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Transporta 
ielā notiek 

darbi
	 Aprīļa	pēdējā	dienā	Salacgrīvas	kultū-
ras	 namā	notika	Transporta	 ielas	 būvnie-
cības	darbos	 iesaistīto	pārstāvju	 tikšanās.	
Pašvaldības	 vadītājs	 Dagnis	 Straubergs	
atgādināja,	 ka	 šis	 ir	 vairāku	 gadu	 pro-
jekts,	 par	 ko	 runāts	 un	 pie	 kura	 strādāts	
ļoti	 daudz.	 Ir	 sakārtotas	 īpašumtiesības	
un	 piesaistīts	 Eiropas	 Savienības	 fondu	
finansējums.	 Pašvaldībai	 izdevās	Eiropas	
Reģionālās	 attīstības	 fonda	 (ERAF)	 pro-
jekta	 Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infra-
struktūras attīstība	 aktivitātē	 3.3.1.	 gūt	
atbalstu	 Transporta	 ielas	 sakārtošanai.	
Viņš	 uzsvēra,	 ka	 todien	 visi	 aicināti	 uz	
tehnisku	sarunu	par	to,	kādā	veidā	realizēt	
projektu,	kā	koordinēt	darba	organizāciju	
un	 saskaņot	 apgrūtinājumus	 Transporta	
ielas	remontdarbu	laikā.	Savukārt	novada	
domes	būvniecības	projektu	vadītājs	Jānis	
Blūmiņš	iepazīstināja	ar	būvniekiem.	Ģe-
nerāluzņēmējs	ir	SIA	Limbažu ceļi,	kas	ie-
klās	šķembu	virskārtu	un	asfaltu,	tā	apakš-
uzņēmēji	–	SIA	Rubate,	kas	būvēs	lietus
ūdens	 un	 kanalizācijas	 vadus,	 savukārt	 
SIA	NOBE	 darīs	 zemes	 darbus,	 uzstādīs	
apmales	un	objektā	pavadīs	visvairāk	lai-
ka,	bet	SIA	Eipls	ierīkos	apgaismojumu.	
	 Māris	 Garklāvs	 no	 SIA	 Limbažu ceļi 
informēja,	ka	darbus	sāks	30.	aprīlī,	fizis-
ko	darbu	 izpildes	 termiņš	–	četri	mēneši,	
tad	 vēl	 mēnesis	 dokumentu	 sakārtošanai	
un	30.	 septembrī	 visam	 jābūt	 pabeigtam.	
Asfalts	 būs	 uzklāts	 un	 normāla	 brauk-
šana	 būs	 jau	 no	 30.	 augusta.	Viņš	 pauda	
pārliecību,	ka	satiksmes	ierobežojumi	būs	
nelieli,	 piekļuve	 uzņēmumiem,	 iestādēm	
un	 mājām	 būs	 nodrošināta	 nepārtraukta.	
Darbi	 Transporta	 ielā	 notiks	 pa	 joslām,	
tobrīd	 jau	 bija	 saskaņotas	 satiksmes	 or-

ganizācijas	 shēmas	 ar	 priekšrocības	 ceļa	
zīmēm	un	luksoforiem.	Ielas	šaurības	dēļ	
gan	pāris	vietās	 tika	prognozētas	nelielas	
problēmas.
	 Uzņēmējus	 interesēja	 jautājums	 par	
iespējamo	 komunikāciju	 satiksmes	 ie-
robežojumu	 gadījumos.	 Lai	 saziņa	 starp	
uzņēmējiem	 būtu	 iespējami	 operatīvāka,	
M.	Garklāvs	ierosināja	lietotnē	WhatsApp 
izveidot	darba	grupu,	kurā	 tiešās	 sarunās	
būtu	 iespējams	 sazināties	 ar	 visiem	 pro-
jektā	iesaistītajiem	un	dalīties	ar	aktuālāko	
informāciju.	 Šāda	 saziņa	 varētu	 būt	 vis-
operatīvākā	 informācijas	 aprites	 iespēja.	
Savukārt	 sarežģītākos	 jautājumus	 izlems	
ar	epastu	starpniecību.	Visu	laiku	uz	vie-
tas	 būs	SIA	NOBE	 pārstāvji	Selvins	No-
vickis	un	 Jānis	Bergs,	 kuri	 turēs	 roku	uz	
pulsa	un	būs	informēti	par	visu	notiekošo.	
Pašvaldības	vadītājs	gan	uzsvēra,	ka	uzņē-
mējiem	par	būvniecības	darbiem	projekta	
laikā	jāsazinās	ar	projekta	koordinatoru	no	
pašvaldības	puses	–	būvniecības	projektu	
vadītāju	Jāni	Blūmiņu.	
	 Darbi	Transporta	 ielā	 uzsākti	 no	 caur-
tekas	 pie	 caurlaides	 uz	 Pērnavas	 ielas	
pusi,	 tad	 no	 caurlaides	 līdz	 uzņēmumam	 

SIA	Ardagh Metal Packaging.	Pēdējais	–	
trešais	–	posms	no	ostas	puses	līdz	uzņē-
mumam	Ardagh.	
	 Novada	 domes	 priekšsēdētājs	 izteica	
gandarījumu	 par	 šo	 tikšanos	 un	 uzsvēra:	 
– Būvniecības process nekad nav patī-
kams. Bet pienāks tā diena, kad šie darbi 
būs beigušies un viss būs kārtībā.
	 Īstenojot	 ERAF	 projektu,	 Salacgrīvā	
notiks	 Transporta	 ielas	 pārbūve	 visā	 tās	
465	 m	 garumā	 no	 krustojuma	 ar	 Pērna-
vas	 ielu	 līdz	 pat	 ziemas	 ostai,	 līdz	 uzņē-
mumam	Ardagh Metal Packaging Latvia.	
Pārbūves	 laikā	 paredzēts	 ceļa	 konstruk-
cijas	pilns	šķērsgriezuma	remonts	ar	dre-
nējošā	slāņa	un	lietus	ūdens	kanalizācijas	
izbūvi,	 ietvēm	 un	 brauktuves	 segumu.	
No	Pērnavas	ielas	līdz	caurlaidei	būs	6	m	 
plata	brauktuve	un	1,5	m	plata	ietve	vienā	
pusē,	otrā	ceļa	pusē	būs	ar	laukakmeņiem	
nostiprināta	 nomale.	 Būs	 arī	 apgaismo-
jums.	 Tālāk	 aiz	 caurlaides	 ēkas	 līdz	 pat	
ziemas	 ostai	 plānots	 6	 m	 plats	 ceļš	 un	
nedaudz	šaurāka	–	1	m	plata	–	 ietve.	Uz	
privātajiem	 īpašumiem	būs	 izbūvētas	no-
brauktuves.	 Standarta	 variantā	 paredzēts	
ielu	izbūvēt	pa	daļām,	satiksmi	ar	luksofo-

riem	ierobežojot	pa	vienu	no	ceļa	pusēm.	
Kopējās	projekta	izmaksas	–	770	770	eiro,	
ERAF	piešķīris	313	749	eiro,	pārējais	būs	
pašvaldības	finansējums.	
	 Tikšanās	laikā	novada	domes	priekšsē-
dētājs	D.	Straubergs	informēja	par	uzsāk-
tajiem	ceļa	Via Baltica	posma	no	iebrauk-
tuves	Zvejnieku	parkā	līdz	katoļu	baznīcai	
Salacgrīvā	 projektēšanas	 darbiem.	 Šogad	
jānoslēdz	būvniecības	līgums	par	šī	posma	
pārbūvi	(izņemot	tiltu	pār	Salacu),	tiem	at-
vēlētā	provizoriskā	 summa	 ir	2,8	miljoni	
eiro.	Šobrīd	rit	sarunas	ar	projektētājiem,	
kā	 izveidot	 labāko	Pērnavas	 ielas	 pieslē-
gumu	Viļņu	ielai.	Ņemot	vērā	visas	prob-
lēmas,	runāts	par	 to,	ka	Tērces	ielas	galu	
varētu	slēgt	un	rast	labu	risinājumu	vietā,	
kur	Viļņu	 iela	 saskaras	 ar	 Pērnavas	 ielu,	
pagriezienā	 pie	 pilsētas	 kapiem.	 Pozitīvs	
šim	risinājumam	varētu	būt	tas,	ka	tālākā	
nākotnē	 no	 šī	 pieslēguma	 varētu	 veidot	
apvedceļu	uz	ostu.	Šajā	posmā	vajadzīgas	
kustības	 korekcijas	 pie	 degvielas	 uzpil-
des	stacijas	Circle K	un	veikala	Maxima.	
Viļņu	un	Baznīcas	lielas	krustojumā	pare-
dzēts	luksofors.	
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Brīvajam vilnim – 70
	 Šogad	Brīvais vilnis	svin	savu	
70.	dzimšanas	dienu.	Svinību	ie-
skaņas	pasākums	notika	 februārī	
Rīgā,	Latvijas	Universitātes	(LU)	
Akadēmiskās	 bibliotēkas	 telpās,	
pulcējoties	 Latvijā	 akreditēto	 ār-
valstu	 vēstniekiem,	 akadēmisko	
aprindu	 un	 bibliokuģa	 Krišjānis 
Valdemārs	 atbalstītāju	 pārstāv-
jiem.	Savukārt	30.	aprīlī	dzimša-
nas	dienas	svinības	notika	Salac-
grīvā,	 akciju	 sabiedrības	Brīvais 
vilnis	 kādreizējās	 ēdnīcas	 telpās.	
Tajās	piedalījās	uzņēmuma	vadī-
ba,	darbinieki	un	viesi.	
	 Zvejnieku	kolhozs	Brīvais vil-
nis	dibināts	1949.	gada	26.	aprīlī.	
Pārmaiņu	vējos	gan	tik	daudz	iz-
maiņu	piedzīvots,	ka	nav	vairs	ne	
kolhoza,	ne	savas	flotes,	bet	Brī-
vā viļņa	vārds	ir.	Svinību	vadītājs	
Gints	Šīmanis	klātesošajiem	atgā-
dināja,	ka	Brīvajam vilnim	bijuši	
visādi	–	Šlisera,	Bergmaņa,	Cīru-
ļa,	Krūmiņa	un	Lāmes,	un	Dievs	
vien	zina,	kā	vēl	–	laiki…
	 Uzņēmuma	 vadītājs	 Arnolds	
Babris	 teica,	 ka	 ir	 patīkami	 svi-
nēt	 70	 gadu	 jubileju.	– Visādi ir 

gājis, iepriekšējie četri gadi bija 
grūti, bet šis izskatās cerīgāks. No 
savas puses darīšu visu, lai jums 
būtu darbs, lai uzņēmums attīstī-
tos un plauktu, lai, tāpat kā līdz 
šim, mēs būtu labākie un kvalita-
tīvākie ražotāji un lai mums būtu 
noieta tirgi. Man ir patīkami strā-
dāt kopā ar jums, –	viņš	aplieci-
nāja	klātesošajiem.	
 Brīvo vilni	 dzimšanas	 dienā	
sveica	arī	Salacgrīvas	novada	do-
mes	priekšsēdētājs	Dagnis	Strau-
bergs.	 Viņš	 uzsvēra:	 – 70 gadi  
nav maz! Mēs sakām, ka «Brīvais 
vilnis» ir Salacgrīva un Salacgrī-
va ir «Brīvais vilnis», jo dažādos 
pārmaiņu laikos mēs esam kopā. 
Daudz mūsu pilsētā ir «Brīvā 
viļņa» radīts un būvēts, un pal-
dies par to. Esmu atnesis jums 
simbolisku dāvanu – Salacgrī-
vas novada karogu, kas apvieno 
visu mūsu novadu. Karogu mēs 
dāvinām tiem, kuri bijuši un ir 
ļoti nozīmīgi novada un pilsētas 
cēlēji. Jūs esat tā cienīgi! Mums 
prieks, ka «Brīvais vilnis» ir un 
turpmāk būs!

	 Kopā	ar	Brīvā viļņa vadību	un	
darbiniekiem	bija	 arī	Lielsalacas	
evaņģēliski	 luteriskās	 baznīcas	
mācītājs	Andris	Vilemsons.	Viņš	
atgādināja,	ka	baznīcā	svētdienas	
dievkalpojumos	 draudze	 aizlūdz	
par	novada	uzņēmumiem,	arī	Brī-
vo vilni. – Domāju, ka «Brīvais 
vilnis» nav tikai uzņēmums un lie-
lākais darba devējs novadā. Tās 
nav tikai darba vietas un algas, 
tas ir kas vairāk. Tas ir simbols, 
tās ir tradīcijas, tās ir daudzu cil-

vēku un viņu ģimeņu dzīves un arī 
atmiņas. Lai Dievs svētī un jums 
izdodas un sanāk! Lai «Brīvais 
vilnis» būtu un pastāvētu cau-
ri paaudzēm un dažādiem lai- 
kiem! – sacīja	mācītājs.	
	 Pēc	 kopīgi	 nodziedātās	 Brī-
vā viļņa	 himnas	 bija	 laiks	 mu-
zikālam	 sveicienam,	 par	 ko	 bija	
parūpējies	 AS	 Brīvais vilnis	 iz-
pilddirektors	Māris	 Trankalis	 un	
dziedātāja	Beāte	Meldere.	
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Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs (no labās)  
dāvina akciju sabiedrības Brīvais vilnis valdes priekšsēdētājam 
Arnoldam Babrim Salacgrīvas novada karogu

No	31.	maija	līdz	
21.	jūnijam	notiks	
Salacgrīvas	novada	
teritorijas	plānojuma	līdz	
2030.	gadam	(SNTP2030)	
pilnveidotās	redakcijas	
sabiedriskā	apspriešana.	
Šajā	laikā	aicinām	iepazīties	
ar	SNTP2030	saturu	
mājaslapā	www.geolatvija.lv  
vai	www.salacgriva.lv,	
sadaļā	Teritorijas plānošana,	
kā	arī	Salacgrīvas	novada	
domes	ēkā	Smilšu	ielā	9,	
Salacgrīvā.	
Sabiedriskās	apspriešanas	
sanāksmes	par	SNTP2030	
papildināto	redakciju	tiks	
organizētas	14.	jūnijā	trīs	
novada	vietās	–	Ainažu	
kultūras	namā	plkst.	15,	
jaunatnes	iniciatīvu	centrā	
Bāka	Salacgrīvā	plkst.	17	
un	Tūjas	zinību	centrā	
plkst.	19.	

Liene Some-Tiesnese,
teritorijas plānotāja

http://www.geolatvija.lv
http://www.salacgriva.lv
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Iedzīvotāji veido 
savu vidi

	 Salacgrīvas	novada	dome	jau	21.	martā	
izsludināja	 projektu	 konkursu	 Iedzīvotāji 
veido savu vidi.	Projektus	iesniegt	bija	ai-
cinātas	 biedrības,	 nodibinājumi	 un	fizisku	
personu	neformālas	grupas	no	Salacgrīvas	
novada.	 No	 pašvaldības	 budžeta	 konkur-
sam	 piešķirti	 5000	 eiro,	 un	 tā	 mērķis	 ir	
uzlabot	 dzīves	 kvalitāti	 Salacgrīvas	 no-
vadā,	 veicinot	 novada	 iedzīvotāju	 privātu	
iniciatīvu,	kā	arī	 līdzdalību	tās	 īstenošanā.	
Maksimālā	 summa	 vienam	 projektam	 –	 
1000	 eiro	 Komisija	 bija	 saņēmusi	 vairāk	
projektu	pieteikumu,	 tādēļ	nācās	 izraudzī-
ties	labākos.	Šajā	gadījumā	priekšroka	bija	
tiem	 projektiem,	 kas	 labāk	 izstrādāti	 un	
finansiāli	pamatoti.	Būtisks	vērtēšanas	kri-
tērijs	bija	projekta	iesniedzēju	pašu	līdzda-
lība	un	līdzfinansējums	projekta	īstenošanā.	
	 Līdz	 24.	 aprīlim	 konkursam	 bija	 ie-
sniegts	13	projektu.	8.	maijā	konkursa	vēr-
tēšanas	komisija	–	novada	domes	priekš-
sēdētāja	 vietnieks	 attīstības	 jautājumos	
Kristaps	Močāns,	deputāti	Lija	 Jokste	un	
Aija	 Kirhenšteine,	 izpilddirektors	 And-
ris	 Zunde,	 projektu	 koordinatore	 Solvita	
Kukanovska	un	 Informācijas	nodaļas	va-
dītāja	 Ilga	Tiesnese	 –	 devās	 pie	 projektu	
iesniedzējiem,	 lai	 izvērtētu	 projekta	 rea-
lizēšanas	vietu	un	pārrunātu	projekta	ide-
jas.	Komisijas	priekšsēdētājs,	pašvaldības	
vadītājs	Dagnis	 Straubergs	 ar	 projektiem	
iepazinās,	skatot	fotogrāfijas	un	uzklausot	
komisijas	locekļu	stāstījumu.
	 Šī	gada	konkursam	pieteikumu	iesnie-
dza	aktīvās	Korģenes	dejotājas,	kuras	vē-
lējās	iegādāties	audumus,	lai	pašūtu	tērpus	
dejotājām	 no	 deju	 grupas	K3.	 Savu	 pro-
jektu	 Ilze	 Baumane	 un	 Dace	 Klintsone	
prezentēja	Salacgrīvas	novada	domē.	Pēc	

tam	projektu	vērtēšanas	komisija	devās	uz	
Ainažiem,	lai	tiktos	ar	baznīcas	un	daudz-
dzīvokļu	māju	pārstāvjiem.	Labiekārtoša-
nas	biedrība	Kr. Barona 7-2 Ainaži	 vēlas	
labiekārtot	pagalma	vidi,	Baronieši	sakār-
tot	un	darīt	drošu	pagalmu,	biedrība	Zaļā 
māja	–	atjaunot	šķūnīti,	savukārt	baznīcas	
pārstāvji	–	atjaunot	ieejas	kāpnes	baznīcā.	
	 Salacgrīvā	projektu	konkursam	iesnieg-
ti	četri	projekti.	Biedrība	Šūna	vēlas	labie-
kārtot	un	izveidot	aktīvās	atpūtas	laukumu	
Pērnavas	 ielā	 19,	 biedrība	Viļņu iela 9	 –	
izveidot	daudzdzīvokļu	māju	Viļņu	ielā	9	
un	Pērnavas	14/16	pagalmā	atpūtas	zonu	–	 
koka	galdu	un	divus	solus,	kā	arī	uzstādīt	
grāmatu	 apmaiņas	 namiņu.	 Iedzīvotāju	
grupa	Savas mājas saimnieki	plāno	sakār-
tot	 pagraba	 fasādi,	 savukārt	 pirmsskolas	
izglītības	iestādes	Vilnītis	aktīvie	vecāki	–	
izveidot	āra	mūzikas	zonu	pie	bērnudārza.	
	 Rīgas	 ielas	2.a	un	4.	mājas	 iedzīvotāji	
Svētciemā	iecerējuši	labiekārtot	pagalmus	
un	uzlabot	vietu	atkritumu	konteineru	no-
vietošanai,	 kā	 arī	 iegādāties	 velosipēdu	
statīvus.	

