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Salacgrīvas novada
izdevums

Sacensības Ostmalā:
9:30 – smaiļošanā 
11:00 – glābšanas riņķa mešanā ūdenī

DĀVANA no SIA «BAŅĶIS»
un biedrības «Kuivižu zvejnieku apvienība»:
no 10:00 līdz15:00 
VIZINĀŠANĀS JŪRĀ AR ZVEJAS KUĢIEM 
BEZ MAKSAS !!!! 
Laukumā pie kultūras nama:
PIRKT UN PĀRDOT GRIBĒTĀJIEM - 
zivju, mājražojumu un amatniecības preču tirgus

12:00 SVĒTKU ATKLĀŠANA
• Deju kolektīvu TINGELTANGELS, SAIVA un RANDA  koncerts
• Muzicēs tautas mūzikas ansamblis CIELAVAS SPĒLMAŅI 
       un pūtēju ansamblis ALL REMEMBER
• Extreme fire spirit SHOW – ekstrēms šovs ar 
       dažādiem cilvēka spēka pārbaudes elementiem

BĒRNIEM - atrakcijas un  citas izklaides 

GARDĒŽIEM - lašu zupas baudīšana

SPORTISKO AKTIVITĀŠU MĪĻOTĀJIEM -

Sacensības stadionā:
10:00 – basketbolā 
13:00 – sviedlīnes un zvejnieku zābaka mešanā

Pludmalē pie estrādes:  
11:00 – pludmales volejbolā sievietēm un vīriešiem
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 Šogad augustā Salacgrīvā no-
tiks jau piektais Starptautiskais 
Salacgrīvas klasiskās mūzikas 
festivāls, kurā piedalīsies izci-
li mūziķi no Krievijas, Itālijas, 
Spānijas, Šveices, Austrijas, Lie-
tuvas, Ķīnas un Latvijas.
 Festivāla laikā no 1. līdz 
10. augustam labākajiem Lat-
vijas mūzikas skolu audzēkņiem būs iespēja apgūt mūzikas 
meistarības noslēpumus meistarklasēs pie izciliem instrumen-
tālistiem - vijolniekiem Alekseja Lundina (Krievija), Doras 
Švarcbergas (Austrija) Ulda Sprūdža (Latvija), pianistiem Vse-
voloda Dvorkina un Mariannas Aivazovas Livafinau (Spānija), 
flautistes Ilonas Meijas (Latvija), akordeonista Ņikitas Vlasova 
(Krievija), altistiem Serža Savrova (Spānija) un Erika Vembo 
Hu (Ķīna), saksofonista Kārļa Vanaga (Latvija), čellistiem Iv-
ara Bezprozvanova (Latvija) un Vitauts Sandecka (Lietuva), 
bajānista Bjarkes Mogensena (Dānija), ērģelnieces Larisas Bu-
lavas (Latvija). 
 Klasiskās mūzikas festivāls kļuvis par jauku ikgadēju nori-
si, kas Salacgrīvā pulcē izcilas Eiropas, Krievijas un Latvijas 
klasiskās mūzikas zvaigznes. Šogad festivāla koncertos uzstā-
sies Wienerkammersymphonie no Austrijas, ansambļa Virtuozi 
Moskvi pirmā vijole A. Lundins, altists Aleksanders Akimovs 
no Krievija, bajānists Bjarke Mogensens no Dānijas, pianisti 
Kristians Zahariass no Vācijas un Arta Arnicāne no Šveices un 

pasaulslavenā operdziedātā-
ja Kristīne Opolais. Festivāla 
10 dienās notiks 16 klasiskās 
mūzikas koncerti Salacgrīvā, 
Ainažos un Liepupē, mūzika 
skanēs baznīcās, kultūras na-
mos un brīvā dabā.
 Galā jeb festivāla noslēgu-
ma koncerts notiks Kapteiņu 

ostā uz ūdenī peldošās skatuves 10. augustā ar izcilās operdzie-
dātājas K. Opolais, festivāla patrona A. Lundina un Sinfonietta 
Rīga uzstāšanos.
 Biļetes uz festivāla koncertiem varēs iegādāties Biļešu para-
dīzes kasēs, Salacgrīvas Tūrisma informācijas centrā un Salac-
grīvas kultūras namā. 
 Festivāla mākslinieciskais vadītājs, Virtuozi Moskvi un Mo-
cart - kvartet pirmā vijole A. Lundins par festivālu saka: - Daba 
un mūzika, kas var būt labāks un svarīgāks? Salacgrīvā, kas 
atrodas vienā no skaistākajām Latvijas vietām, mūzika var ska-
nēt ne tikai dažādās zālēs, bet arī brīvā dabā. Tas radīs brīvību 
mūziķu saskarsmē ar festivāla viesiem. Savukārt Salacgrīvas 
novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs ir pārliecināts, 
ka Salacgrīva jau kļuvusi pazīstama ar mūzikas festivālu orga-
nizēšanu: - Un šis kamermūzikas festivāls kļuvis par vēl vienu 
spilgtu iespaidu pilsētas muzikālo pasākumu virknē. 
 Vēl par festivālu - www.salacgriva.lv.

Ilga Tiesnese

V Starptautiskais Salacgrīvas 
klasiskās mūzikas festivāls

Salacgrīvas 
vidusskola -

8. vietā Latvijā!
 Kā ierasts, arī šogad Ata Kronvalda fonds 
publicējis statistisko pārskatu par Latvijas skolu 
reitingu, izvērtējot izglītības iestāžu audzēkņu 
sasniegumus mācību priekšmetu valsts olimpi-
ādēs un zinātniskajās konferencēs 2013./2014. 
mācību gadā. Latvijas skolu reitingā izglītības 
iestādes iedala pēc izglītojamo skaita lielajās 
skolās, kur vidusskolēnu skaits ir lielāks par 
100, un mazajās skolās, kur vidusskolēnu skaits 
ir mazāks par 100 skolēniem. 
 Īpašs prieks par šī mācību gada rezultātiem 
ir visiem, kuri piederīgi Salacgrīvas vidus-
skolai - fonda publicētie dati interneta vietnē  
www.skolureitings.lv norāda, ka mazo skolu rei-
tingā Salacgrīvas vidusskola ieņem godpilno 
8. vietu Latvijā kā izglītības iestāde ar augstiem 
sasniegumiem valsts olimpiādēs, apliecinot fak-
tu, ka arī ārpus Rīgas iespējams iegūt kvalitatīvu 
izglītību. Pagājušajā mācību gadā Salacgrīvas 
vidusskola ieguva 25. vietu. Skolas direktors 
Eduards Ādmīdiņš ir gandarīts par sasniegto re-
zultātu un izsaka pateicību visiem Salacgrīvas 
vidusskolas skolēniem, viņu vecākiem un sko-
lotājiem par kopīgo darbu. Tikai strādājot kopā, 
mēs varam parādīt, cik daudz varam sasniegt!

Sanita Šlekone,
Salacgrīvas vidusskolas direktora vietniece

http://www.salacgriva.lv
http://www.lta.lv/skolureitings/?page_id=276
http://www.lta.lv/skolureitings/?page_id=276
http://www.lta.lv/skolureitings/?page_id=278
http://www.skolureitings.lv
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Jūnija sākumā darbu Salacgrīvā sāka 
zobārste Daira Leiduma, atverot savu 
zobārstes praksi pašā pilsētas centrā, 
Bocmaņa laukumā, blakus Medus 
aptiekai. 

 Daira ir vietējā, kura pēc došanās stu-
dēt un pēc pacientu zobu ārstēšanas Aiz-
krauklē nu atgriezusies Salacgrīvā. - Te 
esmu beigusi vidusskolu, te ir vecāku mā-
jas. Septiņus gadus, katru nedēļas nogali 
braucām šurp ar domu, ka kaut kad es te 
atgriezīšos. Pagājušajā gadā aizdomājos, 
ka šis „kādreiz” var nepienākt, - stās-
ta Daira. Bet pati dzīve nostādījusi viņu 
izvēles priekšā - ar nākamā gada janvāri 
stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, 
kas nosaka zobārstu prakšu atbilstību, pie-
ejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
Aizkrauklē Dairas zobārstniecības prakse 
atradusies ēkas 3. stāvā un izbūvēt liftu 
bijis ļoti dārgi. - Bija jāizvēlas - mainīt 
prakses vietu vai izbūvēt liftu, jo manis dēļ 
likumu neviens nemainīs. Nu, bet ja mai-
nu, tad mainu tā pa īstam! Man piedāvāja 
telpas Salacgrīvā, es nevarēju laist garām 
tādu iespēju - te ir 1. stāvs, uzbrauktuve, 
pilsētas centrs, ļoti laba vieta, - uzskaita 
Daira.
 Zobārste savā praksē darīs gandrīz vi - 
su - urbs, raus, protezēs, veiks zobu rent-
genu. Zobu regulēšana gan būs jāveic pie 
ortodonta. Šobrīd bērnus zobārste var pie-
ņemt tikai par maksu, jo vēl nav saņēmusi 
valsts apmaksāto pakalpojumu kvotas bēr-
niem. D. Leidumas zobārstniecības praksē 

Salacgrīvas centrā  
zobārsta prakse

Zobārstes Dairas Leidumas prakse durvis vērusi pašā Salacgrīvas centrā - Bocmaņa laukumā

katru dienu no pulksten 8 līdz 9 būs akūtā 
stunda, kad zobārste rindas kārtībā pie-
ņems pacientus ar sāpošiem zobiem. Pārē-
jās nedēļas darbdienās, izņemot pirmdie-
nu, ārstēs pēc pieraksta (tālr. 26813005)
 Turpat blakus telpā iekārtots kabinets 
Dairas vīram, ķirurgam Andrim Leidu-
mam, kurš reizi nedēļā salacgrīviešiem 
sniegs konsultācijas un palīdzēs tikt vaļā 
no muguras sāpēm. 

