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Salacgrīvas novada
izdevums

	 Augusta	 otrā	 sestdiena	 Salacgrīvā	 ir	
diena,	 kad	 vietējie	 un	 arī	 viesi	 dalās	 la-
bajos	 un	 kreisajos.	Kāpēc	 tā?	Tāpēc,	 ka	
nu	jau	sesto	gadu	Salacgrīvā	notiek	Kras-
tu	mačs	basketbolā,	 kurā	 sacenšas	divas	
komandas	–	Salacas	labā	un	kreisā	krasta	
iedzīvotāji.	 Šogad	 kreisā	 krasta	 koman-
dā	 spēlēja	 basketbolisti	 no	 Salacgrīvas,	
Svētciema,	 Vitrupes,	 Korģenes,	 Tūjas,	
Liepupes,	savukārt	labo	krastu	pārstāvēja	
Salacgrīvas,	Kuivižu,	Vecsalacas	 un	Ai-
nažu	sportisti.	
		 Ņemot	vērā	šosejas	A1	remontdarbus,	
akmens	bumba	šogad	jau	no	agra	rīta	stā-
vēja	uz	gājēju	 ietves,	 tās	atrašanās	vietu	
pamanāmāku	darīja	tur	novietotais	pilsē-
tas	karogs.	Jā,	un	laiks	sestdien	bija	tāds	
pats	kā	pirms	sešiem	gadiem…	Lija	lietus	
un	pūta	vējš,	bet	nevienu	tas	nespēja	no-
baidīt.	Dienas	pirmo	spēli	atklāja	Krastu	
mača	karstākās	atbalstītājas	un	Salacgrī-
vas	patriotes	Olgs	un	Alms	un	arī	Limba-
žu	 novada	 domes	 priekšsēdētājs	 Dagnis	
Straubergs.	
	 Šogad	krastu	mačā	piedalījās	129	spē-
lētāji,	 un	 katrs	 no	 viņiem	 savā	 īpašumā	
saņēma	mača	 kreklu	 –	 labajam	 krastam	
zilu,	kreisajam	baltu.
	 Pirmie	 laukumā	 devās	 paši	 jaunākie	
U-13,	 tad	 U-15	 basketbolisti.	 Pusdien-
laikā	sacentās	jaunieši,	bet	tad	jau	sekoja	
vīru	un	kungu	spēles.	Pēcpusdienā	notika	
izšķirošā	 un	 viena	 no	 interesantākajām	
un	 spriedzes	 bagātākajām	 spēlēm,	 kurā	
tikās	 vecmeistari.	 Šī	 kā	 vienmēr	 bija	
viena	 no	 azartiskākajām	 spēlēm,	 un	 šo	
komandu	 duelis	 bija	 ļoti	 principiāls.	 To	
gaidīja	 ne	 tikai	 spēlētāji,	 bet	 arī	 skatītā-
ji.	Kurš	 krasts	 ir	 uzvarējis,	 noskaidrojās	

Salacgrīvas Krastu mačā uzvar kreisais

vien	pašās	krastu	mača	beigās.	
	 Pēc	gara	un	saspringta	sešu	spēļu	ma-
ratona	tieši	pie	bumbas	Salacas	tilta	vidū	
Olgs	un	Alms	paziņoja	šo	maču	uzvarē-
tāju.	Šogad	ar	rezultātu	285:254	uzvarēja	
kreisais	 krasts.	 Tūlīt	 pēc	 rezultātu	 pazi-
ņošanas	kreisā	krasta	lielie	un	mazie	spē-
lētāji	ķērās	klāt	smagajai	akmens	bumbai,	
lai	 pēc	 divu	 gadu	 pārtraukuma	 to	 atkal	
veltu	uz	kreiso	krastu.	Kopējā	sešu	gadu	

krastu	maču	 bilance	 ir	 4:2	 kreisā	 krasta	
labā.	
	 Muzikāls	vakara	noslēgums	bija	Saul-
rieta	steķī	kopā	ar	Rīga Reggae Acoustic 
Horens	un	Speiss.
	 Paldies	basketbolistiem	un	skatītājiem	
par	 azarta,	 emocijām	un	 spriedzes	 pilno	
basketbola	dienu	Salacgrīvā!	Tā	tika	vel-
tīta	 Salacgrīvas	 basketbola	 entuziastam	
Valentīnam	Turkam.	Par	to	paldies	orga-

nizētājiem	un	atbalstītājiem:	Salacgrīvas	
novada	 domei	 (tagad	 administrācijai),	
BK	 Salacgrīva,	 sporta	 un	 atpūtas	 kom-
pleksam	 Zvejnieku parks,	 Salacgrīvas	
kultūras	centram,	Olimpiskajam	centram	
Limbaži,	 Liepupes	 tautas	 namam,	 ab 
initio,	 Kuivižkrogam,	 kebabnīcai	 Kaste,	
Kuivižu	minizoo.
	 Tiekamies	nākamgad!	Kurš	uzvarēs?!

Ilga Tiesnese

Šī ir mūsu pēdējā tikšanās reize
	 Valstī	notiekošais	izdara	izmaiņas	mūsu	dzīvēs.	Ja	sākām	pirms	26	gadiem	ar	Sa-
lacas	pagasta	 apkārtrakstu	Rasa	 500	eksemplāru	 tirāžā,	 tad	 tagad	bijām	Salacgrīvas 
Novada Ziņas	3500	lielā	metienā.	
	 Saku	LIELU	PALDIES	visiem,	bet	jo	īpaši	Salacgrīvas	novada	pašvaldības	vadībai,	
kas	 uzticējās,	 piešķīra	 finansējumu	 un	 vienmēr	 bija	 gatava	 sarunām.	 Paldies	 visiem	

Salacgrīvas Novada Ziņu lasītājiem	un	rakstu	veidotājiem.	Viens	aplis	ir	noslēdzies!
	 Dzīve	turpinās…	būs	Limbažu Novada Ziņas,	ir	Auseklis,	ir	sociālie	tīkli	un	vēl…	ir	
telefoni	un	satikšanās.
	 Veiksmi	jums	un	vēlreiz	PALDIES!

Ilga Tiesnese

Pārvarot ceļa remonta šķēršļus, Krastu mača uzvarētāji nes novietot bumbu goda vietā

Olgs un Alms paziņo rezultātu – šogad uzvarēja kreisais krasts Uzvarētāju neviltotais prieks
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Limbažu 
novada 

pašvaldības 
domes 

pastāvīgās 
komitejas

	 Izveidotas	četras	Limbažu	novada	paš-
valdības	 domes	 komitejas	 –	 	 finanšu,	 te-
ritorijas	 attīstības,	 sociālo	 un	 veselības	
jautājumu	un	izglītības,	kultūras	un	sporta	
jautājumu.	Ievēlēti	to	locekļi,	priekšsēdē-
tāji	(izņemot	finanšu	komiteju,	jo	saskaņā	
ar	likumu	Par pašvaldībām	to	vada	domes	
priekšsēdētājs)	 un	 viņu	 vietnieki.	 Izglītī-
bas,	 kultūras	 un	 sporta	 jautājumu,	 kā	 arī	
sociālo	un	veselības	 jautājumu	komitejas	
tiks	 sasauktas	 nedēļā	pirms	Limbažu	no-
vada	 domes	 sēdes	 otrdienā.	 Teritorijas	
attīstības	un	finanšu	komitejas	sanāks	 tās	
pašas	nedēļas	trešdienā.

Finanšu komiteja:
Dagnis Straubergs (priekšsēdētājs)
Māris Beļaunieks (viņa vietnieks)
Jānis Bakmanis
Rūdolfs Pelēkais
Dāvis Melnalksnis
Didzis Zemmers
Aigars Legzdiņš

Teritorijas attīstības 
komiteja:

Māris Beļaunieks (priekšsēdētājs)
Dāvis Melnalksnis (viņa vietnieks)
Lija Jokste
Edžus Arums
Andris Garklāvs
Didzis Zemmers
Edmunds Zeidmanis

Sociālo un veselības 
jautājumu komiteja:

Rūdolfs Pelēkais (priekšsēdētājs)
Arvīds Ozols (viņa vietnieks)
Jānis Bakmanis
Ziedonis Rubezis
Edžus Arums
Regīna Tamane
Aigars Legzdiņš
Gunta Ozola

Izglītības, kultūras 
un sporta jautājumu 

komiteja:
Jānis Bakmanis (priekšsēdētājs)
Edžus Arums (viņa vietnieks)
Ziedonis Rubezis
Regīna Tamane
Arvīds Ozols
Aigars Legzdiņš
Gunta Ozola

Par Limbažu novada ģerboni
	 Līdz	jauna	ģerboņa	izstrādāšanai	Lim-
bažu	novada	pašvaldība	izmantos	līdzši-
nējo	Limbažu	novada	pašvaldības	ģerbo-
ni.	Saskaņā	ar	Valsts	heraldikas	komisijas	
sniegto	viedokli,	ja	novadā,	saglabājot	tā	
līdzšinējo	 nosaukumu,	 notikušas	 būtis-
kas	 pārmaiņas,	 jaunievēlētajai	 pašvaldī-
bas	 domei	 šīs	 pārmaiņas	 ir	 jāizvērtē	 un	 
jālemj	–	 izmantot	 jau	 esošo	 apstiprināto	
ģerboni,	 paredzēt,	 ka	 šāda	 izmantošana	

notiks	uz	laiku,	kamēr	tiks	izstrādātas	iz-
maiņas	esošajā	ģerbonī	vai	veidot	pilnīgi	
jaunu	ģerboni.
	 8.	jūlijā	Limbažu	novada	domes	ārkār-
tas	sēdē	deputāti	pieņēma	lēmumu,	ka	ar	
2021.	gada	1.	 jūliju	uz	 laiku,	kamēr	tiks	
izstrādātas	 izmaiņas	 esošajā	 ģerbonī	 vai	
tiks	veidots	pilnīgi	 jauns	ģerbonis,	Lim-
bažu	 novada	 pašvaldība	 izmanto	 līdzši-
nējo	Limbažu	novada	pašvaldības	ģerbo-

ni.	Alojas	novada	
ģerbonis	 un	 Sa-
lacgrīvas	 nova-
da	 ģerbonis	 ar	 šī	 
gada	 1.	 jūliju	
vairs	nav	spēkā.

