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Salacgrīvas novada
izdevums

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

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

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

BĒRNIEM - atrakcijas un  citas izklaides 

GARDĒŽIEM - lašu zupas baudīšana

SPORTISKO AKTIVITĀŠU MĪĻOTĀJIEM -

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

Pludmalē pie estrādes:  
11:00 – pludmales volejbolā sievietēm un vīriešiem

	 24.	 maijā	 reizē	 ar	 Plostnieku	
svētkiem	 Salacgrīvā	 novada	 do-
mes	priekšsēdētājs	Dagnis	Strau-
bergs	 pasniedza	 pateicības	 rak
stus	 un	 sacīja	 lielu	 paldies	 tiem	
cilvēkiem,	kuri	atsaucās	pērnva-
sar	 izskanējušam	 aicinājumam	
un	ziedoja	akmeņus	Salacas	upes	
labā	 krasta	 stiprinājumam	 un	
promenādes	 izveidei.	 D.	 Strau-
bergs	uzsvēra:	- Manuprāt, būvē-
tāji nav tikai celtnieki un finansē-
juma piešķīrēji, bet arī daudzi no 
jums, kuri atbalstīja celtniecību 
ar ļoti vērtīgo materiālu - veda 
šurp akmeņus. Promenāde nav ti-
kai skaistumam, tā nepieciešama 
kā upes labā krasta stiprinājums. 
Tās būvniecības projekts tika 
pārstrādāts trīs reizes, jo ledus 
un ūdens nepārtraukti grauza 
upes labo krastu, radot izmaiņas. 
Lai nezaudētu daļu krasta, bija 
nepieciešams to stiprināt. Tad 
tika pieņemts lēmums par krasta 
stiprināšanu. Būvējot promenādi, 
mums izdevies iegūt divas lietas: 
praktisko - upes labā krasta stip-
rināšanu un skaisto - promenādi, 
tātad pastaigu un atpūtas vietu, 
kur esot var priecāties par upi, 
jūru un ostu. Promenāde	jeb	Sa-
lacas	 upes	 labā	 krasta	 stiprinā-
jums	 tapis	 par	 Salacgrīvas	 ostas	
nodevām,	 tas	 ir	 ostas	 pārvaldes	
ieguldījums	 infrastruktūras	 sa-
glabāšanā.	
	 Pirmais	 paldies	 un	 pateicība	
tika	Kolkas	pagasta	pārvaldes	va-

dītājam	 Aldim	 Pinkenam.	 Pērn
ruden,	 atbalstot	 salacgrīviešus,	
tieši	 no	 Kolkas	 atveda	 akmeni	
promenādei.	Kolka	 ir	 tālākā,	 bet	
ne	vienīgā	vieta	Latvijā,	no	kuras	
promenādes	 būvniecībai	 ceļojuši	
akmeņi.	Saņemot	pateicību,	Kol-
kas	 pagasta	 pārvaldes	 vadītājs	
sacīja:	- Uzzinājis, ka Salacgrīva 
pa visu pasauli meklē akmeņus, 
lai nostiprinātu Salacas krastu un 
uzbūvētu promenādi, sapratu, ka 
jāpalīdz. Mēs taču esam kaimiņi, 
tikai jūra pa vidu! Un jūra mūs 
nešķir, tā vieno. Priecājos, ka, 
strādājot visiem kopā, ir nostipri-
nāts Salacas krasts un tapusi pro-
menāde, un mēs, kolcenieki, esam 
piedalījušies šī objekta tapšanā.
	 Pateicības	 vispirms	 saņēma	
visatsaucīgākie	 akmeņu	 ziedo-
tāji	 Andris	 un	 Lidija	 Jirgensoni	
un	 Dainis	 Seržants.	 Paldies	 arī	
Arturam	un	Inesei	Kiršiem,	Hen-
rietei	 Jirgensonei,	 Ilgai	 Gīzei,	
Edijam	Šmitam,	Pēterim	Prieku-
lim,	Ingam	Saliņam,	Uldim	Kari-
ņam,	Modrim	Štrausam,	Ojāram	
Zvejniekam,	 Gatim	 Rebānam,	
Jānim	Tomsonam,	 Ilgai	Līdakai,	
Valdai	Loginai,	Ennīšu	ģimenei,	
Zinaīdai	 un	 Nikolajam	 Maļce-
viem,	SIA	AD Celtnieks,	Andim	
Cepurniekam,	 Didzim	 Dubram,	
Viktoram	 Georgam	 Dammem,	
Keiseļu	ģimenei		Evijai,	Kaspa-
ram,	 Mārtiņam,	 Mārai	 un	 Jāze-
pam,	Haraldam	Cielavam,	Aldim	
Kalniņam,	Ilgonim	Veisam,	Mar-

ģeram	Švēdem,	Dinam	Šrenkam,	
Kalniņu	 ģimenei	 no	 Caunītēm,	
SIA	 Celsim,	 SIA	 Acteks	 būv-
materiālu	 veikalam,	 SIA	Kubik-
metrs,	 Ligitai	 Šteinai,	 Edgaram	
Skuķim,	 Raitim	 Haritonovam,	
Guntim	 Zeimanim,	 Harijam	
Veidem,	 SIA	Baltic Forest,	 SIA	
Salacgrīva Nord Terminal,	 Inā-
rai	Zviedrei,	Jānim	Ronim,	Aijai	
Plūmei,	Apolonijai	Balodei,	Val-
dim	 Lindem,	 Kasparam	 Močā-
nam,	 Valsts	 robežsardzes	 Rīgas	
pārvaldes	 Salacgrīvas	 nodaļai,	
Lienei	 un	 Mārim	 Jermacāniem,	
Diānai,	 Kasparam	 un	 Kristeram	
Runčiem,	SIA	JMK LUX,	Uldim	
Umulim,	 Dacei	 Skujiņai,	 Jānim	
Ozolam	no	Apiņiem,	 Jurim	Eze-
ram,	 Žanim	 Mežolam,	 Kārlim	
Miksonam,	 Gintam	 Kopštālam,	
Smalko	ģimenei		Jurim,	Silvijai,	
Didzim,	Dacei,	Madarai,	 Jānim,	
Gatim,	 Liānai,	 Guntim,	 Dabas	
aizsardzības	 pārvaldei	 	 Ziemeļ-
vidzemes	 biosfēras	 rezervātam	
un	būvētājai		SIA	Kubs. 
	 Pēc	 pateicību	 pasniegšanas	 
D.	 Straubergs	 palepojās,	 ka	 sa-
lacgrīvieši,	 kopā	 darot,	 var	 pa-
veikt	 daudz,	 un	 informēja,	 ka	
darbi	 promenādē	 turpināsies:	
- Ar laiku izveidosim Slavas ale-
ju, kurā izvietosim Salacgrīvu 
apmeklējušo ievērojamo cilvēku 
roku nospiedumus. Domājam, kā 
risināt tās tālāku būvniecību līdz 
pilskalnam.

Ilga Tiesnese

Promenāde ir atklāta, 
paldies akmeņu 

ziedotājiem!

Salacas labā krasta stiprinājums - promenāde - tagad būs vieta, kur pastaigāties un skatīt upi, ostu un jūru

	 Salacgrīvas	novada	ļaudis!	Lai	ikvienai	
ģimenei	ir	skaisti	Jāņi!	Lai	katrā	mājā	ie-
nāk	saulgriežu	auglība,	ražība	un	gaisma!
	 Vasaras	 saulgrieži	 ir	 īpašs	 laiks,	 kad	
cilvēks	un	daba	saplūst	vienotā	veselumā,	
kad	ikviens	zāles	stiebriņš,	ikviena	ūdens	

lāse	 ir	 spēcinošas	 enerģijas	 un	 dzīvības	
pilni.	
	 Dziesmas	un	dejas,	putojošs	alus	kauss	
un	 ķimeņu	 siers,	 pie	 ugunskura	 kuplā	
pulkā	pavadīta	gada	īsākā	nakts,	ar	pļavu	
puķēm,	vainagiem	un	koku	zariem	rotātas	

mājas	un	paši,	papardes	zieda	meklēšana		 
tādi	ir	Latvijā	ļoti	populārie	svētki,	ko	var	
saukt	 gan	 par	 Līgovakaru,	 gan	 Jāņiem.	
Svinēsim	tos!

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Sveiciens 
Vasaras 

saulgriežos!
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	 20.	 maijā	 Andra	 Lubiņa	 uzņēmumu	
Grandeg	 Ainažos	 apmeklēja	 Amerikas	
Savienoto	Valstu	vēstnieks	Latvijā	Marks	
Pekala.	Viņš	Ainažos	viesojās	pirmo	reizi,	
lai	 gan	 Salacgrīvas	 pusē	 atpūšoties	 bijis	
ne	reizi	vien,	piemēram,	pērn	jūnijā	Peka-
las	kungs	piedalījies	Amerikas	auto	kluba	
gadskārtējā	pasākumā	Salacgrīvā.
	 Ar	Grandeg	 vadītāju	A.	 Lubiņu	 vēst-
nieks	vairākkārt	ticies	un	apmeklējis	viņa	
biroju	Rīgā,	bet	todien	Ainažos	vēstnieks	
iepazina	apkures	katlu	 ražošanas	procesu	
no	 sākuma	 līdz	 beigām.	Viss	 sākas,	 kad	
metāls	tiek	ievests	rūpnīcā,	tad	to	sagata-
vo,	 lai	 sagriezts	 tas	nonāktu	 līdz	metinā-
tājiem.	 Tālāk	 detaļas	 sūta	 uz	 krāsošanu,	
kam	seko	montāža	un	gatavā	produkta	tes-
tēšana.	Tad	apkures	katls,	saņēmis	pasi,	ir	
gatavs	realizācijai	un	gaida	savu	pircēju.
 - Bija lieliski pavadīt šo dienu kopā 
ar Andri Lubiņu, apskatīt viņa rūpnīcu 
un redzēt, ar kādām modernām tehnolo-
ģijām šeit strādā. Amerikas Savienotajās 
Valstīs šobrīd pieaug interese par tām, - 
pēc	uzņēmuma	apskates	sacīja	M.	Pekala.	

Vēstnieks	 uzsvēra,	 ka	 viens	 no	 viņa	 un	
vēstniecības	 darbinieku	 uzdevumiem	 ir	
tirdzniecības	 saišu	 un	 kontaktu	 dibināša-
na	un	attiecību	veidošana	starp	Amerikas	
un	Latvijas	 uzņēmumiem.	Pekalas	 kungs	
apliecināja,	ka	A.	Lubiņu	pazīst	jau	divus	
gadus	un	ar	viņu		izveidojusies	produktīva	
un	laba	sadarbība:	- Andrim ir spožas ide-
jas, un uzņēmuma «Grandeg» produkcija 
interesē gan privātpersonas, gan uzņēmē-
jus ASV. Vairāki uzņēmumi ASV dienvidos 
un rietumos interesējas par partnerības 
veidošanu ar «Grandeg», lai radītu jau-
nus produktus, kas būtu interesanti Zie-
meļamerikas tirgū. 
 - Vēstnieka vizīte uzņēmumā nav nejau-
ša, to plānojām jau no pērnā gada, kad 
Marks Pekala apmeklēja uzņēmuma gal-
veno biroju un pārdošanas nodaļu Rīgā. 
Toreiz iepazīstinājām viņu ar mūsu pro-
dukciju un nolēmām parādīt rūpnīcu Ai-
nažos. Esmu gandarīts un pagodināts par 
vēstnieka interesi. Parādīt mūsu uzņēmu-
mu tik augsta ranga amatpersonai ir liels 
gods,		teica	A.	Lubiņš.	

	 ASV	vēstnieks	pēc	vizītes	Grandeg	ap-
meklēja	arī	Ainažu	jūrskolas	muzeju,	kas	
šogad	svinēs	savu	150.	gadskārtu,	un	pēc	
iepazīšanās	ar	ekspozīcijām	atstāja	 ierak-
stu	muzeja	viesu	grāmatā.
	 Pirms	 atvadīšanās	 uzdevu	 vēstnieka	
kungam	 jautājumu	 par	 tobrīd	 notiekošo	
Pasaules	čempionātu	hokejā.	Izrādījās,	ka	
vēstnieka	kungs	seko	līdzi	hokeja	norisēm	
un	jūt	līdzi	gan	ASV,	gan	Latvijas	koman-
dai.	 ASV	 komandas	 zaudējumu	 Latvijai	
vēstnieks	 īpaši	 nepārdzīvoja:	 - ASV vēst-
niecībā Latvijā šo spēli skatījāmies ar lie-
lu interesi. Tā bija tāda īpaša sajūta - būt 
šeit, Latvijā, kad Latvija uzvarēja ASV ar 
6:5. Mēs jutām līdzi abām komandām. 
Spēli, kad Latvija zaudēja Baltkrievijai, 
gan bija sāpīgi skatīties.
	 Uzņēmums	Grandeg	 šobrīd	 jau	 strādā	
Amerikā.	Tā	 īpašnieks	un	vadītājs	 pirmo	
reizi	 uz	 Kanādu	 aizbraucis	 1992.	 gadā,	
pēc	 tam	 Kanādā	 un	Amerikā	 bijis	 katru	
gadu.	Sadarbība	nav	nejauša,	jo	viņš	seko	
līdzi	tirgum	un	ir	gana	zinošs	par	tirgus	si-
tuāciju	 taipus	okeānam.	Pirms	gada	ASV	
viņš	nodibinājis	kompāniju	Grandeg Nord 
America.	 Šobrīd	 ASV	 notiek	 Grandeg 
produkcijas		katlu		sertificēšana	atbilsto-
ši	ASV	standartiem.	Kad	standartifikācija	
būs	 paveikta,	 tā	 attieksies	 uz	 abiem	 tir-
giem	 	 gan	ASV,	 gan	 Kanādas.	 Jau	 otro	
gadu	 uzņēmums	 sadarbojas	 ar	 degšanas	
procesa	 uzlabošanu	 pētošu	 kompāniju	
Sietlā,	 kas	 skābekļa	 piesaistei	 degšanas	
procesā	 izmanto	 elektromagnētisko	 lau-
ku.	Tā	 ir	pilnīgi	 jauna	sfēra,	un	Grandeg 
sadarbojas	ar	šo	kompāniju,	lai	vēl	vairāk	
uzlabotu	 sadegšanas	 kvalitātes	 rādītājus.	
Sadarbojoties	 ar	 firmu	Hurst Boiler and 
Welding Company,	plānots	veidot	kopuz-
ņēmumu,	 kurā	 taps	 pilnīgi	 jaunas	 iekār	 
tas		 tvaika	apkures	katli,	kuros	izmantos	
speciālu	tieši	tiem	radītu	granulu	degli.
	 Uzņēmuma	 Grandeg	 septiņu	 veidu	
produkcija	ceļo	uz	ļoti	daudzām	pasaules	
valstīm.	Eksotiskākā	no	tām	ir	Indija,	kam	
rūpnīca	 piegādā	 ēst	 gatavošanas	 plītiņas	
un	granulu	degļus	rūpniecības	procesiem.	
Šajā	 zemē	 jau	nodibināts	Grandeg	 uzņē-
mums,	šobrīd	tur	būvē	granulu	ražotni.	

Ilga Tiesnese

SIA Grandeg īpašnieks Andris Lubiņš (vidū) iepazīstina ASV vēstnieku Marku Pekalu ar 
savu uzņēmumu

ASV vēstnieks viesojas 
Ainažos

	 Salacgrīvas	 novada	 dome	 iedalījusi	 lī-
dzekļus,	 lai	 pilnā	 platumā	 sakārtotu	 tos	
Baznīcas	un	Rīgas	ielas	posmus,	kur	īste-
nots	 ūdens	 un	 kanalizācijas	 saimniecības	
uzlabošanas	 projekts.	 Kā	 zināms,	 Kohē-
zijas	 fonda	 finansētā	 projekta	 nosacījumi	
paredz	 ielu	 atjaunot	 vien	 tranšejas	 platu-
mā.	Pašvaldība	ar	21	300	eiro	 līdzfinansē	
Rīgas	ielas	posma	sakārtošanu.	Parēķināts,	
ka	asfaltēšana	izmaksā	līdzvērtīgi	bruģa	ie-
klāšanai,	tālab,	kā	jau	vecai	ieliņai,	izvēlēts	
otrais	segums.
	 Baznīcas	ielā	(no	Viļņu	līdz	Branguļme-
ža	ielai)	pašvaldība	līdzfinansēs	braucamās	
daļas	asfaltēšanu	pilnā	platumā,	arī	gājēju	
celiņa	no	Viļņu	līdz	Tīruma	ielai,	tāpat	dažu	
stāvvietu	 izveidi	 pie	 luterāņu	 baznīcas.	
SIA	 Salacgrīvas ūdens	 vadītājs	 Kaspars	
Krūmiņš	pastāstīja,	ka	asfaltēšanas	un	bru-
ģēšanas	darbi	sāksies	pēc	Jāņiem,	kad	būs	
noticis	iepirkums.	Līdz	tam	solīts	sakārtot	
projekta	skartās	grunts	seguma	ielas.
	 Salacgrīvas	 novada	 domes	 priekšsēdē-
tājs	 Dagnis	 Straubergs	 atklāja,	 ka	 notiek	
sarunas,	 kā	 labāk	 sakārtot	 centrālo	 ielu	
Tūjā,	 kur	 sākta	 rakšana	 ūdens	 un	 kanali-
zācijas	 saimniecības	 infrastruktūras	 uzla-
bošanai.	 Plānots	 arī	 starp	 abiem	 ciemata	
veikaliem	 izveidot	 gājēju	 ietvi.	 Pašvaldī-
ba	 sākusi	 sarunas	 ar	Satiksmes	ministriju	
par	līdzekļu	piešķiršanu,	lai	pilnā	platumā	
varētu	atjaunot	arī	ūdens	un	kanalizācijas	
projekta	skarto	Valmieras	ielu.

Regīna Tamane

Pašvaldība 
līdzfinansē 

projekta 
skarto ielu 

sakārtošanu

 19.	aprīlī	noslēdzās	projektu	iesniegša-
na	konkursam	Sabiedrība ar dvēseli 2014 
Salacgrīvas	 novadā.	 Šogad	 saņemts	 13	
projektu.	Visu	 iesniegto	 projektu	 īsteno-
šanas	vietas	vērtēšanas	komisija	apsekoja	
6.	maijā.	Tūlīt	pēc	tam	komisija	pieņēma	
lēmumu,	 kuri	 projekti	 saņems	 atbalstu.	
Šogad	 tie	 būs	 7	 projekti,	 kam	 piešķirti	
6385	 eiro	 (neskaitot	 projektu	 īatenotāju	
līdzfinansējumu),	 no	 kuriem	 2000	 eiro	
Nīderlandes	 fonda	 Koninklijke Neder-
landsche Heidemaatschappij,	 bet	 4385	
eiro		Salacgrīvas	novada	domes	finansē-
jums.	Lai	dotu	iespēju	īstenot	7	sākotnēji	
plānoto	5	projektu	vietā,	dome	no	pašval-
dības	budžeta	piešķīra	papildu	līdzekļus.
	 Biedrības	 Zaļā māja	 projektā	 Lab-
iekārtota un sakārtota vide, uzlabota 
dzīves kvalitāte	 paredzēts	 sakārtot	 un	
uzlabot	 daudzdzīvokļu	 mājas	 Ainažos,	 
K.	Barona	ielā	3	notekūdeņu	aizvadīšanas	
sistēmu,	 apzaļumot	 apkārtni,	 labiekārtot	
atpūtas	zonu,	pilnveidot	automašīnu	stāv-
vietu.
	 Apsaimniekošanas	biedrības	K. Baro-
na 7-2, Ainaži	iesniegtajā	projektā	Saules 
zaķi	 paredzēts	 izveidot	 bērnu	 laukumu,	
nodrošinot	aktīvu	brīvā	laika	pavadīšanu	
mājas	pagalmā.
	 Dzīvokļu	 īpašnieku	 biedrības	 Pērna-

Mūsu novadā noslēdzies projektu konkurss
Sabiedrība ar dvēseli 2014

vas 14	 projektā	 Daudzdzīvokļu mājas 
apstādījumu uzlabošana un apkārtnes 
sakārtošana Salacgrīvas centrā	paredzēts	
sakārtot	 stāvlaukumu,	noklājot	 to	 ar	dru-

pināto	asfaltu,	salabot	apmales,	iegādāties	
un	uzstādīt	soliņu,	atkritumu	urnu	un	puķu	
kasti,	kā	arī	ielas	pusē	izveidot	puķu	dobi.
	 Iedzīvotāju	 grupas	Rīgas iela 2a	 pro-

Svētciema iedzīvotāju grupas Rīgas iela 2a projektu Brīnumlabi sakoptā pagalmā un sētā vērtēšanas 
komisijai prezentēja Sarmīte Valdmane

jekta	Brīnumlabi sakoptā pa-
galmā un sētā	mērķis	 ir	dažā-
dot	aktīvas	atpūtas	 iespējas	un	
sakopt	 vidi.	 Plānots	 uzstādīt	
konstrukcijas	bērniem,	galdiņu	
ar	 soliņiem	senioriem,	 apzaļu-
mot	pagalmu.
	 Liepupes	 pagasta	 iedzīvo-
tāju	 grupas	 projektā	Piemiņas 
zīme liepupiešiem	 iecerēts	
izveidot	un	 laukumā	pie	Liep
upes	 ev.	 lut.	 baznīcas	 uzstādīt	
piemiņas	zīmi	Liepupes	vēstu-
rei.
 Aktīvo 4. mājas iedzīvotāju 
projektā	 Jumts virs galvas -  
saulaināka nākotne	 plānots	
salabot	 daudzdzīvokļu	 mājas	
jumtu,	lai	novērstu	lietus	tecē-
šanu	dzīvokļos.	
	 Iedzīvotāju	 grupas	 Salac-
grīvieši	 projektā	 Atpūtas so-
liņu izgatavošana	 paredzēts	
iesaistīt	 Salacgrīvas	 jauniešus	
šādu	soliņu	izgatavošanā,	radīt	
iespēju	viņiem	lietderīgi	pava-

dīt	brīvo	 laiku	un	apgūt	 jaunas	prasmes.	
Soliņi	tiks	izvietoti	skolā	un	pie	tās.