 - Visu laiku izmantoju zobārsta pa-
kalpojumus Limbažos. Iepriekš tas bija 
izdevīgi, jo darba darīšanās bieži iznāca 
turp braukt. Tagad braucieni pie zobārsta 
jāplāno, tas ir apgrūtinoši, neizdevīgi un 
laikietilpīgi. Varu teikt - pilsētai paveicās, 
un tagad man būs zobārsts Salacgrīvā, - 
sacīja praksē sastaptā Dace Līdaka

Ilga Tiesnese

Salacgrīvas 
novada domes 

jūnija sēdē 
pieņemtie 

lēmumi
l Apstiprināta konkursa Salacgrīvas 
novada sakoptākais īpašums 2014 vērtē-
šanas komisija: priekšsēdētājs Jānis Cī-
rulis, locekļi Vineta Krūze, Ineta Cīrule, 
Ilga Tiesnese, Lija Jokste, Jānis Bergs, 
Gunita Bisniece, Ilona Jēkabsone, Ai-
vars Ilgavīzis.
l Apstiprināts Salacgrīvas novada do-
mes 2013. gada publiskais pārskats.
l Nolemts atsavināt, pārdodot izsolē 
ar augšupejošu soli, Salacgrīvas novada 
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašu-
mu Burinieki Liepupes pagastā.
l Nolemts atsavināt, pārdodot izsolē ar 
augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu – dzīvokli Viskalni.
l Nolemts atsavināt, pārdodot izsolē ar 
augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu Kovārņi.
l Nolemts nodot izstrādātā detālplā-
nojuma projektu zemes vienībai Laveri 
Lembužos, Liepupes pagastā, Salacgrī-
vas novadā publiskai apspriešanai (no 
25.06.2014. līdz 09.07.2014.) un detāl-
plānojuma projektu atzinumu saņemša-
nai.
l Nolemts uzstādīt papildzīmi Nr. 385 
Pilnas masas ierobežojums 15 t pie eso-
šajām aizlieguma zīmēm Nr. 306 Kravas 
automobiļiem braukt aizliegts Liepupes 
pagasta Liepupes ciemā uz ceļa Nori-
ņas - Mehāniskās darbnīcas krustojumā 
ar valsts autoceļu Stūrīši - Jelgavkrasti - 
Lembuži un Baznīca - Seķi.
l Nolemts finansiāli atbalstīt Salacg-
rīvas politiski represēto dalību politiski 
represēto personu salidojumā Ikšķilē 
16. augustā
l Nolemts finansiāli atbalstīt Liepupes 
vidusskolas meiteņu dalību starptau-
tiskajā volejbola turnīrā Černoje more 
2014 Bulgārijā
l Nolemts ar pašvaldības līdzfinansē-
jumu 10% atbalstīt biedrības Marmots 
projektu Senioru vingrošanas laukuma 
izveide un biedrības Liepupe 28 projektu 
Teritorijas labiekārtošana Liepupē.
l Par Ainažu bibliotēkas vadītāju ap-
stiprināta Sanita Kānīte.
l Nolemts uz pieciem gadiem iznomāt 
SIA VIRBEQ pašvaldības zemi Jūrmalas 
ielā 2 vasaras kafejnīcas izveidošanai un 
uzturēšanai.
l Apstiprināti grozījumi Salacgrīvas 
novada pašvaldības 2014. gada pamata 
un speciālajā budžetā.

 Ar Salacgrīvas novada domes sēžu 
materiāliem varat iepazīties pašvaldības-
mājas lapā www.salacgriva.lv

Ilga Tiesnese 

Par ikgadēju tradīciju bibliotēku dar-
binieku profesionālās pilnveides jomā 
kļuvusi pieredzes apmaiņa. Tūlīt pēc 
Vasaras saulgriežiem Salacgrīvas puses 
bibliotekāri sagaidīja viesus no Saldus 
un Brocēnu novada 25 publiskajām 
bibliotēkām. Kurzemnieki rīkoja  
2 dienu izbraukumu pa Ziemeļvidzemi. 
Maršrutā bija iekļautas bibliotēkas 
Vidrižos, Lādezerā, Viļķenē, Svētciemā 
un Salacgrīvā. 

 Salacgrīvas bibliotēkā viesi apskatīja 
telpas, uzdeva jautājumus par krātuves 
darbību, nedaudz pastāstīja par Saldus 
novadu un turienes bibliotēkām. Tāpat kā 
citiem ciemiņiem, arī kurzemniekiem pa-
rādījām bibliotēkas ēkas 3. stāvā izvietoto 
jaunatnes iniciatīvu centru Bāka. Tā darbi-
niece Marta Dance pastāstīja par iestādes 
aktualitātēm. Par atmiņu tapa kopbilde uz 
ēkas terases. Salacgrīvā viesi vēl apskatīja 
jauno Salacmalas promenādi, rīkoja foto-
sesiju uz jūras fona un tad jau ceļš veda uz 
Svētciema bibliotēku.

 Likās - ko jaunu varam izrādīt un izstās-
tīt kolēģiem no lielām, radošām, darbīgām 
bibliotēkām! Bet ciemiņiem pie mums pa-
tika. Stāstījām par savu Vidzemes lībiešu 
krastu, svētciemiešu izloksni, bibliotēkas 
un Svētciema vēsturi, saviem novadnie-
kiem. Kolēģus ieinteresēja mūsu aktivitā-
tes darbā ar bērniem, kā arī sadarbība ar 
biedrībām un novada kultūras un izglītības 
iestādēm. Runājām par to, kādas ir atšķirī-
bas, organizējot bibliotēku ikdienas darbu, 
ja blakus nav skolas vai citas lielākas sa-
biedriskās iestādes. Ciemiņi aplūkoja bib-
liotēkā izliktās izstādes. Visinteresantākā 
un neparastākā, protams, bija Raimonda 
Medņa kolekcijas izstāde Alus glāzes un 
kausi, kas būs skatāma līdz 10. jūlijam . 
No vairāk nekā 100 glāžu un kausu kolek-
cijas kolēģiem bija jāatrod sev tīkamākais, 
ko vēlāk piepildīt. Īstā pēcjāņu gaisotnē, 
kopīgi padziedot, ciemiņus izvēlējāmies 
cienāt ar vidzemnieku preci - Trikātas sie-
ru, Piebalgas alu un Svētciema zemenēm. 
Promejot vēl izrādījām Svētciema attīstī-
bas biedrības izremontēto saietu zāli un 

palīgtelpas, pastāstot, ko varam paveikt, 
Salacgrīvas novada domes atbalstīti. Uz 
atvadām saņēmām uzaicinājumu pavieso-
ties viņu bibliotēkās. 
 Paldies Saldus novada bibliotēkas gal-
venajai metodiķei Aijai Pelītei, kura mūs 
iepazīstināja ar Kurzemes kolēģiem un iz-
plānoja šo tikšanos. Paldies Reinim Mau-
rītim par mūziku un dziedāšanu. Paldies 
ciemiņiem par dāvinājumiem abām mūsu 
bibliotēkām, divām Saldus novadnieku 
grāmatām - Valdemāra Ancīša Bagātais 
un gudrais un Mārtiņa Bergmaņa Tu uz 
manām trepēm, kā arī saldenieku populā-
rās grupas Lustīgais blumīzers ceturto al-
bumu Atnāc tu uz manām trepēm, kurā ie-
kļautas 23 dziesmas, novadu informatīva-
jiem bukletiem un Žaņa Skudras grāmatu 
No saviem vārdiem neatsakos Svētciema 
bibliotēkai.

Inese Hedviga Podziņa,
Salacgrīvas bibliotēkas vadītāja 

Līga Borozdina, 
Svētciema bibliotēkas vadītāja 

Saldus puses bibliotekāri 
Salacgrīvas novadā

Latvijas jaunatklāšanas raidījuma TE! 
veidotāju komanda apņēmusies radīt 
līdz šim nebijušu TV raidījumu -  
brīvdabas spēli, kas apvienos trīs pa-
audžu ļaudis no visiem Latvijas lauku 
novadiem. 

 Spēle Ciemos pamodinās to azartu, kas 
Latvijas iedzīvotājos dzirkstī brīžos, kad 
jāsamizo kaimiņciems futbola mačā vai 
jāuzvar cīņā par sakoptāko pagasta sētu. 
Galu galā šīs spēles rezultātā noskaidro-
sies, kurā Latvijas novadā un ciemā mīt 
visvarošākie ļaudis. 
 Spēlei aicina pieteikties trīs paaudzes 
- jaunību, briedumu un viedumu. Tās 
noteikumi balstīsies uz spēju sadarboties 
šo paaudžu starpā. Tātad viens spēlētājs 
komandā būs pusaudzis vai jauns jaunie-
tis (14 - 22 g.v.), otrs pārstāvēs brieduma 

paaudzi, kurš iepriekšminētajiem varētu 
būt tēvs vai mamma (35 - 50 g.v.), bet tre-
šais - no vieduma paaudzes, kurš abiem 
iepriekšējiem varētu šo to iemācīt (60 - 75 
g.v.). Spēlei var pieteikties gan komandā, 
gan atsevišķi. Dalībniekiem nav obligāti 
jābūt radiniekiem, bet jānāk no viena cie-
ma vai vismaz novada. 
 Lai pieteiktos, dalībniekiem par sevi 
jāizveido apraksts, ko nebūtu garlaicīgi 
lasīt. Tas var būt viens teikums vai viena 
lapa. Klāt jāpievieno fotogrāfija. Vēl la-
bāk, ja pieteikumu nofilmē (kaut ar tele-
fonu) un dalībnieki pastāsta par sevi bez 
rakstīšanas. Rakstudarbi vai filmētais līdz 
15. jūlijam jāsūta uz epastu raidijums-
ciemos@gmail.com vai pa pastu uz VFS 
Films Lapu ielā 17, Rīgā, LV-1002. Vairāk 
informācijas www.vfs.lv. 

Eva Mežīte

Piesakies CIEMOS!

http://www.salacgriva.lv
mailto:raidijumsciemos@gmai.com
mailto:raidijumsciemos@gmai.com
http://www.vfs.lv/
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nāk!, kurā piedalījās Amanda Stane, Endija 
Eglīte, Nadīna Ozoliņa-Mennika un Zane 
Holma, būs iespēja izmēģināt jautro ūdens 
zorbinga atrakciju. Atzinību par dalību eru-
dīcijas konkursā ieguva Spuldzītes - Guna 
Brenda Pogule, Lote Veckalne, Kristīne 
Ozola, kuras savā īpašumā ieguva pretap-
deguma krēmus drošākai vasaras atpūtai.
 Liels paldies pasākuma atbalstītājiem 
par finansiālo un materiālo pasākuma no-
rises nodrošināšanu - Salacgrīvas novada 
domei, biedrībai Sports Salacgrīvas nova-

dam, atpūtas kompleksam Kapteiņu osta, 
Lāču laivas, IK TUBERS, z.s. Jennas;  
z.s. Jauntaujāni un SIA SAMET.
 Konkursa organizētāji jauniešiem novēl 
aktīviem un priecīgiem piedzīvojumiem 
bagātu vasaru. Lec iekšā vasarīgajos noti-
kumos un piedalies arī JIC Bāka fotokon-
kursā Noķēru vasaru 2014! Sīkāku infor-
māciju meklē www.draugiem.lv/baaka vai 
www.facebook.com/jicbaaka.

Marta Dance,
JIC «BĀKA» jaunatnes lietu speciāliste

Prāta skrējiens finišējis

Prāta skrējiena uzvarētāji

Visi esam sākuši vasaras mara-
tonu, bet tikai daži ir paspējuši 
arī piedalīties un 12. jūnijā finišēt 
Salacgrīvas novada jaunatnes 
iniciatīvu centra (JIC) Bāka telpās 
notiekošajā erudīcijas konkursā 
Prāta skrējiens. To organizēja 
Bāka sadarbībā ar Salacgrīvas 
novada pašvaldības jaunatnes 
konsultatīvo padomi un biedrību 
Vecāki - Ainažu jaunatnei. 

