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Salacgrīvas novada
izdevums

Novada 15. Grāmatu svētki Ainažos

8. aprīlī Ainažos notika Salacgrīvas
novada bibliotēkas un Lauku bibliotēku
atbalsta biedrības (LBAB) organizētie
15. Grāmatu svētki. Ainažos tie norisinās
jau otro reizi, pirmā bija tieši pirms desmit
gadiem.
Svētku atklāšanā Ainažu kultūras nama
lielajā zālē nama vadītāja Solveiga Muciņa
uzsvēra, ka šī ikvienam ir lieliska iespēja
satikties ar savām labākajām draudzenēm grāmatām. Atklāšanā muzicēja Salac
grīvas novada mūzikas skolas audzēkņi.
Paldies viņiem par jauko un sirsnīgo koncertu! Apsveikuma uzrunu svētku dalībniekiem teica Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis: - Sūtu jums pavasarīgus
sveicienus svētkos. Vislielākie grāmatu
popularizētāji novadā ir mūsu bibliotekāri, paldies viņiem par to. Grāmata ir svarīga visos laikos, atšķirībā no jaunajām
tehnoloģijām tā rosina radošo iztēli.
- Ļoti ceru, ka programma ir tik daudzpusīga, krāsaina un interesanta, ka ikviens
atradīs sev svarīgāko, interesantāko un
vajadzīgāko, - uzrunājot klātesošos, sacīja
LBAB vadītāja Biruta Eglīte. Viņa uzsvēra, ka visas Salacgrīvas novada bibliotēkas saņems dāvinājumus un par to paldies
Valsts prezidentam Raimondam Vējonim,
Eiropas Komisijas pārstāvniecībai Latvijā, Latvijas Bērnu fondam, Jelgavas tipogrāfijai, SIA Drukātava, SIA VESTA LK,
Latvijas Okupācijas muzejam, The White
Book, Valdim Zatleram un Inesei Vaiderei,
Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, politiskajām partijām Vienotība un Zaļo un
zemnieku savienība.
Savus jaunumus un dāvinājumus uz
svētkiem bija atvedušas izdevniecības
Lauku Avīze, Zvaigzne ABC, Jumava, Nor
dik, Avots, Latvijas grāmata, Divpadsmit,
Kontinents, Latvijas Dianētikas centrs.
Pirmo dāvinājumu no LBAB vadītājas rokām saņēma Salacgrīvas novada bibliotēkas vadītāja Hedviga Inese Podziņa.
Ainažu bibliotēkas vadītāja Sanita
Kānīte svētku dalībniekiem vēlēja mīlēt
grāmatas un izbaudīt lasīšanas prieku:
- Lasiet paši, māciet to darīt bērniem, tas
mums ļauj bagātināt savu iekšējo pasauli
un atrast sabiedrotos. Lai šī diena ir interesanta, jauka un izdevusies.
Latvijas Avīzes žurnālists Ivars Bušmanis vadīja diskusiju Rail Baltica - Salac-

Diskusijā Rail Baltica - Salacgrīvas novadā par projektu stāsta Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Edgars Tavars. No kreisās Dzelzceļa departamenta projektu vadītājs Kaspars Vingris, no labās - Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Cīrulis

grīvas novadā, tajā piedalījās Satiksmes
ministrijas parlamentārais sekretārs Edgars Tavars, Dzelzceļa departamenta projektu vadītājs Kaspars Vingris un novada
domes priekšsēdētāja vietnieks J. Cīrulis.
Atklājot diskusiju, E. Tavars uzsvēra, ka
lēmums par Rail Baltica dzelzceļa būvniecību ir pieņemts un darbi turpinās. - Mēs
aicinām rūpīgi izvērtēt un prātīgi šīs lietas
darīt, jo projekts ir būtisks, - viņš aicināja.
Savukārt K. Vingris izteica pateicību Salacgrīvas novada pašvaldības iedzīvotāju
konsultatīvajai darba grupai par ieguldīto
darbu optimālākā trases novietojuma plāna
izstrādē. Savukārt J. Cīrulis uzsvēra: - Šī
ir tā reize, kad pašvaldības tiek uzklausītas. Salacgrīvas novada dome šo projektu
atbalsta, bet mums ir ļoti svarīgi, lai būtu
pietura Salacgrīvā, lai arī mēs nākotnē va-