Solvita Kukanovska,
projektu koordinatore

LAD informē
	 Bezakcīzes	 degviela	 LAD	 klientiem	
par	 2013./2014.	 saimniecisko	 gadu	 ir	 jā-
izņem	līdz	šī	gada	30.	jūnijam	(ieskaitot).	
Sākot	ar	1.	jūlija	pusnakti,	vairs	nebūs	pie-
ejama	 darījumu	 rezervācija	 degvielai	 par	
2013./2014.	 saimniecisko	 gadu,	 turklāt	 
1.	jūlijā	plkst.	4.00	tiks	atceltas	visas	līdz	
šim	datumam	veiktās	aktīvās	rezervācijas.	
Neiztērētie	degvielas	limiti	uz	nākamo	pe-
riodu	netiek	pārnesti.	

http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/?text_id=25720
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	 Maija	pēdējās	dienās	pabeigta	ūdens-
tūristu	 atpūtas	 vieta	Salacgrīvā,	 pie	Zel-
tiņu	 peldvietas.	 Tā	 aprīkota	 ar	 nojumi,	
galdiem,	 soliņiem,	 malkas	 nojumi,	 in-
formatīvo	 stendu	 un	 ugunskura	 vietu.	
Ņemot	vērā	tās	atrašanās	vietu,	tā	kalpos	
kā	laivošanas	maršruta	noslēguma	punkts	
pēc	vienas	vai	vairāku	dienu	brauciena	pa	
Salacu.
	 Atpūtas	vieta	izveidota	Igaunijas		Lat-
vijas	 pārrobežu	 sadarbības	 programmas	
projektā	Ūdenstūrisma kā dabas un aktī-
vā tūrisma komponentes attīstība Latvijā 

Salacgrīvā izveidota jauna ūdenstūristiem 
paredzēta atpūtas vieta

Laivotājiem ir tapusi labiekārtota atpūtas vieta tepat Salacgrīvā

un Igaunijā.	 Projekts	 sākās	 2013.	 gada	
janvārī	 un	 noslēgsies	 2015.	 gada	 janvā-
rī.	 Salacgrīvas	novada	dome	 ir	 viens	no	 
39	projektā	iesaistītajiem	partneriem.	
	 Šobrīd	 projektā	 rit	 informatīvo	mate-

riālu	sagatavošana	un	jaunu	ūdenstūrisma	
pakalpojumu	izstrāde	dažādām	mērķgru-
pām.

Solvita Kukanovska,
projektu koordinatore

	 Kā	jau	iepriekš	esam	informējuši,	šobrīd	
notiek	Salacgrīvas	novada	 ilgtspējīgas	 at-
tīstības	stratēģijas	2014.		2038.	gadam	un	
Salacgrīvas	novada	attīstības	programmas	
2014.		2020.	gadam	izstrāde.	Šiem	doku-
mentiem	 ir	 stratēģiska	 nozīme	 turpmāka-
jā	 novada	 attīstībā	 	 pašvaldības	 budžeta,	
infrastruktūras	 plānošanā,	 finanšu	 resursu	
piesaistei	dažādu	projektu	īstenošanā.	Ilgt-
spējīgas	 attīstības	 stratēģijai	 un	Attīstības	
programmai	 top	 arī	 vides	 pārskats,	 kurā	
atspoguļo	esošo	vides	stāvokli	un	iespēja-
mos	riskus	plānošanas	dokumentos	minēto	
rīcību	 īstenošanas	 gadījumā.	 Šeit	 gan	 ne-
pieciešams	minēt,	ka	gan	ilgtspējīgas	attīs-
tības	 stratēģija,	 gan	 attīstības	 programma	
vērsta	uz	ilgtspējīgu	teritorijas	attīstību,	sa-
biedrības	labklājības	celšanu	un	pārdomātu	
vides	apsaimniekošanu.	
	 Līdz	šim	sabiedrības	viedokļu	izzināša-
nai	esam	rīkojuši	darba	grupas	par	tēmām,	
kas	 saistītas	ar	 tūrismu,	ekonomisko	vidi,	

resursu	 izmantošanu,	 sociālo	 vidi,	 vese-
lības	 jautājumiem,	 pārvaldi,	 pašpārvaldi,	
izglītību,	kultūru,	 sportu.	 Iedzīvotāji	 biju-
ši	aktīvi,	aizpildot	aptaujas	anketas,	kurās	
snieguši	 novadā	 esošās	 situācijas	 vērtēju-
mu,	kā	arī	vēlamo	redzējumu	tā	turpmāka-
jai	attīstībai.	Kopumā	saņēmām	331	aptau-
jas	 anketu	 (sniegto	 atbilžu	 atspoguļojums	
būs	redzams	sējumā	par	sabiedrības	iesaisti	
plānošanas	 dokumentu	 izstrādē),	 kas	 tiek	
ņemtas	 vērā,	 izstrādājot	 novada	 plāno-
šanas	 dokumentus.	 Lai	 sasniegtu	 lielāku	
aptaujājamo	 personu	 skaitu,	 anketas	 bija	
pieejamas	Salacgrīvas	novada	iestādēs	gan	
drukātā	veidā,	gan	publicētas	Salacgrīvas 
Novada Ziņās,	interneta	vietnē	www.salac-
griva.lv.	Ar	 izglītības	 iestāžu	starpniecību	
anketas	tika	izplatītas	audzēkņu	vecākiem.	
Liepupes	 vidusskola	 projektu	 nedēļā	 ie-
saistījās	 Salacgrīvas	 novada	 plānošanas	
dokumentu	 izstrādē,	 sniedzot	 priekšliku-
mus	 teritorijas	 sakārtošanai,	 satiksmes	

drošības	 uzlabošanai	 Liepupes	 pagastā.	
Ar	 priekšlikumiem	 Ilgtspējīgas	 attīstības	
stratēģijas	 izstrādei	 piedalījušies	 Latvijas	
Universitātes	ģeogrāfijas	un	zemes	zinātņu	
studenti	profesora	R.	Ernšteina	vadībā.
	 Sākot	 ilgtspējīgas	 attīstības	 stratēģijas	
un	 attīstības	 programmas	 izstrādi,	 Salac-
grīvas	 novada	 dome	 konsultējās	 ar	Vides	
pārraudzības	valsts	biroju	(VPVB)	par	stra-
tēģiskās	ietekmes	uz	vidi	novērtējuma	pro-
cedūras	piemērošanu.	Pēcāk	no	VPVB	sa-
ņemts	lēmums	Nr.	28:	- Vides pārraudzības 
valsts birojs saskaņā ar likuma «Par ietek-
mes uz vidi novērtējumu» 23.3. pantā no-
teikto izvērtēja Salacgrīvas novada domes 
2013. gada 2. maija vēstuli Nr. 3-11/347 un 
tai pievienoto iesniegumu par plānošanas 
dokumentu izstrādes uzsākšanu. Ņemot 
vērā pašvaldības iesniegto informāciju, li-
kuma «Par ietekmes uz vidi novērtējumu» 
23.2. pantā noteiktos stratēģiskā ietekmes 
uz vidi novērtējuma nepieciešamības kritē-

rijus un piemērojot citas iepriekš minētās 
tiesību normas un lietderības apsvērumus, 
Vides pārraudzības valsts birojs secina, ka 
Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija un Salacgrīvas novada attīstības 
pro gramma attiecas uz likuma «Par ietek-
mes uz vidi novērtējumu» 4. panta trešajā 
daļā minētajiem plānošanas dokumentiem, 
kuram jāveic stratēģiskais ietekmes uz vidi 
novērtējums.
	 Ikvienam	 Salacgrīvas	 novada	 iedzīvo-
tājam,	uzņēmējam	un	viesim	vēl	ir	iespēja	
sniegt	savu	viedokli	par	to,	kādu	Salacgrī-
vas	novadu	vēlētos	redzēt	pēc	25	gadiem,	
kā	 arī	 to,	 kas	 būtu	 darāms	 ekonomiskās	
aktivitātes,	sabiedrības	labklājības	un	vides	
aizsardzības	 uzlabošanai	 jau	 tuvākajā	 lai-
kā.	Priekšlikumus	var	iesniegt,	tos	sūtot	uz	
epastu	 vineta.kruze@salacgriva.lv,	 zva-
not	uz	tel.	64071997,	sūtot	uz	adresi	Smil-
šu	 iela	9,	Salacgrīva,	Salacgrīvas	novads,	
LV4033.

Salacgrīvas novada plānošanas dokumentu izstrāde

	 Salacgrīvas	 bibliotēkas	 darbinieki	
vienmēr	 priecājušies	 par	 viesiem,	 īpaši	
ja	 tie	 ir	bibliotekāri.	Šoreiz	 tika	sagaidī-
ti	ārzemnieki	 no	 Igaunijas	 	36	bibliote-
kāri	no	Pērnavas	novada.	Kolēģi	ieradās	
pieredzes	apmaiņā,	lai	iepazītos	ar	mūsu	
bibliotēku	un	tās	darbu.	
	 Pērnavas	 novads	 ir	 kaimiņnovads,	 ti-
kai	aiz	Latvijas	robežas.	Jau	agrāk	igau	
ņu	bibliotekāri	viesojušies	Salacgrīvā	un	
arī	mēs	esam	apmeklējuši	dažas	pierobe-
žas	 bibliotēkas.	 Agrāk	 līdz	 tuvākajiem	
Igaunijā	 esošajiem	 apdzīvotajiem	 cie-
miem	kursēja	piepilsētas	autobuss.	Dau-
dzi	 salacgrīvieši	 devās	 iepirkties	 igauņu	
veikalos,	tāpēc	tādas	vietas	kā	Ikla,	Trei-
maņi,	Kabli,	Ūlu,	Hēdemēste	 ir	zināmas	
daudziem,	 kuri	 dzīvo	 Salacgrīvas	 nova-
dā.	
	 Pēc	 iepazīšanās	 ar	bibliotēkas	pamat-
telpām	sarunas	par	darbu	turpinājās	ēkas	
3.	stāvā,	kur	Salacgrīvas	novada	Jaunat-
nes	iniciatīvu	centra	vadītāja	Liene	Eglīte	
pastāstīja	par	tā	darbību.	Savukārt	Salac-
grīvas	novada	bibliotēku	metodiķe	Gunta	
Zeme	turpināja	informēt	par	mūsu	biblio-
tēku,	atbildēja	uz	viesu	jautājumiem.	Arī	
mēs	 uzzinājām,	 kā	 attīstījusies	 igauņu	
bibliotēku	darbība	pēdējos	gados,	jo	kopš	
mūsu	 pēdējās	 tikšanās	 reizes	 pagājuši	
vairāki	gadi.	
	 Igauņu	 grupas	 vadītāja	 Krista	 Visas,	
Pērnavas	 Centrālās	 bibliotēkas	 mār-
ketinga	 menedžere,	 nedaudz	 pastāstī-
ja	 par	 Pērnavas	 bibliotēku,	 kas	 atvērta	 
2008.	gadā	un	ir	viena	no	modernākajām.	
Ēkas	sienas	ir	caurspīdīgas,	lai	caur	fasā-
di	varētu	uztvert	kopumu	ar	pilsētu.	Īpaši	
aicinoša	 izgaismotā	 bibliotēka	 izskatās	
tumšajos	 ziemas	 vakaros.	 Pērnavas	 bib-
liotēkai	gaismas	daudzuma	ziņā	ir	līdzība	
ar	Latvijas	Nacionālo	bibliotēku	 	Gais-
mas	pili.
	 Mūsu	 viesi	 izmantoja	 arī	 iespēju	 pa-
vērot	 jūru	 no	 3.	 stāva	 terases.	 Jūra	 vie-
no	 mūsu	 novadus.	 Jāpiebilst,	 ka	 bijām	
pārsteigtas,	 kad	 saņēmām	 dāvinājumā	
fotogrāfijas,	 kas	 iemūžinātas	 iepriekšējā	
tikšanās	reizē	ar	igauņu	kolēģiem.
	 Saņēmām	 uzaicinājumu	 noteikti	 cie-
moties	igauņu	zemē.	Noteikti	to	darīsim		 
septembrī	 plānots	 izbraukuma	 seminārs	
Igaunijā.	

Hedviga Inese Podziņa,
Salacgrīvas novada 

Salacgrīvas bibliotēkas vadītāja 

Igauņu 
bibliotekāri 

viesojas 
Salacgrīvā

vokālais	ansamblis	un	mazie	vokālisti	no	
bērnudārza.	 Skolēnu	 priekšnesums	 bija	
augstā	 līmenī	 	 to	 atzinīgi	 vērtēja	 mūsu	
novada	skolotāji.	Iepazināmies	ar	pedago-
giem	un	paveikto	mācību	kabinetos.	Skrei-
nes	dalībnieces	 izrādīja	 rokdarbus	un	de-

monstrēja	celiņa	aušanu	uz	stellēm.	Diena	
bija	bagāta	ar	jaunām	atziņām	tieši	profe-
sionālā	jomā,	un	ik	uz	soļa	bija	pamanāms	
pedagogu	veiktā	darba	pamatīgums.	

Velta Ločmele,
metodiskās apvienības vadītāja

Pieredzes apmaiņa Latgalē

Salacgrīvas novada mūzikas, mājturības un tehnoloģiju un vizuālās mākslas skolotāji pieredzes 
apmaiņas seminārā Latgalē

	 Salacgīvas	 novada	 mūzikas,	
mājturības	 un	 tehnoloģiju	 un	 vi-
zuālās	 mākslas	 skolotāji	 piedalī-
jās	 pieredzes	 apmaiņas	 seminārā	
Latgalē,	 Balvu	 Amatniecības	 un	
Rugāju	novada	vidusskolā.	Balvos	
tikāmies	 ar	 skolas	 direktori	 Sar-
mīti	Cunsku,	 ar	 vietējā	 laikraksta	
Vaduguns	 žurnālisti	 Zinaidu	 Lo-
ginu.	 Skolas	 direktore	 pastāstīja	
par	skolas	darbību	un	iepazīstināja	
mūs	ar	pedagogiem.	Piedalījāmies	
meistardarbnīcā	 skolotājas	 Skaid-
rītes	 Veinas	 vadībā,	 tikāmies	 ar	
kokapstrādes	 pedagogu	 Aigaru	
Noviku,	 redzējām	 brīnišķīgu	 zī-
mējumu	 izstādi.	 Par	 savu	 darbu	
stāstīja	floristikas	pedagoģe	Daina	
Mediniece.	 Tad	 pulcējāmies	 sko-
las	 zālē	 uz	 tērpu	 skati	 un	 ansam-
bļa	 koncertu,	 kas	 iepriecināja	 ar	
augstu	 profesionālo	 līmeni.	 Die-
nas	otrajā	daļā	Salacgrīvas	novada	
skolotāji	devās	uz	Rugāju	novada	
vidusskolu,	kur	laipni	sagaidīja	direktores	
vietniece	izglītības	jomā	Iveta	Arelkeviča.	
Par	novada	kultūras	dzīvi	pastāstīja	Kultū-
ras	nodaļas	vadītāja	Gunta	Grigāne.	Mū-
zikas	 skolotājas	Velgas	 Smoļakas	 vadībā	
dziedāja	 konkursa	Balsis	 laureāts,	 skolas	
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	 Pēc	 kārtīgas	 darbdienas	 saguruši	 un	
saimnieču	 gardi	 pamieloti,	 vīri	 vakarpusē	
tā	vien	gaidīja	svētku	atklāšanas	brīdi.	Ap	
pulksten	sešiem	vakarā	pļaviņā	ieradās	pū-
tēju	 orķestris	 Enkurs,	 Cielavas spēlmaņi,	
nedaudzi	viesi,	un	svētki	varēja	sākties.	Vi-
supirms	plostnieki	uzvilka	mastā	savu	ka-
rogu,	tad	Salacgrīvas	novada	domes	priekš-
sēdētāja	 Dagņa	 Strauberga	 un	 kultūras	
nama	direktores	Pārslas	Dzērves	mudināti,	
vīri	cits	pēc	cita	parakstījās	plosta	žurnālā.	
Ar	mūzikas	skaņām	un	 lakstīgalu	 treļļiem	
izskanēja	 pirmā	 plostnieku	 svētku	 diena,	
kas	turpinājās	piektdien	ar	pamatīgu	darbu,	
lai	sestdien	no	Steliņiem	vīru	sietais	plosts	
varētu	doties	uz	Salacgrīvu.	
	 Plosta	kapteinis	Juris	Smalkais	bija	ne-
daudz	satraucies,	kā	šogad	izdosies	aizkļūt	
līdz	galam,	 jo	ūdens	 līmenis	upē	 ir	 zems:	 
- Šogad ir tāds īpašs plosts - vīza, kā to sauc 
vecie plostnieki, jo apstākļi upē katru gadu 
atšķiras, tālab plosts, pielāgojoties ūdenim, 
katru gadu ir citādāks. Kapteiņa	 bažām	
nebija	 iemesla.	 Bez	 lielas	 aizķeršanās,	 uz	 
brī	di	 piestājot	 pie	 Zirgakmeņa,	 plosts	 sa-
sniedza	Salacgrīvu	un	 tieši	pulksten	divos	
finišēja	 Jahtu	piestātnē.	 Jahtu	 laukumā	un	
jaunizbūvētajā	 promenādē	 netrūka	 sagai-
dītāju,	kuri	plostu	un	plostniekus	sagaidīja	
ar	roku	mājieniem	un	aplausiem.	Kārtīgās	
rindās	 izkārtojušies,	 karogiem	 plīvojot,	
plostnieki	ieņēma	savas	goda	vietas	skatu-
ves	priekšā.	
	 P.	 Dzērve	 apsveica	 veiksmīgi	 startēju-
šos	 un	 finišējušos	 plostniekus:	 	 Turpinot 
ikgadējo rituālu, tūlīt pārliecināsimies, vai 
visi, kuri ceturtdienas vakarā parakstījās 
šī gada plostnieku goda grāmatā, ir tikuši 
līdz Salacgrīvai. Trīs dienas izturēt šādā 
karstumā nav joka lieta! Bet,	pirms	ķerties	
pie	 pārbaudes,	 Pārsla	 vaicāja	 plosta	 kap-
teinim,	 vai	 viss	 kārtībā.	 Viņa	 atbilde	 bija	
apstiprinoša.	Savukārt	Raitis	Alksnis,	vīrs,	
kurš	 jau	 iepriekšējā	 gada	 oktobra	 sāk	 šo	
plostnieku	lietu	kūrēt,	uzsvēra:	- Tā kā šis 
ir septītais gads, tad vēl septiņreizseptiņus 

gadus brauksim! Savukārt	 novada	 domes	
priekšsēdētājs,	sveicot	plostniekus,	atgādi-
nāja	ceturtdien	Steliņos	solīto,	ka	dāvanas	
būs	tikai	tiem,	kuri	būs	ar	plostu	atkļuvuši	
līdz	Salacgrīvai.	- Paldies jums par darbu! 
Bet vislielākais prieks par jauniešiem, kuri 
šo tradīciju pārņem. Šodien jūs saņemsiet 
ne tikai dāvanas, bet arī plostnieka apliecī-
bu!
	 Pirmais	 tika	 sumināts	 svarīgākais	 cil-
vēks	plostu	būvēšanā	 	 visu	 lietu	 riktētājs	
un	 atbildīgais	 R.	Alksnis,	 tūlīt	 pēc	 viņa	 	
kapteinis	J.	Smalkais	un	tad	zelta kodols - 
plosta	vīri,	ar	kuriem	atjaunotie	plostnieku	
svētki	ir	sākušies,		Juris	Rozmiaņecs,	Ēriks	
Šmits,	 Ilgonis	 Megers,	 Jānis	 Zabrovskis.	
Šiem	vīriem	skanēja	īpaši	aplausi.	Tad	ap-
sveikumus	saņēma	Jānis	Ozols,	kurš	būvēja	
plostu	trešo	gadu,	un	Kārlis	Miksons,	kurš	
izpelnījies	vīru	atzinību,	atklāšanas	svētkos	
mastā	 uzvilka	 plostnieku	 karogu	 un	 tika	
iecelts	par	kapteiņa	palīgu.	Tāpat	atzinību	
izpelnījās	Elmārs	Lūsis,	Genādijs	Sigajevs,	
Guntis	 Sproģis,	 Imants	 Dambis,	 kurš	 ar	
savu	uzticamo	draugu	Pirātu	ir	arī	nomet-
nes	 sargs,	 Harijs	 Megers,	 Harijs	 Zālītis,	
Valdis	Krauklis,	Egils	Celmiņš	un	vienīgā	
plostniece	Dace	Asne.	Viņai	šogad	pievie-
nojies	 dēls	 Ojārs	 Bondars,	 kurš,	 tāpat	 kā	
Andris	Rozmiaņecs	un	Ziedonis	Ģērmanis,	
plostu	sēja	pirmo	reizi.	
	 Par	 to,	 lai	 plostnieki	 darītu	 savu	 darbu	
un	 viss	 ritētu	 pēc	 iespējas	 labāk,	 rūpējās	
brīnišķīga	 atbalsta	 komanda:	 saimnieces	
Ruta	Birkenberga,	Aija	Zēģele,	Inese	Dzēr-
ve	un	Ilga	Līdaka,	kura	joprojām	ir	mediķis	
(ja	 vajag)	 un	 reģistrators.	 Paldies	 saim-
niecēm	 un	 paldies	 Andrim	 Jirgensonam,	
Ivaram	Tomsonam,	 paldies	 atbalstītājiem,	
finansiālajiem	un	mantiskajiem,		Salacgrī-
vas	novada	domei,	SIA	Baņķis,	AS	Brīvais 
vilnis,	SIA	Kubikmetrs,	Veronikai	Būmanei	
un	RSZKB	 un	Dukšu	 ģimenei.	 Īpaši	 šajā	
reizē	sumināja	fotogrāfu	Arvīdu	Šimi,	kurš	
visu	laiku	bija	klāt		ar	riteni	atbraucis,	sa-
fotografēja,	tad	uz	pilsētu,	un,	skat,	vakarā	