 Konkursa mērķis bija veicināt no-
vada skolu jauniešu interesi par savu 
pilnveidi, rosinot papildināt esošās 
zināšanas, pievērst jauniešu uzmanī-
bu izglītības prestižam, kā arī sekmēt 
viņu komunikācijas un sadarbības 
prasmes. Dalība Prāta skrējienā deva 
iespēju dalībniekiem ne tikai noķert 
pozitīvas emocijas un izvingrināt sa-
vas un draugu pelēkās šūniņas rado-
šā veidā, bet, pateicoties jauniešiem 
draudzīgajiem Salacgrīvas novada 
uzņēmumiem un zemnieku saimnie-
cībām, bija iespēja tikt pie lieliskām 
balvām aktīvai atpūtai uz ūdens.
 Pēc 4 konkursa kārtām, kurās bija 
jāatbild uz 31 jautājumu, iekļaujot 
tādas tēmas kā sports, bioloģija, mū-
zika, mājturība, ģeogrāfija, latviešu 
valoda un literatūra, vēsture, sabiedrība un 
matemātika, 1. vietu erudīcijas konkursā 
izcīnīja komanda ar nosaukumu Milferi 
(Andris Rozmiaņecs, Daniels Pismennijs, 
Emīls Eglītis, Valters Eglītis), kas galve-
najā balvā ieguva iespēju braukt ar Lāču 
laivām Salacas upē. 2. vietas ieguvēji Dana 
Jēgere, Marta Kalniņa, Santa Krama un Ri-
čards Jerāns, kuri startēja konkursā kā ko-
manda Kantoris 4, atpūtīsies Salacas upē ar 
peldkamerām. Toties 3. vietas ieguvēju ko-
mandai ar nosaukumu Paiet malā, meičas 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

30. jūnijā Limbažu Teātra mājā 
dzirkstīja radošums, jo tur tika atklāta 
nodibinājuma Limbažu fonds rīkotās 
labdarības akcijas izstāde, kurā ap-
skatāmi Salacgrīvas, Alojas, Staiceles, 
Krimuldas un Limbažu mākslas skolu 
audzēkņu un pedagogu radītie un lab-
darībai atvēlētie mākslas darbi. 

 Izstāde ir viens no pasākumiem labdarī-
bas akcijā, kuras mērķis ir iegūt līdzekļus 
jauniešu projektu konkursam sporta lauku-
mu izveidei vai uzlabošanai četru novadu 
apdzīvotajās vietās. Tāpēc izstādes apmek-
lētāji darbus var ne vien aplūkot, bet arī par 
ziedojumiem iegādāties, dodot savu artavu 
jauniešu saturīgai, sportiskai brīvā laika pa-
vadīšanai.
 Teātra mājas zālē acis priecē krāsaini zī-
mējumi un gleznas, keramikas trauki, rotas 
un citi dažādās tehnikās veidoti darbi. - Kat-
rā no tiem ieguldīts darbs, laiks un sirds. 
Paldies visām mākslas skolām, kas atsau-
cās labdarībai, - uzsvēra Limbažu fonda 
valdes priekšsēdētāja Spīdola Lielmane. 
Viņa pastāstīja, ka izstāde vēl tiks papildi-
nāta ar Lēdurgas mākslas skolas bērnu, kā 
arī pašu fonda dibinātāju radītajiem dar-
biem. Tie tapuši ziemā, kad fonda pārstāvji 
pilnveidoja savas radošās prasmes, apgūs-
tot gleznošanas, grafikas un citu tehniku 
pamatus. Izstādes idejas autore, Ausekļa 
Limbažu teātra režisore Inta Kalniņa pau-
da gandarījumu, ka Teātra māju piepilda ne 
vien teātra, bet arī vizuālā māksla: - Kad ie-
raudzījām bērnu un pedagogu radīto darbu 
klāstu, nevarējām saprast, kā to visu labāk 
piedāvāt cilvēkiem. Tagad priecājamies, 
ka Teātra māja devusi savu ieguldījumu, 
lai šo skaistumu parādītu citiem un mudi-
nātu iegādāties. Ceru, ka visi darbiņi tiks 
nopirkti. I. Kalniņa pateicās fonda vadītājai 

Arī Salacgrīvas mākslas skolas bērnu darbi 
skatāmi un iegādājami labdarības izstādē 

Limbažos

S. Lielmanei par uzņēmību, idejām un vēl-
mi darboties citu labā. Savukārt fonda pār-
stāve, Igates pils direktore Guna Preimane 
atzina, ka svarīgākais ir ikdienas steigā rast 
laiku citam citu atbalstīt un būt kopā. Atklā-
šanā piedalījās arī Krimuldas mūzikas un 
mākslas skolas direktors Aivars Bunķis un 
Limbažu mākslas skolas direktore Sandra 
Lagzdiņa, priecājoties par iespēju atbalstīt 
labdarību.
 Mākslas pazinēji katru izstādes darbu 
novērtējuši ar ziedojuma sākumcenu. Ja 
ziedotājs gatavs šķirties no lielākas sum-
mas, Limbažu fonds būs pateicīgs, jo tas 
nozīmē vairāk līdzekļu jauniešu sportisko 
aktivitāšu atbalstam. Salacgrīvas novada 
iedzīvotāji aicināti doties uz Limbažiem, 
kur līdz 8. augustam var aplūkot izstādi, no-
skatīt sev tīkamākos mākslas darbus un ie-
gūt tos savā īpašumā (katru dienu no plkst. 
14 līdz 17). Ikvienu laipni sagaidīs Teātra 
mājas saimniece Sarmīte Kairiša. Viņa pie-
fiksēs katra ziedotāja vārdu un dāvinās ne-
lielu Limbažu fonda pateicības velti.

 14. augustā Ziedu svētkos Igatē labda-
rības akcijā notiks minēto mākslas skolu 
audzēkņu, kā arī citu ziedotāju darbu izso-
le. Būs arī loterija, kurai savus darinājumus 
jau nodevuši mājražotāji, rokdarbnieki un 
savu hobiju lietpratēji. Tuvākajā laikā tiks 
izgatavots buklets, kurā iekļauti bērnu ra-
dītie mākslas darbi, kā arī informācija par 
fonda darbību un aktivitātēm.
 Ikviens ir aicināts novērtēt bērnu radītos 
mākslas darbus un ar savu ziedojumu tuvi-
nāt labdarības akcijas mērķi, proti, lai mūsu 
jaunieši būtu mērķtiecīgi, ar iniciatīvu un 
vēlmi darboties, sportiski un veseli.
 Limbažu fonda labdarības akcijas akti-
vitātes tiek īstenota Eiropas Ekonomikas 
zonas (EEZ) finanšu instrumenta līdzfinan-
sētā projektā Limbažu fonda darbības piln-
veidošana. 

Līva Tauriņa,
nodibinājuma «Limbažu fonds» projekta 

«Limbažu fonda darbības pilnveidošana» 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Salac-
grīvas 
mākslas 
skolas 
audzēkņu 
darbi 
labdarības 
izstādē

Ekskursijā uz 
Gaiziņkalnu

Šogad Liepupes vidusskolas dabaszi-
nību pulciņam mācību gads noslēdzās  
2. jūnijā ar mācību ekskursiju uz 
Gaiziņkalnu un meža izglītības centru 
Pakalnieši Vestienas novadā. Tā bija 
viena no projekta Liepupes vidussko-
las dabaszinību pulciņa programmas 
īstenošana un pilnveidošana aktivitā-
tēm. Projekts tika īstenots ar AS Lat-
vijas valsts meži Meža attīstības fonda 
atbalstu, kur tika paredzēts finansiāls 
atbalsts vides, izglītības un zinātnes 
veicināšanas jomā.

 Pakalniešos mūs sagaidīja gide Da-
nuta Kiopa, kura skolēnus ievadīja meža 
zvēru un putnu paradumu izzināšanā, kā 
arī pastāstīja interesantus faktus par ko-
kiem. Tad bija iespēja apskatīt dažādu 
dzīvnieku - lūša, lapsas, jenotsuņa, me-
žacūkas, bebra, āpša - ādas, kā arī bebra 
zobus, aļņa ragus un lapsas galvaskausu. 
Vai skolēni klausījušies uzmanīgi, varēja 
pārliecināties pēc dzīvnieku pēdu pazīša-
nas uzdevumu izpildes. Ekskursanti va-
rēja apskatīt, cik liels ir kubikmetrs, un 
praktiski pārbaudīt, cik skolēnu tajā var 
ietilpt (izrādās - 9 meitenes!). Interesenti 
varēja pārģērbties par dažādiem meža ie-
mītniekiem: sēni, zīli, zemeni, mežsargu, 
egli u.c. Katrs iejutās tēlā un pastāstīja 
par sevi un veica kopīgu uzdevumu. 
 Beidzot visiem bija iespēja arī uzkāpt 
Gaiziņā - Latvijas augstākajā kalnā. Tā 
absolūtais augstums ir 311,6 m virs jūras 
līmeņa, bet relatīvais - 61,6 m. Atpakaļ-
ceļā apstājāmies Cēsīs, kur Maija parkā 
apskatījām melno gulbju pāri, pīļu ģime-
ni un īsu brīdi izbaudījām aktīvas spēles 
ierīkotajā rotaļlaukumā. 
 Nākamajā mācību gadā dabaszinību 
pulciņš iesākto projektu turpinās. 

Daiga Krūze

Izstāde izonit 
tehnikā

 Liepupes bib-
liotēkā visu jūliju 
skatāma stienietes 
Olgas Šišļaņikovas 
zodiaka zīmju iz-
stāde, kas izšūtas 
sarežģītajā izonit 
tehnikā. Izonit no-
zīmē izšūšanu ar smalku diegu uz cieta 
pamata.

Informācija 
vecākiem

 Sociālais dienests  aicina trūcīgo, maz-
nodrošināto un daudzbērnu ģimeņu vecā-
kus no 1. jūlija līdz 15. augustam iesniegt   
dienestā dokumentus mācību līdzekļu ie-
gādei un ēdināšanai pašvaldības skolās.
 Esiet atsaucīgi un nenokavējiet norādī-
to dokumentu iesniegšanas termiņu!

Tālr. 64071980, 
soc.dienests@salacgriva.lv

Liels lūgums - 
AICINĀJUMS
Korģenes pamatskola šogad
svinētu savu 140. gadskārtu.
Aicinām skolas absolventus, 

bijušos pedagogus un
skolas darbiniekus

23. augustā pulksten 14 
pie vecās skolas, 

lai kopīgi kavētos atmiņās.
Skolas jubilejas svinības turpināsim

Korģenes saieta nama estrādē. 
Absolventus, atbalstītājus, bijušos skolotājus, 

darbiniekus aicinām pieteikties zvanot 
pa tālr. 26133271 Gunitai Bisniecei.

http://www.draugiem.lv/baaka
http://www.facebook.com/jicbaaka
mailto:soc.dienests@salacgriva.lv
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Liepupes pagasta Mežgravās un pilskal-
nā 13. un 14. jūnijā trešo reizi notika 
akustiskās mūzikas festivāls Sudraba 
kaija. Divu dienu garumā visiem, kuri 
vēlējās, bija iespēja baudīt mūziku bez 
skaņu pastiprinošām ierīcēm - nu, tā 
pa īstam…

 Šogad konkurss notika jau divās - tau-
tas un populārās mūzikas - kategorijās. 
Arī dalībnieku pulks bija kuplāks - 13. 
Konkursu vadīja Salacgrīvas novada mū-
zikas skolasdirektore Katrīna Borozdina. 
Žūrijas priekšsēdētājs jau trešo gadu bija 
komponists un mūziķis Valts Pūce. Viņam 
asistēja Latvijas Nacionālā kultūras centra 
tautas mūzikas eksperts Ilmārs Pumpurs, 
mūziķis Andris Ērglis, etnomūziķe Kris-
tīne Kārkle-Puriņa un Salacgrīvas novada 
domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs. 
Kompetentā, stingrā un taisnīgā, brīžiem 
arī asprātīgā žūrija ne tikai lika dalībnie-
kiem atzīmes savās anketās, bet arī īsi 
komentēja katra konkursanta sniegumu. 
Pēcāk mūziķi sacīja - prieks bija arī par to, 
ka zāle pilna un varēja just skatītāju atsau-
cību.
 Pirmās uz skatuves kāpa tautas mūzi-
kas grupas. Konkursu atklāja Viļānu grupa 
Bumburneicys, tad nāca mūsu pašu Cie-
lavas spēlmaņi, Tals’ trimiš no Talsiem, 
Eži no Limbažiem, Dziga no Rēzeknes 
un Vecpilsētas dziedātāji no Vecrīgas. Pēc 
neliela starpbrīža sniegumu rādīja popu-
lārās mūzikas grupas. Pirmā uzstājās pa-
gājušā gada uzvarētāja - apvienība Mati, 
kurā apvienojušies mūziķi no Valmier-
muižas, Burtniekiem un Liepupes. Tad 
kārta bija Symbolic no Grīziņkalna, grupai 
Pftt jeb māsām Tiesnesēm no Svētciema, 
Expromtum no Cēsīm, Sonus quartet no 
Ādažiem, Canzone no Grīziņkalna un 
TaxFree no Rīgas centra. 
 Kamēr žūrija apspriedās, skatītājiem 
bija iespēja baudīt konkursa īpašās vieš-
ņas - koklētājas Laimas Jansones - un vi-
ņas grupas sniegumu. 