rētu braukt ar vilcienu. Mēs saskatām šī
projekta izaugsmi, tas būs ilgdzīvotājs.
Dzirdot atbildes uz jautājumiem, kļuva
skaidrs, ka dzelzceļa būvniecības darbi
un sliežu likšana sāksies 2022. gadā, bet
vilciens no Rīgas uz Tallinu varētu doties
2030. gadā. Reģionālie pārvadājumi, tātad pietura Salacgrīvā, būs projekta otrajā
kārtā.
Pēc publiskās diskusijas turpat kultūras
nama lielajā zālē notika saruna Par grāmatām un dzīvi ar žurnālisti un rakstnieci
Moniku Zīli. Savukārt Ainažu ugunsdzēsības muzejā bija iepazīšanās ar žurnāla
Praktiskais Latvietis komandu un dārza
speciālistiem, ikviens varēja saņemt praktiskus padomus dārza darbos. Pirmsskolas
izglītības iestādē Randa mazie ainažnieki kopā ar grāmatu mākslinieci Melāniju

Vilku darbojās radošajās darbnīcās, bet
sākumskolēni Krišjāņa Valdemāra Ainažu
pamatskolā iepazina grāmatu ilustrāciju
tapšanas noslēpumus kopā ar mākslinieci Signi Ērmani. 5. - 9. klašu skolēni ar
rakstnieci un tulkotāju Lauru Dreiži devās
ceļojumā fantāzijas pasaulē. Pēc sātīgām
pusdienām visi skolēni un skolotāji tikās
ar Līgatnes dabas taku zvērkopi un zooloģi Velgu Vītolu sarunā Dzīvnieki cilvēku
pasaulē.
Ainažnieku spēka zupu laukumā pie
Ugunsdzēsības muzeja varēja nogaršot
visi svētku dalībnieki, lai pēc tam klausītos žurnālistes Līgas Blauas stāstījumu par
spilgtām Latvijas personībām.
Paldies par jaukajiem Grāmatu svētkiem Ainažos!
Ilga Tiesnese

Lielā talka Salacgrīvas novadā

Šogad Lielā Latvijas sakopšanas talka notiks 23. aprīlī. Arī mūsu novada iedzīvotāji un viesi ir aicināti tajā piedalīties. Lielās talkas koordinators - Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Kaspars
Ķemers, t. 25631555. Ja nepieciešami
maisi, sazinieties ar viņu!
Talkas sākums pl. 9.00 Salacgrīvā
pie pārcēlāja skulptūras jeb veikala Acteks tilta galā, apdzīvotajās vietās - to
centros.
Talkojam līdz 12.00. Tad silta zupa salacgrīviešus gaidīs pie bērnu rotaļu laukuma Sila ielā, katrā apdzīvotajā vietā vien
talkotājiem zināmā vietā. Talkotājiem tiks
Lielās talkas uzlīmes. Maisus var saņemt
jau iepriekš - interesēties novada domes
Informācijas nodaļā - 64071987.

Talkas organizētāji un koordinatori apdzīvotajās vietās un ciemos:
l Salacgrīvā - K. Ķemers un ainavu
arhitekte Līga Apsīte. Salacgrīvā stādīs
augus pie bērnu laukuma Sila ielā, tīrīs
gājēju celiņa uz Kuivižiem apkārtni,
pludmali un mežu gar kapiem līdz vecajam stadionam, Lauteru ceļa apkārtni.
Stādīšanas darbu veicējiem līdzi ņemt
lāpstas un lejkannas;
l Ainažos - pilsētas pārvaldes vadītāja
Ilona Jēkabsone, t. 29136539.
Ainažos turpināsies darbi pie Asara dārza
jeb estrādes, apkārtnes labiekārtošanas,
tīrīs jūrmalu;
l Mērniekos - Antoņina Rudzīte,
t. 28668046. Mērniekos sakārtos autobusa pieturu apkārtni un teritoriju pie