Plostnieku svētki Salacgrīvā

Plostnieku svētku pirmā diena. Karogs ir pacelts, un vīri gatavi darbam Salacas krācītes nespēja nobaidīt nevienu plostotāju

Esam klāt! 2014. gada plostnieki tūlīt kāps krastā, lai sasveicinātos ar sagaidītājiem, 
atskaitītos par padarīto un saņemtu apsveikumus

jau	 bildes	 skatāmas!	 Viņa	 ieguldījums	 ir	
nenovērtējams.	Liels	paldies	Albertam	Re-
bānam	un	viņa	muzikantiem,	 kuri	 jau	 ce-
turto	gadu	bija	kopā	ar	plostniekiem	viņu	
braucienā	no	Steliņiem	līdz	pat	Salacgrīvai.	
	 Kad	 bija	 izskanējuši	 pateicības	 vārdi	
un	saņemti	apsveikumi,	R.	Alksnis	sacīja:	
- Plostniekiem jau nevajag uzmundrināju-
mu, viņi būs klāt arī nākamajā gadā. Bet 
es saku paldies svētku apmeklētājiem. Mēs 
esam aktieri, kas sniedz jums mazu priekš-
nesumu. 
	 Svētku	 viesu	 priekam	 koncertā	 muzi-
cēja	Andra	Zundes	vadītais	Liepupes	vīru	
ansamblis	 un	dejoja	Randas	 jaunieši	Ani-
tas	Gīzes	vadībā.	Krodziņa	Minhauzens pie 
Bocmaņa	saimnieks	Agris	Treijs	pasniedza	
vīriem	dāvanu		nelielu	alus	kasti		un	visus	
aicināja	vakarā	uz	Plostnieku	balli	krodzi-
ņā.	

	 Šis	 bija	 septītais	 gads,	 kad	 Salacgrīvā	
notika	 plostnieku	 svētki.	 Pēc	 pirmajiem	 	
1998.	 gadā	 notikušajiem	 	 atjaunotajiem	
plostnieku	 svētkiem	 no	 jauna	 tos	 atmodi-
nājām	2008.		pilsētas	80.	jubilejas	gadā	ar	
domu,	ka	plosta	siešana	ir	tā	īpašā	prasme,	
ko	sirmie	vīri,	meistari	nodod	tālāk	jauna-
jiem.	Ja	pirmos	gados	plostus	sēja	un	visus	
darbus	darīja	tikai	plostnieki,	kas	to	bija	da-
rījuši,	 tad	pēdējos	gados	prieks	par	 jauna-
jiem	plostniekiem,	kuri	vēlas	apgūt	šo	seno	
amata	prasmi.	Un	katru	gadu	ir	kādi,	kas	to	
dara	pirmo	reizi!	Šogad	tā	bija	A.	Rozmia-
ņecam,	kurš	stāstīja,	ka	šis	ir	sestais	gads,	
kad	viņš	 ir	uz	plosta,	bet	 siešanā	piedalās	
pirmo	gadu.	- Šajās dienās par plostu sieša-
nu uzzināju vairāk nekā visos iepriekšējos 
sešos kopā! Ir vērts te būt un mācīties. Arī 
nākamgad būšu ierindā! 	solīja	Andris.

Ilga Tiesnese

	 Salacas	krastā	Steliņos	22.	maija	 rīts	 atnāca	 ar	 sen	nebijušu	 rosību.	
Vīru	runas,	smago	mašīnu	dūkoņa,	baļķu	ripošana	un	saimnieču	izsau-
cieni	liecināja,	ka	gads	atkal	paskrējis	un	tradicionālie	Salacas	plostnieku	
svētki	ir	klāt.

	 Starptautiskā	Muzeju	nakts	tra-
dīcija	 aizsākās	 pirms	 15	 gadiem	
Francijā.	 Tās	 mērķis	 bija	 iepa-
zīstināt	 ar	muzejiem	arī	 tos,	 kuri	
ikdienā	 šīs	 vēstures	 krātuves	 ne-
apmeklē,	 lai	 nākamajā	 reizē	 ceļš	
turp	 būtu	 vieglāks.	 Latvija	 šajā	
akcijā	 piedalās	 no	 2005.	 gada,	
bet	mēs	Salacgrīvā	tai	pievienojā-
mies	2008.	gadā.	Šogad	noslēdzas	 
3	gadu	cikls,	 kas	 simboliski	 rak-
sturo	Baltijas	 jūras	valstu	bagātī-
bas		dzintara		tapšanas	ceļu,	kur	
zilā	jūra,	simtiem	gadu	auklēdama	
zaļo	mežu	(koku),	rada	saules	ak-
meni	dzintaru.
	 Kaut	 dzintars	 mūsu	 jūrmalā	

nav	atrodams,	to	pazīst	arī	salac
grīvieši.	Muzeja	krātuvēs	nejauši	
uzieti	dokumenti	un	hronikas	ap-
liecina,	ka	cauri	Salacgrīvai	viju-
sies	 Dzintara	 ceļa	 ziemeļu	 stīga,	
kas	 cauri	 Pērnavai	 turpinājusies	
līdz	pat	Pēterpilij.	Pētot	šos	doku-
mentus,	vēl	noskaidrojām,	ka
l	 dzintars	 ir	 atrodams	 gandrīz	
katrā	Salacgrīvas	mājā,
l	 dzintars	aug	kokos,
l	 dzintars	aug	zemē,
l	 dzintaru	var	vārīt,	pogot	un	ēst,
l	 var	dzert	dzintara	tēju	un	dzin-
tara	izvilkumu	spirtā,
l	 dzintara	putekļus	var	izmantot	
kosmētikā,

l	 ar	dzintaru	var	ārstēt,
l	 ar	dzintaru	var	burties	un	zīlēt,
l	 dzintars	var	būt	 sarkans,	dzel-
tens	un	zaļš,	reizēm	arī	melns,
l	 dzintara	 vārdā	 nosaukti	 ceļi,	
kalni,	purvi,	cilvēki	un	lopi	(zirgi	
un	suņi),
l	 ir	dzintara	dziesmas,
l	 mēs	dzīvojam	pie	Dzintara	jū-
ras,
l	 raugāmies	 dzintarkrāsas	 acīs,	
glāstot	dzintarkrāsas	matus.
	 Lai	 Muzeju	 naktī	 Salacgrī-
va	 līdz	 pusnaktij	 būtu	 pārvērsta	
par	 Dzintarzemi,	 nācās	 strādāt	
daudziem.	 Mums,	 muzejniecēm,	
palīdzēja	Inese	Jerāne,	Dace	Kal-

niņa,	 Salacgrīvas	 mākslas	 skola,	
Jaunatnes	 iniciatīvu	 centrs	Bāka,	
biedrības	 Mežābele un	 Zviedru 
ceļš,	Salacgrīvas	bibliotēka,	dabas	
izglītības	 centrs Ziemeļvidzeme, 
koris	 Salaca un jaunais	 novada	
uzņēmums	Hortus.	Bet	visu	vaka-
ra	gaitu	kopā	saturēja	mūsu	pilsē-
tas	Pindacīša	un	Ābrams	jeb	Ilga	
Tiesnese	 un	 Imants	Klīdzējs.	Vi-
siem	mūsu	sabiedrotajiem	milzīgs	
PALDIES!
	 Gribu	novēlēt	visiem,	lai	nāka-
mais	muzeja	apmeklējums	jums	ir	
drīzāk	nekā	pēc	gada!

Muzeja kolektīva vārdā -  
Ieva Zilvere

Muzeju naktī izgaršojam, izdziedam, izpētām 
un radām dzintaru

Salacgrīvas muzeja vadītāja Ieva 
Zilvere, rotājusies ar Ābrama 
dāvātajām īpašajām krellēm, nakts 
viesus cienā ar vietējā uzņēmumā 
Hortus ražotām sukādēm
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 Maija	 noslēgumā,	 kad	 skolās	 izvērtē	
mācību	 gadā	 sasniegto,	 Salacgrīvas	 vi-
dusskolā	 notiek	 tradicionālais	 pasākums	
Mēs lepojamies.	Arī	šogad	16.	maijā	sko-
las	aktu	zālē	mīļi	tika	sagaidīti	skolēni	un	
viņu	vecāki.	Pasākumā	paldies	teica	mācī-
bu	priekšmetu	olimpiāžu	godalgoto	vietu	
un	atzinību	ieguvējiem,	konkursu,	intere-
šu	izglītības	pasākumu	un	sporta	sacensī-
bu	uzvarētājiem,	viņu	skolotājiem	un	ve-
cākiem.	Liels	prieks	par	 tiem	skolēniem,	
kuri	 guvuši	 augstus	 vērtējumus	 vairākās	
nozarēs		gan	mācību	priekšmetu	olimpi-
ādēs,	gan	konkursos,	interešu	izglītībā	vai	
sportā.
	 Klātesošos	 sveica	 direktors	 Eduards	
Ādmīdiņš:		Novēlu, lai jūs savā ceļā ņe-
mat līdzi noderīgo un sastopat brīnumai-
no. Mīliet dzīvi, ko dzīvojat, un dzīvojiet 
dzīvi, kuru mīlat!	Direktora	vietniece	San-
ta	 Čiževska	 novēlēja,	 lai	 visu	 klātesošo	
aktīvo	skolēnu	sadarbība	citam	ar	citu,	ar	
skolotāju	 un	 apkārtējiem	 cilvēkiem	 būtu	
kā	trim	musketieriem,	atgādinot	seno	de-
vīzi	Viens par visiem un visi par vienu!. 
	 Pasākuma	pirmajā	daļā	ziedus	saņemt	
tika	aicināti	skolotāji,	kuri	palīdzējuši	un	

atbalstījuši	 savus	 skolēnus	 ceļā	 uz	 panā-
kumiem:	 Laimdota	 Pelše,	 Silvija	 Tīte,	
Inta	Soma,	Indāra	Ceika,	Laila	Rozenber-
ga,	 Rita	 Ziemele,	 Lolita	 Valaņina,	 Iveta	
Kupča,	Vineta	Dance,	 Iveta	Rozenberga,	
Marija	Paegle,	S.	Čiževska,	Ilona	Antono-
va,	Ināra	Biseniece,	Guna	Meiere,	Agne-
se	GromovaĶūrena,	 Inta	Cirša,	Guntars	
Ūdris,	 Ingūna	 Ādmīdiņa,	 Rasma	 Turka,	
Valentīns	 Turks,	 Sandra	 Bērziņa,	 Vikto-
rija	Brīnuma,	Anita	Gīze,	Zenta	Mennika	
un	Katrīna	Borozdina.	Pēc	tam	tika	sveik-
ti	mācību	priekšmetu	olimpiāžu	godalgo-
to	vietu,	kā	arī	atzinību	 ieguvēji	un	viņu	
vecāki.	Ar	lepnumu	varam	sveikt	Kristīni	
Ozolu,	Ričardu	Kauliņu,	Ernestu	Horenu	
Bisenieku,	Endiju	Ramonu	Rosku,	Andri	
Rozmiaņecu,	 Diānu	 Zmičerevsku,	 Kati	
OzoliņuMenniku,	 Megiju	 Daci	 Henku-
zenu,	Katrīnu	Kati	Vilkaušu,	Kati	Majori,	
Ritvaru	Zvejnieku,	Sandi	Vosekalnu,	 Ilzi	
Poguli,	Alvi	 Veidi,	 Gunu	 Brendu	 Pogu-
li,	 Serafimu	Grigorjevu,	Mārtiņu	Vītolu,	
Lauru	 Poguli,	 Signiju	 Plūmi,	 Juri	 Vīk
snu,	Ralfu	Leinasaru,	Kristapu	Musti	 un	
Nadīnu	 OzoliņuMenniku.	 Vēlāk	 sekoja	
interešu	izglītības	nozarē	aktīvo	bērnu	un	

jauniešu,	 viņu	 vecāku	 apbalvošana.	 Da-
žādās	nominācijās	tika	sveikti:	1.,	2.		3.,	 
6.		9.	un	9.		12.	klašu	dejotāji,	Salacgrīvas	
vidusskolas	 meiteņu	 koris,	 Līga	 Ieviņa,	
Liene	Muciņa,	Sintija	Grīnvalde,	Andrea	
Valjusa,	Marta	 Beatrise	 Bisniece,	Artūrs	
Valjuss,	Ance	Andersone,	 Lizete	 Ieviņa,	
D.	Zmičerevska,	Marta	Upīte,	Līva	Grēta	
Sīlīte	un	Digne	Lemberta.	Paldies	tika	da-
žādu	konkursu	uzvarētājiem	un	viņu	vecā-
kiem:	Ričardam	Kauliņam,	Anetei	Ozolai,	
Amandai	Stanei,	Ernestam	Rozenbergam,	
Kristai	 Muciņai,	 Kitijai	 Kreišmanei	 un	 
5.b	 klasei	 par	 sasniegumiem	 ārpusklases	
darbā.
	 Turpinājumā	 apsveikuma	 vārdus	 un	
balvas	 saņēma	 Salacgrīvas	 vidusskolas	
centīgākie	 sportisti	 Marta	 Kociņa,	 Mar-
kuss	 Zvejnieks,	 Emīlija	 Maksimova,	
Meisija	 Sproģe,	 Nellija	 Zvejniece,	 Elīza	
Elizabete	Gederta,	Arvis	Hermanis	Mau-
rītis,	 Līva	 Zariņa,	 Aleksis	 Goba,	 Emīls	
Meļķis,	 Alise	 Smilte,	 Dinija	 Klētniece,	
Niks	Jakovickis,	Rihards	Bendrāts,	Toms	
Laubmanis,	Gvido	Horens	Paegle,	Jēkabs	
Tomsons,	Sandis	Vosekalns,	Oļegs	Gluha-
ņuks,	Mārcis	Mārtiņš	Ilvess,	Nauris	Tom-

sons,	Kristiāns	Vutkēvičs,	Amanda	Stane,	
Sandija	 Megi,	 Asnāte	 Kalniņa,	 Karlīna	
Karlsone,	 Ojārs	 Rozenbergs,	 Rita	 Šmi-
te,	Daniels	Grigorjevs,	Betija	Kurpniece,	
Solveiga	Zeltiņa,	Samanta	Ganiņa	un	Ed-
gars	Šilbergs.
	 Paldies	 pasākuma	 organizētājai	 In-
tai	Ciršai,	 vadītājiem:	G.	B.	Pogulei,	M.	
Vītolam,	 Reinim	 Maurītim,	 Rihardam	
Paeglem,	 Karolinai	 Zvejniecei,	 Sabīnei	
Šrenkai,	dīdžejam	Arnim	Leimanim.	Pal-
dies	 par	 priekšnesumiem	 R.	 Maurītim,	
Liliānai	 Vijupei,	 Līgai	 Kariņai,	 meiteņu	
korim	 un	 diriģentei	K.	 Borozdinai,	 kon-
certmeistarei	 Ingai	 Gobai,	 ksilofonistu	
ansamblim	un	vadītājai	Inārai	Ādmīdiņai.	
	 Pasākums	Mēs lepojamies	 vienmēr	 ir	
īpašs.	Īpašs	skolotājiem,	kuri	pēc	labākās	
sirdsapziņas	snieguši	savu	pieredzi,	īpašs	
bērniem	 un	 jauniešiem,	 kuru	 zināšanas	
tiek	 novērtētas,	 īpašs	 arī	 viņu	 vecākiem,	
kuri	 priecājas	 par	 saviem	 talantīgajiem	
bērniem.	Paldies	un	uz	tikšanos	atkal	nā-
kamajā	mācību	gadā!

Sanita Šlekone,
Salacgrīvas vidusskolas direktora 

vietniece

Mēs lepojamies Salacgrīvas vidusskolā

	 Latvijas	 Universitātes	 (LU)	
Pedagoģijas,	 psiholoģijas	 un	
mākslas	 fakultātē	 gada	 sākumā	
norisinājās	izglītojošu	pasākumu	
cikls	 Projektu pavasaris 2014. 
Projekti	tapuši	studiju	kursā	Pro-
jektu vadīšana izglītībā	 dekāna	
palīdzes	 Guntas	 Kraģes	 vadībā.	
Gunas	 Upmales,	 Darjas	 Miro-
novas	un	Raivja	Steķa	izstrādātā	
projekta	Vieslektors - praktiskais 
cilvēks	 aktivitātes	 sevī	 ietvē-
ra	 ideju	 papildināt	 LU	 studentu	
teorētiskās	zināšanas	ar	praktiski	
izmantojamu	 informāciju,	 orga-
nizējot	 lekciju	 tipa	 seminārus,	
kuros	studenti	 tikās	ar	dažādiem	
cilvēkiem,	 kuri	 ikdienā	 veic	
praktisku	darbu	konkrētās	jomās.	
Viņu	 dalīšanās	 savās	 zināšanās	
ir	gan	atbalsts,	gan	pieredze,	gan	
jaunas	 informācijas	 ieguve	 stu-
dentiem.
	 21.	 maijā	 G.	 Kraģes	 vadītajā	

studiju	 kursā	 Projektu vadīšana 
izglītībā	kā	vieslektore	pie	mums	
viesojās	 Salacgrīvas	 vidussko-
las	 direktora	 vietniece	 izglītības	
jomā	Sanita	Šlekone,	kura	pastās-
tīja	 savu	 pieredzi	 projektu	 rak
stīšanā.	 Uzzinājām	 par	 projektu	
konkursu	 meklēšanas	 iespējām,	
reālo	 pieredzi	 projekta	 izstrādē,	
cenu	aptaujas	organizēšanā,	pro-
jekta	 budžeta	 tāmes	 izstrādē	 un	
laika	grafika	plānošanā.	Aplūko-
jām	 arī	 interesantas	 fotogrāfijas	
no	dažādiem	izglītības	nozarē	īs-
tenotiem	projektiem.	Paldies	Sa-
nitai	Šlekonei	par	šo	tikšanos	un	
priecāsimies	par	turpmāku	sadar-
bību	ar	Salacgrīvas	vidusskolu!