Akustiskā Sudraba kaija muzicē Liepupē

 Žūrijai noteikt labākos nebija vieg-
li, jo dalībnieku sniegums bija lielisks. 
Tomēr 1. vietas prēmija tautas mūzikas 
grupā saņēma Bumburneicys, 2. - Dziga,  
3. - Vecpilsētas dziedātāji.Populārās mū-
zikas grupā 3. prēmiju saņēma Canzone , 
2. ieguva Mati. 1. prēmija, kā arī Grand 
Prix šogad grupai Expromtum. Žūrija pa-
sniedza arī vairākas specbalvas. Par spēcī-
gu vokālu tāda piešķirta Justam Sirmajam 
no TaxFree un Kristīnei Daigai no grupas 
Mati, par prasmīgu instrumentu spēli - Pī-
teram Daugulim no Dzigas un Dmitrijam 
Tarasovam no Sonus Quartet. Bumburne-
icys ieguva arī festivāla atbalstītāju - SIA 
GEKA - simpātiju balvu. Divām tautas 
mūzikas grupām - Dzigai un Ežiem - tika 
apmaksāts studijas ieraksts. Viņu izpildīta-
jām kompozīcijām būs iespēja nonākt deju 
kolektīvu horeogrāfu rīcībā un, kas zina, 
varbūt pat uz Deju svētku skatuves! 
 Žūrijas priekšsēdētājs V. Pūce ir fes-

tivālā kopš tā pirmsākumiem. Arī šoreiz 
viņš vērtēja konkursantus, dalījās pieredzē 
ar mūziķiem, kas vēlējās papildināt zinā-
šanas par akustisko mūziku, kā arī kopā 
ar A. Ērgli uzstājās festivāla noslēguma 
koncertā 14. jūnijā. Pēc akustiskās mūzi-
kas konkursa viņš sprieda: - Trešā reize 
parādīja, ka tie, kuri vēlas piedalīties, ir 
sapratuši spēles noteikumus. Pirmajās di-
vās dažs vēl mēģināja uznest uz skatuves 
kādu neatļautu elektronisku ierīci un bija 
ļoti neapmierināts, ka tas bija noliegts. 
Šogad tādu kumēdiņu vairs nebija. Festi-
vāls izveidojies, un ir ļoti jauki, ka varam 
domāt, kā būt radošāki, sevi parādīt ie-
spējami labāk. Visi darīja, kā vajag, tomēr 
pārsteigumi izpalika, tos gaidīsim nākam-
gad. Runājot parfestivāla nākotni, V. Pūce 
ieteica paplašināties,aicināt dalībniekus 
no ārvalstīm.
 Festivāla idejas autors un galvenais rī-
kotājs Andris Zunde bija gandarīts, ka šo-

gad konkursā piedalījās vairāk kvalitatīvu 
mūziķu, pat profesionāļi, ko varam redzēt 
uz lielajām skatuvēm. Viņam gan radusies 
tāda kā dilemma. No vienas puses, gribē-
tos, lai festivālā prēmē grupas ar stabiliem 
sastāviem, no otras - prieks, ka izveidojas 
jaunas mūziķu formācijas. - Jau sen saku, 
ka akustiskā mūzika ir tīrradnis. Kā nevai-
nīgs bērns, kas nav iemācījies viltības, uz-
smiņķēts. Dabisks. Tā mēģinu to pozicio-
nēt. Man piekristu visi, kas bija zālē, - viņš 
bilda. 
  Festivāls noslēdzās sestdien ar akus-
tiskās mūzikas koncertu Liepupes pils-
kalnā. Tajā piedalījās gan festivāla šī, gan 
iepriekšējo gadu dalībnieki, žūrijas locekļi 
un Latvijā pazīstami mūziķi. Tika no-
skaidrota arī skatītāju simpātija - tā šogad 
bija grupa Canzone. Vakara koncertā jeb 
koncerta atbalstītāja - SIA Grandeg - īpa-
šo viesu akustiskajā nakts koncertā Liep-
upes pilskalnā piedalījās grupa DaGamba,   
V. Pūce un A. Ērglis akustiskajā program-
mā Tuvplāns,  grupa Dzelzs vilka Jauno 
Jāņu orķestris un Double Faced Eels.  Šīs 
grupas saņēma Grandeg sarūpētās balvas 
- dārza grilus. Uzņēmuma vadītājs Andris 
Lubiņš atzina: - Šo pasākumu atbalstu, jo 
esmu vietējais un kultūra man ir sirdslieta 
jau no laika gala. Es labāk atbalstu kul-
tūru nekā sportu, jo sportā līdzjutēju un 
atbalstītāju ir ļoti daudz. Kam nav slin-
kums, tie visi sporto. Un kad Andris Zun-
de, ar kuru esam pazīstami jau ļoti sen, 
mani uzaicināja atbalstīt nakts koncertu, 
es, protams, piekritu. Pie viena mums - uz-
ņēmuma darbiniekiem - ir atpūtas vakars. 
Citi rīko sporta spēles, mums, rūpnīcas 
«Grandeg» darbiniekiem, ir divi lieli svēt-
ki - Ziemassvētki un «Grandeg» akustis-
kais nakts koncerts festivāla «Sudraba 
kaija» laikā.
 Ceturtais akustiskās mūzikas festivāls 
Sudraba kaija ir izskanējis, aizlidojis,  lai 
nākamajā gadā atgrieztos vēl spēcīgāks, 
lielāks un plašāks!

Ilga Tiesnese

Sudraba kaijā uzstājas mūsu pašu Cielavas spēlmaņi

27. un 28. jūnijā Salacgrīvā, sporta un 
atpūtas kompleksā Zvejnieku parks 
notika Nacionālo bruņoto spēku (NBS) 
12. spartakiāde, kurā startēja vairāk 
nekā 600 dalībnieku no visām NBS un 
Zemessardzes vienībām. Šajā spartaki-
ādē Salacgrīvā 12 dažādās disciplīnās 
par labākās godu cīnījās 16 komandu.

 Spartakiādi atklāja bruņoto spēku pa-
rāde, ko pieņēma NBS komandieris ģene-
rālleitnants Raimonds Graube. Uzrunājot 
kareivjus, viņš sacīja: - Virsnieki, instruk-
tori, karavīri, zemessargi un amerikāņu 
kolēģi! Ir patiess prieks redzēt visus možus 
un labā noskaņojumā un gatavus sacensī-
bām. Man kā komandierim ir patīkami būt 
spēcīgāko, ātrāko, veiklāko un stiprāko 
karavīru priekšā. Šī ir tā reize, kad jūs 
nākat parādīt un pierādīt kurš ir ātrāks, 
veiklāks un spēcīgāks. Lai uzvar stiprā-
kais! Apsveikuma vārdus spartakiādes da-
lībniekiem veltīja arī Salacgrīvas novada 
domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs: 
- Novada cilvēku vārdā saku jums paldies 
par to, ko jūs darāt. Un paldies, ka esat 
Salacgrīvā! Savukārt Salacgrīvas vidus-
skolas direktors Eduards Ādmīdiņš uzsvē-
ra: - Pirmo reizi uzrunāju karavīrus, bet 
zinu, ka jārunā īsi un konkrēti. Lai uzvar 
stiprākais!
 Pirms sākt sacensības, NBS orķestris 
Andra Grizanta vadībā demonstrēja defilē 
programmu. Un tad jau startam stājās pir-
mie sacensību dalībnieki - 3000 m distan-
ces skrējēji, viņu vidū Ziemas olimpiādes 
dalībnieks, biatlonists Andrejs Rastorgu-
jevs. Šajās sacensībās ar stadiona jaunu 
rekordu 8 minūtes 50 sekundes uzvarēja 
Jānis Višķers, aiz sevis atstājot A. Rastor-
gujevu. 
 Spartakiādes organizētājs, NBS Mācī-

bu vadības pavēlniecī-
bas Sporta un fiziskās 
sagatavošanas nodaļas 
priekšnieks kapteinis Zi-
gurds Labalaiks pastās-
tīja: - Spartakiādi katru 
gadu organizējam citā 
vietā, Salacgrīvā gan 
esam otro reizi. Mums ir 
svarīga vieta, kur varam 
ne tikai ātri skriet, precī-
zi un tālu mest granātas 
imitāciju un spēlēt fut-
bolu, bet arī vilkt virvi, 
cilāt smagumus. Un lai 
tas viss būtu vienuviet. 
Salacgrīvā tā ir. Šogad, 
lai noskaidrotu spēcīgā 
komandu, sacenšamies 
12 sporta veidos. Katru 
gadu uzvar kāds cits un 
uz gadu savā īpašumā 
saņem galveno balvu - 
ceļojošo spartakiādes 
kausu. Šīs karavīriem 
nav tikai sacensības, tā 
ir iespēja vismaz rei-
zi gadā satikties visām 
NBS vienībām - gaisa, 
jūras, sauszemes, zemessardzes, speciālo 
uzdevumu, militārajai policijai un šogad 
arī mūsu kolēģiem no ASV.
 Ģenerālleitnants R. Graube, paužot 
savu viedokli, sacīja: - Militārā sistēma 
ir tāda, ka mēs visi gribam būt labākie un 
uzvarēt. Šodien šeit ir pārstāvētas visas 
NBS vienības, un šādās sacensībās mēs 
apliecinām, kādi esam un kā tiekam tre-
nēti, mācīti un audzināti. Svarīgi ir tas, ka 
viņi satiekas, var parunāties, kopā atpūs-
ties, paturot spēkā svarīgāko - galvenais 
ir noskaidrot spēcīgāko bruņoto spēku 

vienību. Arī pats esmu piedalījies sacen-
sībās - pirms 3 gadiem stāvēju vārtos fut-
bola spēļu laikā un piedalījos komandieru 
daudzcīņā. Zvejnieku parka atpūtas kom-
pleksā esmu pirmo reizi, tas ir iespaidīgs 
un profesionāls, domāju būs augstvērtīgi 
rezultāti. Sakārtota vide uz to mudina.
 Piektdienas vakarā parka estrādē uzva-
rētāju diplomus un balvas saņēma pirmās 
dienas sacensību labākie. Pirmie uz goda 
podestiem kāpa bērnu sacensību uzvarē-
tāji. Viņi visas dienas garumā sacentās 10 
spēlēs, un pirmā balvu saņēma zīmēšanas 

konkursa uzvarētāja divgadīgā Evelīna. 
 NBS 12. spartakiādes dalībnieku prie-
kam savus priekšnesumus bija sagatavoju-
ši jātnieku sporta kluba Fenikss un Austru-
mu deju studijas Hasana dalībnieki. Vēlāk 
sportisti un viņu atbalstītāji atpūtās ballītē 
kopā ar grupu Bitīt matos.
 Sestdien NBS 12.  spartakiāde noslē-
dzās ar Militārās policijas uzvaru. Otrie 
palika Nacionālās aizsardzības akadēmi-
jas sportisti, trešie - Štāba bataljona kara-
vīri.