daudzdzīvokļu mājām;
l Liepupē - Liepupes pagasta pārvaldes
vadītājs Aivars Ilgavīzis, t. 29453653.
Liepupē pie autobusa pieturas sakārtos
apkārtni, vāks atkritumus, labiekārtos
daudzdzīvokļu māju pagalmus, Muižas
ielā stādīs kociņus;
l Tūjā - Rūta Kalniņa, t. 29216852.
Tūjā novāks veco cauruli centrā, talkos
pilskalnā, stādīs kociņus;
l Birzgaiļos un Duntē - Lija Jokste,
t. 26410633. Duntē un Birzgaiļos vāks
atkritumus, labiekārtos apkārtni, stādīs
kociņus;
l Lāņos - Jānis Ozols, t. 28341821.
Lāņos tīrīs jūrmalu;
l Svētciemā - Kaspars Zvejnieks,  
t. 26485525. Svētciemā kops parku, ap

stadionu stādīs kociņus, sakārtos strūklakas apkārtni;
l Lauvās - Māris Melnalksnis,
t. 29344710. Lauvās sakops tautas nama
vecās telpas un apkārtni;
l Korģenē - Dace Cīrule, t. 28302337.
Korģenē stādīs kociņus veco vītolu vietā
centrā, sakārtos Jāņu laukumu, satīrīs
skolas un stadiona apkārtni;
l Vecsalacā - Edžus Zvīnis, t. 26281355.
Vecsalacā sakārtos pieturas apkārtni,
vāks atkritumus, sakārtos peldvietas
apkārtni;
l Kuivižos - Kouidula Meerente,
t. 28718248.

Jauku laiku, labu prātu, strādātprieku un tiekamies Lielajā talkā!
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Plānoti
labiekārtošanas
darbi Liepupes
pilskalnā
Pēc Salacgrīvas novada domes
un AS Latvijas valsts meži iniciatīvas 8. aprīlī notika Liepupes
pilskalna apsekošana, kurā piedalījās Liepupes pārvaldes vadītājs Aivars Ilgavīzis, tautas nama
vadītājs Andris Zunde, AS Latvijas valsts meži Rietumvidzemes
administrācijas vadītājs Vilmārs
Katkovskis, piejūras iecirkņa vadītājs Jānis Vilde un citi Latvijas
valsts mežu pārstāvji. Tikšanās
mērķis - Liepupes pilskalna un
piegulošās teritorijas sakārtošana
un labiekārtošana atbilstoši Liep
upes pagasta iedzīvotāju vajadzībām.
Liepupes pilskalns pagastā
jau izsenis kalpojis kā brīvdabas
pasākumu norises vieta. Danču
placis pilskalnā pieminēts jau
20. gs. pirmajā pusē, liepupieši
zina stāstīt par zaļumballēm pilskalnā arī pēckara gados. Šobrīd
Liepupes tautas nams pilskalnā
rīko tradicionālos brīvdabas pasākumus: akustiskās mūzikas festivālu Sudraba kaija, Pēterdienas
danču svētkus, pagasta svētkus,
brīvdabas teātra izrādes, gadskārtu ieražu svētkus u.c. Arī ikdienā
pilskalns kļuvis par iecienītu atpūtas vietu Liepupes pagasta ie-

dzīvotājiem un viesiem.
2015. gadā Salacgrīvas novada dome finansēja pirmos arheoloģiskos izrakumus Liepupes
pilskalnā. Augstu vērtējams arī
AS Latvijas valsts meži līdzšinējais ieguldījums pilskalna teritorijas uzturēšanā un labiekārtošanā.
Tikšanās laikā pārrunātas abu
pušu iespējas un iniciatīvas, lai
arī turpmāk šī teritorija kalpotu
pagasta iedzīvotāju un viesu vajadzībām, respektējot Liepupes
pilskalna un tam piegulošās teritorijas dabas aizsargājamā objekta statusu. Tuvākajā nākotnē
paredzēta pilskalna teritorijai
piegulošā pameža sakopšana,
sagāzušos un nevērtīgo koku
aizvākšana, piebraucamā ceļa atjaunošana, automašīnu stāvvietu
palielināšana un citas aktivitātes.
Pirmie darbi plānoti jau Lielās
talkas zīmē. 22. aprīlī tradicionāli
šeit talkos Liepupes vidusskolas
skolēni un skolotāji, bet 23. aprīlī
uz talku aicināti visi interesenti.
Šajās dienās pilskalna rietumu
gravu varētu attīrīt no sagāztajiem kokiem. Līdzi ņemam zāģus,
cirvjus un grābekļus!
Andris Zunde