Guna Upmale,
LU 3. kursa studiju programmas 

«Profesionālais bakalaura 
grāds izglītībā un pirmsskolas 

skolotāja kvalifikācija» studente

Studiju kursā Projektu vadīšana izglītībā kā vieslektore uzstājās Salac-
grīvas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā Sanita Šlekone

Latvijas Universitāte 
sadarbojas ar 

Salacgrīvas vidusskolu

	 Salacgrīvas	 vidusskolā	 no
slēdzies	 skolas	 lasīšanas	 veici-
nāšanas	 programmas	 Bērnu un 
jauniešu žūrija 2013	 grāmatu	
lasīšanas	 maratons.	 Tas	 ilga	 no	
2013.	 gada	 oktobra	 līdz	 šāgada	
1.	 aprīlim.	 Pasākumā	 piedalīties	
pieteicās	 76	 skolēni,	 no	 kuriem	
tikai	47	piedāvātās	grāmatas	izla-
sīja	un	izteica	savu	vērtējumu.
 Par Bērnu un jauniešu žūri-
jas 2013 iegādātām 20 grāma-
tām īpašu pateicību izsakām 
Salacgrīvas vidusskolas skolo-
tājai Ivetai Kupčai.
 1. - 2. klašu cītīgākie	 lasītāji	
Mikus	Viļkins,	Rūta	Lūse,	Arvīds	
Gertners,	Megija	Bogdanova,	As-
nate	Gija	Cielava,	Gabriela	Klei-
na	mācās	2.a	klasē. Īpaši	jāuzteic	
1.a	klases	skolnieces	Marika	Kal-
niņa	 un	 Monta	 Runce.	 Eksperti	 
1.	 vietu	 piešķīra	A.	Rozēna	 grā-
matai	Pārsteiguma ballīte Huber-
tam.
 3. - 4. klašu grupā	centīgākie	
lasītāji	 Alise	 Sedleniece,	 Ance	
Kalniņa,	Kate	OzoliņaMennika	
mācās	3.a	klasē.	Savukārt	lielais	
lasītājs	 Sandris	 Kaspars	 Riņķis	
mācās	 3.b.	 Diāna	 Zmičerevska	
un	Elfa	Kivliņa	no	4.a	visus	ga-
dus	ir	bijušas	Bērnu žūrijas	grā-
matu	ekspertes.	Gandrīz	vienbal-
sīgi	 par	 interesantāko	 grāmatu	
tika	 atzīta	Džefa	Kinnija	Grega 

dienasgrāmata.
	 Rudenī	5. - 8. klašu grupā	la-
sīt	grāmatas	pieteicās	22	skolēni,	
bet	lasīšanas	maratonu	veiksmīgi	
beidza	tikai	13.	Vislielāko	atzinī-
bu	guva	Ineses	Ķesteres	grāmata	
Skolas spoks.	 Īpaši	 jāuzteic	 5.a	
klases	meitenes	Samanta	un	Karī-
na	Kleines,	Nensija	Zande	 (7.b),	
kā	arī	Ance	Vanaga	un	Annija	Ne-
retniece	no	7.a.
 9. - 12. klašu grupā šogad	par	
lasīšanas	ekspertiem	pieteicās	 ti-
kai	5	skolēni.	Visas	grāmatas	izla-
sīja	un	savu	vērtējumu	deva	vien	
Ieva	 Zīriuse	 (11.	 kl.)	 un	 Sabīne	
Šrenka	(10.a	kl.).	Par	interesantā-
ko	atzīta	igauņu	jaunās	paaudzes	
rakstnieces	Aidi	Vallikas	grāmata	
Ko darīt, Anna?.
	 Noslēguma	 pasākums	 visiem	
Bērnu un jauniešu žūrijas	 da-
lībniekiem,	 kuri	 bija	 izpildījuši	
līguma	noteikumus,	notika	Salac-
grīvas	 novada	 Kraukļos. Murk-
šķu trases	 saimnieki	 Edmunds	
un	 Sandis	 Birkenbergi	 sagādāja	
visiem	 iespēju	 ļauties	 ekstrēmo	
šķēršļu	 pārvarēšanas	 burvībai,	
kur	 katrs	 varēja	 pārbaudīt	 savas	
spējas,	māku	un	izturību,	aizmirs-
tot	 ikdienas	 rūpes.	 Pati	 māmuļa	
daba	bija	ar	mums		bija	silti,	spī-
dēja	 saule.	 Pēc	 jaukās	 izklaides	
upītes	krastā	pie	kopīga	galda	ar	
diviem	 lieliem	 kliņģeriem	 katrs	

grāmatu	eksperts	saņēma	balvas,	
ko	 sarūpēja	 skolas	vadība.	Rūķu	
suminājuma	 vēstule	 un	 saldumu	
maiss,	 ko	 atrada	 bērni,	 dodoties	
mājās,	bija	kā	aicinājums	visiem	
lasīšanas	 ekspertiem	 jau	 rudenī	
atkal	tikties	bibliotēkā.
	 Jāpiebilst,	ka	šis	pasākums	jau	
otro	gadu	tika	organizēts	sadarbī-
bā	ar	Salacgrīvas	pilsētas	biblio-
tēku.	 Ļoti	 ceram,	 ka	 rudenī	 sa-
ņemsim	 solītās	 jaunās	 grāmatas.	
Šogad	tiks	piedāvāts	lasāmais	arī	
vecākiem.	Aicinu	arī	jūs,	vecāki,	
jaunākās	 grāmatas	 lasīt	 kopā	 ar	
bērniem!
	 Paldies	visiem	skolēniem,	kuri	
piedalījās	 šajā	 lasīšanas	 veicinā-
šanas	 programmā!	 Paldies	 vecā-
kiem,	kuri	atbalstīja	savus	bērnus	
šajā	 pasākumā!	 Paldies	 Sandim	
un	 Edmundam	 Birkenbergiem	
par	jauko	Murkšķu	trasi	un	laipno	
uzņemšanu!	Paldies	Aldim	Kalni-
ņam	par	piešķirto	 autobusu!	Pal-
dies	Intai	Ciršai,	Edītei	Liedeskal-
niņai	un	skolas	vadībai	par	Bērnu 
un jauniešu žūrijas 2013	atbalstu!	
Paldies	 Salacgrīvas	 pilsētas	 bib-
liotēkas	 bērnu	 nodaļas	 vadītājai	
Guntai	 Zemei!	 Tiksimies	 rudenī,	
kad	 darbu	 sāks	 Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrija 2014!

Valentīna Kalniņa,
«Bērnu un jauniešu žūrijas 2013» 

koordinatore

Skolēnu lasīšanas maratona 
noslēgums Kraukļos

Pēc kārtīga darba garšīgs cienasts!
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	 Mācību	 gada	 noslēgumā	 Salacgrīvas	
vidusskolā	5.		8.	klašu	skolēniem	notika	
dabaszinību	diena,	savukārt	sākumskolas	
skolēniem	 	 	 matemātikas	 diena,	 veltīta	
izcilā	pedagoga	Jāņa	Menča	100.	jubile-
jai. 
	 Direktora	vietniece	mācību	darbā	Inta	
Cirša	 pastāstīja,	 ka	 pērn	 dabaszinātņu	
metodiskās	apvienības	vadītāja	Līga	Tau-
riņa	skolā	organizēja	pirmo	dabaszinātņu	
dienu.	Šogad	to	koordinēja	un	organizēja	
skolotāja	 Guna	Meiere	 un	 dabaszinātņu	
pedagogi.	Skolēniem	atzīmes	jau	bija	iz-
liktas,	 strādājot	 kopā	 komandā,	 viņi	 uz-
zināja	 ko	 jaunu	 un	 interesanti	 pavadīja	
pēdējo	šī	gada	mācību	dienu.	
	 Skolēniem	 bija	 jāapmeklē	 8	 stacijas:	
Ģeometriskās puzles, Menča matemāti-
ka,	Radošā matemātika,	Graužam rieks-
tus,	 Mērām, sveram, salīdzinām,	 Ģeo-
metriskās figūras dabā un arhitektūrā,	
Jautrie uzdevumi un Gudrais sērkociņš ,	
katrā	no	tām	veicot	savu	uzdevumu.	Tos	

bija	 sagatavojuši	 dabaszinību	 metodis-
kās	apvienības	skolotāji	atbilstoši	savam	
priekšmetam	 	 fizikai,	 matemātikai,	 da-
baszinībām,	bioloģijai	vai	ķīmijai.	
 - Uzdevumi bija dažādi, iepazinām 
Latviju, rēķinājām, minējām, filtrējām, 
locījām origami, likām figūras, zīmējām 
brīdinājuma zīmes ķīmijā, -	 stāstīja	sko-
lotāja	G.	Meiere.	Kamēr	lielākie	skolēni	
apceļoja	 dabas	 stacijas,	 sākumskolēni	
piedalījās	 matemātikas	 dienā.	 To	 orga-
nizēja	 skolotāja	 Indāra	 Ceika	 kopā	 ar	 
7.	 klases	 meitenēm.	 Indāra	 priecājās,	
ka	 norises,	 ko	 septītklasnieces	 izstrādā-
ja	 projektā,	 patika	 gan	 skolēniem,	 gan	
skolotājiem.	 	Būs jāturpina arī nākam - 
gad!		viņa	teica.
	 Pēc	 zinību	 dienas	 Salacgrīvas	 vidus-
skolas	 sākum	 un	 pamatskolas	 audzēkņi	
saņēma	diplomus	un	pateicības.	
	 Jaukas	brīvdienas!

Ilga Tiesnese

	 Lai	skolēni	 labāk	apgūtu	dabaszinātnes	
un	matemātiku,	 kā	 arī	 savu	 turpmāko	 iz-
glītību	un	karjeru	biežāk	saistītu	ar	minēto	
jomu,	 būtiski	 ir	 veicināt	 skolēnu	 interesi.	
Arī	Salacgrīvas	vidusskolas	audzēkņi	pie-
dalījās	pasākumos	ar	devīzi	Domā citādāk! 
Eksaktāk!.
	 Šo	ciklu	atklāja	8.		9.	un	10.		12.	klašu	
komandas,	 kas	 piedalījās	 atklātajā	 mate-
mātikas	olimpiādes	rudens	sesijā	Limbažu	
3.	vidusskolā.	Veicās	 labi,	abas	komandas	
ieguva	 1.	 vietu	 savās	 klašu	 grupās.	 Pa-
matskolas	 grupā	 startēja	 Ralfs	 Leinasars,	
Nadīna	OzoliņaMennika,	Kristīne	Ozola,	
Laura	 Pogule	 (sk.	 G.	 Meiere),	 vidussko-
las	 grupā	 	 Guna	 Brenda	 Pogule,	Andris	
Rozmiaņecs,	 Kaspars	 Miksons,	 Mārtiņš	
Vītols	 (sk.	 R.	 Ziemele).	 Individuālajā	
vērtējumā	 9.	 klašu	 grupā	 1.	 vietu	 ieguva	 
L.	Pogule,	 2.	 	K.	Ozola	 (sk.	G.	Meiere).	
10.	klašu	grupā	1.	vieta	G.	B.	Pogulei,	2.		
A.	Rozmiaņecam,	12.	klašu	grupā	1.	vieta	
M.	Vītolam	(sk.	R.	Ziemele).	

	 Gada	 nogalē	 notika	 vidusskolēnu	
fizikas	olimpiāde,	kurā	atzinību	ieguva	
10.	klases	skolniece	G.	B.	Pogule	(sk.	
R.	 Ziemele).	 	 Februārī	 matemātikas	
olimpiādē	 atzinību	 ieguva	 piektklas-
nieks	Sandis	Vosekalns	 (sk.	S.	Čižev-
ska).	Skolēni	 tika	mudināti	piedalīties	
starptautiskajā	konkursā	Rēķini galvā. 
Piedalījās	 piektklasnieki,	 sestklasnie-
ki,	 astotklasnieki	 un	 devītklasnieki.	
Konkurss	 notika	 virtuāli,	 un	 vislabāk	
veicās	 devītklasniecei	 Lotei	 Veckal-
nei	 un	 piektklasniekam	 Tomam	 Laub-
manim.	 Tāpat	 pirmo	 gadu	 vidusskolēni	 
A.	Rozmiaņecs	 un	Kristaps	Muste	 pieda-
lījā	 starptautiskā	 konkursā	 Ķengurs.	 Ap-
rīlī	 konkursu	cikls	noslēdzās	ar	8.	 	9.	un	 
10.		12.	klašu	komandu	piedalīšanos	atklā-
tās	matemātikas	olimpiādes	pavasara	sesijā	
Limbažu	3.	vidusskolā.	Skolēnu	zināšanas	
ir	 labas		abas	komandas	 izcīnīja	1.	vietu.	
Pamatskolas	 grupā	 startēja	 R.	 Leinasars,	 
N.	 OzoliņaMennika,	 K.	 Ozola,	 L.	 Po-

Dabaszinību diena 
Salacgrīvas vidusskolā

Domā citādāk! Eksaktāk!

	 Pirms	mācību	gada	noslēguma	30.	mai-
jā	Liepupes	vidusskolā	jau	astoto	gadu	no-
tika	tradicionālais	Pateicības	vakars.	Uz	to	
kopā	ar	saviem	vecākiem	tika	aicināti	 tie	
43	 skolēni	 ar	 augstiem	mācību	 sasniegu-
miem,	 kuriem	 vidējais	 sekmju	 vērtējums	
liecībā	ir	7	balles	un	augstāk	un	nav	zemā-
ki	vērtējumi	par	6.
	 Skolas	 direktores	 Artas	 Rubezes	 pa-
teicības	 raksti	 tika	 skolēniem,	 bet	 Salac-
grīvas	novada	 izglītības	 speciāliste	Antra	
Paegle	 ar	 ziediem	 sveica	 viņu	 vecākus.	
Šajos	 svētkos	 lielu	 paldies	 teicām	 arī	 

8	 ģimenēm,	 kurās	 abi	 bērni	 uzrādīja	 ļoti	
labus	rezultātus.	Tie	bija	Magones,	Dubul-
tu,	Gaigalu,	Pavlovsku,	Gūtmaņu,	Ozoli-
ņu,	Keišu	un	Ercikas	ģimenes.
	 Izcilus	 rezultātus	 gan	 mācībās,	 gan	
sportā	 parādīja	 6.	 klases	 skolniece	 Elva	
Paula	Martinsone,	9.	klases	skolniece	Pau-
la	Gūtmane	 un	 12.	 klases	 skolniece	 Sin-
tija	 Ilona	 Trankale.	 Pateicības	 un	 ziedus	
no	direktores	A.	Rubezes	saņēma	arī	visi	
Liepupes	vidusskolas	gudrie	un	prasmīgie	
skolotāji,	 kuri	 spēja	 sagatavot	 skolēnus	
nopietniem	konkursiem	un	olimpiādēm.

	 Paldies	 Salacgrīvas	 novada	 mūzikas	
skolas	 pedagogiem	 un	 viņu	 audzēkņiem	
par	skanīgo	muzicēšanu	pasākumā	un	SIA	
Kuivižu Enkurs	 īpašniekiem	 par	 gardo	
mielastu	 pēc	 svinīgā	 pasākuma!	 Silts	 un	
vasarīgs	sveiciens	visiem	Liepupes	vidus-
skolas	 skolēniem	 un	 viņu	 vecākiem,	 vi-
siem	mūsu	skolotājiem.	Paldies	par	darbu!	
Uz	tikšanos	1.	septembrī!

Ira Janiša,
Liepupes vidusskolas direktores vietniece 

izglītības jomā

Pateicība Pavlovsku ģimenei. Viņus sumina Ira Janiša (no labās), Arta Rubeze un Antra Paegle

Pateicības vakars Liepupes vidusskolā

Citādāk - eksaktāk - allaž domā: 1. rindā Laura 
Pogule, Kristīne Ozola, Nadīna Ozoliņa- Mennika, 
2. rindā Mārtiņš Vītols

gule	 (sk.	G.	Meiere),	 vidusskolas	 grupā	 	 
G.	 B.	 Pogule,	 A.	 Rozmiaņecs,	 K.	 Mus-
te,	M.	Vītols	(sk.	R.	Ziemele).	Individuāli	 
8.	klašu	grupā	1.	vieta	R.	Leinasaram,	9.	kla 
šu	grupā	1.	vieta	K.	Ozolai	 (sk.	G.	Meie	 
re),	10.	klašu	grupā	3.	vieta	G.	B.	Pogulei,	
11.	klašu	grupā	2.	vieta	K.	Mustem,	12.	kla-
šu	grupā	1.	vieta	M.	Vītolam	(sk.	R.	Zieme-
le).	Veiksmi	nākamajā	mācību	gadā!

Guna Meiere, dabaszinātņu 
metodiskās apvienības vadītāja

	 Korupcijas	novēršanas	un	apkarošanas	
birojs	(KNAB)	aprīlī	izsludināja	korupci-
jas	 novēršanas	 tēmai	 veltītu	 audioformā-
ta	 radošo	 darbu	 konkursu.	 Tajā	 ikviens	
skolēns	 vai	 students	 varēja	 paust	 savu	
aicinājumu	 vērsties	 pret	 korupciju,	 būt	
krietniem	 un	 godprātīgiem.	 Laureāti	 tika	
noteikti	divās	vecumā	grupās:	skolēni	no	 
5.	līdz	9.	klasei	un	vidusskolēni	no	10.	līdz	
12.	 klasei,	 arodskolu	 un	 profesionālo	 vi-
dusskolu	 audzēkņi	 un	 augstskolu	vai	 ko-
ledžu	studenti.
	 23.	 maijā	 konkurss	 noslēdzās.	 Varam	
būt	lepni,	jo	2.	vietu	un	75	eiro	naudas	bal-
vu	5.		9.	klašu	grupā	ieguva	Liepupes	vi-
dusskolas	7.	klases	skolniece	Līga	Zunde	
ar	 darbu	Reiz korupcijai galu lemsim un 
alkatīgos zagļus ķersim! Paldies	Līgai	un	
viņas	skolotājai	Ritai	Cīrulei!	Apsveicam!
	 Visus	konkursam	iesniegtos	darbus	var	
dzirdēt	Facebook	lapā	Mēs pret korupciju.

Ilga Tiesnese

Noslēdzies radio reklāmu 
konkurss skolēniem un 

jauniešiem

Konkursa 2. vietas ieguvēja Līga Zunde kopā 
ar KNAB priekšnieku Jaroslavu Streļčenoku

Radoša 
mācību stunda 

kopā ar Vilni 
Heinrihsonu

	 16.	 maija	 pēcpusdienā	 Salacgrīvas	
muzeja	izstāžu	zālē	pulciņš	Salacgrīvas	
mākslas	skolas	audzēkņu	tikās	ar	zīmē-
jumu	 izstādes	 Krauklīšu vīzijas	 autoru	
Vilni	 Heinrihsonu.	 Lai	 gan,	 tuvojoties	
nedēļas	 nogalei,	 bērnu	 domas	 jau	 bija	
brīvas	no	mācībām	un	citiem	skolas	uz-
devumiem,	tikšanās	laikā	māksliniekam	
izdevās	atvērt	viņu	prātus	un	jūtas	iein-
teresētai	sarunai.	Vilnim	līdzi	bija	paķē-
rušās	viņa	skolas	gadu	skices	un	krāsaini	
zīmējumi	Vēl	varēja	noskatīties	māksli-
nieka	 meitas	 Odrijas	 filmēto	 materiālu	
par	 eksperimentiem	 uz	 papīra	 ar	 dabas	
dotu	materiālu	un	melno	krāsu		sodrē-
jiem.	 Tāpat	 bija	 iespējams	 uzzināt,	 kā,	
Imanta	Ziedoņa	uzrunāts,	studiju	gados	
Vilnis	 ķēries	 pie	 komiksa	 izveides	 lat-
viešu	tautas	pasakai	Kurbads, tā	kļūdams	
par	vienu	no	komiksu	tradīcijas	aizsācē-
jiem	Latvijā. Kopš	1985.	gada	strādājot	
Māras	Muižnieces	Rīgas	Mākslas	skolā	
un	 mācot	 zīmēšanu,	 gleznošanu,	 kom-
pozīciju	 un	 animāciju,	 māksliniekam	
izveidojusies	 lieliska	 pieredze	 darbā	 ar	
bērnu	un	 jauniešu	auditoriju.	Tādēļ	ātri	
vien	saka	cilāties	rokas	un	viens	aiz	otra	
skanēja	ieinteresēti	jautājumi,	kā	un	cik	
daudz	mākslinieks	dienā	strādā,	vai	kat-
ru	dienu	ir	jāzīmē	un	jāglezno,	lai	kļūtu	
par	 profesionālu	mākslinieku	utt.	Viļņa	
vienkāršais	stāstījums	par	bērnību,	sko-
las	 un	 studiju	 gadiem	mijās	 ar	 radošās	
darbības	 prezentāciju,	 to	 visu	 ilustrējot	
ar	attēliem.	Izrādās,	ka	Vilnim,	tāpat	kā	
studiju	gados,	aizvien	patīk	eksperimen-
tēt	un	meklēt	jaunas	izteiksmes	iespējas,	
tehnikas	un	materiālus,	tāpēc	viņa	darbu	
raksturs	 un	 izpildījums	 ir	 tik	 mainīgs.	
Viņš	daudz	strādājis	arī	kā	datormāksli-
nieks,	grafiskais	dizainers	un	maketētājs	
(studija	 Rija, Adverts, Secret Garden 
Studio).
	 Abpusējo	 saprašanos	 un	 uzticēšanos	
stiprināja	 izstādes	Krauklīšu vīzijas ie-
spaidā	tapušo	mākslas	darbu	apskate	un	
apspriešana.	Šo	bērniem	doto	uzdevumu	
ar	patiesu	interesi	 izvērtēja	izstādes	au-
tors,	savukārt	viņiem	bija	iespēja	skaid-
rot,	 kāpēc	 tas	 vai	 cits	 motīvs,	 kā	 teica	
viens	no	audzēkņiem,	ieskrējis tieši acī. 
Šķiet,	 tajā	 brīdī	 bērni	 uztvēra	 vienu	no	
mākslinieka	 profesijas	 priekšrocībām	 	
tā	 ir	 laime	 ieraudzīt	 pasauli	 daudz	krā-
saināku	un	skaistāku,	nekā	to	redz	citi.

