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Kuivižos atklāj piestātni
29. jūnijā Kuivižos svinīgi atklāja jauno
piestātni. Īstenota Kuivižu ostas atjaunošanas 1. kārta, kas izmaksāja teju 1,7 miljonus
latu (tapusi 120 m gara zvejas piestātne ar
prāvu bruģētu laukumu). 90% no būvniecības izmaksām finansēja Eiropas Zivsaimniecības fonds, atlikušo - ostas pārvalde.
Piestātnes atklāšanas lenti grieza Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs, Salacgrīvas ostas pārvaldnieks
Ivo Īstenais un firmas BGS īpašnieks Jānis
Tērauds. Svinīgajā atklāšanas brīdī piedalījās Zemkopības ministrijas pārstāvis Normunds Riekstiņš, Lauku atbalsta dienesta,
bankas, būvnieku pārstāvji, kuivižnieki un
piekrastes zvejnieki.
D. Straubergs labi atceras plānus par
Kuivižu ostas attīstību un secināja, ka katram sapnim mazliet jārobežojas ar mērenu
neprātu. Tā tas bijis arī šajā gadījumā. Vai
pirms gadiem kāds varēja iedomāties, ka
ciemats tā attīstīsies, - sakārtots mols, izbū-

vēta piestātne un ražotne, joprojām attīstās
atpūtas komplekss. - Kuiviži ir pārvērtušies, par tiem runā, raksta, še ir dzīvība, priecājās pašvaldības vadītājs.
Salacgrīvas ostas pārvaldnieks svinīgajā
brīdī teica paldies cilvēkiem, kuri piedalījās
projekta īstenošanā. Starp viņiem bija arī
BGS darbu vadītājs Viktors Stjopins, kuru
godināja īpaši. Starp paldies vārdiem kā pa
smieklam izskanēja, ka viņam vajadzētu
piešķirt Salacgrīvas goda pilsoņa titulu, jo
viņš bijis klāt daudzu nozīmīgu projektu
īstenošanā gan Kuivižos, gan Salacgrīvā.
J. Tērauds savukārt uzteica sadarbību ar
vietējo pašvaldību un ostas pārvaldi, kas ir
gan prasīgas, gan atvērtas sadarbībai.
Vietējo mūziķu Andra Skujas un Alberta
Rebāna dziesmu pavadīti, viesi ne tikai apskatīja nule tapušo piestātni, bet arī izbrauca jūrā, lai aplūkotu ostu no jūras puses un
papriecātos par jūrā redzamajām jahtām.
Regīna Tamane, Ilga Tiesnese

Salacas labajā krastā taps
promenāde
Gadu no gada cenšamies darīt visu, lai mūsu
novadu un pilsētu Salacgrīvu padarītu skaistāku un interesantāku.
Jau pirms gadiem 10
tapa pirmais projekts par
krasta nostiprinājumu jeb
promenādes izbūvi Salacas labajā krastā. Pēc
vētrām, īpaši pēc 2005.
gada stihijas, šis krasts
no tilta uz jūras pusi tiek
noskalots.
Izstrādātais
jaunais promenādes projekts vienlaikus kalpos
kā krasta stiprinājums.
Esam nolēmuši – beidzot jāķeras klāt šim
projektam, lai pilsētu padarītu skaistāku,
ērtāku un dotu iespēju iedzīvotājiem un
viesiem nokļūt pie paša ūdens. Promenādes būvi veiks par Salacgrīvas ostas maksātajām uzkrātajām nodevām.
Promenāde nākotnē taps par ļoti interesantu objektu, kurā būs soliņi, kāpnes,
lai varētu nokļūt uz Bocmaņa laukumu un
tiltu pār Salacu, tiks izvietota Salacgrīvu
apmeklējušo ievērojamo cilvēku roku nospiedumu aleja. Pastaigājoties pa promenādi 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 piestātni. Šobrīd šajā
vietā ir niedres, puslūzuši koki un ūdens
nograuzts krasts.
Aicinām kopīgiem spēkiem būvēt šo
promenādi un katram pēc savām spējām
un iespējām atnest, atvest 1 - 2 - 3 vai varbūt vairāk akmeņus (diam. 40 - 60 cm) uz
Bocmaņa laukumā norādīto vietu, lai jau
septembrī tos iebūvētu Salacas labā krasta
promenādē. Varbūt jūsu dārzā vai ceļmalā ir kāds akmens, pret kuru paklupts jau
reizes trīs vai nobraucīts auto stūris? Vediet to uz Bocmaņa laukumu, kurā krāsim
akmeņus promenādei! Kopīgiem spēkiem
mēs varam paveikt lielus darbus.
Ceram, ka kopā izdosies padarīt mūsu
pilsētu un novadu sakoptāku un krāšņāku
mums pašiem un viesiem!
Dagnis Straubergs

Piestātnes atklāšanas lenti griež Dagnis Straubergs, Jānis Tērauds un Ivo Īstenais

AICINĀJUMS
Būvēsim promenādi kopā!
Aicinām būvēt kopīgi! Lai padarītu mūsu pilsētu izskatīgāku, jau šoruden Salacas
upes labajā krastā sāksim būvēt promenādi.
Atnesiet, atvediet, atveliet akmeņus 40 - 60 cm diametrā, un tapsiet ierakstīti promenādes būvētāju sarakstā.
Reģistrēties varat, zvanot vai sūtot īsziņu Ilgai Tiesnesei 26545574, vai rakstot
ilga.tiesnese@salacgriva.lv.
Sarakstu publicēsim Salacgrīvas novada mājaslapā un Salacgrīvas Novada Ziņās.

2

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2012. gada 13. jūlijs

Liepupē atvērta frizētava
6. jūlijā Liepupē pie bāra Noktirne pulcējās saposušies cilvēki ar ziediem. Kafejnīcas tur vairs nav, bet vienā no senās ēkas
telpām iekārtota frizētava. To par Salacgrīvas novadā notiekošā jauniešu projekta
piešķirtajiem līdzekļiem veikusi jaunā
uzņēmēja SIA Santa Style īpašniece Santa Ķēbere. Viņa kopā ar Liepupes pagasta
pārvaldnieku Aivaru Ilgavīzi un Salacgrīvas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāju Dzintru Eizenbergu arī grieza
frizētavas atklāšanas lenti.
Atklājot frizētavu, Santa pateicās saviem padomdevējiem un atbalstītājiem
– Dzintrai, Andai, Sanitai un Aivaram. Pērn 6. jūlijā reģistrēju savu uzņēmumu
un nu tieši pēc gada veru durvis frizētavai,
- viņa rezumēja. Sveicot jauno uzņēmēju,
Dz. Eizenberga uzteica viņas neatlaidību
un uzņēmību: - Nav nemaz tik viegli un
vienkārši visu sākt no jauna. Lai pietiek izturības arī turpmāk! Savukārt A. Ilgavīzis
Santai novēlēja labus klientus, pie reizes
neslēpjot prieku par jauniešu atgriešanos
Liepupē. Sveicēju vidū bija arī Santas
mamma Sandra un tētis Kārlis. Viņi priecājās par meitas sasniegumiem: - Galvenais, lai meitai ir ko darīt, lai ir, kas grib
frizēties! Šī gada laikā lieli darbi izdarīti
- skola pabeigta, uzņēmums nodibināts,

paaudzies arī Armands Oskars, kuram
nupat apritēs 2 mēneši. Lai lielajai meitai veicas, mēs palīdzēsim, kā vien varam!
Prieku neslēpa arī Santas pirmā modele –
viņas vecmāmiņa Ilze: - Santa ir ļoti centīga, neatlaidīga, ies caur uguni un ūdeni,
lai sasniegtu iecerēto. Nu man vairs nebūs
jābrauc frizēties uz Rīgu, varēšu atnākt
tepat. Ar Santu lepojās arī viņas jaunākā
māsa Inta: - Mani iepriecina viņas uzņēmība - nepilnu 20 gadu vecumā viņai jau
ir savs uzņēmums. Gribētos, lai arī man tā
veiktos!
Ar domes piešķirtajiem 2000 latu bijis
par maz, lai izremontētu telpas, iegādātu
visu nepieciešamo aprīkojumu un materiālus, Santai palīdzējuši arī vecāki. Tagad atliek vien strādāt. Par interesentu trūkumu
Santa nesūdzas, jau tagad ir vairāk nekā
50 klientu, jo strādāts, jau skolā mācoties.
Neviens no viņiem nav sūdzējies, Santa
prot izveidot frizūru un matu griezumu pa
prātam katram - gan dāmām un kungiem,
gan lieliem un maziem.
Tagad pēc Rīgas stila un modes profesionālās vidusskolas beigšanas Santa frizētavā bijušā bāra Noktirne telpās strādās
katru ceturtdienu, piektdienu un sestdienu.
Ja būs klienti, arī citās dienās.
Vēl tikai kopbilde pie frizētavas izkārt-

Atklāšanas lenti griež Liepupes pagasta pārvaldnieks Aivars Ilgavīzis, frizētavas īpašniece
Santa Ķēbere un novada Uzņēmējdarbības centra vadītāja Dzintra Eizenberga

nes, un īsti vietā Sanitas Šlekones sacītais:
- No Santas varam mācīties pacietību un
neatlaidību, īstenojot savus mērķus. Galvenais, lai izdodas iecerētais un darbi tur-

pinās, tad pēc 10 gadiem te būs jubilejas
ballīte!
Ilga Tiesnese

Salacgrīvas vidusskolas sasniegumu reitings 32. vieta starp Latvijas skolām
Jauku pārsteigumu Salacgrīvas vidusskolas pedagogiem un audzēkņiem sagādājis interneta vietnē www.skolureitings.lv
publicētais Latvijas izglītības iestāžu reitings par 2011./2012. mācību gadu. To izstrādā Ata Kronvalda fonds. Latvijas izglītības iestāžu grupā, kurā apkopota informācija par skolām, kurās izglītību iegūst vairāk
nekā 100 vidusskolas audzēkņu, Salacgrīvas vidusskola ieņēmusi godpilno 32. vietu
Latvijā, ar sasniegto rezultātu kļūstot par
augstāk novērtēto izglītības iestādi visā bijušā Limbažu rajona teritorijā. Jāpiebilst, ka
36. vietu ieņēmusi Limbažu novada ģimnāzija, bet 59. – Limbažu 3. vidusskola. Izglītības iestāžu reitings tiek veidots, vērtējot
katras izglītības iestādes darbu ar audzēkņiem: sasniegtos rezultātus valsts mācību
priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu konferencē un konkursā
Pazīsti savu organismu.
Par sasniegtajiem rezultātiem prieku
pauda Salacgrīvas vidusskolas direktors
Eduards Ādmīdiņš: - 2011./2012. mācību gadā īpašu uzmanību pievērsām tieši
izglītības kvalitātei, jo iepriekšējā gadā
bijām tikai 55. vietā. Izvērtējot šī gada
rezultātu – iegūto 32. vietu starp Latvijas

lielajām izglītības iestādēm -, var secināt,
ka ieguldītais darbs vainagojies ar panākumiem. Salacgrīvas vidusskolā akcentējam individuālu pieeju katram skolēnam,
nodrošinām padziļinātu mācību vielas
apguvi ikvienam bērnam, kurš vēlas mācīties. Kā spilgtu piemēru var minēt Mārtiņu
Vaivadu, kurš sabiedrībā plašāk zināmos
panākumus guvis skolotājas Laimdotas
Pelšes vadībā, bet ļoti augstus rezultātus
sasniedzis praktiski katrā mācību priekšmetā. Salacgrīvas vidusskola neapstāsies
pie sasniegtā, un iegūtā vieta Latvijas
mērogā ir teicama motivācija sasniegt vēl
vairāk, primāro uzmanību veltot katram
skolēnam.
2011./2012. mācību gadā godalgotas
vietas mācību priekšmetu olimpiādēs un
konkursos guvuši daudzi Salacgrīvas vidusskolas skolēni, un katrā no šiem audzēkņiem ieguldīts rūpīgs pedagogu, kā arī vecāku darbs. Apbalvojumus saņēmuši: Kārlis Ieviņš (skolotājs Guntars Ūdris), Kate
Ozoliņa Mennika (sk. Iveta Kupča), Kārlis
Rubenis (sk. I. Kupča), Endija Ramona
Roska (sk. Indara Ceika), Sandis Kaspars
Riņķis (sk. I. Ceika), Guna Brenda Pogule
(sk. Līga Tauriņa), Ilmārs Vīksna (sk. Lolita