	 Saviesīgā	biedrība	Svētupes Lauva	savā	
projektā	 Vides labiekārtošana «Dižlau-
vās» plāno	atjaunot	basketbola	spēlēšanai	
paredzēto	grīdiņu	un	labiekārtot	ugunsku-
ra	vietu	pie	Lauvu	tautas	nama.	
	 Liepupē	vērtēšanas	 komisija	 iepazinās	
ar	 diviem	 projektiem:	 iedzīvotāju	 grupas	
Liepupes ūdensrozes	ieceri	tīrīt	dīķa	gultni	
un	stādīt	ūdensrozes	Liepupes	ciema	cen-
trā	un	biedrības	Liepupe 26	plānu	bruģēt	
un	 labiekārtot	 celiņu	 pie	 daudzdzīvokļu	
mājas.	
	 Ņemot	 vērā	 projektu	 apskates	 vietās	
konstatēto	 un	 vērtēšanas	 komisijas	 lo-
cekļu	projektu	novērtējuma	punktu	kop-
summu,	2019.	gada	projektu	konkursa	Ie-
dzīvotāji veido savu vidi	nolēma	atbalstīt	
astoņus	projektus.	Daļai	nedaudz	samazi-
nātas	 projektu	 īstenošanai	 prasītās	 sum-
mas,	radot	iespēju	realizēt	vairāk	projek-
tu.	Konkursā	novada	dome	atbalstīja	šos	
projektus:	
l	 labiekārtošanas	 biedrībai	 Kr.Baro - 
na 7-2, Ainaži	piešķirts	500	eiro	pagalma	
vides	labiekārtošanai;	

l	 iedzīvotāju	 grupa	 Baronieši	 500	 eiro	
varēs	 ieguldīt	 pagalma	 sakārtošanā	 un	
drošības	pasākumos;	
l	 955	 eiro	 atvēlēti	 iedzīvotāju	 grupas	
projektam	Ar cieņu iesim baznīcā;	
l	 biedrībai	Šūna	piešķirts	1000	eiro	pro-
jektam	Pilsētas kaķis;	
l	 biedrība	Viļņu iela 9	 saņems	 295	 eiro	
rekreācijas	zonas	izveidei;	
l	 saviesīgā	 biedrība	 Svētupes Lauva	 vi-
des	labiekārtošanai	Dižlauvās	varēs	iegul-
dīt	domes	piešķirtos	850	eiro;	
l	 Svētciema	Rīgas	 ielas	2.a	un	4.	mājas	
iedzīvotāji	 500	 eiro	 saņems	 projektam	
Mūsu pagalmā ikvienai lietai sava vieta;	
l	 dzīvojamās	 mājas	 teritorijas	 labiekār-
tošanai	 400	 eiro	 atvēlēts	 biedrībai	 Liep - 
upe 26.
	 Projekta	īstenošanas	laiks	–	no	1.	jūnija	
līdz	15.	septembrim,	kad	vērtēšanas	komi-
sija	vēlreiz	dosies	pie	projektu	iesniedzē-
jiem	un	realizētājiem,	lai	skatītu	un	vērtētu	
padarīto.
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Suminām simtgades mazuļus
	 Pagājušās	 nedēļas	 nogalē	 Salacgrīvas	
novadā	notika	pašvaldībā	2018.	gadā	dzi-
mušo	mazuļu	 uzņemšana	 novadnieku	 sai-
mē.
	 Latvijas	 apaļās	 jubilejas	gadā	Salacgrī-
vas	novadnieku	skaitu	papildinājuši	50	bēr-
niņi	–	26	puikas	un	24	meitenes.	No	viņiem	
18	zēnu	un	16	meiteņu	dzīvo	Salacgrīvā	vai	
Salacgrīvas	 pagastā,	 seši	 puikas	 un	 četras	
meitenes	mīt	 Liepupes	 pagastā,	 bet	Aina-
žos	un	Ainažu	pagastā	–	divi	zēni	un	četras	
meitenes.
	 Tieši	Salacgrīvas	nodaļā	pērn	reģistrēts	
41	jaundzimušais.	Pēc	šiem	datiem	visvai-
rāk	māmiņām	dzimuši	pirmie	bērniņi	–	tādi	
bija	 15.	 Kā	 otrie	 bērni	 piedzimuši	 11,	 kā	
trešie	–	deviņi,	kā	ceturtie	–	seši.	Bet	mēs	
zinām,	ka	ir	arī	bērniem	svētītāka	ģimene,	
kurā	ienācis	gaidīts	sestais	bērniņš.	
	 Uzrunājot	svētku	dalībniekus,	Salacgrī-
vas	novada	dzimtsarakstu	nodaļas	vadītāja	
Līga	Zālīte	uzsvēra,	ka	katrs	cilvēks,	kurš	
ienāk	pasaulē,	ir	īpašs	un	ar	kaut	ko	atšķi-
rīgs	no	citiem.	– Ceru, ka mazie pasākuma 
dalībnieki neapvainosies, ja viņus uzrunāšu 
“Sveicināti, mazie “simtgadnieki”!. Šāda 
uzruna man šoreiz šķiet piemērota, jo te ir 
pulcējušies Latvijas simtgadē dzimušie bēr-
ni. Novēlu arī viņiem sagaidīt un nosvinēt 
savu dzīves simtgadi! –	viņa	sacīja.
	 Bieži	viens	no	pirmajiem	 jautājumiem,	
kad	piedzimis	bērns,	 ir	 	 “Kādu	vārdu	 ie-
likāt?”.	Ne	 jau	velti	 rodas	šāds	 jautājums.	
Ar	 vecāku	 dāvāto	 vārdu	mēs	 nodzīvojam	
visu	mūžu,	tā	ir	cilvēka	identitāte,	un	pastāv	
arī	viedoklis,	ka	vārds	ietekmē	arī	cilvēka	
raksturu.	 Mūsu	 vecāki	 saviem	 bērniem	
devuši	 skaistus	 vārdus.	 Vairākkārt	 izvē-
lēti	 vārdi	Emīlija,	Estere,	Anna	un	Laura.	
Tie	 doti	 gan	 kā	 viens	 vārds,	 gan	 kopā	 ar	
citu.	 Iecienīti	 puišu	 vārdi	mūsu	 novadā	 ir	
Markuss	 (3),	 Emīls	 (2),	Tomass	 (2).	 Pērn	
novadā	divi	vārdi	doti	pieciem	bērniem	–	
trim	meitenēm	un	diviem	zēniem.	Latvijā	
2018.	gada	populārākie	vārdi	bija	Sofija	un	
Roberts.	Viena	no	Sofijām	ir	mūsējā.	Mūsu	
novadā	dzīvojošo	2018.	gadā	dzimušo	mei-
teņu	vārdi:	Anna	(2),	Bekija	Stella,	Džine-

ta,	 Emīlija,	 Emīlija	 Estere,	 Estere,	 Frīda,	
Hanna,	Kaira,	Katrīna,	Laura,	Laura	Tija,	
Līga,	 Loreta,	 Marta,	 Paula,	 Sāra,	 Sofija,	
Ulla,	Una,	Vēsma,	Viktorija	un	Zelma.	No-
vada	puikām	pērn	doti	šādi	vārdi:	Aleksis,	
Ādams,	Dominiks,	Emīls	(2),	Fricis,	Harijs,	
Hugo,	Justs,	Kārlis,	Kristers,	Lūkass,	Mar-
ko,	Marks,	Markuss	(3),	Marsels,	Mateuss,	
Mārtiņš,	Reinis,	Rodrigo	Marats,	Teo,	To-
mass	(2),	Vilhelms	Bernards.	– Bez praktis-
kām vērtībām mēs bērniem dodam arī kaut 
ko vairāk. Ceru, ka jūsu bērni būs uzņēmuši 
Latvijas jubilejas gadā virmojošo enerģiju, 
lai	 tā	dod spēku turpmākajā dzīvē. To, cik 
ņipri ir simtgades bērniņi, varam redzēt jau 
šodien.	 Lai	 viņiem	 laba	 veselība,	mīļi	 un	
saprātīgi	 vecāki	 un	daudz	brāļu	 un	māsu! 
Lai jūsu bērni izaug par krietniem, darbī-
giem un laimīgiem cilvēkiem. Lai viņi zina, 
ko vēlas sasniegt, prot un spēj savas vēlmes 
īstenot. Izturieties atbildīgi pret saviem 
mazuļiem! Ļoti daudz kas ir atkarīgs no 
vecākiem, kā iesākas mazo cilvēku dzīves. 
Esiet viņiem blakus, cenšoties rādīt labāko, 
kas jūsos ir. Viņu ziņā būs, ko no tā paņemt. 
Bērnībā saņemtā mīlestība dos iespēju iz-
augt par labiem cilvēkiem. Ceru, ka mūsu 
dāvinātā	 latviešu	 tautas	 pasaku	 grāmata	
sagādās	 jums	 daudz	 jauku	 kopābūšanas 
mirkļu, būs labs palīgs bērnu lasītprasmes 
un tautas dzīvesgudrību apguvei, –	 sacīja	
dzimtsarakstu	nodaļas	vadītāja.
	 L.	 Zālītes	 uzruna	Ainažos,	 Liepupē	 un	
Salacgrīvā	 daudz	 neatšķīrās,	 bet	 pati	 ma-
zuļu	 šūpināšana	 gan.	 Salacgrīvā	 mazuļus	
šūpināja	 un	 spēka	 dziesmas	 dziedāja	 fol-
kloras	 kopa	 Cielava,	 muzikālu	 sveicienu	
bija	 sarūpējis	 Vitālijs	 Bogdanovičs,	 par	
spēka	maizi	un	avota	ūdeni	bija	parūpējies	
novada	 kultūras	 centrs.	 Ainažos	 kopā	 ar	
mazuļiem,	viņu	vecākiem	un	vecvecākiem	
bija	Ainažu	pārvaldes	vadītāja	Ilona	Jēkab-
sone.	Viņa	 klātesošos	 uzrunāja	 ar	 šādiem	
vārdiem:	– Skatos uz jums un redzu jūsu se-
jās mīlestību. Mūsu novads ir pateicīgs, ka 
jūsu dzimtas saknes ir šeit, pie jūras. Vēlu 
mīlestību, izturību, veselību, lai jūsu sapņi 
piepildās un mazuļi aug lieli, stipri un mīl 

savu dzimto pilsētu un novadu.	 Sirsnīga	
un	mīļa	 bija	mazo	 dziedātāju	 un	 dejotāju	
priekšnesums,	 kurā	 izskanēja	 vārdi	Mana 
sapņu pilsēta Ainaži, mana dzimtā pilsēta 
Ainaži.	Savukārt	Liepupē	pagasta	pārvaldes	
vadītāja	 Ilze	Ozoliņa,	sveicot	mazos	simt-
gadniekus	 un	 viņu	 tuvākos,	 apliecināja,	
ka	nav	 lielākas	 laimes	kā	ģimenē	sagaidīt	
bērniņu:	 – Novēlu katram izaudzināt dzī-

vesgudru mazuli, lai ir atspaids  un atbalsts 
vecumdienās.	Svētku	sveicienus	mazajiem	
novadniekiem	 bija	 sagatavojuši	 Liepupes	
pamatskolas	mazie	dziedātāji.	
	 Novēlam	 Latvijas	 simtgadē	 dzimuša-
jiem	mazuļiem	veselību,	mīlestību	un	sirds-
gudrus	vecākus!

Ilga Tiesnese
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Informācija vēlētājiem
	 25.	 maijā	 Latvija	 norisināsies	 Eiropas	
Parlamenta	(EP)	vēlēšanas.	Atbilstoši	Vē-
lētāju	 reģistra	 likumam	vēlētāju	 uzskaitei	
šajās	 vēlēšanās	 izmanto	 vēlētāju	 reģistru	
un	 iepriekš	 izveidotus	 iecirkņu	 vēlētā-
ju	 sarakstus.	 Vēlētājiem	 vēlēšanu	 dienā,	 
25.	maijā,	 jābalso	 iecirknī,	 kura	 sarakstā	
viņi	iekļauti.
	 Vēlētāju	 reģistra	 likums	 paredz,	 ka	
Pilsonības	 un	 migrācijas	 lietu	 pārvalde	
(PLMP)	ne	vēlāk	kā	70	dienu	pirms	vē-
lēšanām	 nosūta	 vēlētājam	 pa	 pastu	 uz	
dzīvesvietas	adresi	Latvijā	informāciju	par	
to,	kura	iecirkņa	sarakstā	vēlētājs	iekļauts.
	 Tomēr	 Centrālās	 vēlēšanu	 komisijas	
rīcībā	ir	informācija,	ka	ievērojams	skaits	
vēlētāju	šīs	vēstules	varētu	nebūt	saņēmu-
ši,	jo	pārvaldes	valsts	iepirkumā	izraudzī-
tais	pasta	pakalpojumu	sniedzējs	SIA	Rel-
ler	 nav	 spējis	 pienācīgā	 kvalitātē	 izpildīt	
sev	uzticētos	pienākumus.
	 Izvērtējot	 radušos	 situāciju	 un	 ņemot	
vērā	to,	ka	dalībai	EP	vēlēšanās	informā-
cija	par	vēlēšanu	iecirkni,	kurā	jābalso,	ir	
ļoti	nozīmīga,	Centrālā	vēlēšanu	komisija	
sagatavojusi	 informatīvo	 plakātu,	 kā	 no-
skaidrot	savu	vēlēšanu	iecirkni,	ja	pārval-

des	sūtītā	informācija	nav	tikusi	saņemta.
	 EP	 vēlēšanu	 iecirkni	 iespējams	 no-
skaidrot	tiešsaistē	pārvaldes	epakalpoju-
mā	Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana,	
pakalpojums	pieejams	www.pmlp.gov.lv  
sadaļā	 Pakalpojumi/E-pakalpojumi/Vēlē-
šanas	 vai	 pa	 Centrālās	 vēlēšanu	 komi-
sijas	 uzziņu	 tālruni	 67049999,	 kas	 24.	 un	 
25.	maijā	strādās	no	plkst.	7.00	līdz	24.00.
	 Tāpat	EP	vēlēšanu	iepriekšējās	balsoša-
nas	dienās	pirmo	reizi	tiks	īstenota	iespēja	
vēlētājiem	 balsot	 citā	 vēlēšanu	 iecirknī,	
ja	 starp	vēlētāja	 iecirkni	un	 iecirkni,	kurā	
vēlētājs	 balsos,	 būs	 iespējams	 nodrošināt	
tiešsaistes	datu	apmaiņu.	Šo	papildu	balso-
šanas	iespēju	var	izmantot	tie	vēlētāji,	kuri	
kādu	 iemeslu	 dēļ	 nevarēs	 nobalsot	 savā	
vēlēšanu	 iecirknī.	 Balsojot	 citā	 iecirknī,	
vēlētājam	 jāieplāno	 ilgāks	 laiks,	 kas	 tur	
būs	jāpavada,	jo	konkrētā	iecirkņa	komisija	
sazināsies	 ar	 iecirkni,	 kura	 sarakstā	 vēlē-
tājs	iekļauts,	un	veiks	iecirkņa	maiņu,	lai	
nodrošinātu,	ka	katram	vēlētājam	ir	 tikai	
viena	balss.

Kristīne Bērziņa, 
Centrālās vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētāja

EIROPAS PARLAMENTA
vēlēšanas

2019. gada 25. maijā 
Vēlēšanu iecirkņi, kas darbojas Salacgrīvas novada teritorijā:
n 605. iecirknis Ainažu kultūras namā, Valdemāra ielā 50, Ainažos, tālr. 26577114,
n 607. iecirknis Salacgrīvas kultūras centrā, Ostas ielā 3, Salacgrīvā, tālr. 26622580,
n 608. iecirknis Korģenes pamatskolā, Zītaru ielā 2, Korģenē, Salacgrīvas pagastā, 
     tālr. 26253559,
n 615. iecirknis Liepupes vidusskolā, Veiksmēs, Liepupes pagastā, tālr. 28769682.

Vēlēšanu iecirkņa komisiju darba laiki:
piektdien, 24. maijā, no plkst. 10 līdz 16 iepriekšējā balsošana,
sestdien, 25. maijā, no plkst. 7 līdz 20 – vēlēšanas.

Vēlēšanu iecirkņu darbība:
1. Vēlēšanu iecirkņos:
1.1. vēlētājiem pieejamas priekšvēlēšanu programmas, vēlēšanām reģistrēto 
  kandidātu saraksti un ziņas par deputātu kandidātiem;
1.2. pieņems rakstveida iesniegumus no vēlētājiem vai viņu pilnvarotajām personām, 
  kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu iecirknī;
2. iecirkņos būs iespēja nobalsot iepriekš. Izmantot iespēju balsot iepriekš var jebkurš 
 vēlētājs, kurš nevarēs ierasties vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā. 24. maijā 
 iespējams nobalsot jebkurā vēlēšanu iecirknī
3. Vēlēšanu dienā, 25. maijā, iespējams nobalsot tikai iecirknī, 
 kura sarakstā vēlētājs iekļauts.
l Balsot jādodas uz vēlēšanu iecirkni, kura vēlētāju sarakstā esat reģistrēts! Citā iecir-
knī balsot nav iespējams. Savu iecirkni vēlētāji var noskaidrot paziņojumā par pašval-
dību vēlēšanām, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojuma vietnē vai pa 
CVK uzziņu tālruni 67049999.
l Balsošanas dokuments ir pase vai personas apliecība. Dodoties vēlēt, ieteicams 
ņemt līdzi arī paziņojumu par vēlēšanām. Tomēr paziņojums nav balsošanas doku-
ments, tam ir tikai informatīva nozīme. Ja paziņojumu neesat saņēmis vai tas nozau-
dēts, tiesības vēlēt saglabājas. 

Salacgrīvas novada vēlēšanu komisija

Iedzīvotāji aicināti parakstīties par 
vēlētāju iniciatīvām

	 Vienlaikus	 ar	 Eiropa	 Parlamenta	 vē-
lēšanām	 Centrālās	 vēlēšanu	 komisijas	
(CVK)	pārraudzībā	notiek	Satversmē	pa-
redzēta	likumdošanas	procedūra	–	vēlētā-
ju	rosinātu	divu	likumprojektu	parakstīša-
na	iesniegšanai	Saeimā:
1)	vienīgo	mājokli	neaplikt	ar	nodokli,
2)	atcelt	2012.	gadā	ieviesto	apgrūtināju-
mu	vēlētājiem	rosināt	un	lemt	likumus.
	 Vairāk	informācijas	–	CVK	mājaslapā.
	 Parakstu	 vietas	 pašvaldībās	 un	
darba	 laiki	 publicēti	 CVK	 mājaslapā	 
www.cvk.lv/pv/apliecinataji.
 Parakstīšana	 elektroniski	 – valsts	
portālā	www.latvija.lv/pv.

 Satversmes	90.	pants	nosaka	izpild-
varas	pienākumu	informēt,	kad	un	kur	
notiek	CVK	reģistrētās	procedūras.
	 Satversmes	 procedūru	 apraksts	 –	 
www.cvk.lv/lv/iniciativas/parakstu-vak-
sanas.
	 Parakstu	 vākšana	 ir	 viena	 no	 iespē-
jām,	 kā	 vēlētāji	 Latvijā	 var	 piedalīties	
lēmumu	 pieņemšanas	 procesā.	 Parakstu	
vākšana	tiek	rīkota	trijos	gadījumos	–	li-
kumprojekta	 vai	 Satversmes	 grozījumu	
projekta	 ierosināšanai,	 tautas	 nobalsoša-
nas	ierosināšanai	par	apturētu	likumu,	kā	
arī	 tautas	nobalsošanas	 ierosināšanai	par	
Saeimas	atsaukšanu.