Ilga Tiesnese

Nacionālo bruņoto spēku 12. spartakiāde Salacgrīvā

NBS 12. spartakiādes dalībniekus uzrunā NBS komandieris ģenerālleitnants Raimonds Graube
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Kopā gatavojot, 
labāk garšo

Lai tiktu pie garšīgām pusdienām, jāstrādā visiem, bet, darot darbus 
kopā, nejūt ne darba smagumu, ne sarežģītību, un rezultāts ir lielisks

Salacgrīvas redzes invalīdu 
grupa atsākusi rehabilitācijas 
pasākumus dabā. Sinoptiķi 
jūniju solīja siltu, saulainu  
ar retiem lietiem, tālab nolē-
mām 12. jū nijā pulcēties jaukā 
atpūtas vietā - Stienūžos pie 
upes. 

 Saimnieki Dace un Imants 
Dambji bija sakārtojuši atpūtas 
vietu pie Salacas - izpļāvuši zāli, 
sakārtojuši ugunskura vieta un 
grilētavu, netrūka solu un galdu, 
kur strādāt visiem kopā, bija pat 
elektrības pieslēgums. 
 Diemžēl diena iegadījās lie-
taina, labi, ka Dambju ģimene 
bija iegādājusies brezentu galdu 
pārklāšanai, lai ēdienus nav jā-
mācās gatavot slapjumā. Sēžot 
sausumā, izgaršojām rehabilitā-
cijas kursos gatavotos ēdienus. 
Viss iznāca garšīgi - gan grilētie 
dārzeņi, gan folijā ceptie kartupe-
ļi ar ķiploku un sviestu. Pēc tam 
visi kopā spēlējām gudrības spē-
les. Katram dalībniekam rindas 
kārtībā bija jāatbild vismaz uz  
10 jautājumiem par Latvijas at-
tīstību, bijušo valdību, sportu un 
kultūras aktivitātēm un Latvijas 
deputātiem Eiroparlamentā. 

 Kad bijām paēduši un pārlie-
cinājušies par savām zināšanām, 
Latvijas Neredzīgo biedrības 
Cēsu teritoriālās organizācijas 
priekšsēdētāja un šo rehabilitāci-
jas kursu vadītāja Irēna Lāce rā-
dīja, stāstīja un mācīja, kā sēžot 
pareizi vingrot, savukārt rehabi-
litoloģe Zaiga Liepiņa iepazīsti-
nāja ar tiflotehniku - redzes in-
valīdu tehniskajām palīgierīcēm. 
Interese par šo tik nepieciešamo 
tehniku bija liela, un katrs redzes 
invalīds varēja to par īpašu cenu 
pasūtīt. 
 Gandarīti, priecīgi un apmie-
rināti par kopīgi pavadīto laiku 
sakām paldies I. Lācei, Z. Liepi-
ņai par sarūpētajām pārsteiguma 
balviņām, D. un I. Dambjiem par 
jauko atpūtas vietu un ikvienam 
no mums, kas piedalījās šajā pa-
sākumā. Zinu gan to, cik grūti 
redzes invalīdiem iznākt no mā-
jām, gan to, cik priecīgi un gan-
darīti viņi ir pēc šādām kopīgām 
nodarbībām. Aicinām - ja kāds 
redzes invalīds vēlas darboties un 
stāties uzskaitē Salacgrīvas nova-
da redzes invalīdu grupā, zvaniet 
mums - I. Dambim 26067847 vai 
Fainai Menni kai - 28347386.

Faina Mennika

- Labi, ka nekrīt sniegs... - tā 
par 29. jūnija laikapstākļiem 
smejot teica ceturto Salacg-
rīvas novada senioru svētku 
dalībnieki. Šķiet, tomēr nekas 
viņus nespēja nobaidīt. Svēt-
kos šogad piedalījās ļaudis no 
Ainažiem, Kuivižiem, Korģe-
nes, Salacgrīvas, Svētciema un 
Liepupes. Klāt bija arī ciemiņi 
no kaimiņu - Alojas - novada, 
tāpat rīdzinieki.

 Lai gan lietus lija gandrīz ne-
pārtraukti, tūdaļ pēc svētku atklā-
šanas sākās sportiskās aktivitā-
tes. Biedrība Sprints A organizēja 
un vadīja stafetes un spēles 9 se-
nioru komandām. Biedrības va-
dītāja Gunta Bērziņa apliecināja, 
ka, spītējot trakajam laikam, pa-
veikts viss, kas bija plānots, lai 
izkustinātu sešdesmitgadnieku 
paaudzi: - Neviens neteica nē, 
visi azartiski sportoja. Sacensī-
bas ritēja punkts punktā, bet uz-
varētāju godā šoreiz jaunākie un 
trenētākie - senioru deju kolektī-
va «Saiva» komanda.
 Biedrības Alojas seniori va-

Ceturtie Salacgrīvas novada 
Senioru svētki - aizlijuši, bet jauki

dītājs Raimonds Ziedonis Ģīmis 
par sportiskajām aktivitātēm 
bija patīkami pārsteigts: - Lai 
arī nebijām gatavojušies spor-

tot, sacensībās piedalījāmies, tās 
mums ļoti patika. Ar autobusu uz 
Salacgrīvu ceļu mērojuši Rīgas 
Latgales priekšpilsētas pensio-

nāru apvienības 32 biedri. Viņu 
vadītāja Taiga Rācene pastāstīja, 
ka  Salacgrīvā svinēt šādus svēt-
kus ieradušies pirmo reizi: - Re-

dzam, ka esat aktīvi un darbīgi 
un ar pašvaldības atbalstu darāt 
lielus darbus. Arī mēs nesēžam, 
rokas klēpī salikuši, un jau tagad 
aicinām ciemos pie sevis uz Rīgu.
 Kad lielā sportošana bija bei-
gusies un saimnieču vārītā gar-
šīgā zivju zupa paēsta, īsu brīdi 
pirms grupas Zeļļi koncerta seni-
orus svētkos sveica Salacgrīvas 
novada domes priekšsēdētājs 
Dagnis Straubergs. Savukārt 
novada pensionāru biedrības 
vadītāja Aija Kirhenšteine sacī-
ja paldies vārdus visiem svētku 
rīkošanas atbalstītājiem. Šķiet, 
smagie lietus mākoņi nedaudz 
nokaunējās un, sākoties kon-
certam, pamale noskaidrojās. 
Klausītāji nu varēja iznākt no es-
trādes pajumtes izkustināt kājas 
mūzikas ritmos. Vakarā, saulītei 
rietot, iekurot ugunskuru kopā ar 
folkloras kopu Cielava, seniori 
sacīja ardievas šī gada svētkiem 
un pārrunāja, ko, kur un kā darīt 
nākamajos.

Ilgas TIESNESES
teksts un foto

Salacgrīvas novada pensionāru svētkus nespēja sabojāt pat ilgstošais lietus

dzās ar pašvaldību apvienības 
uzvaru 2:1. Neizpalika arī aiz-
rautīgā derīgo mantu izsole. Tajā 
varēja iegādāties noderīgas lietas 
saimniecībai un futbolu līdzjutē-
ju atribūtiku. Izlozēja braucienu 
uz sporta klubu Brazīlija Rīgā. 
Pie vērtīgās balvas tika alojietis 
Tālivaldis Vītols. 
 Ungurpilī bija ieradies arī īsts 
brazīlietis Lucas Pedron Scarssi. 
Ceļotāju brālības prezidenta  
P. Struberga mudināts, viņš klāt-
esošajiem nedaudz pastāstīja par 
Brazīliju. Savukārt par jaundibi-
nāto Latviešu pasaules klaidoņu 
brālību un grāmatu Dienvida-
merikas odiseja stāstīja apgāda 
Jumava vadītājs Juris Visockis. 
Dažas apgāda grāmatas kā dāvi-
nājums nonāks arī Alojas novada 
bibliotēkās. 
 Brīvdabas pasākumu kupli-
nāja deju grupas Tiramisu un 
Vecmāmiņu aerobika, tāpat ritma 
grupa Radiridirī un futbolista 
Kalvja Grāvera paraugdemons-
trējumi ar futbola bumbu. 
 Jāatgādina, ka 24. aprīlī tika 

īstenota sen lolota ideja - klaido-
ņi oficiāli dibināja biedrību Lat-
viešu klaidoņu brālība. Par tās 
prezidentu ievēlēja P. Strubergu. 
Latviešu pasaules klaidoņu sa-
ieta mērķis ir pulcināt un vienot 
latviešus - pasaules apceļotājus, 
lai tie iepazīstinātu ar savu re-
dzējumu citus, ar saviem stās-
tiem iedrošinātu cilvēkus ceļot, 
klejot un iepazīt ceļojumu burvī-
bu. 
 Paldies par atbalstu pasā-
kuma organizēšanā SIA Aloja-
Starkelsen, SIA Aloja Agro, SIA 
Trīs saujas smilšu, SIA Miks D,  
SIA Draugu dārzs, SIA Mie-
riņš, SIA  Tēraudiņi, SIA Alojas 
komunālais dienests, Andrejam 
Hansonam, Jēkabam Zāberam, 
Imantam Dalkam, Aigaram Ra-
gainim, Inesei Mētriņai, Sarmītei 
Frīdenfeldei, Inesei Timermanei, 
Artūram Vītolam, Rihardam Bū-
dam, deju grupai Tiramisu, deju 
grupai Vecmāmiņu aerobika un 
ritma grupai Radiridirī. 

Liānas Lilenblates-Sipko
teksts un foto

Ungurpilī izjuta 
Brazīlijas garšu

Četru Salacas pašvaldību pārstāvji gatavi spēlei un uzvarai!

13. jūnijā Ungurpilī, 
Latviešu pasaules klai-
doņu brālības vasaras 
rezidencē, sesto gadu 
īpašā saietā pulcējās ce-
ļotāji un ceļojumu stās-
tu baudītāji. Latviešu 
pasaules klaidoņu saieta 
patronu Jura Visocka 
un Andreja Hansona ai-
cināti, Ungurpilī ieradās 
ceļotāji Pēteris Stru-
bergs, Grigorijs Rozen-
tāls, Bruno Šulcs, Valdis 
Brants, Ēriks Hānbergs, 
Ingvars Leitis, Rolands 
Ūdris, Ilona Balode un 
Lucas Pedron Scarssi. 