Miķelsone), Kate Mičule (sk. L. Miķelsone), Sandis Vosekalns (sk. Ligita Ķūrena),
Valters Bitmanis (sk. Baiba Runce), Toms
Laubmanis (sk. L. Ķūrena), Samanta Kalniņa
(sk. B. Runce), Serafima Grigorjeva (iegūtas
godalgotas vietas divos mācību priekšmetos
– sk. Ināra Biseniece un Ilona Antonova), Karolīna Zvejniece (sk. Vineta Dance), Mārtiņš
Vaivads (iegūtas godalgotas vietas vairākos
mācību priekšmetos – sk. Laila Rozenberga,
Ingūna Ādmīdiņa, L. Pelše, E. Ādmīdiņš),
Andris Rozmiaņecs (sk. I. Ādmīdiņa), Kārlis Miksons (sk. L. Rozenberga), Kalvis Linmeijers (sk. L. Rozenberga), Laine Karlsone
(sk. I. Ādmīdiņa), Ieva Mačane (sk. I. Ādmīdiņa), Anna Marija Veilande (sk. Inta Cirša),
Rinalds Bērziņš (sk. Agnese Gromova-Ķūrena), Amanda Melnalksne (sk. I. Ādmīdiņa), Henrijs Zaķis (sk. Pauls Apsītis), Paula
Līsmane (iegūta godalgota vieta konkursā
Kas? Kur? Kad?).
Paldies Salacgrīvas vidusskolas pedagogiem, visiem audzēkņiem un viņu vecākiem
par ieguldīto darbu!
Sanita Šlekone,
Salacgrīvas vidusskolas
direktora vietniece izglītības jomā

Atmiņu spiets izspieto Ainažu silā
1. jūlijs Ainažos mūsu atmiņu spietā sasēja jaunu, stipru mezglu starp bijušajiem
un esošajiem bērnudārza darbiniekiem.
Tikāmies pilsētiņas vēsturiski vienīgajā
speciāli bērnudārza vecuma bērniem celtajā ēkā. Sanācām Parka ielā 16 pašreizējā
pilsētas pārvaldes ēkas zālītē.
Kad cits pēc cita ieradās darbinieki, kuri
šo ceļu bija mērojuši vairāk nekā 22 gadus
(jo tieši tik ilgi tur darbojās bērnudārzs),
sapratām – mums bija jāsatiekas un tieši te.
Ēkas durvis bija atvērtas, smaržoja jūrmalas madaras, smeldzīgi skanēja akordeons,
kura melodijas ieķērās priežu galotnēs un
kopā saturēja atnākušo sirdis. Visas kopā
vadītās stundas bija pilnas ar atmiņām un
gandarījumu, ka bijām un vienmēr paliksim mazo bērnu siržu pazinēji.
Bērnudārzs Ainažos sāka darboties
1962. gadā Valdemāra ielā 1, neatkarīgās
Latvijas muitas ēkā. Pēc nedaudz gadiem
tas pārcēlās uz K. Barona ielu 8, kur bija
nedaudz ērtākas telpas. Un tikai 1971.
gadā bērni Ainažos ieguva speciāli viņiem
celtu bērnudārzu ar 90 vietām 4 grupiņās.
Parasti bērnudārzu apmeklēja vairāk nekā
100 bērnu. Bērnudārzs bija saimniecības
Ainaži uzcelts, iekārtots un uzturēts. Mums
likās, ka tik ideāla vieta šādai iestādei ir

tikai Ainažos. Jūras tuvums, priežu ēterisko smaržu piesātinātais gaiss un klusums
bija šīs vietas neatkārtojama bagātība. Bērnudārzā strādāja 35 darbinieki, t.sk.12 audzinātāju, arī medicīnas un saimnieciskais
personāls.
Tādā gaisotnē un apstākļos kolektīvs
varēja strādāt radoši. Bērniem un viņu vecākiem bija tik daudz svētku! Kopā ar vecākiem tika sagādāts liels apjoms rotaļlietu
telpās un rotaļlaukumos. Visi strādājām ar
degsmi, un kolektīvs tika arī par to novērtēts. Bērnudārzs vienmēr bija labāko vidū
rajonā, pie mums lūkot pieredzi brauca no
visas republikas. Tikām līdz augstākajiem
sasniegumiem pat Vissavienības mērogos.
Ainažu bērnudārzs savulaik bija ietverts arī
ārvalstu tūristu aģentūras Intūrists ceļvedī,
tāpēc pie mums bieži ciemojās ārzemju
latvieši. Mums bija radošs darbs, tāpēc arī
interesantas atmiņas, par ko liecināja daudzās fotogrāfijas. Par šīm vēstures liecībām
sakām paldies Ansim Kukam, toreizējās
saimniecības fotokinopulciņa vadītājam.
Kad Latviju 90. gados skāra pārkārtošanās vilnis, bērnudārza darbs uz mirkli apstājās, uz šo ēku pārcēlās bērnunams. Taču
bērnudārzs atrada vietu Valdemāra ielā 56,
kur joprojām rotaļājas un mācās mūspuses

mazie pirmsskolēni, par kuriem gādā vadītājas Pārslas Perdijakas komanda 9 darbinieku sastāvā.
Satikšanās atmiņas visiem tur bijušajiem devušas siltumu un gaišumu sirdīs.
Visi atzinām – lepojamies ar to, ka esam
piedalījušies mazo cilvēku audzināšanā un
veidošanā, jo tie ir viņi, ar kuriem sasveicināmies ikdienā ielās, par kuriem dzirdam
un lasām laikrakstos. Visi audzēkņi - un
tādu bijis simtiem - palikuši dziļi mūsu sirdīs. Tāpēc ir bijis vērts dzīvot un strādāt.
Savukārt smeldzīgu noti ienesa atmiņas par
tiem darbiniekiem, kuri nevarēja atnākt, jo
nu jau aizklīduši citās dimensijās… Bet
mēs atceramies viņus visus.
Paldies kolēģiem par kopāstrādāšanu un
arī par satikšanos! Mans stāžs bērnudārzā
Ainažos ir 25 gadi, no tiem 22 vadītājas
amatā. Sevišķi pateicos pirmajai vadītājai
Austrai Volksonei, kura vadīja bērnudārzu
pirmos 4 gadus un nu savos cienījamos gados bija kopā ar mums. Tāpat paldies Dacei Vāravai, kura iestādi vadīja 6 gadus, un
tagadējai vadītājai Pārslai Perdijakai. Paldies mūsu draugam Albertam Rebānam par
palīdzību atmiņu bišu kopāturēšanu.
Aija Šmite

Latvijas reģionālās
televīzijas
apvieno spēkus.
Pārraidi sāk jaunais
Latvijas reģionālo un
vietējo televīziju kanāls

Re:TV
Latvijas reģionālās un vietējās televīzijas sāk līdz šim nebijuša kopprojekta Latvijas Reģionu Televīzijas (Re:TV) pārraidi Lattelecom Interaktīvajā TV. Turpmāk skatītājiem
reģionālās televīzijas piedāvās vienotu programmu ar ikdienas ziņām,
autorraidījumiem un notikumiem no
visiem Latvijas novadiem. Jau sākotnēji ik dienas skatītājiem tiks piedāvāta 6 stundu oriģinālprogramma.
Re:TV kanāls iekļauts Lattelecom
Interaktīvās TV pamatpakā, kur pirmo reizi 24 stundas diennaktī Latvijas
skatītāji varēs vērot ne tikai sava reģiona notikumus, bet arī citu reģionu
televīziju sagatavotās programmas.
Iedzīvotāji beidzot sagaidījuši visaptverošu Latvijas novadu televīziju.
- Jau pagājušajā gadā «Lattelecom»
veiktais pētījums apliecināja, ka
Latvijas iedzīvotāji televīzijā vēlas
redzēt vietējo saturu. Katrs otrais
Latvijas iedzīvotājs (53%) uzskata,
ka televīziju piedāvājumā noteikti
jābūt kādam Latvijas reģionālajam
kanālam. Izteikti lielāks šis rādītājs
ir Latvijas reģionos – Latgalē (72%),
Vidzemē (66%) un Zemgalē (64%).
Esam pārliecināti - reģionālo un
vietējo televīziju spēku apvienošana,
veicinās visu izaugsmi, satura attīstību un kvalitāti, no kā iegūs skatītājs,
- skaidro Lattelecom komercdirektore Kerli Gabriloviča.
Re:TV saturs tiek veidots, saglabājot katras iesaistītās televīzijas identitāti ar konkrētu ikdienas ziņu un
autorraidījumu pārraides laiku katrai
televīzijai. Tiks veidoti arī kanāla
kopējie oriģinālraidījumi, piemēram,
jau šobrīd skatītājiem tiek piedāvātas
Latvijas ziņas. Satura veidošanā tiks
iesaistīti arī neatkarīgie producenti
Latvijā un ārpus tās.
Aiva Logina,
«Re:TV» vadītāja
Līga Bite,
«Lattelecom» pārstāve
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Grupu nodarbības vecākiem
Sociālā dienesta darbība lielākajai daļai
sabiedrības vēl aizvien asociējas ar sociālo palīdzību - pabalstu piešķiršanu, taču
ne vienmēr materiālā palīdzība atrisina
situāciju. Dienesta speciālisti sniedz arī
sociālos pakalpojumus.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums paredz, ka sociālā darba
mērķis ir palīdzēt personai vai ģimenei noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus vai
iesaistot atbalsta sistēmas. Speciālisti, kas
ikdienā strādā ar ģimenēm, kurās ir bērni,
saskaras ar šādām problēmām: alkohola
lietošana, ilgstošs bezdarbs (ģimenes ienākumi ir valsts un pašvaldības sociālie
pabalsti), vardarbība (fiziskā, seksuālā,

emocionālā un bērnu pamešana novārtā),
bērnu pamatvajadzību (pārtika, apģērbs,
veselības aprūpe, izglītības ieguve un droša vide) nenodrošināšana, vecākiem trūkst
arī nozīmīgas prasmes bērnu aprūpē un
audzināšanā.
Kad ģimene saskaras ar problēmām, tai
nepieciešams atbalsts un zināšanas, tāpēc
organizēju izglītojošas nodarbības vecākiem, kuru ģimenes ir sociālā dienesta
uzmanības lokā. 10 nodarbībās, kas notiek 2 reizes mēnesī, uzaicināju piedalīties
8 vecākus, bet tās apmeklē 6. Nodarbībās
vecāki tiek iepazīstināti ar Sociālā dienesta darbu, sniegtajiem pakalpojumiem un
palīdzību, kā arī likumiem. Ar vecākiem
runā par viņu pienākumiem un atbildību,

par ģimenes budžeta plānošanu, kā arī par
sadzīves un ikdienas plānošanu. Tiek diskutēts, kā vecākiem apvienot algotu darbu
ar pienākumiem mājās, kā bērni var palīdzēt vecākiem sadzīvē un ikdienas darbos.
Vardarbība ģimenē bieži vien asociējas
ar fizisko, taču, veicot sociālo darbu, vairāk sastopamies ar bērna pamešana novārtā. Piemēram, bērnam netiek nodrošināts
ēdiens vai medicīniskā aprūpe, viņu atstāj
bez uzraudzības. Nodarbībās vecākus iepazīstina ar vardarbības veidiem, sekām
un to, kur lūgt palīdzību šādos gadījumos.
Ģimenēs, kurās ir bērni, vecāki nereti
saskaras ar bērnu uzvedības problēmām
un dažām konfliktsituācijām, tāpēc nodarbībās viņi iepazīstas ar bērnu vecumpos-

mu īpatnībām, saņem padomus, kā uzlabot bērnu uzvedību un risināt konfliktus.
Nodarbībās vecāki aktīvi diskutē, veic
dažādus praktiskus uzdevumus grupās, kā
arī pilda mājasdarbus. Viņi dalās pieredzē,
sniedz cits citam praktiskus padomus un
saņem atbalstu. Ar katru nodarbību vecāki
arvien labāk izprot savas ģimenes situāciju, to, ka līdzīgas grūtības ir arī citās ģimenēs.
Esmu gandarīta, ka vecāki regulāri apmeklē nodarbības, kas liecina par to, ka viņiem tās ir nepieciešamas un ir interesanti.
Zane Paegle,
Sociālā dienesta speciāliste
darbā ar ģimenēm un bērniem