Nodibināta biedrība
Bibliokuģis Krišjānis
Valdemārs

6. aprīlī Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ierakstīta biedrība Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs. Juridiskā adrese - Salacgrīvas
novads. Viens no biedrības mērķiem - jūrniecības tradīciju attīstība
Latvijā un popularizēšana starptautiskā mērogā.
Salacgrīvas novadā šobrīd pieraksta vietas radušas daudzas biedrības. Pārskatot biedrību nosaukumus un mērķus, secinājums viens - ar
kultūras, izglītības, sporta, mākslas jomu viss kārtībā. Tāpat iedzīvotājiem lielas iespējas ir darboties biedrībās, kuru saturs saistās ar pozitīvu attieksmi pret dabu, dzīvniekiem. Salacgrīva ir piejūras novads,
kura pamatbagātība ir jūra un upe. Tāpēc saprotams, ka šeit reģistrētas
biedrības makšķerniekiem un jahtu zēģelētājiem.
Palasot dokumentus, kādas biedrības bijušas mūspusē agrāk, var
secināt, ka godā celts bija zvejniecības arods. Neliels ieskats biedrību
sarakstā:
l Ainažu jūras zvejnieku kooperatīvs Kaija - dibināts 1934. gadā,
l Ainažu Salacas jūrmalas zvejnieku sabiedrība - dibināta 1933. ga
dā,
l Kuivižu jūrmalas zvejniecības mašīnu koplietošanas biedrība - dibināta 1924. gadā,
l Kuivižu zvejnieku sabiedrība Virsaitis - dibināta 1938. gadā,
l Liepupes zvejniecības biedrība - dibināta 1920. gadā,
l Salacas jūrmalas zvejnieku arodu biedrība - dibināta 1922. gadā,
l Salacas jūrmalas zvejnieku biedrība - dibināta 1908. gadā,
l Salacas zvejniecības mašīnu koplietošanas biedrība - dibināta
1923. gadā,
l Tūjas zvejnieku krājaizdevumu sabiedrība - dibināta 1940. gadā,
l Tūjas zvejnieku sabiedrība - dibināta 1940. gadā,
l Vecsalacas zvejnieku biedrība Rauda - dibināta 1921. gadā,
l Vitrupes jūras mednieku biedrība Neptūns - dibināta 1931. gadā.
Tātad, lai bagātinātu jūrniecības un zvejniecības jomas pārstāvošās
biedrības tagad, tika nolemts nodibināt biedrību Bibliokuģis Krišjānis
Valdemārs. Bez jūrniecības popularizēšanas tā veicinās un atbalstīs
bibliotēkas, literatūras, kultūras, kino tradīciju attīstību. Bibliokuģa
misija - caur zināšanām, grāmatām gādāt par iespēju parādīt jauniešiem ceļu uz jūru. Viens no biedrības pamatuzdevumiem ir iesaistīties
Salacgrīvas novada bibliotēkas paplašināšanās projektā un palīdzēt
tapt jaunai, unikālai daudzfunkcionālai ēkai (vecā kinoteātra vietā) Bibliokuģim, kas būtu bibliotēka + jūrniecības centrs. Latviešiem jūrā
braukšana bijusi viena no būtiskākajām nacionālās apziņas šķautnēm,
ko par simbolu padarīja Krišjānis Valdemārs. Tāpēc nākotnē Bibliokuģis leposies tieši ar viņa vārdu. - Jo mazāka tauta ir pēc skaitļa, jo
vairāk par to jāgādā, ka visi ar gara spēkiem apdāvinātie locekļi tiek
attīstīti, - tā savulaik rakstīja K. Valdemārs.
Hedviga Inese Podziņa
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21. maijā Salacgrīvā
notiks Pirmais
Reņģēdāju festivāls
Festivāla pirmais uzdevums ir
celt godā reņģi, otrais - celt vēl
augstākā godā reņģu zvejniekus,
bet trešais un pats galvenais uzdevums ir sumināt reņģēdājus šo apjomīgo un lielisko mūsu
valsts iedzīvotāju kategoriju.
Pašsaprotami, ka festivālā aicināti piedalīties visas Latvijas
reņģēdāji. Būtībā tas ir obligāti.
Festivāls sāksies Salacgrīvas
jahtu laukumā desmitos no rīta
piepaceltā noskaņā ar atbilstošām uzrunām, ragu mūziku un
zinātniski populistisku referātu
par reņģēdāja sociālo fenomenu.
Referāts vēl nebūs izskanējis,
kad to pārtrauks vētrainas ovācijas, sagaidot no jūras malup nākošo reņģu laivu. Pirmais reņģu
spannītis katram būs bez maksas.
Un tad sāksies…
Festivāla ritējums sadalīts darba stundās, kurās reņģēdāji veiks
noteiktus uzdevumus - teiks runas, sacentīsies reņģu pavārmākslā, grilēs un kūpinās, vārīs un
sutinās. Reņģu pavāru sacensībās
aicināts piedalīties ikkatrs, tā būs
viena no svarīgākajām festivāla
sastāvdaļām. Arī balvas uzvarētājiem pietiekami svarīgas.
Citā stundā reņģēdāji spēlēs
kumēdiņus, citā mērosies spēkiem, nākamajā asinās prātu, vēl
kādā rādīs senās zvejnieku prasmes, plostos vai spodrinās vietē-