 Šī gada pasākums bija 
veltīts Brazīlijai, kur šo-
vasar norisinās Pasaules 
kauss futbolā. Arī Un-
gurpils gleznainais ezera krasts 
uz brīdi pārtapa par Brazīlijas 
futbola spēles laukumu. Fut-
bola fani uz lielā ekrāna varēja 
baudīt Spānijas un Nīderlandes 
izlašu spēli tiešraidē, bija ie-
spēja piedalīties fanu svilpīšu 
orķestrī, izmēģināt spēkus fut-
bola bumbas savaldīšanā, sa-
darbībā ar SIA Aloja-Starkelsen 
baudīt Brazīlijas sautējumu no 
lielā katla, ballēties zaļumballē 
un just līdzi īstai futbola spēlei, 
kurā meistarībā sacentās Salacas 
pašvaldību apvienotā koman-
da No Burtnieka līdz jūrai... un 
klaidoņu komanda. Salacas paš-
valdību komandā startēja Alojas 
novada pašvaldības vadītājs Val-
dis Bārda, Mazsalacas novada 
priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis, 
Burtnieku novada priekšsēdis 
Edvīns Straume, bet Salacgrīvas 
novadu pārstāvēja priekšsēdētā-
ja vietnieks Jānis Cīrulis. Savu-
kārt latviešu klaidoņu komandā 
spēlēja P. Strubergs, G. Rozen-
tāls, Egons Leitis un L. Pedron 
Scarssi. Azartiskā spēle noslē-
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 Priecīgus Jūras svētkus!
Iveta Kalniņa,

Salacgrīvas muzeja krājuma glabātāja

Salacgrīvas 
muzeja dārgumi

Brauciet, latvji, jūriņā - 
zeltu krājiet pūriņā

1939. gada Zvejnieku svētkos

Bet kuivižnieki tomēr salacgrī-
viešus apsteidza - kā redzams 

dievkalpojuma dziesmu lapiņā, 
Zvejnieku svētki Kuivižos noti-

kuši jau mēnesi agrāk!

Tomēr nekas nevar pārspēt vē-
rienu, ar kādu notika Zvejnieku 
svētki padomju laikā! Grandio-

zie svētku dalībnieku gājieni, 
plašie pašdarbnieku koncerti, 
sacensības, kuģu parādes utt.

Zvejnieku svētki Salacgrīvā
 “Ainažu - Salacas jūrmalas Zvejnieku 
savienība sarīko 6. augustā* Salacgrī-
vā plašus zvejnieku svētkus. Rīkojot šos 
svētkus, sabiedrība spraudusi par mērķi 
sekmēt un celt kopdarbības garu, pamu-
dināt zvejniekus uz vēl labākiem sasnie-
gumiem un plašāku dzīves labklājību. Šie 
svētki arī domāti, lai zvejnieks pēc grūtā 
ikdienas darba rastu brīdi, kad varētu ne 
tikai ar tuvākiem kaimiņiem, bet arī ar 
tālu valsts nomalēs dzīvojošiem „jūras 
zelta” smēlējiem sapazīties, satikties un 
domas izmainīt.
 Zvejnieki cer, ka viņu ražojumu cie-
nītāji un patērētāji atradīs laiku ierasties 

šinīs svētkos, lai iepazītos ar viņu dzī-
vi, dabas apstākļiem un īpatnējo svētku 
programmu, kura sastādīta, lai nevienam 
nebūtu jāgarlaikojas.
 Katrs zvejnieks, zinot, ka viņu šinīs 
1. svētkos neatteiksies apmeklēt neviens 
rūjienietis, valmierietis, limbažnieks, citu 
pilsētu un pagastu iedzīvotājs, apsolās ik-
vienu ar motorlaivu izvest jūrā un parādīt 
savu plašo, bet tomēr viltīgo darba lauku, 
kā arī demonstrēt un izskaidrot, kā viņš 
savu ražu ievāc.”

1939. gada 28. jūlijs, Nr. 30, 
Limbažu Vēstnesis

* Svētki pārcelti un notikuši 20. augustā

 Pagājušo svētdien Salacgrīvā bija liela 
svētku diena. Ainažu - Salacas zvejnie-
ku sabiedrība rīkoja pirmos apvienotos 
zvejnieku svētkus. Valsts karogiem grez-
notā pilsētā jau no rīta iebrauc vairākas 
auto mašīnas, kas atvizina pirmos svētku 
viesus. Līdz pat svētku sākuma laikam 
nepārtraukti nāk klāt jauni skatītāju pul-
ki no tuvākiem un tālākiem zvejnieku 
ciemiem. Pirmos apvienotos zvejnieku 
svētkus ievada iespaidīgs zvejnieku laivu 
korso brauciens. Ziediem un zaļumiem 
rotātas laivas nepārtrauktā rindā vairākus 
kilometrus no krasta kārtojas ierindā, lai 
kopā ierastos svētku vietā, Salacas grīvā. 
Svētku sākumu atklāj ar uzrunu Zem-
kopības ministrijas Zivkopības nodaļas 
vadītājs Ludvigs un Centrālās sav. Zvej-
nieks pārstāvis Cīrulis, kas ieradušies 
apsveikt uzņēmīgos S-vas un apkārtnes 
zvejniekus. Viesu pulkā redzami S-vas 
pils. vecākais J. Liepiņš, Kengaraga di-
rektors, apkārtnes zvejnieku pārstāvji, kā 
arī viesi no tālākiem novadiem, no Lim-
bažu, Slokas u.c. zvejnieku sabiedrībām. 
Svētku gaitā paredzētas zvejas laivu sa-
cīkstes, peldēšanas sacīkstes zvejas tēr-
pos, tīklu lāpīšanas izveicībā un airēšanā. 
Vairāk tūkstošu skatītāju pulks ar interesi 
vēroja sacīkšu gaitu. Salacas krasti sen 
nebija piedzīvojuši tik lielu ļaužu pieplū-
dumu kā šajos svētkos.
 Tiesnešu kolēģijā darbojās sabiedrības 
vadība ar Kurpnieku priekšgalā. Sacīkšu 
tehnisko pusi vadīja Štelcs.
 Neparasti sparīgas sacensības notika 
tīklu lāpīšanā, skatītājiem patika arī pel-
dētāji zvejas tērpos. Zvejnieku amats ir 
baigu piedzīvojumu pilns un tiem dien-

dienā jābūt gataviem skatīties sabangotā 
jūrā ar nāvi vaigu vaigā.
 Jūras viļņos un vējos, smagā darbā un 
cīņās rūdīto ļaužu svētki tiešām bija sais-
toša parāde, kas atklāja daļu no tā klusā 
darba, ko veic Latvijas jūras piekrastē iz-
kaisītie zvejnieku ciemi.
 Pēc sparīgajām sacīkstēm zvejnieki un 
viņu kuplā viesu saime pulcējās Savies. 
biedr. namā pie azaida… Mielasta vidū 
vairākas patriotiskas dziesmas noskan-
dināja vīru dubultkvartets Tēvija. Pie-
vakarē Melnalkšņu parkā notika izcīnīto 
balvu un godalgu izdalīšana. Pēc balvu 
izdalīšanas Tēvija deva vērtīgu dziesmu 
priekšnesumus. Klausītājus labi nodzie-
dātās dziesmas tā aizkustināja, ka visas 
dziesmas nācās atkārtot un pēdīgi nācās 
dot vēl piedevas. Dziedoņi bija tērpu-
šies senos etnogrāfiski pareizi darinātos 
baltos goda dižsvārkos. Tie iegādāti un 
dāvināti no Valsts prezidenta. Brašās 
dziesmas un greznie tautiskie tērpi bija 
tiešām jauks noslēgums pirmajiem ap-
vienotajiem zvejnieku svētkiem. Veltīgi 
negribēja rimties klausītāju aplausi, kaut 
daži no apmeklētājiem izgāja vīlušies, 
jo no Rīgas neieradās gaidītie klouni, kā 
bija afišās solīts...
 Pirmie apvienotie zvejnieku svētki iz-
devušies teicami, un ja arī bija manāmi 
kādi negludumi, tad no kļūdām jāmācās, 
turpmākos svētkus rīkojot. Cerēsim, ka 
ar katru gadu labāki un pilnīgāki veido-
sies zvejnieku darbs un organizācija lai-
kam līdzi.”

1939. gada 25. augusts Nr. 34, 
Limbažu Vēstnesis

Brašie zvejas vīri 1970. gados

Zvejas kuģi, uzposti svētkiem. 1970. gadi

Sievu veiklības sacensības zivju vēršanā. 1970. gadi
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I. Vispārīgie jautājumi
 1. Saistošie noteikumi (turpmāk - No-
teikumi) nosaka prasības mājas (ista-
bas) dzīvnieku reģistrācijai, uzskaitei, 
turēšanai, kā arī nosaka mājas (istabas) 
dzīvnieku īpašnieka un turētāja tiesības 
un pienākumus, un klaiņojošo dzīvnieku 
izķeršanas kārtību Salacgrīvas novada ad-
ministratīvajā teritorijā.
 2. Noteikumos lietotie termini:
 2.1. Mājas dzīvnieks - Noteikumu iz-
pratnē mājas (istabas) suņi un kaķi;
 2.2. Reģistrācijas pazīšanas zīme - paš-
valdības institūcijas izsniegts, speciāli šim 
nolūkam izgatavots žetons ar numuru, kas 
ir apliecinājums tam, ka Mājas dzīvnieks 
ir reģistrēts pašvaldībā.
II. Mājas dzīvnieku reģistrācijas kārtī-
ba un nodevas nomaksa
 3. Salacgrīvas novada administratīvajā 
teritorijā esošie Mājas dzīvnieki jāreģistrē 
Latvijas Republikā spēkā esošajos norma-
tīvajos aktos (turpmāk - normatīvie akti) 
noteiktajā kārtībā.
 4. Salacgrīvas novada administratīvajā 
teritorijā Mājas dzīvnieku, ja tam ir im-
plantēta mikroshēma, tā īpašnieks reģistrē 
Mājas dzīvnieku datu bāzē (turpmāk - da-
tubāze) Lauksaimniecības datu centrā vai 
pie praktizējoša veterinārārsta.
 5. Salacgrīvas novada administratīvajā 
teritorijā Mājas dzīvnieku (suni), ja tam 
nav implantēta mikroshēma, tā īpašnieks 
reģistrē Salacgrīvas novada pašvaldī-
bas izveidotajā Mājas dzīvnieku reģistrā 
(turpmāk - reģistrs). Lai reģistrā reģistrē-
tu Mājas dzīvnieku, tā īpašnieks (turētājs) 
uzrāda Mājas dzīvnieka pasi, kurā ir atzī-
me par Mājas dzīvnieka vakcināciju pret 
trakumsērgu. Mājas dzīvnieku reģistru 
uztur Salacgrīvas novada dome.
 6. Par Mājas dzīvnieku (suņu) turēšanu 
Salacgrīvas novada administratīvajā teri-

torijā jāmaksā ikgadējā pašvaldības node-
va saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 
saistošajiem noteikumiem par Salacgrīvas 
novada pašvaldības nodevām. Pēc node-
vas nomaksas Mājas dzīvnieka (suņa) 
īpašniekam (turētājam) tiek izsniegta Re-
ģistrācijas pazīšanas zīme.
III. Mājas dzīvnieku turēšanas kārtība
 7. Mājas dzīvnieka īpašnieks (turētājs) 
nodrošina Mājas dzīvnieku turēšanu atbil-
stoši normatīvo aktu prasībām.
 8. Mājas dzīvnieku īpašniekam (turētā-
jam) ir pienākums:
 8.1. normatīvajos aktos noteiktajā kār-
tībā reģistrēt Mājas dzīvnieku datubāzē 
vai reģistrā un nomaksā ikgadējo pašval-
dības noteikto nodevu;
 8.2. nodrošināt, lai Mājas dzīvniekam 
(sunim), atrodoties ārpus tā īpašnieka (tu-
rētāja) valdījumā vai turējumā esošās teri-
torijas, būtu kakla siksna ar piestiprinātu 
Reģistrācijas pazīšanas zīmi;
 8.3. nepieļaut, ka Mājas dzīvnieks rada 
netīrību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
koplietošanas telpās un sabiedrisko ēku 
telpās, kā arī Salacgrīvas novada pašval-
dības sabiedriskajās vietās;
 9. Personām, kas baro Mājas dzīvnieku 
sabiedriskā vietā, jānodrošina barošanas 
vietas sakopšana.
 10. Bezsaimnieka Mājas dzīvniekus 
(kaķus) atļauts izmitināt dzīvojamo māju 
pieguļošā teritorijā, ja saskaņā ar dzī-
vokļu īpašnieku kopības lēmumu ir sa-
ņemta nekustamā īpašuma kopīpašnieku 
un apsaimniekotāja atļauja, un noteikta 
persona, kas atbildīga par normatīvo aktu 
ievērošanu attiecībā uz bezsaimnieka 
Mājas dzīvnieku turēšanu un labturību, 
nodrošinot šādu dzīvnieku sterilizāci-
ju un vakcināciju pret trakumsērgu, kā 
arī par dzīvnieku nekontrolētu vairo- 
šanos.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5
Mājas (istabas) dzīvnieku 
reģistrācijas, uzskaites, 

turēšanas un izķeršanas kārtība 
Salacgrīvas novadā

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 
2014. gada 21. maija lēmumu Nr. 138 (protokols Nr. 5; 2.§)

