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	 Augusta	 otrajā	 sestdienā,	 kad	 beidzot	
atnākusi	vasara,	Salacgrīva	 svinēja	 savus	
divpadsmitos	 pilsētas	 svētkus.	 Šogad	 to	
devīze	 Pieradini prieku pilsētā.	 Jau	 no	
paša	rīta	pilsētā	skanēja	mūzika,	jo	zibak-
cijā	 Pamosties priecīgs	 pilsētu	 svētkiem	
modināja	 automašīnas	 piekabē	 braucošie	
pūtēju	 ansambļa	 All Remember	 vīri.	 Ne	
vienu	vien	 salacgrīvieti	 tas	mudināja	do-
ties	ielās	un	piedalīties	svētku	norisēs.	
	 Rīta	cēliena	svētku	programma	rosināja	
gan	 sportiskām	 aktivitātēm,	 gan	mākslas	
baudīšanai.	No	Tūrisma	informācijas	cen-
tra	atrašanas	prieku	pilsētā	un	tās	apkārtnē	
devās	meklēt	velofotoorientēšanās	sacen-
sību	 dalībnieki	 -	 21	 komanda.	 Savukārt	
Salacgrīvas	bibliotēkā	pulcējās	 interesen-
ti,	 lai	piedalītos	Intas	Lī	 izstādes	atklāša-
nā	 un	 skatītu	 viņas	 vaļasprieku	 -	 skrap-
bukinga	 tehnikā	 veidotās	 glezniņas.	 Ar	
šo	pilsētas	svētku	programmai	maiss	bija	
vaļā	-	pļaviņā	pie	ģerboņa	darbojās	rado-
šās	darbnīcas	Prieks ir lipīgs	un	biedrības	
Marmots	 atrakcijas.	Ar	 lielu	 interesi	 lieli	
un	mazi	skatījās	suņu	sporta	veida	adžiliti	
paraugdemonstrējumus.	
	 Dienasvidū,	 kad	 saule	 sildīja	 visvai-
rāk,	 pludmalē	 jau	 otro	 gadu	 notika	 bas-
ketbola	 sacensības	Prieks ūdenī.	Te	 -	pie	 
ūdens	-	tiešām	bija	īstā	vieta	un	īstais	laiks,	
lai	skatītos	aizrautīgas	un	interesantas	spē-
les	un	veldzētos	jūrā.	
	 Laukumā	 pie	 ģerboņa	 mazos	 priecēja	
leļļu	 teātra	 izrāde	 Vinnijs Pūks un viņa 
draugi,	pēc	tam	dziedāja	popgrupa	Adati-
ņas	un	sieviešu	vokālais	ansamblis	Dzie-
dātprieks.	 Kopā	 ar	 flamenko	 deju	 klubu	
Duende	 un	 dejotāju	 Natalia	 Meirino	 no	
Spānijas	varēja	izbaudīt	spāņu	ritmus.	Pil-
sētas	muzejā	atklāja	izstādi	Latvijas bērnu 
mākslinieciskās fantāzijas akadēmijai 50.	
	 Upes	 otrā	 krastā,	 pļaviņā	 pie	 Jahtu	
ostas	 pulcējās	 tie,	 kuriem	patīk	 spēks,	 jo	
tur	 notika	 šogad	 vienīgās	 Skotu	 kalniešu	
spēles	 Latvijā.	 Astoņi	 mūsu	 valsts	 spē-
kavīri	 -	 Oskars	 Brugemanis,	Andris	 Lei-
šavnieks,	Mārtiņš	Broks,	Mārtiņš	Orskis,	
Mikus	Ozols,	Edgars	Gailis,	Mareks	Leitis	
un	Raivis	Mundiciems	 -,	 tērpušies	 skotu	
svārkos	 jeb	 kiltos,	 sacentās	 sešos	 spēka	
vingrinājumos.	Šīs	spraigās	un	 interesan-
tās	spēles	ritēja	četras	stundas,	to	laikā	tika	
uzstādīti	jauni	Latvijas	rekordi	piecās	dis-
ciplīnās.
	 Lai	 gan	Pieradini prieku pilsētā	 laikā	
prognoze	lietu	nesolīja,	karstā	un	saulainā	
pēcpusdiena	ik	pa	brīdim	atnesa	pa	kādai	
lietus	lāsei.	Tuvāk	vakaram	un	svētku	sva-
rīgākajam	notikumam	mākoņi	arvien	vai-
rāk	savilkās	pār	pilsētu	un	 lietus	pieauga	
spēkā.	 Spītējot	 tam	 un	 apliecinot	 svētku	
sajūtu,	 jau	 pirms	 pussešiem	 priecīgam	
pār-gājienam	 šoreiz	 pie	 pieminekļa	 jūrā	
bojāgājušajiem	pulcējās	pilsētas	uzņēmu-
mu	 un	 iestāžu	 darbinieki.	 Gājiena	 marš-
ruts	šogad	mainīts,	jo	nupat	sākts	remontēt	
tiltu	pār	Salacu.
	 Bocmaņa	laukumā	gājiena	dalībniekus	
sagaidīja	 kultūras	 nama	 vadītāja	 Pārsla	
Dzērve,	veltot	katram	īpašus	vārdus.	Gā-
jiens	gan	nebija	tik	kupls	kā	pērn,	bet	ne-
iztrūkstoši	tajā	piedalījās	SIA	Kubikmetrs,	
AS	Brīvais vilnis,	Salacgrīvas	vidusskola	
un	Vēverīšu	dejotāji,	novada	mūzikas	sko-
la,	 pirmsskolas	 izglītības	 iestāde	Vilnītis,	
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SIA	Acteks,	SIA	Īveja,	veikali	Maxima	un	
Līvima,	atpūtas	komplekss	Kapteiņu osta,	
biedrība	Smiltis pa gaisu,	novada	ģimeņu	
biedrība,	Mežābele	 un	 fotobiedrība,	 deju	
kolektīvi	 Saiva	 un	 Randa,	 teātra	 studija	
Visa veida versijas,	 pūtēju	 orķestris	 En-
kurs,	jaunatnes	iniciatīvu	centrs	Bāka,	pil-
sētas	bibliotēka,	novada	dome.	Pirmo	reizi	
šogad	 gājienā	 piedalījās	 Salacgrīvas	 vei-
kala	top!	kolektīvs,	bet	gājienu	ar	motoru	
rūkoņu	noslēdza	biedrība	Superaktīvs.	
	 Svētku	 dalībniekus	 un	 viesus	 uzrunā-
ja	 novada	 domes	 priekšsēdētājs	 Dagnis	
Straubergs:	- Šajos pilsētas svētkos nācās 
mainīt gājiena maršrutu, jo notiek tilta 
remonts. Vieni teic, ka tilta remonts mums 
izjauca svētkus, savukārt citi apgalvo, ka 
Salacgrīvā beidzot remontē tiltu un tie arī 
ir svētki!
	 Pirms	uz	skatuves	kāpa	koncerta	Savē-
jie sapratīs	mākslinieki	-	Normunds	Jaku-
šonoks	un	Rīgas	Zelta koris,	balvas	un	ap-
sveikumus	 saņēma	 velofotoorientēšanās	
sacensību	 uzvarētāji.	Vīriešu	 konkurencē	
jau	trešo	gadu	uzvarēja	komanda	Kuprva-
ļi	-	Jānis	Brunzets	un	Rimants	Jirgensons,	
sieviešu	 konkurencē	 -	 komanda	 Bitītes 
Maijas	 -	 Zane	Holma	 un	 Paula	Kalniņa.	
Vissīvākā	cīņa	šogad	bija	jaukto	komandu	
sacensībās	 -	 te	 1.	 vieta	 komandai	Melnā 
pērle	 -	Dainai	Paeglei	un	Ričardam	Jerā-
nam.	 Ģimeņu	 komandu	 sacensībā	 uzva-
rēja	Artis	un	Arvīds	Logini	-	komanda	Es 
nezinu.	Oriģinālākais	noformējums	šogad	
bija	komandai,	kurā	startēja	Inguna	Levša	
un	Māris	Popovs.	Šo	sacensību	uzvarētā-
ji	 saņēma	 novada	 domes	 un	 Salacgrīvas	
tirdzniecības	uzņēmuma	sarūpētās	dāvani-
ņas.
	 Spēcīgās	 lietusgāzes	 tikai	nedaudz	pa-
retināja	koncerta	Savējie	sapratīs	klausītā-
ju	un	dejotāju	rindas,	kas	atkal	bija	pilnas,	
lietum	pierimstot.	Kopā	ar	grupām	Dakota 
un	911	svētkus	varēja	izdejot	līdz	pat	rīta	
agrumam.

Ilga Tiesnese

Pilsētas svētku gājienā kupli pārstāvēta AS Brīvais vilnis
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	 Nopietnākie	 un	 lielākie	 projekti,	 ko	
šobrīd	 īstenojam	 novadā,	 ir	 ūdenssaim-
niecības	projekts	pašvaldības	apdzīvotajās	
vietās	 -	 Svētciemā,	Vecsalacā	 un	Korģe-	 
nē	-	un	ceļu	ielu	un	tiltu	sakārtošana.	
	 Pietiekami	 liels	darbs	 ieguldīts,	 lai	 sa-
kārtotu	 ceļa	 posmus	Ainaži	 -	 Salacgrīva	
un	 Salacgrīva	 -	 Svētciems.	 Šobrīd	 ceļa	
remonts	 mums	 ir	 apgrūtinājums,	 bet	 tas	
jāpārvar,	un	pavisam	drīz	ceļi	būs	kvalita-
tīvi.	Tas	būs	ieguvums	mums	visiem.	
	 Nupat,	pēc	vienošanās	ar	Satiksmes	mi-
nistriju	un	valsts	finansējuma	saņemšanas	
ir	sākts	tilta	pār	Salacu	remonts.	Tā	izmak-
sas	 ir	nepilni	114	 tūkstoši	eiro	 (valsts	un	
pašvaldības	 finansējums).	 Remontdarbu	
laikā	 tiks	 sakārtotas	 šuves,	 nomainītas	
atsevišķas	 balstu	 nesošās	 konstrukcijas,	
nomainīti	 un	 ārpus	 gājēju	 celiņa	 izcelti	
apgaismes	stabi,	 lai	paplašinātu	vietu	ve-
losipēdistiem	un	gājējiem.	Remonta	beigu	
termiņš	-	28.	septembris.	Jauna	 tilta	celt-
niecība	 plānota	 2020.	 gadā,	 kad	 notiks	
pašvaldības	 ceļa	 no	 katoļu	 baznīcas	 līdz	
Zvejnieku	parkam	remonts.	
	 Šogad	sāksies	maģistrālās	-	Valmieras	-	 
ielas	 remonts.	 Tās	 rekonstrukcijas	 laikā	
paredzēts	atjaunot	 ielas	 segumu,	atjaunot	
apgaismojumu	un	ierīkot	ietvi.	
	 Nākamajā	gadā	 līdz	Kuivižu	veikalam	
izbūvēs	veloceliņu,	pašlaik	 top	 tā	 tehnis-
kais	projekts.
	 Esam	iecerējuši	veikt	Rīgas	ielas	turp-
māku	 rekonstrukciju,	 gaidām	 speciālistu	
atzinumu,	aprēķinus,	cik	maksā	tās	noklā-
šana	ar	bruģi	un	cik	-	ar	mastiku	un	šķem-
bām.	
	 Ceļu	 un	 ielu	 remontdarbi	 notiek	 arī	
ūdenssaimniecības	 projektu	 īstenošanas	
vietās.	Skatāmies,	lai	pēc	projekta	tās	pa-
liktu	 sakārtotas	 -	uzliets	 jauns	asfalts	vai	
jaunas	 ietves.	 Svētciemā	 asfaltēs	 Rīgas	
ielu	 un	 ierīkos	 apgaismojumu,	 noasfaltēs	
arī	Mazā	Dārza	ielu	tur,	kur	bija	vecais	as-
falts.	Ainažos	ūdenssaimniecības	projekti	

ir	 pabeigti,	 darbi	 pieņemti,	 no	 jauna	 no-
asfaltētas	 divas	 ielas,	 pašvaldība	 piešķīra	
15	000	eiro,	lai	risinātu	notekūdeņu	jautā-
jumu	daudzdzīvokļu	mājās.
	 Korģenē,	Svētciemā	un	Vecsalacā	šajā	
vasarā	 notiek	 ūdenssaimniecības	 projek-
tu	 darbi.	 Šie	 projekti	 prasa	 daudz	 laika	
un	 darba	 un	 ir	 ļoti	 komplicēti.	 Plānojam	
nākamajā	 gadā	 sākt	 ūdenssaimniecības	
projekta	3.	kārtu	Salacgrīvā.	Tajā	jāturpi-
na	Salacas	 kreisā	 krasta	 dzīvojamo	māju	
kvartāla	 (sākot	 ar	 Brenguļmeža	 ielu	 uz	
augšu	 gar	 upi)	 apgāde	 ar	 komunikāci-
jām.	 Ir	 svarīgi	aprīkot	 šīs	vietas	ar	ūdeni	
un	kanalizāciju,	 jo	 tas	uzlabos	 iedzīvotā-
ju	sadzīves	un	vides	apstākļus.	Līdzīgi	 ir	
Mērniekos,	kur	šogad,	 lai	cilvēkiem	būtu	
kvalitatīvāks	 ūdens,	 uzstādīsim	ūdens	 at-
dzelžošanas	iekārtu.	
	 Nupat	 beigušies	 Salacgrīvas	 ostas	 pa-
dziļināšanas	darbi.	Šobrīd	notiek	ietekmes	
uz	vidi	novērtējums	par	ostas	paplašināša-
nu	uz	jūras	pusi,	palielinot	ostas	teritoriju	
par	vairākiem	hektāriem.	Tas	ostas	radītos	
trokšņus	 un	 traucējumus	 novirzītu	 jūras	
virzienā.	Tas	gan	ir	ilgtermiņa	projekts.	
	 Ļoti	nopietni	strādāsim	pie	Eiropas	Sa-
vienības	 projekta	 par	 Salacas	 labā	 krasta	
zvejas	 piestātņu	 atjaunošanu	 un	 pārbūvi.	
Ar	Eiropas	Zivsaimniecības	fonda	atbalstu	
šim	projektam	varam	 iegūt	 līdzfinansēju-
mu	līdz	2	miljoniem	eiro.	Ir	veikta	kritis-
kā	 stāvoklī	 esošās	piestātnes	apsekošana.	
Realizējot	projektu,	plānojam	atjaunot	ne	
tikai	 piestātni,	 bet	 arī	 sakārtot	 apkārtējo	
infrastruktūru.	Būs	skaists	skats	arī	pilsē-
tā!	
	 Aktuāls	ir	jautājums	par	eiroveloceliņu	
EV	13	mūsu	pašvaldības	teritorijā.	Dome	
pieņēmusi	 lēmumu	 par	 1	 km	 servitūta	
atjaunošanu	 uz	 Liepupes	 un	 Salacgrīvas	
pagasta	robežas,	kas	kādreiz	bija,	bet	pri-
vatizācijas	 laikos	 kaut	 kur	 pazudis.	 Tas	
nepieciešams,	 lai	 varētu	 turpināt	 EV	 13	
attīstību.	

	 Esam	izsludinājuši	konkursu	par	tirgus	
apsaimniekošanu.	 Diemžēl	 šobrīd	 tirgus	
apsaimniekotājs	finansiāli	nespēj	saimnie-
ciski	darboties	un	ir	atteicies	no	turpmākā	
darba.	Šajā	reizē	piedāvāsim	jaunu	iespēju	
-	 tirgus	 apsaimniekotājs	 organizēs	 tirgus	
darbību	dažādos	svētkos	arī	Jahtu	un	Boc-
maņa	 laukumos.	 Esam	 palaiduši	 zemāku	
sākumcenu,	 samazinājuši	 birokrātiskās	
prasības.	 Cerēsim,	 ka	 nākamais	 apsaim-
niekotājs	būs	veiksmīgāks	un	strādās	tirgū	
ilgāku	laiku.	
	 Pirms	 jaunā	 mācību	 gada	 novada	 iz-
glītības	un	pirmsskolas	izglītības	iestādēs	
tiek	 sakārtotas	 ugunsdrošības	 sistēmas.	
Pašvaldība	 atvēlējusi	 līdzekļus	 šiem	 dar-
biem,	 jo	 prasības	 no	 valsts	 puses	 ir	 ļoti	
stingras.	
	 Tuvākajās	 dienās	 būs	 pabeigta	 jumta	
siltināšana	un	ūdensvada	un	kanalizācijas	
ierīkošana	Lauvu	tautas	namā.
	 Šis	gads	nesis	daudz	labu	jaunumu	vai-
rākām	pašvaldības	 iestādēm	 -	 pašvaldība	
piešķīrusi	 finansējumu	 jaunām	 mēbelēm	
un	 datoriem	Liepupes	 vidusskolā,	 Salac-
grīvas	 vidusskolas	 dienesta	 viesnīcai	 būs	
jaunas	 mēbeles	 un	 matrači,	 Jaunatnes	
iniciatīvu	 centrā	 sakārtos	 lietusūdeņu	 un	
kanalizācijas	 sistēmu,	 Korģenes	 ciemā	
iekārtos	 stāvlaukumu	 un	 apgaismojumu,	
jaunas	mēbeles	būs	arī	bibliotēkās,	mūsu	
airētāji	saņems	trīs	jaunas	laivas.
	 Jūlijā	 un	 augustā	 Liepupes	 pilskalnā	
notiek	sākotnējie	arheoloģiskie	darbi	-	iz-
rakumi.	Tos	veic,	 lai	novērtētu	šī	pilskal-
na	 vēsturisko	 vērtību.	Neviens	 pagaidām	
nevar	atbildēt,	cik	īsti	vērtīgs	ir	Liepupes	
pilskalns.	Cerams,	 ka	 šie	 izrakumi	viesīs	
skaidrību.	
	 Beidzot	 pieņemta	 novada	 attīstības	
programma	 un	 stratēģija,	 kuras	 izstrādei	
tika	veltīts	ļoti	nopietns	darbs.	
	 Šogad	 pirmo	 reizi	 esam	 palielinājuši	
sociālos	 pabalstus	mazturīgajiem	 pensio-
nāriem,	kuri	nesaņem	atbalstu	no	valsts.	