Regīna Grosa,
Alojas administrācijas 

sabiedrisko attiecību speciāliste

SALACGRĪVAS
ADMINISTRĀCIJA
Adrese: 
Smilšu iela 9, Salacgrīva, 
Limbažu novads, LV-4033
Reģ. Nr. 40900036325 
PVN Reģ. Nr. LV40900036325 
Tel. 64071973, 
dome@salacgriva.lv

AS Swedbank 
kods HABALV22 
konts LV18HABA0551012205203 
AS SEB banka 
kods UNLALV2X 
konts LV71UNLA0013013130848 

	 2021.	gada	1.	 jūlijā,	darbu	sākot	 jauno	
novadu	 domēm,	 stājusies	 spēkā	 Latvijas	
Administratīvi	 teritoriālā	reforma.	Tās	re-
zultātā	jaunajā	Limbažu	novadā	apvienoti	
līdzšinējie	novadi	–	Alojas,	Salacgrīvas	un	
Limbažu.	Novada	centrs	ir	Limbažu	pilsē-
ta.	Jaunā	novada	2440,80	km²	lielajā	terito-
rijā	mīt	teju	31	500	iedzīvotāju.
	 Lai	 arī	 reforma	 ievērojami	 skar	 vairā-
kus	 pašvaldības	 darba	 procesus,	 iedzīvo-
tāji	joprojām	varēs	saņemt	informāciju	un	
pakalpojumus	 ierastajā	 kārtībā	un	 sev	 tu-
vākajā	 administrācijā.	 Līdzšinējo	 novadu	
pašvaldību	 iestādes	 darbu	 turpina	 jaunā	
Limbažu	 novada	 administrācijās.	 Piemē-
ram,	 bijušā	 Salacgrīvas	 novada	 pašvaldī-
bas	nodaļas,	bibliotēkas,	kultūras	nami	un	
skolas	strādā	Limbažu	novada	Salacgrīvas	
administrācijā,	savu	atrašanās	vietu	un	dar-
bību	tās	nemaina.
	 Arī	 informācijas	 aprite	 digitālajā	 vidē	
līdz	 šā	 gada	 izskaņai	 paliek	 nemainīga.	
Līdz	gada	beigām	tiks	nodrošināta	tīmekļ-
vietņu	 www.aloja.lv	 un	 www.salacgriva.
lv darbība,	 līdz	 ar	 to	 iedzīvotāji	 jau	 zinā-
mā	platformā	varēs	sekot	līdzi	aktuālajam	
Limbažu	novada	pašvaldībā	un	Alojas,	Sa-
lacgrīvas	 administrāciju	 teritorijās.	 Tuvo-
joties	gada	noslēgumam,	Limbažu	pašval-
dības	tīmekļvietnei	 limbazi.lv	 tiks	mainīts	
domēna	 vārds	 uz	 nosaukumu	 limbazuno-
vads.lv.
	 Arī	līdzšinējo	pašvaldību	sociālie	medi-
ji	 turpina	savu	darbību.	Plānots,	ka,	 tuvo-
joties	 gada	 beigām,	 bijušā	Alojas	 novada	
pašvaldības	 un	 Salacgrīvas	 novada	 paš-
valdības	 Facebook	 lapas	 tiks	 integrētas,	
lai	 veidotu	 Limbažu	 novada	 pašvaldības	
Facebook	 lapu.	 Savukārt	 ar	 augustu	 pār-
traukta	pašvaldības	informatīvu	izdevumu	
Alojas Novada Vēstis	un	Salacgrīvas No-
vada Ziņas	 izdošana.	 Turpmāk	 ziņas	 par	
šīm	teritorijām	tiks	atspoguļotas	Limbažu	
novada	 pašvaldības	 informatīvajā	 izde-
vumā	Limbažu Novada Ziņas.	 Iedzīvotāji	
izdevumus	 varēs	 saņemt	 katras	 teritorijas	
līdzšinējā	kārtībā.	
	 Pārejas	posma	laikā	sabiedrisko	attiecī-
bu	 speciālisti	 plāno	 organizēt	 iedzīvotāju	
aptauju	 par	 Limbažu	 novada	 pašvaldības	
informatīvā	 izdevuma	 nepieciešamību	 ie-
dzīvotājiem	 un	 satura	 prioritātēm,	 lai	 uz-
labotu	informācijas	pieejamību	un	drukātā	
izdevuma	kvalitāti.	Aptauju	būs	iespējams	
aizpildīt	Limbažu Novada Ziņu augusta	nu-
murā,	tāpat	novada	oficiālajās	mājaslapās.

Jaunā novada vadība
 Nu jau vairāk nekā mēnesi dzīvo-
jam jaunajā Limbažu novadā, kas pēc 
īstenotās administratīvās reformas kļuvis 
līdzīgs kādreizējam Limbažu rajonam. 
 1. jūlijā notikušajā Limbažu novada 
pašvaldības pirmajā domes sēdē par 
priekšsēdētāju ievēlēja Dagni Strau-
bergu, par viņa pirmo vietnieku Māri 
Beļaunieku, par otro – Jāni Bakmani. 
 Šī pusotra mēneša laikā notikušas 
divas ārkārtas un viena kārtējā Limbažu 
novada pašvaldības domes sēde.
 Saskaņā ar Limbažu novada pašval-
dības nolikumu pašvaldības izpilddirek-
toram ir trīs vietnieki. Jau informēts, ka 
1. jūlija Limbažu novada ārkārtas domes 
sēdē par Limbažu novada pašvaldības 
izpilddirektora pienākumu izpildītāju līdz 

2021. gada 8. augustam iecēla līdzšinējo 
Limbažu novada pašvaldības izpilddirek-
tora vietnieku Agri Blumeru.
 Savukārt 8. jūlija Limbažu novada ār-
kārtas domes sēdē par Limbažu novada 
pašvaldības izpilddirektora otro vietnieku 
iecēla līdzšinējo Salacgrīvas novada 
pašvaldības izpilddirektoru Andri Zundi. 
Par izpilddirektora trešo vietnieku iecelts 
Aivars Krūmiņš, kurš iepriekš pildīja Alo-
jas novada pašvaldības izpilddirektora 
vietnieka saimnieciskos jautājumos ama-
ta pienākumus. Jautājums par Limbažu 
novada pašvaldības izpilddirektora pirmo 
vietnieku vēl nav skatīts.
 Izpilddirektora pirmais vietnieks vadīs 
un koordinēs centrālās administrāci-
jas darbību, tās pārziņā esošo iestāžu 

darbību, kā arī nodrošinās pašvaldības 
funkciju izpildi Katvaru, Limbažu, Pāles, 
Skultes, Umurgas, Vidrižu un Viļķenes 
pagastā un Limbažu pilsētā. Izpilddi-
rektora otrais vietnieks vadīs un koordi-
nēs Salacgrīvas administrācijas un tās 
pārziņā esošo iestāžu darbību, nodroši-
nās pašvaldības funkciju izpildi Ainažu, 
Liepupes, Salacgrīvas pagastā, kā arī 
Salacgrīvas un Ainažu pilsētā. Savukārt 
trešais vietnieks vadīs un koordinēs Alo-
jas administrāciju un tās pārziņā esošo 
iestāžu darbību, nodrošinās pašvaldī-
bas funkciju izpildi Alojas, Braslavas, 
Brīvzemnieku un Staiceles pagastā, 
tāpat Alojas un Staiceles pilsētā.
 Atgādinām, ka par Limbažu novada 
pašvaldības izpilddirektoru iecelts Artis 
Ārgalis, kurš amata pienākumus sāka 
pildīt 9. augustā.

Informāciju sagatavoja Regīna Grosa un Ilga Tiesnese

Sveicam jaunajā Limbažu novadā!
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Staicelē
	 22.	 jūlijā	 Limbažu	 novada	 domes	
priekšsēdētājs	 Dagnis	 Straubergs,	 viņa	
vietnieki	Māris	Beļaunieks	un	Jānis	Bak-
manis	Staicelē,	Latvijas	Futbola	federāci-
jas	mācību	un	treniņu	centrā	Staicele	tikās	
ar	Latvijas	Futbola	federācijas	(LFF)	vadī-
bu,	lai	pārrunātu	turpmāko	sadarbību.	Sa-
runās	piedalījās	LFF	valdes	priekšsēdētājs	
Vadims	 Ļašenko,	 viceprezidents	 Sergejs	
Kovaļovs	 un	 Rīgas	 futbola	 skolas	 direk-
tors	un	nodibinājumu	LFF-tūrisms	un	Na-
cionālais sporta centrs «Staicele»	 valdes	
loceklis	Vladimirs	Žuks.	
	 Uzsākot	sarunas,	J.	Bakmanis	atgādinā-
ja,	ka	sanāksmes	iniciators	ir	viņš,	un	gal-
venais	 to	mērķis	 ir	saprast,	kādā	virzienā	
esam	gatavi	virzīt	sadarbību.	Viņš	rosināja	
saprast,	uz	kādiem	vārtiem	varētu	virzīties	
šī	saruna	un	kādu	LFF	vēlas	ilgtermiņa	sa-
darbību	ar	Limbažu	novadu.
	 Pašvaldības	vadītājs	informēja	LFF	va-
dību	par	to,	ka	Alojas	sporta	skola	tuvāka-
jā	laikā	tiks	apvienota	ar	Limbažu	un	Sa-
lacgrīvas	novada	 sporta	 skolu	un	novadā	
turpmāk	būs	viena	šāda	mācību	iestāde.	
	 Savukārt	V.	Ļašenko	uzsvēra,	ka	Stai-
celē	ir	ieguldīts	liels	darbs:	– Mēs vēlamies 
rast vienotu risinājumu kā sadarbībā ar 
pašvaldību attīstīt pašreizējo infrastruk-
tūru. Esam šeit, lai runātu un uzklausītu 
viedokļus. Galvenais, lai te nākotnē būtu 
futbols, tālab esam gatavi visu bāzi pārdot 
pašvaldībai. 
	 Lai	 arī	 šajā	 reizē	 netika	 pieņemti	 ne-
kādi	lēmumi,	sarunu	dalībnieki	atzina,	ka	
šī	 bija	 svarīga	 tikšanās.	Līdz	 nākamajām	
sarunām,	 kuru	 laiks	 vēl	 netika	 noteikts,	
pašvaldības	 pārstāvjiem	 jāiepazīstas	 ar	
iespējamo	dokumentāciju.	– Saku godīgi, 
lai visas lietas sakārtotu, darbu ir daudz. 
Mums ir skaidrs federācijas priekšlikums. 
Bet svarīgākais ir saprast, ko darīt ar šo 
īpašumu, –	sarunas	beigās	teica	pašvaldī-
bas	vadītājs.
	 Esot	 Staicelē,	 novada	 vadība	 tikās	 arī	
ar	Staiceles	pilsētas	un	pagasta	pārvaldes	
vadītāju	Rihardu	Būdu,	rekreācijas	centra	
Vīķi	vadītāju	Iritu	Grāveri,	Staiceles	lībie-
šu	muzeja	Pivālind	vadītāju	Indru	Jaunze-
mi,	Tūrisma	 informācijas	 centra	 vadītāju	
Inesi	 Timermani,	 Staiceles	 pamatskolas	
direktori	Sandru	Brokāni	un	Staiceles	mū-
zikas	 un	 mākslas	 skolas	 direktori	 Āriju	
Bakmani.	Viņi	apmeklēja	rekreācijas	cen-
tru Vīķi,	kurā	šobrīd	norit	projekts	Sabied-
rībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide 
Alojas novadā.	Vīķu	muižas	galvenā	ēka,	
kādreizējā	 slimnīca,	 tiks	 pielāgota	 grupu	
dzīvokļiem	 personām	 ar	 garīga	 rakstura	
traucējumiem,	bet	muižas	teritorijā	esoša-
jā	 saimniecības	ēkā	 izvietos	dienas	aprū-
pes	 centru.	 Sarunas	 dalībnieki	 apsprieda	
Staicelei	svarīgākos	jautājumus	un	ciemo-
jās	SIA	RUDZO,	kur	audzē	krūmmellenes.	