Ieva Zilvere
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	 Kā	jau	ierasts,	arī	šajā	maijā	Salacgrīvas	
novadā	 sveica	 iepriekšējā	 gadā	 dzimušos	
mazuļus.	
	 Salacgrīvas	 novada	 Dzimtsarakstu	 no-
daļas	 vadītāja	 Līga	 Zālīte,	 uzrunājot	 bēr-
niņus,	 viņu	 vecākus	 un	 draugus,	 sacīja:	
- Maijā svinam dzīvības un nākotnes svēt-
kus. Tos varam atzīmēt par godu 51 ma-
zulim, kura dzimšana 2013. gadā ir reģis-
trēta mūsu Dzimtsarakstu nodaļā vai kura 
dzīvesvieta šobrīd ir mūsu novadā. Mūsu 
pulkā ienākušas 22 meitenītes un 27 puisī-
ši, 2 no mazuļiem jau paspējuši pārcelties 
uz dzīvi citā novadā. Par salacgrīviešiem 
šobrīd sevi var saukt 34. Tādu pašu skait-
li nosaucu arī pagājušā gada pasākumā. 
Liepupiešu ir par  4 mazāk nekā pērn - 10. 
Arī jauno ainažnieku skaits ir vienāds ar 
pagājušā gada uzskaiti - 7. Gluži tāpat, kā 

tiek nesta olimpiskā lāpa, tā mūsu novadā 
tiek nests dvīņu stafetes kociņš. Liepupes 
Ozolu ģimene ar  dvīņu meitenēm node-
vusi stafeti Salacgrīvas pagastam, kur ve-
cākiem tagad jārūpējas par dvīņu puišiem 
Robertu un Markusu Poplavskiem. Laikam 
līdzēja pagājušajā gada ieteikums šajā sta-
fetē iesaistīties arī salacgrīviešiem! Viņi ir 
maza, bet svarīga daļa no 20 340 pērn Lat-
vijā piedzimušajiem bērniem. Valstī pagā-
jušogad piedzimuši par 443 vairāk bērnu 
nekā 2012. gadā, savukārt mūsu novadā 
šajā ziņā esam diezgan nemainīgi.
	 Dzimtsarakstu	 nodaļas	 vadītāja	 apko-
pojusi	arī	 informāciju	par	bērnu	vārdiem.	
Pavērot	 populārāko	vārdu	nomaiņu	ne	 ti-
kai	novadā,	bet	arī	valstī	ir	interesanti.	Pēc	
Pilsonības	 un	 migrācijas	 lietu	 pārvaldes	
datiem,	 līdz	 1998.	 gadam	 līdera	 pozīci-

jās	bijis	vārds	Jānis.	Tad	tā	došanas	skaits	
pakāpeniski	 samazinājies	 un,	 sākot	 ar	 
2001.	gadu,	 Jānis	vairs	nav	5	populārāko	
vārdu	 sarakstā.	 Novadā	 pagājušajā	 gadā	
piedzimuši	2	Jāņi.	Pirmo	piecu	populārāko	
vīriešu	vārdu	pozīcijas	Latvijā	2013.	gadā	
aizņēmuši	 Roberti	 (267),	 Markusi	 (228),	
Gustavi	 (208),	 Danieli	 (206)	 un	Artjomi	
(195).	 Pirms	 20	 gadiem	 	 1993.	 gadā	 	
vārdu	 topā	bija	 Jānis	 (657),	Artūrs	 (483),	
Edgars	 (477),	 Kristaps	 (379)	 un	 Mārtiņš	
(366).	Pārmaiņas	ir	arī	sieviešu	vārdu	topā.	
2013.	gada	pieci	populārākie	sieviešu	vār-
di	bija	Sofija	 (255);	Marta	 (225),	Emīlija	
(221),	Anna	(212)	un	Alise	(208).	Savukārt	
1993.	gadā	visvairāk	dotie	vārdi	bija	Kris-
tīne	(476),	Laura	(408),	Elīna	(327),	Linda	
(286)	un	Santa	(265).
	 Līga	uzsvēra:	 - Ir ziedoņa laiks - tiešā 

un pārnestā nozīmē. Laiks ir satraucošs - 
daba pastiprina visas mūsu maņas un izjū-
tas. Notikumi pasaulē dara bažīgus par to, 
kas notiks rīt, parīt, un liek prātot, ko mēs 
varam ietekmēt, ko ne. Lai kas arī notiktu, 
lai kas arī izaicinātu, mēs nedrīkstam pa-
zaudēt sauli prātos un sirdīs! To iemāciet 
arī saviem bērniem. Iemāciet saviem bēr-
niem sauli - lai viņi, neko pretī neprasot, 
tikpat dāsni dod gaismu un labestību sa-
viem līdzcilvēkiem un vienlaikus arī ciena 
cita cilvēka personību un vēlmes. Visiem 
jums un mums kopā novēlu - sauli un mie-
rīgas debesis virs galvas, Jums, vecākiem, 
turklāt iespēju nodrošināt saviem bērniem 
saulainu un laimīgu bērnību.
	 2013.	gadā	dzimušo	liepupiešu	uzņem-
šana	 novadnieku	 saimē	 notika	 Duntes	
Mežgravās,	 un	 uz	 kopīgajiem	 svētkiem	
bija	 aicināti	 10	 bērniņi	 un	 viņu	 vecāki.	
Apsveikuma	 vārdus	 liepupiešiem	 sacīja	
novada	 deputāte,	 izglītības,	 kultūras	 un	
sporta	 komitejas	 vadītāja	 Sanita	 Šlekone,	
Liep	upes	pagasta	pārvaldes	vadītājs	Aivars	
Ilgavīzis,	muzikālu	sveicienu	bija	sarūpē-
jušas	māsas	Tiesneses.
	 Savukārt	 Salacgrīvā	 mazos	 novad-
niekus	 un	 viņu	 tuviniekus	 sveica	 novada	
priekšsēdētāja	 vietniece	 Skaidrīte	 Eglīte,	
ar	dziesmiņu	izšūpināja,	ar	spēka	maizi	un	
avota	ūdeni	 cienāja	 folkloras	kopa	Ciela-
va	un	muzikāli	sveica	popgrupas	Sapņi ar 
spārniem	mazie	dziedātāji.
	 Ainažu	kultūras	nams	šajā	svētku	dienā	
bija	īpaši	mīļi	un	mājīgi.	Svētku	brīdī	kopā	
ar	 mazajiem	 un	 lielajiem	 ainažniekiem	
bija	 novada	 domes	 priekšsēdētājs	Dagnis	
Straubergs,	 Ainažu	 pilsētas	 pārvaldniece	
Ilona	 Jēkabsone	 un	 kultūras	 nama	mazie	
dziedātāji	un	dejotāji.			
	 	Jūs,	vecāki,	šobrīd	darāt	pašu	sarežģītā-
ko,	grūtāko	un	skaistāko	darbu		audzināt	
bērnus.	 Centieties	 viņus	 saprast,	 nemēģi-
niet	iztaisīt	pēc	sava	ģīmja	un	līdzības,	ļau-
jiet	viņiem	pašiem	plaukt,	augt	un	ziedēt!	
Atrodiet	 laiku	 sarunām	 un	 samīļošanai,	
atbalstiet,	kad	tas	ir	nepieciešams.	Lai	viss	
mūžs	jums	un	mazuļiem	ir	tikpat	skaists	kā	
šī	diena!	

Ilga Tiesnese

Mazuļu svētki Salacgrīvas novadā

Liepupes tautas nama vadītājs Andris Zunde sveic Ozoliņus - mazo Sandi un 
viņa māmiņu Ilzi

Atmiņai fotogrāfija, ko noteikti var  ielikt dāvātajā fotorāmītī

Liepupiešu kopbilde

	 Jau	 otro	 gadu	 sporta	 un	 atpūtas	 kom-
pleksā	Zvejnieku parks	24.	maijā	norisinā-
jās	atvērto	durvju	diena.	Tajā	bērni,	vecāki	
un	vecvecāki	varēja	veselīgi	un	aizraujoši	
kopā	pavadīt	laiku	un	gūt	pozitīvas	emo-
cijas,	kā	arī	tuvāk	iepazīties	ar	kompleksa	
pakalpojumiem.	Šogad	norises	tika	orga-
nizētas	sadarbībā	ar	Latvijas	Tautas	sporta	
un	Latvijas	Medicīnas	studentu	asociāciju	
un	bija	papildinātas	ar	iespēju	veikt	vairā-
kus	veselības	testus.	

	 Visas	 sporta	 aktivitātes,	 inventāra	
noma	 un	 veselības	 pārbaudes	 bija	 bez-
maksas.	 Ikviens	 interesents	 varēja	 pie-
dalīties	 jautrajās	 sportiskajās	 aktivitātēs	
un	 pārbaudīt	 savu	 veiklību	 dažādos	 uz-
devumos.	 Pirmsskolas	 vecuma	 bērni	 ar	
lielu	 interesi	 darbojās	 Lācīša Ķepainīša 
slimnīcā,	kurā	iepazinās	ar	ārsta	darbu	un	
paši	 varēja	 iejusties	 dakteru	 lomā,	 ārstē-
jot	 savus	pacientus	 	 rotaļlietas.	Bērni	 to	
darīja	 ar	 patiesu	 rūpību	 un	 izrādīja	 lielu	

interesi	 par	 ārstu	 darbu,	 uzdodot	 neskai-
tāmus	jautājumus.	Kamēr	mazie	spēlējās,	
lielie	apguva	nūjošanas	un	tenisa	pamatus	
instruktoru	pavadībā.	Lielākā	daļa	dalīb-
nieku	 šajās	 sporta	 aktivitātēs	 piedalījās	
pirmo	reizi.	Ainažniece	Inese	par	nūjoša-
nu	ar	sajūsmu	stāstīja,	ka	tā	ir	lieliska	ie-
spēja	vienlaikus	izkustēties	un	elpot	svai-
gu	gaisu.	Savukārt	salacgrīvietis	Kaspars,	
apgūstot	 tenisa	 spēli,	 secināja,	 ka viņam	
tagad	ir āķis lūpā un	jāsāk	domāt	par	sa-

vas	 tenisa	 raketes	 iegādi.	 Spraigas	 cīņas	
norisinājās	 tieši	 kortos,	 kur	 tenisa	 spēlē-
tāji	gan	individuāli,	gan	pāros	stājās	pretī	
tehnikai	 	 tenisa	 bumbiņu	 metējam.	 Ne	
vienmēr	viņiem	izdevās	atvairīt	visas	ser-
ves,	bet	tas	nemazināja	cīņassparu.	
	 Saulainā	atvērto	durvju	diena	aizritēja	
draudzīgā	un	sportiskā	gaisotnē.

Artūrs Aļebastrovs,
sporta un atpūtas kompleksa 

«Zvejnieku parks» pārvaldnieks 

Zvejnieku parkā aizritējusi atvērto durvju un ģimenes veselības diena
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	 7.	 jūnijā	Salacgrīvas	kultūras	namā	no-
tika	 Salacgrīvas	 novada	 mūzikas	 skolas	 
40	gadu	 jubilejas	svinību	noslēguma	kon-
certs.	 Skolas	 direktore	 Katrīna	 Borozdina	
sirsnīgi	 sveica	 bijušos	 un	 esošos	 pedago-
gus,	 absolventus,	 viesus,	 draugus	 un	mū-
zikas	mīļotājus.	Kopā	ar	Justīni	Borozdinu	
viņa	aizveda	koncerta	apmeklētājus	ceļoju-
mā	laikā,	telpā	un	mūzikā…
	 Mūzikas	 skola	 Salacgrīvā	 dibināta	 
1974.	gadā,	tās	pirmā	mājvieta	bija	Salac
grīvas	vidusskola.	Par	šo	laiku	mūzikas	sko-
las	skolotājiem	ir	īpašas	atmiņas,	jo	lielāka-
jai	daļai	pedagogu	šī	bija	pirmā	darbavieta.	
Ne	viens	vien	šeit	saticis	savu	lielo	mīlestī-
bu,	un	tā	nav	tikai	mūzika.	Skolas	pirmais	
direktors	bija	Leonhards	Fārenhorsts,	kurš	
savu	darbu	sāka	sešu	pedagogu	lielā	kolek-
tīvā	ar	61	audzēkni.	80.	gadu	beigās	skola	
tika	pie	jaunas	mājvietas	pirmsskolas	izglī-
tības	iestādes	Vilnītis	ēkas	rietumu	korpusā.	
Bet	 pagājušajā	 gadā,	 pateicoties	 rekons-
trukcijai,	telpas	ieguva	ilgi	gaidīto	svaigu-
mu,	gaišumu	un	mājīgumu.		No	1991.	līdz	
2007.	 gadam	 skolas	 direktors	 bija	 Pēteris	
Melnis,	 kurš	 mūzikas	 skolā	 iepriekš	 strā-
dāja	 par	 skolotāju.	 2007.	 gadā	 direktora	
amatā	stājās	Monvīds	Rozenbergs,	bet	kopš	
2011.	gada	skolas	direktore	ir	K.	Borozdi-
na.	Šo	gadu	laikā	pedagogu	un	darbinieku	
kolektīvs	ir	izveidojies	par	vienu	ģimeni		 
darbīgu	 un	 radošu.	 Ģimene	 ir	 vieta,	 kur	
bērns	ar	māmiņas	balsi,	ar	šūpuļa	dziesmu	
iepazīst	 skaņas	 un	 mūzikas	 daudzveidīgo	
pasauli.	Ģimene	ir	vieta,	kas	iedvesmo	un	
iedrošina.	
	 40	gadu	laikā	mūzikas	skolu	absolvēju-
šas	divas	paaudzes	 	 ir	mācījušies	vecāki,	
vēlāk	 arī	 viņu	 bērni.	 Par	 tradīciju	 kļuvis	
mūzikas	skolā	mācīties	brāļiem	un	māsām.	
Ceram,	ka	viņi	arī	tagad	ar	savu	muzicēšanu	
priecē	draugus	un	radus.	Kā	apliecinājums	
un	 pierādījums	 tam	 bija	 koncerta	 pirmais	
priekšnesums		māsu	Katrīnas	un	Justīnes	
un	brāļa	Dāvja	Borozdinu	uzstāšanās.	Viņi	
izpildīja	 savā	 ģimenē	 mīļu	 tautasdziesmu	
Tumša nakte, zaļa zāle,	 vienu	 no	 latviešu	
neoficiālajām	 himnām.	 Nākamās	 koncer-
ta	dalībnieces	vecmāmiņa	bijusi	šīs	skolas	
pedagoģe,	viņas	 tētis	 ir	 skolas	absolvents,	
bet	tagad	kārta	mācīties	un	uzstāties	viņai		
Elīzai	Elizabetei	Gedertei.	Koncerta	dalīb-
nieka	Nila	Baloža	mamma	savulaik	beigusi	
mūzikas	skolas	flautas	klasi,	bet	Nils	šogad	
absolvēja	eifonija	klasi.
	 Ģimenes	iedrošināti	un	atbalstīti,	mūzi-
kas	skolā	ik	gadu	iestājas	daudzi.	40	gadu	
laikā	mūzikas	skolā	iestājušies	gandrīz	tūk-
stotis	audzēkņu,	bet	 to	pabeigt	pa	spēkam	
bijis	 nepilniem	 trijiem	 simtiem.	 Šobrīd	
Salacgrīvas	 novada	 mūzikas	 skolā	 profe-
sionālās	ievirzes	izglītību	dažādās	mūzikas	
programmās	apgūst	110	audzēkņu	no	visa	
novada.	 Skolā	 var	 apgūt	 flautas,	 eifonija,	
saksofona,	 trompetes	 un	 trombona,	 kā	 arī	
klavieru,	 akordeona	 un	 sitaminstrumentu	

Salacgrīvas novada mūzikas skolas 
40 gadu jubilejas noslēguma koncerts

spēli,	un	jau	gandrīz	gadu	skolā	dzirdamas	
arī	vijoles	skaņas.	Skolā	audzēkņi	ne	tikai	
mācās,	bet	arī	piedalās	dažādos	konkursos	
un	 festivālos,	 un	 šis	 mācību	 gads	 ir	 bijis	
īpaši	bagāts	un	piepildīts.	
	 Nākamie	 koncerta	 dalībnieki	 Kārlis	
Rubenis	un	Paula	Spuriņa	 ir	Starptautiskā	
kamermūzikas	 festivāla	 Mārupē	 3.	 vietas	
ieguvēji.	
	 Praktiski	 visi	mūzikas	 skolas	 audzēkņi	
apgūst	vispārējo	 izglītību	un	mācās	mūzi-
kas	 skolā,	 taču	 ir	 divas	 audzēknes,	 kuras	
vispārizglītojošā	skolā	vēl	nemācās.	Šogad	
viņas	 nosvinējušas	 izlaidumu	 bērnudārzā	
un	pabeigušas	1.	klasi	mūzikas	skolā.	Kon-
certa	klausītāju	priekam	muzicēja	viena	no	
viņām	 	 Mare	 Malvīne	 Īstenā.	 Pēc	 viņas	
uzstājās	2.	 akordeona	klases	 audzēkne	 Ita	
Adrija	Bērziņa,	 kura	 arī	 piedalījusies	 vai-
rākos	koncertos	un	konkursos.	2.	trombona	
klases	audzēknis		Kristers	Briedis	šajā	jubi-
lejas	koncertā	muzicēja	savam	un	klausītā-
ju	priekam.	
	 Liels	 prieks	 par	 tiem	 skolas	 absolven-
tiem,	kuri	 ar	mūziku	 izlēmuši	 saistīt	 savu	
dzīvi.		Tādi	ir	mūsu	mūzikas	skolas	audzēk-
ņi	Lauris	Zvejnieks,	Jānis	Semjonovs,	Mā-
ris	Jēkabsons,	Vitālijs	Bogdanovičs,	Paula	
Šrenka,	Evita	Konuša,	Valters	Šmits,	Klāvs	
Borozdins,	Mārtiņš	Dambis,	Inga	Goba	un	
Sabīne	Balode,	un	vēl,	un	vēl…	Jubilejas	
koncertā	 uzstājās	 ne	viens	 absolvents,	 bet	
pirmais	 no	 viņiem	 bija	 akordeona	 klases	
beidzējs	 Kārlis	 Miezis.	 Savukārt	 Reinis	
Maurītis	 mūzikas	 skolu	 absolvējis	 pirms	
nedēļas.	Vēl	koncertā	uzstājās	audzēkne	ar	
pedagogu:	Salacgrīvas	mūzikas	skolas	ab-
solventu	duets	 	Asnāte	Kalniņa	un	Māris	
Jēkabsons.	 Reizi	 piecos	 gados,	 skolotājas	

Olgas	 Graudiņas	 mudināti,	 kopā	 sanāk	
akordeona	 klases	 absolventi,	 lai	muzicētu	
jubilejās.	 Tā	 tas	 bija	 arī	 šoreiz.	 Akorde
onistu	ansamblis	Inta	Cirša,	Inese	Stivriņa,	
Agris	 Treijs,	Alla	 Čiževska,	 Līva	 Tiesne-
se,	 Kārlis	 Miezis,	 Katrīna	 Borozdina	 un	 
Gints	Bahmanis	izpildīja	divus	skaņdarbus.	
I.	Cirša	viņu	visu	vārdā	teica	lielu	paldies	
O.	 Graudiņai,	 ka	 ļāvusi	 nopūst	 putekļus	
mūzikas	 instrumentiem:	 - Nav jau noslē-
pums, ka bieži mājās nespēlējam. Lai gan 
gāja mums visādi, pēc 5 gadiem mēs atkal 
esam gatavi uzstāties! 
	 Salacgrīvas	mūzikas	skolā	40	gadu	lai-
kā	 strādājuši	 bezgala	 daudzi	 pedagogi:	
Vita	Fiļipova,	Saulcerīte	Kārkliņa,	Viktors	
Ņikandrovs,	 Anna	 Spalviņa.	 Elita	 Treija,	
Valda	Neimane,	Valdis	 Bondarenko,	 Līga	
Kramiņa,	Ilze	Kuniga,	Arnis	Šmitiņš,	And-
ra	Toomemets,	Olga	Gederte.	Un	koncerta	
izskaņā	skanēja	pedagogu	atskaņotā	mūzi 
ka	 	 muzicēja	 Elza	 Šulce,	 Inga	 Goba	 un	
Māris	 Jēkabsons.	 Pedagogu	 ansambļa	 iz-
pildījumā	skanēja	Johana	Štrausa	Radecka 
maršs. 
	 Kā	 jau	 kārtīgā	 jubilejā,	 skolu	 jubilejā	
sumināja	 prāvs	 sveicēju	 pulks:	 Salacgrī-
vas	novada	dome,	Salacgrīvas	un	Liepupes	
vidusskola,	Staiceles	un	Limbažu	mūzikas	
skola,	Salacgrīvas	kultūras	nams.	Tā	vadī-
tāja	Pārsla	Dzērve	sacīja:	- Mūsu aplausos 
pēc priekšnesuma izskanēja milzīgs paldies 
pedagogiem, kuri savu darbu ieguldījuši 
māksliniekā. Novēlu meklēt un arī atrast 
arvien jaunas un interesantus instrumen-
tus, metodes un veidus, kā ikvienā audzēknī 
rosināt mūzikas mīlestību. Lai arvien vai-
rāk salacgrīviešu aiziet pasaulē ar mūziku 
sirdī un prasmēs, un lai daļa no šiem au-

dzēkņiem uz šīs skatuves atgrieztos kā pro-
fesionāli mūziķi! Sveicēju	 vidū	 bija	Arnis	
Šmitiņš	un	īpašs	šī	vakara	viesis		pirmais	
mūzikas	 skolas	 direktors	 L.	 Fārenhorsts.	
Sveicot	 svētkos,	 viņš	 atcerējās,	 kā	 pirmo	
reizi	ieradies	Salacgrīvā:	- Paldies tā laika 
domes priekšsēdētājai Tatjanai Domiņas 
kundzei, kurai bija ideja par mūzikas sko-
las dibināšanu Salacgrīvā. Paldies visiem, 
kuri toreiz palīdzēja, jo īpaši Pēterim Mel-
nim, Alfrēdam Šliseram. Laikam jau par 
velti mēs, tie pirmie, te neatbraucām, kaut 
ko jau esam savārījuši… Savukārt	 šībrīža	
direktore	K.	Borozdina	 vislielāko	paldies,	
pasniedzot	krūzītes	ar	mūzikas	skolas	logo	
un	 konfektēm,	 sacīja	 saviem	 skolotājiem:	
- Viņi ir manējie, un visi kopā mēs esam 
mūsējie! Paldies, Olga Graudiņa, Tatjana 
Lazdiņa, Lolita Jakabsone, Inga Strante, 
Elza Šulce, Anda Ristamece, Daiga Dārzi-
ņa, Māri Jēkabson, Agra Jankovska, Velta 
Ločmele, Vitālij Bogdanovič, Rūdolf Bah-
mani un Inga Goba! Lielais	paldies	tika	arī	
mūzikas	 skolas	 pamatakmenim,	 uz	 kura	
tā	 balstās,	 	 Salacgrīvas	 novada	 domei,	
kultūras	 namam,	Salacgrīvas	 un	Liepupes	
vidusskolai,	 Krišjāņa	 Valdemāra	 Ainažu	
pamatskolai,	 bijušajiem	 mūzikas	 skolas	
direktoriem	 L.	 Fārenhorstam,	 Monvīdam	
Rozenbergam,	 L.	 Kramiņai,	 vecākiem	
un	 jo	 īpaši	Kristīnei	 Popovai,	 pedagogam	 
A.	Šmitiņam	un	skaņu	vīram	Jānim	Balo-
dim		Popiņam.
	 Svinīgais	jubilejas	koncerts	noslēdzās	ar	
kopīgu	Dziedot dzimu, dziedot augu,	lai	pēc	
tam	turpinātos	mūzikas	skolā	pie	kopīgām	
sarunām	 un	 svētku	 tortes.	 Daudz	 laimes	
dzimšanas	dienā!