jo dialektu lielīšanās sacensībās.
Ja reņģēdājam parādās nauda,
viņš kļūst par lašēdāju. Būs iespēja apgrozīties gan lašu stūrī,
gan zušu kaktā. Protams, notiks
arī visuresošā maija reņģu, garš
vielu, amatniecības rīku, kliņģeru un citāda andele.
To visu caurvīs novada pašdarbības kolektīvu un viņu
draugu dziedāšanas, dancošanas
un muzicēšanas prasmes. Tiks
saukti atmiņā novada reņģēdāju
vēstures piedzīvojumi - barona
piespriestās rīkstes, dr. Kārļa Ulmaņa padomi, komisāru aizliegumi un beidzot - kuģu zāģēšana
Briseles gādīgā uzraudzībā.
Pa to starpu Salacgrīvas Bocmaņa laukumā mazajiem reņģ
ēdājiem tiks piedāvāts rakaru
murdiņš, kur viņi varēs droši
spēlēties, dziedāt, zīmēt un rakaroties, kamēr lielie kārtos lielās
lietas.
Stundas skries kā rudeņa
nordvests, un puspiecos pēc pusdienas sāksies reņģēdāju koncerts. Spēlēs Lauku muzikanti,
Džeski Glos un saldajā ēdienā vairāku reņģēdāju paaudžu kulta
grupa Jumprava. Bet arī tas vēl
nebūs viss. Pēc koncerta nāks
reņģēdāju zaļumballe, kurā par
labām emocijām un ritmu gādās
Rumbas kvartets no Kuldīgas un
grupa Roja tieši no Rojas.

Viss pieklusīs ap saullēktu, un
dažs reņģu vīrs varbūt tieši no
balles kāps laivā un brauks jūrā.
Kā daudzkārt.
Pavisam drīz internetā par
reņģēdāju cenām varēs sākt iegādāties biļetes uz festivāla koncertu un zaļumballi. Dienas pasākumi būs bez maksas.
Festivālu organizē Salacgrīvas novada pašvaldība. Satura
producents - pašmāju reņģēdājs
Dzintris Kolāts.
Kontakti:
l Salacgrīvas kultūras nams 64041458,
parsla.dzerve@salacgriva.lv
l Dzintris Kolāts - 29287746

Salacgrīvas novada teritorijas plānojumam
2016. - 2027. gadam piemērota stratēģiskā
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra
Salacgrīvas novada dome informē, ka Vides pārraudzības
valsts birojs ir pieņēmis Lēmumu
Nr. 9 Par stratēģiskā ietekmes
uz vidi novērtējuma procedūras
piemērošanu. Plānošanas dokuments, kuram noteikts stratēģiskais ietekmi uz vidi novērtējums,

ir izstrādē esošais Salacgrīvas
novada teritorijas plānojums
2016. - 2027. gadam.
Salacgrīvas novada dome informē, ka stratēģiskās ietekmes
uz vidi novērtējuma procedūrā
Salacgrīvas novada teritorijas
plānojumam 2016. - 2027. ga-

dam tiks izstrādāts vides pārskats, kurā tiks identificēta, aprakstīta un izvērtēta plānošanas
dokumenta iespējamā ietekme uz
vidi un iespējamās alternatīvas,
ņemot vērā plānošanas dokumenta mērķus un teritoriju, ko tā
varētu ietekmēt.