Braslavas 
pagastā

	 Tajā	 pašā	 dienā	 Limbažu	 novada	 do-
mes	 priekšsēdētājs	Dagnis	 Straubergs	 un	
viņa	 vietnieks	 Jānis	 Bakmanis	 tikās	 ne	
tikai	 ar	Alojas	 administrācijas	 nodaļu	 un	
iestāžu	vadītājiem	un	darbiniekiem,	bet	arī	
apmeklēja	Braslavas	pagastu,	 lai	 redzētu,	
kā	notiek	Vilzēnu	tautas	nama	pārbūve,	un	
tiktos	ar	Braslavas	pagasta	pārvaldes	vadī-
tāju	Daci	Šķepasti	un	Vilzēnu	tautas	nama	
vadītāju	Airu	Lapkovsku.
	 Izrādot	 jau	 izremontēto	 zāli	 un	 šobrīd	
pārbūvējamās	telpas,	tautas	nama	vadītāja	
pastāstīja,	 ka	Vilzēnu	 tautas	namā	 šobrīd	
darbojas	 septiņi	 kolektīvi,	 to	 skaitā	 trīs	
deju	 kopas,	 divi	 amatierteātru	 kolektīvi,	
sieviešu	vokālais	ansamblis	un	ritma	gru-
pa.	– Mums akūti nepieciešamas normā-
las publiskas telpas, kur pulcēties. Mums 

ir projektors un ekrāns, lai varam rādīt 
kino, būs sakārtotas tualetes, garderobe 
un kāpnes. Ļoti ceram, ka valsts svētku 
pasākums 18. novembrī varēs notikt jau 
glīti izremontētās telpās. Šis ir apmeklēts 
un iecienīts tautas nams, –	sacīja	A.	Lap-
kovska.	
	 Līdz	novembrim	jāpabeidz	Vilzēnu	tau-
tas	nama	pārbūve,	kas	paredz	ieejas	mez-
gla,	 halles,	 garderobes,	 kāpņu,	 sanitārā	
mezgla	un	UKT	tīklu	pārveidi,	arī	uguns-
drošības	 sistēmas	 sakārtošanu.	 Šī	 pārbū-
ve	 nodrošinās	 vides	 pieejamību	 visām	
iedzīvotāju	 grupām,	 veicinās	 kvalitatīvas	
kultūrvides	veidošanu	un	uzturēšanu.	Re-
zultātā	 tautas	nams	 tiks	atjaunots	295	m²	
platībā	(kopējā	ēkas	platība	623,5	m²).
	 Savukārt	 Braslavas	 pagasta	 pārvaldes	
vadītāja	 D.	 Šķepaste	 iepazīstināja	 ar	 pa-
gasta	 aktualitātēm	 un	 lielākajām	 nepie-
ciešamībām.	 Vajadzīga	 lielāka	 autobusa	
pietura,	kur	bērniem	paslēpties,	transportu	
gaidot,	jāizveido	gājēju	pāreja,	pret	ko	gan	

iebilst	 autoceļu	 uzturētāji,	 jo	 ceļam	 nav	
tik	 liela	 noslodze,	 lai	 to	 ierīkotu.	 Tāpat	
ap	pirmsskolas	izglītības	iestādi	nepiecie-
šams	jauns	žogs.	
	 Par	lielāko	problēmu	Dace	uzskata	ne-
sakārtoto	īpašumu	centrā,	kas	bojā	ciema	
kopainu.	 Šobrīd	 tas	 ir	 bankas	 īpašums,	
ko	 apsekojusi	 būvvalde.	 Banka	 rīkojusi	
vairākas	 izsoles,	 bet	nevienu	 šis	 īpašums	
neinteresē.	 Savulaik	 banka	 piedāvājusi	
pašvaldībai	ēku	par	3000	eiro	atpirkt,	 to-
mēr	 viena	 lieta	 ir	 to	 nopirkt,	 bet	 vēl	 ne-
pieciešams	finansējums,	lai	to	nojauktu	un	
teritoriju	sakārtotu.	
	 Lai	uzzinātu	un	tuvāk	iepazītos	ar	kat-
rai	 vietai	 svarīgāko,	 pašvaldības	 vadītājs	
D.	 Straubergs	 plāno	 iepazīties	 ar	 visu	
Limbažu	 novada	 pilsētu	 un	 pagastu	 pār-
valžu	darbu	un	tikties	ar	iestāžu	un	struk-
tūrvienību	vadītājiem,	uzņēmējiem	un	ie-
dzīvotājiem.	
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Ainažu bibliotēkas remonts 
	 28. jūlijā	 pa-
beigti	 remont-
darbi	 Ainažu	
bibliotēkā.	 Tos	
veica	 SIA	 BAL-
TIC GROWTH.	
Divās	 telpās	 viņi	
remontēja	 grīdu,	
sienas	 un	 griestus,	
demontēja	 vecās	
sienas	 flīzes,	 notī-
rīja	 un	 nokrāsoja	
radiatorus,	uzmon-
tēja	 ventilācijas	
restes,	 nomainīja	
izlietnes	 virsmu,	
sakārtoja	 elektro-
instalāciju	 un	 pēc	
sienu	un	griestu	re-
monta	uzlika	atpa-
kaļ	 noņemto	 ugunsdrošības	 un	 apsardzes	
signalizāciju.	 Remonta	 laikā	 esošie	 gais-
mekļi	nomainīti	pret	atbilstošiem	LED.	

	 Pašvaldība	šiem	remontdarbiem	piešķī-
ra	6827	eiro	(bez	PVN).
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Ainažu bibliotēkas zālīte pēc remonta kļuvusi gaiša un saulaina

Latvijas Piekrastes 
pašvaldību apvienības 

valdes sēde
	 5.	augustā	notikušajā	Latvijas	Piekras-
tes	pašvaldību	apvienības	(LPPA)	valdes	
sēdē	 izskatīja	Latvijas	Pašvaldību	 savie-
nības	(LPS)	statūtu	grozījumus,	ko	pare-
dzēts	pieņemt	LPS	kongresā	20.	augustā	
Salacgrīvā.	
	 Grozījumi	 paredz	 LPS	 valdē	 ievēlēt	
LPPA	pārstāvi	un	LPPA	uz	LPS	valdi	vir-
za	apvienības	valdes	priekšsēdētāju,	Lim-
bažu	novada	domes	priekšsēdētāju	Dagni	
Straubergu.
	 Valdes	sēdē	apsprieda	arī	Saeimā	vir-
zītos	grozījumus	Aizsargjoslu	likumā,	nā-
kotnes	apbūves	un	cita	veida	attīstības	ie-
spējas	krasta	kāpu	aizsargjoslā.	Pārrunāti	
arī	 aktuāli	 jautājumi	par	 jūras	piekrastes	
joslas	 2	 km	 attālumā	 no	 jūras	 krasta	 lī-

nijas	 iekļaušanu	 pašvaldību	 administra-
tīvajās	 teritorijās	 (kas	 varētu	 kompensēt	
šo	 piekrastes	 teritoriju	 uzturēšanu)	 un	
pludmaļu	 apsaimniekošana.	 Pašvaldī-
bas	to	veic,	īstenojot	nacionālas	nozīmes	
projektu	 Piekrastes apsaimniekošanas 
praktisko aktivitāšu realizēšana,	 ko	 fi-
nansē	 Latvijas	 vides	 aizsardzības	 fonda	
padome.	 Projekta	 vadošais	 partneris	 ir	
LPS.	LPPA	valde	uzskata,	ka	finansējums	
piekrastes	 apsaimniekošanai	 jāiekļauj	
pašvaldību	pamatbudžetā	vai	jāsaņem	kā	
mērķdotācija	no	Vides	aizsardzības	un	re-
ģionālās	attīstības	ministrijas.	
	 Piekrastes	pašvaldību	apvienības	kop-
sapulce	notiks	septembrī.	
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Korģenē svin ciema svētkus un  
sveic sakoptāko sētu saimniekus

	 7.	 augustā	 Korģenē	 notika	 ģimeņu	
mazdārziņu	svētki,	kuru	devīze	šogad	bija	
Svinēsim svētkus kopā, bet katrs atsevišķi.	
Dienā	mazajiem	korģeniešiem	un	viesiem	
bija	 iespēja	 noskatīties	 improvizācijas	
leļļu	 teātra	 studijas	 ILze	 izrādi	Meža de-
tektīvs,	 darboties	 radošajās	 darbnīcās	 un	
izgreznoties	ar	sejas	vai	hennas	zīmējumu.	
Pēcpusdienā	 klātesošos	 uzrunāja	 Korģe-
nes	ciema	gariņš	un	galvenā	svētku	orga-
nizatore	Gunita	Bisniece	no	biedrības	Mēs 
Korģenei.	 Viņa	 uzsvēra,	 ka	 šodien	 tiek	
svinēti	ģimeņu	svētki,	tāpēc	tiek	sumināti	
Korģenē	dzimušie	 četri	mazuļi.	– Šodien 
arī sakām paldies par Korģenē paveikta-
jiem labiekārtošanas darbiem, uzsākto Sa-
lacgrīvas–Korģenes ceļa remontu un cen-
tīsimies apskatīt un apbalvot skaistākos un 
ne tik skaistos mazdārziņus tepat Korģenē. 
Lai jauks šis vakars! –	viņa	vēlēja.	Svēt-
kus	 atklāja	 Korģenes	 ciema	 kantrideju	
grupas	muzikālais	priekšnesums.
	 Pirms	 brāļu	Auzānu	 uzstāšanās	 notika	
konkursa	 Salacgrīvas novada sakoptā-
kais īpašums 2021	 uzvarētāju	 sveikšana.	
Tajā	 pieteiktie	 īpašumi	 tika	 vērtēti,	 vēl	
pastāvot	 Salacgrīvas	 novadam.	 Vērtēša-
nas	komisijas	priekšsēdētāja	Evija	Keisele	
izteica	cerību,	ka	kopējā	Limbažu	novadā	 
šī	 tradīcija	 –	 sumināt	 sakoptāko	 īpašumu	
saimniekus	–	turpināsies.	– Lai būtu salik-
ti punktiņi uz i un iepriekšējās komisijas 
darbs būtu paveikts līdz galam, mēs vēla-
mies tieši šodien Korģenes ciema svētku 
laikā apsveikt aktīvos un drosmīgos cilvē-
kus, kuri pieteicās konkursam. Ķersimies 
stūres ratam pie ragiem, jo jūra te nav tālu, 
un sveiksim skaistāko konkursam pieteikto 
īpašumu un sētu saimniekus, –	sacīja	Evija.	
	 Vispirms	 goda	 rakstus	 un	 pašvaldī-
bas	 sarūpētās	 dāvaniņas	 un	 naudas	 bal-

vas	 saņēma	 konkursa	 3.	 vietas	 ieguvēji.	
Nominācijā	 Daudzdzīvokļu mājas-māju 
koope ratīvi to	saņēma	māja	nr.	4	Korģenē,	
nominācijā	 Savrupmāja pilsētā vai cie- 
mā	 –	 Liedaga	 iela	 41	 Tūjā.	 Komisijas	
priekšsēdētāja	E.	Keisele,	pasniedzot	dip-
lomu,	 atzīmēja:	– Ojāra Kiršteina dārzā 
Tūjā esam ciemojušies vairākkārt, bet tie-
ši šoreiz likās, ka daiļdārzs uzplaucis no 
jauna. Paldies par ieguldīto darbu!  
	 Konkursā	otrās	vietas	tika	piešķirtas	trīs	
nominācijās.	Par	otro	labāko	konkursā	pie-
teikto	daudzdzīvokļu	namu	komisija	atzina	
māju	nr.	10	Korģenē.	Tās	apkārtne	iekārto-
ta	īpaši	mīļi	un	omulīgi.	Nominācijā	Sav-
rupmāja pilsētā vai ciemā uzteica	Smilšu	
ielu	 28-1	 un	 tā	 saimnieci	 Irēnu	 Irbenu.	
Savukārt	 nominācijā	 Uzņēmums, darīju-

mu, pakalpojumu vai sabiedriskais objekts 
2.	vieta	Korģenes	veikalam.	– Jums, kor-
ģenieši, ir paveicies, jo jums ir savs veikals 
ar brīnišķīgi sakoptu dārzu, kura saimnie-
ce ir Sandra Pālēna. Paldies viņai par dar-
bu, izdomu un enerģiju!	–	pasniedzot	goda	
rakstu,	uzsvēra	Evija.
	 Par	 uzvarētāju	 nominācijā	 Daudz-
dzīvokļu mājas-māju kooperatīvi	 kļuva	
daudzdzīvokļu	 nams	Donavas	 Vecsalacā.	
Paldies	 tika	 Ingai	 Kalniņai,	 kurai,	 apvie-
nojot	prātus	un	spēkus,	ir	izdevies	sakopt,	
izdaiļot	 apkārtējo	 vidi	 un	 savu	 ikdienu.	 
1.	vieta	nominācijā	Savrupmāja pilsētā vai 
ciemā	 šogad	 piešķirta	 īpašumam	 Jūrma-
las	 ielā	 31	 Salacgrīvā.	 Jaukie	 Vēsma	 un	
Kaspars	Ozoli	bez	kautrēšanās	var	uzņemt	
savā	 pagalmā	 viesus	 un	 rādīt	 apmeklētā-