	 Esam	 veikuši	 novada	 bibliotēku	 reor-
ganizāciju.	Būs	viena	-	centrālā	bibliotēka	
ar	filiālēm	jau	esošajās	bibliotēkās.	Reor-
ganizācija	uzlabos	bibliotēku	koordināciju	
un	 sadarbību.	 Reorganizācijas	 rezultātā	
neviens	 pakalpojuma	 veids	 nekur	 netiek	
samazināts.	Bibliotēkas	ar	pilnu	pakalpo-
jumu	klāstu	paliek	visās	apdzīvotājās	vie-
tās,	kur	tās	bija	līdz	šim.	
	 Darbu	sākusi	ainavu	arhitekte	Līga	Ap-
sīte,	kuras	pārziņā	ir	vides	labiekārtojuma	
jautājumi	 un	 svētku	 noformējumi.	 Liela	
uzmanība	 nākamajā	 gadā	 tiks	 veltīta	 da-
žādiem	vides	objektiem	-	sakārtotiem	ielu	
stūrīšiem,	 uzbrauktuvēm,	 lai	māmiņas	 ar	
mazuļiem	un	velobraucēji	 tiek	visur.	Nā-
kamajā	 gadā	 plānojam	 promenādē	 atklāt	
slavas	 aleju	 ar	 Salacgrīvu	 apmeklējušo	
slaveno	mākslinieku	roku	nospiedumu	at-
lējumiem.	
	 Septembra	 domes	 sēdē	 apstiprināsim	
jaunu	Salacgrīvas	Jahtu	laukuma	labiekār-
tojuma	nolikumu.	Izsludināsim	konkursu.	
Cerams,	ka	nākamajā	gadā	varēsim	to	sa-
kārtot.	
	 Nākamā	 gada	 pilsētas	 svētkos	 plāno-
jam	 krastu	 maču	 basketbolā.	 Tas	 varētu	
kļūt	par	labu	tradīciju	nākotnē.	Uzvarētājs	
iegūtu	basketbola	bumbu	no	akmens,	kas	
atrastos	tajā	krastā,	kura	komanda	konkrē-
tajā	gadā	uzvarējusi.	
 Rail Baltica	 projekts	 šobrīd	vairāk	 in-
teresē	 tos,	 kurus	 plānotais	 dzelzceļš	 skar	
tieši.	Ietekmes	uz	vidi	izpētei	nodoti	vari-
anti,	tie	ir	apstiprināti,	līdz	rudenim	notiks	
to	izvērtēšana,	rudenī	šie	plāni	nonāks	ap-
spriešanā	pašvaldībā.	Nākamā	gada	janvā-
rī	vai	februārī	domei	būs	jāpieņem	galīgais	
dzelzceļa	 līnijas	novietojuma	variants.	 Ja	
dome	to	nepieņems,	to	izdarīs	ar	speciālu	
Ministru	 kabineta	 rīkojumu.	 Domei	 būs	
pietiekami	 liels	svars	šī	 lēmuma	pieņem-
šanā,	bet,	iespējams,	ne	galavārds.	Šobrīd	
rit	izpētes	stadija,	par	labumiem	un	zaudē-
jumiem	būs	zināms	nākamā	gada	sākumā.	

Novada domes priekšsēdētājs 
Dagnis Straubergs par novadā svarīgāko

	 Man	 ļoti	 žēl	 par	 notikušo	 Latvijas	
Skolēnu	XI	Dziesmu	un	deju	svētkos	un	
es	saprotu	jūsu	vēstulē	pausto	sarūgtinā-
jumu.	Kā	izglītības	un	zinātnes	ministre	
un	 tāpēc	 arī	 svētku	 rīcības	 komitejas	
vadītāja	 es	 uzņēmos	 politisku	 atbildību	
par	XI	Latvijas	Skolēnu	dziesmu	un	deju	
svētku	noslēguma	koncerta	ģenerālmēģi-
nājumā	 Mežaparkā	 radušos	 ārkārtas	 si-
tuāciju	un	tam	sekojošajiem	nolikumiem.	
Es	atvainojos	visiem,	kuriem	organizato-
ru	rīcības	dēļ	svētku	prieks	tika	sabojāts:	
skolēniem,	 skolotājiem,	 vecākiem,	 ie-
saistītajiem	cilvēkiem	pašvaldībās,	skatī-
tājiem.	Ceru,	ka	visiem	svētku	dalībnie-
kiem,	kas	piedzīvoja	veselības	problēmas	
svētku	laikā,	tās	bija	īslaicīgas.
	 Esmu	pārliecināta,	 ka	 svētkos,	 kuros	
piedalās	bērni,	viņu	drošībai	un	veselībai	
jābūt	 pirmajai	 un	 galvenajai	 prioritātei.	
Pieaugušajiem,	kas	organizē	pasākumus,	
kuros	iesaistīti	bērni,	tas	ir	jānodrošina,
	 Uzņemoties	atbildību,	darīšu	visu	 ie-
spējamo,	 lai	 tiktu	 rūpīgi	 izvērtēti	 ģene-
rālmēģinājumā	 Mežaparkā	 notikušā	 ie-
mesli	un	secinājumi	ņemti	vērā,	plānojot	
pasākumus	bērniem	turpmāk.

	 Šim	 mērķim	 Izglītības	 un	 zinātnes	
ministrijā	 izveidota	 izvērtēšanas	 komi-
sija,	 kurā	 esmu	 aicinājusi	 strādāt	 vai-
rāku	 ministriju,	 atbildīgo	 dienestu	 un	
citu	 institūciju	 pārstāvjus.	 Ir	 jāizvērtē	
visi	 notikušā	 apstākļi	 un	 visu	 dienestu,	
amatpersonu	 un	 citu	 iesaistīto	 atbildība	
un	 rīcība,	 lai	 nākotnē	 svētki	 izdotos	 un	
tajos	 tiktu	 nodrošināta	 dalībnieku	 dro-
šība.	 Komisija	 gan	 izvērtēs	 notikušo,	
gan	 sniegs	 ieteikumus	 nākamo	 svētku	
rīkošanai	 pie	 premjerministres	 izveido-
tajai	komisijai,	 tai	skaitā	par	dalībnieku	
vecumam	 atbilstošas	 slodzes	 un	 dienas	
režīma	nodrošināšanu,	gatavību	ārkārtas	
situācijām	un	pilnvērtīgu	komunikācijas	
plānu.
	 Zinot,	cik	lielu	darbu	daudzu	pasāku-
mu	tapšanā	ir	 ieguldījušas	Latvijas	paš-
valdības,	un	novērtējot	pašvaldību	darbi-
nieku	pieredzi,	būšu	pateicīga,	ja	arī	jūs	
sniegsiet	 savus	 ieteikumus	 un	 priekšli-
kumus,	 kā	 uzlabot	 svētku	 organizāciju,	
domājot	par	dalībnieku	drošību	un	vese-
lību.

Mārīte Seile, 
izglītības un zinātnes ministre

Salacgrīvas novada 
svētku kolektīvu vadītāji, 

dalībnieki, vecāki, 
cienījamie Salacgrīvas 

novada iedzīvotāji!

	 Salacgrīvas	 novada	 domes	 jūlija	 sēde	
bija	pirmā,	kad	notika	 tās	 audio	 ieraksts,	
kā	to	nosaka	likuma	Par pašvaldībām Pār-
ejas	noteikumu	32.	punkts.	
	 Iesākot	 sēdi,	 novada	 domes	 priekšsē-
dētājs	 Dagnis	 Straubergs	 informēja,	 ka	
sēdēs	deputāti	 izskata	 jau	sagatavotos	 lē-
mumu	projektus,	kas	 ir	 skatīti	komitejās.	
Neviens	 lēmumprojekts	 nenonāk	 domes	
sēdē,	 pirms	 tas	 nav	 skatīts	 un	 atbalstīts	
komitejās.	 Novada	 domē	 darbojas	 četras	
komitejas	 -	 Finanšu,	 Izglītības,	 kultūras	
un	sporta	jautājumu,	Attīstības	un	Sociālo	
un	veselības	jautājumu	komiteja.	Kad	tās	
devušas	 savus	 atzinumus,	 tiek	 sagatavoti	
lēmumu	projekti,	kurus	deputāti	 atkārtoti	
skata	domes	sēdē,	lai	pieņemtu	galīgo	lē-
mumu.	 Ja	domes	 sēdes	gaitā	deputātiem,	
kuri	 nav	 konkrētajā	 komitejā,	 rodas	 jau-
tājumi	 par	 kādu	 no	 lēmumprojektiem,	 tā	
sagatavotājs	sniedz	skaidrojumu	un	jautā-
jums	 tiek	 izskatīts,	 lai	 izstrādāto	 lēmum-
projektu	beigās	atbalstītu	vai	noraidītu	un	
nosūtītu	atkārtotai	izstrādei.	
	 Ievērojot	 Fizisko	 personu	 datu	 aizsar-
dzības	likumu,	no	sēdes	audioieraksta	tiks	
izdzēsti	personu	dati	tādā	pašā	apjomā	kā	
publiskojamos	domes	sēžu	protokolos	un	
lēmumos.

	 Grozījumi	 likumā	 Par pašvaldībām 
veikti	 ar	mērķi	veicināt	 lēmumu	caurspī-
dīgumu,	 domes	 darba	 atklātību	 un	 iedzī-
votāju	 uzticību	 domes	 darbam	 kopumā.	
Domes	 sēžu	 ierakstīšanas	 audioformātā	
tiesisko	 regulējumu	 nosaka	 likuma	 Par 
pašvaldībām	26.	panta	 trešā	daļa:	Domes 
lēmumi un domes sēžu protokoli ir pub-
liski pieejami. Domes lēmumus publicē 
pašvaldības mājaslapā internetā ne vēlāk 
kā trešajā darbdienā pēc to parakstīša-
nas dienas. Pieejamību domes lēmumiem 
un domes sēžu protokoliem nodrošina, 
ievērojot normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības ierobežojumus. 
Tāpat	 tas	 paredzēts	 likuma	 Par pašval-
dībām	 pārejas	 noteikumu	 32.	 punktā:	
Pašvaldība ne vēlāk kā līdz 2015. gada 
1. jūlijam nodrošina šā likuma 37. pan-
ta pirmajā daļā noteikto par domes sēžu 
ierakstīšanu audioformātā un ievietoša-
nu domes mājaslapā internetā,	kā	arī	Fi-
zisko	 personu	 datu	 aizsardzības	 likumā.	 
Domes	 sēžu	 audio	 ieraksti	 būs	 pieejami	
www.salacgriva.lv	 sadaļā	 Dokumenti - 
Domes sēdes. 
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Domes sēdes būs pieejamas 
arī audio formātā

 Salacgrīvas novada dome informē, ka 2015. gada 29. jūlija domes sēdē tika 
apstiprināti Salacgrīvas novada plānošanas dokumenti:
l Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015. - 2038. gadam 
 (domes lēmums Nr. 238, protokols Nr. 10; 2. §);
l Salacgrīvas novada attīstības programma 2015. - 2021. gadam 
 (domes lēmums Nr. 237, protokols Nr. 10; 1. §).
 Salacgrīvas novada pašvaldības interneta vietnē www.salacgriva.lv var iepazīties ar 
apstiprinātajiem plānošanas dokumentiem un to izstrādes gaitu. Pateicamies ikvienam 
par ieguldījumu dokumentu tapšanā!

http://www.salacgriva.lv
http://www.salacgriva.lv
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	 Limbažos,	 Teātra	 mājā,	 atklāta	 nodi-
binājuma	 Limbažu fonds	 rīkotā	 labdarī-
bas	 izstāde.	 Tajā	 skatāmi	 un	 iegādājami	
Limbažu,	 Alojas,	 Staiceles,	 Salacgrīvas,	
Krimuldas	 un	 Lēdurgas	 mākslas	 skolu	
audzēkņu	 un	 pedagogu	 veidotie	 mākslas	
darbi,	kā	arī	rokdarbnieku	un	mājražotāju	
darinājumi.	- Izstāde kļuvusi par tradīciju, 
un šoreiz tā palīdzēs īstenoties iedzīvotāju 
idejām projektu konkursā. Paldies katram, 
kas atsaucās labdarībai un atvēlēja savus 
darbus,	 -	 ziedotājiem	pateicās	 fonda	val-
des	priekšsēdētāja	Spīdola	Lielmane.	Alo-
jas	 mūzikas	 un	mākslas	 skolas	 direktore	
Laila	Ulmane	vēlēja,	lai	fonda	darbība	un	
labie	darbi	iet	plašumā.	Savukārt	Limbažu	
rokdarbnieku	 kluba	Gundegas	 dāmas	 at-
zina,	 ka,	 redzot	 citu	 lietpratēju	 veikumu,	
smeļas	 iedvesmu	 saviem	 turpmākajiem	
darbiem.
	 Izstādes	 apmeklētāju	 acis	 priecē	 ko-
šums	un	krāsainība.	Pie	vienas	no	sienām	
izkārtota	īsta	rakstainu	cimdu,	zeķu	un	citu	
adījumu	galerija,	kuras	autores	ir	Limbažu 
fonda	 ilggadēja	 atbalstītāja	 Zenta	 Rozīte	
un	Gundegas	 čaklās	 sievas.	Viņu	darinā-
jumi	izceļas	ar	daudzveidību	un	interesan-
tiem	 risinājumiem.	 Visapkārt	 nebēdnīgi	
raugās	limbažnieces	Lilijas	Vinogradovas	
adīto	rotaļlietu	acis.	Ļoti	praktiskas,	rūpīgi	

Arī Salacgrīvas radošie brīnumi labdarības izstādē

izšūtas	 un	 oriģinālas	 somas	 izgatavojusi	
puikuliete	 Vivita	 Vītiņa.	 Tikpat	 neatkār-
tojami	ir	pāliešu	Valentīnas	Kirilovas	lielā	
adīti	tamborētā	glezna,	Ilzes	Zaķes	apsvei-
kumu	 suvenīri	 un	 saimniecībā	 noderīgās	
Ata	Kārnupa	darinātās	koka	karotes.	Šajā	

reizē,	 pateicoties	Limbažu fonda	 atbalstu	
guvušajiem	 projektiem	 Latvijas valsts 
mežu	un	partnerības	Brasla	mazo	projektu	
konkursā,	 bija	 iespēja	 kaut	 nedaudz	 segt	
rokdarbnieku	materiālu	iegādes	izmaksas.
	 Izstādē	 neiztrūkstoši	 ir	 mākslas	 skolu	

Nodibinājuma Limbažu fonds rīkotā labdarības izstādē arī Salacgrīvas mākslas skolu 
audzēkņu un pedagogu veidotie darbi

bērnu	un	pedagogu	zīmējumi,	gleznas,	ro-
taslietas	un	dažādās	tehnikās	tapušie	rado-
šie	brīnumi.	Viens	no	 tādiem	 ir	Staiceles	
mākslas	skolā	veidotā	putnu	barotava.	Iz-
stādes	atklāšanas	dalībnieki	uz	jautājumu,	
kas	ir	šis	priekšmets	un	kam	tas	izmanto-
jams,	tā	arī	nespēja	atbildēt.	Limbažu	no-
vada	Tūrisma	informācijas	centra	vadītāja	
Ilze	 Millere	 apstiprināja,	 ka	 uzminēt	 šo	
mīklu,	apskatīt	bagātīgo	izstādi	un	iegādā-
ties	mākslas	darbus	sūtīs	arī	pilsētas	viesus	
no	tuvākām	un	tālākām	vietām	un	zemēm.	
Izstāde	 atvērta	 katru	 dienu	 no	 plkst.	 16	
līdz	19.	Ārpus	darba	laika	izstādi	var	ap-
skatīt,	 sazinoties	 ar	Teātra	mājas	 Sarmīti	
pa	 tālruni	 26412581.	 Pēc	 izstādes	 darbi	
nonāks	labdarības	loterijā.
	 Gan	ziedotāji,	kas	savus	darbus	atvēlē-
juši	 labdarībai,	gan	pircēji,	kuri	 tos	 iegā-
dāsies,	 palīdzēs	 iegūt	 līdzekļus	 Limbažu 
fonda	 organizētajam	projektu	 konkursam	
Kultūra, māksla un vēsturiskais manto-
jums,	kurā	četru	novadu	aktīvajiem	iedzī-
votājiem	būs	iespēja	īstenot	dažādas	vērtī-
gas	ieceres.

Līva Tauriņa,
Nodibinājuma «Limbažu fonds» projekta 

«Limbažu fonda darbības pilnveidošana» 
sabiedrisko attiecību speciāliste

	 Salacgrīvas	svētku	laikā	pilsētas	biblio-
tēkā	notika	ļoti	interesants	pasākums	-	Intas	
Lī	izstādes	Lī lapas	atklāšana.	Sveicot	visus	
pilsētas	svētkos,	izstādi	atklāja	bibliotekāre	
Māra	Apine	un	iepazīstināja	ar	lasītāju	Intu,	
tad	aicināja	darbu	autori	pastāstīt	par	izstā-
dē	skatāmo.
	 Pirms	stāstīt	par	darbiem,	autore	neslē-
pa	 prieku	 par	 savu	 ģimeni,	 draugiem	 un	
cilvēkiem,	 kuri	 bija	 atnākuši	 uz	 izstādes	
atklāšanu. - Pastāstīšu, kāpēc es šeit stāvu 
un kā sasmēlos drosmi parādīt jums savas 
saliktās lapas. Viss sākās ar manu lielāko 
vaļasprieku - lasīšanu. Lasot Salacgrīvas 
bibliotēkas grāmatas, iepazinu Reičelas 
Džoisas varoni Haroldu Freju. Tad sasta-
pos ar Paskāla Mersjē grāmatas «Nakts 
vilciens uz Lisabonu» varoni Raimundu 
Gregoriusu. Pēc tam manās rokās nonāca 
Jūnasa Jūnasona darbs «Simtgadnieks, kas 
izkāpa pa logu un pazuda». Šie darbi mudi-
nāja domāt, vai arī man nevajadzētu izdarīt 
kaut ko neparastu. Lisabonā esmu bijusi, 
Jeruzalemē svētceļojumā arī, 100 gadu 
man vēl nav. Un vai būs? Tāpēc, sekojot 
simtgadniekam, es izkāpu no savas dzīves 
ierastajiem rāmjiem un nu jau sešus gadus 
nodarbojos ar skrapbukingu. Kad bibliotē-
kā pastāstīju par savu brīvo brīžu nodarbi, 
bibliotekāres prasīja, kas tas par zvēru. Tas 
patiesībā ir hobijs jaunām māmiņām un 
vecām kundzītēm, tādām kā es, kuras visu 
mūžu	gribējušas	 stāvēt	 tuvāk	mākslai, bet 

nekādi tas nav izdevies... -	stāstīja	Inta.
	 Skrapbukings	 ir	 radoša	 pieeja	 parasto	
fotoalbumu	noformēšanai,	atklātnīšu	un	pa-
pīra	rokdarbu	veidošana	un	dekorēšana.	Tā	
ir	vesela	pasaule,	kurā	eksistē	gan	savi	stili	
un	mode.	Tas	radies	tāpēc,	ka	māmiņas	un	
vecmāmiņas,	vēlēdamās	izdaiļot	mazbērnu	
un	 bērnu	 fotogrāfijas,	 aplīmējušas	 tās	 ar	
lentītēm,	 sirsniņām,	 sausajiem	 ziediņiem,	
darot	 tās	 krāšņākas	 un	mīļākas.	 Šobrīd	 ar	
šo	mākslu	nodarbojas	 ļoti	daudzi,	pasaulē	
ir	 daudz	 veikaliņu,	 arī	 interneta	 veikalu,	
kuros	var	nopirkt	dažādus	materiālus	foto-
grāfiju	rotāšanai.	Ir	izstrādātas	īpašas	dator-
programmas,	 ar	 kuru	 palīdzību	 to	 vieglāk	
un	ērtāk	izdarīt	arī	digitālajā	vidē.	Inta	šīs	
programmas	apguvusi	pašmācības	ceļā.	
	 Bilžu,	 gleznu,	 jeb,	 kā	 saka	 Inta,	 lapu	
veidošana	viņai	sagādā	prieku.	Tas	 ir	 labs	
hobijs	cilvēkiem	gados,	trenē	atmiņu	un	ir	
mākslas	terapija.	
	 Inta	teic	paldies	Salacgrīvas	bibliotēkas	
darbiniecēm,	pateicības	vārdus	viņa	sacīja	
arī	savam	vīram,	kurš	ļoti	atbalstījis	un	ie-
drošinājis.	Katrs	 apmeklētājs	 par	 piemiņu	
saņēma	 Intas	 veidotu	 grāmatzīmi,	 bet	 Pē-
teris	Zuševics	 izlozē	savā	 īpašumā	 ieguva	
vienu	no	Intas	radītajiem	darbiem.	
	 Intas	 Lī	 skrapbukinga	 darbus	 Salacgrī-
vas	bibliotēkā	varēs	apskatīt	līdz	oktobrim.	
Iesaku	to	izdarīt,	varbūt	arī	 jums	šāda	no-
darbe	iepatīkas!
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Lī lapas Salacgrīvas 
bibliotēkā