Atkritumu apsaimniekošanas centra
Daibe modernizācijā ieguldīts
pusmiljons eiro

Projektā uzstādīta jauna šķiroto atkritumu ķīpu prese

Pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmums
SIA ZAAO reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā
Daibe īstenojis infrastruktūras
modernizācijas projektu, kura

kopējās izmaksas ir vairāk nekā
483 000 eiro. Projektā ir uzstādītas iekārtas, kas palīdz samazināt ietekmi uz vidi un palielina
atkritumu reģenerācijas procesa
efektivitāti ražošanas procesos,

piemēram, palielinājies atgūto
otrreizējo izejvielu sortiments un
samazināts energoresursu patēriņš atkritumu apstrādes procesā
līdz pat 90%. Uzstādīta arī jauna
šķiroto atkritumu ķīpu prese, atkritumu iepakojuma maisu atvērējs un izveidotas 4 jaunas manuālās šķirošanas darba stacijas.
Projekts CSA «Daibe» atkritumu reģenerācijas procesu iekārtu modernizācija Nr. NOFI/
LV06/AK/02/9 īstenots, izmantojot 153 495 eiro piešķīrumu no
Norvēģijas finanšu instrumenta
programmas Inovācijas “zaļās”
ražošanas jomā. Tās mērķis ir
atbalstīt inovatīvu vides tehnoloģiju, pakalpojumu un produktu
attīstību un ieviešanu. Vairāk informācijas - www.eeagrants.org.
Zane Leimane,
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Salacgrīvas novada uzņēmēju konference
12. aprīlī Mekes krodziņa klēts mājā
notika Salacgrīvas novada uzņēmēju konference. Šādas konferences kļuvušas par
labu tradīciju, jo pulcē uzņēmējus, lai informētu par novadā notiekošo, ļauj uzzināt
jaunumus par uzņēmējdarbības attīstības
iespējām jaunajā plānošanas periodā un
dod iespēju ievēlēt jaunu novada uzņēmēju
konsultatīvo padomi.
Konferenci atklāja Salacgrīvas novada
domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs.
Savā uzrunā viņš uzsvēra novadam svarīgāko un informēja par lielākajiem izaicinājumiem. Kā vienu no tādiem pašvaldības vadītājs minēja projektu Rail Baltica.
Šobrīd ar projekta izstrādātājiem ir runāts
par trases novietojumu un kompensācijām
tiem, kuru īpašumus skars šis dzelzceļš.
Nekas nav runāts par to, kas notiks ar uzņēmējdarbības vidi, par infrastruktūru,
par transporta plūsmas izmaiņām un apdzīvoto vietu attīstību. D. Straubergs savā
runā klāstīja par novadā svarīgāko - būt
vai nebūt apvedceļam ap Salacgrīvu, par
veiktajiem Via Baltica rekonstrukcijas darbiem un pilsētas ceļa posma sakārtošanu.
Aktuāls un risināms ir jautājums par ceļu
Salacgrīva - Korģene. Ārkārtīgi svarīgi ir
vides kvalitātes un pieejamības jautājumi,
liels darbs veikts ūdenssaimniecības projektos, vēl palikuši trīs objekti - Ainažos
un Liepupē, ko īstenos par saviem līdzekļiem, un pēdējais Kohēzijas projekta posms
Salacgrīvā. Veiksmīgi rit darbi Salacgrīvas
ostā, izstrādāts tās attīstības plāns, kas ostu
paredz paplašināt līdz 40 ha jūras teritorijā,
atbrīvojot pilsētas centrālo daļu. Pateicoties
Zivsaimniecības fonda finansējumam, paredzēta piestātnes rekonstrukcija. Šie darbi
sāksies jau šogad.