jiem	glīti	un	gaumīgi	iekārtoto	dārzu,	kurā	
katrs	akmentiņš,	puķe	un	koks	ir	apmīļots	
un	nolikts	savā	vietā.	Savukārt	nomināci-
jā	Lauku sēta	 par	 uzvarētāju	 šogad	 atzīts	
īpašums	 Jaunbranti	 Ainažu	 pagastā,	 bet	
1.	vietu	nominācijā	Uzņēmums, darījumu, 
pakalpojumu vai sabiedriskais objekts	ko-
misija	piešķīra	Liepupes	muižai.
	 Paldies	 visai	 vērtēšanas	 komisijai	 –	
E.	Keiselei,	Gundegai	Upītei-Vīksnai,	Ine-
tai	Cīrulei,	Aijai	Kirhenšteinei,	Ilzei	Ozoli-
ņai,	Ilonai	Jēkabsonei	un	G.	Bisniecei.	
	 Izskanot	aplausiem	sakoptāko	īpašumu	
saimniekiem,	 laiks	 bija	 brāļu	Auzānu	 un	
ansambļa	Bruģis	 muzikālajiem	 priekšne-
sumiem.
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Sakoptāko 
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Jūlija 
aktualitātes 

uzņēmējdarbībā
	 13.	jūlijā	tikās	Salacgrīvas	novada	paš-
valdības	uzņēmēju	konsultatīvās	padomes	
jaunievēlētie	locekļi.	Sēde	tika	rīkota,	lai	
klātienē	 iepazītos,	 uzklausītu	 Limba-
žu	 novada	 domes	 priekšsēdētāju	 Dagni	
Straubergu	par	turpmāko	redzējumu,	no-
vadiem	 apvienojoties,	 kā	 arī	 runātu	 par	
darbu	padomē	vietējā	un	novada	mērogā.	
Jaunievēlētā	 padome	 lēma	 turpmāk	 dar-
boties	kā	līdz	šim,	aptverot	Ainažu	pilsē-
tas	un	pagasta,	Salacgrīvas	un	pagasta,	kā	
arī	Liepupes	pagasta	uzņēmēju	intereses.	
	 Jau	 19.	 jūlijā	 notika	 otra	 Salacgrīvas	
novada	pašvaldības	uzņēmēju	konsultatī-
vās	 padomes	 sēde.	Galvenais	 darba	 kār-
tības	 jautājums	 –	 ievēlēt	 uzņēmēju	 kon-
sultatīvās	padomes	priekšsēdētāju	un	viņa	
vietnieku.	Par	priekšsēdētāju	 tika	apstip-
rināta	 Ieva	Alpa-Eizenberga	 (z.s.	Robež-
nieki),	bet	par	viņas	vietnieku	kļuva	Ža-
nis	Dubrovskis	 (C-ZONE).	Tika	nolemts	
turpmāk	tikties	katra	mēneša	ceturtās	ne-
dēļas	otrdienā	–	divas	dienas	pirms	plāno-
tajām	Limbažu	novada	domes	sēdēm.	
	 Lai	 uzņēmēji	 iepazītos,	 veidotu	 kon-
taktus,	 gūtu	 jaunas	 zināšanas,	 reklamē-
tu	 savu	preci	 un	 sniegtos	 pakalpojumus,	
padome	 lēma	 sadarbībā	 ar	 Salacgrīvas	
administrāciju	 rudens	 sākumā	 organizēt	
Uzņēmēju	dienu.
	 30.	 jūlijā	 durvis	 vēris	 veikals-izstāžu	
zāle	 Radīts piejūrā,	 kura	 sortimentā	 ie-
kļautas	 preces	 no	 visa	 Limbažu	 novada	
uzņēmēju	 piedāvājuma.	 Joprojām	 aici-
nām	 ikvienu	Limbažu	 novada	 uzņēmēju	
mārketinga	centrā	izvietot	savas	preces	un	
reklamēt	pakalpojumus.	Sīkāku	informā-
ciju	par	sadarbības	iespējām	sniegs	veika-
la	 vadītāja	 Inga	Vilima.	Tālr.	 26331880.	
E-pasts	doliva@inbox.lv.

Elīna Lilenblate,
uzņēmējdarbības konsultante

Sabiedriskie vides inspektori  
saņem apliecības

	 28.	 jūlijā	Valsts	vides	dienesta	 (VVD)	
Vidzemes	reģionālās	vides	pārvaldes	biro-
jā	Salacgrīvā	apliecības	 saņēma	divi	 jau-
nie	 sabiedriskie	 vides	 inspektori	 –	Emīls	
Salmiņš	 no	Smiltenes	 un	 Ilona	Apele	 no	
Salacgrīvas.	 Viņus	 uzrunāja	 un	 sveica	
VVD	Vidzemes	reģionālās	vides	pārvaldes	
Zvejas	kontroles	daļas	vadītājs	Toms	Ar-
navs,	atgādinot,	ka	šajās	dienās	pārvaldēs	
sabiedrisko	 vides	 inspektoru	 apliecības	
saņem	20	jaunie	inspektori.	– Viņi uzsāks 
darbu zvejas un makšķerēšanas kontrolē. 
Esam gandarīti arī sveikt jaunos inspek-
torus, kuri turpmāk palīdzēs kontrolēt zve-
ju un makšķerēšanu Vidzemes reģionālās 
vides pārvaldes teritorijā. Priecājamies, 
ka esam guvuši papildspēkus, lai kopīgi 
aizsargātu zivju resursus. Valsts vides die-
nests ļoti novērtē sabiedrības pieaugošo 
interesi iesaistīties zivju resursu uzraudzī-
bā un kontrolē,	–	viņš	sacīja.
	 Emīls	 ir	 makšķernieks	 un	 mednieks,	
kuram	 dabā	 sanāk	 būt	 daudz.	 Bieži	 vien	
viņš	saskaras	ar	apzinātiem	vai	neapzinā-
tiem	pārkāpumiem,	un	tā	gadās	pat	draugu	
vidū.	– Nedomāju, ka tagad iešu un tūdaļ 
rakstīšu vienu papīru pēc otra, bet uzru-
nāt, aizrādīt, pabiedēt pirmajā reizē un 
nākamajās reizēs arī “noštrāfēt” esmu 
gatavs. Tagad mēslotājiem un pārkāpē-
jiem varēšu ne tikai pateikt “nu, nu, nu” 
un pakratīt ar pirkstu, bet arī aizrādīt un 
teikt, ka nākamajā reizē būs sods. Esmu 
kas vairāk nekā cilvēks parastais,	 –	 tā	
par	 savām	 inspektora	 iecerētajām	gaitām	
stāsta	 Emīls,	 kuru	 Smiltenes	 pusē	 jau	
gaida	pašvaldības	policijas	darbinieki,	 lai	
dotos	kopīgos	reidos.	
	 Savukārt	 Ilonai	 ir	 pieredze	 kontroles	
darbā,	 jo	 iepriekš	 viņa	 strādājusi	 pašval-
dībā	 par	 kārtībnieci.	 – Skatīšos kārtību 
pie upes. Šī man ir ļoti svarīga tēma, jo 

pati esmu makšķerniece un bieži tur uz-
turos. Esot bērna kopšanas atvaļināju-
mā, izmantoju laiku mācībām, nokārtoju 
sarežģītu eksāmenu, saņēmu apliecību 
un tagad vairāk laika varēšu veltīt mums 
sāpīgajai maluzvejnieku tēmai. Viņus ir 
jāķer un jāsoda. Brīdināt par iespējamo 
sodu, manuprāt, nav jēgas, jo diemžēl tie, 
kas izvēlas tā rīkoties, ļoti labi zina, kāds 
sods pienākas. Tādam tu nepieiesi klāt un 
ar pirkstu nepakratīsi! –	viņa	uzskata.
	 Vidzemes	 sabiedriskie	 inspektori	 var	
darboties	 arī	 visā	 Latvijā.	 T.	Arnavs	 uz-
svēra:	 –	Tas ir daudz labāk, ja vēl kāds 

cilvēks ir pie ūdeņiem, ne tikai mēs. Dar-
ba pietiek. Jāstrādā ar kājām uz zemes vai 
ar airiem ūdenī. Jo vairāk kontrolējam, 
jo vairāk pārkāpēju atklājam. Dienesta 
inspektori pagaidām brīdina un konsultē, 
pirms raksta ziņojumu.
	 Sabiedriskie	 inspektori	 var	 veikt	 zve-
jas	 un	makšķerēšanas	 kontroli,	 pārbaudīt	
dokumentus,	to,	kas	ir	lomā,	kā	arī	to,	vai	
makšķerēšana	notiek	likumīgi.	Ja	konstatē	
pārkāpumu,	 raksta	 ziņojumu,	kuru	 izska-
ta	pašvaldības	administratīvā	komisija	un	
pēc	tam	piemēro	sodu.	
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VVD Vidzemes reģionālās vides pārvaldes birojā Salacgrīvā apliecības saņēma divi jaunie 
sabiedriskie vides inspektori
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	 Limbažu	 novada	 pašvaldības	 sēdē	
29.	jūlijā	pieņemts	lēmums	par	tilta	pār	Sa-
lacu	autoceļa	A01	Rīga–Ainaži	91,20.	km	
būvprojekta	 izstrādei	 nepieciešamo	 finan-
sējumu.	Novada	pašvaldības	iestāde	Salac-
grīvas administrācija	 plāno	veikt	 tilta	pār	
Salacu,	kas	iekļauts	valsts	galvenā	autoceļa	
A1	maršrutā,	būvprojekta	izstrādi.
	 Pamatojoties	 uz	 Ministru	 kabineta	
2008.	gada	11.	marta	noteikumiem	Nr.	173	
Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda 
programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas 
kārtība	39.	punktu	un	pašvaldībai	piedero-
šā	minētā	tilta	slikto	tehnisko	stāvokli,	kura	
dēļ	 nav	 iespējams	 nodrošināt	 satiksmei	
atbilstošus	 apstākļus,	 pašvaldības	 iestāde	
Salacgrīvas administrācija	lūdz	Satiksmes	
ministrijas	līdzfinansējumu	tilta	pār	Salacu	
autoceļā	A1	būvprojekta	izstrādei.
	 Kopējās	 būvprojekta	 izstrādes	 izmak- 
sas	–185	213,80	eiro	(viens	simts	astoņdes-

mit	pieci	tūkstoši	divi	simti	trīspadsmit	eiro	
un	80	centu),	no	tiem	pašvaldības	finansē-
jums	30%	no	kopējām	būvprojekta	izstrā-
des	izmaksām	jeb	55	564,14	eiro	(piecdes-
mit	pieci	tūkstoši	pieci	simti	sešdesmit	četri	
eiro	 un	 14	 centu).	 Būvprojekta	 izstrādes	
gaitā	 paredzēts	 izstrādāt	 tehniskos	 risinā-
jumus	 jauna	 tilta	 būvniecībai,	 nodrošinot	
tilta	nestspējas	atbilstību	Eiropas	standarta	
(LVS	 EN	 1991-2	 iedarbes	 uz	 konstrukci-
jām	2.	daļa	Satiksmes	slodzes	tiltiem)	no-
teiktajām	slodzēm.
	 Salacgrīvas	 administrācija	 iecerējusi	
būvprojekta	 izstrādes	 realizāciju	 uzsākt	
šogad	un	pabeigt	 2022.	 gada	beigās.	Paš-
valdības	atbildīgā	amatpersona	par	projek-
ta	īstenošanu	–	Kristaps	Ēdolfs,	Salacgrīvas	
administrācijas	 ceļu	un	 apsaimniekojamās	
teritorijas	speciālists.