Baznīcu nakts aicina
	 Latvijas	kristīgās	draudzes	uz	Baznīcu	
nakti	 šogad	 ielūdz	7.	 jūnijā.	 Iepazīties	 ar	
notikuma	karti	 un	 pasākumu	programmu	
iespējams www.baznicunakts.lv.	 Tradici
onāli	notikuma	programma	ietver	garīgās	
mūzikas	koncertus,	norises	bērniem,	 lūg-
šanas,	kā	arī	kopīgas	sarunas	pie	draudzes	
sarūpēta	 cienasta.	 Pulksten	 21	 visās	 baz-
nīcās	ļaudis	aicināti	vienoties	kopīgā	Tēv-
reizes	lūgšanā.
	 Šis	kristīgās	kultūras	notikums	Latvijā	
norisināsies	 jau	 sesto	 reizi.	Baznīcu	nak-
ti	 kopīgi	 rīko	 Latvijas	 kristīgo	 konfesiju	
draudzes.	 Ikviens	 ir	 aicināts	 atklāt	 noti-
kuma	 īpašo	 skaistumu	 un	 nozīmi.	 Tā	 ir	
satikšanās	ar	skaistumu	baznīcas	kultūras,	
mākslas	 un	 garīgo	 vērtību	 mantojumā.	
Vārdi	no	Jāņa	evaņģēlija	Gaisma ir nākusi 
pasaulē ir	Baznīcu	nakts	moto	un	notiku-
ma	īpašās	pievilcības	avots.	Baznīcu	nakts	
aicina	šo	Gaismu	piedzīvot	–	sastapties	ar	
Dieva	skaistumu	Latvijas	baznīcās,	cilvē-
kos	un	katram	savā	dvēselē.
	 Šogad	Baznīcu	nakts	vienojošā	tēma	ir	
draudzība.	Tas	ir	aicinājums	gan	personī-
gi,	gan	kā	kopienai	pārdomāt	un	pieredzēt,	
cik	svarīgi	ir	ar	tuvāko	dalīties	tajā,	kas	tev	
ir	vērtīgs.	Līdzās	draudzības	tēmai	Baznī-
cu	nakts	veidotāji	2019.	gadā	aicina	Lat-
vijas	draudzes	apzināt	ar	draudzes	vēsturi	
saistītos	Latvijas	Brīvības	cīņu	notikumus	
un	 cilvēkus,	 kuri	 gan	pirms	100	gadiem,	
gan	vēlākos	laikos	piepildīja	Jēzus	sacīto:	
–	 Nevienam nav lielākas mīlestības par 

to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem 
draugiem	(Jāņa	15:13).
	 Arī	 Lielsalacas	 evaņģēliski	 luteriskā	
baznīca	gaidīs	apmeklētājus	7.	jūnijā.

Jurģis Klotiņš, 
kultūras notikuma «Baznīcu nakts» 

komandas pārstāvis, 
e-pasts: baznicu.nakts@gmail.com

Par Baznīcu nakti
	 Baznīcu	 nakts	
Latvijā	 notiek	 kopš	
2014.	gada.	Šī	 ideja	
līdz	 Latvijai	 atceļo-
ja	 no	Austrijas,	 kur	
pirms	 vairāk	 nekā	 
10	 gadiem	 norisi-
nājās	 pirmais	 šāds	
kristīgās	 baznīcas	
konfesiju	 un	 drau-
džu	 kopīgs	 eku-
menisks	notikums.	Drīz	pēc	tam	tāds	bija	
arī	Čehijā	un	Slovākijā.	Kopš	2012.	gada	
Baznīcu	nakts	notiek	arī	Tartu,	Igaunijā.	
Pasākuma	ieceri	atbalsta	Latvijas	lielāko	
kristīgo	 konfesiju	 vadītāji.	 Latvijā	Baz-
nīcu	 nakti	 organizē	 starpkonfesi	onā	la	
domubiedru	 grupanodibinājums	Baznī-
cu Nakts fonds.	Pateicamies	un	aicinām	
ziedot	 turpmākajam	 darbam	 (Baznīcu	
Nakts	fonds,	reģ.	Nr.	40008214405,	kon-
ta	nr.	LV14HABA0551037490653.)

“Baznīcu nakts” LOGO
Izmantotie fonti - Myriad Pro Regular un Myriad Pro Bold 

Apskauj skolu! – Baltijas 
cilvēku ķēde klimatam

	 Piektdien,	 12.	 aprīlī,	 Latvijas	Ekosko-
las	aktīvi	piedalījās	klimata	akcijā	Baltijas 
cilvēku ķēde klimatam.	Šis	pasākums	bija	
īpaša	klimata	pārmaiņu	problēmai	veltīta	
Baltijas	 valstu	 iniciatīva,	 pieminot	 val-
stu	 solidaritāti	 akcijā	Baltijas ceļš	 pirms	 
30	gadiem.
	 Vairāku	 skolu	 komandas	 pievienojās	
kopējai	 akcijai	 Rīgā.	 Skolas	 pauda	 savu	
viedokli	ar	 tematiskiem	plakātiem	un	uz-
saukumiem,	kā	arī	aktīvi	iesaistījās	akcijas	
popularizēšanā	sociālajos	tīklos	un	pārru-
nāja	dažādus	ar	klimata	pārmaiņām	saistī-
tus	jautājumus	īpašās	nodarbībās.

	 Arī	Salacgrīvas	vidusskola	pauda	atbal-
stu	akcijai,	veidojot	savu	miniakciju.	Visi	
skolas	audzēkņi	un	 skolotāji	pēc	4.	 stun-
das	 pulcējās	 skolas	 pagalmā,	 lai	 sadotos	
rokās	un	izveidotu	cilvēku	ķēdi	ap	skolu,	
tādējādi	to	apskaujot.
	 Milzīgs	paldies	visiem,	kuri	 piedalījās	
šajā	akcijā!	Mēs	ļoti	priecājamies	par	jūsu	
aktivitāti.	Paldies	Patrīcijai	Altenburgai	un	
Ingaram	Ignatovam	par	fotogrāfijām.

Sendija Ivanova, Marta Antonova,
Salacgrīvas vidusskolas ekopadomes 

pārstāves

https://epak2.pmlp.gov.lv/vrepak/IecNoskaidrosana/Iec00
http://www.cvk.lv/pv/apliecinataji�
https://lists.mlgn2ca.com/track/click?u=46a428fa75c714ab98a8e9348c85179a&id=abb50984&e=917449b8
http://www.cvk.lv/lv/iniciativas/parakstu-vaksanas
http://www.cvk.lv/lv/iniciativas/parakstu-vaksanas
http://www.baznicunakts.lv
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	 4.	maijā,	Latvijas	Republikas	Neatkarības	
atjaunošanas	dienā,	Salacgrīvas	kultūras	cen-
trā	koris	Pernigele	svinēja	savu	115.	dzimša-
nas	dienu.	Savus	klausītājus,	 radus,	draugus	
un	 atbalstītājus	 viņi	 priecēja	 ar	 brīnišķīgu	
koncertu	Ar Dieviņu saule lēca.
	 Koncertu	 ieskandināja	kora	 jaunākā	dzie-
dātāja	Marta	Baķe,	 koristi	Katrīna	Borozdi-
na,	 Mārtiņš	 Baķis,	 Katrīna	 Paula	 Felsberga	
un	 diriģente	Arta	 Zunde.	 Svētku	 pasākumu	
vadīja	Nacionālā	 teātra	aktrise,	 etnomūzikas	
izpildītāja	Zane	Jančenvska,	kura	pēc	koncer-
ta	atklāšanas	dziesmas	Ar Dieviņu saule lēca 
sacīja:	– Latvijā nav daudz koru, kas būtu sa-
snieguši tādu pilnbriedu. Īpašs prieks, ka ko-
ris savu jubileju svin tieši šodien, mūsu valstij 
tik nozīmīgā dienā.
	 Dziļš,	emocionāls,	izteiksmīgs,	daiļrunīgs,	
nedaudz	mistisks	un	dramatisks	bija	Pernige-
les	jubilejas	koncerts,	ko	brīnišķīgi	papildinā-
ja	jaunās	vijolnieces	Mares	Malvīnes	Īstenās	
vijoles	 solo	 un	 Katrīnas	 Paulas	 Felsbergas	
dziedājums,	 Z.	 Jančevskas	 kokles	 spēle	 un	
tautasdziesmu	 izpildījums	 un	 jauniešu	 deju	
kolektīva	Randa,	mazo	 salacgrīviešu	 un	Lī-
gas	Zundes	un	Kristapa	Zaķīša	dejas.
	 Kori	 jubilejā	 sveica	 Salacgrīvas	 novada	
domes	 priekšsēdētājs	 Dagnis	 Straubergs.	
Viņš	uzsvēra,	cik	svarīga	ir	savas	zemes,	Lat-
vijas	 mīlestība,	 	 visu	 vārdā	 pateicās	 korim	
Pernigele,	 kas	 tik	 daudzus	 gadus	 apliecina	
Latvijas	 mīlestību	 un	 dalās	 tajā	 ar	 citiem.	
Īpašs	paldies	tika	diriģentei	un	kora	vadītājai	
A.	 Zundei.	Apsveikumu	 korim	 jubilejā	 bija	
atsūtījusi	mūsu	valsts	eksprezidente	Vaira	Vī-
ķeFreiberga,	kura	bija	aicināta	uz	koncertu,	
bet	diemžēl	svētkos	nepiedalījās.	
	 Koncerta	 izskaņā	 kora	 paldies	 vārdus	 sa-
ņēma	visi,	kuri	palīdzēja	sagatavot	un	īstenot	
šo	svētku	koncertu:	L.	Zunde	un	K.	Zaķītis,	
Roberts	Ķūrens	un	viņa	komanda,	M.	M.	Īste-
nā,	Solveiga	Boka,	Anita	Gīze,	K.	Borozdina,	
K.	 P.	 Felsberga,	 Jeļena	 Budajenko,	 Agnese	
Lutse,	 Pārsla	 Dzērve,	 D.	 Straubergs,	 Guna	
Rukšāne	 un	 koncerta	 vadītāja,	 brīnišķīgā	
aktrise,	 etnomūzikas	 studente	 Z.	 Jančevska,	
kura	nupat	saņēmusi	Triju	Zvaigžņu	ordeni.
	 Koncerts	 izskanēja	 ar	dziesmu	Saule bri-
da rudzu lauku	un	skatītāju	sirsnīgiem	aplau-
siem.	
	 Daudz	 laimes,	 izturības,	 veselības	 un	
mīlestības	 korim	 Pernigele	 un	 diriģentei	 
A.	Zundei	115.	dzimšanas	dienā	un	arī	turp-
māk!

Ilga Tiesnese

Korim Pernigele – 115

Koris Pernigele un diriģente Arta Zunde jubilejas pasākumā

Salacgrīvas kultūras namā koncerts izskanēja emocionāli spēcīgi

Jubileja tika svinēta gana atraktīvi

Galvenais svinībās bija dziesma, deja, gaisma un mīlestība

Enkuram tuvojas 50!
	 Tuvojas	 Salacgrīvas	 kultūras	 centra	
orķestra	Enkurs	 50	 gadu	 jubilejas	 pasā-
kums.	Tas	 plānots	 19.	 oktobrī.	Diriģenti	
Vitālijs	Bogdanovičs	un	Klāvs	Borozdins	
jau	 izvēlas	 skaņdarbus	gan	no	aizgājušo	
gadu	 gaitā	 spēlētā	 repertuāra,	 gan	mek-
lē	 jaunas	muzikālās	pērles,	ar	ko	priecēt	
klausītājus,	bet	orķestra	dalībnieki	pacie-
tīgi	uzlabo	savu	varēšanu	orķestra	mēģi-
nājumos.	Orķestri	gaida	saspringts	laiks.	
Jāmuzicē	Reņģēdāju	 festivālā,	 kā	 arī	 jā-
kuplina	 citi	 pilsētā	 notiekošie	 pasākumi	
un	jāgatavojas	jaunajai	koncertsezonai.	
 – Pūtēju orķestra kustība Salacgrīvā ir 

dzīva,	pēdējos	trīs	gados	tā ieguvusi jau-
nu elpu. Varam lepoties, ka pilsētā, kurā 
iedzīvotāju skaits nesasniedz trīs tūksto-
šus un novadā nav ne desmit	 tūkstošu, 
mums ir savs pūtēju orķestris, kas Latvi-
jas orķestru konkursā ar savu varēšanu 
aizsteidzas priekšā daudz lielāku pilsētu 
orķestriem, kuru iedzīvotāju skaits dotu 
daudz lielākas iespējas izvēlēties	 mūzi-
ķus, –	 saka	 orķestra	 vadītājs	 V.	 Bogda-
novičs.	Šis	komentārs	 ir	 tiešām	vietā,	 jo	
orķestris	 katru	 gadu	 piedalās	 pūtēju	 or-
ķestru	konkursā.	Šogad	X	Latvijas	pūtēju	
orķestru	 konkurss	 notika	 jau	 30.	 martā	

Siguldas	kultūras	 centrā	Devons.	Orķes-
tris	 III	 grupā	 ieguva	 2.	 vietu,	 apsteidzot	
labi	zināmus	un	pieredzējušus	orķestrus.	
Savu	varēšanu	tas	ir	pierādījis,	taču	tagad	
laiks	 pilnveidot	 orķestri	 un	 tiekties	 pēc	
jauniem	 izaicinājumiem.	 Daudz	 prātot	
par	konkursa	sasniegumiem	nav	laika.
	 Pirmo	 sezonu	 orķestra	 vadītāja	
V.	 Bogdanovičam	 labā	 roka	 un	 orķes-
trantu	prasīgs	pedagogs	ir	diriģents	Klāvs	
Borozdins.	Viņa	 redzējums	 ir	 skaidrs:	– 
Jāturpina uzlabot orķestra skanējums, 
intonācija, kopējā saspēle, spēja dzirdēt 
ne tikai savu instrumentu, bet orķestri ko-

pumā. Muzicēt! Tie	ir	mērķi,	par	kuriem	
abi	orķestra	vadītāji	ir	vienojušies,	kā	arī	
to	 nenogurstoši	 prasa	 un	 turpinās	 prasīt	
no	kolektīva.
	 Tuvākā	 iespēja	 orķestri	 dzirdēt	 ir	 va-
saras	 sezonas	 atklāšanā	 25.	 maijā	 Sa-
lacgrīvā,	bet	 lielākais	akcents	–	50	gadu	
jubileja	 19.	 oktobrī	 Salacgrīvas	 kultūras	
centrā.	Laipni	aicināti	visi	kādreiz	kolek-
tīvā	 spēlējušie	 dalībnieki!	 Laikus	 dariet	
zināmu	savu	vēlmi	piedalīties	šajā	pasā-
kumā.	Svētki	jārada	pašiem!

Ilze Eltamma
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Divpadsmitklasniekam Kristiānam Kacaram 
fizikas valsts olimpiādē – atzinība

	 Salacgrīvas	 vidusskolas	 12.	 klases	
skolnieks	 Kristiāns	 Kacars	 fizikas	 valsts	
69.	 olimpiādē	 sasniedza	 augstus	 rezultā 
tus	–	ieguva	atzinību.	Tas	ir	ievērības	cie-
nīgs	 notikums,	 jo	 tik	 sarežģītā	 mācību	
priekšmetā	nav	viegli	iegūt	augstu	novēr-
tējumu.	Lai	uzzinātu	vairāk,	kā	Kristiānam	
veicās	olimpiādē	un	kā	rast	interesi	par	fi-
zikas	zinātni,	aicināju	viņu	uz	sarunu.
	 Daudzi	 skolēni	 uzskata,	 ka	 fizika	 ir	
grūts	priekšmets,	tāpēc	neinteresants.	Vai-
cāju	Kristiānam,	kad	viņam	radās	interese	
par	šo	priekšmetu,	kā	ir	to	mācīties	padzi-
ļināti	un	kā	panākt,	lai	skolēni	to	mācītos	
ar	aizrautību.
	 Jau	pamatskolas	gados	Kristiānu	 iein-
teresēja	matemātika,	viņš	uz	šīm	stundām	
gājis	ar	prieku.	Sākot	mācīties	vidusskolā,	
sapratis,	 ka	 fizika	 ir	 tas	 mācību	 priekš-

mets,	 kas	 dod	 vairāk	 jēgas	matemātikai.	
Pats	 sācis	 meklēt	 informāciju	 internetā,	
lasījis	grāmatas.	Prasījis	padomus	 skolo-
tājai	Ritai	Ziemelei.	Viņa	bija	tā,	kura	pa-
līdzēja	saprast,	kā	darīt	pareizi,	palīdzēja	
atklāt	domāšanas	veidu,	kā	izdomāt	un	arī	
risināt	 uzdevumus,	 kā	 pareizi	 rīkoties	 ar	
iegūtajām	zināšanām.	Vienu	reizi	mēnesī	
Kristiāns	dodas	uz	Rīgu	mācīties	Latvijas	
Universitātes	 (LU)	 Fizikas	 un	 matemā-
tikas	 fakultātes	 Jauno	 fiziķu	 skolā.	 Tajā	
studenti	vada	nodarbības	par	 tēmām,	kas	
nav	 vidusskolas	 programmā,	 katra	 tiek	
pētīta	padziļināti,	bieži	uzstājas	arī	valstī	
atzīti	 pasniedzēji.	Kristiāns	 savu	 nākotni	
domā	saistīt	ar	fiziku,	studējot	LU	Fizikas	
fakultātē.	Kādu	specialitāti	izvēlēsies	pēc	
tās	beigšanas,	vēl	ir	pāragri	spriest,	jo,	vi-
ņaprāt,	fizika	dod	daudz	iespēju.	