Inta Lī iepazīstina ar saviem darbiem, kas tapuši īpašajā scrapbooking tehnikā
	 29.	jūlijā	Salacgrīvas	kultūras	namā	at-
klāja	 Imanta	 Klīdzēja	 fotogrāfiju	 izstādi.	
Bildes	 atceļojušas	 pie	 mums	 pēc	 izrādī-
šanas	 Rīgas	 domē.	 Atklājot	 izstādi,	 Sa-
lacgrīvas	 kultūras	 nama	 kultūras	 dzīves	
organizatore	 Inese	 Jerāne	 sacīja:	 - Šajā 
skaistajā vasaras dienā kultūras namā 
ienākusi Austrālijas vasara. Apskatot vēl 
neiekārtoto izstādi, man gribējās apstāties 
pie katras bildes un uzzināt, kas tas un 
kas tas… Man patiess prieks, ka šī izstā-
de ir atnākusi pie mums, jo tik lielas un 
šāda veida bildes kultūras namā vēl nav 
bijušas.	Austrālijas	ceļojuma	 laikā	māks-
liniekam	tapa	vairāk	nekā	1500	bilžu,	no	
kurām	izstādei	atlasītas	32	raksturīgākās.
	 Uzrunājot	savus	viesus,	fotogrāfiju	au-
tors	Imants	pateicās	Arvīdam	Šimim,	kurš	
jau	bija	sarunājis	izlikt	bildes	Salacgrīvā.	
- Viņš ir fantastisks kolēģis un dzinējspēks, 
bez viņa Salacgrīvā daudz kas nenotiktu. 
Savos gados viņš ir jauneklīgāks par vienu 
otru jaunekli. Visiem novēlu tādu aizrautī-
bu dzīvē kāda ir Arvīdam!	-	teica	Imants.
	 Izstādes	 apmeklētāji	 var	 iepazīties	 ar	
Austrāliju,	 kāda	 tā	 patika	 Imantam.	Viņš	
savos	 darbos	mēģinājis	 noķert	 tās	 garšu,	
smaržu	un	gaismu.	Lai	arī	izstādes	nosau-
kums	ir	Kērnsa un Olborga, pilsētas, kas 
apbur,	 no	 pilsētu	 skatiem	 tajā	 nav	 nekā.	
Pilsēta	 Imantam	 nav	 likusies	 interesanta.	
Viņam	 visfeinākais	 šķitis	 noķert	 to	 gais-
mu,	kas	bija	šajā	pilsētā.	Katrai	bildei	iz-
stādē	ir	īpašs	paraksts,	autors	ar	to	aicina	
censties	bildē	saskatīt	kaut	ko	īpašu.	
	 Izstādes	 apskati	 pats	 Imants	 iesāka	

ar	 personalizētiem	 stāstiem	 par	 katru	 no	
bildēm.	Tās	 tapušas	 naktīs	 džungļos,	 kur	
ekspedīcijā	 fotografēt	 kokvardes	 un	 ne	
tikai	 tās	 Imants	devās	kopā	ar	ornitologu	
Endrjū.	 - Mēs netaisām lietas atskaitēm, 
bet tāpēc, ka mums tās patīk un gribam tās 
parādīt citiem. Vēlamies dalīties piedzīvo-
tajā un redzētajā. Tie ir svētki tiem, kas to 
vēlas, - viņš	uzsvēra.	Par	 savu	braucienu	
Imants	 teica	 pavisam	 īsi:	 - Austrālija ir 
zeme, uz kuru var aizbraukt un apskatīties, 
tā ir paradīze. Bet vai tur gribas dzīvot, 
tas ir cits jautājums... Imanta	 stāstījums	
par	 fotogrāfijām	 bija	 ceļojums	 laikā	 un	
telpā.	 Klausoties	 viņā,	 bijām	 Austrālijā,	
jutām	džungļu	elpu,	dzirdējām	tā	sarunas.	
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	 P.S.	Kā	 Imants	Klīdzējs	 nokļuva	Aus-
trālijā?	 Viss	 sācies	 pavisam	 prozaiski	 -	
Austrālijas	lielajai	gada	izstādei	vajadzēja	
žūrijas	 locekli	 no	 Eiropas,	 kurš	 vērtētu	
viņu	 darbus.	 Izrādās,	 vienīgā	 sadarbības	
pilsēta	Eiropā	viņiem	ir	Rīga.	Ar	interneta	
starpniecību	viņi	atraduši	Imantu	un	uzai-
cinājuši	viņu	darboties	žūrijā.	Imantam	va-
jadzēja	 sadalīt	 godalgas,	 naudas	prēmiju,	
kuras	 kopējā	 summa	 bija	 80	 000	 dolāru,	
kas	 bija	 jāvelta	 14	 tituliem.	 Pirmo	 nedē-
ļu	viņš	tikai	analizējis	un	vērtējis	darbus.	
Kad	oficiālā	tūre	bija	beigusies,	Imantam	
piedāvāts	 vadīt	meistarklases,	 kurās	 viņš	
rādījis	 bildes,	 strādājis	 ar	 akmens	 masu	
pats	 un	 kopā	 ar	 grupu.	 Pēc	 kārtīga	 dar-
ba	 Imantam	bija	 iespēja	 atpūsties,	 baudīt	
dabu,	fotografēt	un	ceļot.

Izstāde - ceļojums 
Austrālijā

Imanta Klīdzēja fotogrāfiju izstāde Salacgrīvas kultūras namā jāredz un jāizjūt noteikti!
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	 Jau	ierasts,	ka	jūlija	otrajā	nedēļā	kopā	
sanāk	 vairāk	 nekā	 100	 bibliotekāru	 un	
citādi	 ar	 šo	 profesiju	 saistīto	 cilvēku	 no	
visiem	Vidzemes	 reģioniem,	 lai	 tiktos	 ik-
gadējā	 Latvijas	 Bibliotekāru	 biedrības	
Vidzemes	 nodaļas	 (LBB	VN)	 saietā-kon-
ferencē.	Tāda	tika	organizēta	jau	18.	reizi.	
Izraudzītā	 tēma	 bija	Bibliotēkas 21. gad-
simtā: nemainīgais - derīgais un nepiecie-
šamais - jaunais. Arī	Salacgrīvas	 novada	
bibliotekāres	 no	 Ainažiem,	 Korģenes	 un	
Svētciema	 bija	 starp	 tiem	 dalībniekiem,	
kuri	 divas	 dienas	 pavadīja	 radošā	 konfe-
rences	gaisotnē	netālu	no	Cēsīm	-	Amatas	
novada	Drabešu	 pagasta	 viesu	 namā	Bil-
les.	 Konferences	 atklāšanā	 mūs	 uzrunāja	
LBB	 VN	 priekšsēdētāja Elīna	 Riemere	
un	 Cēsu	 Centrālās	 bibliotēkas	 direkto-
re	Natālija	Krama,	bet	 ar	Amatas	novadu	
iepazināmies,	 klausoties	 novada	 domes	
priekšsēdētājas	 Elitas	 Eglītes	 izsmeļoša-
jā	 prezentācijā	Amatas novads vakar, šo-
dien, rīt.	 Domes	 priekšsēdētāja	 atzīmēja,	
ka	 viņu	 novadā	 darbojas	 6	 publiskās	 un	 
6	skolu	bibliotēkas.	Visas	renovētas,	aprī-
kotas	ar	mūsdienīgām	mēbelēm.	Novadā	ir	
8	skolas	un	2	pirmsskolas	izglītības	iestā-
des.	
	 Konferences	dalībniekus	 sveica	un	par	
mūsu	tikšanās	vietas	vēsturi	plašāk	pastās-
tīja	viesu	nama	saimnieks.	Klusā	Drabešu	
pagasta	vietā pie	Amatas	upes	1876.	gadā	
veco	ēku	kompleksu	Billes kā	tūka	fabriku	
būvējusi	spāniete	Izabella.	Fabrikas	mašī-
nu	darbināšanai	un	apgaismošanai	būvēta	
pirmā	 hidroelektrostacija	 ar	 hidroturbī-
nām.	Interesanti,	ka	no	pagājušā	gadsimta	
70.	gadiem	līdz	pat	1991.	gadam	šeit	dar-
bojies	 zeķu	 fabrikas	 Aurora	 cehs	 Billes. 
2002.gadā	atjaunota	Billes	HES, bet	agrā-
kā	fabrikas	ēka	pārveidota	par	viesu	namu.
  Konferencē	sekoja	vairāki	priekšlasīju-
mi,	prezentācijas	un	diskusijas	par	vienu	no	
vistradicionālākajiem	 publisko	 bibliotēku	
darba	virzieniem	-	novadpētniecību.	Veicot	
šo	svarīgo	darbu	vietējā	kultūras	mantoju-
ma	uzkrāšanā	un	saglabāšanā,	bibliotēkas	
aizvien	vairāk	cenšas	savus	novadpētniecī-
bas	materiālus	un	citus	informatīvos	resur-
sus	 digitalizēt,	 lai	 virtuālajā	 vidē	 tie	 būtu	
pieejami	 plašākam	 interesentu	 lokam.	Ar	
vienu	no	inovatīvām	aktivitātēm	-	virtuālās	
ekspozīcijas	 veidošanu	 -	mūs	 iepazīstinā-
ja	 kultūrvēstures	 pētniece	 Elīna	 Kalniņa,	
stāstot	par Amatas	novada	Melānijas	Vana-
gas	muzeja	virtuālo	ekspozīciju Esi pats!. 
Tās	 pamatā	 ir	M.	Vanagas	 autobiogrāfis-
kais	darbs	Veļupes krastā, kas	 ir	viens	no	
spilgtākajiem	vēstījumiem	par	Staļina	režī-
ma	noziegumiem	pret	cilvēci.	Ekspozīcija	

Bibliotekārēm Vidzemes reģiona vasaras 
konference dod jaunas ierosmes

veltīta	padomju	deportācijās	izsūtīto	bērnu	
stāstiem	 un	 ir	 pieejama	 interneta	 vietnē	
www.esipats.lv.	 Tās	 satura	 un	 mākslinie-
ciskās	koncepcijas	autore	E.	Kalniņa	stās-
tīja	par	virtuālās	ekspozīcijas	plānošanu	un	
ieceri,	par	vizuālajiem	priekšnosacījumiem	
un	projekta	īstenošanas	gaitu.	Autores	pār-
liecība	 par	 šāda	 projekta	 nepieciešamību	
ikvienam	lika	aizdomāties:	- Lai saprastu 
sevi šodienā, mums jāzina, kas ar mums 
notika pagājušajā gadsimtā.	Virtuālo	vidi	
viņa	izvēlējusies	tāpēc,	ka	tā	ļauj	sasniegt	
plašāku	 apmeklētāju	 loku,	 it	 īpaši	 jauno	
paaudzi,	kas	ir	ekspozīcijas	Esi pats!	mērķ-
auditorija.	
	 Par	 inovatīvu	 veidu,	 kā	 tiek	 populari-
zēts	 bibliotēku	 novadpētniecības	 darbs,	
stāstīja Strenču	 novada	 Jērcēnu	 pagasta	
bibliotēkas	 vadītāja	 Ilvija	 Ķimse.	 Viņas	
pieredze	 bija	 dalība	 starptautiskajā	 pro-
jektā VIA Hanseatica.	Tas	ir	tūrisma	mar-
šruts,	kas	savieno	vairāku	valstu	pilsētas	-	 
Sanktpēterburgu,	 Narvu/Ivangorodu,	 Tar-
tu,	 Valku/Valgu,	 Valmieru	 un	 Siguldu.	
Tūrisms	 ir	 viena	 no	 nozarēm,	 kas	 cieši	
saistīta	 ar	 reģionālo	 attīstību.	 Bibliote-
kāre	 projektā	 darbojas	 kā	 tūrisma	 gide,	
atzīstot,	 cik	 svarīgi	 dot	 savu	 artavu	 tūris-
tu	 piesaistīšanai	 un	 vietas	 pievilcības	 ra-
dīšanai.	 Bibliotekārei	 novadpētniecības	
materiālu	 apkopošanā	 palīdz	 gan	 skolēni	
,	 gan	 brīvprātīgie	 jērcienieši.	 Projekta	 īs-
tenošanas	rezultātā	uzstādītas	norādes,	in-

formācijas	dēļi,	izgatavoti	bukleti,	ceļveži.	
Par	 vienu	 no	 veiksmīgākajiem	 jaunajiem	
tūrisma	 produktiem	 atzīstams	 ceļojuma 
plānotājs	 un	 mobilā aplikācija.	 Tie	 ļauj	
ceļojumu	 plānot	 pašiem	 interneta	 vietnē	 
www.viahanseatica.info.	
	 Par	 bibliotēkas	 darbības	 iespējām,	 sa-
glabājot	 un	 veidojot	 unikālo	 pagasta	 kul-
tūrvidi,	pieredzē	dalījās	arī	vietējā	Amatas	
novada	 Skujenes	 pagasta	 bibliotēkas	 va-
dītāja	Vija	 Indriksone	 .Viņa	pastāstīja	par	
bibliotēkas	iesaistīšanos	projektā Senās un 
jaunās dzīves prasmes Skujenē,	 tā	 gūstot	
iespēju	 iedzīvotājiem	 piedāvāt	 psiholoģi-
jas	kursu	Dzīve saskaņā ar sevi, ģimeni un 
sabiedrību,	apgūt	šūšanas	pamat	prasmes,	
iegādāties	 nepieciešamo	 inventāru,	 kā	 arī	
apgūt	dažādas	prasmes	-	no	apģērba	labo-
šanas	līdz	jaunu	svārku	tapšanai.	
	 Savukārt	 Latvijas	 Nacionālās	 bibliotē-
kas	Bērnu	literatūras	centra	vadītāja	Silvija	
Tretjakova	 konferences	 dalībniekus	 iepa-
zīstināja	 ar	 inovatīvajiem	projektiem	bēr-
nu	 bibliotekārajos	 pakalpojumos	 un	 labo	
praksi	pasaulē.	Aizraujošs	likās	Moldovas	
republikas	Kišiņevas	Universitātes	 žurnā-
listikas	studentu	projekts	par	bibliotēku	uz	
riteņiem	Trolley Book -	vecs	trolejbuss,	kas	
pārveidots	par	krāšņu,	bērniem	pievilcīgu	
bibliotēku,	 svētdienās	 tiek	atvērts	pilsētas	
parkā.	
	 Pirmās	dienas	konferences	programmas	
noslēgumā	 ar	 savu	 kultūras	 programmu	
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priecēja	 vietējā	Amatas	 novada	 Skujenes	
pagasta	bērnu	 teātra	 studija	Mēs	 ar	uzve-
dumu	Skatāmpanti.	Visu	 laiku	 labākie	un	
bērniem	mīļākie	latviešu	dzejnieku	dzejoļi	
tika	 izspēlēti,	 izdancoti,	 izdziedāti,	 iztra-
koti	un	pat	skaistās	lellēs	ietērpti.	Varējām	
tikai	 apbrīnot	 šo	mazo	 lauku	 pagastu	 ne-
lielo	 skolu	bērnu	 talantīgumu	un	vadītāju	
radošumu.	
	 Konferences	 otrajā	 dienā	 LBB	 valdes	
priekšsēdētāja	 vietnieks	 Uldis	 Zariņš	 in-
formēja	bibliotekārus	par	aktualitātēm	Lat-
vijas	Bibliotekāru	biedrības	darbā.	Visiem	
gaidīta	bija	tikšanās	ar	pazīstamo	psihote-
rapeiti	Ainu	 Poišu.	 Lai	 varētu	 bibliotēku	
lietotāju	nemitīgi	mainīgās	vajadzības	ap-
mierināt	 pēc	 iespējas	 augstākā	 kvalitātē,	
bibliotekāru	 personīgā	 attīstība	 ir	 tikpat	
svarīga	kā	profesionālā	 attīstība.	Kā	palī-
dzēt	sev,	lai	palīdzētu	citiem?	-	tie	bija	jau-
tājumi,	 uz	 kuriem	 atbildi	mēģinājām	 rast	
kopā	ar	Ainu	nodarbībā	par	iekšējo	resursu	
apzināšanu	un	stresa	pārvarēšanu	komuni-
kācijai	ar	kolēģiem	un	bibliotēkas	apmek-
lētājiem.
	 Konference	noslēgumā	parasti	 tiek	pa-
ziņota	 nākamā	 saieta	 vieta.	 Katru	 gadu	
konferences	rīkošanu	uzņemas	cits	novads.	
Tagad	jau	zināms,	ka	19.	saieta	dalībniekus	
uzņems	kāds	no	trim	Limbažu	reģiona	no-
vadiem.	 18.	 saietu-	 konferenci	 organizēja	
LBB,	 tās	Vidzemes	nodaļa	un	Cēsu	Cen-
trālā	 bibliotēka.	 Paldies	 organizētājiem	
par	 divām	 skaistām,	 bagātām,	 radošam	
dienām!	Tikai	kopējā	domu	apmaiņā,	 ap-
spriežoties	un	daloties	pieredzē,	varam	rast	
jaunus	 risinājumus	 dažādām	 problēmām	
un	iespējām	bibliotēku	ikdienas	darbā.
	 Pēc	konferences	bija	 iespēja	 ielūkoties	
tikko	 renovētajā	 un	 rekonstruētajā	 Cēsu	
Centrālajā	 bibliotēkā.	 Enerģiskās	 un	 pro-
fesionālās	 gides,	 bibliotēkas	 vadītājas	
vietnieces	 Guntas	 Romanovskas	 vadībā	
stundas	laikā	izstaigājām	visas	telpas	-	no	
pagrabstāva	 līdz	pat	 jumta	 stāva	 terasēm.	
Cēsu	kolēģi	bija	 ļoti	 apmierināti	ar	savas 
mājas	pārmaiņām.	Līdz	ar	viņiem	par	pa-
veikto	priecājāmies	arī	mēs:	 jaunas,	mūs-
dienīgas	 mēbeles,	 aprīkojums,	 klusās	 jeb	
individuālās	 lasītavas,	 multifunkcionālais	
spēļu	 galds	 ar	 13	 dažādām	 spēlēm,	 uni-
kālā	 Miniatūrgrāmatu kolekcija,	 katram	
darbiniekam	 savs	 kabinets,	 noformējums,	
plašais	un	uzskatāmi	izvietotais	novadpēt-
niecības	krājums,	plašums	un	apmeklētāju	
ērtības!	Tā	cēsniekiem	ir	realitāte	.	Pilsēta	
lepojas	ar	savu	skaisto,	vēsturisko	bibliotē-
kas	ēku	un	tās	darbiniekiem.

Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

	 Salacgrīvas	mūzikas	un	mākslas	skolā	
īstenots	 projekts	 Izstāžu zāle koridoros.	
Zāle	 iekārtota	 tā,	 ka	 ekspozīciju	 pie	 sie-
nām	 iespējams	 izveidot	 115	 m	 garumā,	
kur	vietas	pietiek	aptuveni	150	bērnu	dar-
biem.
 - Ideja radās telpu trūkuma dēļ, -	stās-
ta	 Salacgrīvas	 mākslas	 skolas	 direktors	
Imants	Klīdzējs.	Problēma	tāda,	ka	māks-
las	 skolai	 nebija	 savas	 zāles,	 kur	 varētu	
pienācīgi	 izvietot	 darbus.	 Kad	 pienāca	
mācību	 gada	 beigas	 ar	 skatēm,	 audzēk-
ņi	 tos	 izlika	 uz	 grīdas,	 skolotāji	 nogāja	
garām,	 salika	 atzīmes,	 pēc	 tam	 visu	 ātri	
savāca	 kaudzītēs	 un	 atdeva	 jaunajiem	
māksliniekiem.	 - Mirklis tik īss, ka pat 
grūti teikt,vai mācību gads bija vai nebi-
ja... Atskaites	 brīdi	 vajadzēja	 paildzināt,	
dot	arī	vecākiem	un	citiem	interesentiem	
iespēju	 apskatīt	 un	 novērtēt	 bērnu	 vei-
kumu.	- Esam mūzikas un mākslas skola 

vienās telpās, - atgādina	I.	Klīdzējs.	- Tika 
domāts, ka mūzikas skolas gaiteņus aiz-
pilda uz brīdi, bet pārējo laiku telpas ir 
tukšas. Rodas tāda kā pamestības sajūta. 
Turklāt	 ēka	 ir	 spilgts	padomju	arhitektū-
ras	 paraugs	 ar	 diezgan	 nomācošiem	 un	
tumšiem	 gaiteņiem.	 Tā	 kā	 abas	 iestādes	
ir	 vienās	 telpās,	 arī	 mūzikas	 skolas	 di-
rektore	 Katrīna	 Borozdina	 piekrita,	 ka	
bērnu	 darbi	 interesantākus	 un	mājīgākus	
padarīs	visus	gaiteņus.	Piedaloties	biedrī-
bas	 Jūrkante rīkotajā	 projektu	 konkursā,	
saņemts	Eiropas	Savienības	finansējums	-	 
1710,75	 eiro,	 pašvaldība	 līdzfinansējusi	
589,25	eiro.
	 I.	Klīdzējs	ir	gandarīts	par	šādu	iespēju.	
Viņš	 smej,	ka	 izpalikusi	vajadzība	depu-
tātiem	 skaidrot,	 ka	 nepieciešams	 vairāk	
nekā	 2000	 eiro,	 lai	 nopirktu	 alumīnija	
sliedīti.	Protams,	lai	gan	it	kā	vienkāršas,	
bet	 uzstādītas	 profesionālās	muzeju	 eks-

pozīcijas	sistēmas.	Tās	sastāv	no	alumīni-
ja	profila	-	sliedītes,	kas	piestiprināta	pie	
sienas	 griestu	 augstumā.	 Sliedītē	 ievieto	
āķus	 ar	 trosītēm,	 kam	 galā	 ir	 savi	 āķīši.	
Uz	tiem	ērti	uzkarināt	A1	formāta	karto-
na	loksnes,	uz	kurām	izkārtoti	bērnu	dar-
bi.	 -	Ārkārtīgi vienkārši! -	 secina	 I.	Klī-
dzējs.	Audzēkņi	 paši	 noformē	 darbus	 uz	
biezā	kartona	loksnēm.	Skolotājiem	tikai	
jāpalīdz	pareizajā	vietā	izveidot	caurumi-
ņus	un	 iekarināt	 trosītēs.	Mākslas	 skolas	
direktors	 demonstrē,	 cik	 viegli	 mainīt	
trosīšu	 garumus,	 pēc	 vajadzības	 paceļot	
augstāk	vai	nolaižot	loksnes.	Ir	iespējams	
loksnes	 sakārtot	vairākās	 rindās.	 Ja	kāda	
siena	 paliek	 tukša,	 alumīnija	 sliede	 lieki	
acīs	nekrīt	-	tā	ir	tikpat	kā	nemanāma.	Ar	
projekta	 īstenošanu	 I.	Klīdzējs	 ir	 apmie-
rināts. Saņemti	 komplimenti	 par	 to,	 ka	
telpas	 kļuvušas	mājīgākas.	Būtisks	 iegu-
vums	 ir	 arī	mācību	procesā.	Skolotājiem	

tagad	ir	iespēja	darbus	rūpīgāk	aplūkot	il-
gākā	 laikposmā,	atbilstošāk	novērtēt.	Arī	
pašiem	 audzēkņiem	 ir	 viela	 pārdomām,	
kāpēc	viņi	saņēmuši	tieši	tādu	un	ne	citu	
vērtējumu,	 salīdzinot	 savu	 veikumu	 ar	
pārējiem.	 Savukārt	 vecākiem	 rodas	 jau-
tājums,	kāpēc	viņa	bērnam	 ir	 tikai	viena	
planšete	 ar	darbiem,	bet	 citiem	vairākas.	
Varbūt	jāstrādā	cītīgāk?
	 I.	Klīdzējs	cer	arī,	ka	īstenotais	projekts	
varētu	 pavērt	 skolai	 plašākas	 iespējas,	
piemēram,	 sarīkot	 kādu	 valsts	 nozīmes	
konkursu	mākslas	skolām.	Tie	katru	gadu	
notiek	citā	vietā,	un	kāpēc	ne	Salacgrīvā,	
ja	tās	mākslas	skolā	ir	iespēja	izvietot	dar-
bus	no	vairāk	nekā	100	mākslas	skolām?	
I.	Klīdzējs	izrāda	arī	audzēkņu	interesan-
tos	keramikas	darbus.	Tos	gan	pagaidām	
nav,	kur	pienācīgi	 izstādīt.	Varbūt	 ar	 lai-
ku?

Linda Tauriņa

Salacgrīvas mākslas skola izveido izstāžu zāli 
115 metros koridora
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	 11.	jūlija	rīts	Salacgrīvā	atnāca	kluss	un	
mierīgs.	 Pilsēta	 lēnām	modās,	 tikai	 tirgus	
laukumā	bija	manāma	rosība.	Šķiet	-	paras-
ta	 sestdiena…	Bet	 nē,	 jau	 ap	 pulksten	 10	
Jahtu	 laukums	 atdzīvojās.	Veidojās	 rindas	
pie	iekļūšanas	ostā,	lai	izbaudītu	tikai	reizi	
gadā	doto	iespēju	pavizināties	jūrā	ar	zve-
jas	kuģīšiem.	Tirgošanās	amatnieku	tirdzi-
ņā	uzņēma	apgriezienus	un	pēc	neilga	laika	
viss	jau	mainījies	-	laiks	ir	brīnišķīgs,	cilvē-
ku	daudz	un	svētki	ir	sākušies.
	 Pusdienlaikā	 svinīgās	 atklāšanas	 lai-
kā	 svētku	 dalībniekus	 un	 viesus	 uzrunāja	
Salacgrīvas	 novada	 domes	 priekšsēdētājs	
Dagnis	 Straubergs,	 vēlot	 visiem	 jauki	 pa-
vadīt	šo	dienu	un	kārtīgi	atpūsties.	
	 Kamēr	 vieni	 vizinājās	 ar	 kuģīšiem	 un	
citi	 iepirkās,	 lielāka	 daļa	 svētku	 dalībnie-
ku	baudīja	sarūpēto	kultūras	programmu	-	 
klausījās	 Dailes	 teātra	 aktieru	 ansambļa	
ILGA	 koncertu.	 Tam	 sekoja	 deju	 ansam-
bļa	 Pērle	 koncerts	 Mīlēt, dejot, atkārtot,	
kas	priecēja	ar	jautrām	un	krāšņām	dejām.	
Dejot	karstajā	saulē	noteikti	bija	grūti,	bet	
jaunieši	godam	izturēja	un	smaidi	no	viņu	
sejām	 nezuda	 līdz	 pat	 uzveduma	 beigām.	
Atraktīvo	 māsu	 Legzdiņu	 uzstāšanos	 no-
teikti	gaidīja	daudzi,	un	māsu	priekšnesums	
nelika	vilties	-	skatītāji	ne	tikai	dejoja,	bet	
arī	dziedāja	līdzi,	kas	beigās	izvērtās	pama-
tīgā	 kopdziedāšanā.	 Izskaņā	 košu	 un	 krā-
sainu	punktu	pielika	flamenko	dejas.	
	 Jūras	 svētki	 Salacgrīvā	 nav	 iedomāja-
mi	 bez	 SIA	 Baņķis	 un	 biedrības	 Kuivižu 
zvejnieku apvienība	 dāvanas	 -	 bezmaksas	
vizināšanās	ar	kuģīšiem	un	gardās	Mirdzas	
Sprinces	un	viņas	komandas	gatavotās	ziv-
ju	zupas.	

Jūras svētki 
Salacgrīvā

nā	balva	-	piepūšamā	gumijas	laiva	no	AS	
Brīvais vilnis.	
	 Ar	 skaļiem	 aplausiem	 un	 saucieniem	
klātesošie	 sveica	 katru	 loterijas	 vadītājas	
Ineses	 izsaukto	 burtu	 un	 ciparu.	Vispirms	
izlozēja	biļetes	uz	Positivus	 festivālu.	Pir-
mā	savu	biļeti,	atbildot	uz	konkursa	jautā-
jumu,	saņēma	Kristīne	no	Rīgas,	kura	tieši	
festivāla	 laikā	 svinēs	 savu	dzimšanas	die-
nu.	Otro	biļeti	 pēc	pārlozes	 savā	 īpašumā	
ieguva	 salacgrīviete	 Amanda.	 Velosipēdu	
izlozēja	 Marija	 no	 Rīgas,	 kura	 to	 solīja	
atdāvināt	meitai	kāzu	dienā.	Galveno	bal- 
vu	-	divvietīgo	piepūšamo	airu	laivu	-	pēc	
koncerta	 un	balles	 uz	mājām	veda	 staice-
lietis	Emīls.
	 Kad	 izlozes	 emocijas	 norimušas,	 bija	
laiks	salūtam,	kas	Jūras	svētkos	vienmēr	ir	
krāšņs	un	atmiņā	paliekošs.
	 Līdz	 pat	 rīta	 gaismai	 Zvejnieku	 parkā	
notika	balle,	ko	nespēja	saliedēt	pat	lielais	
lietus.
	 Šī	gada	svētki	izskanējuši!	Liels	paldies	
atbalstītājiem:	 Salacgrīvas	 novada	 domei,	
SIA	Baltic Forest,	AS	Brīvais vilnis,	CBF	
SIA	Binders,	SIA	Baņķis	un	Kuivižu	zvej-
nieku	 apvienībai,	 Positivus	 festivālam,	
koncertu	dalībniekiem	un	svētku	organizē-
tājiem.	Tiksimies	pēc	gada	Salacgrīvā	tra-
dicionālajos	Jūras	svētkos!

Ilga Tiesnese 

	 Visas	 dienas	 garumā	 rosība	 bija	 Zvej-
nieku	 parka	 sporta	 laukumos,	 kur	 notika	
sacensības	basketbolā,	 sviedlīnes	un	 zvej-
nieku	zābaka	mešanā.
	 Kad	rosība	Jahtu	 laukumā	pieklusa,	at-
dzīvojās	Zvejnieku	parks.	Tur	notika	Jūras	
svētku	vakara	koncerts	Marhils un draugi,	
kurā	kopā	ar	Uldi	Marhilēviču	uzstājās	Aija	
Andrejeva	un	Ivo	Fomins,	bet	ballē	muzi-
cēja	salacgrīviešiem	tik	mīļā	grupa	Lauku 
muzikanti.	 OpusPro	 emocionālo	 uzstāša-
nos	liela	daļa	ballētāju,	kājās	stāvot	skatu-
ves	priekšā	klausījās	kā	koncertu.	Tam	se-
koja	diskotēka	kopā	ar	DJ	Matthew Nagle.	
	 Ap	vienpadsmitiem	vakarā	balles	starp-
laikā	notika	loterija,	kurā	piedalījās	vakara	
pasākuma	ieejas	biļetes.	Balvās	tika	izlozē-
tas	divas	ieejas	biļetes	uz	Positivus	festivā-
lu,	divritenis	no	SIA	Baltic Forest	un	galve-

Vizināšanās jūrā ar zvejas kuģiem ir 
Salacgrīvas jūras svētku neiztrūkstoša 
tradīcija

Ansambļa Pērle koncerts Mīlēt, dejot, atkārtot priecēja skatītājus ar jautrām un krāšņām 
dejām

Tūdaļ sāksies 
Jūras svētku 

loterija, kuras 
galvenā  
balva - 

divvietīgā 
piepūšama 
airu laiva - 

pēc koncerta 
un balles 

aizceļoja uz 
Staiceli

Vēl tikai 
šķipsniņa 
sāls, un 
Mirdzas 
Sprinces 
gatavotā 
Jūras 
svētku zivju 
zupa būs 
gatava!

Vakara programmas koncerts Marhils un draugi, kurā kopā ar Uldi Marhilēviču uzstājās Aija Andrejeva un Ivo Fomins, guva skatītāju 
nedalītu uzmanību
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	 2.	augustā	Ainažu	estrādē	notika	Salac-
grīvas	novada	senioru	svētki.	Tie	sākās	ar	
rītarosmi	un	dažādām	jautrām	aktivitātēm	
sportiskā	un	 radošā	garā.	Devīzes	Lecam 
pa vecam, lecam pa jaunam! iedvesmotas,	
sacentās	6	komandas	-	5	vietējās	un	1	vie-
su	no	Rīgas.	Lielais	stadions,	piepalīdzot	
biedrībai	Sprints A, bija	sadalīts	sektoros,	
katrā	bija	iespēja	mēroties	spēkā,	atjautībā	
un	veiklībā,	 izejot	 labirintu,	makšķerējot,	
piedaloties	 stipro	skrējienāun	darot	dažā-

das	citas	lietas.	Nedaudz	veiksmīgāka	bija	
komanda	 no	 Salacgrīvas	 (tajā	 pārsvarā	
gan	startēja	kuivižnieki).	 - Bet uzvarētāji 
jau bija visi! - uzsver	Ainažu	pensionāru	
biedrības	vadītāja	Aija	Šmite.
	 Šoreiz	 jaunums	 bija	 tas,	 ka	 senioriem	
no	dažādām	novada	vietām	bija	jāuzstājas	
ar	 sveicienu	 pārējiem.	 Visi	 bija	 iepriekš	
gatavojušies	-	gan	dejoja,	gan	dziedāja	un	
apdziedāja.	Cilvēkiem	ļoti	paticis.
 - Jauks bija koncerts, ko sniedza Dobe-

les zemessargi. Tā kā svētku norises laiks 
sakrita ar Latvijas streļķu simtgadi, viņiem 
tovakar bija jāuzstājas arī Daugavmalā. 
Bet sāka ar Ainažiem, - teica	A.	Šmite.	Pa-
sākumā	 klātesošajiem	 šī	mūzika	 ļoti	 gāja	
pie	sirds.	- Pēc koncerta visi cēlāmies kā-
jās, lai ievērotu Eiropas regulas, kas pa-
redz, ka vienmulīgi sēdošs darbs nav pro-
duktīvs, un devāmies iepazīt Ainažus. 
	 Seniori	 apskatīja	 ne	 vien	 pilsētas	mu-
zejus,	 bet	 arī	 bērnu	 psihoneiroloģisko	

Senioru svētki Ainažos - jautra un sirsnīga 
atkalsatikšanās

slimnīcu	Ainaži ar	baseinu,	kur	arī	viņi	var	
saņemt	rehabilitācijas	pakalpojumus,	ja	ir	
ārsta	nosūtījums.	
	 Sekoja	salda	pauze	Ainažu	centrā	ar	de-
vīzi	Svēta lieta - nu, bez kafijas nekādi!,	
kam	piekrita	visi.	Labi	garšoja	arī	Ainažu	
konditoru	sarūpētā	kūka.	Pasākums	noslē-
dzās	ar	balli,	kurā	spēlēja	kvartets	Rumba 
no	Kuldīgas.	Tās	laikā	tika	izvēlētas	balles	
karalienes	-	pa	vienai	no	Ainažiem,	Salac-
grīvas	un	Liepupes.
 - No pulksten 18 līdz 23 varēja gan iz-
dancoties, gan mūziku klausīties. Cilvēku 
bija daudz, estrāde pilna, un liekas, ka vi-
ņiem gāja pie sirds, - sprieda	A.	Šmite.	Se-
nioru	svētki	kopumā	bijis	jauks	satikšanās	
brīdis.	- Atsauksmes pagaidām ir tikai po-
zitīvas. Ja visiem patiesi patika, tad mums 
dubultprieks! - viņa	 teica	un	piebilda,	ka	
nākamajā	 vasarā	 visi	 labprāt	 brauks	 uz	
Liepupi,	kur	arī	netrūkst	 atraktīvu	un	as-
prātīgu	cilvēku,	kas	tad	rādīs,	ko	māk.	Arī	
Ainažu	kultūras	nama	direktore	Solveiga	
Muciņa	bilda:	 -	Svētki bija ļoti patīkami.
Daudzi teica, ka mūsu jaunā estrādīte ir 
ļoti skaista. Tie, kas sen nebija bijuši Aina-
žos, priecājās par mums. Teica, ka svētki 
tagad varētu tikai Ainažos notikt. S.	Mu-
ciņa	uzteica	vietējo	pensionāru	klubu	At-
balss par	 aktivitāti,	 stabilitāti	 un	 atbalstu	
arī	dažādos	viņas	rīkotos	pasākumos.