Ilga Tiesnese

Par Salacas tilta remontu 
Salacgrīvā

Tilts pār Salacu Salacgrīvā gaida savu remontu

	 Septiņpadsmitais	 Ziemeļlivonijas	 festi-
vāls	Ainažos	šogad	notika	mazliet	citādākā	
formātā,	 to	noteica	valstī	noteiktie	 ierobe-
žojumi.	Bet,	šķiet	nekādi	ierobežojumi	ne-
spēja	sabojāt	14.	augusta	jauko	pēcpusdie-
nu	un	vakaru	pie	Ainažu	estrādes	un	 tajā.	
Izstaigājot	festivāla	tirdziņu,	varēja	nopirkt,	
ko	mugurā	vilkt,	ar	ko	rotāties,	kā	arī	sāļus	
un	 saldus	gardumus,	 ko	 likt	 uz	kārā	 zoba	
un	 ar	 ko	 veldzēties.	 Šajā	 pēcpusdienā	 ai-
nažnieki	un	svētku	viesi	tikās	ar	zemessar-
giem	un	baudīja	viņu,	Ainažu	Brīvprātīgo	
ugunsdzēsēju	 biedrības	 un	Ugunsdzēsības	
muzeja	darbinieku	sarūpēto	gardu	zupu.	
	 Krišjāņa	Valdemāra	Ainažu	pamatskolas	
basketbola	laukumā	skanēja	bērnu	smiekli	
un	klaigas,	jo	kopā	ar	atraktīvajiem	Jampa-
dracis BB	 pasaku	 tēliem	viņi	devās	 jaukā	
svētku	prieka	ceļojumā.	Pēcpusdienā	svēt-
kus	 atklāja	 Ainažu	 pilsētas	 pārvaldniece	
Ilona	 Jēkabsone	un	Ainažu	kultūras	nama	
dejotāji.	 Pasākumu	 vadīja	 un	 sirsnīgi	 uz-
dziedāja	Andris	 Daņiļenko	 un	 Indra	 Bur-
kovska.	 Notika	 arī	 tradicionālā	 sarūpēto	
gardumu	izsole.	Ar	savu	populārāko	dzies-
mu	programmu	svētku	viesus	priecēja	Nor-
munds	Rutulis,	savukārt	vakarā	uz	Ainažu	
estrādes	 skatuves	kāpa	grupa	Bet bet,	 kas 
šogad	atzīmē	savu	30	gadu	jubileju	un	tai	
par	godu	sagatavojusi	savu	labāko	dziesmu	
programmu.	Tajā	izskanēja	Kāpēc man nav 
sarkans mersedess,	Pieklauvē,	Man vienal-
ga viss,	Diena,	Mana mīļā meitene,	Vaka-
ra vējā	un	citas	 laika	pārbaudi	 izturējušas	
dziesmas.	Koncerts	bija	izcils	un	mudināja	
klausītājus	celties	kājās	un	dejot	līdzi.	Par	
ugunsšovu	parūpējās	Fire Show Studio	un	
ballē	spēlēja	grupa	Zelta kniede.	
	 Svētki	 bija	 izdevušies	 un	 liels	 paldies	
Ziemeļlivonijas	festivāla	organizētājiem.	
	 Šo	 rakstu	 par	 Ziemeļlivonijas	 festivālu	
pabeidzu	 ar	 komentāru	 no	 facebook:	 – Ir 
sarežģīti būt kultūras darbiniekam starp 
valsts lēmumiem un cilvēkiem!	Paldies	par	
izturību!

Ilgas Tiesneses teksts un foto

Ziemeļlivonijas festivāls Ainažos

Patriotisma vārdi  
izskan Ēvelē

	 Salacgrīvas	 bibliotēkas	 organizētā	 iz-
stāde	Latviskuma vārdi ceļo no bibliotēkas 
uz bibliotēku sasniegusi	Valmieras	novada	
Ēveles	 pagastu,	 kur	 savulaik	 pamatskolā,	
bibliotekāres	Aelitas	 Punkstiņas	mudināti,	
skolēni	 rosīgi	 piedalījās	Vidzemes	 patrio-
tiskās	 dzejas	 festivālos	 Salacas	 krastos.	
Izvietota	 tautas	nama	atjaunotajā	mājīgajā	
zālē,	 kas	 priecē	 ar	 savu	 gadsimtiem	 seno	
auru,	izstāde	atkal	uzjundīja	Latvijas	simt-
gades	 noskaņu,	 kad	 Ēveles	 pamatskolas	 
5.	klases	skolēns	Aivis	Kalniņš	par	dzejo-
lī	Defilē	pausto	jūras	spēku	daudzinājumu	
saņēma	festivāla	patrona	kinorežisora	Jāņa	
Streiča	 Tagadnes balvu.	 Tiesa,	 jau	 divus	
gadus	 iepriekš	 Aivis	 ieguva	 pirmo	 vietu	 
2.–3.	klašu	grupā	ar	dzejoli	Datorspēle,	tajā	
stāstīts,	 kā,	 gaidot	 tēvu	 pārnākam	 no	 tālā	
reisa,	pat	uzkaras	dators.
	 Uz	tikšanos	ar	bibliokuģi	puisis	atskrējis	
kopā	ar	māsu	Alīnu,	kura	arī	čakli	rakstījusi	
dzeju,	vairākkārt	festivālos	iegūstot	atzinī-
bu.	Abiem	Kalniņiem	vasara	aizrit	spraigos	
lauku	darbos,	turklāt	Aivis	jau	paspējis	ab-
solvēt	 mūzikas	 skolu,	 apgūstot	 trompetes	
spēli.

	 Valmieras	 novada	 Rencēnu	 un	 Ēveles	
pagasta	 pārvalžu	 vadītājs	 Ints	 Kļaviņš	 ir	
gandarīts	par	jauniešu	vēlmi	izteikties	dze-
jas	 valodā	 par	 Latvijai	 būtiskām	 lietām.	
Andas	Jukāmas	vadītais	Ēveles	tautas	nams	
rosina	 uz	 radošām	 aktivitātēm,	 kur	 spēka	
pielikšanas	punkti	ir	patiesas	vērtības	–	tau-
tas	 māksla	 un	 mūsdienīgā	Ēvelvīzija,	 kas	
mudina	 stāstīt	 par	 katrai	 apkaimei	 rakstu-
rīgo,	 vēsturiski	 vērtīgo	 un	 neatkārtojamo.	
A.	Punkstiņa	ļoti	cer,	ka	dzīve	iegriezīsies	
ierastajā	ritmā	un	nu	skolēnu	jaunrade	ceļos	
uz	Preiļiem,	kas	pārņēmusi	festivāla	orga-
nizēšanas	stafeti.
	 Salacgrīvas	 bibliotēkas	 vadītāja	Hedvi-
ga	 Inese	 Podziņa	 rezumē,	 ka	 ar	 Latviešu	
fonda	ASV	atbalstu	tapusī	izstāde	jau	bijusi	
sešās	 Vidzemes	 pašvaldībās,	 kur	 biblio-
tekāri	 un	 skolotāji	 visaktīvāk	 mudinājuši	
bērnus	 pievērsties	 patriotiskajai	 dzejai,	 tā	
rosinot	 jauniešos	 dzimtās	 vietas	 apzināša-
nos	un	tēvzemes	izjūtu.	Jo	tieši	no	saknēm	
gluži	kā	koki	izaug	stiprie,	un	uz	tiem	turas	
mūsu	valsts.

Gints Šīmanis

Tūjas bibliotēkā
	 Tūjas	bibliotēkas	Zinību	centra	zālē	joprojām	ir	aplūkojama	viļķeniešu	mākslas	
darbu	–	gleznu	–	izstāde.	Tā	turpina	jau	iesākto	novada	profesionālo	un	radošo	māk-
slinieku	plenēru	izstāžu	ciklu.	Šie	darbi	tapuši	pirms	diviem	gadiem	(2019.g.	jūlijā)	
biedrības	Mantrači	 rīkotajā	plenērā	Viļķenieši – savam pagastam.	Projekta	mērķis	
bija	iesaistīt	novadniekus	un	radīt	glezniecības	darbus	par	Viļķenes	pagasta	kultūrvi-
di,	tos	publicējot	īpašā	kalendārā.
	 Tūjas	bibliotēkas	apmeklētāju	vērtējumam	nodotas	20	Viļķenes	kultūrvēsturiskās	
ainavas,	ko	radījuši	13	mākslu	mīloši	viļķenieši	–	profesionāli	mākslinieki,	amatieri	
un	jaunās	paaudzes	talanti.	
	 Esat	laipni	gaidīti	Tūjas	bibliotēkā!

Tirgotāju un arī pircēju festivāla tirdziņā netrūka

Ziemeļlivonijas festivāla notikumiem sekoja līdz skatītāji abpus norobežotās teritorijas
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	 No	 27.	 jūnija	 līdz	 2.	 jūlijam	 Rīgas	
līcī	notika	regate	Gulf of Riga Regate 21 
(GoRR	21)	–	Latvijas	atklātais	jūras	burā-
šanas	čempionāts	2021	un	Livonijas	kausa	
izcīņa.	30.	jūnija	vakarā	Salacgrīvas	Jahtu	
ostā	noslēdzās	viens	no	regates	posmiem.
	 Regate	 sākās	 27.	 jūnija	 vakarā	 Rīgā.	
Pirmā	 sacensību	 diena	 noritēja	 tur,	 bet		
jau	29.	jūnijā	39	jahtas	no	Rīgas	devās	uz	
Roņu	 salu.	Diemžēl	 laikapstākļu	dēļ	pie-
trūka	 vēja,	 sacensību	 posms	 Roņu sala–
Salacgrīva	 nenotika,	 bet	 jahtas	 tik	 un	 tā	
30.	 jūnija	vakarā	ieradās	Salacgrīvā.	Bija	
patīkami	 vērot,	 kā	 pie	 jaunajiem	 ponto-
niem	piestāja	 jahtas	 no	Lietuvas,	 Igauni-
jas,	 Somijas,	 Latvijas	 un	Salaca	 atdzīvo-
jās.	Lai	arī	piestātnes	ir	divas,	katamarāni	

un	lielākās	jahtas	pietauvojās	pie	AS	Brī-
vais vilnis	piestātnes.	Kuģotāji	steidza	iz-
mantot	jahtu	servisa	ēkas	jauno	ēku	un	tās	
piedāvātos	pakalpojumus.
	 Vakarā	 notika	 regates	 posma	 svinī-
gais	 noslēgums,	 kura	 laikā	 pie	 jahtotāju	
servisa	 ēkas	 mastos	 pacēla	 karogus	 un	
regates	 dalībniekus	 uzrunāja	 tobrīd	 vēl	
Salacgrīvas	 novada	 domes	 priekšsēdētājs	
Dagnis	 Straubergs.	 Viņš	 priecājās	 redzēt	
tik	daudz	jahtu:	– Ir sajūta, ka pasaule ir 
atvērusies un ienākusi Salacgrīvā. Esmu 
pārliecināts, ka šī vieta ar sakārtotu in-
frastruktūru nesīs pilsētas vārdu pasaulē. 
Ideja par ēku jahtotājiem radās jau pirms  
25 gadiem, kad, būdams arhitekts, zīmē-
ju tās skices. Tagad jau citādā veidolā šī 

ideja ir īstenojusies, jo īstās lietas atnāk 
īstajā laikā. Šis ir ļoti nozīmīgs brīdis Sa-
lacgrīvai. Lai izdevusies regate! Mierī-
gais,	siltais	un	saulainais	vakars	un	burvī-
gais	saulriets	ikvienam	ļāva	izbaudīt	jahtu	
krāšņumu.	
	 1.	jūlija	rītā	laiks	bija	labvēlīgs	un	jah-
tas	 viena	 pēc	 otras	 devās	 jūrā,	 lai,	 ķerot	
vēju	ar	uzvilktām	burām,	pēc	iespējas	āt-
rāk	sasniegtu	Pērnavu.	
	 GoRR	 21	 noslēdzās	 ar	 uzvarētāju	 ap-
balvošanas	 ceremoniju	 2.	 jūlijā	 Pērnavas	
jahtklubā.	 Šo	 regati	 organizēja	 Latvijas	
jūras	burāšanas	asociācija,	Latvijas	zēģe-
lētāju	savienība	un	Saaremaa Merispordi 
Selts.