	 Bet	kāpēc	tieši	fizika	viņu	ieinteresēja?	
Šī	 zinātne	 dod	 atbildes	 uz	 fundamentā-
liem	jautājumiem,	uz	ko	citām	atbilžu	nav.	
Tā	aptver	visu	–	no	paša	sīkākā	līdz	bez-
galībai.	 Fizika	 var	 atbildēt,	 no	 kā	 sastāv	
atoms,	tajā	pašā	laikā	arī	paskaidrot,	no	kā	
radās	kosmoss	un	kas	ir	melnais	caurums.	
Ir	tik	daudz	kvalitatīvu	populārzinātnisku	
lekciju,	daudz	grāmatu,	kas	stāsta	par	fizi-
kas	zinātni!
	 Kristiāns	 uzskata,	 ka	 skolā	matemāti-
kas	 un	 fizikas	 programma	 ir	 virspusēja.	
Nav	 prasību	 pēc	 dziļākas	 izpētes,	 tāpēc	
grūti	izprast	būtību.	Viņaprāt,	jaunā	izglī-
tības	 reforma	nāks	par	 labu	matemātikas	
un	 fizikas	 priekšmetiem,	 jo	 stundas	 būs	
veltītas	dziļākai	tēmas	izpratnei.	Taču,	lai	
skolēns	teiktu,	ka	fizika	ir	interesanta,	ne-
pieciešams	ieguldīt	darbu	arī	pašam,	tikai	

tad	varēs	saprast,	vai	fizika	ir	interesanta,	
tikai	 tad	varēs	šo	mācību	priekšmetu	ap-
gūt	ar	interesi.	
	 Olimpiāde	 Kristiānam	 bijusi	 vērtīga	
pieredze,	kad	jāparāda	savas	zināšanas	un	
jāprot	tās	izmantot	gandrīz	sešu	stundu	in-
tensīvā	darbā.	Citāda	pieredze	bija	arī	fizi-
kas	eksperimenti,	ikdienā	skolā	nav	iespē-
ju	 tos	veikt.	Olimpiādē	Kristiāna	zināša-
nas	tika	novērtētas	ļoti	augstu,	bet	citiem	
skolēniem	viņš	iesaka	uzdrīkstēties	darīt,	
meklēt,	 lasīt,	 skatīties,	pētīt,	 lai	 saprastu,	
ka	fizika	 ir	 ļoti	 interesanta	zinātne	un	ka	
šīs	 zināšanas	 nākotnei	 atver	 plaši	 daudz	
durvju.	Paldies	Kristiānam	par	sasniegto!	
Paldies	skolotājai	Ritai	Ziemelei!

Inta Balode, 
Salacgrīvas vidusskolas latviešu valodas 

skolotāja

Salacgrīvas vidusskolas audzēkņi  
kārtējo reizi viesojas Vācijā

	 Šajā	 pavasarī	 12	 Salacgrīvas	 vidus-
skolas	audzēkņi	Elizabete	Bērziņa,	Diāna	
Zmičerevska,	Ance	Kalniņa,	Patrīcija	Al-
tenburga,	 Līva	 Priekule,	 Justīne	 Liepiņa,	
Rolands	Zēģelis,	Niks	Jakovickis,	Rinalds	
Miksons,	 Rihards	 Bendrāts,	 Dāvis	 Klau-
cāns,	 Aleksis	 Goba	 kopā	 ar	 skolotājām	
Intu	Ciršu	un	Ivetu	Kupču	devās	ikgadējā	
vizītē	uz	Vāciju.
	 Jau	 par	 daudzu	 gadu	 tradīciju	 kļuvusi	
mūsu	skolas	ciemošanās	pavasarī	Vācijā,	
Handevitas	pilsētā,	ZigfrīdaLenca	 skolā,	
savukārt	mēs	šos	skolēnus	pie	sevis	aici-
nām	 ik	 rudeni.	 Mūsu	 pilsētu	 sadarbībai	
2021.	gadā	tiks	atzīmēta	30	gadu	jubileja.	
Šāds	skaitlis	liecina	par	stipru	draudzību,	
interesi	 vienam	 par	 otru	 un	 patiku	 būt	
kopā.	Mērķis	šādai	draudzībai	jeb	projek-
tam	ir	viens	–	abu	valstu	skolēni,	trenējot	
angļu	valodas	prasmes	ikdienas	situācijās,	
iepazīst	valstu	kultūru,	tradīcijas	un	ikdie-
nu	jeb	sadzīvi,	jo	skolēni	dzīvo	ģimenēs.
	 Tā	 kā	 izmantojām	 maija	 svētku	 die-
nas,	 lai	 pēc	 iespējas	 mazāk	 kavētu	 mā-
cības	 skolā,	 vācu	 draugi	 mums	 1.	 mai-
jā	 (arī	 viņiem	 ir	 svētki)	 bija	 sagādājuši	
neaizmir	stamu	piedzīvojumu	Hansa-Park 
atrakcijās.	 Latvijā	 tāda	 parka	 nav,	 tādēļ	
pusaudži	jo	īpaši	līksmoja	par	šādu	iespē-
ju.	 Kad	 vēl,	 ja	 ne	 šajā	 vecumā	 baudāms	 
100	m	brīvais kritiens,	 paceļoties	 120	m	
augstumā!	 Parkā	 ziedēja	 atraitnīšu	 jūra	
(no	vācu	valodas	šo	ziedu	nosaukums	tul-
kojas	kā	pamātītes),	bija	dažāda	veida	ka-
ruseļi,	4D	kino,	kovboju	sēta	ar	neīstiem	
zirgiem…	Un	diena	paskrēja	nemanot,	ne-
skatoties	uz	vēso	laiku.
	 Taču	 darbdiena	 2.	 maijā	 iesākās	 ļoti	
svarīgi	 –	 bijām	 uzaicināti	 uz	Handevitas	
pašvaldību,	kur	mūs	sagaidīja	birģermeis-
tars,	 skolas	direktors	un	citas	 amatperso-
nas.	Ar	 skolotājas	 Intas	 Ciršas	 palīdzību	
(birģermeistars	 vēl	 nerunā	 angliski)	 ie-
pazināmies	 ar	 svarīgāko	 par	 pilsētu,	 par	
reģionu,	kurā	 ciemojāmies.	Dienas	 turpi-
nājumā	 bija	mācības	 –	 citādākas,	 bet	 to-
mēr	 līdzīgas.	 Skolēni	 kopā	 ar	mājturības	
skolotāju	Haijo	 izgatavoja	 no	 plastmasas	
dažādus	 piekariņus	 –	 zīmēja,	 grieza,	 slī-
pēja,	vīlēja,	zāģēja.	Kopīgās	sarunās	laiks	
paskrēja	ātri.	Tikmēr	es,	Iveta	Kupča,	de-
vos	ciemos	pie	sākumskolēniem,	jo	esmu	
sākumskolas	 skolotāja.	 Tiku	 draudzīgi	
uzņemta	3.	klasē,	kurā	mācās	arī	bērni	no	
Anglijas,	Ukrainas	un	Horvātijas.	Iemācī-
ju	 skolēniem	 Labdien	 un	Uz redzēšanos 
(cik	 grūta	 bija	 šī	 frāze!).	 Noskaidrojām,	
cik	 tālu	 ir	 Latvija,	 ātrākie	 to	 sameklēja	
atlantā.	Nodarbības	(tika	prezentēti	grupu	
darbiņi	 par	 vali)	 izskaņā	 skolēni	 kopā	 ar	
skolotāju	nodziedāja	skaistu	dziesmiņu	ar	
kustībām.	Mēs	 sākumskolā	 strādājam	 lī-
dzīgi!

	 Piektdiena	 –	 aktīva	 diena	 –	 sports	 un	
patērētāju	zinības	 jeb	pie	mums	 tās	dēvē	
par	mājsaimniecību	un	ekonomiku.	Sports	
vienmēr	mūs	aizrauj.	Vācu	draugiem	gan	
aktuālāka	ir	rokasbumba	un	futbols,	mums	
patiktu	basketbols.	Patērētāju	zinībās	sko-
lēni	pētīja	saldināto	dzērienu	sastāvu	(ak-
tuāla	 tēma	 visā	 pasaulē!),	 gatavoja	 paši	
ledus	 tēju,	 rēķināja,	 cik	 cukurgraudu	 ir	
dzērienā	Coca-cola,	 testēja	dažādas	apel-
sīnu	sulas,	bet	mēs	–	skolotājas	–	trenējām	
vācu	valodas	 zināšanas,	 nosakot	 dažādus	
dārzeņus,	saliekot	tos	kopā	ar	attēliem,	at-
bildot	uz	jautājumiem	par	veselīgu	ēšanu.	
	 Pēc	nodarbībām	prezentējām	Salacgrī-
vu	un	 savu	 skolu	 vācu	 skolas	 8.	 klasēm,	
jo	 viņi	 ir	 nākamā	 gada	 viesi	 Salacgrīvā,	
bet	pirms	tam	šiem	skolēniem	jāiztur	kon-
kurss	–	jāraksta	radošais	darbs	un	jāsniedz	
intervija,	kāpēc	vēlas	piedalīties	projektā.	
Prieks	skatīties	un	klausīties	mūsu	skolē-
nos	–	atraisīts,	brīvs	stāstījums	labā	angļu	
valodā,	 pašu	 gatavota	 prezentācija,	 kurā	
iekļautas	fotogrāfijas	no	rudens,	kad	vācu	
bērni	bija	pie	mums.	Dažas	no	tām	raisīja	
lielu	jautrību.		Piektdienu	 noslēdzām	 ar	

braucienu	 uz	 Flensburgu,	 lai	 apmeklētu	
zinātnisko	 brīnumu	 centru	 Phanomenta.	
Neliels,	bet	interesants.
	 Sestdienā	 neviens	 nesnauda,	 neskato-
ties	uz	agrajiem	skolas	 rītiem,	 jo	stundas	
viņiem	 parasti	 sākas	 7.30.	 Vācu	 draugi	
mūs	izklaidēja	ar	ceļojumu	uz	renesanses	
laika	Gliksburgas	pili,	 kas	 atrodas	ūdenī.	
Šeit	piedzīvojām	visus	četrus	gadalaikus	–	
saule,	lietus,	vējš	un	slapjas	sniega	pārslas.	
Pēc	pils	apskates	skolēni	devās	pie	savām	
vācu	 ģimenēm.	 Svētdiena	 pagāja	 dažādi,	
kā	nu	katra	ģimene	bija	saplānojusi,	–	ce-
pot	picas,	spēlējot	Monopolu,	braucot	eks-
kursijās.
	 Tāds	 īsumā	 ir	 ieskats,	 kā	 gāja	 mūsu	
skolēniem.	 Bet	 mēs?	 Ko	 darījām	 mēs,	
skolotājas?	Te	 varētu	 turpināt	 iepriekšējā	
gada	raksta	otro	daļu	Princešu brīvdienas.	
Mums	tiešām	jāsaka	milzīgs	paldies	vācu	
kolēģiem,	 kuri	 mūs	 izklaidēja	 ik	 minūti.	
Kad	skolēni	no	skolas	devās	uz	mājām	–	
ap	 13.00,	 kas	 ir	 diezgan	 agri,	 salīdzinot	
ar	Salacgrīvas	vidusskolu	–,	mums	sākās	
aktīvākā	 dienas	 daļa.	 Tikām	 aizvizinātas	
uz	Šlesvigu,	kur	apskatījām	Gottorfas	pili,	

izgājām	cauri	gadsimtu	stiliem.	Nākama-
jā	vakarā	spēlējām	boulingu	kopā	ar	tiem	
skolotājiem,	 kuri	 ir	 bijuši	 Salacgrīvā,	 un	
tādu	 ir	 arvien	 vairāk.	 Svētdien	mūs	 savā	
paspārnē	 pārņēma	 latvieši,	 kuri	 dzīvo	
Handevitā	 un	 Flensburgas	 apkaimē.	 At-
kal	tikām	vizinātas,	šoreiz	uz	skaistu	jūras	
pilsētu	 Eckernferdi,	 kurā	 varējām	 baudīt	
tirgus	labumus,	zivju	maizītes	un	desertus.	
Paldies	vācu	kolēģiem	par	uzņemšanu	sa-
vās	mājās,	 iepazīstinot	mūs	 ar	 savām	ģi-
menēm!	
	 Un	tad	jau	bija	klāt	atvadu	mirklis,	ko	
izstiepām	garu	 jo	garu,	 –	pastaigājām	pa	
Hamburgas	 ostu,	 iepazinām	Elbas	 filhar-
moniju	 un	 devāmies	 uz	 vecpilsētu.	 Taču	
visam	labajam	ir	savas	beigas,	un	vakara	
reiss	mūs	atvizināja	atpakaļ	uz	mājām.
	 Paldies	 Salacgrīvas	 pašvaldībai	 par	
šādu	 iespēju,	paldies	skolai	un	kolēģiem,	
paldies	 visjaukākajiem	 pusaudžiem	 un	
viņu	ģimenēm.	Viss	 labais	mēdzot	 atkār-
toties!	

Iveta Kupča, 
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja

Salacgrīvieši gatavi jauniem iespaidiem, emocijām un atkalredzēšanās priekam
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Bibliotēkas 
ekskursija

	 3.	 maijā	 Salacgrīvas	 vidusskolas	 au-
dzēkņi	devās	ekskursijā	uz	Rīgas	Latviešu	
biedrības	 (RLB)	 namu	 un	 Latvijas	 Naci
onālo	operas	un	baleta	 teātri.	Lai	 ekskur-
sijā	 tiktu,	 bija	 jāpiedalās	Salacgrīvas	bib-
liotēkas	rīkotā	konkursā,	kurā	bija	jāizlasa	
ar	jūras	tēmu	saistīta	grāmata	un	jāuzraksta	
atsauksme	 par	 to.	 Lielākoties	 konkursā	
piedalījās	10.	un	11.	klašu	skolēni.
	 Ekskursija	 paplašināja	 mūsu	 redzeslo-
ku	 un	 deva	 skaidrāku	 izpratni	 par	 operas	
mākslu.	Latviešu	 biedrības	 nams	priecēja	
ar	skaistām	lustrām,	sienu	un	griestu	orna-
mentiem,	kamīniem,	gleznām	un	dažādām	
zālēm.	 Skolēniem	patika	 kamīnzāle,	 kurā	
varēja	aplūkot	kamīnu	ar	koka	apdari,	bet	
īpaši	grezna	bija	Līgo	zāle.	Mums	tika	tas	
gods	iekļūt	prezidenta	jeb	zelta	salonā.	In-
teresanti	bija	uzzināt,	ka	šī	nav	pirmā	RLB	
ēka,	 jo	 iepriekšējā	 koka	 celtne	 nodegusi	
pēc	 kādiem	 svētkiem.	 Ekskursijas	 laikā	
mums	bija	iespēja	tikties	ar	slaveno	latvie-
šu	režisoru	un	biedrības	priekšsēdētāju	Jāni	
Streiču.	Viņš	skolēnus	ieveda	savā	kabine-
tā	un	arī	pastāstīja	pāris	interesantu	stāstu,	
tāpat	nofotografējās	kopā	ar	skolēniem	pie	
biedrības	 karoga.	 Starp	 citu,	 ekskursijas	
laikā	 uzzinājām,	 ka	 uz	 šī	 kultūrvēstures	
pieminekļa	 jumta	 nesen	 atradās	 trīs	 bišu	

stropi,	no	kuriem	ievāca	medu.	Tas	izcīnīja	
otro	 vietu	 kā	 garšīgākais	Latvijas	medus,	
pierādot,	 ka	 arī	Rīgā	 var	 iegūt	medu	 bez	
toksiskām	vielām.	
	 Pēc	RLB	 nama	 apskates	 un	 pēc	 brīvā	
laika	izbaudīšanas	devāmies	skatīties	ope-
ras	 Dons Paskvāle	 izrādi.	 Daudziem	 šī	
bija	pirmā	reize	operā,	tāpēc	valdīja	dažā-
das	 emocijas.	Kā	 jau	daudzas	operas,	 arī	

šī	bija	 itāļu	valodā,	bet	mums	bija	 iespē-
jams	 izlasīt	 tulkojumu	 uz	 neliela	 ekrāna	
virs	skatuves.	Dažiem	opera	ļoti	patika,	un	
viņi	gribētu	vēl	kādu	reizi	turp	aizbraukt,	
citi	sajūsmā	nebija,	 tomēr	mūs	visus	vie-
noja	apbrīna	par	mākslinieku	spēju	izdzie-
dāt	 visas	 augstās	 notis	 un,	mūsuprāt,	 pat	
neizrunājamos	vārdus,	kā	arī	par	skatuves	
specefektiem.	

	 Liels	 paldies	 pilsētas	 bibliotēkai,	 kas	
organizēja	šo	pasākumu!	Mēs	noteikti	bū-
sim	priecīgi	uzzināt	par	citiem	bibliotēkas	
rīkotajiem	 pasākumiem.	 Paldies	 Latvijas	
Nacionālās	 Operas	 ģildei,	 kas	 atbalstīja	
mūsu	braucienu	finansiāli!

Marta Antonova,
Salacgrīvas vidusskolas 11. klases 

audzēkne

Salacgrīviešiem 
ekskursijas 
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režisoru un RLB 
priekšsēdētāju 

Jāni Streiču

atklāt	dabu	kā	labāko	mācību	klasi	un	do-
ties	ārā	Mammadaba meistarklasē,	lai	iz-
justu	zemi,	sauli	un	ūdeni	uz	savas	ādas,	jo	
tie	ik	dienu	veic	īstu	meistardarbu	–	rada	
arvien	plašāku	Latvijas	zaļo	sirdi	–	mežu!	
Mācību	 gada	 laikā	 skolotājiem	 kopā	 ar	
bērniem	 jāpaveic	 trīs	MEISTARDARBI:	
āra	 meistarstunda,	 koka	 meistarstiķis	 un	
meža	meistardiena.
	 Doties	mežā	skolēni	var	ikvienā	gadalai-
kā	–	galvenais	ir	piemērots	apģērbs,	kas	ļauj	
izbaudīt	arī	lietu	un	sniegu.	Laiks	lutina,	tā-
pēc	mēs,	 Salacgrīvas	 vidusskolas	 skolēnu	
grupa	 jeb	pārstāvji	no	katras	sākumskolas	
klases	un	ekopadomes,	devāmies	mežā.	

	 Doties	mežā	var	dažādi,	mēs	 to	šoreiz	
stādījām.	 Jau	 12	 gadu	 sadarbojamies	 ar	
Rietumvidzemes	 mežsaimniecības	 mež-
kopības	 vadītāja	 vietnieku	 Vili	 Pūteli.	
Kopā	ar	viņu	dodamies	stādīt	mežu	tepat	
netālu	 –	 Igaunijas	 pierobežā	 pie	Dižozo-
la.	 Parasti	 stādījām	 priedītes,	 izmantojot	
īpašu	ierīci	–	stobru.	Tas	skolēnus	ļoti	aiz-
rauj,	jo	instruments	tiem	ir	jaunums.	Taču	
šogad	 stādījām	 eglītes	 nedaudz	 sarežģī 
tāk	–	ar	lāpstu.	Viegli	nebija,	apstādāmais	
gabals	 pilns	 ar	 kritušiem	 kokiem,	 to	 za-
riem,	 bet	 mēs	 to	 pieveicām.	 Rezultātā	 –	
tagad	tur	augs	aptuveni	2000	jaunu	eglīšu.
	 Pēc	 kārtīga	 darba	 pienākas	 kārtīgas	

pusdienas.	Mežā	kurt	ugunskuru	 ir	bīsta-
mi,	tādēļ	ar	mežkopju	grupu	devāmies	pie	
īstā	Dižozola,	kur	ierīkota	skaista	atpūtas	
vieta,	 lai	varētu	kurt	ugunskuru,	cept	de-
siņas,	mieloties	ar	dārzeņiem	un	augļiem.	
Dabā	skolēniem	labāka	apetīte.
	 Paldies	 čaklajiem	 palīgiem!	 Paldies	
šoferim	 Imantam	 Dambim,	 kurš	 gaidot	
bija	sagatavojis	iesmiņus	desiņu	cepšanai,	
paldies	skolas	vadībai	par	atbalstu,	paldies	
klašu	 audzinātājiem	 un	 skolotājai	 Laurai	
Ilvesai	par	dalību	meža	stādīšanā!