Ilgtspējīgas attīstības laboratorija
uz kuģa Lovis
No 18. jūnija līdz 15. jūlijam gar Baltijas jūras piekrasti, sākot no Gdaņskas Polijā
un beidzot ar Turku Somijā ceļo burinieks
Lovis. Vairāk nekā 100 aktīvistu, tostarp arī
biedrības Radi Vidi Pats un homo ecos:,
devušies Baltijas jūrā, veidojot alternatīvas
ANO pārrunām par ilgtspējas jautājumiem
ar mērķi piedzīvot un attīstīt praktisku pieeju ekonomikas, atjaunojamās enerģijas,
sadarbības lēmumu pieņemšanas un resursu patērēšanas jautājumiem - tā teikts manifestā Burāšana ilgtspējīgai attīstībai.
Burinieka maršrutā bija arī apstāšanās
2 Latvijas pilsētās - Liepājā un Salacgrīvā,
kur notika dažādas radošās darbnīcas, diskusijas un citas aktivitātes.
Salacgrīvā Lovis ar 33 radošiem un aktīviem jauniešiem, kuriem rūp ilgtspējīgas
attīstības un atjaunojamo enerģiju jautājumi, piestāja 30. jūnija vakarā. 1. jūlijā
Jahtu laukumā pasākuma organizatori Salacgrīvas iedzīvotājus un citus interesentus
iepazīstināja ar kuģi un tā nesto vēsti. - Uz
kuģa esam pulcējušies jaunieši no daudzām Eiropas valstīm – Vācijas, Čehijas,
Rumānijas, Polijas, Igaunijas, Francijas,
Spānijas, Slovēnijas un, protams, Latvijas.
Kuģojam un ceļā izplatām ziņu par ilgtspējīgu attīstību. Esam pārliecināti, ka jauniešiem par šo lietu jāiestājas vairāk, - teica
kuģa komanda, iepazīstinot ar sevi. Kopā ar
biedrības homo ecos: brīvprātīgajiem viņi
rīkoja radošo darbnīcu Zaļais elements,
kurā ikviens varēja iesaistīties aktivitātēs
par atjaunojamo enerģiju un ilgtspējīgu
attīstību. Darbnīcās bija iespēja gatavot
saules pulksteņus un vēja propellerus, zīmēt ekocilvēkus un būvēt klusos telefonus un ekoinstalācijas no tetrapakām, kā
arī piedalīties sporta spēlēs un kustēšanās
aktivitātēs. Visu pasākuma laiku interesenti varēja aplūkot informatīvas izstādes par

Kuģa
komanda
kopā ar
pasākuma
organizētājiem

klimata pārmaiņām. Kuģa komanda rādīja
ielu performanci Sailing for sustainability,
iesaistot šajā spēlē lielus un mazus salacgrīviešus.
Kopā ar dažādu valstu pārstāvjiem salacgrīvieši apskatīja klimata pārmaiņu interaktīvo izstādi Ziemeļvidzemes biosfēras
rezervātā un nelielā ekskursijā - atjaunojamās enerģijas objektus Salacgrīvā. Vakarā
vairāk nekā 50 skatītāju ar lielu interesi
uz kuģa buras vēroja dokumentālo filmu
Home.
Viena no pasākuma organizatorēm
Madara Peipiņa pastāstīja: - Pārstāvu

biedrību «homo ecos:», organizāciju, kas
nodarbojas ar vides un klimata un atjaunojamo enerģiju jautājumiem un projektiem. Mēs stāstām cilvēkiem, kāpēc tas ir
vajadzīgi. Salacgrīva Latvijā ir zināma kā
„zaļais” novads, kur šīs „zaļās” lietas un
videi draudzīgās tehnoloģijas tiek izmantotas. Gribējām tās redzēt un parādīt saviem
draugiem. Vēlāk Madara rezumēja: - Mums
ļoti patika! Diena bija ļoti dinamiska un
spraiga. Bijām patīkami pārsteigti, ka tik
daudz salacgrīviešu piedalījās pasākumā.
Priecājamies, ka ar mums tikās arī novada
domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs

Skatoties filmu brīvā dabā uz buras, pārņemt visai sirreālas sajūtas...
Burinieka komanda tikās ar novada domes priekšsēdētāju,
lai uzzinātu par pašvaldībā notiekošajām zaļajām aktivitātēm

un pastāstīja par novadā notiekošo. Noteikti brauksim vēl un arī citus aicināsim
apmeklēt Salacgrīvu. Ceru, ka arī salacgrīvieši ir ieguvēji, jo mēs noteikti esam!
Pasākuma organizētāji saka paldies Salacgrīvas novada domei par atbalstu, vietējiem brīvprātīgajiem par darbu, Ilmāram
Erdmanim no bāra Ostmala - par izpalīdzēšanu.
Projektu atbalsta Eiropas Savienības
programma Jaunatne darbībā, Salacgrīvas
novada dome, Vides izglītības fonds, SIA
Ekoprieks un Rīgas Dabaszinību skola.
Ilga Tiesnese
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Strūklakas atklāšana Svētciemā
21. jūnijā, Vasaras saulgriežos, Svētciemā bija īsti svētki. Laikā, kad visgarākā
diena priecē dabu un cilvēkus, svētciemieši pulcējās vienuviet, jo pēc atjaunošanas
darboties sāka ilgāku laika pamestā un
visu piemirstā strūklaka Svētciema centrā. Labiekārtotajā laukumā pulcējās liels
skaits mazu un lielu, jaunu un ne tik jaunu svētciemiešu. Lāniete Laura Tomsone,
uzrunājot sanākušos, teica: - Ir kolosāla,
sen nebijusi iespēja pirmsjāņu gaisotnē
atklāt Svētciemā kaut ko pašu atjaunotu,
kas dara prieku pašiem un citiem. Ar kārtīgu saimnieka domāšanu un līdzcilvēku
atsaucību var ļoti daudz dot sev, savām
ģimenēm, draugiem, radiem, kaimiņiem,
viesiem un arī garāmbraucošajiem!
Pirms gaisā uzšāvās strūklakas ūdens
šaltis, vietējos ļaudis un viņu viesus uzrunāja ciema vecākais Uldis Apsītis: - Svētciemā ir 400 iedzīvotāju, nezinu cik šeit
šobrīd sanākuši, bet redzu, ka ļoti daudz.
Ceru, ka jums patiks, lai jauka atpūta. Paldies maniem lielākajiem palīgiem: Savčuku ģimenei – Viktoram, Benitai un Mikum,
zemnieku saimniecībām «Robežnieki» un
«Tūjsmuiža», uzņēmējam Normundam
Kārkliņam no Cēsīm, SIA «Broki» un Aldonim Brokānam, kurš atļāva savā zemes
gabalā atjaunot strūklaku, kokzāģētavai
«M un S» no Ainažiem, SIA «Sedums», Aināram Šmitam, Nadeždai Ņikitinai, Stellai
Borščevskai un viņas draudzenēm, Mārītei Bērziņai, Jānim Kalniņam, Guntaram
Martinsonam, Grigorijam Kuzminam,
Aelitai Naglei un Raimondam Andersonam, un visiem, kurus esmu piemirsis
pieminēt. Te nu mēs redzam, ka kopā var
paveikt skaistas un lielas lietas!
Arī Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Jānis Cīrulis uzteica svēciemiešu
paveikto: - Ja ciemā ir tik daudz darbīgu
ļaužu, var paveikt lielas lietas. Prieks, ka
Svētciemā ir tāds ciema vecākais kā Uldis
Apsītis, kurš uzņemas atbildību, organizē
un dara. Uldis ir visa iniciators, bet bez
jūsu atbalsta tik daudz viņš viens nevarētu.
Redziet, kāds spēks ir kopdarbam! Tagad
Svētciemā būs vieta, kur varēsiet atpūsties
un svinēt svētkus. Ceru, ka šis būs pozitīvais piemērs, ko pārņems arī citu ciemu
vecākie. Nav taisnība, ka cilvēki par visu
vienmēr grib naudu, – Svētciemā cilvēki

Atjaunotā strūklaka atkal
priecē
svētciemiešus,
ciemiņus
un garāmbraucējus

dara labus darbus, pretī neprasot neko!
Pēc apsveikumu runām svētciemiešiem
dziedāja Agitas Zvejnieces popgrupa Sapņi ar spārniem un, skaļiem aplausiem skanot, atdzīvojās ūdens un gaisā iemirdzējās
svētku salūts. Vietējie smēja - Svētciemā
notikušas pamatīgas Ievas pārvērtības, un
nu prieks par jauku un sakoptu vietu.
Jau pēc lielās strūklakas atklāšanas balles Uldis Apsītis pastāstīja par padarīto, par
iecerēm un plāniem. Svētciemā viss notiek, strūklaka darbojas, cilvēki te piestāj
paēst pusdienas, fotografējas, vietējie nāk
satikties, atpūsties un parunāties.
Ciema vecākais izteica vēlmi slēgt veco
Tallinas šoseju, īpaši veco tiltu pār Svētupi, ko autotransports izmanto maz, bet
gājēji pastaigām - ļoti daudz. Tāpat viņš
minēja ieceri sakārtot arī veco parku. Diemžēl dome nav iedalījusi līdzekļus tā

Mērniekos būs
atpūtas komplekss
11. jūnijā sākta ietekmes uz
Natura 2000 novērtējuma ziņojuma par rekreatīvā tūrisma kompleksa izveidi Ainažu pagastā
sabiedriskā apspriešana.
26. jūnijā Ainažu pilsētas
pārvaldē notika sabiedriskās apspriešanas sapulce, kurā piedalījās novērtējuma izstrādātāji SIA
Eirokonsultants, Salacgrīvas novada domes, īpašuma saimnieka
Viktora Dammes pārstāvji, tūrisma objekta arhitekts, īpašuma
pierobežnieki un ieinteresētie
ainažnieki. Ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāju pārstāvis
Valdis Felsbergs informēja klātesošos par Eiropas nozīmes īpaši
aizsargājamajā teritorijā Natura
2000 – dabas parkā Salacas ieleja Ainažu pagasta nekustamajos
īpašumos Mērnieki-2 un Upes
– paredzētajām darbībām. Šajos
zemes gabalos plānota rekreatīvā tūrisma kompleksa izveide/
rekonstrukcija un jaunbūve.
Visa paredzētā būvniecība paredzēta uz esošajiem pamatiem,
neveidojot jaunus objektus neskartā vidē. Rezultātā Mērniekos
taps jaunas kvalitātes infrastruktūra – atpūtas komplekss ar aktīvās atpūtas iespējām un inventāra nomu. Paredzēts būvēt dažāda
līmeņa un cenu viesu mājiņas,
būs sabiedriskās ēdināšanas
komplekss. Maksimālais atpūtas