Pašvaldības vadītājs informēja par jaundibināto sporta konsultatīvo padomi, kuras
uzdevums ir risināt sporta dzīves jautājumus novadā, un iespējamo peldbaseina
būvniecību Salacgrīvā. Šogad pirmo gadu
novada bioloģiskie lauksaimnieki saņem
nekustamā īpašuma nodokļa 50% atlaidi, tāpat kā līdz šim atbalstītas ir novada
biedrības. Iepriekšējos gados sakārtota
ūdenssaimniecība, nu laiks sakārtot ceļus.
Iegūts Eiropas Savienības finansiālais atbalsts Transporta ielas Salacgrīvā un Sēņu
ielas Svētciemā sakārtošanai. Runājot par
novada kultūras dzīvi, pašvaldības vadītājs
uzsvēra, ka visi līdzšinējie pasākumi ir saglabāti, klāt nācis šogad pirmo reizi iecerētais Reņģēdāju festivāls 21. maijā, ko vadīs
Dzintris Kolāts.
D. Straubergs ir pārliecināts - pašvaldībai nav jānodarbojas ar saimniecisko darbību, tādēļ ēdināšanas pakalpojumus pašvaldības iestādēs, ceļu apsaimniekošanas,
apzaļumošanas, apgaismojuma uzturēšanas
darbus, apkures pakalpojumus, tirgus un
kapu apsaimniekošanu veic novada uzņēmēji. Veikalā top! Salacgrīvā izveidota
tirdzniecības-izstāžu zāle, kurā iespējams
iegādāties novadā ražoto un uzzināt par
dažādu pakalpojumu sniedzējiem. Turpinās
jauniešu biznesa projektu konkursi (līdz
šim no 43 iesniegtajiem atbalstīti un veiksmīgi strādā 20). No valsts pārņemta garnizona ēka Tīruma ielā, ir doma tur veidot
kompetenču centru jaunajiem uzņēmējiem.
Ar 1. septembri novada pirmsskolas izglītības iestādēs no pašvaldības budžeta tiks
segtas 5 - 6 gadīgo ēdināšanas izmaksas.
Šobrīd notiek sarunas par pirolīzes rūpnīcas, privātā pansionāta un veikala-restorāna-degvielas uzpildes stacijas celtniecību

novadā. Neviens negarantē, ka šie projekti
noteikti īstenosies, bet plāni ir reāli. Jebkura investora ienākšana ir signāls uzņēmējdarbības attīstībai.
Uzņēmēju
konsultatīvās
padomes
priekšsēdētājs Jānis Lipsbergs savā uzrunā
vispirms sacīja paldies konsultatīvās padomes locekļiem un uzņēmējdarbības centra
vadītājai Dzintrai Eizenbergai par darbu
divu gadu garumā. - Brīžam liekas, ka divi
gadi ir ilgs laiks, bet tas tik ātri aiziet...
Šajā laikā ir bijusi objektīva un pietiekami
ātra sadarbība ar domi. Esam izteikuši savas domas par novadā notiekošo. Tas, ka
mūsu viedokļi atšķiras, ir tiesa. Ceru, ka
jaunajam padomes sastāvam domstarpības
ar domi atrisināsies un sadarbība ar pašvaldību būs konstruktīvāka, - viņš sacīja.
Padomes vadītājs ļoti cer, ka jaunā padome turpinās tradīciju un uz savām sēdēm
aicinās domes speciālistus. Viņš vēlēja, lai
nākamajos divos gados uzlabotos un turpinātos konsultatīvās padomes sadarbība ar
domi.
Konferences turpinājumā par Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esošajām
uzņēmēju atbalsta programmām 2014. 2020. gadam, par Lauku attīstības fonda
aktualitātēm šajā gadā, par Eiropas Savienības fondiem un Centrālās finanšu līgumu
aģentūras konsultācijām un AS Attīstības
finanšu institūcija «ALTUM» atbalsta pro
grammām informēja atbraukušie vieslektori. Salacgrīvas novada uzņēmējiem bija
interese par stāstīto. Labprāt viņi tiktos ar
ALTUM pārstāvjiem, un šobrīd notiek sarunas, kur un kā šīs konsultācijas organizēt.
Diemžēl jaunas novada uzņēmēju konsultatīvās padomes vēlēšanas izpalika, jo
konferences dalībnieku vidū bija pārāk maz