Linda Tauriņa

Viesos pie 
Dainas Avotiņas

 Iet vasara mana, caur mūžiņu skanot... -  
tā	savas	dzejas	vārdiem	savas	gaitas	Stai-
celes	 pagasta	 Mačkalnos	 var	 raksturot	
rakstniece	 un	 dzejniece	 Daina	 Avotiņa.	
14.	 jūlijā	 kopā	 ar	 čaklākajiem	 lasītājiem	
Salacgrīvas	 bibliotēkas	 bibliotekāres	 vie-
sojās	 pie	mūsu	novadnieces	 un	 tik	 iecie-
nītās	 rakstnieces	 un	 dzejnieces.	 Tikšanās	
notika	VKKF	atbalstītā	projektā	Aspazijas 
kaķi un Raiņa suņi.
	 Klētī	mūs	laipni	sagaidīja	meita	Sarma	
un,	protams,	pati	saimniece,	kura	pēc	sa-
sveicināšanās	un	 ziedu	 saņemšanas	visus	
laipni	 aicināja	 pie	 galda.	Malkojot	 kafiju	
un	 tēju,	 raiti	 risinājās	gan	nopietnas,	gan	
draiskas	 sarunas.	 Protams,	 kā	 jau	 tas	 ie-
rasts,	galvenā	sarunas	tēma	bija	par	rakst-
nieces	 darbiem.	 Viņa	 joprojām,	 neskato-
ties	 uz	 dzīves	 gadu	 līdzi	 nestajiem	untu-
miem,	čakli	raksta	un	tulko.	Dzeju	gan	ne,	
jo	 tā,	 kā	 smejas	 pati	 rakstniece,	 piedero-
ties	 jaunībai!	 Lasītājus	 priecēs	 grāmatas,	
ko	 izdos	 izdevniecības	Zvaigzne ABC	 un	
Lauku Avīze.	Būs	oriģināldarbi	un	tulkoju-

mi	no	lietuviešu	valodas.	
	 Ļoti	mājīgā	un	 sirsnīgā	gaisotne	vedi-
nāja	atcerēties	kopīgus	rakstnieces	dzīves	
un	darbamirkļus	ar	Imantu	Ziedoni,	Ojāru	
Vācieti,	Jāni	Peteru.	Daudzi	no	viņas	lat-
viešu	un	lietuviešu	draugiem	jau	ir	aizsau-
lē.	 Tas	 skumdina,	 bet	 neliedza	 atcerēties	
kopā	pavadīto	laiku,	darbu.	
		 Mīļi	vārdi	tika	teikti	par	meitu	Sarmu,	
mazbērniem	 un	 mazmazbērniem.	 Rakst-
niece	ar	lepnumu	stāstīja	par	viņu	sasnie-
gumiem	un	rūpēm,	lai	viņa	laimīgi	vadītu	
savas	 vecumdienas.	 Pateicoties	 viņiem,	
tiek	sakārtots	Mačkalnu	īpašums.
	 Atvadoties	 iemūžinājām	 šo	 tikšanos	
kopīgā	 foto	 un,	 vēlot	 mūsu	 novadniecei	
labu	veselību	un	vēl	daudzu	radošo	ideju	
piepildījumu,	braucām	mājup.	Apsolījām,	
ka	 tiksimies	ar	 rakstnieci	 ja	ne	ātrāk,	 tad	
viņas	lielajā	jubilejā.

Gunta Zeme,
Salacgrīvas bibliotēkas metodiķe, 
Bērnu literatūras centra vadītāja

 Vadošais mobilo sakaru operators 
Tele2 paziņo, ka Salacgrīvā un tās 
novada Ainažos, Duntē, Lāņos un 
Tūjā sācis strādāt Tele2 4G tīkls, 
kas nozīmē to, ka iedzīvotājiem ir 
pieejams zibenīgais Tele2 4G mobilais 
internets telefonā, planšetdatorā un 
datorā. 

 - Priecājamies, ka Salacgrīvas un tās 
novada Ainažu, Duntes, Lāņu un Tūjas 
iedzīvotāji var lietot «Tele2» zibenīgo 4G 
internetu! «Tele2» klienti, kas ir puse Lat-
vijas iedzīvotāju, jau pusotru gadu lieto 
«Tele2» 4G internetu Rīgā un tās apkār-
tnes novados, kā arī lielākajās pilsētās, 
to atzinīgi novērtējot. Pēdējo mēnešu lai-
kā esam būtiski izvērsuši 4G tīklu, uzbū-
vējot vairākus simtus jaunu 4G bāzes sta-
ciju pilsētās, pagastu centros, ciemos un 
lauku apdzīvotās teritorijās visā Latvijas 
teritorijā, kas nozīmē to, ka «Tele2» 4G 
tīkls kopumā tagad ir pieejams jau 90% 
valsts iedzīvotāju,	 -	 saka	Tele2	 tehniskā	
direktore	Līga	Krūmiņa.	- Lai arī «Tele2» 
ieguldījis vairākus miljonus plaša 4G tīk-
la izveidē, esam to paveikuši ievērojami 
efektīvāk nekā LMT, un tas nozīmē, ka 

mēs arī turpmāk nodrošināsim tirgū izde-
vīgākos 4G pakalpojumus ar līdzvērtīgu 
kvalitāti,	-	piebilst	L.	Krūmiņa.	
 Tele2	 4G	 mobilo	 internetu	 var	 lietot	
telefonā,	planšetdatorā,	piezīmjdatorā	vai	
galda	datorā.	Pārliecināties,	vai	telefons,	
planšetdators,	modems	vai	rūteris,	kā	arī	
SIM	karte	atbalsta	4G,	var	Tele2	vai	Zel-
ta Zivtiņas	mājaslapā	www.tele2.lv/4G un 
www.zeltazivtina.lv/4g.	 Ikviens	Tele2	 un	
Zelta Zivtiņas	klients	Tele2	klientu	apkal-
pošanas	centrā	bez	maksas	var	 apmainīt	
savu	SIM	karti	pret	4G	SIM	karti.	
 Tele2	 ir	 Baltijā	 modernākais	 mobilo	
sakaru	 tīkls,	 kas	 nodrošina	 jaunākās	 pa-
audzes	4G	pakalpojumus	un	ir	sagatavots	
nākotnei	-	līdz	pat	20	reizēm	lielākai	tīkla	
slodzei,	ko	radīs	pieaugošā	mobilā	inter-
neta	lietošana.	Tele2	ir	iedzīvotāju	uzsla-
vētākais	uzņēmums	mobilo	sakaru	noza-
rē	jau	vairākus	gadus	pēc	kārtas.
 Tele2	 augstas	 kvalitātes	 balss	 sakari	
pieejami	99%	iedzīvotāju,	ātrs	3G	mobi-
lais	internets	-	97%	iedzīvotāju,	savukārt	
zibenīgais	Tele2	 4G	mobilais	 internets	 -	
jau	 90%	Latvijas	 iedzīvotāju.	Tele2 tur-
pina	 paplašināt	 4G	 tīklu,	 būvējot	 jaunas	
bāzes	stacijas.	

Salacgrīvā un tās novadā 
pieejams Tele2 4G internets

Salacgrīviešiem tikšanos Mačkalnos atgādinās kopīgais foto ar mājasmāti - rakstnieci 
Dainu Avotiņu (vidū)

Senioru svētki Ainažos bija kupli apmeklēti. Estrādē valdīja priecīga atkalsatikšanās noskaņa

http://www.tele2.lv/4G
http://www.zeltazivtina.lv/4g
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	 Atmiņas	 raisījās	 jau	 par	 tradīciju	 kļu-
vušajā	 tikšanās	 pēcpusdienā,	 kas	 pulcēja	
bijušās	 Salacgrīvas	 kultūras	 nama	 baleta	
studijas	 dalībnieces.	 Jāpiebilst,	 ka	 tikša-
nās	sākumā	tika	apspriests	deju	kolektīva	
Pērle	 priekšnesums	 Edgara	 diplomdarbā	
Jūras	svētkos,	arī	tam	ir	saistība	ar	baleta	
studiju	un	tas	ir	stāsts	par	dejotāju	dinasti-
jām,	Edgara	vecmamma	ir	Valda	Logina	-	 
kultūras	 nama	 deju	 kolektīva	 ilggadēja	
vadītāja,	 kuras	 pārziņā	 bija	 bērnu	 baleta	
studijas	 veidošanās,	 bet	mamma	 dejojusi	
baleta	studijā.
	 Liktenis	 bija	 lēmis,	 ka	 baleta	 studijas	
vadītāja	Ilona	Kalniņa	sava	mūža	pēdējos	
gadus	pavadīja	 ilgstošās	sociālās	aprūpes	
un	 rehabilitācijas	kūrortviesnīcā	Brīze	un	
Salacgrīvas	 kapos	 ir	 viņas	 atdusas	 vieta,	
pieminekli	 rotā	 elegantu	 baletkurpju	 pā-
ris	(starp	citu,	piemineklis	tapa	par	bijušo	
dejotāju	 saziedoto	 naudu).	 Šogad	 Ilonai	
Kalniņai	būtu	86	gadi,	tāpēc	kapa	kopiņu	
klāja	krāšņi	ziedi.	Īpaša	bija	arī	pēcpusdie-
na	Brīzē,	uz	ko	ielūdza	Māra	Maksimova	-	 

kādreizējā	 dejotāja	 un	 Ilonas	 darba	 tur-
pinātāja.	Mūs	 sagaidīja	 zīmīgi	 noformēts	
galds,	 pēcpusdienai	 bija	 dots	 nosaukums	
Zem kājām man ir debesis,	katrs	 saņēma	
piemiņai	dzejoli	ar	šīm	rindiņām.	Paldies	
Ligitai	 Jirgensonei	 par	 pārdomātu	 pasā-
kuma	scenāriju!	Viņa	bija	sagatavojusi	arī	
atmiņas	rosinošus	fotoattēlus	un	stāstītāju	
cita	caur	citu	papildināja	klātesošās	dejo-
tājas.	
	 Viens	 no	 I.	 Kalniņas	 lieldarbiem	 bija	
teatralizētu	 iestudējumu	 veidošana.	 Lie-
lu	 interesi	 raisīja	Māras	 sameklētā	 prog-
ramma	 uzvedumam	 Reiz circeņiem bij’ 
veikaliņš,	 kas	 ir	 arī	 labs	 avots	 bijušo	de-
jotāju	 apzināšanai.	 Ilona	 prata	 visiem	 at-
rast	lomas,	kaut	tas	būtu	tikai	mēness, kas 
šūpojas…	Dažādās	lomās	šajā	uzvedumā	
piedalījās	 57	 dejotāji	 (t.sk.	 7	 puiši).	 Tas	
ir	 apbrīnojams	darbs,	 ko	veica	 skolotāja!	
Izdomāt	 katram	 personāžam	 deju,	 salikt	
to	 visu	 kopējā	 stāstā!	 Bija,	 ko	 turēt,	 arī	
dejotāju	 vecākiem	 -	 tērpi	 tapa	 pašu	 ro-
kām.	Atmiņas	par	 tērpiem	 ir	 īpašs	 stāsts,	

spilgtākas	bija	par	cittautu	tērpiem	-	īpaši	
spāņu	 deju	 ar	melna	 tīkliņa	 piedurknēm,	
baltajiem	svārkiem,	kam	puķes	šuva	pašas	
meitenes.	Jāpiemin	arī	padsmitnieču	ar	fli-
teriem	un	zīlītēm	rotātās	vestes	(jo	vienai	
dalībniecei	bija	oriģināla	no	Polijas	atves-
ta	samta	veste),	un	 tika	 iestudēts	krakov-
jaks,	ko	dejoja	pat	televīzijā	raidījumā	par	
z.k.	Brīvais vilnis.	Kurpes	tika	pārkrāsotas	
atbilstoši	vajadzībām,	apakšsvārki	tapa	no	
matu	lentēm,	tika	krāsots	tills,	centīgi	lāpī-
tas	baletčības	(tikai	retais	mēģināja	nostā-
ties	uz	puantēm),	bija	jāmācās	gan	darināt,	
gan	lietot	dažādus	aksesuārus	-	piemēram,	
vēdekļus	 un	kastaņetes.	Atmiņas	 papildi-
nāja	gan	M.	Maksimovas,	gan	V.	Loginas	
sakārtotie	vēsturiskie	fotoattēli.	
	 Spilgtas	 atmiņas	 bija	 par	 mēģināju-
miem	kinoteātra	Selga	telpās	pēc	kultūras	
nama	nodegšanas	1965.	gadā.	Iesildīšanās	
tur	 notika	 pie	 ļodzīgiem	 krēsliem,	 jau-
nākie	 dejotāji	 atceras	 tikai	 spoguļzāli	 ar	
stangām.	 Bet	 visiem	 ir	 kopīgas	 atmiņas	
par	nopietno	mēģinājumu	procesu,	apbrī-

na	par	vecāko	dejotāju	stāju	un	dejotpras-
mi,	kas	iedvesmoja	jaunākos.	Dejotāji	tika	
muzikāli	 audzināti	 ar	 profesionālu	 deju	
pavadījumu,	 īpašas	 atmiņas	 par	 pianis-
ti	 Olgu	 Soloveju.	 Uzvedumu	 tēliem	 tika	
meklēta	atbilstoša	mūzika,	dažkārt	pat	ne	
no	 klasikas	 klāsta,	 piemēram,	 uzvedumā	
par	Vinniju	Pūku	sivēns	uzdejoja	arī	popu-
lāro	Obladi, oblada.	
	 Atmiņas	katram	dejotājam	ir	citas,	bet	
kopīga	 ir	 mīlestība	 uz	 deju.	 Lai	 gan	 ne-
kļuvām	par	baletdejotājām,	šīs	nodarbības	
deva	 stāju,	 kustību	 prieku	 visam	mūžam	
un	ļāva	daudzām	veiksmīgi	darboties	deju	
kolektīvos.
	 Atmiņās	dalījās	Māra	Maksimova,	Val-
da	Logina,	Velga	Auziņa,	Velga	Krastiņa,	
Inese	Gabrāne,	Anita	Tīte,	Guna	Kalniņa-
Kaufmane,	Inese	Volksone	un	šo	rindu	au-
tore.

Inta Cirša
	 P.S.	 Gaidām	 uz	 tikšanos	 visas	 “baleta	
meitenes”	 nākamgad	 10.	 jūlijā	 plkst.	 13	
Salacgrīvas	kapos.

Puantes, 
baletčības, 

kastaņetes... un 
atmiņas

Ilggadējo baleta studijas vadītāju atceroties Piemiņas brīdī Salacgrīvas kapos pie baleta studijas vadītājas Ilonas Kalniņas

	 Mūs	visus	 reizēm	urda	 tāds	dīvains	ne-
miers	-	gribēšana	kaut	ko	jaunu	redzēt,	uz-
zināt,	 izzināt…	Ko	 gan	 cilvēks	 dara	 tādās	
reizēs?	Protams,	dodas	pasaulē	-	gan	tālajā,	
gan	interesanto	meklē	tepat	līdzās.	
	 Tā	 kā	 līdz	Austrālijai	 tikt	 nekādi	 neva-
ram,	 tad	maija	 sākumā	 turp	 devāmies	 ne-
klātienē.	Izjust	šo	valsti,	kā	arī	Jaunzēlandi	
mums	 palīdzēja	 salacgrīviete	 Inta	 Balode.	
Viņa	 turp	 bija	 devusies	 kopā	 ar	 Liepupes	
kori	Pernigele,	lai	piedalītos	Austrālijas	lat-
viešu	 dziesmu	 svētkos	 Sidnejā.	Klausoties	
Intas	stāstījumā	un	skatoties	attēlus,	nema-
not	 aizritēja	 visa	 pēcpusdiena.	 Dzirdējām	
daudz	 interesanta	 gan	 par	 pilsētu,	 gan	 sa-
dzīves	lietām,	gan	Austrālijas	latviešu	dzīvi,	
gan	dabu.	Tās	bija	patiešām	aizraujošas	un	
izzinošas	stundas,	par	kurām	paldies	mūsu	
viešņai.
	 Muzeju	 nakts	 piedzīvojumos	 dodamies	
nu	jau	trešo	gadu.	Šoreiz	vispirms	apmeklē-
jām	mūsu	kaimiņus	-	Ķirbižu	meža	muzeju.	
Te	nācās	atcerēties	Raiņa	dzejoļus,	kas	bija	
jāsaliek.	Rokdarbu	mīļotājas	varēja	 izgata-
vot	lellītes.	Tālāk	ceļš	veda	uz	Viļķenes	sko-
lu,	kur	iekārtotas	Viļķenes	pagasta	vēstures	
piemiņas	 istabas.	 Šī	 vieta	 mūs	 patīkami	
pārsteidza.	Var	tikai	apbrīnot	entuziasmu	un	
vēlmi	saglabāt	atmiņas	par	Viļķenes	vēsturi	
un	cilvēkiem,	kā	arī	mīlestību,	ar	kādu	tiek	
veikts	 šis	darbs!	Savus	meklējumus	pabei-
dzām	Limbažu	muzejā,	bet	…	Muzeju	nakts	
brīnumu	tā	arī	neatradām.	Paliek	darbiņš	nā-
kamajam	pavasarim.
	 Jūlija	 sākumā	 biedrība	 Svētupes Lauva 
pulcēja	 savus	biedrus	un	viņu	ģimenes	 lo-
cekļus	braucienam	uz	visu	tūristu	iecienītu	
apskates	vietu	-	Siguldu.	Iepazīt	pilsētu	un	

tās	ļaudis	sākām	ar	Livonijas	ordeņa	bruņi-
nieku	pils	apskati.	Pēc	tam	divas	interesantas	
vietas	turpat	pils	pievārtē	-	vispirms	papīra	
darbnīca	Viktora vēstules,	 kuras	 saimniece	
iepazīstināja	 ar	 Turaidas	 meitenes	 Maijas	
un	 dārznieka	Viktora	mūžīgo	mīlas	 stāstu,	
kas	tur	attēlots	gleznās.	Pēc	tam	no	sasmal-
cinātiem	un	pārstrādātiem	dokumentiem	va-
rējām	izgatavot	katrs	savu	grāmatzīmi.	Tad	
devāmies	uz	Elmāra	smilšu	gleznu	darbnī-
cu.	 Varēja	 tikai	 apbrīnot	 meistara	 veiklās	
roku	kustības,	smiltīs	veidojot	dažādus	attē-
lus.	Kurš	gan	nezina	dzintaru,	tikai	-	vai	tas	
ir	īsts	vai	mūsdienu	ķīmijas	sasniegums?	Šo	
jautājumu	mums	palīdzēja	atrisināt	dzintar-
apstrādes	 amata	 meistars	 Harijs,	 pastāstot	
un	 parādot	 neapstrādātus	 dzintara	 gabalus,	
to,	kā	 top	rotas	un	vēl	daudz	ko	interesan-
tu	par	un	ap	dzintaru.	Nevarējām	neapska-
tīt	 arī	vienīgo	privāto	veco	datoru	muzeju.	
Bez	dažādiem	datoriem	krājumā	 ir	 arī	 cita	
elektronika,	 piemēram,	 pirmais	 mobilais	
telefons,	 rēķināmās	mašīnas	 u.c.	 Lielākais	
pārsteigums	-	gandrīz	100%	no	šīs	kolekci-
jas	 ir	darba	kārtībā.	Ekskursijas	beigās	gu-
vām	priekšstatu,	kāda	īsti	izskatās	bobsleja	
un	kamaniņu	trase.	Mums	tā	šķita	šaurāka,	
nekā	rāda	televīzijā,	un	sportistiem,	kas	no-
darbojas	 ar	 šiem	 sporta	 veidiem,	 patiešām	
jābūt	drosmīgiem,	lai	pa	šo	reni	laistos	lejā	
no	5.	stāva	augstuma.
	 Pārrunājot	 dienas	 iespaidus,	 secinājām,	
ka,	pieejot	visam	ar	radošu	izdomu,	var	ra-
dīt	daudz	jauku	lietu,	kas	patīk	pašiem	un	ir	
interesantas	citiem.	No	katra	šāda	brauciena	
varam	paņemt	kādu	ideju,	tās	risinājumu	arī	
sev.	Lai	visiem	jauka	vasara!