kompleksa iemītnieku skaits –
220, tiks piedāvāta aktīvā atpūta
– makšķerēšana, pastaigas. Paredzēts izbūvēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas atšķirībā no
tur šobrīd esošajām atbilst Latvijas un Eiropas Savienības noteiktajām prasībām.
Visiem ir zināms, ka šajā teritorijā bijusī zivju audzētava savu
darbu beidza 90. gados, ilgu laiku
objekts bija neapsaimniekots un
pamests. Tagad tā jaunais saimnieks V. Damme iecerējis lielus
darbus, lai teritoriju atjaunotu,
izveidotu laikam atbilstošu infrastruktūru un piesaistītu tūristus.
V. Felsbergs iepazīstināja ar
ietekmes uz vidi novērtējuma secinājumu: - Plānotā darbība nav
pretrunā ar Salacas ielejas dabas
aizsardzības mērķiem, nenodara
būtisku kaitējumu ne biotopiem,
ne putniem, ne bezmugurkaulniekiem, ne arī Salacas ūdenim.
Mērnieku iedzīvotājus interesēja, kā pie upes varēs piekļūt
vietējie un makšķernieki, arī
ūdenstūristi. Novērtējuma izstrādātājs atbildēja, ka privātīpašuma teritorija nav norobežota, ar
kājām pārvietoties un makšķerēt
pie upes varēs ikviens. Privātajā
teritorijā iebraukt ar auto gan nevarēs visi.
Ilga Tiesnese

appļaušanai, būs jāpļauj pašiem. Arī sētnieka Svētciemā nav, Grigorijs Kuzmins,
strādādams NVA programmā, šobrīd ļoti
veiksmīgi tiek galā ar tīrības uzturēšanu.
Pie veikala esam uzstādījuši lielās atkritumu urnas PET un stikla pudelēm, cerams,
tās vairs pa zemi nemētāsies. Pie katra no
6 jaunajiem soliņiem pielikām atkritumu
urnas, tā radinu ciema ļaudis pie kārtības.
Nupat kopā ar domes pārstāvjiem esam
nosprauduši gājēju ceļu uz pludmali, līdz
šim tāda nebija. Kopīgiem spēkiem atjaunojām pavasara palos iznīcināto tiltiņu
par Svētupi pie Jūras ielas mājas. Ar laiku laukumā pretī veikalam domājam izveidot skujeņu dobi. Pie mājas Rīgas ielā
arī gribam nomainīt soliņus, Rīgas ielā 2a
esam nodibinājuši nama apsaimniekotāju
biedrību, iesim palīgā sakārtot bērnudārza apkārtni. Ciema teritorijā gribam iztī-

rīt Svētupi. Viktors Savčuks apsolījās pie
veikala uztaisīt riteņu novietni. Darbu pietiek, vajag tikai strādāt, - uzskaitīja Uldis.
Būdams salacgrīvietis, uz Svētciemu viņš
atnācis strādāt 1978. gadā. - Te arī paliku,
Nikolajs Markins un Gunārs Rebainis bija
mani pirmie darbaudzinātāji. Esmu vietējais, tāpēc cenšos, lai te viss būtu skaisti.
Vedējtēvs kāzās man bija kādreizējais sovhoza priekšsēdētājs Antons Diura, es turpinu viņa darbu. Esmu sava ciema patriots!
Vēl es gribētu Svētciemā uzcelt pieminekli cūciņai, jo kādreiz taču mūs sauca par
cūkciemu... - pasmēja U. Apsītis. No ciema
ļaudīm viņš gaida savu teritoriju un tām
pieguļošo grāvju sakopšanu. Nevajag jau
neko daudz, tikai uzturēt kārtību, tad necelsies roka nomest zemē papīru vai sasist
pudeli.
Ilga Tiesnese

Pēterdienas danči uz jaunās deju
grīdas Liepupes pilskalnā
Pēterdienas danču svētkos
Liepupes pilskalnā pašmāju un
viesdejotāji iesvētīja jaunuzbūvēto deju grīdu. Tās atklāšanā
pagasta pārvaldes vadītājs Aivars
Ilgavīzis atminējās savulaik populāro multiplikācijas filmiņu par
krokodilu Genu, pēc kuras tautā
iedzīvojās Pekauša gaviles: - Mēs
cēlām, cēlām un uzcēlām. Urā!
Tieši tā šobrīd jūtas liepupieši, jo
sapni, ka pagastā būs brīvdabas
estrāde, viņi lolojuši ilgi, bet aizvien gadījušies misēkļi. Mainījušās arī ieceres īstenošanas vietas.
Nu tā ir pilskalnā, kur vēsturiski
notikušas zaļumballes, pēdējā sovhoza gados. Pamazām iznīka
balles, aizauga pilskalns. Tā sakopšana palēnām sākās 90. gados.
Tagad te ir 18x18 m deju grīda,
drīz būs arī profesionāla skatuves
nojume, kas pasūtīta uzņēmumā
Rūķis. Būve ir pārvietojama, bet
šobrīd nav vienprātības - rudenī
grīdu izjaukt vai ieziemot.
Brīvdabas estrādes būvniecība
ir daļa no Lauku atbalsta dienesta
Leader programmā atbalstītā projekta Kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšana Salacgrīvas novadā, ko līdzfinansēja pašvaldība.
Danču grīdas un skatuves nojumes kopizmaksas ir nedaudz virs
11 000 latu. Projekts atbalstu guva
biedrības Jūrkante konkursā. Tās
koordinatore Dzintra Eizenberga estrādes atklāšanā izteicās, ka
viņu visvairāk priecē tieši tie pro-

jekti, kuros ieguvēji ir visi iedzīvotāji. - Tas nav īstenots vienīgi
pašdarbnieku labā, bet vērsts sabiedrībai, jo zaļumballēs izdejoties varēs ikviens.
Pirms tradicionālās lentes
griešanas Liepupes pagasta tautas nama vadītājs Andris Zunde
aicināja nemeklēt vienu varoni,
kurš sasniedzis mērķi. - Galvenie
varoņi ir visi liepupieši, kuri ilgojušies pēc šīs estrādes, un pārējie,
kas darījuši katrs savu darbu, lai
ilgas piepildītu. Mums paveicies,
ka novada domē pret kultūru
pagastos ir pozitīva attieksme.
Šķēres lentes griešanai tika uzticētas Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja vietniecei Dacei
Martinsonei, kura izteica cerību,
ka danču svētki pagastā notiks ik
gadu, un būvniekiem - SIA Glītāk
valdes priekšsēdētājam Arturam
Balasanjanam, kurš saņēma pateicību par termiņā paveikto darbu. Tiesa, pēdējās skrūves liktas
un zeme ap estrādi līdzināta vēl
līdz sestdienas pēcpusdienai. Vēlāk dejotāji tik sparīgi iemēģināja
jauno segumu, ka koncerta laikā
bija jārīko grīdas dēļa pieskrūvēšanas atrakcija. Būvniekiem ļaunā
neviens to neņēma, ko koncerta
mākslinieciskais vadītājs Jānis
Trezuns komentēja: - Perfekts ir
Dievs. Pārējiem ikvienam gadās
sīkas nepilnības.
Pirmajā visiem Pēteriem veltītajā koncertā publiku priecēja vi-

dējās paaudzes dejotāji (Skaņaiskalns no Mazsalacas, rīdzinieki
- centra IK Auseklis deju kolektīvs Grieži un VEF kultūras pils
kolektīvs Saime, skultieši - Lecam
pa vecam un Liepupes Ulubele),
bērni un jaunieši (vietējā Liepupīte un Prieks no Skultes). Kopā ar viņiem brīžiem līdzi lēca
kolektīvu vadītāji (J. Trezuns,
Brigita Čakste, Agita Klešetņikova, Rasma Graudīte un Elīna
Medne). Danču vakaru finansēja
Salacgrīvas novada dome. Arī
Mārtiņbodes sarūpēto vesela cūča
cepeti pašmāju un viesdejotājiem.
- Pagastā ir labi pašdarbnieki,
kuri aizvien tiek aicināti viesoties
citviet. Esam secinājuši, ka arī
mums vajag pasākumus, uz kuriem uzaicināt viesus, - pēc koncerta sacīja A. Zunde.
Un kādēļ gan to nedarīt, ja nu ir
gana vietas, kur kopējas kultūras
aktivitātes rīkot? To, ka tās izdodas, pierādīja Pēterdienas danču
vakars. Liepupītes dejotājas Iveta
Šakele, Emīlija Boka un Everita
Lakmane apliecināja, ka dejošana
uz jaunās grīdas vedusies labi. Ka
estrādes būvniecība nav velta naudas izšķiešana, uzskata arī pagasta
iedzīvotāji Inese un Valdis Dārznieki. Viņuprāt, danču grīdu liepupieši sen jau bija pelnījuši, visi J. Trezuns, kurš labi strādā, aizvien kuplinot dejotāju pulku, un
ikviens, kam patīk zaļumballes.
Aija Sedliņa
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Izmantotā
iespēja
2012. gads ES izsludināts par
aktīvas novecošanas un paaudžu solidaritātes gadu. Biedrības
Dzintarlāse darbība vienmēr bijusi vērsta uz starppaaudžu sadarbību. Lai pilnveidotu mūsu
darbošanos, iegūtu jaunu pieredzi, jaunus draugus un sadarbības partnerus, tika izmantota iespēja apmeklēt Ziemeļvidzemes
nevalstisko organizāciju (NVO)
nometni Aktīvai paaudžu sadarbībai, kas notika Ķoņos no 4. līdz
8. jūnijam. Šo projektu īstenoja
biedrība Rūjienas senioru māja.
Pirmajā dienā par līdzdalību sabiedriskajos procesos stāstīja
Rasma Pīpiķe, kura pārstāvēja
Latvijas Pilsonisko aliansi. Latvijas NVO sektors var lepoties,
ka tieši no Latvijas nāk iniciatīva iezīmēt savu svētku dienu
arī NVO, ko varētu atzīmēt visā
pasaulē. Vispasaules NVO dienai
izvēlēts mums īpašs datums –
18. novembris. Jāgaida tikai
apstiprinājums. Ir formulēti
3 skaidri mērķi, kāpēc vajadzīga
šī īpašā diena:

1) lai to atzīmētu visā pasaulē;
2) lai pieminētu tos, kuri savu
dzīvi veltījuši NVO darbam;
3) lai apvienotu un veidotu sadarbību starp organizācijām.
Pie šī definējuma es jūtos kā
pionieris, jo par katru no šī mērķa punktiem varu teikt – mēs jau
sen tā darām! Mums bija uzdevums prezentēt labas prakses
piemēru biedrībā un stāstīt par
sadarbību ar pašvaldību. Ieguvām vai atkārtojām uzzināto par
jaunām perspektīvām un kombinācijām stipras veselības atgūšanai kā harmoniskas sabiedrības
veidošanās garantu. Katru rītu
bija rītarosme. Atkal runājām par
prasmi komunicēt. Bija praktiska nodarbība Rūjienas senioru
mājas iemītnieku sporta dienā.
Pieredzes apmaiņa notika uz
biedrības Ķoņu kalna dzīves skola bāzes. Viņu darbošanās moto
ir Biedrība par labāku rītdienu
Ķoņu pagastā. Lielisks piemērs,
kā cilvēki ar pašaizliedzīgu darbošanos prot saglabāt identitāti
savā mazajā pagastā.