Ilga Tiesnese

Absolventu un pedagogu kopkora izpildījumā skan Dziedot dzimu, dziedot augu

	 Līdzi	ar	ceriņiem,	ābelēm	un	kastaņām	
Svētciemā	 atkal	 uzziedējusi	 strūklaka.	
Pagājušajā	 vasarā	 tā	 vairāk	 atgādināja	
baseinu,	 jo	 svētciemiešiem	 neizdevās	
nosargāt	 to	 no	 sabojāšanas.	 Taču	 maija	
pēdējā	nedēļā,	Svētciema	attīstības	bied-
rības	 mudināti,	 ciema	 iedzīvotāji	 centra	
atpūtas	 vietu	 un	 tās	 apkārtni	 cītīgi	 kopa	
	pļāva	zāli,	 stādīja	puķes,	 iztīrīja	basei-
nu.	 No	 jauna	 tika	 iegādāta	 un	 uzstādīta	
strūklaka.	 Pirms	 Bērnu	 svētkiem	 tā	 at-
sāka	 darboties	 	 priecēt	 lielos	 un	mazos	
svētciemiešus	 un	 garāmbraucošos.	 Ce-
rams,	 ka	 uz	 ilgāku	 laiku!	 Liels	 paldies	
cilvēkiem,	kuri	finansiāli	atbalstīja	jaunās	
strūklakas	 iegādi,	 	z.s.	Robežnieki,	Zin-
tim	 Bērziņam,	 Kasparam	 Zvejniekam,	

JSB apsaimniekotājs,	 Uģim	 Tomsonam,	
Jānim	Trekterim	 un	Valērijam	Grigorje-
vam	.	Paldies	arī	visiem	tiem	svētciemie-
šiem,	kuri	piedalījās	strūklakas	teritorijas	
sakopšanā,	 lai	 varam	 ciema	 ikdienu	 un	
svētkus	pavadīt	glītā	vidē.
	 Bērnu	svētkos		1.	jūnijā		lieli	un	mazi	
svētciemieši	 pulcējās	 pie	 strūklakas,	 lai	
kopīgi	 priecātos.	 Popgrupas	 Sapņi ar 
spārniem	 mazie	 dziedātāji	 bija	 parūpē-
jušies	 par	 muzikālu	 sveicieni,	 savukārt	
biedrība	 	par	gardu	biezputru	ar	 ievārī-
jumu,	sulu	un	piepūšamajām	atrakcijām.	
Ikviens	interesents	varēja	tuvumā	apska-
tīt	un	aptaustīt	z.s.	Robežnieki	kombainu	
un	darboties	radošajās	darbnīcās.

Svētciema attīstības biedrība

Svētciemieši svētkus 
svinēs sakoptā vidē

Z.s. Robežnieki kombainu varēja ne tikai apskatīt, bet arī tajā iekāpt un stūri pagrozīt
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	 Latvijas	 Nacionālā	 bibliotēka	 sadar-
bībā	 ar	 Gētes	 institūtu	 Rīgā	 organizēja	
starptautisku	 konferenci	 Par digitālo 
fiziskajā - bibliotēka kā saskarne.	 No	
Limbažu	 novada	 konferencē	 piedalījās	
Limbažu	 Galvenās	 bibliotēkas	 darbinie-
ce	Zeltīte	Millere,	no	Salacgrīvas	novada	
bibliotēkas	 	vadītāja	Hedviga	Inese	Po-
dziņa.
	 Jauno	 attīstības	 tendenču	 rezultātā	
arvien	pieaug	bibliotēkas	kā	 tikšanās	un	
mācību	vietas	loma.	Līdz	ar	elektronisko	
materiālu	izplatību	tā	kļūst	arī	par	reālās	
un	virtuālās	 telpas	 saskarsmes	vietu.	Kā	
bibliotēkām	nelikt	 lasītājiem	vilties?	Kā	
fiziskajā	telpā	padarīt	redzamus	digitālos	

materiālus	un	pakalpojumus?	Šiem	jautā-
jumiem	bija	 veltīta	 konference,	 kurā	 re-
ferēja	Hamburgas	pilsētas	bibliotēkas,	tī-
mekļa	vietnes	un	eService	vadītājs	Svens	
Instinske,	 Viļņas	 Universitātes	 bibliotē-
kas	 vadītāja	 Irena	 Kriviene,	 fonda	 Ber-
līnes Valsts bibliotēkas - Prūsijas kultū-
ras mantojums	attīstības	referente	Janīna	
Tauberte,	 Igaunijas	 Nacionālās	 bibliotē-
kas	Digitālās	nodaļas	eksperte	Ille	Laosa,	
kā	 arī	 Latvijas	 pārstāve	 	 Latgales	Cen-
trālās	bibliotēkas	direktore	Jeļena	Šapko-
va.
	 Konferences	sākumā	S.	Instinske	stās-
tīja	par	emācīšanās	koncepcijām	biblio-
tēkās.	 Hamburgas	 bibliotēka	 bija	 pirmā	

Vācijā,	 kas	 saviem	 lasītājiem	 piedāvā-
ja	 egrāmatu.	 Bibliotēkai	 ir	 36	 filiāles,	 
2	 bibliobusi	 un	 vēl	 viena	 tiešsaistes	 fi-
liāle,	 kas	 darbojas	 tikai	 interneta	 vidē.	
I.	Kriviene	 iepazīstināja	ar	elektroniska-
jiem	 piedāvājumiem	 Viļņas	 Universitā-
tes	bibliotēkā.	Pati	bibliotēka	 ir	dibināta	
1570.	gadā	un	ir	vecākā	Lietuvā.	J.	Tau-
berte	stāstīja	par	virtuālo	mediju	materia-
lizēšanas	sniegtajām	iespējām,	par	digitā-
lo	fondu	prezentāciju	bibliotēkās.	I.	Lao-
sas	referāta	tēma	bija	DIGAR - Igaunijas 
Nacionālās bibliotēkas digitālais arhīvs 
reālajā vidē: problēmas un iespējas. Vai 
otrādi: vai problēmas ir apslēptas iespē-
jas? Par	LatvijasLietuvas	pārrobežu	sa-

darbības	programmas	projektu	Lasīšanas 
veicināšanas idejas caur informācijas 
tehnoloģijām un kreatīvām aktivitātēm 
stāstīja	J.	Šapkova.	
	 Konferences	 diena	 bija	 gara,	 bet	 ļoti	
saturīga	ar	ieskicējumu	nākotnei.	Biblio-
tēkām	jāreaģē	uz	jaunajām	lasītāju	prasī-
bām.	 Jāmeklē	 ceļi	 un	 iespējas,	 kā	 tradi-
cionālos	un	inovatīvos	bibliotēkas	pakal-
pojumus	pārnest	un	attīstīt	digitālajā	vidē	
un,	galvenais,	kā	lietotājiem	pastāstīt	par	
jaunajām	iespējām.	

Hedviga Inese Podziņa,
Salacgrīvas novada 

Salacgrīvas bibliotēkas vadītāja

Izaicinājumi bibliotēkām

	 Ar	pirmizrādi	5.	jūnijā	beigu-
sies	 teātra	 studijas	 Visas veida 
versijas	 (VVV)	 darba	 sezona.	
Esam	nodevuši	skatītāju	vērtēju-
mam	speciāli	mums	Aivas	Birbe-
les	rakstīto	lugu	Zaļā zona. 
	 Šoreiz	 starp	 skatītājiem	 bija	
arī	 Nacionālā	 teātra	 aktieris	 un	
režisors	Jānis	Kaijaks,	viņam	gan	
bija	jāveic	kāds	īpašs	uzdevums		
pēc	izrādes	noskatīšanās	jāraksta	
recenzija	un	atzinums	par	redzē-
to,	vērtējot	izrādi	pēc	noteiktiem	
kritērijiem.	Tā	nu	šogad	mūs	vēr-
tēja	 gan	 skatītāji	 un	 atbalstītāji,	
gan	profesionālis.	Jāteic,	uzklau-
sot	 atsauksmes	 un	 ieteikumus,	
varam	saprast,	ka	esam	pastrādā-
juši	godam,	 izrāde	 ir	 izdevusies.	
Par	mierinājumu	tiem,	kuri	izrādi	
neredzēja,	 varu	 teikt,	 ka	 nekas	
nav	nokavēts,	to	varēs	noskatīties	
arī	nākamās	sezonas	sākumā.	
	 Paldies	 visai	 manai	 radošajai	

grupai	 un	 visiem,	 kuri	 palīdzēja	
izrādes	tapšanā!	Vispirms	paldies	
Visa veida versijām:	Dacei	Kal-
niņai,	Anitai	 Dzirnupei,	 Žanetei	
Bērziņai,	 Mārītei	 Duncītei,	 Ine-
sei	Persidskai,	Vinetai	Pēcei,	In-
gūnai	Ādmīdiņai,	Gunai	Grotei
Majorei,	Vinetai	Dancei,	Gunitai	
Bisniecei,	Gintam	Vilimam,	Val-
dim	Ozoliņam,	Didzim	Žibalam	
un	Mārcim	Majoram.	Paldies	ār-
štata	 aktrisei	Gunai	Visbelei	 par	
izpalīdzēšanu	 teātru	 skatē	 Lim-
bažos!	 Paldies	 par	 atbalstu	 SIA	
Kubikmetrs,	z.s.	Vāverītes,	Zanei	
Rubenei,	Edgaram	Vijupam,	Sa-
lacgrīvas	kultūras	nama	darbinie-
kiem,	mūsu	ģimenēm	un	visiem,	
kuri	mūs	sezonas	garumā	morāli	
un	materiāli	atbalstījuši!	
	 Uz	tikšanos	jaunajā	sezonā!

Inese Jerāne,
VVV režisore

VVV ar pirmizrādi 
noslēdz sezonu

Visa veida versiju aktieri Dace Kalniņa un Valdis Ozoliņš savu varoņu 
tēlus patiesi izdzīvoja

Mirklis no izrādes. Vai pazināt visus aktierus?

	 Salacgrīvas	bibliotēkā	17.	maijā	pulcējās	tie	pil-
sētnieki,	 kurus	 bija	 uzrunājusi	 afiša	 par	 ogrēnietes	
Ērikas	 Priekules	 darbu	 izstādes	 Mani vaļasprieki 
atklāšanu.	 Pārsteigums	 bija	 visiem,	 kad	 ieraudzīja	
dažāda	veida	darbus,	kuros	izmantotas	asakas,	celt-
niecības	putas,	pat	desu	ādiņu	gali	pārtapuši	krāšņos	
ziedos.	Ērikas	kundze,	meistarīgi	apstrādājot	un	ap-
vienojot	 dažādos	materiālus,	 devusi	 otro	mūžu	 sa-
dzīves	lietām.	Taču	vēl	lielāks	pārsteigums	izrādījās	
pati	Ērikas	kundze.	Dāma	jau	cienījamos	gados	tikai	
apmēram	pirms	10	gadiem	pievērsusies	saviem	va-
ļaspriekiem.	Viņas	darbi	papildina	un	priecē	Ogres	
pensionāru	biedrības	pulciņa	veidotās	izstādes	Ogres	
kultūras	namā.	Nepazīstot	notis,	Ērika	pati	 iemācī-
jusies	spēlēt	sintezatoru	un	skaisti	dzied.	Tas	priecē	
daudzus	Ogres	pensionārus	viņu	pasākumos,	kuros	
piedalās	un	pirmais	deju	pāris	ir	Ērika	ar	savu	vīru	
Jāni.	
	 Dzīve	Ērikas	kundzi	nav	lutinājusi,	jo,	augot	pie-

cu	 bērnu	 ģimenē	 bez	 tēva,	 nav	 klājies	 viegli.	Agri	
pati	sākusi	strādāt,	nav	bijis	 laika	domāt	par	vaļas-
priekiem.	Viņa	 saka	 paldies	 savai	mammītei,	 kura	
iemācījusi	darba	mīlestību	un	neatlaidību.	Vīrs	gan	
piebilst,	ka	tās	jau	varētu	būt	drusku	mazāk,	jo		kā	
nosēžas	pie	kāda	darba,	tā	dara,	kamēr	pabeidz.	Tas	
tomēr	 atsaucas	 uz	 veselību.	 Tāpēc	 Ērikas	 kundze	
saka	paldies	savam	konsultantam,	palīgam	un	vistu-
vākajam	cilvēkam		vīram	Jānim,	ar	kuru	rokrokā	pa	
dzīvi	iet	jau	daudzus	skaistus	gadus.
	 Arī	mēs,	bibliotēkas	darbinieces	un	izstādes	ska-
tītāji,	no	sirds	sakām	PALDIES	par	uzdrošināšanos,	
par	stimulu	 jaunākām	un	sava	gadagājuma	dāmām	
skatīties	uz	dzīvi	no	saulainās	puses!	Lai	laba	vese-
lība	un	vēl	daudz	interesantu	un	jauku	darbu	priecē	
cilvēkus!	Izstādi	varēs	aplūkot	līdz	17.	jūlijam.

Gunta Zeme,
Salacgrīvas bibliotēkas metodiķe, 
Bērnu literatūras centra vadītāja

Pārsteigumu pilna izstāde 
Salacgrīvas bibliotēkā

	 Gaidīsim	kādas	ziņas		tālr.	64071981,	un	jau	tagad	paldies	par	atsaucību!
Iveta Kalniņa, Salacgrīvas muzeja krājuma glabātāja

Salacgrīvas muzeja dārgumi
	 Pateicoties	mūspuses	cilvēku	atsaucībai,	muzeja	krājumi	nepārtraukti	papildinās,	noskaidrojas	dau-
dzi	notikumi,	vietu	nosaukumi,	priekšmetu	un	darbarīku	pielietojums	utt.	Muzejā	esam	ieguvuši	vai-
rākas	fotogrāfijas,	par	kurām	nav	nekādu	ziņu,	tādēļ	vēlamies	lūgt	jūsu	palīdzību,	lai	varētu	noskaidrot	
kaut	ko	vairāk.

Kurā vietā tas varētu būt? Varbūt pazīstams kāds brašais kuģa būvētājs?

Kāds varbūt zina kaut ko par šīm saimniecītēm un vietu, kur 
tapis šis foto?

Šai fotogrāfijai otrā pusē ir ar roku rakstīts teksts: - A. Brigadere. 
Katris rīts ir jauna slāpe: Izprast dziļāk. Mīlēt vairāk. Sniegties 

augstāk. Iegūt vairāk. Vakars: Sadragāta kāpe. Emmie (vai Emma). 
Zīmoga nospiedums Foto - Aleksejevs Ainažos. Varbūt kāds pazīst 

šo skaistuli, kā vēsta uzraksts uz lentes, Daiļāko tautas meitu 
Ainažos ugunsdzēsēju izrīkojumā 1932. g.?
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	 Vasarsvētkos	 Salacgrīvas	 novada	
biedrības	allaž	tiek	aicinātas	uz	sporta	
dienu,	lai	kopā	pavadītu	jauku	brīvdie-
nu	sportojot.	Šogad	šī	bija	 trešā	reize,	
kad	 notiek	 šādi	 svētki	 biedrībām.	 Sa-
lacgrīvas	novadā	nodibināts	40	biedrī-
bu,	 no	 tām	uz	 šīm	 sporta	 spēlēm	bija	
ieradušās	 5.	 Liels	 paldies	 biedrībām	
Vecāki - Ainažu jaunatnei, Smiltis pa 
gaisu, Sports Salacgrīvas novadam, 
Tingeltangels	 un	 Hasana!	 Jau	 sacen-
sību	sākumā	godā	tika	likts	uzvarētāju	
kauss,	 lai	 komandām	 būtu	 lielāks	 sti-
muls	cīnīties	par	2014.	gada	sportiskā-
kās	biedrības	titulu.
	 Pavisam	 komandas	 sacentās	 5	 dis-
ciplīnās.	 Pirmās	 cīņas	 noritēja	 dvieļ-
bolā,	kas	dienas	gaitā	izvērtās	par	aiz-
raujošāko	un	jautrāko	sacensību	veidu.	
Komandas	laukumā	tikās	katra	ar	kat-
ru.	 1.	 vietu	 izcīnīja	Tingeltangels,	 kas	
uzvarēja	visas	komandas.	2.	vietā	Smil-
tis pa gaisu,	 bet	 3.	 	Vecāki - Ainažu 
jaunatnei.	Vienlaikus	ar	dvieļbolu	noti-
ka	individuālās	sacensības	gan	basket-
bola	soda	metienos	uz	laiku,	gan	spēka	
un	 izturības	 vingrinājumā	 	 hanteļu	
turēšanā.	 Basketbola	 soda	 metienos	
individuāli	sievietēm	visvairāk	punktu	
guva	 un	 1.	 vietu	 izcīnīja	Digne	Lam-
berte	(Hasana),	2.	vietā	Linda	Antono-
va	(Smiltis pa gaisu)	un	3.	vietā	Zane	
Irmeja	 (Tingeltangels).	 Vīriešu	 kon-
kurencē	1.	vietu	 ieguva	Andris	 Irmejs	
no	Tingeltangela,	2.	vietu		Jānis	Bergs	
no	 Sports Salacgrīvas novadam	 un	 
3.	 	 Emīls	Runcis	 no	Vecāki - Ainažu 
jaunatnei.	Komandu	vērtējumā	basket-
bola	 soda	metienos	 uz	 laiku,	 kur	 tika	
summēti	2	vīriešu	un	2	sieviešu	iemestie	
punkti,	1.	vietu	izcīnīja	Vecāki - Ainažu 
jaunatnei,	 2.	 vietā	Sports Salacgrīvas 
novadam	un	3.		Tingeltangels.	Hante-
ļu	turēšanā,	kur	dalībniekam	vajadzēja	
iespējami	ilgāk	noturēt	hanteles	taisnās	
sānis	 izstieptās	 rokās,	 starp	 sievietēm	
un	bērniem	līdz	16	gadu	vecumam	vis-
ilgāk	to	spēja	paveikt	Z.	Irmeja.	2.	vietā	

Novada 
biedrību 
sporta  
spēles

ierindojās	Ginta	Močāne	 (Hasana)	un	
3.	palika	E.	Runcis.	Vīriešu	konkuren-
cē	1.	vieta	Tomam	Zanderam	no	Sports 
Salacgrīvas novadam,	2.		A.	Irmejam,	
bet	3.		J.	Bergam.	Komandu	vērtējumā	
šajā	sporta	veidā	tika	summētas	2	sie-
viešu	un	2	vīriešu	labākās	vietas.	Tātad	
1.	vieta	Tingeltangelam,	2.		Sports Sa-
lacgrīvas novadam	un	3.			Vecāki - Ai-
nažu jaunatnei.
	 Kad	pirmās	trīs	sacensības	bija	galā,	
komandas	veica	izlozi	nākamajai		sacīk-
stei	frisbijā.	2	minūšu	laikā	komandām	 
4	 dalībnieku	 sastāvā	 iespējami	 vai-
rāk	 reižu	 bija	 jāpārnes	 frisbija	 šķīvis	
no	 vienas	 laukuma	 malas	 līdz	 otrai.	
Visvairāk	 reižu	 tas	 izdevās	Tingeltan-
gelam	 un	 Sports Salacgrīvas nova-
dam,	kuri	to	veica	9	reizes,	tātad	dalītā	 
1.		2.	vieta.	Ar	8	reizēm	3.	vietu	izcīnī-
ja Smiltis pa gaisu.
	 Pēdējā	 sacensība	 šajā	 dienā	 bija	
jautrības	stafete	ar	dažādiem	veiklības	
elementiem.	Visātrāk	 to	 veica	Tingel-
tengels,	 aiz	 sevis	 atstājot	Vecāki - Ai-
nažu jaunatnei	 un	 Sports Salacgrīvas 
novadam.
	 Lai	 noskaidrotu	 uzvarētāju	 kausa	
ieguvēju,	tika	summētas	komandu	izcī-
nītās	vietas	visos	piecos	sporta	veidos.	