Ilga Tiesnese

Jūlijā Salacgrīvu apmeklēja liels skaits jahtu

Durvis  
vēris  

Radīts 
piejūrā

	 Bez	skaļas	un	plašas	atklāšanas	30.	jū-
lijā	Salacgrīvā,	veikalā	top!,	durvis	vēris	
veikals-izstāžu	zāle	Radīts piejūrā.	Jauns	
sākums	ar	jaunu	nosaukumu!	
	 Līdz	 šim	 veikalā	Radīts Salacgrīvas 
novadā	 varēja	 iegādāties	 tikai	 Salac-
grīvas	 puses	 uzņēmēju	 radītās	 preces	
un	 iepazīties	 ar	 viņu	 sniegtajiem	pakal-
pojumiem,	 bet	 turpmāk	 Radīts piejūrā 
sortimentā	 tiks	 iekļautas	 preces	 no	 visa	
Limbažu	novada	uzņēmēju	piedāvājuma.
	 Veikala-izstāžu	 zāles	 vadītāja	 Inga	
Vilima	atzīst,	ka	doma	veidot	 šādu	vei-
kaliņu	 pašai	 bijusi	 jau	 sen,	 trūcis	 vien	
komerctelpu.	Šis	piedāvājums	nācis	īstā	
brīdī.	Pati	Inga	smej,	ka	padomājusi,	kā-
pēc	gan	nerakstīt	pieteikumu:	– Ja būs, 
tad būs, ja nebūs, varbūt ij nevajag.
	 Par	salacgrīvieti	Inga	sevi	uzskata	ga-
dus	27,	tikpat	ilgi	viņas	ir	draudzenes	ar	
veikala	 darbinieci	 Vēsmu	 Ozolu	 (abas	
kopā	savulaik	strādājušas	Rīgas	ielā	13,	
bijušajā	veikalā	Ūķis).	Inga	un	Vēsma	ir	
draudzenes,	bērni	kopā	mācījušies,	tagad	
draudzējas	 arī	 bērnu	 ģimenes	 un	 abas	
atkal	strādā	kopā.	Par	Vēsmu	Ingai	savs	
sakāmais:	 –	 Viņa ir veikala gariņš, tik 
maina priekšniekus un strādā!
	 Jaunus	 klientus	 un	 uzņēmējus	 dar-
binieces	 uzrunā	 vai	 viņi	 piesakās	 paši.	
Līdz	ar	to	veikala-izstāžu	zāles	plauktos	
redzamas	 arvien	 jaunas	 un	 dažādākas	
preces.	 Jau	 šobrīd	 veikalā	 iegādājamas	
jau	ierastās	preces	no	Salacgrīvas	un	jau-
numi	no	Alojas	un	Limbažiem.	
	 Droši	var	teikt,	ka	mēs,	salacgrīvieši,	
bijām	noilgojušies	pēc	sava	veikaliņa	un	
tur	 nopērkamajiem	 novadnieku	 ražoju-
miem.	Nu	tiem	piepulcējusies	produkci-
ja	no	Limbažu siera,	maiznīcas	Lielezers 
un	Alojas	puses	Lielkalniem.	
	 Joprojām	 aicinām	 ikvienu	 Limbažu	
novada	 uzņēmēju	 mārketinga	 centrā	 iz-
vietot	savas	preces	un	reklamēt	pakalpo-
jumus.	Sīkāku	informāciju	par	sadarbības	
iespējām	sniegs	veikala	vadītāja	I.	Vilima	
(tālr.	26331880,	e-pasts	doliva@inbox.lv).
	 Veiksmi,	 izdošanos	 un	 daudz	 pircēju	
veikalam-izstāžu	zālei	Radīts piejūrā!

Ilga Tiesnese

Pirmie starti pēc Covid-19 pandēmijas 
ierobežojumiem

	 Kā	jau	visi	ļoti	labi	zinām,	tad	Covid-19	
ieviesa	lielas	pārmaiņas	daudzās	jomās,	un	
sports,	tostarp	vieglatlētika,	bija	tajā	skai-
tā.	Kopš	rudens	treniņi	varēja	notikt	tikai	
ārtelpās,	 un	 tas	 liedza	 iespēju	 pilnvērtīgi	
gatavoties	 nākamajai	 sezonai.	 Šis	 laiks	
bija	grūts	kā	sportistiem,	tā	arī	trenerei,	jo	
visi	 bija	 atkarīgi	 no	 laikapstākļiem.	Taču	
tas	 ir	 pārvarēts	 un	 nu	 varam	 izmantot	

mūsu	 lielisko	 treniņu	vietu,	 lai	 gatavotos	
sezonas	startiem.
	 Diemžēl	 līdz	 ar	pandēmiju	pazuda	 sa-
censības,	 kuras	 jaunajiem	 sportistiem	 ir	
nepieciešamas,	 lai	 gūtu	 tik	 nepieciešamo	
pieredzi.	Pēdējās	sacensības	notika	pirms	
gada	un	ar	 lielu	 satraukumu	 tika	gaidītas	
sezonas	 pirmās	 sacensības	 –	 Sportland 
kausa	1.	posms	Jelgavā	5.	 jūnijā.	Aleksis	

Goba	 startēja	 100	m	distancē,	 kur	 uzstā-
dīja	 personīgo	 rekordu	 11,37	 s	 un	 izcī-
nīja	2.	 vietu.	 16.	 jūnijā	Saldū	norisinājās	
Sportland	kausa	2.	posms.	Šoreiz	noskrieti	
200	m	ar	rezultātu	23,46	s,	kas	arī	ir	Alek-
ša	rekords,	un	izcīnīta	3.	vieta.	Liels	pal-
dies	trenerei	Astrīdai	Gromovai	par	iegul-
dīto	darbu	un	atbalstu!

Inga Goba

Jahtas piestāj Salacgrīvā

Improvizācijas leļļu teātra studija ILze  
ar Meža detektīvu viesojās Tūjā

	 Saulainajā	22.	jūlija	rītā	brīvdabas	kino	
un	 sporta	 laukumā	 pie	 Tūjas	 bibliotēkas	

valdīja	 liela	 rosība.	Pateicoties	bibliotēkas	
vadītājas	 Zeltītes	 atsaucībai	 un	 atbalstam,	

pirmo	reizi	tika	iemēģināts	jaunais	laukums	
ar	leļļu	teātra	Meža detektīvs	pirmizrādi.	

		 Ciemos	 bija	 atbraukušas	 improvizāci-
jas	leļļu	teātra	studijas	ILze	lelles	kopā	ar	
izrādes	autorēm	Ilzi	un	Mārīti.	Smaidīgas	
ieradas	ģimenes	 ar	bērniem.	Leļļu	 teātris	
te	 viesojās	 pirmo	 reizi.	 Mazie	 un	 lielie	
skatītāji	ar	 lielu	 interesi	sekoja	 līdzi	divu	
nešķiramu	draugu	–	Baltās	žurkas	un	Si-
vēna	–	piedzīvojumiem	Tūjas	 jūrmalā	un	
priežu	mežā.	Bērni	aktīvi	līdzdarbojās	iz-
rādē,	lai	palīdzētu	ātrāk	atrast	vieglprātīgo	
Sivēnu,	 kurš	 aizskrēja	 līdzi	 spārītēm	 uz	
mežu.	
	 Pēc	 izrādes	 bērni	 darbojās	 radošajā	
darbnīcā,	gatavojot	sev	pirkstiņlelles.	Ma-
zās	lellītes	–	tauriņi,	lapsiņas	u.c.	–	sanāca	
ļoti	 skaistas!	Vēl	 šajā	 dienā	 bērni	 varēja	
lepoties	ar	krāšņiem	sejas	un	hennas	zīmē-
jumiem.	Svētku	prieks	un	smiekli	piepildī-
ja	laukumu.	
	 Arī	 leļļu	 teātra	meitenes	bija	patīkami	
pārsteigtas	par	daudzajiem	apmeklētājiem	
un	skatītāju	aktīvo	līdzdarbošanos.	Paldies	
ikvienam	par	skaisto	dienas	sākumu!	

Indra Ozola,
teātra studijas aģente

Improvizācijas leļļu teātra studijas ILze pirmizrādei brīvdabas kino un sporta laukumā pie Tūjas bibliotēkas skatītāju netrūka

mailto:doliva@inbox.lv
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Jaunais rotaļu laukums pie jūras un jūlijā pabeigtā Brīvības ielas (no Valdemāra ielas līdz A1) dubultā virsmas 
apstrāde ar šķembiņām un bitumena emulsiju

	 22.	jūlijā	jaunās	Limbažu	no-
vada	 pašvaldības	 komisija	 pie-
ņēma	būvnieka	paveiktos	darbus	
Ainažos,	Valdemāra	ielā.
	 SIA	Amanda-EA	no	Saulkras-
tiem	 īstenoja	 projektu	 Gājēju 
ietve Valdemāra ielā (posms 
no Kuģu ielas līdz Ainažu mola 
stāvlaukumam) Ainažos.	 Tagad	
Valdemāra	 ielā	 novākts	 vecais,	
nelietojamais	 ietves	 asfalta	 se-
gums	 un	 800	 m	 garumā	 –	 no	
Kuģu	 ielas	 līdz	 Igaunijas	 robe-
žai	 –	 uzlikts	 sarkans	 bruģis,	 kā	
tas	 jau	 bija	 bruģētajā	 šīs	 ielas	
posmā	pilsētā.	Segums	atjaunots	
pēc	Ainažu	iedzīvotāju	un	pilsē-
tas	pārvaldnieces	ieteikuma.	
	 Projekta	 galvenais	 būvdarbu	
uzraugs	 Bruno	 Veide	 apstipri-

na,	 ka	 ielas	 segums	 savu	mūžu	
bija	nokalpojis.	Veicot	ielas	pār-
būvi,	 800	 m	 garumā	 un	 1,5	 m	
platumā	atjaunots	ne	tikai	vecais	
segums,	bet	 arī	 izbūvēts	 iztrūk-
stošais	posms	pie	Ziemeļu	mola	
stāvlaukuma,	 gar	 Valdemāra	
ielas	 4.	 namu.	– Pieturoties pie 
vienota stila, sarkanais bruģī-
tis izies cauri visiem Ainažiem. 
Apgaismojumu šajā projektā ne-
aiztiekam, ir uzstādīts LED ap-
gaismojums, vien stabi palikuši 
vecie, –	viņš	skaidro.
	 Tūristi	un	pilsētas	viesi	 tagad	
var	iziet	jaunu	pastaigu	maršrutu	
pilsētā.	Atstājot	 auto	 centrā,	 kā-
jām	iespējams	aiziet	līdz	Igauni-
jas	robežai	un	tad,	pastaigājoties	
pa	Ziemeļu	molu	un	pludmali,	pa	

Kuģu	ielu	atgriezties	Ainažos.
	 Salacgrīvas	 novada	 dome	
Valdemāra	ielas	sakārtošanai	Ai-
nažos	 atvēlēja	69	759	eiro	 (bez	
PVN).
	 Veikumu,	 piedaloties	 būv-
darbu	 vadītāja	 palīgam	 Egīlam	
Gimbutim,	 pieņēma	 Limbažu	
novada	 domes	 priekšsēdētājs	
Dagnis	 Straubergs,	 pašvaldības	
izpilddirektora	viet	nieks,	Salac-
grīvas	 administrācijas	 vadītājs	
Andris	 Zunde,	 Ainažu	 pilsētas	
pārvaldes	 vadītāja	 Ilona	 Jēkab-
sone,	 Salacgrīvas	 administrāci-
jas	 būvprojektu	 vadītājs	 Bruno	
Veide	 un	 būvniecības	 projektu	
vadītājs	Māris	Aizsils.	

Ilga Tiesnese

Atjaunotā ietve no Kuģu ielas līdz pat Igaunijas robežai

Pabeigti darbi 
Valdemāra ielā Ainažos

Kas jauns šovasar Ainažos?