Tādas mēs esam…

Dzintarlāses dalībnieču darbu izstāde Ainažu bibliotēkā

Biedrībā Dzintarlāse pusgads
14. jūnijā noslēdzās ar skaistu
ekskursiju uz Smilteni un Api.
Par iepazīšanos ar jaunām vietām
trāpīgi rakstīts bukletā par Trapeni:
Vien pazīstot zemi,
Kas tevi nes,
Tu esi tai piederīgs.
Vien cienot savas saknes,
Tu cieni pats sevi.
(O. Vācietis)
Vasara pašā plaukumā, un
mēs ejam brīvdienās. Baudīsim
vasaru bez īpašiem kopīgiem
plāniem, lai saglabātu katra savu
individualitāti un nerastos līdzatkarība citai no citas. Mūsu daiļdārzu īpašnieces aprūpēs savus
lolojumus. Mēs neplānoti ieradīsimies papriecāties par skaistumu, ko rada cilvēka rokas un
prāts. Cita posīsies gan tuvākam,
gan tālākam individuālam ceļojumam. Mans uzdevums vasarā
– piepildīt mūsu ideju tarbu ar
jaunumiem. Septembrī plānots
sastādīt stratēģisko plānu 2013.
gadam. Un tas būs atkarīgs no
mūsu biedru vēlmēm, iespējām
un, protams, līdzekļiem…
Atskatoties uz veikumu, varam būt apmierinātas. Starp
daudzajiem ikdienišķajiem pienākumiem paspēts daudz. Teātru
apmeklēšana - ar to 2006. gadā
sākās mūsu biedrības darbošanās. Arī šai sezonā kopā ar drau-

giem apmeklētas 8 teātra izrādes
un 2 koncerti. Tā mums ir svēta
lieta. Plānā bija paredzēts neformālā apmācībā apgūt jaunas
prasmes, jo svarīgi pārliecināties,
vai varam. Sadarbības rezultātā
saņēmām nesavtīgu palīdzību no
Mežābeles radošajām sievietēm.
Paldies Ievai un Ilzei! Iegūtās
pozitīvās emocijas bija neaprakstāmas – jā, arī mēs to varam! Un
tā ir tieša iespēja personiskajai
izaugsmei, kas balstās uz parādi, pastāsti, un mēs darbojamies.
Notika 6 prasmju un iemaņu
apguves nodarbības, kurās mācījāmies dekupāžu, filcēšanu, uz
kartona darināt lakatus. Dzīvo vesels – tā saucās lekcija, ko vadīja
dr. Ozola. Sekmīgi turpinās brīvprātīgā darbošanās lietoto apģērbu un sadzīves priekšmetu apmaiņas punktā.
Fotoalbumā radušies jauni fotostāsti, jo savas aktivitātes cenšamies iemūžināt. Vēlamies, lai
aiz mums paliek stāsts tiem, kuriem tas varētu interesēt.
Sekmīgi sadarbojamies ar
Salacgrīvas radošo sieviešu apvienību Mežābele, fotobiedrību
Salacgrīva, Ainažu bibliotēkas
klubiņu Vārds. Kopā mācāmies,
apmaināmies pieredzē un smeļamies zināšanas. Lai jums visiem
jauka vasara!
Maiga Sāre

- Visvairāk priecājos par jauniegūtiem domubiedriem, - teic Maiga Sāre (attēlā aizmugurē vidū)

Pamācošas bija mobilās darbnīcas un radošās izpausmes vakaros – dekupējām, marmorizējām,
gatavojām rokdarbu kārbiņas,
apguvām interaktīvās nodarbes
ar drošiem darba instrumentiem,

cepām ūdenskliņģerus. Katru
vakaru tika izvērtēts dienā paveiktais. Ļoti garšīgi mūs baroja
Ķoņu viesu mājas saimniece. Uz
tikšanos bija atnākusi bijusī ainažniece Līga, kura kopā ar Jāni

Rozi no Rūjienas senioru mājas
sniedza mums koncertu. Visvairāk priecājos par jauniegūtiem
domubiedriem. Tas bija lieliski
pavadīts laiks!
Maiga Sāre

Regate Kuivižos
Jūnija beigās Daugavā un
Rīgas jūras līcī norisinājās Latvijas atklātais jūras burāšanas
čempionāts, kurā uz starta zem
6 valstu karogiem stājās 30 jahtu.
Otrajā sacensību dienā burātāji
no Rīgas devās uz Kuivižiem.
Latvijas Zēģelētāju savienības
preses sekretārs Ģirts Avotiņš
stāsta: - Tūlīt pēc starta Daugavā pie Mangaļsalas vējš uz brīdi
pazuda, un jahtas līcī nokļuva,
faktiski pateicoties Daugavas
straumei. Pēc vairākām stundām
vējš atkal sāka pieņemties spēkā,
un pirmās jahtas finišēja tikai 2
stundas pirms tiesnešu noteiktā
kontrollaika. Diemžēl trešdaļa
čempionāta flotes nespēja finišēt
norādītajā laikā, tādējādi būtiski
mainījās čempionāta kopvērtējums.
Nākamajā sacensību dienā
Kuivižu un Salacgrīvas tuvumā
čempionāta dalībnieki optimālā
vēja stiprumā veica 2 īsos braucienus, kuros vislabāk bija redzama burātāju meistarība. ORC1
grupā abos braucienos līderi bija
igauņi –Katarina II un My-Car
komandas izcīnīja pa vienai uzvarai un vienai otrajai vietai. Ar
trešo un ceturto pozīciju abos
braucienos samainījās igauņu
Katarina Jee un lietuviešu Jigy
Jigy jahtas. ORC2 grupā līderi
bija nemainīgi – jahta Arabella
izcīnīja divas uzvaras, Blondy –

Jūra, saule un vējš bija šīs regates sabiedrotie

divas otrās vietas. Daudzkorpusu
jahtu klasē abos braucienos uzvaras izcīnīja Kani Keli. Daudz
mainīgāki rezultāti bija vērojami
LAT-LYS grupā – pirmā brauciena līderi Pēteris, Venta un Confetti otrajā braucienā finišēja apgrieztā secībā.
Čempionāta noslēdzošajā dienā jahtas sacentās distancē no
Kuivižiem līdz Kihnu salas dienvidiem un atpakaļ. Šis brauciens
tika aizvadīts visai mierīgi, ja neņem vērā dažu jahtu sadursmes
ar tīkliem un akmeņiem. Dienas
beigās visi burātāji Kuivižu jahtklubā tika sagaidīti ar medaļām.
ORC1 grupā uzvaru izcīnīja

igauņu jahta Katarina II, 2. un
3. vietā atstājot citas igauņu jahtas My-Car un Katarina Jee.
ORC2 grupā par čempioniem
kļuva Arabellas komanda, uz
goda pjedestāla 2. un 3. pakāpiena stājās jahtu Blondy un
Līva komandas. LAT-LYS grupā
medaļas attiecīgi sadalīja jahtu
Venta, Pēteris un Ilze komandas.
Daudzkorpusu jahtu konkurencē
šoreiz visas godalgotās vietas izcīnīja latviešu katamarāni Kani
Keli, Wiki un Lover.
Ilga Tiesnese
(izmantota Latvijas Zēģelētāju
savienības sagatavotā
informācija)

Superkauss Dobelē
Motoparks Kandava Sumata
MX Team Superkausa 3. posmā
Dobelē 17. jūnijā komandu ieskaitē atkārtoti ierindojās 4. vietā, startējot bez Pro klases pilota
Vitautas Bučas. Individuāli uzvaru junioru klasē izcīnīja Dovids
Karka, 2. un 4. vietu kvadri pro
klasē ieguva Kārlis Meldrājs un
Ralfs Reinfelds, savukārt jauniešu klasē otro reizi sezonā uz
goda pjedestāla 3. pakāpiena
stājās Harijs Suharževskis. Viņš
pastāstīja: - Uz šo Dobeles posmu gatavojos 2 nedēļas, pateicoties «Motoparks Kandava Sumata» komandai un sponsoram
«Firma L4», esmu ticis pie konkurētspējīgas jaunas tehnikas.
Tuvākie plāni ir tikpat nopietni

- gatavoties Latvijas čempionātam Stelpē un pajaukt secību uz
pjedestāla. Kvalifikāciju Dobelē
nevēlos atcerēties, tikai pēdējā aplī spēju uzrādīt labu laiku.
1. braucienam biju gatavs, mazliet „piesita” rokas, nespēju apsteigt 3. vietā finišējušo Kalēju.
2. braucienā - starts šaubīgs, bet
„izlīdu” veiksmīgi un varēju jau
no brauciena sākuma Kalējam
“sēdēt astē”. Redzēju, ka esmu
mazliet ātrāks par viņu dažos trases elementos, biju plānojis viņu
apsteigt pēdējā aplī, bet to nevajadzēja, jo viņš kļūdījās un krita.
Esmu priecīgs par sacensībām.
Paldies vēlos teikt «Procel» par
transportu, Kristapam Dzērvem
par degvielu motociklam, Gatim

Gailim par degvielu transportam,
kā arī «Motoparks Kandava-Sumata» par ģimenisko atmosfēru
komandas iekšienē. Vēlos pateikties arī «Ģimenes aptiekai»,
«Marko K», «Aloja-Starkelsen»,
Valdim Možvillo, motoveikalam
«Moto West». Īpašs paldies Aleksandram Karpovam par darbu,
lai mājaslapa «harijs-moto.lv»
iegūtu jaunu “seju”.
Sacensību dienā MPK Sumata nometnē bija iespēja degustēt
gardo Brīvā viļņa produkciju, ar
specbalvām tika apbalvoti komandas labākie. Paldies Marikai
Rozmiaņecai un Arnoldam Babrim par atsaucību.
Alvis Suharževskis
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Latvijas čempionāts
motokrosā Stelpē
7. un 8. jūlijā Vecumnieku
novada Pīlādžu mototrasē norisinājās Latvijas čempionāta 4.
posms. Infrastruktūras un sakoptības ziņā tā ir vislabākā trase
Latvijā. Ne velti šis čempionāts
pulcēja visvairāk dalībnieku aptuveni 300 motobraucēju. Hobiji 14 un hobiji 30 klasē, kurā
startē arī salacgrīvietis Harijs
Suharževskis no komandas Motoparks Kandava Sumata, bija
46 dalībnieki. Kvalifikācijas
braucienā Harijs uzrādītja ātrāko
apļa laiku, un tas deva iespēju pie
starta barjeras stāties pirmajam.
1. braucienā izdevās izcils
starts, Harijs pārliecinoši izvirzījās brauciena vadībā. 5 apļus līdz
brauciena beigām tomēr nācās
piekāpties sezonas kopvērtējuma līderim Uģim Klimonam. Jau
nākamajā aplī līderpozīcijas tika
atgūtas un iegūts pat stabils pārsvars. Diemžēl nelielas tehniskas
kļūmes dēļ 2 apļus līdz brauciena
beigām nācās piedzīvot smagu
kritienu, bija nepieciešama mediķu palīdzība, stipri pabojāta
arī tehnika. Ar Ģimenes aptiekas dāvātajiem medikamentiem
Harijs tika apārstēts, un tehnikas
labošanā piedalījās tik daudz cilvēku, ka nometnē jau sāka pietrūkt vietas. Līdz 2. braucienam
motocikls tika salabots. Paldies

visiem, kuri palīdzēja!
2. brauciena starts
bija jāveic no 9. pozīcijas, sekoja pakaļdzīšanās
līderiem.
Brauciena laikā izdevās pakāpties līdz
5. pozīcijai. Tā tika
saglabāta līdz finišam. Lai gan pirms
brauciena tika lietoti
pretsāpju
līdzekļi,
sasistais plecs brauciena laikā licis par
sevi manīt, pats Harijs pēc finiša atzina,
ka braucis ar nelielu
rezervi.
Nākamās sacīkstes, kurās piedalīsimies, ir L.A.M.A.
turnīrs Alojā 21. jūlijā. Šīs šogad ir tuvākās sacīkstes, kur
vietējie līdzjutēji varēs vērot Harija sniegumu.
Paldies
visiem
mūsu
atbalstītājiem: Gatim Gailim,
Kristapam Dzērvem, Kasparam
Cveiģelim, Valdim Možvillo, firmām Procel, L4, Ģimenes aptiekai, Aloja-Starkelsen, Marko K,
Stingers Vidzeme, motoveikaliem

Moto west un Vilders, motoklubam Motoparks Kandava Sumata
MX Team, arī biedrība Sports Salacgrīvas novadam.
Alvis Suharževskis

Sporta spēles Svētciemā
Jūnija pēdējā dienā Svētciemā risinājās Svētciema attīstības
biedrības rīkotās sporta spēles.
Biedrības vadītāja Anda Zvejniece stāsta: - Šogad sporta spēles organizējam jau trešo reizi.
Dalībnieku un skatītāju ir īpaši
daudz. Laika ziņu moderators
Māris Grigalis mums pasūtījis
ideālu laiku, atliek vien sportot.
Katru gadu sporta spēlēs ir kāds
jaunums – šoreiz tās bija radošās
darbnīcas mazajiem svētciemiešiem. Pateicoties aktīviem zīmētājiem, jaunu izskatu ieguva vecās kurpes un zābaki, bērni veidoja interesantas, vaļasbrīžiem
noderīgas lietas.
Savukārt lielie sacentās volejbolā, futbolā un veica atraktīvu
un jautru stafeti. Savu dalību bija
pieteikušas 6 komandas futbolā
un tikpat volejbolā. Pārstāvēts
bija gandrīz viss novads – komandas bija ieradušās no Kuivižiem, Salacgrīvas, Lāņiem, Vecsalacas un Svētciema. Par ceļojošo futbola kausu šogad cīnījās
3 komandas no Svētciema un pa
vienai no Kuivižiem, Salacgrīvas
un Vecsalacas.
Mūzikai skanot, sacensības ritēja spraigi, nevienam nebija laika garlaikoties. Turpat skatītājos
sēdošās kundzes atzina: - Labi,
ka Svētciemā ir šādas sporta
spēles. Var iznākt no mājām un
paskatīties, kā jaunieši sporto. Ir
ko redzēt! Un vakarā vēl baļļuks
– būs interesanti!