1.	vietu	un	kausu	izcīnīja	biedrība	Tin-
geltangels.	Paldies	biedrībai	un	sporto-
tājiem	 Intai	 Irmejai,	A.	 Irmejam,	 Ga-
tim	Strausam,	Evitai	Liepiņai,	Laurim	
Liepiņam,	Agrim	Treijam	un	Z.	 Irme-
jai.	 Godpilnā	 2.	 vieta	 šogad	 biedrībai	
Sports Salacgrīvas novadam	 un	 viņu	
aktīvajiem	 dalībniekiem	 J.	 Bergam,	
Dacei	 Indriksonei,	 Agnesei	 Ūdrei,	 
T.	Zanderam,	Jānim	Auziņam	un	Mār-
cim	Kalniņam.	Trešie	šajā	sporta	dienā	
bija Vecāki - Ainažu jaunatnei	un	viņu	
dalībnieki	Inga	Čekaļina,	Aiva	Briede,	
Raivo	Čekaļins,	Emīls	Runcis,	Kristers	
Briedis	 un	 Rainers	 Čekaļins.	 4.	 vieta	
biedrībai	Smiltis pa gaisu	un	5.		bied-
rībai	Hasana.
	 Paldies	 vēlreiz	 visām	 biedrībām,	
kas	bija	kopā	šajos	brīnišķīgajos	svēt-
kos	 un	 dāvāja	 pozitīvas	 emocijas	 gan	
saviem	 biedriem,	 gan	 līdzjutējiem	 un	
skatītājiem!	 Paldies	 tiesnešiem	 San
drai	Bērziņai,	Gunai	Vizbelei	un	Jurim	
Jankovskim,	kuri	palīdzēja	 sekot	 līdzi	
notikumiem	 sporta	 laukumos.	 Uz	 tik-
šanos	nākamgad	Vasarsvētkos	ceturta-
jās	biedrību	sporta	spēlēs.

Mārīte Salmane,
sporta metodiķe

Trešajās 
Salacgrīvas 

novada 
biedrību 

sporta spēlēs 
uzvarēja 
biedrība 

Tingeltangels

	 11.	maija	pēcpusdienā	BK	Salacgrīva	meitenes	
kopā	 ar	 treneri	 devās	 uz	Cēsu	Olimpisko	 centru,	
lai	cīnītos	par	zeltu	Ziemeļvidzemes	sieviešu	bas-
ketbola	 līgā	 (ZVSBL).	 Pretinieces	 bija	 Rēzeknes	
komanda	Moseņis,	kas	regulārajā	sezonā	tika	uzva-
rētas	ar	rezultātu	43:33.	Tomēr	nu	komandām	bija	
jātiekas	 galvenajā	 cīņā	 par	meistarīgākās	 koman-
das	titulu	ZVSBL.	Salacgrīvas	dāmām	līdzi	brau-
ca	vairāki	atbalstītāji,	bet	vēl	krietns	pulciņš	īkšķu	
turētāju	un	labu	domu	sūtītāju	palika	mājās.
	 Regulāro	 sezonu	 meitenes	 bija	 aizvadījušas	
teicami,	 netika	 piedzīvots	 neviens	 zaudējums,	 tā-
dējādi	 ierindojot	 komandu	 1.	 vietā.	 Atgādināšu,	
ka	 pagājušogad	 dāmām	 zeltu	 izcīnīt	 neizdevās,	
piekāpjoties	 pieredzes	 bagātajai	 komandai Rī-
gas Satiksme,	 bet	 šogad	 to	 vairs	 pieļaut	 negri-
bējās	 	 bija	 cerības	 iegūt	 čempiontitulu	 tāpat	 kā	 
2012.	gada	pavasarī.
	 Spēli	 rēzeknietes	 sāka	 ļoti	 apņēmīgi	 	 rezulta-
tīvi	 uzbrukumi,	 spēcīga	 aizsardzība.	 Pēc	 pirmās	
ceturtdaļas	13:3	Moseņis	labā.	Pārtraukumā	trene-
ris	Salacgrīvas	meitenes	sapurināja	un	atrada	īstos	
vārdus,	 lai	 spēles	 gaita	 tiktu	 lauzta	 un	 rezultātu	
izdotos	 izlīdzināt.	Pēc	puslaika	 tablo	vēstīja	neiz-
šķirtu		27:27,	tomēr	domas,	ka	nu	spēles	gaitu	ir	
izdevies	 lauzt,	 izrādījās	 maldīgas.	 Pēc	 trešās	 ce-
turtdaļas	rēzeknietes	atkal	bija	vadībā	ar	rezultātu	
43:35.	Diemžēl	Moseņis	pārsvaru	pār	salacgrīvie-
tēm	spēja	noturēt	līdz	spēles	beigām.	Līdz	ar	to	BK	
Salac grīva	nācās	piedzīvot	zaudējumu	ar	rezultātu	
61:56.	Jau	otro	gadu	pēc	kārtas	iegūts	ZVSBL	vice-
čempioņu	tituls.	Tas	nav	slikti,	ņemot	vērā,	ka	kopī-
gu	treniņu	meitenēm	vispār	nav	un	ikdienas	steigas	
un	darbu	dēļ	satikties	sanāk	tikai	sabraukumos,	jo	
basketbols	visām	 ir	 tikai	 sirdslieta.	Šoreiz	 laikam	
pietrūka	mazliet	veiksmes	un	mazliet	vairāk	cīņas-
spara,	meitenēm	 neizdevās	 arī	 apturēt	 rēzekniešu	
līderi,	kura	spēlē	guva	36	punktus.
	 Kuras	 bija	 labākās	 starp	 Salacgrīvas	 dāmām?	
VISAS!	Parastais	dalījums,	kad	tiek	atzīmētas	tikai	
punktu	guvējas,	nekam	neder,	jo	kādai	ir	jānostrā-
dā	 labi	 aizsardzībā,	 kādai	 jāpārtver	 bumba,	 kādai	
jāatdod	precīza	piespēle	un	kādai	 jāpieliek	bloks,	
lai	tiktu	gūti	tik	ļoti	svarīgie	punkti.	BK	Salacgrī-
va	komandā	spēlēja:	Marija	Paula	Pēce,	Zane	Ber-
daškeviča,	Īrisa	Mudrija,	Sandra	Bērziņa,	Kristīne	
Roz	miaņeca,	Mārīte	Salmane	un	Laine	Karlsone.
	 Paldies	trenerim	Elvijam	Jaunbalodim	par	iztu-
rību	un	gudrajiem	padomiem,	Salacgrīvas	novada	
domei	 par	 finansiālo	 atbalstu	 un	 visiem	 līdzjutē-
jiem!	

Laine Karlsone

 Biatlons	 vasarā?	 Protams,	 biatlons	 vi-
siem	 asociējas	 ar	 ziemu,	 sniegu,	 slēpēm	
un	šaušanu.	Bet	24.	maijā	Zvejnieku	parkā	
notika	vasaras	biatlona	stafete.	Ziema	šo-
gad	mūs	nu	nemaz	nepalutināja	ar	sniegu,	
tādēļ	komandas,	kas	startē	spartakiādē	Sa-
lacgrīva 2014,	 nolēma,	ka	 jānotiek	vasa-
ras	biatlonam.
	 No	 6	 komandām	 uz	 vasaras	 biatlo-
na	 stafeti	 ieradās	 5.	 Komandā	 startēja	 
1	sieviete	un	3	vīrieši.	Katrs	dalībnieks	no	
komandas	veica	600	m	skrējienu	ar	šķēr-
šļu	joslu	(trepītes,	riepas	kāpas,	 līdzsvara	
baļķis),	tad	pirmā	šautuve	guļus.	Tajā	tika	
dotas	8	patronas,	no	kurām	5	bija	jātrāpa	
mērķī.	 Par	 katru	 kļūdu	 dalībnieks	 veica	 
60	m	soda	apli.	Pēc	pirmās	šautuves	dalīb-
nieki	devās	otrajā	aplī,	kur	šaušanu	veica	
stāvus.
	 Kā	 jau	 parasti,	 intriga	 biatlonā	 sākas	
pēc	pirmās	šautuves.	Arī	mūsu	komandas	
to	 apstiprināja,	 jo	 pirmajā	 šautuvē	 visas	
komandas	ienāca	vienlaikus,	bet	pēc	šau-
šanas	 jau	 radās	 intriga	 un	 azarts	 gan	ko-
mandām,	 gan	 skatītājiem.	 Finišu	 pirmie	
sasniedza	 komanda	 Procel Sports,	 kuri	
visu	sacensības	laiku	bija	līdera	lomā.	Viņi	
distanci	veica	35	minūtēs	bez	soda	apļiem.	
Tātad	1.	vietas	ieguvēji	ir	Jolanta	Liepiņa,	
Ingus	Bergmanis,	Aldis	Gusārovs	un	Juris	

Spartakiāde Salacgrīva 2014

Burdikovs.	2.	vietu	izcīnīja	Grīva	 	Ilona	
Balode,	 Juris	 Jankovskis,	 Arvis	 Jankov-
skis	 un	 Justs	 Jankovskis	 ,	 kas	 distanci	
veica	38	minūtēs	bez	soda	apļiem.	Savu-
kārt	3.	vietu,	distanci	veicot	42	minūtēs	ar	 
2	 soda	 apļiem,	 izcīnīja	 komanda	Koptu- 
ris-A		Laine	Karlsone,	Edgars	Kuks,	Kris-

taps	Zariņš	un	Dāvis	Melnalksnis.	4.	vietā	
Salacgrīvas	 domes	 komanda	 un	 5.	 vietā	
Zirnīši.
	 Komandu	 kopvērtējums	 pēc	 biatlona	
stafetes:	
1.	vieta		Procel Sports		32,2	punkti;	
2.	vieta		Grīva		29,4	punkti;	

3.	vieta		Kopturis-A		23,7	punkti;	
4.	vieta		Zirnīši		22,1	punkts;	
5.	vieta		Salacgrīvas	dome		22	punkti;	
6.	vieta		Sprints A 	14,2	punkti.

Mārīte Salmane,
sporta metodiķe

Sacensības 
biatlonā 

noslēgušās, 
uzvarētāji 
apbalvoti, 

nu laiks 
kopbildei! 

No kreisās -  
2. vietas 
ieguvēji 

Grīva, 
uzvarētāji 

Procel 
Sports un 

Kopturis-A

BK Salacgrīva 
meitenēm pietrūka 

6 punktu līdz 
zeltam
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	 Izdarīt	 Salacgrīvas	 novada	 domes	 
2011.	 gada	 16.	 februāra	 saistošajos	 no-
teikumos	 Nr.	 16	 Atkritumu apsaimnie-
košanas noteikumi Salacgrīvas novadā 
šādu	grozījumu:	papildināt	21.	punktu	ar	
21.4.4.	apakšpunktu	šādā	redakcijā:	
„21.4.4.	valsts	autoceļu	kompleksā	ietilp-
stoši	stāvlaukumi:

21.4.4.1.	laikā	no	1.	janvāra	līdz	30.	aprī-
lim	un	no	1.	oktobra	līdz	31.	decembrim		 
1	reizi	mēnesī;
21.4.4.2.	laikā	no	1.	maija	līdz	30.	septem-
brim		3	reizes	mēnesī.”

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.	Projekta	nepiecie-
šamības	pamatojums

Atbilstoši	Atkritumu	apsaimniekošanas	likuma	8.	panta	pirmās	daļas	3.	
punkta	nosacījumiem,	pašvaldība	izdod	saistošos	noteikumus	par	sadzī-
ves	atkritumu	apsaimniekošanu	savā	administratīvajā	teritorijā,	nosakot	
prasības	 arī	 minimālajam	 sadzīves	 atkritumu	 savākšanas	 biežumam.	
Spēkā	esošā	 saistošo	noteikumu	 redakcija	nosaka,	ka	 juridiska	perso-
na	slēdz	līgumu	par	tās	nekustamajā	īpašumā	radīto	sadzīves	atkritumu	
apsaimniekošanu	ar	atkritumu	apsaimniekotāju,	nodrošinot	regulāru	at-
kritumu	izvešanu,	ņemot	vērā	īpašumā	radīto	atkritumu	daudzumu	(ap-
jomu),	bet	ne	retāk	kā	1	reizi	mēnesī.	Atkritumu	savākšanas	minimālo	
biežumu	no	valsts	 autoceļu	kompleksā	 ietilpstošajiem	 stāvlaukumiem	
vasaras	sezonā	nepieciešams	noteikt	biežāku	nekā	1	reizi	mēnesī

2.	Īss	projekta	satura	
izklāts

Noteikumi	papildināti	 ar	normu,	kas	paredz,	ka	atkritumu	savākšanas	
minimālais	biežums	no	valsts	autoceļu	kompleksā	ietilpstošajiem	stāv-
laukumiem	laikā	no	1.	maija	līdz	30.	septembrim	ir	3	reizes	mēnesī

3.	Informācija	par	
plānoto	projekta	ie-
tekmi	uz	pašvaldības	
budžetu

Saistošo	noteikumu	īstenošanas	procesā	finansiālā	ietekme	uz	pašvaldī-
bas	budžetu	nav	prognozēta.	Nav	nepieciešams	veidot	jaunas	institūci-
jas,	darbavietas,	paplašināt	esošo	institūciju	kompetenci,	lai	nodrošinātu	
saistošo	noteikumu	izpildi

4.	Informācija	par	
konsultācijām	ar	
privātpersonām

Konsultācijas	ar	privātpersonām	nav	notikušas

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3
Grozījums Salacgrīvas novada 

domes 2011. gada 28. decembra 
saistošajos noteikumos Nr. 16 

Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi 
Salacgrīvas novadā

APSTIPRINĀTS ar	Salacgrīvas	novada	domes	2014.	gada	16.	aprīļa	
sēdes	lēmumu	Nr.	108	(protokols	Nr.	4;	1.§)

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

PIELIKUMS Salacgrīvas novada domes 
16.04.2014. lēmumam Nr. 108 (protokols Nr. 4; 1.§)

Saistošo noteikumu Nr. 3 Grozījums Salacgrīvas novada domes 
2011. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 16  

«Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Salacgrīvas novadā» 
projekta paskaidrojuma raksts

	 Lai	 nodrošinātu	 un	 sakārtotu	 mājas	
dzīvnieku,	 šobrīd	 suņu,	 uzskaiti,	 ierobe-
žotu	 bez	 pajumtes	 un	 klaiņojošo	 dzīv-
nieku	 skaitu	 un	 apzinātu	 noklīdušo	 vai	
cietsirdības	gadījumos	cietušo	dzīvnieku	
īpašniekus,	Salacgrīvas	novadā	pērn	mai-
jā	sākta	suņu	reģistrācija.	Novada	 iedzī-
votāji	 savu	 suni	 var	 piereģistrēt	Ainažu	
un	 Liepupes	 pārvaldē,	 Salacgrīvas	 no-
vada	domē	un	pie	kārtībniekiem	Gunitas	
Bisnieces	 vai	 Didža	 Žibala.	 Reģistrējot	
dzīvnieku,	 tiks	 iekasēta	 pašvaldības	 no-
deva	4,27	(četri	eiro	un	27	centi)	par	suņu	
turēšanu,	kā	to	nosaka	pašvaldības	saisto-
šie	noteikumi	Nr.	22.
	 Suņu	 turēšanas	 un	 reģistrācijas	 kār-
tību	 Salacgrīvas	 novadā	 nosaka	 domes	
saistošie	noteikumi	Nr.	22	Par Salacgrī-
vas novada pašvaldības nodevām.	Katra	
suņa	turētāja	(valdītāja)	pienākums ir sa-
maksāt ikgadējo suņu turēšanas nodevu  
4,27 EUR katru gadu līdz 1. martam.
	 Reģistrējot	 savu	 mājdzīvnieku,	 suņa	
saimnieks	 saņems	kvīti	 par	nodevas	no-
maksu,	savukārt	suns		glītu	zilu	žetonu,	
uz	 kura	 rakstīts	 reģistrācijas	 numurs	 un	
norādīta	piederība	Salacgrīvas	novadam.	
Par	mājdzīvnieka	reģistrāciju	 tiek	veikts	
ieraksts	 Mājdzīvnieku	 reģistrācijas	 žur-
nālā.	 Žetoni,	 kas	 saņemti	 par	 suņa	 re-
ģistrāciju	 un	 suņa	 turēšanas	 nodevu,	 jā-
piestiprina	pie	suņa	kaklasiksnas.
	 Līdzekļi,	 kas	 iegūti	 no	 suņu	 turēša-
nas	 nodevām,	 tiek	 izlietoti	 klaiņojošo	
dzīvnieku	izķeršanai	un	 izolēšanai,	suņu	
reģistrācijas	 un	 suņu	 turēšanas	 nodevas	
žetonu	 izgatavošanai,	 suņu	 reģistrācijas	
organizēšanai.
	 Pakalpojuma	pamatmērķi	ir:
l	 identificēt	dzīvnieka	īpašnieku	un	rast	
iespēju	sazināties	ar	dzīvnieka	īpašnieku,	
ja	 dzīvnieks	 atrasts	 vai	 noticis	 nelaimes	
gadījums;
l	 iekasēt	pašvaldības	nodevu;
l	 kontrolēt	dzīvnieku	ikgadējo	vakcinā-
ciju	pret	trakumsērgu;
l	 mazināt	 klaiņojošo	 dzīvnieku	 skai-

tu	un	sodīt	īpašniekus,	ja	dzīvnieks	atstāts	
bez	aprūpes.
	 Pakalpojuma	 saņemšanai	 nepiecieša-
mie	dokumenti:
l	 vakcinācijas	apliecība	vai	suņa	pase;
l	 ja	 vēlas	 saņemt	 nodevas	 atviegloju-
mus,	jāuzrāda	atbilstoši	dokumenti	(pen-
sionāra	vai	invalīda	apliecība).
	 Pakalpojuma	saņemšanas	nosacījumi:
l	 sunim	 jābūt	 vakcinētam	 pret	 trakum-
sērgu.	 Vakcinācijas	 apliecībā	 vai	 suņa	
pasē	jābūt	atzīmei	par	ikgadējo	vakcinā-
ciju	pret	trakumsērgu;
l	 nodevai	 jābūt	 samaksātai	par	 iepriek-
šējiem	gadiem.
	 Mājas	(istabas)	dzīvnieka	īpašnieka	un	
turētāja	tiesības	un	pienākumi:
l	 iegādājoties	mājas	dzīvnieku,	dzīvnie-
ka	īpašnieks	uzņemas	atbildību	par	tā	tu-
rēšanas	prasību	 ievērošanu	un	veterinār-
medicīniskās	 palīdzības	 nodrošināšanu,	
nepieļauj	tā	klaiņošanu;
l	 mājas	 (istabas)	 dzīvnieka	 īpašniekam	
vai	turētājam	ir	pienākums:	
*	nodrošināt,	lai	mājas	(istabas)	dzīvnieks	
(smaka,	riešana	vai	gaudošana)	netraucē-
tu	mājas	vai	apkārtnes	iedzīvotājus;	
*	vakcinēt	mājas	(istabas)	dzīvnieku	Ve-
terinārmedicīnas	likumā	noteiktajā	kārtī-
bā.
	 Suņu	un	kaķu	turēšanas	noteikumu	ie-
vērošanas	kontroli	veic	Salacgrīvas	nova-
da	domes	kārtībnieki.
	 Mājdzīvnieka	 reģistrācijas	 žetona	no-
zaudēšanas	gadījumā	jāsamaksā	reģistrā-
cijas	 žetona	 izgatavošanas	 izdevumi	 vai	
laikus	 jāinformē	 pašvaldības	 kārtībnieki	
un	jāiegādājas	jauns	reģistrācijas	žetons.
 No suņu turēšanas nodevas atbrīvoti 
nestrādājošie	pensionāri;	1.	un	2.	grupas	
invalīdi.	 Brīdinājums: Administratīvo	
pārkāpumu	 kodeksa	 107.	 pantā	 pare-
dzēts	naudas sods par izvairīšanos no 
dzīvnieku uzskaites.