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 43. panta pirmās daļas 10. punktu,  
Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta trešo un ceturto daļu,   

Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumiem Nr. 491 Mājas (istabas) dzīvnieku 
reģistrācijas kārtība, Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 266  

Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai 
publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai 13. punktu

 11. Mājas dzīvniekam (sunim) bez pa-
vadas ir aizliegts atrasties pludmalē un 
bērnu rotaļu laukumos. 
 12. Aizliegts peldināt Mājas dzīvnie-
kus peldvietās.
IV. Klaiņojošo vai bezpalīdzīgā 
stāvoklī nonākušo mājas dzīvnieku 
izķeršana
 13. Salacgrīvas novada domes sabied-
riskās kārtības nodaļa organizē un nodro-
šina Salacgrīvas novada administratīvajā 
teritorijā klaiņojošo vai bezpalīdzības stā-
voklī nonākušo Mājas dzīvnieku izķerša-
nu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
un nogādāšanu dzīvnieku patversmē, kā 
arī nodrošina informācijas pieejamību un 
informācijas aktualizāciju par dzīvnieku 
izķeršanu.
 14. Ja pēc Mājas dzīvnieka identifikā-
cijas datiem ir iespējams noteikt Mājas 
dzīvnieka īpašnieku (turētāju) un Mājas 
dzīvnieku iespējams nogādāt īpašniekam 
(turētājam), tad Mājas dzīvnieka īpaš-
nieks (turētājs) maksā dzīvnieka noķerša-
nas un transportēšanas izdevumus.
 15. Visus izdevumus, kas saistīti ar 
klaiņojošu un bezpalīdzības stāvoklī 
nonākušo Mājas dzīvnieku noķeršanu, 
transportēšanu, uzturēšanu un aprūpi no-

gādātajā dzīvnieku patversmē, sedz Mājas 
dzīvnieka īpašnieks (turētājs).
 16. Par klaiņojošo, bezpalīdzīgā stā-
voklī nonākušu Mājas dzīvnieku jāziņo 
Salacgrīvas novada domes Sabiedriskās 
kārtības nodaļai.
V. Noteikumu izpildes kontrole 
un administratīvā atbildība par 
Noteikumu neievērošanu
 17. Tiesības kontrolēt šo Noteikumu 
prasību ievērošanu, kā arī prasību neievē-
rošanas gadījumā sastādīt administratīvā 
pārkāpuma protokolus ir Salacgrīvas no-
vada pašvaldības kārtībniekam.
 18. Pašvaldības kārtībnieks, atbilstoši 
normatīvo aktu nosacījumiem, ir tiesīgs 
sastādīt administratīvo pārkāpumu proto-
kolu arī par likumu un Ministru Kabineta 
noteikumu, kas regulē mājas dzīvnieku 
labturības prasību ievērošanu, mājas dzīv-
nieku reģistrēšanu, pārvadāšanu, tirdznie-
cību, pārkāpumiem Salacgrīvas novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 19. Par šo Noteikumu pārkāpšanu izsa-
ka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu 
līdz EUR 70, ja tiek pārkāpts Noteikumu 
8. - 12. punktā noteiktās prasības. 

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums

Saistošie noteikumi nosaka prasības mājas (istabas) dzīvnieku re-
ģistrācijai un turēšanai, kā arī klaiņojošo vai bezpalīdzīgā stāvoklī 
nonākušo dzīvnieku izķeršanas kārtību Salacgrīvas novadā, tāpat 
nosaka amatpersonas, kuras saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 
esošo normatīvo aktu nosacījumiem ir tiesīgas sastādīt adminis-
tratīvo pārkāpumu protokolus

2. Īss projekta saturs Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kāda jāievēro Salacgrīvas no-
vada administratīvajā teritorijā, ja tās iedzīvotāji vēlas turēt mājas 
(istabas) dzīvnieku vai iziet pastaigā ar to sabiedriskās vietās

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašval-
dības budžetu

Saistošo noteikumu izpilde tiks nodrošināta pašvaldības budžeta 
ietvaros

4.Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz sabied-
rību un uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi šo jomu neskar

5.Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu 
piemērošanā, ir Salacgrīvas novada pašvaldība

6. Informācija par konsul-
tācijām

Nav notikušas

PIELIKUMS Salacgrīvas novada domes 
21.05.2014. lēmumam Nr. 138 (protokols Nr.5; 2.§)

Paskaidrojuma raksts 
saistošajiem noteikumiem Nr. 5 

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, 
turēšanas un izķeršanas kārtība Salacgrīvas novadā

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Salacgrīvas novada pašvaldība 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
pārdod dzīvokli (56,6 m2 platībā) 

Viskalni - 3 Korģenē,
Salacgrīvas pagastā.

 Dzīvokļa izsoles sākumcena - EUR 400.
 Izsoles solis - EUR 20.
 Izsolei jāpiesakās līdz 26. augusta plkst. 17. Izsole notiks 27. augustā 
plkst. 11 Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, novada domes telpās.
 Izsoles dalībniekiem jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB 
banka, kods UNLALV2X, konts LV71UNLA 0013013130848 dalības maksa -  
EUR 10 (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no dzī-
vokļa izsoles sākumcenas.
 Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salac
griva.lv, sadaļā Izsoles, saņemt informāciju, apskatīt īpašumu dabā un reģis-
trēties izsolei katru darbdienu var Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9, 
tālr. 64071986.

Salacgrīvas novada pašvaldība 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 

pārdod nekustamo īpašumu 
Liepupes pagastā Kovārņi, 

kadastra Nr. 66605090013, kas sastāv no būves 
ar kadastra apz. 66600090341005. 

 Izsoles sākumcena - EUR 200.
 Izsoles solis - EUR 10.
 Izsoles dalības maksa EUR 10 un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no iz-
soles objekta sākumcenas pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas novada do-
mes kontā - SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71 UNLA0013013130848 
un jāpiesakās izsolei līdz 5. augusta plkst. 17. Izsole notiks 6. augustā  
plkst. 11 Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, novada domes telpās.

Līdz 30. jūlijam notiks SIA ZAAO elektrotehni-
kas savākšanas akcija Sper EKOsoli, kuras laikā 
iespējams bez maksas nodot nolietotu, neizjauk-
tu dažāda izmēra elektrotehniku. 

 ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas va-
dītāja Ginta Gailuma: - Elektrotehnika satur daudz 
dažādu materiālu, kas, pēc nolietošanās izmesti ne-
atbilstošos konteineros, mežos un citviet, var radīt 
draudus cilvēka veselībai un apkārtējai videi. Vairā-
kas elektrotehnikas detaļas ir piemērotas otrreizējai 
pārstrādei. Akcijas mērķis ir samazināt šo materiālu 
nonākšanu nepiemērotās vietās, mudināt iedzīvotā-
jus domāt par resursu saudzēšanu.
 Akcijas laikā ZAAO šķiroto atkritumu pieņemša-
nas laukumos bez maksas tiks pieņemta visdažādākā 
elektrotehnika: televizori, ledusskapji, veļasmašīnas, 
trauku mazgājamās mašīnas, datori un monitori, ra-
dioaparāti, mūzikas centri, magnetolas, telefoni, pu-
tekļusūcēji, gludekļi, fēni, tējkannas, blenderi un cita 
mazā virtuves sadzīves tehnika, mobilie telefoni un 
to lādētāji utt. 
 Nolietotu elektrotehniku var nodot jebkurā no  
18 ZAAO EKO laukumiem, kas atrodas Alojā, Apē, 
Augšlīgatnē, Balvos, Cēsīs, Jaunpiebalgā, Limba-
žos, Mazsalacā, Rūjienā, Salacgrīvā, Saulkrastos, 
Smiltenē, Strenčos, Valkā, Valmierā un reģionālajā 

atkritumu apsaimniekošanas centrā Daibe. EKO lau-
kumu darba laiki un akcijas nolikums - uzņēmuma 
mājaslapā www.zaao.lv. 
 Nododot tehniku, EKO laukuma apmeklētājs aici-
nāts aizpildīt īpašu akcijas kuponu un piedalīties bal-
vu - T kreklu ar ZAAO apdruku - izlozē. Uzvarētā-
jus noteiks, izlozējot vienu kuponu katrā no 18 EKO 
laukumiem. Visi kuponi, kas EKO laukumos iemesti 
tiem paredzētajās kastēs, automātiski piedalās izlo-
zē par galveno balvu - putekļusūcēju-robotu Infinu-
voCleanMate QQ-2LT, trim dāvanu kartēm kance-
lejas preču iegādei un akcijas atbalstītāju simpātiju 
balvām: Valmieras pilsētas pašvaldības Sabiedrisko 
attiecību un tūrisma nodaļas suvenīru komplektu ar 
zīmolu Zaļā Valmiera, Vidzemes Augstskolas suve-
nīru komplektu, kā arī Valmiermuižas alus darītavas 
piedāvāto iespēju ciemoties alus darītavā.
 Atgādinām, ka ZAAO bez maksas savāc nolieto-
tu, neizjauktu sadzīves elektrotehniku arī pēc telefo-
niska vai rakstiska pieteikuma, izbraucot uz mājām. 
Nolietotas elektrotehnikas savākšanu var pieteikt 
pa tālruni 64281250 vai mob. tālr. 26132288, kā arī 
sūtot e-pastu ar pieteikumu uz zaao@zaao.lv. Perso-
nas, kas izmanto šo pakalpojumu, konkrētajā akcijā 
nepiedalās. 