Indra Kauliņa

Ar ceļavēju kabatā…

 Jau 12. gadu laikraksts 
Diena un telekompānija TV3 
organizē projektu Latvijas 
 lepnums, aicinot līdz 10. ok - 
tobrim iesniegt pieteikumus 
par pašaizliedzīgiem un 
uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri 
vairojuši valstī labo, nesav-
tīgi palīdzot kādam nelaimē, 
dodot cerību, iedvesmojot vai 
pat īstenojot cita klusi lolotus 
sapņus. 

	 Laikraksts	Diena	projekta	lai-
kā	līdz	gada	beigām	stāstīs	par	Latvijas 
lepnumam	pieteiktajiem	cilvēkiem,	sa-
vukārt	Otrajos	Ziemassvētkos,	 26.	 de-
cembrī,	Latvijas lepnums 2015	noslēg-
sies	 ar	godināšanas	ceremoniju	kanālā	
TV3,	 kurā	 simboliskā	 Latvijas lepnu-
ma	balva	-	Zelta ābele	-	tiks	pasniegta	
desmit	nominācijās.	Arī	šogad	Latvijas 
lepnuma	balvas	laureātus	noteiks	Latvi-
jas lepnuma	žūrija.
	 MTG	TV	 un	 radio	 vadītāja	 Latvijā	
Baiba	Zūzena	atgādina	par	projekta	no-
zīmīgumu:	 - Latvijas lepnums parāda 
mūsu zemes patieso spēku - stiprus un 
gaišus Latvijas ļaudis, kuru rīcība pa-
ceļ un iedvesmo, kuru darbi apliecina 
viņu mīlestību pret pasauli un līdzcilvē-
kiem. Akciju	sabiedrības	Diena	valdes	
priekšsēdētājs	 Edgars	 Kots	 atzīst,	 ka	
projekts	joprojām	ir	viena	no	nozīmīgā-

Laikraksts Diena un TV3 
aicina pieteikt Latvijas 

lepnums 2015 kandidātus

kajām	laikraksta	Diena	vērtībām:	- Ikdie-
nā mums ir iespēja sastapt daudz cilvēku. 
Bieži vien mēs pat nenojaušam, ka starp 
viņiem ir īstas izcilības un iedvesmojoši 
paraugi mūsu dzīvēm. Projekts vēl aizvien 
ir spēcīgs palielināmais stikls cilvēka uz-
tverei, kas izgaismo mūs, ļaujot ieraudzīt 
patiesās vērtības visai Latvijas sabiedrī-
bai.
	 Šogad	projekts	Latvijas lepnums	notiek	
ar	Rīgas	Brīvostas	pārvaldes	un	Valsts	ak-
ciju	sabiedrību	Latvijas Dzelzceļš	un	Lat-
vijas Pasts	gādību.
 Latvijas lepnuma	 kandidātus	 var	 pie-
teikt,	 aizpildot	 anketu	 portālos	www.die-
na.lv	un	www.skaties.lv,	kā	arī	 sūtot	vēs-
tules	uz	latvijaslepnums@dienasmediji.lv,	
www.draugiem.lv/latvijaslepnums	 vai	 pa	
pastu,	adrese:	Latvijas lepnums,	Andrejos-
tas	iela	2,	Rīga,	LV-1045.

http://www.diena.lv
http://www.diena.lv
file://unas/Teksti/SZ/../Downloads/www.skaties.lv
mailto:latvijaslepnums@dienasmediji.lv
http://www.draugiem.lv/latvijaslepnums
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	 6.	 un	 7.	 augustā	 Salacgrīvas	
novada	 viesu	mājā	Kraukļi	 notika	
Latvijas	Pašvaldību	sociālo	dienes-
tu	vadītāju	apvienības	 (LPSDVA),	
SIA	Trīs V	un	Salacgrīvas	novada	
domes	 organizētā	 vasaras	 skola	 -	
apmācība	 sociālo	 dienestu	 vadītā-
jiem.	Tajā	 piedalījās	 Latvijas	 paš-
valdību	sociālo	dienestu	vadītāji.
	 Vasaras	 skolas	 dienas	 bija	 kar-
stas	un	arī	apmācības	tēma	visnotaļ	
nopietna	-	sniegt	zināšanas	par	iek-
šējās	 kontroles	 sistēmas	 elemen-
tiem,	 pārrunāt	 un	 izvērtēt	 esošās	
iekšējās	kontroles	sistēmas	pilnvei-
des	iespējas	un	izskatīt	dažādu	ies-
tāžu	praksi	iekšējās	kontroles	sistē-
mas	 uzturēšanā.	Apmācību	 vadīja	
Aija	Rieba	-	SIA	Trīs V	lektore	un	
konsultante	iekšējā	audita,	vadības	
kvalitātes	 un	 pieaugušo	 apmācību	
jautājumos.	
	 Lai	radītu	kopības	sajūtu	un	cits	
citu	 tuvāk	 iepazītu,	vasaras	 skolas	
dalībnieki	 veidoja	 piecus	 apļus	 -	
Rīgas,	 Vidzemes,	 Zemgales,	 Kur-
zemes	 un	Latgales	 plānošanas	 reģionam.	
Kad	 sapazīšanās	 bija	 notikusi,	 klāteso-
šos	 uzrunāja	 Salacgrīvas	 novada	 domes	
priekšsēdētājs	Dagnis	Straubergs:	 - Prie-
cājos, ka par semināra vietu esat izvēlēju-
šies mūsu novadu. Izprotu jūsu uzdevumus 
un misiju un zinu - jūsu ikdienas darbs nav 
no vieglajiem. Savukārt	 LPSDVA	 valdes	
priekšsēdētāja	 Iveta	 Sietiņsone	 uzsvēra,	
cik	 svarīgs	 ir	 pašvaldības	 vadības	 un	 so-
ciālā	 dienesta	 kopdarbs:	 - Ļoti gribētos, 
lai šī savienība - pašvaldības vadītājs un 
sociālais dienests - būtu laba, jo mums 
ļoti nepieciešama pašvaldības vadītāja 
atbalsts un sapratne.	 Salacgrīvas	 novada	
sociālā	 dienesta	 vadītāja	 Anita	 Holma,	

Sociālo dienestu vadītāju 
vasaras skola

pateikusies	viesiem,	kas	ieradušies	no	tik	
daudziem	novadiem,	sacīja:	-	Mūsu darbs 
ir kā maratons, mēs skrienam tikai pa sev 
zināmām takām un savācam visu labo un 
slikto. Šī varbūt ir tā vieta un tas laiks, kur 
un kad visu skrējienā savākto varam at-
stāt. 
	 Pēc	 uzrunām	 vadības	 grožus	 savās	
rokās	 pārņēma	 lektore	 un	 konsultante	 
A.	 Rieba,	 viņa	 uzsvēra,	 ka	 	 šajās	 dienās	
svarīgi	ir	trīs	V	-	vērtīgs	laiks,	virzība	un	
vieglums.	- Mēs esam šeit, lai augtu, mā-
cītos un domātu labas domas! - viņa	 at-
gādināja.
	 Otrajā	mācību	 dienā	 pēc	 apliecību	 sa-
ņemšanas	viesi	 apmeklēja	 ilgstošās	uztu-

rēšanās	 rehabilitācijas	 viesnīcu	 Brīze	 un	
ciemojās	 Salacgrīvas	 sociālajā	 dienestā.	
Jāpiemin,	ka	pēc	kārtīga	darba	pirmās	die-
nas	vakarā	viesi	saulrietu	sagaidīja	pie	jū-
ras	kempingā	Veczemju klintis.
 - Šīs divas dienas bija saspringta darba 
un labas atpūtas pilnas. Tajā bija daudz 
visādu -šanu: mācīšanās, darbošanās, do-
māšana, runāšana, analizēšana un vakarā 
lūgšana pie jūras, dziedāšana un dejoša-
na,	-	pēc	apmācības	uzskaitīja	A.	Holma.
	 Divas	dienas	paskrēja	nemanot,	un	nā-
kamajā	 gadā	 pirmajā	 augusta	 ceturtdienā	
un	piektdienā	sociālo	dienestu	vadītāji	tik-
sies	Rēzeknes	novadā.	

Ilga Tiesnese

Divu dienu apmācība sākās ar iepazīšanos

	 Ceļu	satiksmes	un	drošības	direkcija	(CSDD)	kopā	ar	partne-
riem	turpina	stacionāro	fotoradaru	uzstādīšanas	otro	kārtu.	Esoša-
jiem	20,	kas	pamatā	 ir	Rīgā,	nākamā	gada	pirmajā	pusē	 iecerēts	
pieplusot	vēl	20.	Izvēlētie	to	izvietošanas	punkti	pārsvarā	atrodas	
uz	 lielākajiem	 un	 noslogotākajiem	 ceļiem	 ārpus	 galvaspilsētas.	

Vienu	fotoradaru	iecerēts	novietot	arī	Svētciemā,	autoceļa	Rīga	-	
Igaunijas	robeža	81,7.	kilometrā.	CSDD	kopā	ar	citām	institūcijām	
to	izvērtējusi	kā	bīstamu	vietu,	jo	tranzītā	braucošie	kravas	auto-
mobiļi	šajā	apdzīvotajā	vietā	bieži	nesamazina	braukšanas	ātrumu.

Līga Liepiņa

Svētciemā būs stacionārais fotoradars

	 Dabas	 lieguma	Randu pļavas	 dabas	
takā	 pēc	 remonta	 apmeklētājiem	 at-
vērts	 putnu	 vērošanas	 tornis.	 Tas	 celts	 
2006.	gadā	un	tehniskā	stāvokļa	dēļ	tika	
slēgts	 no	 pērnā	 gada.	 Šis	 bija	 pirmais	
lielais	 torņa	 remonts,	kura	 laikā	 tas	 ie-
guva	 jaunu,	 randu	 pļavu	 ainavai	 atbil-
stošu	izskatu.	Objekta	atjaunošana	veik-
ta	 ar	 Latvijas	 vides	 aizsardzības	 fonda	
finansiālu	atbalstu	pēc	vietējās	sabiedrī-
bas	-	biedrības	Silva Fortis	-	iniciatīvas.
	 Putnu	vērošanas	tornis	dabas	liegumā	
ir	 iecienīts	 dabas	 speciālistu	 un	 tūristu	
apskates	 objekts,	 no	 kura	 pārskatāmas	
unikālās	 piekrastes	 pļavas	 ar	 nelielām	
lagūnām	 un	 niedrājiem.	 Randu	 pļavu	
tornis	ir	atzīta	migrējošo	putnu	vēroša-
nas	vieta,	tāpēc	tas	regulāri	ir	bijis	putnu	
vērošanas	sacensību	Torņu cīņu	laureātu	
vidū.	No	2014.	gada	tajā	ir	Latvijas	Or-
nitoloģijas	 biedrības	 veidotā	 mākslīgo	
putnu	māju	jeb	būrīšu	ekspozīcija,	bla-
kus	 tornim	 izveidota	 āra	mācību	 klase	
par	dabas	vērtībām	randu	pļavās.
	 Jāpiebilst,	 ka	 šajā	dabas	 liegumā	no	
jauna	atvērta	arī	viena	no	laipām	uz	Ai-
nažu	pludmali	 -	pie	Blusupītes,	kas	arī	
tapusi	 pēc	 vietējo	 iedzīvotāju	 iniciatī-
vas,	 ar	 biedrības	Mēs - sabiedrībai	 un	
Latvijas	Vides	aizsardzības	fonda	finan-
siālu	atbalstu.
 - Gan torņa remonts, gan laipas at-
jaunošana ir piemērs tam, kā vietējā 
sabiedrība iesaistās to vērtību un infra-
struktūras kopšanā un uzturēšanā, kas 
atrodas viņu reģionā. Tas ir arī piemērs 
valstiskā un nevalstiskā sektora sadar-
bībai, tam, kā vietējā sabiedrība - iedzī-
votāji - var un veicina sava novada pie-
vilcību, ne tikai aktīvi interesējoties par 
dabas aizsardzību, bet aktīvi līdzdarbo-
joties. Aicinām saudzīgi baudīt Latvijas 
piekrastes skaistumu, nekaitējot dabai 
un izveidotajai infrastruktūrai!	 -	 pauž	
Dabas	aizsardzības	pārvaldes	Vidzemes	
reģionālās	 administrācijas	 direktora	
vietnieks	Mārtiņš	Zīverts.
	 Dabas	liegums	Randu pļavas	atrodas	
Salacgrīvas	novadā,	tas	ietilpst	Ziemeļ-
vidzemes	biosfēras	rezervātā	un	ir	Natu - 
ra 2000	 teritorija.	 Liegums	 izveidots	
piejūras	 pļavu,	 retu	 augu	 sugu	 un	 sa-
biedrību	aizsardzībai.	Nozīmīga	ligzdo-
jošo	 bridējputnu	 un	 ūdensputnu	 vieta.	
Vairāk	nekā	40	aizsargājamo	augu	sugu.	
Randu	pļavas	ir	viena	no	trīs	purva	māt-
saknes	atradnēm	Latvijā.

Dabas aizsardzības pārvaldes 
Sabiedrisko attiecību un vides 

izglītības nodaļa

Tāds tagad ir jaunais randu pļavu skatu 
tornis

Dabas 
liegumā 
Randu 
pļavas 

atjaunots 
putnu 

vērošanas 
tornis

	 Īstenojot	 ERAF	 projektu	Publiskā in-
terneta pieejamība Salacgrīvas novadā,	
izveidoti	trīs	jauni	publiskā	interneta	pie-
kļuves	punkti	ar	bezvadu	interneta	pieejas	
zonu	 -	 pie	 Ainažu	 tūrisma	 informācijas	
centra,	 Mērniekos	 pie	 veikala,	 Salacgrī-
vas	Jahtu	ostas	laukumā	pie	Bākas.	Tūjas	
un	Korģenes	 bibliotēkā	 izveidoti	 punkti,	
papildinot	un	uzlabojot	līdz	šim	jau	piedā-
vāto	pakalpojumu	klāstu,	bet	Salacgrīvas	
bibliotēkā	tikai	papildināts	esošais	pakal-

pojumu	klāsts.	Korģenes	bibliotēka	tikusi	
pie	viena,	Tūjas	un	Salacgrīvas	bibliotē-
kas	-	pie	pieciem	datorkomplektiem	katra.	
Šīs	bibliotēkas	ieguvušas	arī	jaunas	mul-
tifunkcionālās	iekārtas,	kas	sniedz	iespēju	
digitalizēt	dokumentus	A4	un	A3	formātā,	
iespēju	izdrukāt	krāsainus	vai	melnbaltus	
dokumentus	A4	un	A3	formātā.

Solvita Kukanovska,
projektu koordinatore

Novadā uzlabota publiskā interneta 
pieejamība

Publiskā interneta pieejas punkti Salacgrīvā, jahtu laukumā un Korģenes bibliotēkā
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	 No	22.	 līdz	31.	 jūlijam	Baltijas	valstīs	
notika	 Lietuvas	 asociācijas	 cilvēkiem	 ar	
īpašām	 vajadzībām	 organizēts	 brauciens	
cilvēkiem	ratiņkrēslos.	Tā	mērķis	bija,	ap-
ceļojot	Igauniju,	Latviju	un	Lietuvu,	ska-
tīties,	 izmēģināt	un	pārliecināties,	kā	tiek	
ievēroti	universālā	dizaina	principi	kultūr-
vēstures	objektos.	
	 26.	 jūlijā	 šī	 brauciena	 dalībnieki	 no	
Igaunijas	ieradās	Salacgrīvas	novadā.	Pir-
mā	vieta,	ko	viņi	 apmeklēja,	bija	 atpūtas	
komplekss	 Zvejnieku parks.	 Viesojoties	
tur,	 projekta	Universālā dizaina principu 
ievērošana kultūrvēstures objektos	 vadī-
tāja	Ginta	Žemaitaitīte	pastāstīja,	ka	viņu	
brauciens	sācies	Lietuvas	pilsētā	Pakrojā:	

- Kāpām mašīnās un braucām uz Pērnavu 
Igaunijā un tagad caur Latviju atgrieža-
mies atpakaļ Lietuvā. Apceļojot Baltijas 
valstis, braucam un skatāmies, kā kultū-
ras un tūrisma objekti iekārtoti cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām, kuri pārvietojas 
ratiņkrēslos. Kur var atpūsties un ko ap-
skatīties šie ļaudis? Bijām Igaunijā, tagad 
esam Latvijā, Salacgrīvā. Neesam ierobe-
žoti laikā, skatīsimies, ko mums piedāvās 
tūrisma centra vadītāja Liene.
	 Šajā	 cilvēku	 ar	 īpašām	 vajadzībām	
velobraucienā	 ar	 velobaikiem	 piedalījās	
25	braucēji	 no	Lietuvas	un	Baltkrievijas,	
Igaunijā	 un	 Latvijā	 viņiem	 pievienojās	
vietējie	ratiņkrēslos	braucēji.	

	 	 	Lietuvas	asociācijas	cil-
vēkiem	 ar	 īpašām	 vaja-
dzībām	 projektu	 vadītāja	
Ginta	 apliecināja:	 - Ne-
esam vieni, kopā ar mums 
ir vesela komanda, kas 
palīdz uzcelt nakšņošanai 
teltis, gatavo ēst. Mums ir 
viss - sava virtuve, pērkam 
produktus, gatavojam paši 
ēst, arī tualete mums līdzi  
sava.
				Savukārt	Igors	Rudzjaks	
no	Baltkrievijas	līdz	Lietu-
vai	 atbraucis	 ar	 savu	 auto	
un	 tagad	 kopā	 ar	 pārējiem	
mēro	ceļu	Igaunijā,	Latvijā	
un	Lietuvā.	- Braucam ātri 
un labi. Neesmu piesaistīts 
invalīdu ratiņiem, bet, pie-
daloties šajā braucienā, 
gribu izmēģināt, vai spēšu 
kopā ar viņiem izbraukt šo 
maršrutu. Vakar Igauni-
jā no Pērnavas nobraucu  
24 kilometrus, šodien rokas 

nedaudz sāp, nepierasti. Šodien ir otrais 
brauciens, - viņš	pastāstīja.
	 Kopā	ar	Salacgrīvas	novada	tūrisma	in-
formācijas	 centra	 vadītāju	 Lieni	Tiesnesi	
viesi	apskatīja	Imanta	Klīdzēja	keramikas	
panno	 AS	 Brīvais vilnis	 ražošanas	 ēkā,	
bija	 Lielsalacas	 evaņģēliski	 luteriskajā	
baznīcā,	 kurā	 klausījās	 ērģeles,	 pārbrau-
kuši	upi,	aplūkoja	Imanta	Klīdzēja	skulp-
tūru	Pārcēlājs,	Biedrību	laivu	un	izbrauca	
pa	Rīgas	ielu.	Tālāk	viesi	devās	uz	atpūtas	
vietu	Veczemju	klintis,	kur	atpūtās	un	pa-
lika	pa	nakti,	lai	jau	nākamajā	dienā	dotos	
uz	Siguldu.