Vakarpusē pēc rezultātu apkopošanas notika apbalvošana. Volejbolā 3. vietā komanda Es MRS
(Jānis Kārkliņš, Klāvs Damsons
un Inga Skvorcova), 2. - komanda SAAIMA (Sabīne Šmite, Ainārs Šmits, Mareks Rakūzovs),
bet godpilnajā 1. - PRestige (Edgars Klāvs, Stella Borščevska un
Edvards Jubelis). Futbolā sacensība bija spraiga līdz pat pēdējam
brīdim. 3. vietu, aiz sevis atstājot
komandas Dinamo Svētciems,
Juniori un MRS, izcīnīja Svētciems, 2. - Kuivižu Spartaks, bet
godpilno uzvaru un ceļojošo kausu - Briežu bataljons (Tomass Jirgensons, Andijs Sorokins, Arvis
Sorokins, Artūrs Kladkovs, Mārcis Jirgensons, Aldis Gusarovs,
Mārtiņš Zariņš, Roberts Alliks).
Rezumējot sporta spēļu norisi,
Anda uzsvēra: - Mums ļoti patīk
darboties, priecājamies, ka varam sagādāt prieku citiem, un vēl
beigās sajūtam gandarījumu par
labi padarītu darbu. Lielu paldies
Anda teica Salacgrīvas novada
domei par finansiālo atbalstu un
visiem spēļu organizētājiem un
dalībniekiem, bet īpaši Aigaram
Pallo, Aleksandram Borščevskim,
Madarai Savčukai, Mikum Savčukam, Evijai Papiņai Keiselei un
Raivim Klaucānam.
Izskanējusi mūzika, gaisā apbrīnots salūts. Tiekamies atkal
nākamgad!
Ilga Tiesnese

Bibliotekāri iepazīst Somijas un
Igaunijas bibliotēkas
(Sākums iepriekšējā numurā)
Atvadījāmies no Tamperes, no tur ziedošajām rozā ievām, no īpatnējiem bērziem ar robotām lapām, no klinšainajiem
pauguriem un ceļojām ar autobusu atpakaļ
uz Helsinkiem. Pēc pāris stundām atkal bijām Somijas galvaspilsētā. Pirms došanās
uz prāmi, kur gulējām pa nakti, īsu brīdi
apstājāmies vienā no slavenākajām vietām
pilsētā - pie Jana Sibēliusa pieminekļa. Šī
19. - 20. gadsimta somu komponista vārdu
un mūziku labi zina visas paaudzes šolaiku
Somijā, viņa mūzikas ierakstus var uziet
Somijai raksturīgās mūzikas stendos. Nemirstību J. Sibēliuss ieguvis, jo ar saviem
darbiem, it īpaši simfonisko poēmu Somija, veicinājis savas tautas nacionālās pašapziņas nostiprināšanos un somu mūziku
no šķietami vien pašā Somijā saprotamas
tautas mākslas padarījis par mūziku, ko
pazīst un apbrīno visā Eiropā. Bet J. Sibēliusa pieminekli, viesojoties Helsinkos,
noteikti jāredz ne tikai viņa personības dēļ,
bet arī paša pieminekļa mākslinieciskā veidola un atrašanās vietas dēļ. Tā nav tipiska
akmens skulptūra. Dominējošais elements
mākslinieciskajā kompozīcijā, ko veidojusi Eila Hiltunena, apliecinot spilgtu radošo
brīvību, ir tērauda stabules, izkārtotas neregulārā formā, gluži kā jūras viļņi. Uz šo
drosmīgo kompozīciju atzinīgi raugās paša
komponista seja, kas gan pievienota vēlāk.
Ainaviskais Sibēliusa parks, kurā atrodas
piemineklis, plešas gleznainā vietā netālu
no jūras piekrastes.
Pēc nakšņošanas uz prāmja Superstar
nākamajā rītā peldošā viesnīca aizveda
mūs atpakaļ uz Tallinu. Igaunijas galvaspilsētā mums bija neliela ekskursija pa ievērojamākajām vietām. Apmeklējām Piritu. Tā savu vārdu ieguvusi no Sv. Birgitas
klostera, kura drupas ir viena no apkaimes
ievērojamākajām tūrisma atrakcijām. Piritas dzīvojamo rajonu varētu salīdzināt ar
Rīgas Mežaparku un Jūrmalu, taču mūsdienīgu privātmāju un villu Piritā laikam

ir vairāk nekā abās minētajās Latvijas vietās. Uz ziemeļiem no Piritas upes ietekas
ir pludmale. Upes ietekā ir jahtu osta - daļa
no olimpiskā burāšanas kompleksa, kas
tika veidots 1980. gada Maskavas olimpiskajām spēlēm. Apskatījām Kadriorga
parku, pieminekli Rusalka, Dziesmu svētku estrādi.
Savdabīga ir Tallinas vecpilsēta. Līdzīgi Vecrīgai, tā ir bagāta ar vēsturiskām
baznīcām, senlaicīgām, bruģētām ieliņām.
Tallinas vecpilsētas unikālā vērtība galvenokārt ir labi saglabājusies kopējā viduslaiku vide un struktūra, kas daudzās Ziemeļeiropas galvaspilsētās pazaudēta. Kopš
1997. gada Tallinas vecpilsēta iekļauta
UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.
Spēcīgās aizsardzības konstrukcijas pasargāja Tallinu no sagraušanas karos. Pateicoties tam, ka šeit nav koka ēku, pilsēta nav
nodegusi. Svarīgi arī tas, ka Tallina netika
masveidā pārbūvēta, lai atbrīvotos no vecā
un modernizētu pilsētu. Tallina ir viena no
vislabāk saglabātajām Eiropas viduslaiku pilsētām, ar līkumaino bruģēto ieliņu
tīmekli, kas saglabājies gandrīz neskarts
kopš 11. - 15. gadsimta. Visas svarīgākās
ēkas un baznīcas, tāpat pilsētas iedzīvotāju
un tirgotāju dzīvojamās mājas ar klētīm un
noliktavām ir saglabātas sākotnējā izskatā
no viduslaikiem.
Ekskursijas laikā apskatījām seno nocietinājuma sienu ar sargtorņiem: Kiek in
de Kok, Garo Hermani un Resno Margaritu, Rātslaukumu, Ņevska katedrāli Tompea kalnā, vecāko publisko pulksteni Tallinā, interesantos vecpilsētas pagalmiņus,
Sv. Nikolas baznīcu, Sv. Gara baznīcu un
Hanzas perioda ģildes ēkas, arī Tallinas
modernās būves. No skatu laukuma pavērās lielisks skats uz Lejaspilsētu un jūru.
Mākslas brīnums ir Igaunijas modernās mākslas muzejs KUMU, ko noteikti
vērts apmeklēt ne vien tajā izstādīto darbu
dēļ, bet arī, lai izbaudītu unikālo arhitektonisko telpu. Muzejs atklāts 2006. gadā
(somu arhitekta Peka Vapāvuori lolojums).

Multifunkcionālā 7 stāvu ēka piedāvā gan
izstāžu zāles, gan konferenču telpas, gan
izglītības centru, bibliotēku un restorānu.
Pastāvīgi apskatāmas ir 2 ekspozīcijas:
igauņu mākslas klasika no 18.gs. sākuma
līdz Otrā pasaules kara beigām un igauņu
māksla pēc Otrā pasaules kara līdz neatkarības atgūšanai. Muzeja 5. stāvs atvēlēts
regulārām igauņu un cittautu laikmetīgās
mākslas izstādēm.
Dienas noslēguma daļu aizpildīja pats
galvenais notikums – Tallinas Nacionālās bibliotēkas apmeklējums. Nacionālās
bibliotēkas veidošana un tās kolekciju
vākšana sākās ar Valsts bibliotēkas nodibināšanu 1918.g. 21. decembrī, ko izdarīja
Igaunijas pagaidu valdība. 1935.g. izveidota Valsts bibliotēkas arhīvu kolekcija,
kas saņēma tiesiskus kopiju krājumus no
visiem drukātajiem materiāliem, kas publicēti Igaunijā. Tai pašā laikā tika sākta
sistemātiska igauņu izdevumu (t.sk. ārzemēs izdoto) un to izdevumu vākšana, kas
iepazīstina ar Igauniju un citām Baltijas
valstīm (igauņu autordarbu tulkojumi un
to igauņu darbu publikācijas, kas izdotas
ārzemēs citās valodās). 1953.g. Valsts
bibliotēka tika nosaukta pazīstamā sabiedriskā un pirmās atmodas darbinieka
un Kalevipoega autora Frīdriha Reinholda Kreicvalda (Friedrich Reinhold Kreutzwald) vārdā. 1953.g. bibliotēkā glabāto
vienību skaits bija sasniedzis 1 miljonu.
Kad pagājušā gadsimta 80. gadu beigās
Baltijas valstīs sākās nacionālā atmoda un
1991.g. 20. augustā tika atjaunota neatkarīgā Igaunijas Republika, bibliotēkas loma
mainījās. 1988.g. F. R. Kreicvalda Valsts
bibliotēka tika pārdēvēta par Igaunijas Nacionālo bibliotēku. Tās galvenais mērķis vākt, saglabāt un padarīt publiski pieejamus dokumentus, kas izdoti un publicēti
igauņu valodā (vienalga, kur tie izdoti) un
Igaunijā (vienalga, kādā valodā tie izdoti),
kā arī tos, kas attiecas uz Igauniju vai satur
informāciju par Igauniju.
Tallinas Nacionālā bibliotēka celta