Iveta Kupča, 
Salacgrīvas vidusskolas sākumskolas 
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E-asistents – neaizstājams palīgs e-pakalpojumu saņemšanā
	 Lai	 epakalpojumus	 portālā	 Latvija.lv 
varētu	saņemt	arī	tie	iedzīvotāji,	kuri	ne-
izmanto	eID	karti	ar	elektronisko	paraks-
tu	 vai	 internetbanku,	 ir	 izstrādāts	 īpašs	
risinājums	 –	 easistents	 jeb	 pilnvarotais	
epakalpojums.	Tā	mērķis	ir	radīt	vien-
līdzīgu	pieejamību	valsts	un	pašvaldību	
pakalpojumiem	visām	sociālajām	gru-
pām,	 dodot	 iespēju	 ikvienam	 saņemt	
pakalpojumus	elektroniski.	
	 Pilnvarotā	 epakalpojuma	 jeb	 easis-
tenta	darbības	principus	šā	gada	 februārī	
apstiprināja	 Ministru	 kabinets,	 pieņemot	
grozījumus	noteikumos,	kas	nosaka	valsts	
pārvaldes	 vienoto	 klientu	 apkalpošanu	
centru	(VPVKAC)	darbības	kārtību.
	 Easistents	 ir	 VPVKAC	 darbinieks,	

kuram	 klients	 savā	 vārdā	 uztic	 pieteikt	
vienu	 konkrētu	 Valsts	 sociālās	 apdroši-
nāšanas	 aģentūras	 (VSAA)	 pakalpoju-
mu.	Līdz	ar	 to	 tas	 ir	 lielisks	palīgs	 tiem	
iedzīvotājiem,	 kuriem	 nav	 pieejami	 jau	
minētie	 elektroniskās	 identifikācijas	 lī-
dzekļi,	 tāpēc	 nav	 iespējams	 izmantot	 e
pakalpojumus.
	 Viss,	 kas	 jādara,	 –	 jāņem	 savs	 per-
sonu	 apliecinošais	 dokuments	 (pase	 vai	
personas	 apliecība),	 jādodas	 uz	 tuvāko	
VPVKAC	un	jālūdz	klientu	apkalpošanas	
centra	darbinieka	palīdzība	nepieciešamās	
formalitātes	–	pilnvarojuma	–	nokārtoša-
nā.	Šis	pilnvarojums	būs	spēkā	tikai	kon-
krētā	 VSAA	 pakalpojuma	 saņemšanai.	
Pēc	pilnvarojuma	parakstīšanas		VPVKAC	

darbinieks	klienta	vārdā	pieteiks	nepiecie-
šamo	epakalpojumu	un	informēs	klientu	
par	pakalpojuma	plānoto	izpildes	laiku	un	
atbildes	saņemšanas	iespējām.
	 Vides	 aizsardzības	 un	 reģionālās	 at-
tīstības	ministrija	 (VARAM)	 norāda,	 ka	
easistenta	 nodrošināšana	 uzlabos	 epa-
kalpojumu	 pieejamību	 fiziskām	 perso-
nām,	jo	tie,	kuri	neizmanto	elektroniskās	
identifikācijas	 līdzekļus,	 nepaliks	 ārpus	
epakalpojumu	 saņēmēju	 loka.	 Vienlai-
kus	 pilnvarotā	 epakalpojuma	 funkcio-
nalitāte	 mazinās	 administratīvo	 slogu	
iestādēm,	 jo	 tiek	 paplašināts	 to	 cilvēku	
loks,	 kas	 pakalpojumus	 var	 pieteikt	 un	
saņemt	 elektroniski,	 nevis	 tikai	 klātienē	
vai	pa	pastu.

	 VPVKAC	darbiniekiem	pastāvīgi	 tiek	
nodrošinātas	mācības,	lai	darbinieki	spētu	
iedzīvotājiem	 nodrošināt	 valsts	 un	 paš-
valdību	pakalpojumus	arvien	kvalitatīvāk	
un	plašāk.	VPVKAC	darbinieki	 iesaistīti	
arī	VARAM	īstenotās	programmas	Mana 
Latvija. Dari digitāli	digitālo	aģentu	mā-
cībās,	 kuru	 laikā	 apgūst	 epakalpojumu,	
eparaksta	 un	 eadreses	 lietošanas	 nian-
ses,	kā	arī	jautājumus,	kas	saistīti	ar	drošu	
darbošanos	 internetā.	Visas	 šīs	 zināšanas	
digitālie	 aģenticentru	 darbinieki	 vēlāk	
izmanto	 savā	 ikdienas	 darbā.	 Informāci-
ju	par	programmu	un	sev	tuvāko	digitālo	
aģentu	meklē	vietnē	mana.latvija.lv.

Liene Strazdiņa

	 Projekts	 Mammadaba meistarklase 
mūsu	 skolā	 un	 pilsētā	 vairs	 nav	 nekāds	
jaunums,	bet	gadu	gadiem	atstrādāta	tradī-
cija.	AS	Latvijas Valsts meži sadarbībā	ar	
Valsts	izglītības	satura	centru	un	Starptau-
tisko	Vides	 izglītības	fondu	rosina	skolas	
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Mātes dienas koncerts 
Sprīdīšos

	 14.	 maijā	 veco	 ļaužu	 mītnē	
Sprīdīši	 bija	 ciemiņi	 –	 Salacg-
rīvas	 mūzikas	 skolas	 audzēkņi	
un	pedagogi	 .	Mazāki	un	 lielāki	
mākslinieki	iepriecināja	ar	burvī-
gu	 koncertu.	 Izbaudījām	 dažādu	
mūzikas	 instrumentu	–	 klavieru,	
ksilofona,	 akordeona,	 trombona,	
vijoles,	 trompetes,	 flautas	 (grūti	
pat	 tik	 daudz	 instrumentu	 atce-
rēties!)	 skanējumu.	 Klausoties	
koncertu,	 kājas	 pašas	 kustējās	
mūzikas	taktī.	14.	maijs	–	šis	da-
tums	ir	starp	Starptautisko	ģime-
ņu	dienu	un	Mātes	dienu.	Viena	
mūsu	 iemītniece	 teica,	 ka	 mēs	
taču	esam	kā	viena	liela	ģimene,	
tālab	koncerts	bija	veltīts	māmi-
ņām,	vecmāmiņām	un	visai	Sprī-
dīšu	 ģimenei.	 Savukārt	 mūzikas	

skolas	 direktore	 Katrīna	 Boroz-
dina	uzsvēra,	ka	viss	Salacgrīvas	
novads	 ir	kā	viena	 liela	ģimene,	
un	tad	jau	jo	īpašs	prieks	ir	radīt	
prieku	arī	citiem.
 Sprīdīšu	 iemītnieki	 un	 darbi-
nieki	vēlas	pateikt	jo	lielu	paldies	
par	 burvīgo	 koncertu	 Salacgrī-
vas	mūzikas	skolas	pedagogiem,	
skolēniem,	viņu	vecākiem	un	di-
rektorei	 K.	 Borozdinai,	 kura	 ar	
prieku	 atsaucās	 uz	mūsu	 uzaici-
nājumu.	
	 Paldies	 Līgai	 Borozdinai	 par	
grāmatām,	 pavārītei	 Inesei	 par	
gardajiem	pīrādziņiem	un	Sprīdī-
šu	kolektīvam!

Aiva Berdaškeviča, 
sociālā darbiniece

Lieldienas veco ļaužu mītnē Sprīdīši
	 Veco	ļaužu	mītnē	Sprīdīši	aprī-
ļa	sākumā	sākām	domāt	par	Liel-
dienām	un	telpu	rotāšanu.	Mums	
gluži	 kā	 parunā	 –	 kas	 lēni	 nāk,	
tas	 labi	 nāk.	 Kopīgi	 gatavojām	
dekorus	 no	 dažādiem	 materi 
āliem	 –	 tinām,	 līmējām,	 krāso-
jām	 un	 griezām.	 Kopīgi	 darbo-
joties	 un	 sarunājoties,	 laika	 rats	
atkal	tika	pagriezts	par	daudziem	
gadiem	 atpakaļ	 un	 tika	 stāstīts,	
ko	darīja	un	kā	bija	kādreiz...	Tie	
ir	 fantastiski	brīži,	 jo	es	 iegūstu	
informāciju	 ar	 pievienoto	 vēr
tību!
	 Pavasaris	ir	atmodas	laiks	gan	
dabā,	gan	mūsu	mājās.	Šogad	ap-
kārtnes	un	 telpu	 tīrīšanas	darbus	
veicām	pirms	Lieldienām.	Čakli	
strādāja	gan	kolektīvs,	gan	iemīt-
nieki.	 Dienu	 pirms	 Lieldienām	
notika	 tradicionālā	 olu	 krāsoša-

na,	 lai	 svētkos	 varam	 rīkot	 gan	
olu	 kaujas,	 gan	 olu	 ripināšanas	
sacensības.
	 Arī	 šogad	 Lieldienās	 mūsu	
telpas	atdzīvināja	folkloras	kopas	
Cielava	 dalībnieču	 un	 vadītāja	
Zentas	Mennikas	skanīgās	balsis	
un	 burvīgo	 instrumentu	 skaņas.	
Šogad	Sprīdīšos	 šis	 bija	pirmais	
koncerts,	 un	 esam	 priecīgi,	 ka	
tieši	 folkloras	 kopas	 dalībnieču	
dziedātās	stiprās	dziesmas	attīrīja	
un	iekustināja	telpas	pēc	ziemas.	
Iemītnieki,	 kuri	 zināja	 dziesmu	
tekstus,	 dziedāja	 līdzi.	 Redzēju,	
ka	 dziedātās	 dziesmas	 aizkusti-
nāja	 iemītnieku	 sirsniņas	 un	 da-
žiem	 acīs	 spīdēja	 spožas	 asaru	
pērles.	Z.	Mennika	iedeva	dzies-
mu	vārdus,	 lai	mācāmies	un	nā-
kamgad	varam	droši	visi	dziedāt	
līdzi.	Pēc	dziedāšanas	notika	olu	

ripināšanas	sacensības,	kas	sagā-
dāja	 lielu	 jautrību.	 Liels	 paldies	
Cielavai	par	kliņģeri	Sprīdīšu	ie-
mītniekiem	un,	protams,	burvīgo	
koncertu!
	 Gribu	pateikt	paldies	 savā	un	
Sprīdīšu	 kolektīva	 vārdā	 laba-
jiem	 ļaudīm:	l	 frizierītei	Andai,	
kura	 visus	 sapucēja	 pirms	 Liel-
dienām;	 l	 Nikolajam	 Koluški-
nam	par	 reņģēm;	l	makšķernie-
ku	 klubam	 Salackrasti	 par	 lasi;	 
l	Aldim	Kal	niņam	par	palīdzību	
talkas	dienā;	l	Edītei	Majorei	no	
z.s.	Vāverītes	par	ziedu	stādiem;	
l	 Uldim	 Šmitam	 par	 dāvināta-
jiem	kartupeļiem!
	 Paldies	 Sprīdīšu	 kolektīvam	
un	iemītniekiem	par	atsaucību!

Aiva Berdaškeviča, 
sociālā darbiniece

	 Nedēļas	 nogalē	 ar	 konkursu	 noslēdzās	
akustiskās	mūzikas	 festivāls	Sudraba kai-
ja,	kas	šopavasar	Salacgrīvas	novadā	noti-
ka	jau	astoto	reizi.	Konkursā	sevi	pieteica	
deviņi	 dalībnieki	 –	gan	grupas,	 gan	 solis-
ti,	kam	tāda	iespēja	bija	pirmo	reizi.	Katrs	
izpildīja	 2–3	kompozīcijas.	Skatītāji	 varē-
ja	 baudīt	 lielu	 dažādību.	 Piedalījās	 bardi,	
mācību	 iestāžu	 ansambļi	 un	dažādas	 citas	
apvienības.	Arī	žūrijas	locekļi	bija	izraudzī-
ti	tādi,	kuriem	katram	ir	sava	kompetence.	
Tie	bija	festivāla	patrons	mūziķis	un	kom-
ponists	 Valts	 Pūce,	 čellu	 trio	Da Gamba 
dalībnieks	Valters	Pūce,	aktrise	Raimonda	
Vazdika,	kā	arī	Salacgrīvas	novada	domes	
priekšsēdētājs	Dagnis	Straubergs,	kurš	 jo-
koja,	ka	viņa	uzdevums	esot	uzraudzīt,	lai	
tiktu	ievērota	sabiedriskā	kārtība.	
	 Māksliniekus	 žūrija	 vērtēja	 nopietni.	
Priekšnesumiem	 sekoja	 neliels	 komentārs	
par	to,	kas	izdevies,	ko	varētu	darīt	citādāk.	
Jāņem	vērā,	ka	lielākā	daļa	dalībnieku	pa-
rasti	nespēlē	akustiski	jeb,	kā	festivālā	saka,	
bez štepseļiem. Tas	ir	izaicinājums. Ne	vie-
nai	vien	apvienībai	grūtības	sagādāja	sita-
minstrumenti.	 –	Bungas bija par skaļu, – 
neslēpa	žūrijas	pārstāvji.	Vēl	pēc	konkursa	
dalībniekiem	bija	iespēja	ar	viņiem	aprunā-
ties.	Pieredzējušie	mūziķi	dažam	norādīja,	
tieši	kādā	virzienā,	viņuprāt,	vajadzētu	strā-
dāt.	Vienotais	vērtētāju	spriedums	bija,	ka	
konkursantiem	ir	 liels	potenciāls,	ko	vērts	
attīstīt.	 Starp	 tādiem	 izpildītājiem	 bija	 arī	
vienīgā	vietējā	dalībniece	Guna	GroteMa-
jore,	kura	muzicē	bardu	manierē.	Klāteso-
šos	sevišķi	uzrunāja	viņas	dziesmu	vārdi	–	 
ļoti	 dziļš,	 personīgs	 un	 patiess	 vēstījums.	
Guna	pastāstīja,	ka	iziet	plašākas	publikas	
priekšā	rosināja	 talantīgais	ģitārists	Reinis	
Jaunais,	no	kura	viņai	bija	iespēja	pamācī-
ties	instrumenta	spēli.	Konkursa	dienā	viņš	
bija	sastopams	Liepupē,	jo	uzstājās	skatītā-
jiem,	kamēr	žūrija	apspriedās.	Reinis	Gunu	
iedrošināja	tāpat	turpināt.	Šķita,	ka	mūziķei	
pietrūkst	vien	lielākas	pieredzes,	lai	tas,	ko	
viņa	 vēlas	 teikt,	 tiktu	 sadzirdēts	 un	 dau-
dziem	būtu	ļoti	interesants.
	 Žūrijas	 apspriede	 ieilga,	 jo	 diskusija	
par	to,	kam	piešķirt	godalgotās	vietas,	bija	
spraiga.	 Šoreiz	Grand Prix	 neviens	 nesa-
ņēma,	bet	1.,	2.	un	3.	prēmiju	gan.	3.	vie-
tā	ierindojās	sitaminstrumentu	grupa	Brāļi 
Grīnbergi,	 kuri,	 spriežot	 pēc	 aplausiem,	
bija	arī	publikas	mīluļi.	2.	vieta	tika	Jāzepa	
Mediņa	Rīgas	mūzikas	vidusskolas	ansam-
blim.	Bet	1.	vietu	ieņēma	trio	Vētras putni – 
cēsnieki	Emīlija	Kate	Tomsone	(vokāls	un	
ģitāra),	 Toms	 Veiss	 (perkusijas)	 un	 Pauls	
Ēriks	 Skujiņš	 (čells).	Viņi	 jau	 kādu	 laiku	
uzlūkojuši	konkursu	ar	domu,	ka	tā	formāts	
varētu	būt	viņiem	tuvs.	Šogad	nolēma	pie-
dalīties,	 un,	 redz,	 ieguvuši	 negaidīti	 labu	
rezultātu!	 Jaunieši	 vēl	 mācās	 vidusskolā,	
spēlē	nelielos	koncertos,	pasākumos,	uzstā-
jušies	arī	kāzās.	Protams,	 ir	doma	par	 lie-

Festivāla Sudraba kaija konkurss – 
dažāds un iedvesmojošs

lielāks	 gandarījums,	 ka	 viss	 izdevās	 tei-
cami.	Atradās	 arī	 palīgi	 –	 Solveiga	 Boka	
un	Sandra	Zaķe.	Rīkotāji	 pauda	 pateicību	
daudzajiem	atbalstītājiem,	katrs	no	kuriem	
deva,	 cik	 varēja,	 –	 cienastu	 dalībniekiem	
vai	nelielu	balvu.	Arī	tas	apliecina,	ka	cil-
vēki	novērtē	festivālu!
	 Nav	noslēpums,	ka	Sudraba kaija gadu	
gaitā	bijusi	dažāda.	Festivāla	pasākumi	no-

tikuši	vairākās	Liepupes	pagasta	un	Salac
grīvas	 novada	 vietās,	 arī	 koncertu	 dau-
dzums	un	biežums	bijis	mainīgs.	Taču	 ta-
gad	A.	Zunde	teic:	– Esam atgriezušies pie 
sākotnējā formāta – tas ir Liepupes tautas 
nama pasākums. «Sudraba kaija» galveno-
kārt veltīta vietējiem. 