Ilga Tiesnese

Brauciena dalībnieki Salacgrīvā

Ratiņkrēslā apceļo Baltijas valstis

	 Liepupes	 vidusskolā	 noslēgusies	
gandrīz	 divu	 nedēļu	 garā	 Limbažu	 un	
Salacgrīvas	 novada	 sporta	 skolas	 dam-
bretes	 nodaļas	 audzēkņu	 treniņnometne	 
100	 lauciņu	 dambretē.	 Tajā	 piedalījās	
visu	 vecuma	 grupu	 sportisti.	 Nometnes	
galvenais	 uzdevums	 bija	 iespējami	 la-
bāk	 sagatavoties	 Eiropas	 čempionātam.	
Katru	 dienu	 jaunie	 dambretisti	 risināja	
kombinācijas,	 mācījās	 atklātņu	 sistē-
mas,	 iedziļinājās	 vidusspēles	 milzīgo	
variantu	 mudžeklī,	 centās	 iegaumēt	
standartpozīcijas	 galotnēs	 un	 priecājās	
par	 katru	 veiksmīgi	 atrisināto	 etīdi.	 Tā	
pie	 dambretes	 galdiņa	 vidēji	 nācās	 būt	 
6	 -	8	stundas.	Neiztika	arī	bez	fiziskām	
aktivitātēm	-	bija	futbols,	florbols,	volej-
bols	 u.c.	 Par	 garšīgām	 pusdienām	 liels	
paldies	pienākas	zemnieku	saimniecībai	
Vīganti	 (īpašniece	 Lija	 Jokste).	 Tāpat	
pateicību	pelnījusi	Liepupes	vidusskolas	
vadība	par	atvēlēto	bāzi.
	 Nometnes	 laikā	 notika	 sacensības	
starp	 mūsu	 un	 Dobeles	 novada	 sporta	
skolu.	Vispirms	risinājās	komandu	mačs	
pie	14	galdiņiem.	Ar	22:6	 šoreiz	pārāki	
izrādījās	mūsējie.	Pēc	tam	visi	28	dalīb-
nieki	sacentās	kopējā	turnīrā	ar	atsevišķu	
vērtējumu	 divās	 vecuma	 grupās.	 Vecā-
kajā	grupā	meitenēm	pārliecinoši	pirmā	
bija	 Paula	 Gūtmane,	 bet	 trešā	 pozīcija	
tika	Madarai	Lindenbergai.	Zēniem	otro	
un	trešo	vietu	dalīja	Mareks	Andreisons	
un	Kristers	Lapiņš.	Jaunākajā	grupā	mei-
tenēm	uzvaras	 lauri	 tika	Elizabetei	No-
renbergai.	Sudraba	medaļu	saņēma	Sin-
tija	Malofeja.	Šajā	grupā	zēniem,	kā	jau	
varēja	 prognozēt,	 pārliecinoša	 spēle	 un	
zelta	medaļa	Klāvam	Norenbergam,	sud-
raba	un	bronzas	godalgas	attiecīgi	Adri-
anam	Podenskim	un	Mikam	Magonem.
	 Pēc	 tam	 jaunie	 dambretisti	 devās	 uz	
Baltijas	 valstu	 jaunatnes	 sacensībām	
100	 lauciņu	 dambretē	 Tallinā.	 Arī	 šeit	
sacensības	notika	divās	vecuma	grupās.	
Jaunākajā	 grupā	 meitenēm	 par	 uzvarē-
tāju	kļuva	Sintija	Malofeja,	bet	bronzas	
medaļa	-	Taīdai	Kalniņai.	Zēniem	pārāks	
bija	Klāvs	Norenbergs,	bet	bronza	Adri-
anam	 Podenskim.	 Vecākajā	 grupā	 mei-
tenēm	zelts	Paulai	Gūtmanei	un	bronza	
Madarai	Lindenbergai.	Arī	zēnu	konku-
rencē	šajā	vecuma	grupā	attiecīgi	Mare-
kam	Andreisonam	un	Mārcim	Magonem	
tā	paša	kaluma	medaļas.
	 Nometnes	 dalībnieki	 piedalījās	 arī	
Rīgas	 atklātajā	 jaunatnes	 čempionātā	 
100	 lauciņu	 dambretē.	 Tajā	 spēlēja	 arī	 
10	 labākie	 Lietuvas	 jaunie	 dambretisti.	
Spēcīgajā	 konkurencē	 vecākajā	 grupā	
Paula	 tika	 pie	 bronzas.	 Labāk	 veicās	
mūsu	jaunākajiem	dalībniekiem.	No	zē-
niem	 pārliecinoša	 uzvara,	 zelta	 medaļa	
un	 tiesības	 piedalīties	 Rīgas	 atklātajā	
pieaugušo	čempionātā	 tika	Klāvam	No-
renbergam.	 Trešo	 vietu	 ieņēma	 septiņ-
gadīgais	 Adrians	 Podenskis.	 Meitenēm	
zelta	medaļa	Elizabetei	Norenbergai	 un	
bronzas	godalga	Sintijai	Malofejai.
	 Nākamajā	 dienā	 notika	 Rīgas	 atklā-
tais	 pieaugušo	 čempionāts.	 Tajā	 startē-
ja	 38	 dalībnieki,	 t.sk.	 2	 lielmeistari	 un	 
14	sporta	meistari.	Klāvs	Norenbergs	ar	
cīņās	rūdītajiem	pretiniekiem	cīnījās	go-
dam,	pretī	 liekot	 jaunības	azartu	un	 lie-
lu	cīņassparu.	Izcīnītās	5	uzvaras	ir	liels	
Klāva	sasniegums.	Vēl	lielāka	mācība	no	
piedzīvotajiem	3	zaudējumiem.	Rezultā-
tā	12.	vieta	šādā	konkurencē	ir	ļoti	augsts	
sasniegums.	Jāatzīmē,	ka	aiz	viņa	palika	
6	sporta	meistari!
	 Paula	 Gūtmane,	 Madara	 Linden-
berga,	 Elizabete	 un	 Klāvs	 Norenbergi	
Latvijas	 izlases	 sastāvā	 Tallinā	 pieda-
lījās	 Eiropas	 17.	 jaunatnes	 čempionātā	 
100	lauciņu	dambretē.

Kārlis Ozols

Dambretistu 
vasaras 
nometne

	 No	3.	līdz	5.	jūlijam	labākie	jaunie	spor-
tisti	 Latvijas	 Jaunatnes	 olimpiādē	 cīnījās	
par	236	medaļu	komplektiem	26	olimpis-
kajos	sporta	veidos,	kā	arī	florbolā,	kas	šo-
gad	izvēlēts	kā	papildu	sporta	veids.	
	 Valmierā	 norisinājās	 šādi	 sporta	 veidi:	
badmintons,	bokss,	futbols,	handbols,	pel-
dēšana,	svarcelšana,	vieglatlētika,	mākslas	
vingrošana,	volejbols	un	pludmales	volej-
bols.	Savukārt	Cēsīs	-	basketbols,	cīņa,	džu-
do,	galda	 teniss,	 loka	šaušana,	paukošana,	
MTB	un	šosejas	riteņbraukšana,	taekvondo	
un	 teniss.	Burtnieku	novadā	notika	sacen-
sības	burāšanā,	golfā	un	BMX	riteņbrauk-
šanā,	bet	Kocēnu	novadā	-	jātnieku	sportā,	
regbijā	 un	 triatlonā.	 Sacensības	 airēšanā	
norisinājās	Jūrmalā,	smaiļošanā	un	kanoe	-	
Limbažu	novadā,	šaušanā	-	Valkas	novadā,	
bet	 sporta	 vingrošanā	 -	 Rīgā.	 Sacensības	
florbolā	notika	Līgatnē.
	 Jūrmalā	 Salacgrīvas	 smaiļotājas	 Sa-
manta	 Ganiņa,	 Anete	 Neretniece,	 Sandi-
ja	 Megi	 un	 Līga	 Kariņa	 izcīnīja	 3.	 vietu	
K-4	500	m	distancē.	Samanta	Ganiņa	izcī-
nīja	3.	vietu	K-1	500	m	un	kopā	ar	Aneti	
Neretnieci	K-2	500	m	arī	ierindojās	3.	vie-
tā.	 	K-1	200	m	S.	Ganiņai	5.,	 bet	S.	Me- 
gi	-	7.	vieta.	Kristiāns	Kacars	kopā	ar	Ed-
vartu	Zaķi	kanoe	divniekā	izcīnīja	9.	vietu.
	 Mūsu	 vieglatlēte	 Asnāte	 Kalniņa	 izcī-
nīja	2.	Vietu,	bet	Amanda	Stane	14.	vietu	
200	m	distancē	un	17.	-	tāllēkšanā,	Karlīna	
Karlsone	 diska	 mešanā	 un	 lodes	 grūšanā	
13.	vietā.
	 Salacgrīvas	novads	kopvērtējumā	 iegu-
va	sešas	medaļas	-	1	sudraba	un	5	bronzas.	
Apsveicam	 mūsu	 olimpiešus	 un	 vēlam	
veiksmīgus	startus	turpmākajās	sacensībās!

Ilga Tiesnese

Mūsu starti 
un medaļas 
Jaunatnes 
olimpiādē 

Latvijas Jaunatnes olimpiādē Jūrmalā Salacgrīvas smaiļotājas Samanta Ganiņa, Anete 
Neretniece, Sandija Megi un Līga Kariņa izcīnīja trešo vietu K-4 500 m distancē, attēlā viņas 
kopā ar treneri Kasparu Močānu

Bronzas četrinieks - Samanta Ganiņa, Anete Neretniece, Sandija Megi un Līga Kariņa
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	 Lai	darbi	labāk	
sekmētos	un	tiltu	
varētu	pabeigt	laikā,	
pievedceļa	uzbūvē	
palīdzējuši	arī	Salac-
grīvas	vidusskolas	
skolēni	-	septiņgades	
talcinieku	brigādes.	

					Tilts	nodots	eks-
pluatācijā	1960.	gada	
22.	jūlijā.

Tilts pār Salacu Salacgrīvā

	 Ne	tik	lielas	pārvērtības	-	tikai	jaunas	
virskārtas	 ieklāšana	 tiltam	 tika	 veikta	 
2010.	 gadā	 -	 to	mums	 izkārtoja	 toreizē-
jais	prezidents	Valdis	Zatlers.	Maijā,	tik-
šanās	 laikā	 ar	 salacgrīviešiem	 viņš	 solī-
ja:	 -	Es izmantošu iespēju “Viens zvans 
premjeram”.	 Bija	 zvans	 vai	 nebija,	 bet	
tiltu	salaboja,	un	jau	oktobrī	bija	gatavs.	

	 Kā	tad	tapa	šis	tilts?	Centra	tilta	aizsā-
kums	ir	1956.	gads,	kad		Minskas	projektē-
šanas	institūts	Belgiprodor	izdarīja	urbu-
mus,	lai	uzsāktu	plānošanas	un	projektē-
šanas	darbus.	Tiltu	projektēja	1958.	gadā,	
bet	pati	celtniecība	tika	uzsākta	1959.	gada	 
18.	 februārī.	 Būvētāji	 bija	 2.	 Saulkrastu	
CBR,	 būvdarbu	 vadītājs	 -	 Kaņepe,	 kas	
cēlis	 vēl	 arī	 tiltu	 pār	 Gauju	 Carnikavā	
un	Līgatnē	uz	Pleskavas	 šosejas.	Laidu-
ma	 konstrukcijas	 dzelzsbetona	 sijas	 ar	
karkasveida	 stiegrojumu	 izbūvētas	 pēc	
PSRS	laiku	tipveida	siju	projekta,	bet	til-
ta	kopējais	garums	ir	182,64	m.

Būvdarbu 
vadītājs 
Kaņepe

 Sācies mūsu galvenā tilta - Tallinas šosejas 
tilta pār Salacu - remonts. Kopš uzbūvēšanas 
tas piedzīvojis vairākus remontus un renovāci-
jas. Nozīmīga atjaunošana bija 1993. gadā, kad 
satiksme pār tiltu no maija līdz oktobrim bija 
slēgta, tā tika novirzīta pa apkārtceļu - pār veco 
dzelzbetona tiltu Vecsalacā. Remontdarbus veica 
AS 8. Ceļu būves rajons celtnieki  no Smiltenes.

					Sarežģīta	bijusi	balstu	betonēšana,	se-
višķi	4.	un	6.	balsts,	bet	laika	apstākļi	tilta	
celtniekiem	pirmajā	darba	gadā	bijuši	ļoti	
labvēlīgi:	 1959./60.	 ziema	 bijusi	 auksta	
un	ar	zemu	ūdens	 līmeni	upē,	 ledus	upē	
iesalis	 agri,	 pavasarī	 izgājis	 vēlu.	 Celt-
nieki	paspējuši	līdz	ledus	iziešanai	uzlikt	
tiltam	visas	sijas.	Šīs	sijas	daudzi	Salac-
grīvas	iedzīvotāji	izmantojuši,	lai	pārietu	
upi,	kad	nav	bijusi	cita	iespēja	tikt	pāri.

Balstu betonēšana

	 Cements	 tiltam	 vests	 no	 Brocēniem,	
akmeņi	 dabūti	 tepat	 Salacas	 jūrmalā.	
Pie	 būves	 pavisam	 strādājuši	 apmēram	 
50	 strādnieku	 un	 dažādas	 tehnikas	 vie-
nības.	 Tilta	 būvei	 bijusi	 arī	 sava	 elek-
trostacija.	Balstu	celšana	vien	izmaksāja	 
1	miljonu	rubļu,	bet	viss	tilts	-	4,5	miljoni	
rubļu.

Šajā fotogrāfijā redzami 3 tilti: pagaidu tilts, jaunā tilta balsti un vecais koka tilts

Salacgrīvas muzeja 
krājuma glabātāja 

Iveta Kalniņa

 Mecenāti	 Boriss	 un	 Ināra	 Teterevi	
2010.	 gadā	 nodibināja	 fondu	 ar	 nolūku	
atbalstīt	sabiedrībai	noderīgas	labdarības	
iniciatīvas.	Programmā	Nāc un dari! Tu 
vari!	 arī	 biedrība	Mēs Korģenei	 iesnie-
dza	 savu	 projektu	Korģenē mainīsimies 
uz augšu.	Tas	tika	pieņemts	un	apstipri-
nāts.	3.	augustā	biedrības	valdes	pārstāve	
Ilze	Baumane	ar	Borisa	un	 Ināras	Tete-
revu	fonda	pārstāvjiem	parakstīja	līgumu	
par	 projekta	 īstenošanu	 un	 granta	 izlie-
tojumu.	 Projektā	 paredzēts	 iegādāties	
akustisko	 sistēmu	 sarīkojumiem,	 foto-
aparātu,	 televizoru	tematiskām	norisēm,	
inventāru	pasākumu	kvalitātes	uzlaboša-
nai,	arī	vingrošanas	inventāru	trenažieru	
zāles	 papildināšanai	 un	 dažādas	 galda	
spēles	brīvā	laika	interesantākai	pavadī-
šanai.	Projekta	īstenošanas	periods	-	līdz	
nākamā	gada	31.	martam.
	 Tagad	gaidīsim	visus	korģeniešus	un	
apkaimes	 iedzīvotājus	 uz	 pasākumiem	
mūsu	 ciematā.	 Mainīsimies	 uz	 augšu!	
Atbalstiet	mūsu	pasākumus!	Nāciet	paši	
un	 aiciniet	 līdzcilvēkus!	 Biedrība	 vēlas	
padarīt	 dzīvi	 interesantāku	 un	 saistošā-
ku.	Uz	tiem,	kuri	darbojas	biedrībā,	var	
attiecināt	 Senekas	 teicienu: - Tas, kurš 
dara labu citam, vēl vairāk dara labu pa-
šam sev - ne tajā nozīmē, ka viņu par to 
gaidītu balva, bet gan tajā, ka apziņa, ka 
padarīts labs darbs, pats parsevi sniedz 
lielu prieku.	 Prieku	un	gandarījumu	 sa-
gādā	izdevušies	pasākumi	un	iedzīvotāju	
atbalsts.	Gaidīsim	jūs!	Tiksimies	Korģe-
nes	ciema	un	bijušās	p.s.	Dzirkstele	svēt-
kos	22.	augustā!

Dace Cīrule, 
projekta vadītāja 

Korģenē 
mainīsimies 
uz augšu!

	 Sākts	 tilta	 pār	 Salacu	 Salacgrīvā	 re-
monts.	 Iepirkumā	 šo	 darbu	 no	 diviem	
pretendentiem	 vinnēja	 SIA	Tilts no	 Rī-
gas,	 kas	 apņēmās	 remontu	 veikt	 par	
137	838,66	eiro	(ar	PVN).	
	 Lielāko	daļu	finansējuma	-	100	000	ei-
ro	-	piešķīra	Satiksmes	ministrija,	atliku-
šais,	tāpat	vēl	3620	eiro	būvuzraudzības	
nodrošināšanai,	ir	no	pašvaldības	budže-
ta.	 Salacgrīvas	 novada	 domes	 izpilddi-
rektors	 Kaspars	 Ķemers	 pastāstīja,	 ka	
darbus	 plānots	 veikt	 divās	 kārtās.	 Līdz	
28.	septembrim	paredzēta	deviņu	defor-
mācijas	 šuvju	nomaiņa,	kā	arī	10	 jaunu	
apgaismes	 stabu	 uzstādīšana.	 Savukārt	
projekta	 otro	 daļu	 -	 virsmas	 apstrādi	 -	 
paredzēts	 izpildīt	 līdz	 nākamā	 gada	 
20.	jūlijam,	jo	šogad	to	vairs	neatļaus	lai-
kapstākļi.	Virsmas	apstrādi	 ar	bitumenu	
un	šķembām	plānots	veikt	3	m	platumā	
no	katras	šuves,	kā	arī	20	m	tilta	galos,	
kur	 ir	 uzbrauktuve-nobrauktuve.	 Satik-
sme	 ar	 luksoforiem	 tiks	 organizēta	 pa	
tilta	 vienu	 pusi,	 tāpēc	 autovadītājiem	
nāksies	 būt	 pacietīgiem.	 Garantija	 dar-
bam	-	5	gadi.

Regīna TAMANE

Remontē 
tiltu pār 
Salacu 

Salacgrīvā
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Ej uz sociālo 
dienestu!

Paku izdales 
vietas

saņEm pakas!
Uzrādi izziņu un

pašvaldības 
sociālais 
dienestssaņEm izziņu!

Pievērs uzmanību izziņas 
izdošanas termiņam!

saņEm izziņu!
Pievērs uzmanību izziņas 

izdošanas termiņam!

Trūcīga persona
Ģimene (persona) atzīstama par 
trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi 

katram ģimenes loceklim mēnesī 
pēdējo triju mēnešu laikā 
nepārsniedz 128,06 euro*

* Sīkāk par trūcīgas personas statusa 
piešķiršanas nosacījumiem var uzzināt 

pašvaldības sociālajā dienestā
* Sīkāk par personas krīzes vai ārkārtas 

situācijā statusa piešķiršanas nosacījumiem 
var uzzināt pašvaldības sociālajā dienestā

Izziņa par trūcīgas 
personas statusu var 
tikt izsniegta uz 3 vai 
6 mēnešiem vai citu 
termiņu, ko nosaka 

pašvaldība!