pirms 20 gadiem. Šogad tajā notiks renovācija. Var diskutēt par celtnē izmantoto
materiālu – monolīto betonu un kaļķakmeni -, bet bibliotēkas arhitekts Raine Karps
ir viens no mīlētākajiem un vienlaikus
neieredzētākajiem arhitektiem Igaunijā.
Tagadējiem arhitektūras studentiem Karps
ir igauņu modernisma zīme, un pat tie, kuriem nepatīk viņa darbi, atzīst to nozīmību.
Karps saņēmis Kultuurikapital balvu, ko
pasniedz par mūža devumu Igaunijas kultūrā. Neviļus gribas salīdzināt mūsu Latvijas stikloto Gaismas pili ar Igaunijas betona cietoksni. Cilvēki un laiks izvērtēs, kas
saistošāks. Bet šobrīd, runājot par bibliotēku saturu, gan var teikt, ka Igaunijas pils
ir daudz modernāka un... vienkāršāka. Tajā
domāts par vienkāršiem lasītājiem. Ļoti
saprotami uzraksti pie grāmatu plauktiem.
Piemēram, mūzikas nodaļa sadalīta: Oboja, Klavieres, Klarnete u.c. Vēl piemērs:
ja cilvēks vēlas iepazīties ar Šveices literatūru, viņš dodas uz telpu, kur uz durvīm
ir uzrakstīts Šveice un uzkrāsots Šveices
karogs. Primitīvi. Saprotami. Cerams, ka
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pēc pusotra gada cilvēks spēs atrast sev vajadzīgo
tikpat vienkārši.
Nemanot pagāja 3 dienas, ko Latvijas
bibliotekāri veltīja Igaunijas un Somijas iepazīšanai. Protams, lielākās diskusijas mājupceļā saistījās ar apmeklētajām bibliotēkām - kas bija neredzēts, vērtīgs, ko vēlētos pārņemt un ieviest savās bibliotēkās.
Jāatzīst, ka Latvijai vēl garš ceļš ejams, lai
tuvotos Somijas bibliotēku līmenim. Bet
mēs ejam attīstības virzienā. To apliecina
arī mūsu valstī modernākās bibliotēkas Līvānos, Ventspilī. Pieredzes apmaiņas brauciens bija ļoti vērtīgs, jo daudzas idejas ir
pārņemamas un pielietojamas jau tagad
pašu bibliotēkās. Paldies Latvijas Nacionālajai bibliotēkai par šādu iespēju apmeklēt
kaimiņzemes, baudīt viņu kultūru, izjust
Eiropas bibliotēku elpu!
Hedviga Inese Podziņa,
Salacgrīvas bibliotēkas vadītāja
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Konkursa Salacgrīvas novada
sakoptākais īpašums 2012 nolikums
Izdots saskaņā ar likuma Par pašvaldībām
15. panta pirmās daļas 2. punktu, 41. panta pirmās
daļas 2. punktu
1. Konkursa organizētājs:
1.1. Salacgrīvas novada dome.
2. Konkursa mērķi:
2.1. veicināt sakoptas , labiekārtotas, videi draudzīgas dzīves un darba vides veidošanu Salacgrīvas
novadā,
2.2. sekmēt daiļdārzu veidošanu novadā,
2.3. attīstīt vēlmi sadarbībai, novada iepazīšanai un
tūrismam,
2.4. ar fotoizstādes un mājaslapas www.salacgriva.lv starpniecību popularizēt konkursa uzvarētāju
pieredzi un sasniegumus.
3. Konkursa dalībnieki:
3.1. konkursā piedalās - objektu piesaka un pieteikumu iesniedz - Salacgrīvas novada savrupmāju
un dārza māju, lauku sētu īpašnieki, uzņēmēji vai
jebkura cita persona, kura pieteikumu saskaņojusi
ar īpašnieku.
4. Konkursa nominācijas:
4.1. lauku sēta,
4.2. savrupmāja pilsētā vai ciemā,
4.3. uzņēmums vai sabiedrisks objekts,
4.4. speciālbalvu par interesantu ideju konkursa
vērtēšanas komisija var piešķirt pēc sava lēmuma,

piemēram, īpaša ugunskura vieta, skaisti noformēts
balkons, u.c..
5. Konkursa noteikumi:
5.1. konkurss tiek izsludināts, publicējot tā nolikumu izdevumā Salacgrīvas Novada Ziņas un mājaslapā www.salacgriva.lv,
5.2. pieteikumu par piedalīšanos līdz 31. jūlijam iesniedz Salacgrīvas novada domē pie sekretāres (t.
64071973) vai ainavu arhitektes (64071996), tajā
norādot īpašuma adresi un īpašnieka kontaktinformāciju - adresi un tālruņa numuru,
5.3. objektu vērtēšana notiek līdz 24. augustam,
5.4. ar naudas balvām katrā nominācijā apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus, piešķirot 1. vietai Ls 150,
2. - Ls 100, 3. - Ls 50 un speciālbalvai Ls 30,
5.5. ar goda plāksnēm katrā nominācijā apbalvo
pirmo vietu ieguvējus,
5.6. konkursa uzvarētāju apbalvošana notiek 18.
novembrim veltītajā svinīgajā pasākumā Salacgrīvas kultūras namā.
6. Konkursa vērtēšanas komisija:
6.1. komisijas sastāvu apstiprina dome,
6.2. vērtēšanas komisija ir tiesīga noteikt naudas
balvu sadalījumu pa nominācijām,
6.3. vērtēšanas komisijas vērtējumu fiksē protokolā.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

18. augustā

28. jūlijā plkst. 20

Liepupes pagasta svētki

Ziemeļlivonijas festivāls
Ainažos

Vella kalpi Liepupes pilskalnā

10.00 sporta spēles pilsētā (basketbols, volejbols)
tirgus
12.00 festivāla atklāšana
māsu Liepiņu un Igaunijas viesu koncerts
radošās darbnīcas bērniem
bazārs (andelēšanās)
15.00 pirmo reizi velomaratons-karnevāls –
konkurss par interesantāk noformēto velosipēdu
un braucēju no laukuma pretī Veides pilij
uz Balto sauli
Baltās saules palaunadzis –
tikko kūpinātu karstu zivju ēšana
jautrās sporta sacensības (biedrība Sprints A)
20.00 laukumā pretī Veides pilij grupas Labvēlīgais tips
koncerts. Pēc tam balle līdz rīta gaiļiem kopā ar
duetu Inga un Normunds, grupām Mednieki
(Bauska) un Avārijas brigāde (Ainaži)

Vakara mūzika Liepupes baznīcā
20. jūlijā plkst. 20
Koru klasiskās mūzikas koncerts
Piedalās:
Cēsu kultūras centra jauktais koris Vidzeme
(mākslinieciskā vadītāja un diriģente Olita Neimande),
Valmieras kultūras centra sieviešu koris Jumara
(diriģente Inga Zirne),
Lielsalacas ev. lut. baznīcas koris Dvēseles dziesma
(diriģente Arta Zunde),
Liepupes pagasta tautas nama jauktais koris Pernigele
(mākslinieciskā vadītāja un diriģente Arta Zunde).
Pēc koncerta baznīcas pagalmā
akustiskā džeza mūzika.
Muzicē Gunnar Geduschon Band.
Latvijas vīnu degustācija, kafejnīca.

Ieeja brīva!

29. jūlijā plkst. 16.15 Liepupes baznīcā

fotokonkursa «Es mīlu Liepupi»
noslēgums un izstādes atklāšana.
Muzicē Kristīna Trezune.

Lielsalacas
ev.lut. draudzes

kapusvētki

Salacgrīvā 28. jūlijā pl. 16
Kuiķulē 28. jūlijā pl. 14
Brīdagā 4. augustā pl. 12

Veikalā LILY
Salacgrīvā,
Bocmaņa laukumā

jauns pievedums!
Visi mīļi gaidīti!

Brīvdabas uzvedums ar dziesmām un dejām
liepupiešu gaumē
Režisore Inese Broka
Lomās: Aivars Ilgavīzis, Žanis Andže, Māris
Blūmenfelds, Lija Jokste, Māris Kalniņš,
Normunds Baumanis, Iveta Špūle, Vēsma
Keiša, Arta Zunde, Marika Skuja, Jānis
Trezuns, Arnis Skuja, Maiga Martinsone,
Endija Pavlovska, Guntis Sakārnis, Aleksandrs
Pavlovskis, Pēteris Eglītis, Līga Priede,
Valdis Joksts, Anete Bērza, Ieva Neimane,
Lilita Šreidere, Mārtiņš Kalniņš.

Zaļumballe
No 22.00 līdz 3.00 spēlē Jubilejas orķestris
No 3.00 līdz 6.00 diskotēka (Dj Popiņš)

Pasākums visai ģimenei
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SALACGRĪVAS VIDUSSKOLA

aicina atraktīvus, mācīties un
sportot gribošus jauniešus sākt mācības
Salacgrīvas vidusskolā 2012./2013. mācību gadā!
Mēs piedāvājam:
pamatskolas izglītības programmas;
programmas jauniešiem ar mācīšanās traucējumiem;
neklātienes apmācību (sākot ar 8. klasi līdz vidusskolas
atestāta ieguvei);
vispārizglītojošās vidējās izglītības programmas;
matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas
vidusskolā;
profesionālās pilnveides izglītības programmu
Uzņēmējdarbības pamati.
Nodrošinām:
naktsmītnes mūsdienīgā dienesta viesnīcā;
kvalitatīvu un lētu ēdināšanu skolas ēdnīcā (ar pašvaldības
dotāciju!);
gardas un lētas maltītes skolas kafejnīcā;
mācības augsti kvalificētu pedagogu vadībā;
perspektīvu izglītības ieguvi mūsdienīgās telpās;
plašāko interešu izglītības pulciņu piedāvājumu novadā;
daudzpusīgas iespējas sportā, mūzikā un mākslā.

NĀC UN PIESAKIES ARĪ TU!
Gaidām jūs mūsu skolas lietvedībā ar dokumentiem.
Detalizētāka informācija skolas mājaslapā www.salacskola.lv.
Meklē Salacgrīvas vidusskolas profilu draugiem.lv un pievienojies!

SALACGRĪVAS VIDUSSKOLA –
SKOLA TAVAI IZAUGSMEI!
18. jūlijā plkst.16 Ainažu kultūras namā

Ainažu pensionāru kluba Atbalss
15 gadu jubilejas sarīkojums
Kā bites ziedu putekšņos ir mūsu gadi,
Kas pielīst nu ar šīsvasaras medus kārēm…
Vien novēliet, lai tādi vēji šovasar mums pūš,
Kas visus negaisus un nedienas nes pāri!

Meklējot draugu

Informācija iedzīvotājiem

Salacgrīvā, pļaviņā aiz pilsētas ģerboņa
28. jūlijā no plkst. 11

Sākot ar 1. jūliju, fiziskām un juridiskām personām, kurām joprojām būs nenomaksāts parāds PA Salacgrīvas komunālie pakalpojumi
par ūdeni un kanalizāciju, veikt parāda atmaksu bezskaidras naudas
norēķinu veidā:
SIA «Salacgrīvas Ūdens»
Reģ. Nr. 54103072471
AS «Citadele banka» konts LV21PARX0013246430001
AS «SWEDBANK» konts LV63HABA0551033344088
vai skaidrā naudā SIA Salacgrīvas ūdens norādītajās skaidrās naudas
maksājumu pieņemšanas vietās.
Sākot ar 1. jūliju, fiziskām un juridiskām personām, kurām joprojām būs nenomaksāts parāds PA Salacgrīvas komunālie pakalpojumi
par apkures, īres un citiem maksājumiem, veikt parāda atmaksu
bezskaidras naudas norēķinu veidā:
Salacgrīvas novada dome
Reģ. Nr. 90000059796
AS «Citadele banka» konts LV23PARX0002740090014
vai ar maksājumu kartēm, vai skaidrā naudā Liepupes pagasta pārvaldē un Ainažu pilsētas pārvaldē.

koncertēs kristīgā grupa SLIEKŠŅI UN GRIESTI
Cēsu draudzes Sadraudzība mūziķi
Artūrs Strautiņš (STRAUTS) Parīzes Dievmātes katedrāle
RADOŠĀS DARBNĪCAS
mezglu stacija
ganu stāsts
kartiņa draugam
novēlējums draugam
Īpašais Draugs
Vizināšanās ar zirgiem
Uzzināsiet, kas ir pusaudžu Ceļa meklētāju kustība
Latvijā un pasaulē
Darbosies grāmatu galds
14.30 pusdienas Bebrīšos
17.00 kristības jūrā
18.30 vakariņas jūras krastā (ar groziņiem)
21.00 vakara noslēgums pie ugunskura Bebrīšos
VISI LAIPNI GAIDĪTI JAU 27. JŪLIJA VAKARĀ
TELŠU PILSĒTIŅĀ Bebrīšos

(līdzi ņemt teltis un traukus pusdienām. Arī labu garastāvokli)

CIENĪJAMIE SALACGRĪVAS NOVADA
IEDZĪVOTĀJI UN CIEMIŅI!
Jau trešo mēnesi Salacgrīvā darbojas divi SIA LĪVIMA veikali.

Veikals LĪVIMA Ostas ielā 1
kanceleja, saimniecības preces, parfimērija, rotaļlietas u.c.
u Atlaides pensionāriem un ģimenēm ar bērniem līdz 15 gadu vecumam.

Veikals LĪVIMA PLUS Viļņu ielā 1
sadzīves tehnika, elektropreces, sporta un tūrisma preces
u Lūdzam sekot akcijām veikalā LĪVIMA PLUS un
iegādāties preces par pazeminātām cenām!
u Piedāvājam iegādāties preces līzingā par jums izdevīgākajiem
noteikumiem.
u Piegādājam mājās lielgabarīta preces.