Linda Tauriņa,
«Auseklis»

Par festivāla rīkošanas praktisko pusi šoreiz rūpējās Arta Zunde, par 
māksliniecisko – Sudraba kaijas patrons Valts Pūce

Guna Grote-Majore konkursā godam pārstāvēja Salacgrīvas novadu

Jaunieši no Rīgas Doma kora skolas 1. kursa džeza kombo vēl ne reizi nav apmeklējuši 
festivālu Positivus pat kā apmeklētāji, bet nākamgad turp dosies mākslinieku statusā. Kas 
zina, varbūt viņiem somā līdzi būs Brīvā viļņa konservi, ko pasniedza Salacgrīvas domes 
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs

lākām	 skatuvēm,	 savu	 ierakstu.	Konkursā	
gūtais	novērtējums	iedrošinās.	Emīlijai	Ka-
tei	galvenais	šķita,	ka	godalgu	saņēmējiem	
svarīgi	būtu	nenovērtēt	sevi	kā	izcilniekus,	
bet	turpināt	strādāt	un	attīstīties.	Pat	ja	vi-
ņiem	nebūtu	veicies	tik	labi,	arī	tad	dalību	
konkursā	 nenožēlotu,	 jo	 bija	 interesanti.	
Lielu	prieku	žūrija	sagādāja	arī	jauniešiem	
no	Rīgas	Doma	kora	skolas	–	1.	kursa	dže-
za	kombo.	Viņi	saņēma	īpašo	balvu	–	uz-
aicinājumu	 piedalīties	 festivālā	 Positivus. 
Ne	 šogad,	 jo	 programma	 jau	 ir	 izveidota,	
bet	nākamvasar.	Viņu	prieks	un	entuziasms	
bija	 acīmredzams.	 Pērn	 šādu	 iespēju	 pie-
šķīra	grupai	Alu cilvēki,	kas	jūlijā	kāps	uz	
festivāla	 Piena	 skatuves.	 Savukārt	 iespēja	
veikt	 profesi	onālu	 ierakstu	 kādai	 dejiskai	
dziesmai	 tika	 folkloras	 kopai	Dyrbyni	 no	
Daugavpils.	 Jāteic	 gan	 –	 viņi	 savā	 žanrā	
bija	vienīgie.	Vai	tiešām	par	ieraksta	iespē-
jām	negribēja	pacīnīties	arī	kāds	mūspuses	
kolektīvs?
	 Pirmo	 reizi	 festivāla	 rīkošanas melnais 
darbs	 nebija	 tā	 idejas	 autora	Andra	 Zun-
des	 atbildība.	 Viņš	 no	 tautas	 nama	 vadī-
tāja	 kļuvis	 par	 ikdienā	 ļoti	 aizņemtu	 Sa-
lacgrīvas	 novada	 domes	 izpilddirektoru.	
– Turēju roku uz pulsa, tomēr jutu zināmu 
sa traukumu par to, vai būs tā, kā es iedo-
mājos,	–	atzina	sarunbiedrs.	Taču	konkursa	
dienā	viņš	 juties	nedaudz	kā	piektais	 rite-
nis	 –	 neviens	 neko	 nelika	 darīt.	Viņš	 gan	
ar	 prieku	 atzina,	 ka	 tautas	 nama	 kultūras	
darba	vadītājai	Artai	Zundei	pasākums	nav	 
svešs	 –	 abus	 vieno	 ne	 tikai	 profesi	onāla	
sadarbība,	 bet	 arī	 ģimenes	 saites.	 Vēl	 jo	
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Skrējiena rezultāti:
Pirmsskolas	un	1.	klašu	grupa
1.	vieta	–	Salacgrīvas	vsk.	1.b	klase	(2:37,52)	
2.	vieta	–	Salacgrīvas	vsk.	1.a	klase	(2:39,04)	
3.	vieta	–	PII	Vilnītis	–	Taurenīši	(3:04,02)
4.	vieta	–	PII	Vilnītis	–	Vāverēni	(3:11,54)
2.–3.	klašu	grupa
1.	vieta	–	Salacgrīvas	vsk.	3.a	klase	(2:25,45)	
2.	vieta	–	Salacgrīvas	vsk.	3.b	klase	(2:27,38)	

3.	vieta	–	Salacgrīvas	vsk.	2.a	klase	(2:31,28)	
4.	vieta	–	Salacgrīvas	vsk.	2.b	klase	(2:31,78)
4.–5.	klašu	grupa
1.	vieta	–	Salacgrīvas	vsk.	4.a	klase	(2:10,67)	
2.	vieta	–	Salacgrīvas	vsk.	4.b	klase	(2:14,50)	
3.	vieta	–	Salacgrīvas	vsk.	5.a	klase	(2:15,70)	
4.	vieta	–	Salacgrīvas	vsk.	5.b	klase	(2:19,26)
5.vieta	–	Salacgrīvas	vsk.	4.c	klase	(2:22,13)
6.–7.	klašu	grupa
1.	vieta	–	Salacgrīvas	vsk.	7.a	klase	(2:01,19)	
2.	vieta	–	Salacgrīvas	vsk.	7.b	klase	(2:04,70)	

3.	vieta	–	Salacgrīvas	vsk.	6.b	klase	(2:04,93)
4.	vieta	–	Salacgrīvas	vsk.	6.a	klase	(2:10,84)
8.–9.	klašu	grupa
1.	vieta	–	Salacgrīvas	vsk.	9.b	klase	(2:51,96)	
2.	vieta	–	Salacgrīvas	vsk.	8.b	klase	(2:52,35)	
3.vieta	–	Salacgrīvas	vsk.	9.a	klase	(2:57,73)	
Pieaugušo	grupa
1.	vieta	–	Metriņš	(2:32,79)
2.	vieta	–	Salacgrīvas	vsk.10.	klase	(2:33,16)
3.	vieta	–	Veselības grupa	(2:58,34)

Finišē 8.–9. klašu skrējēji

Pieaugušo grupas starts

1. maija stafešu 
skrējiens

Iesildīšanās pirms stafetes

	 1.	maijā	Salacgrīvā	notika	no-
vada	ielu	stafešu	skrējiens.	Skrē-
jēji	tajā	startēja	sešās	grupās.
	 Krietnu	 laiku	 pirms	 pirmā	
starta	 Bocmaņa	 laukumā	 jaunie	
sportisti	iesildījās	un	gaidīja	savu	
skrējienu.	Pirmie	uz	starta	līnijas	
stājās	 paši	mazākie	 dalībnieki	 –	
pirmsskolas	 izglītības	 iestādes	
Vilnītis	 un	 Salacgrīvas	 vidus-
skolas	 pirmo	 klašu	 audzēkņi.	
Brīvprātīgo	 vadībā	 katrs	 posma	
dalībnieks	ieņēma	savu	vietu,	un	
stafetes	 skrējiens	 varēja	 sākties.	
Skatītāju	atbalstīti,	mazie	skrēja,	
ko	 kājas	 nes,	 un…	 1.	 vieta	 Sa-
lacgrīvas	vidusskolas	1.b	klasei!	

Nākamie	startēja	2.–3.	klašu	sko-
lēni,	 šajā	grupā	visātrāk	distanci	
veica	 vidusskolas	 3.a	 klases	 ko-
manda.	4.–5.	klašu	grupā	visātrā-
kā	bija	4.a	klase,	6.–7.	klašu	sa-
censībā	–	Salacgrīvas	vidusskolas	 
7.a	klase.	8.	un	9.	klašu	grupā	āt-
rākā	bija	9.b	klase,	bet	pieaugušo	
grupā	uzvarēja	komanda	Metriņš.	
	 Pēc	 katra	 skrējiena	 piemiņas	
medaļas	un	balviņas	saņēma	pir-
mo	 trīs	 vietu	 ieguvējkomandas.	
Paldies	visiem,	kuri	šajā	brīvdie-
nā	 atrada	 laiku	 un	 bija	 kopā	 ar	
savējiem!

Ilga Tiesnese

Noskaidrots Salacgrīvas 
novada čempions galda 

tenisā
	 Salacgrīvas	 novada	 atklātais	
čempionāts	 galda	 tenisā	 savu	
gaitu	 uzsāka	 janvārī.	 Turnīram	
pieteicās	 11	 dalībnieku,	 kuri	
1.	 kārtā	 izspēlēja	 pamatturnīru,	
tiekoties	 katrs	 ar	 katru.	 Pamat-
turnīram	noslēdzoties,	dalībnieki	
bija	 sarindojušies	 šādā	 secībā:	
1.	vietā	Aleksandrs	Čebikins,	2.	–	
Žanis	Jirgensons,	3.	–	Raimonds	
Martinsons,	4.	–	Olga	Čebikina,	
5.	 –	 Guntars	 Zariņš,	 6.	 –	Aldis	
Krasnais,	 7.	 –	 Juris	 Jankovskis,	
8.	–	Andrejs	Eglītis,	9.	–	Guntis	
Ivanovs,	 10.	 –	 Inguss	Eglītis	 un	
11.	–	Jānis	Putniņš.	
	 Izslēgšanas	spēlēs	(1/4	finālā)	
cīņu	turpināja	pirmie	10	dalībnie-
ki.	A.	Čebikins,	kurš	pamatturnī-
ru	beidza	kā	 līderis,	 ar	 rezultātu	
3:0	uzvarēja	I.	Eglīti	(10.v.),	Ža-
nis	 Jirgensons	 (2.v.)	 ar	 3:0	 uz-
varēja	G.	Ivanovu	(9.v.).	Trešajā	
pārī	sacentās	R.	Martinsons	(3.v.)	
un	 A.	 Eglītis	 (8.v.),	 kur	 ar	 3:0	

pārāks	 bija	 R.	 Martinsons.	 Ce-
turtajā	pārī	O.	Čebikina	(4.v.)	ar	
3:0	 pārspēja	 J.	 Jankovski	 (7.v.).	
Piektajā	 pārī	 ar	 rezultātu	 3:2	 
G.	Zariņš	(5.v.)	pārspēja	A.	Kras
no	(6.v.).	
	 Ceturtdaļfināla	pāra	uzvarētāji	
turpināja	cīņu	pusfinālā.	Pirmajā	
pusfināla	spēlē	tikās	O.	Čebikina	
un	 G.	 Zariņš,	 kur	 savu	 pieredzi	
un	meistarību	apliecināja	O.	Če-
bikina,	uzvarot	ar	3:0.	Otrā	pus-
fināla	 spēle	 notika	 starp	 Ž.	 Jir-
gensonu	un	R.	Martinsonu.	Šajā	
interesantajā,	sīvajā	un	līdzjutēju	
atbalstītajā	cīņā	ar	2:3	savu	pārā-
kumu	apliecināja	R.	Martinsons,	
atstājot	 iespēju	 Ž.	 Jirgensonam	
cīnīties	par	3.	vietu.	Trešajā	pus-
fināla	 pārī	 tikās	 O.	 Čebikina	 ar	
A.	Čebikinu,	kur	sīvā	spēlē	ar	2:3	
uzvaru	izcīnīja	Aleksandrs.
	 27.	 aprīlis	 pagāja	 spraigās	un	
interesantās	 finālcīņās.	 Čempi
onāta	finālā	tika	spēlēts	līdz	čet-

ru	setu	uzvarai.	Par	3.	vietu	cīņu	
sāka	 pagājušā	 gada	 čempions	
Ž.	 Jirgensons	 un	 O.	 Čebikina.	
Pirmos	 divus	 setus	 sīvā	 cīņā	 ar	
rezultātu	 21:18	 un	 21:17	 uzva-
rēja	 Ž.	 Jirgensons.	 Nākamajos	
divos	 setos	 ar	 13:21	 un	 13:21	
veiksmīgāka	un	meistarīgāka	bija	
pieredzes	 bagātā	 O.	 Čebikina,	
setos	 panākot	 2:2.	 Piektajā	 setā	
savu	meistarību	atkal	apliecināja	
Ž.	Jirgensons	–	21:17,	tātad	viņš	
izrāvās	 vadībā	 ar	 3:2.	 Sestais	
sets	 līdzjutējiem	bija	 ļoti	aizrau-
jošs,	 spēle	 ritēja	 punkts	 punktā.	
Savukārt	 tenisistiem	 šis	 bija	 ļoti	
garš	un	nervus	kutinošs	sets.	Par	
to	 liecina	 arī	 rezultāts	 36:34	 –	 
un	 uzvara	 Ž.	 Jirgensonam.	 Vi-
ņam	 3.	 vieta	 turnīrā!	 Spēlē	 par	 
1.	 vietu	 tikās	 divi	 jaunpienācē-
ji	 –	 R.	 Martinsons	 un	A.	 Čebi-
kins.	 Lai	 arī	 spēle	 noslēdzās	 ar	
4:0	 (21:2,	 21:14,	 21:15,	 21:19)	
A.	Čebikina	labā,	spēle	bija	aiz-

raujoša	un	spriedzes	pilna	abiem	
spēlētājiem.	 Noslēdzoties	 otra-
jam	 Salacgrīvas	 novada	 čem-
pionātam	 galda	 tenisā,	 1.	 vietu,	
gūstot	 tikai	 uzvaras	 visa	 turnīra	
garumā,	 izcīnīja	 A.	 Čebikins,	
2.	 vietā	 R.	 Martinsons,	 3.	 –	 
Ž.	Jirgensons	un	4.	–	O.	Čebikina.

	 Paldies	 spēlētājiem,	 kuri	 pie-
dalījās	šajā	čempionātā,	Salacgrī-
vas	novada	domei	par	balvām	un	
Jānim	Ozolam	par	piešķirto	telpu	
turnīra	 sarīkošanai.	 Uz	 tikšanos	
nākamajā	sezonā!

Mārīte Jankovska,
sporta metodiķe

Šī gada galda tenisa turnīra uzvarētāji. 1. vietu, visa turnīra garumā 
gūstot tikai uzvaras, izcīnīja Aleksandrs Čebikins (vidū), 2. vietā 
Raimonds Martinsons (no kreisās), 3. vietā – Žanis Jirgensons un  
4. – Olga Čebikina
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	 Salacgrīvas	 novadā	 jau	 ceturto	
gadu	 notiks	 vienīgās	 Latvijā	 swimrun 
(peldskriešanas)	sacensības.	Swimrun ir	
jauns	 izturības	 sporta	 veids,	 kurā	 taku	
skriešana	 mijas	 ar	 peldēšanu	 atklātos	
ūdeņos.
	 Garās	 distances	 dalībniekiem	 būs	
kopā	jāveic	aptuveni	30	km,	no	kuriem	
4	 km	 peldus.	 Sportisti	 startēs	 no	 kuģa	
jūrā,	kur	 līdz	krastam	būs	 jāpārvar	 teju	
2	km	peldot.	Nonākuši	krastā,	dalībnie-
ki	dosies	daudzu	kilometru	skrējienā,	pa	
ceļam	vairākkārt	pārpeldot	Salacas	upi.
	 Sacensībās	 drošību	 uz	 ūdens	 uzrau-
dzīs	 Latvijas	 Pludmales	 glābēju	 aso-
ciācijas	 glābēji.	 Latvijas	 Šī	 asociācija	
Latvijā	aktīvi	darbojas	jau	10	gadu,	gan	

apmācot	 jaunos	 glābējus,	 gan	 izglīto-
jot	 bērnus	 par	 drošību	 uz	 ūdens,	 tāpat	
nodrošinot	 drošību	 uz	 ūdens	 dažādos	
pasākumos.	Amber Race	 sacensību	 no-
slēgumā	 glābēju	 komanda	 izpildīs	 pa-
raugdemonstrējumus	 glābšanas	 sportā	
uz	 ūdens.	 Paraugdemonstrējumus	 rādīs	
Latvijas	pludmales	glābēju	meiteņu	ko-
manda,	 kas	 2018.	 gadā	Eiropas	 čempi
onātā	Nīderlandē	izcīnīja	augsto	2.	vie-
tu	 un	 Pasaules	 čempionātā	 Francijā	 –	
3.	vietu	disciplīnā	Team Rescue.
 Amber Race	 notiks	26.	maijā	Kuivi-
žos,	 Kapteiņu ostā.	 Pludmales	 glābēju	
paraugdemonstrējumus	 varēs	 vērot	 tur-
pat	kanālā	pie	Jahtkluba	ēkas	pirms	Am-
ber Race	sacensību	uzvarētāju	apbalvo-

šanas.	
	 Šogad	jaunums	sacensībās	visiem	in-
teresentiem	būs	taku	skriešanas	un	nūjo-
šanas	distances	–	9	km,	18	km	un	29	km,	
bērniem	un	jauniešiem	–	800	m	un	3	km.
	 Šogad	mājas	 lapā	www.amberrace.lv 
šim	izaicinājumam	pieteikušies	jau	vai-
rāk	nekā	99	dalībnieki.	Un	to	vēl	varēs	
izdarīt	26.	maijā	sacensību	centrā	uz	vie-
tas.
 Amber Race	 sacensības	 atbalsta	 Sa-
lacgrīvas	 novada	 dome,	Kapteiņu osta,	
Zvejnieku parks,	Salomon Latvija,	Mo-
tosports,	Latswimshop,	Red Bull Latvija,	
Garmin Latvija,	 Brīvais vilnis,	 SIS	 un	
A1000Market.

Baiba Močāne

Latvijas Pludmales glābēju asociācija rādīs 
paraugdemons trējumus Amber Race swimrun un 

taku skriešanas sacensībās

		 Šajā	 sezonā	 piedalījāmies	 trijos	 flor-
bola	 turnīros	 kopumā	 aizvadot	 67	 spē-
les.	 LFS	 2.	 līgas	 Austrumu	 konferencē	
palikām	6.	vietā.	LFS	35+	veterānu	 tur-
nīrā	 iekļuvām	play off	 un	 ierindojāmies	 
5.	 vietā.	 Rīgas	 atklātajā	 čempionātā	 arī	
iekļuvām	play off	 un	 ieņēmām	3.	 vietu.	
Ir	aizvadīta	smaga	un	interesanta	florbola	
sezona,	varbūt	neizdarījām	ko	plānojām,	
bet	visam	savs	laiks.	Esam	saņēmuši	no	
Drēzdenes	ielūgumu	piedalīties	viņu	des-
mitgades	starptautiskajā	florbola	kongre-
sā,	kas	notiks	5.	un	6.	jūlijā.	Tas	sakrīt	ar	
mūsu	kluba	desmit	gadu	oficiālo	pastāvē-
šanu,	tāpēc	esam	nolēmuši	tur	piedalīties.
	 Pēc	 aktīvās	florbola	 sezonas	nedaudz	
atpūtāmies	un	ar	15.	maiju	sākam	pirmo	
tenisa	 turnīru	 Liepupē.	 Tas	 notiks	 uzla-
botajā	 multifunkcionālajā	 sporta	 lauku-
mā	pie	skolas.	Šim	turnīram	pieteikušies	 
14	vietējie	spēlētāji,	kuri	pēc	izlozes	sa-
dalīti	divās	grupās.	Plānots	aizvadīt	divus	
posmus,	ja	laikapstākļi	ļaus,	spēlēsim	vēl	
un	aicināsim	savā	grupā	vairāk	spēlētāju.
	 Lai	jauka	vasara!

Aleksandrs Pavlovskis

Neliels ieskats SK Veixmes 
2018./2019. gada sezonā

Sporta klubs Veixmes pēc veiksmīgi pavadītās sezonas

Veiksmīgi 
iesākusies pajūgu 

braukšanas 
sezona

	 12.	maijā	Rīgā,	 jāšanas	sporta	centrā	Kleis-
ti,	notika	Latvijas	Jātnieku	federācijas	ieskaites	
sacensības	 pajūgu	 braukšanā.	 No	 Salacgrīvas	
tajās	piedalījās	SIA	Caballos	komanda.	
	 Sacensības	 norisinājās	 divās	 disciplīnās	 –	
manēžas	braukšanā	un	konusu	maršrutā.	Manē-
žas	braukšanā	ar	atzīmēm	vērtē	noteiktā	secībā	
izpildītos	konkrētos	elementus.	Konusu	maršru-
tā	secīgi	 tiek	 izvietoti	konusu	vārti,	uz	kuriem	
novietotas	 bumbiņas.	 Šī	 braukšanas	 disciplīna	
jāveic	 maksimāli	 precīzi	 un	 ātri,	 jo	 nepiecie-
šams	iekļauties	noteiktajā	laika	normā.	Par	kat-
ru	 no	 konusa	 nogāzto	 bumbiņu	 un	 pārsniegto	
laika	 sekundi	 braucējs	 saņem	 soda	 punktus.	
Abu	disciplīnu	rezultāti	tiek	summēti.
	 Pirmais	 sezonas	 starts	 mūsu	 komandai	 iz-
devies	 lielisks.	No	četriem	startiem	trīs	pirmās	
vietas	 un	viena	 trešā.	Vislielākais	 lepnums	par	
mūsu	 jauno	 pajūgu	 braucēju	 Grētu	 Salmani,	
kura	bērnu	konkurencē	ieguva	godpilno	1.	vietu.