Gunita Bisniece un Didzis Žibals,
Salacgrīvas novada domes kārtībnieki

Atgādinājums suņu 
īpašniekiem par to 

turēšanas un reģistrācijas 
kārtību Salacgrīvas novadā

	 Salacgrīvas	 novada	 domes	 saistošie	
noteikumi	Nr.	10	Par ēku, būvju, īpašu-
ma teritoriju un tiem pieguļošo publiskā 
lietošanā esošo teritoriju kopšanu un 
uzturēšanu Salacgrīvas novadā	 nosaka,	
kā	fiziskajām	un	juridiskajām	personām,	
kuru	 īpašumā	vai	 valdījumā	Salacgrīvas	
novada	 administratīvajā	 teritorijā	 ir	 ne-
kustamais	 īpašums	 vai	 tā	 daļa,	 jānodro-
šina	īpašuma	un	tam	pieguļošās	publiskā	
lietošanā	esošās	teritorijas	uzturēšana	un	
sakopšana.	 Saistošie	 noteikumi	 attiecas	
uz	visām	juridiskajām	un	fiziskajām	per-
sonām	neatkarīgi	no	tā,	vai	īpašums	ir	vai	
nav	reģistrēts	Zemesgrāmatā	vai	Nekus-
tamā	īpašuma	valsts	kadastra	reģistrā.	
	 Saistošajos	noteikumos	ir	šāda	sadaļa:
 II. Īpašumu un īpašumam pieguļošo 
publiskā lietošanā esošo teritoriju uz-
turēšana un kopšana
	 1.	Namīpašumu,	zemesgabalu	un	citu	
nekustamo	īpašumu	īpašniekiem,	valdītā-
jiem	savos	īpašumos	jānodrošina:
	 1.1.	 ēku	 un	 būvju,	 t.sk.	 žogu	 uzturē-
šanu	tehniskā	un	vizuāli	estētiskā	kārtībā	
atbilstoši	Salacgrīvas	novada	19.08.2009.	
saistošajiem	noteikumiem	Nr.	6	Par teri-
torijas plānojumiem;
 1.2. regulāra	īpašuma	teritorijas,	tam	
pieguļošās	 publiskā	 lietošanā	 esošās	 te-
ritorijas	 	 gājēju	 ietves	 (izņemot	 sabied-
riskā	 transporta	pieturvietas),	zālāju	 līdz	

brauktuves	malai	kopšana,	iebrauktuvju 
kopšana un zāles pļaušana, nepieļaujot 
tās garumu vairāk par 10 centimet-
riem;
	 1.3.	zāles	nopļaušana	vai	citu	agroteh-
nisko	 pasākumu	 veikšana,	 lai	 nepieļau-
tu	 kūlas	 veidošanos	 skvēros,	 laukumos,	
zaļajās	 zonās,	 īpašumos,	 tajā	 skaitā	 īpa-
šumos,	 ko	 izmanto	 lauksaimniecībai	 vai	
citiem	nolūkiem;
	 1.4.	dažādu	priekšmetu,	atkritumu	no-
vākšana	no	ietvēm;
	 1.5.	 pie	 daudzdzīvokļu	 un	 sabiedris-
kajām	 ēkām	 sīkajiem	 atkritumiem	 un	
izsmēķiem	paredzētu	nedegoša	materiāla	
urnu	 novietošana	 un	 iztukšošana	 (katru	
dienu);
	 Aicinām	 ievērot	 minēto	 noteikumu	
prasības	un	uzaicinām	nekustamo	īpašu-
mu	īpašniekus	regulāri	sakopt	savus	īpa-
šumus,	laikus	un	regulāri nopļaujot zāli. 
Veidosim	visi	kopīgi	pievilcīgu	apkārtni	
mūsu	 novadā	 gan	 sev,	 gan	 caurbraucē-
jiem,	gan	mūsu	viesiem!
	 Ar	 saistošo	 noteikumu	 Nr.	 10	 pilnu	
tekstu	 var	 iepazīties	 mājaslapā	www.sa-
lacgriva.lv vai	Salacgrīvas	novada	domē.
	 Atgādinām,	 ka	 šo	 noteikumu	 neievē-
rošanā	vainīgās	personas	tiks	sauktas	pie	
administratīvās	atbildības.

Gunita Bisniece, Didzis Žibals,
Salacgrīvas novada domes kārtībnieki

Sabiedriskās kārtības 
nodaļa informē

Laukakmens 1 m³ ar gravē-
jumiem uz četrām plaknēm. 
Pamatne betonēta 1x1x2 m

	 Visā	 pasaulē	 savas	 vēstures	 izzināšana	
un	 bojāgājušo	 piemiņa	 tiek	 uzskatīta	 par	
goda	 un	 pašcieņas	 jautājumu.	 Šim	 nolū-
kam	 tiek	 veidoti	 monumenti,	 pieminekļi	
un	vienkāršas	piemiņas	vietas.	Liepupē	līdz	
šim	šādas	vietas	nav,	tādēļ	ir	apvienojusies	
domubiedru	grupa		Guntis	Sakārnis,	Jānis	
Atis	Krūmiņš,	Digna	Čuikova,	Juris	Staģis,	
Guntis	Priede,	Jānis	Bertmanis	,	lai	to	iz-
veidotu.
	 Iecerēts	 izveidot	 un	 laukumā	pie	Liep
upes	baznīcas	uzstādīt	piemiņas	zīmi	liep
upiešiem.	Tas	būs	altārveida	betonēts	paaug-
stinājums,	 uz	 kura	 novietots	 laukakmens.	
Uz	 tā	 četrām	 šķautnēm	 gravējumi:	 rietu	 
mi		jūrasbraucējiem	un	kuģu	būvniekiem,	
austrumi	 	 represētajiem	 (1941.	 	 1949),	

ziemeļi		visos	karos	bojāgājušajiem,	dien-
vidi		brīvības	cīnītājiem.	Pie	piemiņas	zī-
mes	karoga	masts	ar	karogu.
	 Šo	 piemiņas	 zīmi	 plānots	 atklāt	 Liep
upes	pagasta	svētkos	26.	jūlijā.	Turpmāk	tā	
kalpotu	kā	vieta	goda	un	cieņas	atdošanai	
pagātnei,	tagadnei	un	nākotnei.
	 Projekta	 kopējās	 izmaksas	 2468,21	 ei	 
ro,	 projekta	 Sabiedrība ar dvēseli finan-
sējums	 	 1000	 eiro.	 Visus,	 kas	 atbalsta	
šo	 ideju,	 aicinām	 ziedot!	 Salacgrīvas	
novada	 domes	 ziedojumu	 konts: AS	 Ci-
tadele Banka,	 kods	 PARXLV22,	 konts	
LV32PARX0002241210025	

Andris Zunde,
grupas koordinators

T. 26526554

Piemiņas zīme 
liepupiešiem

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

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

Ainažos 
23.VI 23.00	 Ainažu	jūrmalā	pie	Baltās	saules	Līgo	balle	kopā	ar	mūziķiem	
	 	 	 	 no	Avārijas brigādes

Liepupē
l	 Izsludināts	ikgadējais	fotokonkurss	Puķes un ziedi.	Darbu	iesniegšanas	termiņš		
	 15.	jūlijs.	Nolikums:	www.salacgriva.lv
l	 Duntes	Mežgravās		Dignas	Čuikovas	gleznu	un	Vernera	Kristiansena	
	 fotogrāfiju	izstāde	Caur puķēm	darbdienās	no	plkst.	8	līdz	17	
21.VI	 	 Liepupes	pagasta	tautas	nama	pašdarbnieku	ielīgošanas	koncerti	
   12.00	 Tūjā,	pie	veikala	Vērdiņš
   12.30	 Liepupē,	pie	veikala	Muižas klēts
   13.00	 Duntē	pie	Birzgaiļiem
28.VI 19.00  Liepupes	pilskalnā	Pēterdienas	danču	svētki.	
	 	 	 	 Piedalās	Liepupes	pagasta	tautas	nama	deju	kolektīvi	Liepupīte,	
    Ulubele	un	deju	kolektīvi	no	Zemgales,	Latgales	un	Vidzemes.	
	 	 	 	 Koncerta	mākslinieciskais	vadītājs		Jānis	Trezuns
   21.00 - 3.00	 zaļumballe.	Spēlēs	grupa	Brālīši	(Madona).	Ieeja	uz	balli		3	eiro
26.VII		 Liepupes	pagasta	svētki
   12.00	 pie	Liepupes	baznīcas		piemiņas	zīmes	liepupiešiem	atklāšana
   12.30	 Liepupes	baznīcā	fotoizstādes	Puķes un ziedi	atklāšana
   19.00	 Liepupes	pilskalnā	muzikāls	brīvdabas	uzvedums	Zvejnieka dēls 
    (pēc	Viļa	Lāča	romāna	motīviem).	Piedalās	pagasta	zvejnieki	un	
	 	 	 	 pašdarbnieki.	Režisore	Inese	Broka.
   21.00 - 3.00	 zaļumballe.	Spēlēs	grupa	Pusnakts	(Cēsis)
   3.00 - 5.00	 diskotēka.	Ieeja	brīva.
27.VII  19.00	Liepupes	baznīcā	koru	vakara	mūzikas	koncerts.	
	 	 	 	 Piedalās	Liepupes	pagasta	tautas	nama	jauktais	koris	Pernigele	un	
	 	 	 	 draugu	kori.	Koncerta	mākslinieciskā	vadītāja	Arta	Zunde.	Ieeja	brīva.

Salacgrīvā 
22.VI 19.00 pilskalnā	teatralizēts	koncertuzvedums	Vella kalpi. 
	 	 	 	 Lomās:	Normunds	Tiesnesis,	Žanete	Šmite,	Žanna	Līdaka,	Marta	Dance,	
	 	 	 	 Liene	Tiesnese,	Raivis	Ķemers,	Mārcis	Majors,	Dāvis	Melnalksnis,	
	 	 	 	 Rihards	Lejiņš,	Jānis	Bergs,	Didzis	Žibals	un	Baiba	Gorbuņa.	
	 	 	 	 Režisors		Eduards	Ādmīdiņš.	
	 	 	 	 Piedalās	jauniešu	deju	kolektīvs Randa
   21.00 ielīgošanas	balle.	Spēlē	Avārijas brigāde.	Ieeja	brīva
28.VI  12.	klases	izlaidums
29.VI  Zvejnieku	parka	estrādē	Salacgrīvas	novada	SENIORU	SVĒTKI

12.VII Jūras svētki
9.30		 sacensības	smaiļošanā		ostmalā 
10.00 - 15.00  vizināšanās	bez	maksas jūrā ar zvejas	kuģiem		dāvana	no SIA	Baņķis 
	 	 	 un	biedrības	Kuivižu zvejnieku apvienība
10.00	sacensības	basketbolā		stadionā
11.00	 sacensības	pludmales	volejbolā	sievietēm	un	vīriešiem		pludmalē	pie	estrādes	
11.00	 sacensības	glābšanas	riņķa	mešanā	ūdenī		ostmalā
12.00 svētku	atklāšana	laukumā	pie	kultūras	nama
   l deju	kolektīvu	Tingeltangels, Saiva un	Randa koncerts
   l muzicēs	tautas	mūzikas	ansamblis	Cielavas spēlmaņi	un	pūtēju	ansamblis	
        All remember
   l Extreme fire spirit show		ekstrēms	šovs	ar	dažādiem	cilvēka	spēka	pārbaudes	
	 	 	 					elementiem.
   l Bērniem		atrakcijas	un	citas	izklaides
   l Gardēžiem		lašu	zupas	baudīšana
13.00 sacensības	sviedlīnes	un	zvejnieku	zābaka	mešanā		stadionā
	 	 	 Pirkt	un	pārdot	gribētājiem		zivju,	mājražojumu	un	amatniecības	preču	tirgus
20.00 grupas	Pērkons	koncerts Zvejnieku	parka	estrādē
21.30	balle.	Spēlēs	Vēja muzikanti, Keksi un	DJ Matthew Nagle
23.00 loterija.	Ieejas	biļetes	piedalās	loterijā.	Balvās	piepūšamā	gumijas	laiva	
	 	 	 no	Latvijas	Reģionu	apvienības,	divritenis	no	SIA Baltic Forest,	
	 	 	 konkurss	par	2	ieejas	biļetēm	uz	festivālu Positivus.
	 	 	 Ieeja	uz	vakara	pasākumu	no	plkst	18.00		5	eiro,	pensionāriem	
	 	 	 (uzrādot	apliecības)	un	bērniem	līdz	skolas	vecumam		3	eiro,	bērniem,	
	 	 	 jaunākiem	par	3	gadiem,		bez	maksas
24.00 svētku	uguņošana
Pasākumā	neielaidīs	ar	dzērieniem	stikla	tarā!!!

Jūnijā un jūlijā
Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 

īpašumu Meķi Liepupes pagastā, kadastra Nr. 66600100070, 
kas sastāv no zemes gabala 2,65 ha platībā un 

nedzīvojamām ēkām - bibliotēkas, šķūņa un klēts.
 Izsoles sākumcena - EUR 14 700.
 Izsoles solis - EUR 100.
 Izsolei jāpiesakās līdz 10. jūlija plkst. 17, tā notiks 11. jūlijā plkst. 11.00 Mežgravās, Liepupes 
pagasta pārvaldes telpās.
 Izsoles dalībniekiem jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods 
 UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalības maksa EUR 20 (t.sk. PVN 21%) un nodroši-
nājuma nauda 10% apmērā no īpašuma izsoles sākumcenas.
 Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izso-
les, saņemt informāciju, apskatīt īpašumu dabā (iepriekš piezvanot 64020118) un reģistrēties iz-
solei katru darbdienu Liepupes pagasta pārvaldē un Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9, tālr. 
64071986.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
īpašumu Melbārži Liepupes pagastā, kadastra Nr. 66600020075, kas sastāv 
no zemes gabala 0,2635 ha platībā un dzīvojamās mājas 157,8 m² platībā.

 Izsoles sākumcena - EUR 7000.
 Izsoles solis - EUR 100.
 Izsolei jāpiesakās līdz 10. jūlija plkst. 17, tā notiks 11. jūlijā plkst. 11.30 Mežgravās, Liepupes 
pagasta pārvaldes telpās.
 Izsoles dalībniekiem jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods 
 UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalības maksa EUR 20 (t.sk. PVN 21%) un nodroši-
nājuma nauda 10% apmērā no īpašuma izsoles sākumcenas.
 Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izso-
les, saņemt informāciju, apskatīt īpašumu dabā (iepriekš piezvanot 64020118) un reģistrēties iz-
solei katru darbdienu Liepupes pagasta pārvaldē un Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9, tālr. 
64071986.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi 
nekustamo īpašumu Salacgrīvā, Tirgus ielā 9, kadastra Nr. 66150050100,  

kas sastāv no zemes gabala 2910 m² platībā un dzīvojamās mājas pamatiem.
 Izsoles sākumcena - EUR 13 100.
 Izsoles solis - EUR 200.
 Pretendentiem izsolei jāpiesakās līdz 9. jūlija plkst. 17, tā notiks 10. jūlijā plkst. 14.30 Smilšu 
ielā 9, Salacgrīvā.
 Izsoles dalībniekiem jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods 
 UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalības maksa EUR 20 (t.sk. PVN 21%) un nodroši-
nājuma nauda 10% apmērā no īpašuma izsoles sākumcenas.
 Pretendenti ar atlases nosacījumiem un izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas  
www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, saņemt informāciju, reģistrēties izsolei var katru darbdienu Salac-
grīvas novada domē Smilšu ielā 9, tālr. 64071986.

Salacgrīvas novada pašvaldības rīko ceļu joslu cirsmu izsoli 
Salacgrīvas pagastā:

 Pretendentiem izsolei jāpiesakās līdz 9. jūlijs plkst. 17, tā notiks 10. jūlijā plkst. 15.30 Smilšu 
ielā 9, Salacgrīvā.
 Izsoles dalībniekiem jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods 
 UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalības maksa par katru cirsmu, uz ko tas piesa - 
kās, - EUR 20 (t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda10% apmērā no izvēlētās cirsmas nosacī-
tās cenas.
 Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, 
saņemt informāciju pa tālr. 29478781 (Jānis Bergs), reģistrēties izsolei katru darbdienu Salacgrīvas 
novada domē, Smilšu ielā 9, tālr. 64071986.

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko zemes gabalu nomas tiesību izsoli 
festivāla Positivus laikā no 18. līdz 20. jūlijam Tērces ielā 8, Kapu ielā 2, 

Pērnavas ielā, Viļņu ielā 18, Vidzemes ielā 31 un Valmieras ielā 10. 
 Katra minētā zemes gabala nomas tiesību izsoles sākumcena 3 (trīs) dienām tiek noteikta  
EUR 40 (četrdesmit eiro). Izsoles solis - EUR 5 (pieci eiro). Izsoles dalībnieku reģistrācija un iepa-
zīšanās ar izsoles noteikumiem notiek katru darbdienu līdz 7. jūlija plkst. 17 Salacgrīvas novada 
domē - Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, tālr. 64071986, 64071982. 
 Izsole notiek 10. jūlijā plkst. 15.00 Smilšu ielā 9, Salacgrīvā.
 Ar izsoles noteikumiem varat iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles vai pa tāl-
runi 6407986.

IZSOLES

Nr. 
p.k. Ceļa nosaukums Kadastra apz.

Kvar-
tāla 
Nr.

Noga-
bala 
Nr.

Meža 
izmantoša-
nas veids

Paredzēts 
pārdoša-

nai m³

Nogabalu 
nosacītās cena 

izsolei (Eur)
1. Sila iela - 

Kraujas 66350020016 1 1 ceļa josla 503,75 16 535,00

2. Svētvieta -  
Lāņu muiža 66720100129 1 3 ceļa josla 718,24 24 735,00

3. Varoņi 2 - 
Jūrmalnieki 66720110085 1 2 ceļa josla 202,8 7820,00

Positivus biļetesFotokonkurss 
Puķes un ziedi  Salacgrīvas	 novada	 Tūrisma	 informācijas	 centrs	

informē,	ka,	turpinot	lielisko	tradīciju,	arī	2014.	gadā	
Salacgrīvas	 novadā	 deklarētajiem	 iedzīvotājiem	par	
īpašu	cenu		47	EUR		būs	pieejamas	biļetes	uz	Bal-
tijā	lielāko	mūzikas	festivālu	Positivus.	Tas	Salacgrī-
vā	notiks	no	18.	līdz	20.	jūlijam.	Biļešu	tirdzniecība	
Salacgrīvas	novadā	deklarētajiem	 iedzīvotājiem	Sa-
lacgrīvas	novada	Tūrisma	informācijas	centrā	Rīgas	
ielā	10a	un	Ainažu	Tūrisma	informācijas	punktā	Val-
demāra	ielā	50	katru	darbdienu	no	10	līdz	18	un	arī	
sestdienās	turpināsies	līdz	30.	jūnijam.	Gan	nākot	pēc	
savas	biļetes,	gan	arī	jūlijā,	dodoties	uz	festivālu,	jā-
ņem	līdzi	personu	apliecinošs	dokuments.	
	 Līdz	festivālam	vairs	nav	tālu,	nav	vērts	kavēties		
tava	biļete	tevi	jau	gaida!

Salacgrīvas novada TIC

	 Liepupes	pagasta	tautas	nams	sadarbībā	ar	Liep
upes	ev.	lut.	baznīcas	draudzi	rīko	fotokonkursu	Pu-
ķes un ziedi,	kura	mērķis	ir	uzzināt		skaisto	un	īpat-
nējo	individuālo	redzējumu,	kas	asociējas	ar		vārdu	
salikumu	 Puķes un ziedi	 un	 ir	 attēlots	 fotogrāfijā.	
Darbu	iesniegšanas	 termiņš		 līdz	15.	 jūlijam	Liep
upes	pagasta	tautas	namā,	Duntes	Mežgravās,	tālru-
nis	64023932,	epasts	andris.zunde@salacgriva.lv.
	 Konkursa	darbus	izstādīs	Liepupes	baznīcā,	Liep
upes	pagasta	tautas	namā,	Mekes	krogā,	Salacgrīvas	
novada	izglītības	un	kultūras	iestādēs	un	citur.
	 Ar	nolikumu	var	iepazīties	mājaslapā	www.salac-
griva.lv.

Tev ir simtiem iespēju šodien
Nezināmās virsotnēs kāpt,
Dzīves ziedošās galotnēs,
Kuras liek pēc zvaigžņotām 

debesīm slāpt.
Tev ir simtiem iespēju šodien
Mainot pasauli, avotam būt,
Savu gaitu kurš neraksta smiltīs,
Bet prot gaismas dzintaru gūt.
Tev ir simtiem iespēju šodien
Savas nākotnes durvis vērt,
Var aiz kurām lāsi pa lāsei
Savu laimi un likteni svērt.

Ir ziedonis - vasara - 
svētku un prieka laiks!

Jūnijs ir izlaidumu 
laiks, un mēs sveicam 
absolventus, viņu vecā-
kus, radus un draugus 
Krišjāņa Valdemāra 
Ainažu pamatskolā, 
Liepupes un Salacgrī-
vas vidusskolā, Salac-
grīvas novada mūzikas  
un Salacgrīvas mākslas 
skolā!

Apsveicam!


