

 meža piekabe «PALMS 10» - valsts reģ. Nr. P8816LZ, rūpnīcas Nr. Arkest*2001/3*0024, 
 izlaiduma gads 2006. – Ls 2219 (divi tūkstoši divi simti deviņpadsmit latu). 
Informācija par tehniskas stāvokli un tās apskate iespējama, zvanot pa tālruni 29478781.

 Ja 5 darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas laikrakstā «Auseklis» piesakās vairāki pircē-
ji, tiek rīkota izsole. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem, izsolāmām mantām un izsoles dalībnieku reģistrāci-
ja tiek veikta Salacgrīvas novada domē pie projektu vadītājas Sarmas Kacaras, tālr. 64071982. Izsole notiks 
11. septembrī plkst. 15 Salacgrīvā, Smilšu ielā 9.
 Izsoles dalības pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, 
konts LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – Ls 20 (tai skaitā PVN 21%), nodrošinājuma nauda 10% apmē-
rā no sākumcenas izsolāmajam objektam, uz ko dalībnieks piesakās.