	 Nereti	 satiekoties,	 cits	 citam	
uzdodam	jautājumu:	– Kas jauns 
jūspusē? Ainažu	pilsētas	pārval-
de	var	atbildēt	uz	šo	jautājumu.	
	 Šovasar	 nacionālās	 nozīmes	
projektā	 Piekrastes apsaimnie-
košanas praktisko aktivitāšu 
realizēšana,	 ņemot	 vērā	 iedzī-
votāju	 vēlmes,	 balstoties	 uz	Ai-
nažu	pilsētas	pārvaldes	vadītājas	
Ilonas	 Jēkabsones	 ierosinājumu	
un	 Salacgrīvas	 novada	 domes	
atbalstu,	 ir	 tapis	 jauns	bērnu	ro-
taļu	laukums	pie	jūras	–	pērn	iz-
būvētās	noejas	pie	jūras	no	Kuģu	
ielas	laukuma	galā.	Darbus	veica	
mūspuses	 uzņēmums	 SIA	 JMK 
LUX.	 Šajā	 pašā	 vietā	 izlikti	 arī	
SIA	 E.Z.K.	 gatavoti	 koka	 soli	
saulrieta	 vērotājiem.	 Un,	 jāteic,	
mūsu	pludmale	patiešām	ir	popu-
lāra!	 To	 pierāda	Ainažu	 skaisto	
saulrietu	 fotogrāfijas	 sociālajos	
tīklos.	 Pludmalē	 esam	 satikuši	
ne	vienu	vien	Latvijā	pazīstamu	

cilvēku.	Mums	ir,	ar	ko	lepoties!
	 Gribam	 pateikt	 paldies	 arī	
Tālumu	 ģimenei,	 kas	 nāk	 tal-
kā	 sētniekiem	 un	 pēc	 savas	 ini-
ciatīvas	 attīra	 gājēju	 takas	 galā	
esošo	 smilšu	 sanesumus.	 Labi,	
ka	protam	ne	tikai	baudīt	un	kri-
tizēt,	 bet	 arī	 paši	 kaut	 ko	 darīt,	
lai	 saglabātu	 skaisto	 mums	 ap-
kārt.	 Atgādinām,	 ka	 pludmales	
noeja	paredzēta	tikai	gājējiem	un	
velosipēdistiem.	 Riteņbraucēju	
ērtībai	noejas	galā	esam	uzstādī-
juši	arī	velosipēdu	novietni.	Un,	
protams,	 noeju	 var	 izmantot	 arī	
operatīvais	 transports	 (pārējam	
pa	 to	 pārvietoties	 ir	 liegts).	 Bū-
sim	 saprotoši	 un	 atstāsim	 savus	
transportlīdzekļus	 plašajā	 Kuģu	
ielas	laukumā	–	takas	sākumgalā,	
lai	vēl	ilgi	varam	baudīt	sakoptu	
vidi	un	saņemt	atpūtnieku	pozitī-
vo	novērtējumu.	
	 Tāpat	jaunums	ir	jūlijā	pabeig-
tā	 Brīvības	 ielas	 (no	 Valdemāra	

ielas	 līdz	 A1)	 dubultā	 virsmas	
apstrāde	 ar	 šķembiņām	 un	 bi-
tumena	 emulsiju.	 Laikapstākļi	
šogad	bija	sevišķi	piemēroti	šādu	
darbu	 veikšanai,	 kas	 rezultējās	
SIA	 Valkas ceļi kvalitatīvi	 pa-
veiktā	darbā.	
	 Jūlijā	 ekspluatācijā	 tika	 no-
dota	 Ainažu	 iedzīvotāju	 ilgi	
gaidītā	 gājēju	 ietve	 Valdemāra	
ielā	 no	 Kuģu	 ielas	 līdz	 Ainažu	
mola	 stāvlaukumam.	To	paveica	 
SIA	Amanda-EA.	Šobrīd	ikviens	
nesteidzīgā	 solī	 var	 mērot	 ceļu	
pa	 šo	 ietvi,	 vērojot	 Ainažus	 un	
nonākt	mūspuses	visbiežāk	foto-
grafētajā	objektā	–	ziemeļu	molā.	
Var	pat	doties	pāri	robežai	uz	kai-
miņzemi	Igauniju!
	 Nāk	 rudens	 ar	 jauniem	 dar-
biem,	un	zinām,	ka	Ainažu	pilsē-
tas	pārvaldei	vienmēr	būs	atbilde	
uz	jautājumu:	–	Kas jauns jūspu-
sē?

Ainažu pilsētas pārvalde

Salacgrīvas puses 
seniori apceļo Zemgali
	 12.	 augustā	 ar	 Covid-19	 ser-
tifikātiem	somiņās	45	seniori	no	
Salacgrīvas,	 Korģenes,	 Kuivi-
žiem	 un	 Svētciema	 devās	 pen-
sionāru	padomes	priekšsēdētājas	
Aijas	 Kirhenšteines	 izplānotajā	
ceļojumā	uz	Zemgali.	
	 Baldonē,	Riekstukalnā,	apska-
tījām	val	stī	vienīgo	profesionālo	
Latvijas	 Universitātes	 astrofizi-
kas	 observatoriju.	 Tajā	 atrodas	
Šmita	 sistēmas	 teleskops,	 kas	 ir	
unikāls	 redzeslauka	 instruments,	
lielākais	Baltijā.	Gides	vadībā	arī	
mums	 bija	 iespēja	 aizceļot	 kos-
mosa	 tālēs,	palūkoties	uz	Saules	
sistēmas	 planētām	 tuvplānā,	 vē-
rot	teleskopu	un	tā	paviljona	ku-
polu	kustībā.	
	 Vecumniekos	koktēlnieka	Jura	
Audzijoņa	 sēta	 Jūras	 pārsteidza	
ar	 paša	 saimnieka	 būvēto	 kape-
lu,	 Kristus	 tēlu,	 vējdzirnavām,	
baznīcu,	 lapeni.	 Gan	 lielākās	
skulptūras,	 gan	 miniatūrceltnes	
pārsteidza	mūs	ar	tām	veltīto	pa-
cietīgo	darbu	20	gadu	 laikā.	At-
raktīvi	stāstot,	darbu	autors	katrai	
lietai	pielika	roku,	it	kā	noglāstot,	
un	mēs	redzējām,	ka	šis	darbs	vi-
ņam	ir	sirdslieta.
	 Viļa	 Plūdoņa	 muzeja	 plašajā	
teritorijā	 Lejeniekos	 izbaudījām	
dižkoku	 burvību,	 kokgrebumā	
veidoto	 Zaķu ģimeni,	 ielūkojā-
mies	 pirtiņā	 un	 citās	 ēkās.	 Pie	
garā	 koka	 galda	 apēdām	 līdz-
paņemtās	 pusdienu	 maizes	 un	
ieklausījāmies	 gides	 stāstījumā.	
Prom	 ejot,	 atcerējos	 V.	 Plūdo-
ņa	 dzejas	 rindas,	 viņam	 šī	 gada	
9.	martā	atzīmēja	147.	dzimšanas	
dienu.

	 Blankenfeldes	 muiža	 atrodas	
Jelgavas	 novada	 Vilces	 pagastā	
un	 ir	 tikai	 pāris	 kilometru	 attā-
lumā	no	Latvijas–Lietuvas	robe-
žas.	Šeit	sastapāmies	ar	viesmīlī-
bu,	ko	jaunie	saimnieki	(ar	viena	
gada	pieredzi)	nes	kā	svētumu	lī-
dzi	no	iepriekšējiem	gadsimtiem.	
Objekts	ir	apbrīnas	vērts	vispirms	
jau	apjoma	ziņā	–	savulaik	muižā	
kopumā	bijušas	16	ēkas.	Nu	ap-
lūkota	 vārtu	 māja,	 kungu	 māja,	
kalpu	māja,	 kas	 ir	 restaurēšanas	
procesā.	 Kalpu	 mājā	 iegājām	
katrā	istabā,	un	katrai	ir	savs,	arī	
spoku	stāsts.	Un	kur	tad	vēl	pla-
šais	muižas	parks!	Muižā	izkop-
tas	vecās	melno	plūškoku	audzes,	
iestādītas	jaunas,	izveidota	ražot-
ne	sulu	un	sīrupu	ražošanai.	
	 Launaga	vienkāršā	zupa	mui-
žas	 stilā	 ieturētos	 traukos	 pie	
galdiem	 ar	 baltiem	 galdautiem	
un	 greznos	 svečturos	 aizdegtām	
svecēm	radīja	patīkamu,	nedaudz	
sirreālu	gaisotni.	
	 Ekskursijas	 izskaņā	 iegriezā-
mies	 Vilces	 muižā,	 kur,	 mums	
par	izbrīnu,	zem	viena	jumta	labi	
satiek	 Vilces	 pagasta	 pārvalde,	
pamatskola,	tūrisma	informācijas	
centrs	 un	 vēstures	 ekspozīcija.	
Lai	 gan	 ieradāmies	pavēlu,	 gide	
laipni	izrādīja	telpas	un	pastāstīja	
muižas	vēsturi.
	 Bez	 laika	 izšķiešanas	 lielvei-
kalos,	 bet	 ar	 gandarījuma	 sajūtu	
braucām	mājup.	Vairākuma	 vie-
dokli	 īsi	 raksturoja	 Pēteris	 Zu-
šēvics:	– Jūtos ļoti apmierināts. 
Mums bija paveicies ar lieliskiem 
gidiem.   

Ligita Jirgensone

	 17.	 augustā	 Rīgas	 pilī	 notika	
1941.	 gada	 14.	 jūnija	 deportāci-
jās	 cietušajiem	 veltīts	 piemiņas	
pasākums.	Tā	 laikā	Valsts	prezi-
dents	 Egils	 Levits	 tikās	 ar	 Sibī-
rijas	izsūtīšanu	pārdzīvojušajiem	
un	skolēnu	darbu	konkursa	Sibī-
rijas bērni	dalībniekiem.	
	 Uzrunājot	 klātesošos,	 Valsts	
prezidents	 sacīja:	 – Valsti ie-
mieso un veido tās pilsoņi. Mēs 
visi esam saistīti savas zemes un 
valsts, laikmetu un paaudžu pēc-
tecības ķēdē. Šodienas Latvijā 
mēs aizvien vairāk apzināmies, 
cik svarīga ir katra Latvijas pil-
soņa – liela vai maza, jauna vai 
veca – atbildība par Latviju un 
līdzdalība valsts norisēs. Jūs 

esat Latvijas nākotnes veidotāji. 
Kāda tā īsti būs, neviens šodien 
nevar pateikt. Tomēr viens gan ir 
skaidrs – no jums reiz būs atka-
rīgs, kāda vieta Latvijas vēstures 
stāstā būs Sibīrijas bērniem un 
visam, kas ar to saistīts.
	 Piemiņas	 brīdī	 piedalījās	 arī	
Salacgrīvas	 vidusskolas	 3.b	 kla-
ses	 audzēknis	 Mārtiņš	 Keiselis,	
kurš	fonda	Sibīrijas bērni	rīkota-
jā	 sacerējumu	 konkursā	 pirmajā	
grupā	(7–10	g.	v.)	ieguva	1.	vietu.	
Pasākuma	laikā	notika	zīmējumu	
konkursa	uzvarētāju	darbu	izstā-
de	un	sacerējumu	konkursa	uzva-
rētāju	darbu	priekšlasījumi.	

Ilga Tiesnese

Sveicam  
Mārtiņu Keiseli!

Salacgrīvas vidusskolas 3.b klases audzēknis Mārtiņš Keiselis kopā ar 
Valsts prezidentu Egilu Levitu un savu mammu Eviju Keiseli



8   l   SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS 2021. gada 20. augusts

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

Avīzes izdevējs – Salacgrīvas novada dome sadarbībā ar laikraksta Auseklis redakciju.
Izdevējdarbības atļauja Nr. 1449.
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Iespiests SIA Latgales druka Rēzeknē, Baznīcas ielā 28. Tirāža 3500 eks.

Jubilāriem
Katru dienu no jauna,
katru dienu kā pirmoreiz
elpot, mīlēt un smiet,
Un sevi kā dzietu
pret sauli un lietu
dzīt
atkal rīt
no jauna kā pirmoreiz.

	 Sveicam	jubilārus	un	vēlam	darīt	visu	kā	
pirmoreiz…	Tikai	tā	mēs	varam	savu	dzīvi	 
padarīt	krāsaināku	un	priecīgāku!
	 Lai	veselība	un	dzīvesprieks	ar	jums	kopā	ik	dienu!