Visi laipni gaidīti mūsu veikalos!
Dace, Una, Edgars

Par SIA Salacgrīvas ūdens sniegtajiem pakalpojumiem iespējams
norēķināties:
maksājot skaidrā naudā
Salacgrīvā - SIA Salacgrīvas ūdens biroja telpās Rīgas ielā 2,
tel. 64017575, katru darbdienu 8.00 - 13.00, 14.00 - 17.00;
Ainažos - Ainažu pārvaldes ēkā Parka 16, tel. 26418790,
katru pirmdienu 14.00 - 18.00;
Tūjā - Tūjas bibliotēkas telpās Liedaga ielā 8-13, tel. 28247510,
pirmdienās, otrdienās, piektdienās 8.00 - 12.30, 13.00 - 18.00,
sestdienās 8.00 - 15.00;
Liepupē - Ābeļziedos ceturtdienās 8.00 - 12.00;
Liepupē - Liepupes bibliotēkā, tel. 28247510,
ceturtdienās 8.00 - 12.30 no 15. jūlija;
maksājot ar pārskaitījumu
SIA Salacgrīvas ūdens
Vienotais reģistrācijas Nr. 54103072471
AS «Citadele banka» konts LV21PARX0013246430001
AS «SWEDBANK» konts LV63HABA0551033344088
Juridiskā adrese: Ganību iela 4a, Salacgrīva , Salacgrīvas nov.
Biroja adrese: Rīgas iela 2, Salacgrīva,
Salacgrīvas nov., LV 4033
Tel: 64071575; fakss 64071574
e-pasts salacgrivas.udens@salacgriva.lv
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Jubilāriem
Pavasaris jautri sēja
Dārgu sēklu cerībai,
Vasara to izauklēja,
Rudens kopa svētībai.

Dzimtsarakstu
nodaļas ziņas
Maijā dzimis:
Arvis Pālēns-Princis
Jūnijā dzimuši:
Karolīna Kauliņa
Gustavs Ķūrēns
Nikola Reča
Rasels Bušmanis
Arta Gabriela Dārziņa

Aicinājums
Cienījamie Salacgrīvas un pagasta iedzīvotāji! Vēršos pie jums ar lielu lūgumu. Salacgrīvas pilsētas kapu teritorija ir
4 ha platībā ar 6 dedzināmām kaudzēm,
kas sakrājas no jūsu iznestajiem kapu atkritumiem. Šo platību šogad man jāuztur
kārtībā un tīrībā vienai bez palīgiem. Pie
kaudzēm atrodas atkritumu mucas, kur ievietot izbērtos maisiņus un sveču tukšos
traukus. Lūdzu, dariet to, bet nemetiet visu

2012. gada 13. jūlijs

Vēlam būt kā
vasarai – siltai un
saulainai, izauklēt
pavasarī sēto
sēklu līdz bagātai
rudens ražai!
Aizsaulē aizgājuši:
Brigita Rasuma (1945)
Cilnija Ozola (1938)
Veronika Mūrniece (1915)
Viktors Jakovļevs (1951)
Jānis Lēgenbergs (1927)
Ivars Puriņš (1942)
Fevronija Mennika (1926)
Jurijs Krivovs (1967)
Fenija Zēģele (1938)
Dzintra Kronberga (1947)
Miervaldis Zaļaiskalns (1938)
Josifs Kisļaks (1950)
Ērika Ziņģe (1940)
turpat zemē un mucās - smilšu maisus.
Nozāģētos zarus un krūmus jānes augstāk
aiz kaudzēm.
Īpaši uzrunāju iedzīvotājus, kuri sistemātiski ved savus mājas atkritumus uz šīm
kaudzēm un kapu konteineru. Man nav jālasa jūsu tukšās pudeles, alus bundžas, lupatas, katli, izlietotie pamperi un izzāģētie
krūmi no jūsu dārza. Cieniet, lūdzu, mani,
un es cienīšu jūs!
Anita Dzirnupe,
kapu pārzine (kalps)

Piebalga aicina...
tikpat glītas, ar izdomu sakoptas māju apkārtnes, taču pietrūkst uzdrīkstēšanās tās
rādīt citiem.
Vakarpusē ieradāmies Raunā. Bija sarunāta tikšanās ar bioloģiskās saimniecības
Jaunieviņas īpašnieci Inetu, kura apsolīja
parādīt savvaļas zirgus. Tas tik bija klejojums pa 40 ha lielajām pļavām, bet bez
rezultāta - pelēkie pļavu iemītnieki tā arī
mums neparādījās... Atlika samierināties
ar redzētajiem gaļas liellopiem (to milzīgie ragi iedvesa šausmas visiem), uzkost
saimniecībā gatavotās cidoniju sukādes un
doties tālāk.
Ja jau bijām šinī pusē, tad nevarējām
neapskatīt Raunas Staburagu. Nopriecājāmies par skaisto skatu, nomazgājām pa
palieņu pļavām sabristās kājas, tapa kopbilde atmiņai par jauki pavadīto dienu un
atvadījāmies no Raunas.
Paldies Salacgrīvas novada domei par
finansējumu, šoferītim Jānim par pieturas
punktu meklējumiem (jo ceļa norāžu diemžēl trūkst arī Piebalgā) un visiem, kas bija
kopā ar mani šajā braucienā.
Indra Kauliņa,
Lauvu tautas nama
kultūras darba organizatore

Par kārtību atpūtas sezonas laikā
Gatavojoties atpūtas sezonai, kāpu sargāšanas nolūkos esam atjauninājuši informatīvās zīmes ar zaļu ozola lapas attēlu un ar sarkanu svītru pārsvītrotu vieglo automašīnu.
Ceļos, kas ved uz kāpām, esam uzstādījuši zīmes pietiekami lielā augstumā, lai bez
papildu izdomas tās nebūtu iespējams demontēt. Uzskatām, ka tās var saprast gan pašmājnieki, gan ārzemnieki, - kāpu aizsargjosla, kurā iebraukt aizliegts!
Esam veikuši atkārtotu instruktāžu domes pilnvarniekiem, kuri brīvprātīgi uzņēmušies kāpu sargāšanu. Novada domei noslēgts līgums ar apsardzes firmu Rīga par saistošo noteikumu kontroli novada teritorijā. Arī novada domes saistošajos noteikumos Par
sabiedrisko kārtību Salacgrīvas novadā ir 5. punkts, kas paredz: par transportlīdzekļa
pārvietošanos un (vai) novietošanu zaļajā zonā (zālienā, apstādījumos) izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 5 līdz 50 latiem.
Gadījumā, ja iedzīvotāji novēro kāpu izbraukātājus, lūgums zvanīt pilnvarniekiem!
Pilnvaroto personu kontakttālruņi:
Jānis Lipsbergs (Salacgrīvas pagasts, Salacgrīva); 26158582
Jānis Apiņš (Ainažu pagasts, Ainaži); 29789017
Kaspars Kreišmanis (Liepupes pagasts, Liepupe); 29298184
Kaspars Bite (Liepupes pagasts, Liepupe); 29225554
Jānis Klēviņš (Salacgrīvas pagasts, Salacgrīva ); 29237721
Aldis Freimanis (Salacgrīvas pagasts, Salacgrīva). 26551384
Aldis Freimanis,
Salacgrīvas novada domes Administratīvās komisijas priekšsēdētājs
Redaktore Ilga Tiesnese.
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, LV-4033, tālr. 64071987, 26545574,
e-pasts: ilga.tiesnese@salacgriva.lv
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Jūnija pēdējā dienā mazie un lielie lauvieši posās ilgāku laiku lolotā ekskursijā uz
Piebalgu. Vispirms apmeklējām Dzērbenes
muižu, no kuras torņa pavērās brīnišķīgs
skats uz tuvāku un tālāku apkaimi. Uzmanīgi ieklausījāmies gides Dainas stāstā par
Dzērbeni, muižu un tās spoku. Tad apskatījām krāšņi ziedošās Vecpiebalgas ūdensrozes un Vecpiebalgas baznīcu. Secinājums
pēc tās apmeklējuma bija vienbalsīgs - šī
celtne ar savu vienkāršību izstaro īpašu
auru un liek pirms tās brīdi apstāties.
Pa maziem, līkumotiem lauku ceļiem
aizbraucām uz Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja filiāli Vēveri. Staigājot pa pļavā iemītajām taciņām un skatot senās ēkas, likās,
ka laiks ir atkāpies un mēs, pieaugušie,
esam atgriezušies savā bērnībā. Bet mazajiem viss likās neredzēts un nepierasts ar
domīgi izteiktu jautājumu: - Nu kā tā varēja dzīvot? Pēc tam klausījāmies Emīla
Dārziņa dzīvesstāstu un viņa slaveno Melanholisko valsi muzejā Jāņaskola.
Tā kā piebaldzēni šogad uzņem puķu
draugus no visas Latvijas, bijām izvēlējušies apmeklēt vienu no sētām, kas iesaistās
šajā kustībā, - Jaunkūģus. Mums patika,
bet bija viela pārdomām - mūspusē arī ir

Saule pie debesīm, dzidrais gaiss, ūdeņu spoguļi un
zemes plašais vaigs - kādu slavas dziesmu lai jums dziedu?
Rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam - 135
Ja kāds kaut ko ļoti grib, tad visa pasaule slepus sadodas rokās,
lai tam palīdzētu. Brazīliešu rakstniekam Paulu Koelju - 65
Salacgrīvas novada izglītības iestāžu vēsture 1710. - 2010.
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Pilskalni un ne tikai mūsu pusē jeb Ieskats arheoloģijas
pieminekļos mūsu pusē
Starptautiskā kreiļu diena. Pēcpusdiena bērniem Radoši
un interesanti, bet mazliet citādi...
Krājuma izstāde Jānim Jaunsudrabiņam - 135

17. augustā Duntē 1. Mūsdienu
akustisko vokāli instrumentālo grupu
festivāls-konkurss Sudraba kaija
Dalībai aicināti pieteikties dažādu žanru muzikanti, kuri vēlas un prot muzicēt
akustiski.
Nolikums un pieteikuma anketa dalībniekiem - www.salacgriva.lv
Zaļajā novadā zaļa domāšana arī mūzikā!
Festivālu-konkursu rīko Salacgrīvas
novada pašvaldība un Liepupes pagasta
tautas nams
Festivāls tiek rīkots ar mērķi apzināt
un popularizēt mūsdienu akustiskās vokāli instrumentālās grupas, veicināt šā
muzicēšanas stila tālāku attīstību un rosināt sabiedrības interesi un veicināt tās
līdzdalību akustiskās muzicēšanas popularizēšanā.
Festivāla konkursā piedalās dažādu
žanru mūzikas grupas, kuru sastāvā ir ne
mazāk kā trīs dalībnieki un priekšnesumā
tiek izmantoti akustiskie mūzikas instrumenti. Konkursa objektīvai vērtēšanai
festivāla rīkotāji izveido konkursa žūriju,
kuras sastāvā iekļauj ekspertus - Latvijā

pazīstamus mūziķus un kultūras darbiniekus, kā arī Salacgrīvas novada pašvaldības pārstāvi. Trīs labākie konkursanti tiek
izvirzīti superfinālam Grand Prix balvas
iegūšanai. Superfināla vērtējumā tiek izmantota tā pati punktu sistēma. Iepriekšējie rezultāti netiek ņemti vērā.
Festivāla konkursa dalībnieki saņem
I, II un III pakāpes diplomus.
Naudas prēmijas tiek sadalītas šādi:
350 eiro Grand Prix ieguvējam, 250 eiro
– superfinālistam, 2. vietas ieguvējam,
150 eiro superfinālistam, 3. vietas ieguvējam. Paredzētas speciālās balvas labākajam oriģināldziesmas izpildījumam un
balvas atsevišķiem izpildītājiem.
Ar pilnu konkursa nolikumu un pieteikuma anketu var iepazīties Salacgrīvas
novada mājaslapā www.salacgriva.lv.
Andris Zunde,
Salacgrīvas novada Liepupes pagasta
tautas nama vadītājs,
e-pasts andris.zunde@salacgriva.lv,
tālrunis 26526554
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