SIA «Caballos» komandas vārdā –
Gundega Upīte-Vīksna

Mūsu jaunā pajūgu braucēja Grēta Salmane 
bērnu konkurencē ieguva godpilno pirmo vietu

Aicinājums pieteikt dalību Salacgrīvas novada atklātajā 
čempionātā tenisā amatieriem Kortu valdnieks

	 Sākoties	jūnijam,	Salacgrīvā,	sporta	un	atpūtas	kompleksā	Zvej-
nieku parks,	jau	piekto	vasaru	tiek	rīkots	novada	atklātais	čempio-
nāts	tenisā	amatieriem	Kortu valdnieks.	Turnīrs	notiks	Zvejnieku	
parka	kortos.	Sāksim	šo	turnīru	10.	jūnijā,	bet	noslēguma	datums	
būs	atkarīgs	no	pieteikto	dalībnieku	skaita	un	labvēlīgajiem	laik-
apstākļiem	tenisa	spēlēšanai	(aptuveni	līdz	30.	septembrim).
	 Turnīru	 organizē	 un	 vada	 sporta	 un	 atpūtas	 komplekss	Zvej-
nieku parks	sadarbībā	ar	Salacgrīvas	novada	domi.	Maksimālais	
dalībnieku	skaits	–	16	(sievietes	un	vīrieši	startē	vienā	grupā).	Tur-

nīra	dalībniekiem	nedēļā	būs	jāizspēlē	viena	spēle	pēc	savstarpējās	
vienošanās	ar	pretinieku.
	 Par	 piedalīšanos	 turnīrā	 dalībnieki	 paziņo,	 rakstot	 epas-
tu	 uz	marite.jankovska@salacgriva.lv,	 pa	 tālruni	 64041553	 vai	
28626884.	Pieteikšanās	termiņš	–	līdz	7.	jūnija	plkst.	16.	Apakš-
grupu	izloze	notiks	10.	jūnijā	plkst.	9.30.
	 Ar	turnīra	nolikumu	varat	iepazīties	mājaslapas	www.slacgriva.
lv sadaļā Sports (teniss).

Mārīte Jankovska, sporta metodiķe

	 11.	maijā	 Salacgrīvā,	 Salacas	 upē	 no-
risinājās	 jau	 ceturtais	 laivošanas	 sezonas	
atklāšanas	 pasākums	 Aidā Salacā.	 Tā	
dalībnieki	 pulcējās	Brūveļos pie	 Salacas,	
kur	ar	lielāko	prieku	visus	sagaidīja	mājas	
saimniece	Ināra.
	 Šogad	pasākums	pulcēja	16	komandu,	
katrai	 no	 tām	 bija	 doti	 pieci	 laivošanas	
maršrutā	 veicami	 uzdevumi	 –	 radošais,	
spēkam,	 veiklībai,	 prātam	 un	 garšas	 kār-
piņām.	Tos	izpildot,	tika	iegūti	punkti,	kas	
tad	noteica,	kurš	būs	pasākuma	uzvarētājs	
un	viesu	nama	Karle	dāvanu	kartes	iegu-
vējs.
	 Pasākuma	noslēgums	bija	pie	otrā	nēģu	
tača,	 kur	 laivotājus	 gaidīja	 silta	 zupa	 un	
gardumi	no	Lauku tortes,	kā	arī	mūsu	pašu	
zv.s.	Bute	kūpinātās	gardās	zivtiņas.

Kristiāna Kauliņa

Pasākums Aidā Salacā

Laivošanas sezonas atklāšana Aidā Salacā kļuvusi par jauku atpūtas pasākumu

http://www.amberrace.lv
mailto:marite.jankovska@salacgriva.lv
http://www.slacgriva.lv
http://www.slacgriva.lv
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Iveta Kalniņa,
Salacgrīvas novada muzeja krājuma glabātāja 

Salacgrīvas muzeja 
dārgumi

	 Salacgrīvas	 muzejs	 atkal	 kļuvis	
bagātāks	 ar	 priekšmetiem,	 kas	 stāsta	
par	Salacgrīvas	vēsturi.	Interesanti,	ka	
vēl	arvien	cilvēki	albumos	uziet	fotog-
rāfijas,	 kas	 nav	 redzētas,	 kā	 arī	 atnes	
mums	priekšmetus,	 par	 kuriem	nekas	
nav	bijis	zināms.	
	 Šoreiz	 stāsts	 par	 Kārli	 Kalniņu,	
kuram	 piederējis	 drogu,	 ķimikāliju	 un	 krāsu	 veikals	 Salacgrīvā,	
Pļavas	ielā	4	(tagad	šīs	mājas	adrese	ir	Rīgas	ielā	12).	Zināms,	ka	
K.	Kalniņš	bijis	medicīnas	felšeris,	kā	tas	redzams	arī	zīmogos,	kas	
tagad	būs	muzeja	krājumā.
	 Paldies	dāvinātājam!	

Kārlis Kalniņš ar kundzi Melāniju pie pašu veikala durvīm

Citā fotogrāfijā redzams, kā 1920. gados notikusi nama būvniecība un svinēti spāru svētki

Šajā fotogrāfijā redzams, ka notikusi vērienīga ēkas paplašināšana, un pie durvīm jau divu veikalu izkārtnes

Tikai retais vairs varētu atcerēties, kāda šī māja izskatījās 1930. gados

Burtnieku ar jūru vienos grāmata
	 AS	Latvijas Valsts meži	un	Valsts	kul-
tūrkapitāla	 fonda	 atbalstītās	 Vidzemes	
kultūras	programmas	2019.	gada	projektu	
konkursā	veiksmīgi	startējusi	salacgrīvie-
šu	biedrība	Bibliokuģis «Krišjānis Valde-
mārs». Šoruden	 grāmatu	 un	 jūrniecības	
daudzinātāji	 īstenos	 projektu	 Grāmata 
vieno Burtnieku ar jūru.	 Tajā	 paredzēts	
Bibliokuģa	 izdoto	 atmiņu	 stāstu	 krājumu	
No Daugavgrīvas līdz Ainažiem (Vid zemes 
jūrmalnieku stāsti)	atvērt	četros	Vid	zemes	
novados	 –	 Salacgrīvas,	Alojas,	 Mazsala-
cas	un	Burtnieku,	 jo	 tos	vieno	Salaca	un	

vienota	 izpratne	par	 tīrāko	 lašupi	Eiropā.	
No	pat	Nemunas	un	Vislas	līdz	Ņevai	nav	
otras	tādas	dabīgā	lašu	nārsta	upes	Baltijas	
jūras	austrumkrastā!	Par	lašiem	un	to	pa-
vairošanu	vēstīs	 arī	viens	no	atmiņu	krā-
juma	 stāstiem.	 Salacgrīvietis	 Aigars	 Pū-
silds	 dalīsies	 pārdomās	 par	 savu	 vectēvu	
Augustu	Pūsildu,	kurš	 jau	1922.	gadā	uz	
Salacas	izveidoja	lašu	audzētavu,	kas	bija	
labākā	 Latvijas	 Zvejniecības	 un	 zivkopī-
bas	veicināšanas	biedrībā.
	 Salacgrīvas	 novadā	 tradicionāli	 ir	
plostnieku	svētki,	un	arī	šogad	25.	maijā	

4.	 Reņģēdāju	 festivālā	 Salacgrīvas	 ostā	
tiks	sagaidīts	plosts	ar	entuziastiem,	kuri	
neļauj	aizmirst	par	Salacu	kā	senu	baļķu	
pludināšanas	ceļu	no	Burtniekiem	līdz	jū-
rai.	Par	to	projektā	bibliotēkās	tiks	rādīta	
videofilma	Salacas plostnieki,	kur	labi	re-
dzams,	kā	vīri	savu	plostu	siešanas	prasmi	
nodod	jaunajiem	salacgrīviešiem.
	 Paredzēts,	 ka	 Bibliokuģis	 ar	 jauno	
grāmatu,	 ko	 vispirms	 atvērs	 Jūras	 svēt-
kos	 Kuivižos	 un	 Salacgrīvā,	 viesosies	 
18	Vidzemes	bibliotēkās	–	Alojā,	Brasla-
vā,	 Puikulē,	 Ungurpils	 Salā,	 Vilzēnos,	

Ēvelē,	Matīšos,	Rencēnos,	Valmieras	pa-
gastā,	 Ramatā,	 Sēļu	 pagastā,	 Skaņkalnē	
un	 Burtniekos.	 Salacgrīvas	 novadā	 Vid-
zemes jūrmalnieku stāstus	 atvērsim	 Ai-
nažu,	Korģenes,	Liepupes,	Svētciema	un	
Tūjas	bibliotēkā.	Kā	vienmēr,	Bibliokuģa	
komandā	būs	stāstu	autori,	viņu	draugi	un	
atbalstītāji,	kuriem	allaž	ir	prieks	dalīties	
ar	saviem	vērojumiem	tāljūrā	un	dzimta-
jā	 krastā,	 daudzinot	 zvejnieku	 tradīcijas.	
Grāmatas	 izdošanu	 atbalstījis	 Latvijas	
Zivju	fonds.

Gints Šīmanis
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Salacgrīvas novada pašvaldība rīko 
nomas tiesību mutisku izsoli divām 
dienām – 2019. gada 26. un 27. jūlijā 
(festivāla Positivus laikā) –
zemes gabalu daļām 
Salacgrīvā Kapu ielā 2, 
zemes vienības kadastra apz. 6615 001 0079 
un Pērnavas ielā, 
zemes vienības kadastra apz. 6615 001 0070.

 Nomas tiesību izsoles sākumcena divām dienām 
vienai zemes gabala teritorijai noteikta 70 eiro;
izsoles solis – 5 eiro.
 Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretenden-
tiem jāsamaksā izsoles dalības maksa 10 eiro un 
nodrošinājuma nauda 10 eiro par katru zemes gabalu 
teritoriju, uz kuru izsoles dalībnieks piesakās, ieskai-
tot to Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, 
kods UNLALV2X, konts  LV71UNLA0013013130848 ar 
atzīmi par dalību zemes gabalu nomas tiesību izsolē 
2019. gada 26. un 27. jūlijā.
 Izsoles dalībnieku reģistrācija un iepazīšanās 
ar izsoles noteikumiem notiek katru darbdienu līdz 
2019. gada 17. jūnija plkst. 17 Salacgrīvas novada 
domē – Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 207. kabinetā, iepriekš 
piezvanot pa tālr. 64071986, 64071982. Ar izsoles no-
teikumiem var iepazīties mājaslapā www.salac griva.lv, 
sadaļā Izsoles.
 Izsole notiks 18. jūnijā plkst. 16.

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko 
zemes gabala Mālupes Tūjā, Liepupes 
pagastā, zemes vienības kadastra 
apz.6660 003 0342 (1,29 ha un 2,96 ha 
platībā) nomas tiesību mutisku izsoli.
 Iznomāšanas mērķis – bez apbūves tiesībām, atbil-
stoši teritorijas plānojumā noteiktajam atļautās izman-
tošanas veidam.
 Nomas tiesību sākumcena vienam gadam tiek no-
teikta:
l daļai zemes gabala Nr. 1 (1,29 ha platībā) – 55 eiro;
l daļai zemes gabala Nr. 2 (2,96 ha platībā) – 126 eiro;
izsoles solis – 5 eiro .
 Nomas līguma termiņš – 12 (divpadsmit) gadu.
 Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija 
noteikumu Nr. 50 Publiskas personas zemes nomas un 
apbūves tiesības noteikumi 40. punkta nosacījumiem, 
noslēdzot nomas līgumu, nomnieks kompensē izno-
mātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības 
summu, kas ir 15 EUR (piecpadsmit eiro).
 Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem 
jāsamaksā nodrošinājuma nauda 10 eiro apmērā, ie-
skaitot to Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB ban-
ka, kods UNLALV2X, konts  LV71UNLA0013013130848, 
ar atzīmi par dalību zemes gabala Mālupes Tūjā nomas 
tiesību izsolē par teritoriju Nr. 1 vai teritoriju Nr. 2.
 Izsolei jāpiesakās Liepupes pagasts pārvaldē līdz 
9. maija plkst. 17, izsole notiks 10. maijā plkst. 10 Sa-
lacgrīvas novada domes 106. telpā, Smilšu ielā 9, Sa-
lacgrīvā.
 Izsoles norises kārtība, saskaņā ar izsoles 
noteikumu 6. nodaļu (izsoles noteikumi pieeja-

mi Salacgrīvas novada pašvaldības mājaslapā  
www.salacgriva.lv).
 Izsoles objektu var apskatīt, saskaņojot izsoles ob-
jekta apskates laiku pa tālruni 64020118, 64020142.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod 
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
īpašumu Salacgrīvas pagastā, 
Svētciemā, Kāpu iela 4, 
kadastra Nr. 6672 007 0370, kas sastāv no zemes 
vienības ar kadastra apz. 6672 007 0370 
(0,2213 ha platībā), uz kuras atrodas ēka.

 Īpašuma nosacītā cena – 2240 eiro. 
 Izsoles solis – 220 eiro.
 Izsolei jāpiesakās līdz 17. jūnija plkst. 17, izsole 
notiks 18. jūnijā plkst. 14.30 Smilšu ielā 9 (106. telpā), 
Salacgrīvā.
 Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas no-
vada domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, 
konts  LV71UNLA0013013130848 dalības maksa –  
10 eiro (t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% 
apmērā no īpašuma nosacītās cenas.
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas 
www.salac griva.lv sadaļā Izsoles, saņemt informāciju 
un reģistrēties izsolei Salacgrīvas novada domē, Smilšu 
ielā 9, Salacgrīvā, tālr. 64071986, 64071982.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod 
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
īpašumu Mazpurvi 1 Liepupes pagastā, 
kadastra Nr. 6660 009 0585, sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apz. 6660 009 0601 (2,5 ha platībā).

 Īpašuma nosacītā cena – 3640 eiro.
 Izsoles solis – 360 eiro.
 Izsolei jāpiesakās līdz 17. jūnija plkst. 17, izsole 
notiks 18. jūnijā plkst. 14.30 Smilšu ielā 9 (106. telpā), 
Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā.
 Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas no-
vada domes kontā \AS SEB banka, kods UNLALV2X, 
konts  LV71UNLA0013013130848 dalības maksa –  
10 eiro (t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% 
apmērā no īpašuma nosacītās cenas.
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas 
www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, saņemt informāci-
ju un reģistrēties izsolei Liepupes pagasta pārvaldē, 
tālr. 64020118, 64020142, 64023931, 64071986.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod 
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
īpašumu Tūjas skola Liepupes pagastā, 
kadastra Nr. 6660 006 0152, kas sastāv no divām 
zemes vienībām ar kadastra apz. 6660 006 0152
(0,315 ha platībā), kadastra apz. 6660 006 0174 
(1,22 ha platībā) un dzīvojamās mājas.

 Īpašuma nosacītā cena – 9200 eiro. 
 Izsoles solis – 920 eiro.
 Izsolei jāpiesakās līdz 19. augusta plkst. 17, izsole 
notiks 20. augustā plkst. 15 Smilšu ielā 9 (106. telpā), 
Salacgrīvā.
 Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas no-
vada domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, 

konts  LV71UNLA0013013130848 dalības maksa –  
10 eiro (t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% 
apmērā no īpašuma nosacītās cenas.
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas 
www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, saņemt informāciju 
un reģistrēties izsolei Liepupes pagasta pārvaldē, tālr. 
64023931, 64020118, 64020142.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod 
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
īpašumu Salacgrīvas pagastā, 
Svētciemā, Mehanizācijas iela 2, 
kadastra Nr. 6672 007 0461, kas sastāv 
no divām zemes vienībām. Vienībā ar kadastra 
apz. 6672 007 0461 (0,0504 ha platībā) atrodas 
noliktava ar pagrabu, ar kadastra apz. 6672 007 0515 
(0,3191 ha) – noliktava-garāža.

 Īpašuma nosacītā cena – 15 380 eiro. 
 Izsoles solis – 1530 eiro.
 Izsolei jāpiesakās līdz 17. jūnija plkst. 17, izsole 
notiks 18. jūnijā plkst. 14.30 Smilšu ielā 9 (106. telpā), 
Salacgrīvā.
 Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas no-
vada domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, 
konts  LV71UNLA0013013130848 dalības maksa –  
10 eiro (t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% 
apmērā no īpašuma nosacītās cenas.
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas 
www.salac griva.lv sadaļā Izsoles, saņemt informāciju 
un reģistrēties izsolei Salacgrīvas novada domē, Smilšu 
ielā 9, Salacgrīvā, tālr. 64071986, 64071982.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod 
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
īpašumu Pārupes iela 1A 
Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, 
kadastra Nr. 6660 009 0525, kas sastāv no zemes 
vienības ar kadastra apz. 6660 009 0524 
(0,5537 ha platībā).

 Īpašuma nosacītā cena – 3825 eiro.
 Izsoles solis – 380 eiro.
 Izsolei jāpiesakās līdz 29. aprīļa plkst. 17, izsole 
notiks 30. aprīlī plkst. 14.30 Smilšu ielā 9 (106. telpā), 
Salacgrīvā.
 Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas no-
vada domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, 
konts  LV71UNLA0013013130848 dalības maksa –  
10 eiro (t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% 
apmērā no īpašuma nosacītās cenas.
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas 
www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, saņemt informāciju 
un reģistrēties izsolei Liepupes pagasta pārvaldē, tālr. 
64023931, 64020118, 64020142.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod 
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
īpašumu Pārslas Liepupes pagastā, 
Salacgrīvas novadā,
kadastra Nr. 6660 012 0131, kas sastāv no zemes 
vienības ar kadastra apz. 6660 012 0131
(3,47 ha platībā).

 Īpašuma nosacītā cena – 6620 eiro. 
 Izsoles solis – 660 eiro.
 Izsolei jāpiesakās līdz 29. aprīļa plkst. 17, izsole 
notiks 30. aprīlī plkst. 14.30 Smilšu ielā 9 (106. telpā), 
Salacgrīvā.
 Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas no-
vada domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, 
konts  LV71UNLA0013013130848 dalības maksa –  
10 eiro (t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% 
apmērā no īpašuma nosacītās cenas.
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas 
www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, saņemt informāciju 
un reģistrēties izsolei Liepupes pagasta pārvaldē, tālr. 
64023931, 64020118, 64020142.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  
īpašumu Ataudziņas 
Salacgrīvas pagastā, 
kadastra Nr. 6672 007 0542 kas sastāv 
no zemes vienības ar kadastra apz. 6672 007 0542 
(2277 kv.m platībā) un būves ar kadastra 
apz. 6672 007 0542 001.

 Īpašuma nosacītā cena – 1900 eiro.
 Izsoles solis – 100 eiro.
 Izsolei jāpiesakās līdz 19. augusta plkst. 17, izsole 
notiks 20. augustā plkst. 15 Smilšu ielā 9 (106. telpā), 
Salacgrīvā.
 Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas no-
vada domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, 
konts  LV71UNLA0013013130848 dalības maksa –  
10 eiro (t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% 
apmērā no īpašuma nosacītās cenas.
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas 
www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, saņemt informāciju 
un reģistrēties izsolei Salacgrīvas novada domē, Smil-
šu ielā 9, tālr. 64071986, 64071982.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod 
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
īpašumu Muižas parks Liepupes pagastā, 
kadastra Nr. 6660 009 1353, kas sastāv no trīs zemes 
vienībām: ar kadastra apz. 6660 009 0572 (2,6681 ha), 
ar kadastra apz. 6660 009 0574 (0,0803 ha) un 
ar kadastra apz. 6660 009 0575 (0,3407 ha).