Zane Leimane,
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

Notiks nolietotās elektrotehnikas 
vākšanas akcija Sper EKOsoli

http://likumi.lv/doc.php?id=57255
http://likumi.lv/doc.php?id=14940
http://likumi.lv/doc.php?id=132534
http://likumi.lv/doc.php?id=132534
http://www.zaao.lv/
mailto:zaao@zaao.lv
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Redaktore Ilga Tiesnese.
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, LV-4033, tālr. 64071987, 26545574,
e-pasts: ilga.tiesnese@salacgriva.lv

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

Liepupē
26.VII  pagasta svētki
   12.00 piemiņas zīmes liepupiešiem atklāšana pie Liepupes baznīcas
   12.30 fotoizstādes Puķes un ziedi atklāšana Liepupes baznīcā
   19.00 muzikāls brīvdabas uzvedums Zvejnieka dēls 
    (pēc Viļa Lāča tāda paša nosaukuma romāna motīviem). 
    Piedalās pagasta zvejnieki un pašdarbnieki. 
    Režisore Inese Broka - Liepupes pilskalnā
   21.00 - 3.00  zaļumballe ar grupu Pusnakts (Cēsis)
   3.00 - 5.00  diskotēka. Ieeja brīva.
27.VII 19.00 Vakara mūzika Liepupes baznīcā - koru koncerts. 
    Piedalās Liepupes pagasta tautas nama jauktais koris 
    Pernigele un draugu kori. Koncerta mākslinieciskā vadītāja 
    Arta Zunde. Ieeja brīva.

Salacgrīvā 
Pilsētas svētki
8.VIII 22.00 saulrieta kino - teatralizētā koncertuzveduma Vella kalpi 
    videoversija
9.VIII 9.30 zibakcija Mobilais modinātājs pilsētā 
Vecsalacā
    Salacgrīvas kauss zirgu sacensības 
Kreisais krasts 
   10.00 - 14.00 muzejā izstāde, bibliotēkā tikšanās ar Regīnu Devīti - 
    Zentu no UgunsGrēka. Veloorientēšanās. Starts pie TIC pl 10
Laukumā pie pilsētas ģerboņa
    Radošās darbnīcas - Jaunie vides pētnieki aicina - 
    IESAISTIES! (GPS koordinātu noteikšana, mākoņu, 
    ūdeņu u.c. vides kvalitātes pētniecība). Ģimeņu sporta spēles. 
    Radošas darbnīcas bērniem. Zumba
Pludmalē Strītbols jūrā
Klasiskās mūzikas koncerti
   13.00 Bjarke Mogensens (akordeons) katoļu baznīcā
   15.00 festivāla pedagogu koncerts 
Labais krasts
   14.00 - 17.00  l promenāde - fotoizstāde u.c. mākslinieki
    l Sports Salacgrīvas novadam - ūdens atrakcijas
    l suņu un citu mājdzīvnieku izstāde - stila un paklausības 
    konkurss - jahtu ostas pļaviņā
    l skvērā pie baznīcas - biedrības Marmots izturības un 
    prāta spēles
   18.00 gājiens no Salacas kreisā uz labo krastu
Centrālā skatuve - Bocmaņa laukums
    Koncerts Bohēma. Nakts. Dzejnieki
    Balle 
   22.00 - 2.00 Tutti frutti
   24.00 Uguns šovs
   2.00 - 4.00 Miks Dukurs

Ainažos
16.VIII Ainažu jūrskolai - 150! Ziemeļlivonijas festivālam - 10!
   9.00 tirgošanās
   10.00 jūrmalā - stipro skrējiens
   11.00 jūrmalā - pludmales volejbols, pie skolas - strītbols
   12.00 laukumā pie kapteiņa Veides pils - svētku atklāšana
    l Jūrskolas laukuma atklāšana
    l uzrunas
    l Antas Eņģeles apsveikums dziesmās
    l igauņu viesu koncerts
    l sacensības, atrakcijas
    l andeles, izsoles
   15.00 Jūrskolas muzeja dārzā folkloras grupas Vilki uzstāšanās - 
    dziesmas, spēles, rotaļas
   16.00 svētbrīdis Ainažu vecajos jūrnieku kapos
    Pie Baltās saules - sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana, 
    karsti kūpinātu zivju un alus degustēšana
   19.00 lielkoncerts Septiņas pēdas zem ķīļa! 
    Maestro R. Pauls, virsdiriģents A. Platpers, 
    solisti N. Rutulis, M. Botmane, J. Joppe. 
    Koncertā piedalās 6 kori un 3 deju kolektīvi, 
    pūtēju orķestris un R. Macata mūziķu grupa. 
    Pasākuma vadītājs - aktieris A.Skrastiņš
   22.00 lāpu gājiens uz jūru - piemiņas akmeni Baltā saule - 
    pūtēju orķestra Enkurs pavadībā
   22.30 lūgsna jūrai. Ugunsšovs. Veltījums jūrai dejotāju izpildījumā
   23.00 balle Jūrskolas laukumā. Spēlē grupa Galaktika un 
    R. Macats ar grupu

Jūlijā un augustā

 Vasarā aktīvi tiek spēlēts pludmales futbols, 
tādēļ arī spartakiādes Salacgrīva 2014 komandas 
Ainažu pludmalē pie Baltās saules sacentās šajā 
sporta veidā. No sešām komandām uz pludmales 
futbolu diemžēl bija ieradušās tikai četras. Tika 
veikta izloze, noteikts spēles laiks, kas bija 2 x 7 
min., un sacensības varēja sākties. Komandas iz-
spēlēja turnīru, tiekoties katra ar katru, un tas no-
zīmēja, ka pavisam bija jāizspēlē 6 spēles.
 Pirmajā spēlē ar rezultātu 2:0 Grīvas komanda 
bija pārāka par Procel Sports. Otrā spēle, kurā ti-
kās Kopturis-A un Zirnīši, beidzās neizšķirti - 2:2. 
Trešajā spēlē ar 5:0 Zirnīši bija pārāki pār Procel 
Sports. Ceturtajā spēlē, kurā tikās Grīva un Koptu-
ris-A, ar rezultātu 1:3 uzvaru guva komanda Kop-
turis-A. Pēdējā spēlē tikās Zirnīši un Grīva. Lai iz-
cīnītu 1. vietu, Zirnīšiem bija ne tikai jāuzvar, bet 
arī jāgūst iespējami vairāk vārtu. Visu spēles laiku 
Zirnīši atradās vadībā. Gūstot vārtus pēc vārtiem, 
ar rezultātu 6:1 uzvaru izcīnīja Zirnīši. 
 Saskaitot iegūtos punktus, Kopturim-A un 
Zirnīšiem to skaits bija vienāds - 7. Skatot sav-
starpējo spēli - neizšķirts. Tātad abām koman-
dām vajadzēja skaitīt vārtu attiecību visās tur-
nīra spēlēs. Rezultātā 1. vietu ar vārtu attiecību 
+10 izcīnīja Zirnīši. Komandā spēlēja Rimants 
Jirgensons, Artūrs Paeglis, Daumants Auziņš, 
Raivis Antonovs un Māris Ende. 2. vietu ar  
7 punktiem un vārtu attiecību +9 izcīnīja komanda 
Kopturis-A: Kaspars Nei manis, Kristaps Zariņš, 
Oskars Holms, Edgars Kuks un Elvijs Volkovs.  
3. vietā ar 3 punktiem ierindojās Grīva: Juris Jan-
kovskis, Justs Jankovskis, Kaspars Krūmiņš, An-
dis Veide, Dairis Veide un Rūdolfs Veide. 4. vieta 
komandai Procel Sports.
 Pēc pludmales futbola sacensībām komandu 
kopvērtējums spartakiādē bija šāds:
1. vieta - Procel Sports - 35,2 punkti,

Spartakiāde 
Salacgrīva 2014

Tikai saskaitot zaudēto un iesisto vārtu attiecību 
turnīrā, izdevās noskaidrot pludmales futbola 
sacensību uzvarētāju. Šogad tā ir komanda Zirnīši

Uzvarētāju godā Procel Sports, 2. vietā Grīva, aiz sevis atstājot Kopturis-A

 Pirms spartakiādes komandu došanās nelielā 
vasaras atpūtā, jūnija beigās tās vēl sacentās triat-
lonā. Šogad šajās sacensībās bija ieviestas nelielas 
izmaiņas - ar riteni no komandas bija jāstartē di-
viem dalībniekiem.
 Pie Salacgrīvas Tūrisma informācijas centra 
pirmo posmu iesāka riteņbraucēji. Trases garums 
bija 16 km, tā veda pa Lauteru mežu līdz viesu na-
mam Vējavas un atpakaļ līdz peldvietai pie sporta 
laukuma Krasta ielā. Otro posmu veica peldētāji, 
viņi savā 100 m distancē varēja startēt tikai tad, 
kad bija atgriezušies abi riteņbraucēji. Pēc peldētā-
jiem cīņā devās skrējēji, viņu distance bija sadalīta 
divās daļās: pirmais posms 2 km, otrais posms -  
4 km. Skriešanā vienu no etapiem veica sieviete 
un otru - vīrietis.
 Komandas biedri, līdzjutēji un skatītāji triatlona 
pēdējā posma skrējējus ar uzmundrinājuma sau-
cieniem un aplausiem sagaidīja finišā pie Salacgrī-
vas pilskalna. Pirmie finišu ar rezultātu 1stunda un  

10 minūtes sasniedza Kopturis-A, komandā star-
tēja Dāvis Melnalksnis, Māris Bergšteins, Ēriks 
Močāns, Kristīne Roz miaņeca un Mārtiņš Zariņš. 
2. vietu ar rezultātu 1 stunda un 22 minūtes iz-
cīnīja Procel Sports, kurā startēja Harijs Suhar-
ževskis, Pauls Vinklers, Juris Burdikovs, Arnis 
Grantiņš un Jolanta Liepiņa. Trešie bija Grīvas 
triatlonisti Juris Jankovskis, Andris Irmejs, Nor-
munda Zabrovskis, Solveiga Zeltiņa un Toms 
Diura. Šī komanda distanci veica 1 stundā un  
27 minūtēs. 4. vietā komanda Zirnīši ar laiku  
1 stunda un 37 minūtes.
 Komandu kopvērtējums pēc triatlona sacen-
sībām: 1. vieta - Procel Sports - 40,2 p., 2. vie- 
ta - Grīva - 37,4 p., 3. vieta - Kopturis-A - 35,7 p.,  
4. vieta - Zirnī ši - 32,1 p., 5. vieta - Salacgrīvas 
dome - 22 p., 6. vieta - Sprints A - 14,2 p.
 Uz tikšanos Korģenē 2. - 3. augustā!

Mārīte Salmane,
sporta metodiķe

2. vieta - Grīva - 33,4 punkti,
3. vieta - Zirnīši - 29,1 punkts,
4. vieta - Kopturis-A - 28,7 punkti,
5. vieta - Salacgrīvas dome - 22 punkti,
6. vieta - Sprints A - 14,2 punkti.

Lielsalacas  
ev. lut. draudzes  

kapusvētki
26.VII 14.00 Kuiķulē
26.VII 16.00 Salacgrīvā
2.VIII 12.00 Brīdagā
9.VIII 12.00 Ainažos

Kapusvētki 
Stienūžu kapos 
  19. jūlijā 13.00
Liepupes kapos 
  26. jūlijā 14.00
Ainažu kapos 
  9. augustā 13.00

Jubilāriem
Ar ticību brīnumam
pasaulē ieej kā pļavā,
Un kļūsti par biti,
kam augstākām dievība - zieds!
Jo ticība brīnumam - 
vienīgā asinsrite,
Kas liek uz virsotnēm
sevis tapšanā iet.

Ticēsim brīnumam, gaidīsim 
to un darīsim tā, lai tas 
notiktu! Sveicam jubilārus 
svētkos, vēlam spēku, 
izturību, mīlestību un ticību 
brīnumam! 