Citplanētieši Salacgrīvā izkāpj no 
bērnu grāmatām

	 Vai	 bērniem	 rakstīt	 ir	 grūtāk	
nekā	 pieaugušajiem?	 Šis	 un	 citi	
salacgrīviešus	 interesējošie	 jau-
tājumi	izskanēja	bibliokuģa	Kriš-
jānis Valdemārs	 rīkotajā	 Valsts	
kultūrkapitāla	 fonda	 projekta	
Mācīties dzīvi lasot	 tikšanās	rei-
zē	ar	rakstniecēm	Ingu	Žoludi	un	
Liliju	Berzinsku	žurnālistes	Lie-
gas	Piešiņas	virsvadībā.
	 I.	Žolude	2011.	gadā	par	stās-
tu	 krājumu	Mierinājums Ādama 
kokam	 saņēma	 Eiropas	 Savienī-
bas	Literatūras	balvu,	lai	gan	pla-
šāk	 pazīstams	 ir	 viņas	 garstāsts	 
1904. Melanholiskais valsis,	 kas	
tolaik	 radīja	 kaismīgas	 diskusi-
jas	 un	 kultūrvēstures	 zinātnieku	
atzinību.	 Pagājušā	 gada	 nogalē	
dienasgaismu	 ieraudzīja	 debija	
bērniem	–	Pirmo reizi uz zemes,	
kur	 citplanētietis	 atver	 acis	 ieze-
miešiem.	 Paradoksālā	 kārtā	 tieši	
attiecības	 ar	 šo	 svešinieku,	 kurš	
zemiešu	 draudzību	 tikai	 apgūst	
un	 pat	 īsti	 līdz	 galam	 neizprot,	
arī	 viņiem	 paver	 labāku	 izpratni	

par	 to,	 kas	 draudzība	 ir	 un	 kā-
pēc	 mums	 tā	 ir	 tik	 svarīga.	 Arī	
saruna	 ar	 rakstnieci	 bija	 abpusē-
jas	 uzmanības	 caurstrāvota,	 jo	 
I.	 Žolude	 uzskata,	 ka	 galvenais	
cilvēku	 attiecībās	 ir	 izjust	 per-
sonisku	 emocionālu	 nepiecieša-
mību.	 Nora	 Ikstena,	 vērtējot	 šo	
debiju,	uzteica	autori:	– Aicinošs 
lasīšanas kumoss, kas mudina 
vārdu siltajā miglā satikties pa-
saulēm, izsekojot labam rakstības 
stilam, domu strāvām un iztēlei, 
kas tik būtiska literatūrai, lai to 
lasītu bērni, pusaudži, pieaugušie 
un sirmgalvji.
	 Savukārt	 L.	 Berzinska	 jau	 no	
2009.	 ga	da	 pārsteidz	 ar	 pašas	
ilustrētām	 grāmatām	 bērniem	 –	
Nezināmais zvērs,	Lamzaks meklē 
lamzaku,	Skelets skapī	 un	citām.	
Nule	 iznācis	 krājums	 ar	 intriģē-
jošu	nosaukumu	–	Lidojošo cūku 
nams.	Tā	 varoņi	 –	 cirka	 akrobā-
ti,	 žonglieri	 un	 āksti,	 kas	 visi	 ir	
rukši,	stāsta,	ka	cūkas	kādreiz	pat	
pratušas	lidot,	un	šī	nu	ir	tā	reize,	

kad	 rukšu	 cirks	 spēj	 aizraut	 pat	
pieaugušos.	 L.	 Berzinskas	 grā-
matas	uzrunā	tēlu	valodā	–	autore	
tik	sulīgi	portretē	savu	daiļdarbu	
varoņus,	ka	jāsāk	prātot,	kas	bija	
pirmais	–	vista	vai	ola,	proti,	zī-
mējums	vai	teksts.	Salacgrīviešus	
īpaši	aizkustināja	grāmatas	Lam-
zaks meklē lamzaku	vāks.	Uz	tā	ir	
piejūriešiem	tik	tuvais	bākas	tēls,	
dzīvīgs	 un	 uzrunājošs.	 Šķiet,	 ka	
bāka	 pacelsies	 pirkstgalos,	 pie-
miegs	ar	aci	un	gaismas	kūlis	ap-
tvers	 visus	 grāmatmīļus.	 Līdzīgi	
kā	I.	Žoludei,	arī	te	zemiešu	dzī-
vē	 iejaucas	 negaidīts	 ciemiņš	 no	
Mēness.	Pašam	nezinot,	viņš	rod	
atbildi	uz	sen	uzdoto	jautājumu	–	
bērniem	 rakstīt	 ir	 daudz	 grūtāk.	
Taču,	ja	ar	mazo	kopā	smejas	arī	
lielais,	mērķis	 ir	sasniegts.	Gluži	
kā	uz	bibliokuģa,	kad	vasaras	brī-
zi	 nomaina	 rudenīgs	 pūtiens	 un	
Salacā	 no	 jūras	 atnāk	 nēģis,	 kas	
liek	 bērniem	 paklusām	 meklēt	
skolas	somu.

Gints Šīmanis

Mācīties dzīvi 
lasot tikšanās 
reize ar 
rakstnieci un 
savu grāmatu 
ilustrāciju autori 
Liliju Berzinsku, 
žurnālisti Liegu 
Piešiņu un 
Gintu Šīmani 
pie Salacgrīvas 
bibliotēkas

Vimbu 
mazuļi 
Salacā

	 16.	augustā	Salacā	tika	ielaisti	
trīs	 tūkstoši	 vimbu	 vienvasaras	
mazuļu,	 viena	 vidējais	 svars	 –	
0,83	g.	Tos	no	pārtikas	drošības,	
dzīvnieku	 veselības	 un	 vides	
zinātniskā	 institūta	 BIOR	 zivju	
audzētavas	 Tome	 filiāles	 Dole 
atveda	 ar	 skābekli	 pildītos	 mai-
sos.	Izlaišanas	procesā	piedalījās	
Valsts	 vides	 dienesta	 inspektori	
Jānis	Brants	un	Zigmārs	Dancis.	
	 Nepieciešamību	 papildināt	
Salacas	zivju	krājumus	ar	vimbu	
mazuļiem	 rosināja	 vietējie	mak-
šķernieki,	jo	uz	āķa	šīs	zivis	parā-
dās	arvien	retāk.	Iecere	saskaņota	
arī	ar	institūtu	BIOR.	
	 Finansējumu	–	750	eiro –	pie-
šķīra	 Zivju	 fonds,	 Salacgrīvas	
novada	domes	līdzfinansējums	–	
96,52	eiro.

Solvita Kukanovska,
Salacgrīvas administrācijas 

projektu koordinatore
Sākt dzīvi Salacā vimbu mazuļiem palīdz inspektori Jānis Brants un 
Zigmārs Dancis

 – Būt atvērtiem un saredzēt 
vērtības laikā, kad tik daudz kas ir 
aizvērts, – bija	Salacgrīvas	jaunat-
nes	un	uzņēmējdarbības	iniciatīvu	
centra	 (JUIC)	 Bāka	 motivācija,	
organizējot	 Jaunatnes	 nedēļu	 Sa-
lacgrīvā	no	9.	 līdz	13.	augustam.	
Nedēļas	 laikā	 jauniešiem	bija	 ie-
spēja	 piedalīties	 aktivitātēs,	 kas	
veicina	 interesi	 par	 garīgo	 un	 fi-
zisko	 labklājību,	 piederības	 sajū-
tu	 vietējai	 kopienai,	 savstarpējo	
atbalstu,	 kā	 arī	 paaugstināt	 viņu	
pašapziņu,	 pilnveidojot	 zināšanu	
un	prasmju	apguvi.	
	 Izklaidējošā	 erudīcijas	 spē-
lē,	 kas	 notika	 tiešsaistē,	 jaunieši	
pārbaudīja	 savas	 zināšanas	 un	
iepazinās	 ar	 teritoriālās	 reformas	
nestajām	 izmaiņām	 	 attiecībā	 uz	
jaunatnes	jomu,	kā	arī	piedāvāta-
jām	interešu	un	neformālās	izglī-
tības	 iespējām	 Limbažu	 novadā.	
Atvērtā	pagalma	dienā	Sila	ielā	2	
jaunieši	piedalījās	trīs	profesionā-
lajās	meistarklasēs.	Kopā	ar	ādas	
rotu	 un	 izstrādājumu	mākslinieci	
Agnesi	 Graudiņu	 no	 Limbažiem	
izstrādāja	 individuālas	 dabīgās	
ādas	aproces.	Karikatūru	zīmēša-
nu	 soli	 pa	 solim	 apguva	 kopā	 ar	
Latvijā	 labi	 zināmo	 karikatūristu	
Kristapu	 Auzenbergu.	 Pasākuma	
norises	laikā	ikvienam	bija	iespē-
ja	tikt	arī	pie	Kristapa	zīmēta	por-
treta,	kas	ļāva	iepazīt	sevi	no	citas	
puses.	Kā	saglabāt	vasaru	skaistā	
ģipša	dekorā,	ierādīja	Salacgrīvas	
vidusskolas	mājturības	un	 tehno-
loģiju	skolotāja	Līga	Siliņa.	
	 Fiziski	 un	 emocionāli	 piekust	
un	 tajā	 pašā	 laikā	 atjaunot	 savu	
enerģiju	 jauniešiem	 bija	 iespē-
jams	motivējošā	piejūras	pārgājie-
nā	Mērķis vai process?.	Tajā	pie-

dalījās	jaunieši	no	Ainažiem,	Alo-
jas,	Salacgrīvas	pilsētas	un	lauku	
teritorijām.	15	km	garajā	maršrutā	
no	Vitrupes	līdz	Salacgrīvai	indi-
viduāli	 tika	 atzīmēti	 emocionālie	
kritumi	 un	 kāpumi,	 vērtēti	 to	 ie-
mesli,	 tika	 veidota	 sadarbība	 un	
komunikācija	ar	dažādām	iepazī-
šanās	spēlēm,	veidota	izpratne	par	
mērķa	sasniegšanas	principiem.	
	 Jaunatnes	 nedēļas	 izskaņā	
Bākā	notika	izglītojoša	un	praktis-
ka	nodarbība	Ķermenis, psihe un 
kustība – ko ar tiem iesākt?.	Tās	
laikā	 interesenti	 uzzināja,	 kā	 šie	
trīs	vārdi	mijiedarbojas	ikdienā	un	
var	 ietekmēt	 (pozitīvi	 un	 negatī-
vi)	 ikviena	 labsajūtu.	 Nodarbību	
vadīja	 sertificēta	 fizioterapeite,	
Latvijas	Fizioterapeitu	asociācijas	
apakšgrupas	Fizioterapija psihis-
kajā veselībā	valdes	locekle	San-
dija	Bergmane.
	 Laikapstākļu	 un	 to	 ietekmētās	
drošības	dēļ	joprojām	atvērts	noti-
kums	būs	aktivitāte	Izbaudi aktīvo 
atpūtu Salacā,	 kurā	 bez	 maksas	
jauniešiem	 tiks	 piedāvāta	 iespēja	
izbraukt	ar	sup	dēļiem	un	veikbor-
du	 Salacas	 upē	 (Krasta	 ielā	 40a,	
Salacgrīvā).	
	 Par	 vēlmi	un	 iespējām	būt	 at-
vērtiem	 gan	 individuāli,	 gan	 ies-
tādēm,	aicinām	sekot	līdzi	centra,	
kā	 arī	Alojas	 un	 Limbažu	 admi-
nistrāciju	 jauniešu	 aktivitātēm	
arī	 vasaras	 izskaņā	 un	 rudenī.	 Ja	
vēlies	 iesaistīties	 aktivitāšu	orga-
nizēšanā	vai	līdzdarboties	kā	brīv-
prātīgais,	 raksti	centrs@salacgri-
va.lv.

Informāciju sagatavoja
Marta Dance,

JUIC «Bāka» jaunatnes lietu 
speciāliste

Jauniešu nedēļa @vērtība
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