 Īpašuma nosacītā cena – 8100 eiro. 
 Izsoles solis – 800 eiro.
 Izsolei jāpiesakās līdz 15. jūlija plkst. 17, izsole 
notiks 16. jūlijā plkst.14.30 Smilšu ielā 9 (106. telpā), 
Salacgrīvā.
 Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas no-
vada domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, 
konts  LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 
10 eiro (t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% 
apmērā no īpašuma nosacītās cenas.
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā 
www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles, saņemt informāciju 
un reģistrēties izsolei – Liepupes pagasta pārvaldē un 
Salacgrīvas novada domē, tālr. 64071986, 64020118, 
64020142.

100 izglītības 
iestādes iesaistījušās 

vides zinību 
padziļinātā apguvē

	 16.	maijā	dabas	un	 tehnoloģi-
ju	 parkā	Urda	 SIA	 ZAAO	 vides	
izglītības	 mācību	 gada	 noslēgu-
mā	tika	godināti	skolēni	un	viņu	
pedagogi	no	gandrīz	100	mācību	
iestādēm.	Viņi	mācību	gada	laikā	
aktīvi	 piedalījušies	 vides	 izglītī-
bas	konkursos,	kā	arī	apguvuši	li-
cencētu	vides	izglītības	program-
mu,	 tostarp	 veikuši	 eksperimen-
tus	 laboratorijā,	 darbojušies	 da-
bas	takās	un	devušies	ekskursijā,	
iepazīstot	 reģionālajā	 atkritumu	
apsaimniekošanas	 centrā	 Daibe 
notiekošos	 atkritumu	 apsaimnie-
košanas	procesus.	
	 ZAAO	 vides	 izglītības	 pro-
jektu	vadītāja	Ieva	FreimaneMi-
hailova	apliecināja,	ka	 šajā	vietā	
šis	 ir	mācību	 gada	 vērienīgākais	
pasākums. – Suminām tajā visus, 
kuri izrāda interesi par vides un 
dabas jautājumiem, iesaistoties 
mūsu piedāvātajās nodarbībās 
un konkursos. Gan skolēni, gan 
pedagogi šogad bijuši īpaši ak-
tīvi – akcijā savākts vairāk nekā  
260 t makulatūras un apmēram 
350 m³ PET pudeļu, kas aizceļos 
uz otrreizējo pārstrādi. Šī akcija 
nebūtu iedomājama arī bez ve-
cāku un vecvecāku līdzdalības, – 
viņa	uzsvēra.
	 Konkursā	Skudras Urdas gud-
rā māja	pirmsskolās	un	skolās	ie-
saistās	visi	–	gan	pieaugušie,	gan	
bērni.	 Tajā	 iespējams	 aktualizēt	

ikdienā	 svarīgus	 jautājumus	 –	 
resursu	 taupīšanu,	 lieku	 atkritu-
mu	 neradīšanu,	 lietu	 otrreizēju	
izmantošanu.	 Šāds	 svinīgs	 pasā-
kums	ir	iespēja	pateikt	paldies	ik-
vienam	par	paveikto	šajā	mācību	
gadā.	ZAAO	mācību	un	ekskursi-
ju	piedāvājumu	šajā	mācību	gadā	
izmantoja	 gandrīz	 3500	 skolu	
pārstāvji.
	 Balvu	fonds	šogad	pārsniedza	
8500	 eiro.	 Skolēni	 un	 skolotāji	
saņēma	dāvanu	kartes	 izzinošām	
ekskursijām,	 kultūras	 pasāku-
mu	 apmeklēšanai,	 saimniecības	
preču	iegādei,	kā	arī	dāvanas	ra-
došām	 aktivitātēm	 –	 bumbu	 ba-
seinus,	 gaismas	 galdus,	 gaismas	
molbertus,	metāla	krūzītes	un	ci-
tas	noderīgas	balvas.	Speciālbal-
vas	par	vides	zinību	aktualizēša-
nu	mācību	iestādēs	savu	skolu	un	
pirmsskolu	 pārstāvjiem	 pasnie-
dza	arī	vairākas	Ziemeļvidzemes	
pašvaldības.
	 Atgādinām,	 ka	 pašvaldību	 at-
kritumu	 apsaimniekošanas	 uzņē-
mums	ZAAO	jau	gandrīz	20	gadu	
realizē	vides	izglītības	aktivitātes,	
lai	dažādām	interešu	grupām	dotu	
iespēju	 caur	 radošām	 un	 izzino-
šām	 aktivitātēm	 izprast	 cilvēka	
un	vides	mijiedarbību,	kā	arī	uz-
runātu	līdzdalībai	vides	kvalitātes	
uzlabošanā.

Zane Leimane, 
Ilga Tiesnese

Mācību gada noslēguma pasākums dabas un tehnoloģiju parkā Urda

Konkursu laureāti
Skudras Urdas gudrā māja:
l	 1,5–3	gadu	vecumo	gadībnieku	
	 kategorijā	galvenā	balva	Straupes	
	 pamatskolas	pirmsskolas	grupai	
 Pumpuriņi;
l	 3–5	gadu	vecuma	kategorijā	labākie	–	
	 Cēsu	3.	pirmsskolas	izglītības	iestādes	
	 grupiņa	Rūķīši;
l	 5–7	gadu	vecuma	kategorijā	labākie	–	
	 Valkas	pirmsskolas	izglītības	iestādes	
	 grupiņa	Peļuki.
l	 1.–3.	klašu	kategorijā	uzvara	Limbažu	
	 sākumskolas	3.a	klasei;
l	 4.–6.	klašu	kategorijā	uzvara	Zaubes	
	 pamatskolas	6.	klasei;
l	 7.–9.	klašu	kategorijā	uzvara	Limbažu	
	 3.	vidusskolas	8.b	klasei.
l	 Augstāko	novērtējumu	
 mācību	materiālu	un	uzskates	
	 līdzekļu	sagatavošanā	saņēma	
	 Salac	grīvas	pirmsskolas	izglītības	
	 iestādes	Vilnītis	filiāles	Korģenē	
	 pedagoģe	Ilga	Ūdre.

Laureāti	makulatūras	un	PET	pudeļu	vākšanas	
konkursā	Dabai labu darīt 
pirmsskolu	kategorija	
l lielākais savāktais apjoms uz vienu izglītojamo:
	 1.	vieta	Vecpiebalgas	novada	pamatskolas	pirmsskolas	
	 grupai	Dzērbenē;
	 2.	vieta	Mazsalacas	pirmsskolas	izglītības	iestādei	Ramatā;
	 3.	vieta	Salacgrīvas	pirmsskolas	izglītības	iestādes	
 Vilnītis	filiālei	Korģenē;
l lielākais savāktais apjoms kopā: 
	 1.	vieta	Valkas	pilsētas	speciālās	pirmsskolas	izglītības	
	 iestādei	Pumpuriņš;
	 2.	vieta	Kocēnu	novada	pirmsskolas	izglītības	iestādei	
 Auseklītis;
	 3.	vieta	Mazsalacas	pirmsskolas	izglītības	iestādei;
skolu	kategorija
l	 lielākais	savāktais	apjoms	uz	vienu	izglītojamo:
	 1.	vieta	Dāvja	Ozoliņa	Apes	vidusskolas	mācību	
	 punktam	Vidagā;
	 2.	vieta	Drabešu	Jaunajai	pamatskolai;
	 3.	vieta	Ojāra	Vācieša	Gaujienas	pamatskolai;
l	 lielākais	savāktais	apjoms	kopā:	
	 1.	vieta	Valmieras	Viestura	vidusskolai;
	 2.	vieta	Smiltenes	vidusskolai;
	 3.	vieta	Limbažu	sākumskolai.

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 4000 eks.

Jubilāriem

10.00–11.00
n festivāla atklāšana, svinīgais 
 uznāciens – organizētāji, 
 jauktais koris «Pernigele», 
 pūtēju orķestris «Enkurs», 
 jauns pasākuma vadītājs
n reņģu smelšana no laivām – 
 spainītis svaigu reņģu katram par 
 brīvu. Reņģes un komplimentus 
 dala Jānis Krūmiņš
n pavāru maču sākums. Pārtikas 
 dakteris Andis Brēmanis – vai var 
 dzīvot no mīlestības un zivīm vien?
n bērnu un senioru deju kolektīvi, 
 folkloras muzikantu kopa 
 «Cielavas spēlmaņi»

11.00–12.00
n starts skrējienam uz bodi. 
 Sportiskā distance sportistiem – 
 līdz Kuivižiem un atpakaļ, 
 ģimeniskā distance ģimenēm –
 mazs līkums pa priežu silu
n Reņģēdāju alus klajā laišana un 
 testēšana – alus meistardarbnīcas, 
 konkursi, prātvēderu idejas. 
 Aldaris – novadnieks Kalvis Kalniņš
n maizes meistardarbnīcas. 
 Atkal jauna maizītes šķirne, 
 prezentē «Dabas maize» un 
 Liene Kalniņa
n mezglu siešanas noslēpumi ar 
 Valdi Ozoliņu
n Rakaru murdiņš bez mezgliem, 
 bet ar bērniem
n uzdziedās vīru ansamblis no 
 Limbaž pagast…

n dzīvs un vesels zirgs. Ar visiem 
 ratiem. Reņģu vezuma andelēšana 
 kā pirms 100 gadiem. Zirgu un 
 tirgošanu vada Gints Šīmanis

12.00–13.00
n bērnu svētku koncerts. 
 Piedalās Ainažu, Liepupes un 
 Salacgrīvas bērnu un jauniešu 
 pašdarbības kolektīvi. Turpina 
 spēlēties Rakaru murdiņš, 
 bērnu radošās darbnīcas, 
 piepūšamās atrakcijas
n ar pilnu sparu sāk darboties 
 Reņģu bufetes – lielas, gardas un 
 lētas ceptu reņģu porcijas, 
 unikāls Reņģēdāju alus un maize 
 piedevām. Īstais brīdis arī zivju 
 tirgu aplūkot
n no 13.30 Putu ballīte kopā ar 
 Smurfeti Bocmaņa laukumā

13.00–14.00
n prāta spēles, meklējot lielāko 
 reņģēdāju prātvēderu. Pasaules 
 Dabas fonds par reņģu un citu 
 zivju krājumiem mūspusē un 
 Baltijas jūrā kopumā
n dāmu vokālais ansamblis 
 «Dziedātprieks» un 
 vidējās paaudzes deju kolektīvs 
 «Tingeltangels»
n allaž mutīgais prātvēders 
 Vilis Kļaviņš no Gulbenes puses 
 ar gudriem padomiem, savu 
 „dzimtenītes” cauruļu aparātu un 
 maizes cepšanu uz iesmiem 

n viens no festivāla galvenajiem 
 notikumiem – pavāru maču 
 noslēgums, uzvarētāja un citu 
 labāko pasludināšana, 
 apbalvošana, žūrijas komentārs

14.00–15.00
n Salacas lielā plosta sagaidīšana 
 un apskate. Plostnieku stāsti un 
 meistaru sumināšana

15.00–16.00
n dažādi ritmi – Salacgrīvas jauniešu 
 deju kolektīvs «Randa» un 
 senioru koris «Salaca»
n Piebraukusi pēcpusdienas laiva 
 ar svaigām reņģēm. Katram 
 spainītis reņģu par brīvu. 
 Zivtiņu dalīšanu ar lielisku humoru 
 vada labākais gleznotājs starp 
 zvejniekiem Andris Skuja
n spēka pārbaudes – svaru bumbu 
 celšana, virves vilkšana jauktajām 
 komandām  (4 kungi un 2 dāmas)
n steidzam nobaudīt ceptu reņģi 
 un palūkot labumus zivju tirgū. 
 Uz pēcpusdienu cenas krītot…
n savus draugus ar balvām gaida 
 Umurkumurs
n apbalvošana, pateicības, kritika, 
 pazaudēto mantu meklēšana… 
 Gaidām zaļumballi

21.00–02.30
Pirmā šīgada Reņģēdāju zaļumballe.

Spēlēs «Zeļļi» un «2PRO»

Reņģēdāju festivāla dienas daļā ieeja – bez maksas, vakarā uz balli – 3 EUR.
Biļetes – pirms zaļumballes pasākuma vietā

Datums Pasākums Vieta
Jūnijā Salacgrīvas lauku sieviešu biedrības Mežābele darināto leļļu tautastērpu izstāde Salacgrīvas 

bibliotēkā
Jūnijā Literatūras Izstādes:

l ar baltu kreklu kā ar spārnu rīt atkal grasos aizlidot…
Dzejniekam Jānim Peteram – 80
l Jānīt’s brauca katru gadu, 
Atved ziedu vezumiņu.
Sagaidām Jāņu dienu!
l Dzimtene, mūžam mans skatiens vaicājot tevī ir vērsts. (Ā. Elksne)
14. jūnijs – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Ainažu 
bibliotēkā

Jūnijā Izstāde-fotoekspozīcija Zutiņš murdā: tā mūsdienās runā un zvejo vienīgi Salacgrīvas 
pusē!
Izstādē skatāmi Salacgrīvas muzeja pastāvīgās ekspozīcijas fotomateriāli par nēģu 
zvejas vēsturi un tradīcijām Vidzemes jūrmalā

Tūjas 
bibliotēkas&
Zinību 
centra zālē

No 20.VI Amatmeistara Andreja Vītola skalu pinumi – groziņi, cibiņas un citas noderīgas lietas
20.VI 13.00 Tikšanās Jūnija dārza karaliene – peonija! ar peoniju audzētāju, tūjieti Initu Putniņu 

(SIA Peonija P)
Jūnijā l Jaunieguvumu daiļliteratūrā, nozaru literatūrā un periodikā izstāde

l Rotaļu telpā – Nāc un iepazīsti spēles atpūtai un radošai domai
No 27.VI Literatūras izstāde Dzimtenes vidū – dzīvība mana...

Dzejniekam Jānim Peteram – 80 (30.06.1939.)

Jūnijs BIBLIOTĒKĀS

Salacgrīvā 
25.V			 	 	 Reņģēdāju	festivāls
	 	 12.00–13.00	 koncerts	Sanākat lieli, mazi un	Salacgrīvas	novada	
	 	 	 	 	 bērnu	svētki.
	 	 ap	14.00		 plosta	sagaidīšana	
  13.30–16.00	 putu	ballīte	kopā	ar	Smurfeti	Bocmaņa	laukumā,	
	 	 	 	 	 radošas	darbošanās	Rakaru	murdiņā,		
	 	 	 	 	 piepūšamās	atrakcijas	
8.VI	 	 	 Salacgrīvas	vidusskolas	12.	klašu	izlaidums
15.VI		 	 Salacgrīvas	vidusskolas	9.	klases	izlaidums
22.VI		 	 Jāņu	ielīgošana	Zvejnieku	parka	estrādē
	 	 	 19.00	 teatralizēts	koncertuzvedums	Rūdolfa mantojums. 
    Lomās	Katrīna	Borozdina,	Vineta	Dance,	Evita	Liepiņa,	
	 	 	 	 Velta	Ozola,	Sanita	Kānīte,	Kristaps	SomsTiesnesis,	
	 	 	 	 Jānis	Kānītis	un	Ivo	Juška
	 	 	 21.30	 balle.	Spēlē	Vitālijs	Bogdanovičs.	Jāņu	ugunskurs.	
	 	 	 	 Ieeja	bez	maksas

Ainažos
1.VI	 	 	 Senioru	pasākums	un	zaļumballe
15.VI		 	 Jāņu	ielīgošanas	koncerts	un	zaļumballe.	
	 	 	 	 Koncertā	piedalās	kultūras	nama	pašdarbnieku	kolektīvi	un	
	 	 	 	 dziedošā	Baumaņu	ģimene,	kas	plašāk	pazīstama	kļuva	
	 	 	 	 LNT	šovā	Dziedošās ģimenes

Liepupē
21.V	 no	20.00	Liepupes	pilskalnā	kopā	ar	etnisko	tradīciju	kopu	Skale	un	
	 	 	 	 jaukto	kori	Pernigele	svinēsim	vasaras	saulgriežus,	
	 	 	 	 kad	daba	ir	pilnā	plaukumā	un	saule	savā	enerģijā	dalās	
	 	 	 	 visdāsnāk.	Līdzi	ņemsim	cienastu,	lai	varam	sagaidīt	saulīti
29.V	 19.50	 Liepupes	pilskalnā	Pēterdienas	danču	svētki.	
	 	 	 	 Dejo	vidējās	paaudzes	deju	kolektīvs	Ulubele	un	draugi.	
	 	 	 	 Pēc	koncerta	–	lustīga	Pēterdienas	svinēšana

Ticēsim!
Ticēsim	Dievam	un	dzimtenes	mīlai,
Ticēsim	saulainai	dienai,	kas	nāks,
Zudīs	tad	meli	un	māņi	sīvie,
Latvija	reiz	dzīvot	sāks.
Zelta	zīle	tornī	dziedās,
Kalnos,	lejās	jāņugunis	ziedēs
Mazā	kaija	tālu	trauks,	
Latvieši	uz	mājām	brauks.
Apskaus	māmuliņa	tad	savus	dēlus,
Vecmāmiņa	mazdēlus.
Zelta	zīle	skaļi	dziedās,
Kalnos,	lejās	jāņugunis	ziedēs.
Ne	ar	dusmām	un	ar	naidu
Mēs	jaunu	dzīvi	celsim,
Darbu	veiksim	mēs	ar	prieku,
Ticiet,	draugi,	labi	būs!

Rita Kozlova

Tev šī diena ābeļziediem vīta,
Tev šī diena 
Vienos ceriņos,
Un, kad tā būs projām aizvadīta,
Vakars laimes pieclapīti dos. 

Silti,	saulaini	un	mīļi	sveicieni	maija	
jubilāriem.	Ir	īstais	brīdis	svinēt	dzīvi!	
Lai	izdodas!

26. maijā plkst. 10.00
Lielsalacas evaņģeliski luteriskajā baznīcā

ĒRĢEĻU un KORA 
MŪZIKAS KONCERTS

dievkalpojuma laikā un pēc tā

Dzied Mazsalacas novada kultūras centra
jauktais koris «SALACA»

Diriģente Dita Tomsone
Kormeistars Gatis Burvis
Ērģelniece Ilze Tomsone

Salacgrīvas novada dome 
līdz 31. maijam pagarina pieteikšanos uz konkursu

Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2019. 
 Konkursā atsevišķi tiks vērtētas lauku sētas, savrupmājas pilsētās un ciemos, 
daudzdzīvokļu mājas un uzņēmumi.
 Uzvarētājiem garantētas naudas balvas katrā nominācijā – 1. vietai 140 EUR,  
2. – 90 EUR, 3. –70 EUR. 
 Šogad esam saņēmusi Iepriecinošu piedāvājumu no SIA ZAAO, kas pirmo vietu 
īpašniekiem savrupmāju un viensētu kategorijā piedāvās 240 l konteinera izvešanu 
sešas reizes bez maksas.
 Lai pieteiktos zvaniet 64071973.
 Gaidām pieteikumus, dalīsimies priekā ar apkārtējiem!