Ģimene (persona), kas nonākusi 
ārkārtas situācijā un stihiskas 

nelaimes vai iepriekš neparedzamu 
apstākļu dēļ tā nespēj apmierināt 

savas pamatvajadzības*

Izziņa par personas krīzes 
vai ārkārtas situācijā 
statusu būs derīga 

tikai 3 mēnešus no tās 
izsniegšanas brīža!

persona krīzes vai 
ārkārtas situācijā

Ceļš līdz ES atbalsta pakām:
kas uN kā?

HigiēNas uN 
saimNiEcības 
prEču paka

pārTikas  
paka

iNdividuālo 
mācību 
piEdErumu paka

 Gadskārtējās Skotu kalniešu spēlēs, 
kas 8. augustā norisinājās Salacgrīvā, 
uzvaras laurus plūca bijušais spēkavīrs 
Oskars Brugemanis no Valmieras. 
Viņam izdevās uzstādīt divus jaunus 
Latvijas rekordus un triumfēt teju 
visos šo sacensību tradicionālajos 
vingrinājumos, kas saistīti ar dažādu 
priekšmetu mešanu vai grūšanu.

	 Sacensībās	 piedalījās	 astoņi	 atlēti,	 to-
starp	trīs	bijušie	spēkavīri	-	Andris	Leišav-
nieks,	Mareks	Leitis	un	Oskars	Brugema-
nis.	 Spēkavīru	 amatieru	 grupu	pārstāvēja	
Raivis	Mundiciems,	startēja	arī	lodes	grū-
dējs	Mārtiņš	Broks,	ugunsdzēsējs	Mārtiņš	
Orskis,	 regbija	 spēlētājs	Mikus	Ozols	 un	
vesera	metējs	Edgars	Gailis.
	 Pirmajā	vingrinājumā	-	akmens	grūša-
nā	tālumā	-	uzvaru	svinēja	Mārtiņš	Broks	
(14,40	m),	bet	otrajā	un	trešajā	disciplīnā	
Brugemanim	izdevās	attaisnot	Skotu	kal-
niešu	spēļu	čempiona	titulu.	Svara	mešanā	
tālumā	(12,6	kg)	izcīnīta	1.	vieta,	uzrādot	
gandrīz	 par	 4	 m	 labāku	 rezultātu	 nekā	
M.	Brokam.	Savukārt	skotu	baļķa	mešanā	
arī	uzvara	un	uzstādīts	 jauns	Latvijas	 re-
kords,	raidot	baļķi	13,36	m	tālu.	Pēc	tam	
sekoja	25	kg	smaguma	mešana	augstumā,	
un	šeit	 ļoti	 labu	 rezultātu	uzrādīja	Raivis	
Mundiciems	-	4,8	m	un	arī	jauns	Latvijas	

Skotu kalniešu spēlēs Salacgrīvā 
uzvaras laurus plūc Oskars Brugemanis

rekords.	Nedaudz	vēlāk	šādu	pat	rezultātu	
atkārtoja	Mareks	Leitis.	Gladiatoru cīņās 
(stumšanās	 ar	 baļķi)	 1.	 vietu	 ar	 astoņām	
uzvarām	 izcīnīja	 O.	 Brugemanis.	 Viņam	
izdevās	konkurentus	pārspēt	arī	noslēdzo-
šajā	 vingrinājumā	 -	 10	 kg	 ķīpas	 mešanā	
augstumā.	

	 Vairākkārtējs	 šo	 sacensību	 čempions	
un	 arī	 starptautisku	 sacensību	 dalībnieks	 
O.	Brugemanis	arī	šoreiz	kāpa	uz	goda	pje-
destāla	augstākā	pakāpiena.	2.	vietā	ar	 iz-
cīnītiem	35	punktiem	ierindojās	M.	Broks,	
bet	3.		palika	A.	Leišavnieks,	atpaliekot	ti-
kai	par	vienu	punktu	no	M.	Broka.	

Uz starta šo sacensību uzvarētājs Oskars Brugemanis

Vieta Dalībnieks Punkti
1. Oskars Brugemanis 44
2. Mārtiņš Broks 35
3. Andris Leišavnieks 34
4. Mārtiņš Orskis 27
5. Mikus Ozols 26
6. Raivis Mundiciems 21
7./8. Mareks Leitis 15
7./8. Edgars Gailis 15

	 Latvijā	 Skotu	 kalniešu	 spēles	 ik	 gadu	
tiek	organizētas	jau	kopš	2007.	gada,	tajās	
piedalās	ne	tikai	spēkavīri,	bet	arī	dažādu	
citu	 sporta	 veidu	 pārstāvji.	 Tas	 nav	 tikai	
izklaides	pasākums,	kurā	ir	dūdu	spēlēša-
na	un	dejošana,	bet	īstas	sacensības,	kurā	
spēcīgi	 vīri	 cīnās	 par	 uzvaru,	 tērpušies	
skotu	svārkos.	
	 2015.	gada	spēkavīru	sezonas	oficiālais	
ģenerālsponsors	 ir	 uzņēmums	 Autoteh- 
nica	 -	kravas	automašīnu	un	 to	piekabju,	
meža	 tehnikas,	 traktortehnikas,	būvtehni-
kas,	lauksaimniecības	tehnikas	un	autobu-
su	 remonts.	Atbalsta	Melna Coffee,	Offi-
ceday,	Keraterm,	Smiltenes piens,	Bosch,	
Buderus	 un	 gaļas	 pārstrādes	 uzņēmums	
Nākotne.

Elīna Gārbena

	 Salacgrīvas	novada	dome	vēlas	
veicināt	 sakoptas,	 labiekārtotas,	
videi	draudzīgas	dzīves	un	darba	
vides	 veidošanu	 Salac	grīvas	 no-
vadā,	organizējot	konkursu	Salac-
grīvas novada sakoptākais īpa-
šums 2015.	Aicinām	pieteikties!
Konkursa dalībnieki
	 Konkursā	 objektu	 pieteikt	 un	
pieteikumu	 iesniegt	 var	 ikviens	
Salacgrīvas	 novada	 savrupmāju	
un	 dārza	 māju,	 lauku	 sētu	 īpaš-
nieks,	 uzņēmējs	 vai	 jebkura	 cita	
persona,	 kura	 pieteikumu	 saska-
ņojusi	ar	īpašnieku.
Konkursa nominācijas
l	 Lauku	sēta.
l	 Savrupmāja	pilsētā	vai	ciemā.
l	 Uzņēmums	vai	sabiedrisks	ob-
jekts.
l	 Daudzdzīvokļu	 mājas	 -	 māju	
kooperatīvi.	
	 Speciālbalvu	 par	 interesantu	
ideju	konkursa	vērtēšanas	komisi-
jas	var	piešķirt	pēc	sava	lēmuma,	

piemēram	-	īpaša	ugunskura	vieta,	
skaisti	noformēts	balkons	u.tml.
Konkursa noteikumi
l	 Pieteikumu	 par	 piedalīšanos	
līdz 4. septembrim	 iesniedz	
rakstveidā	 uz	 pieteikuma	 veidla-
pas	Salacgrīvas	novada	domē	pie	
sekretāres	 (t.	 64071973)	 vai	 in-
formācijas	 nodaļā	 (t.	 64071987),	
tajā	 norādot	 īpašuma adresi un 
īpašnieka kontaktinformāciju - 
adresi un tālruņa numuru. 
l	 Objektu	 vērtēšana	 notiek	 līdz	
30.	septembrim.
l	 Ar	 naudas	 balvām	 katrā	 no-
minācijā	 apbalvo	 pirmo	 trīs	 vie-
tu	 ieguvējus,	 piešķirot	 1.	 vietai	
140 EUR, 2.	 -	 100 EUR,	 3.	 -	 
70 EUR. Speciālbalva	-	50	EUR.
l	 Ar	goda	plāksnēm	katrā	nomi-
nācijā	 apbalvo	 pirmo	 vietu	 iegu-
vējus.
l	 Konkursa	 uzvarētāju	 apbalvo-
šana	 notiek	 Ražas	 ballē	 Liepupē	
24. oktobrī.

Vērtējamā	objekta	adrese

Nosaukums

Nominācija,	kurā	piesaka	objektu

Īpašnieka	vārds,	uzvārds

Īpašnieka	kontaktinformācija mob.t.:
e-pasts:
adrese:	

Pieteicēja	vārds,	uzvārds

Pieteicēja	kontaktinformācija mob.t.:
e-pasts:
adrese:

Piezīmes,	papildu	informācija

KONKURSA Salacgrīvas novada 
sakoptākais īpašums 2015 pieteikums

Konkurss Salacgrīvas 
novada sakoptākais 

īpašums 2015



12   l   SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS 2015. gada 14. augusts

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.

Nepalikt rūgtumā stāvot
Un bijušā lieluma miņā:
Dzīve rit tālāk aizvien,
Nākotne uzvar aizvien.
Rūgtumu izmest no sirds
Un riebumu noglabāt dziļāk.
Dzīvē iet darboties līdz,
Dzīvi vilkt lielumā līdz.
             (Rainis)

Sveiciens 
jubilāriem svētkos! 
Veselību, izturību, 
spēku un 
dzīves gudrību 
ikdienā un 
svētku reizēs! 

Datums Pasākums Vieta
Izstādes:

1.IX Uz skolu prom un basta! Salacgrīvas	
bibliotēkas	
Bērnu	lit.	centrā

1.IX ...Bērniem visā pasaulē vajadzīgs miers - veltījums	
Pasaules	miera	dienai

7.IX Lasi ar prieku! - veltījums	Starptautiskās	
lasītprasmes	dienai	

1.IX Ej, sadedz un spīdi / Jel vienu brīdi! - Raiņa	un	
Aspazijas	150	gadu	jubilejai

22.IX Miķelītis bagāts vīrs - veltījums Miķeļdienai
15.IX Rakstniecei	Agatai	Kristi	-	125 Salacgrīvas	

bibliotēkā17.IX Dzejniekam	Auseklim	-	165
22.IX Rakstniekam	un	pedagogam	Valdim	-	150
Līdz 8.X Lī lapas (Mans vaļasprieks) - Intas	Lī	darbi
Septembra 
otrā puse 

Tikšanās	ar	rakstnieku	Uldi	Ausekli	Ainažu	un	
Salacgrīvas	bērnudārzos	(Latviešu	fonda	atbalstītais	
projekts	Aspazijas kaķi un Raiņa suņi)

Ainažu	un	
Salacgrīvas	
bērnudārzos

Septembris BIBLIOTĒKĀS

Pensionāri! 
Dosimies 

ekskursijā!
 Salacgrīvas novada pensionāru 
biedrība 18. un 19. augustā organizē 
divu dienu ekskursiju Daugavpils lai-
ku lokos Latgalē. 
18.	augusts	7.00	satikšanās	Bocmaņa	
laukumā	-	izbraukšana
l	 Nīcgales	lielais	akmens
l	 Pusdienas	Daugavpilī	
l	 Marka	Rotko	mākslas	centrs
l	 Dinaburgas	cietoksnis
l	 Baznīcu	kalns	-	vieta,	kur	līdzās	
	 atrodas	četru	konfesiju	dievnami
l	 Daugavpils	vēsturiskais	centrs
l	 Vakariņas
l	 Naktsmītnes	Valsts	ģimnāzijas	
	 dienesta	viesnīcā	(3	-	4	vietīgas	
	 istabas,	dušas	gaitenī)
19.	augusts
l	 Brokastis
l	 Skrošu	rūpnīca	-	vienīgā	tūristiem	
	 atvērtā	munīcijas	ražošanas	rūpnīca	
	 Baltijā,	kurā	atrodas	Eiropā	vecākais	
	 skrošu	liešanas	tornis
l	 Daugavpils	teātris
l	 Māla	mākslas	centrs
l	 Pusdienas
l	 Berķeneles	pusmuiža	-	Raiņa	
	 bērnības	zeme
Maksa	par	ekskursiju	62	eiro	
(cenā	iekļauta	maksa	apskates	objektos	
un	ēdināšana)	
Sīkāka	informācija	zvanot	-	
Aija,	t.	29465758.

Positivus 
izskanējis… 

PALDIES!
	 Salacgrīvas	 novada	 domes	 priekšsē-
dētājs	Dagnis	Straubergs	saka	lielu	PAL-
DIES	Positivus	 festivāla	organizētājiem	
par	mūzikas	un	mākslas	notikumiem	ba-
gātāko	nedēļas	nogali,	 festivāla	apmek-
lētājiem	par	trīs	dienu	viesošanos	Salac-
grīvā	 un	 īpašās,	 vienīgi	 šim	 festivālam	
raksturīgās	noskaņas	radīšanu	un	pilsētas	
uzņēmējiem	un	iedzīvotājiem	par	saprat-
ni,	toleranci,	atbalstu	un	kopābūšanu!	
	 Šī	gada	Positivus	ir	izskanējis.	Tiksi-
mies	nākamajā	gadā,	lai	kopīgi	nosvinē-
tu	festivāla	desmitgadi!

Pasākuma norise:
17.00  runas, uzrunas, atmiņas
18.00  Matīšu amatierteātra izrāde 
    Priekšniecību gaidot 
19.00  māsu Legzdiņu koncerts
21.00  balle

22. augustā plkst. 17 Korģenes saieta namā un estrādē

Korģenes ciema svētki 
Korģenei - 70 un 
bijušās p.s. Dzirkstele 
svētki Dzirkstelei - 65

Aicināti visi, kuri savu dzīvi un darbu 
saistījuši ar p.s. Dzirkstele un Korģeni, 
kā arī tie, kuri vasaras brīvlaikus 
pavadīja, lasot kumelītes, kliņģerītes u.c. 
Līdzi ņemt groziņus un dalības 
maksājumu - 2 eiro ziedojumu

Liepupes pagasta sporta spēles
15. augustā
Liepupes vidusskolas 
sporta laukumos no 10.00.
Dambrete no 9.00

n Dambrete
n Basketbols
n Volejbols
n Futbols 7:7
n Zābaka mešana
n Basketbola soda metieni
n Florbola precizitātes metieni
n Šautriņu mešana
n Futbola precizitātes sitieni

Pieteikties 
pie sacensību 

galvenā tiesneša 
Kārļa Ozola 

sacensību dienā 
pusstundu pirms 

sākuma.
Informācija pa tālr. 29442814.

 Liela brēka, maza vilna	 ir	 viena	 no	
Šekspīra	labākajām	komēdijām,	sarakstīta	
viņa	karjeras	vidusposmā.	Tā	apvieno	sevī	
gan	 asprātīgu	 humoru,	 gan	 nopietnākas	
pārdomas	par	 tādām	tēmām	kā	gods,	mī-
lestība,	greizsirdība	un	politiskās	intrigas.	
21.	 augustā	 plkst.	 19	Ainažos	un	22.	 au-
gustā	Liepupē	ar	šo	uzvedumu	ciemosies	
Radošo	projektu	teātris.
	 Saulainās	 Itālijas	 smaržas,	 mūzika,	
smiekli,	asaras	un	liktenīgas	kaislības	kau-
sēs	sirdis	un	liks	piedzīvot,	ko	nozīmē	īsta	
mīlestība.	Karš ir beidzies un viss neiespē-
jamais tagad šķiet iespējams - gan pirmās 
mīlestības saldme, gan atziņa, ka veca mī-
lestība nerūs...
	 Uzveduma	 režisore	 Džeina	 Feldberga	
(E15	Acting	School	(University	of	Essex,	
Lielbritānija)).	Uzvedumā	piedalās	35	ra-
doši	cilvēki	no	visdažādākajām	nozarēm,	
kā	arī	Bērnu	un	jauniešu	radošā	apvienība	
Opā-Opā,	kurā	darbojas	bērni	no	Latvijas	
audžuģimenēm.

Viljama Šekspīra komēdija 
Liela brēka, maza vilna 

Ainažos un Liepupē

Salacgrīvas novada dome 
saka PALDIES Pilsētas svētku 

organizētājiem:
	 Jaunatnes	iniciatīvu	centram	Bāka	par	radošo	darbnīcu	norisi,	īpaši	Martai	Dancei	un	
Ilzei	Jēkabsonei	par	velofotoorientēšanās	sacensībām,	kas	šogad	pulcēja	21	komandu;
	 Salacgrīvas	kultūras	nama	kolektīviem:	All Remember	-	par	rīta	modināšanu,	bērnu	
popgrupai	Adatiņas	un	sieviešu	ansamblim	Dziedātprieks	par	koncertu;
	 Kasparam	Neimanim	par	strītbola	sacensībām	pludmalē;
	 Salacgrīvas	muzejam	un	pilsētas	bibliotēkai	par	izstādēm;
	 Salacgrīvas	tirdzniecības	uzņēmumam	(Rīgas	Starprajonu	zvejnieku	kooperatīvajai	
biedrībai)	par	atbalstu	dāvanu	sagādāšanā	sacensībām,	jo	ierobežoto	cilvēkresursu	dēļ	
gājienā	viņi	nepiedalījās,	bet	svētkus	atbalstīja	ar	dāvaniņām.	
	 Paldies	Pilsētas	svētku	gājiena	dalībniekiem:	domei,	Salacgrīvas	bibliotēkai,	Salac-
grīvas	vidusskolai	un	interešu	pulciņiem,	Salacgrīvas	novada	mūzikas	skolai,	pirmssko-
las	izglītības	iestādei	Vilnītis,	jaunatnes	iniciatīvu	centram	Bāka,	pūtēju	orķestrim	En-
kurs,	skolas	pūtēju	orķestrim	Reids	un	pūtēju	ansamblim	All Remember,	jauniešu	deju	
kolektīvam	Randa,	 senioru	deju	kolektīvam	Saiva,	 teātra	studijai	Visa veida versijas,	
biedrībai	Smiltis pa gaisu	un	Salacgrīvas	novada	ģimeņu	biedrībai,	SIA	Kubikmetrs,	AS	
Brīvais vilnis,	veikalam	top!,	veikalam	Līvima,	tirdzniecības	centram	Maxima,	atpūtas	
kompleksam	Kapteiņu osta,	SIA	Īveja,	SIA	Acteks	un	biedrībai	Superaktīvs.
	 Jūsu	drosme	un	apņēmība	piedalīties	svētkos	pierādīja,	ka,	spītējot	lietum	un	negai-
sam,	kopā	mēs	varam	izdarīt	daudz.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

APSVEICAM!
	 Limbažu	un	Salacgrīvas	novada	sporta	skolas	audzēknis,	liepupietis	Klāvs	Noren-
bergs,	Eiropas	Jaunatnes	čempionātā	100	lauciņu	dambretē,	kas	norisinājās	no	1.	līdz	
7.	augustam	Tallinā	(Igaunija),	kļuvis	par	Eiropas	čempionu	100	lauciņu	dambretes	
ātrspēlē	jauniešiem.	Audzēkņa	treneris	-	Kārlis	Ozols.

Ilga Tiesnese