LAD pieņem iesniegumus dīzeļdegvielas
piešķiršanai

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz 1. jūnijam notiek iesniegumu pieņemšana marķētas dīzeļdegvielas piešķiršanai, kurai piemēro
samazināto akcīzes nodokļa likmi lauksaimniecības produkcijas ražotājiem
2016./2017. saimnieciskajam gadam.
2015./2016. saimnieciskajā gadā lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir tiesīgs iegādāties marķēto dīzeļdegvielu, ja
to izmanto traktortehnikā vai lauksaimniecības pašgājējmašīnās lauksaimniecības produkcijas ražošanai, kā arī kravas
pašpārvadājumiem.
Dīzeļdegvielu piešķir par to vienotā
platību maksājuma (VPM) saņemšanai
deklarēto un apstiprināto platības hektāru, par kuru ir nodrošināti ieņēmumi no
lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas vismaz

285 EUR no hektāra (neieskaitot saņemto
valsts un Eiropas Savienības atbalstu).
Dīzeļdegvielas daudzums tiks noteikts, ņemot vērā šādu sadalījumu:
augkopība
augļkopība, ogulāji un dārzkopība
zālāju platības
zālāju platības dzīvnieku barības
primāram ražotājam
zeme zem zivju dīķiem
citas kultūras un platības, kuras ir
deklarētas un apstiprinātas vienotā platību maksājuma saņemšanai

100 l/ha
130 l/ha
130 l/ha
60 l/ha
60 l/ha
60 l/ha

Ja papuvju platības pārsniedz 30% no
kopējās lauksaimniecībā izmantojamās
zemes, kas pieteikta VPM saņemšanai
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par
valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta

shēmās, atbrīvojumu no akcīzes nodokļa
nepiešķir visai pieteiktajai papuvju platībai.
Zemes apstrādāšanai zem zivju dīķiem
lauksaimnieks ir tiesīgs iegādāties dīzeļdegvielu, ja:
l audzē zivis vismaz 20 ha platībā;
l akvakultūras nozares uzņēmums ir
atzīts saskaņā ar normatīvajiem aktiem
par veterinārajām prasībām akvakultūras
dzīvniekiem;
l akvakultūras dzīvnieku novietne ir reģistrēta Lauksaimniecības datu centrā.
Aizpildītu un parakstītu iesniegumu
var iesniegt jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē, kā arī sūtīt pa
pastu vai iesniegt elektroniski.
Valsts atbalsta daļas tālrunis 67027326
LAD Klientu daļas tālrunis 67095000

Sāksies pieteikšanās platību maksājumu
saņemšanai

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz 23. maijam lauksaimnieki var
pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu. Pēdējā diena,
kad atbalsta maksājumiem var pieteikties
ar kavējuma sankciju, ir 15. jūnijs.
Tiem lauksaimniekiem, kuru saimniecībā ir 10 ha vai vairāk lauksaimniecības zemes, atbalsta saņemšanai šogad
obligāti jāpiesakās tikai Elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā (EPS). LAD aicina
arī visus pārējos lauksaimniekus iesniegt
Vienoto iesniegumu EPS, jo, piesakoties
platību maksājumiem elektroniski, lauksaimniekiem ir vairāk ieguvumu nekā
tad, ja iesniegums iesniegts papīra formātā. Viens no ieguvumiem - iespēja saņemt
maksājumus ātrāk. Būtiski, ka EPS kļūdas ir iespējams novērst jau pieteikuma
iesniegšanas brīdī, tas savukārt ļauj izvairīties no sankcijām. Tikai tiem klientiem,
kuri būs pieteikušies atbalsta saņemšanai

EPS, LAD varēs pagūt nosūtīt brīdinājumus par kļūdām, un lauksaimnieks paspēs līdz 27. jūnijam iesniegt labojumus,
nesaņemot par to sankcijas. Šādus labojumus nepagūs konstatēt papīra formātā
iesniegtajos iesniegumos. Sistēma sniegs
brīdinājumus arī gadījumos, ja klients
aizmirsīs pieteikties kādam no atbalsta
veidiem, ko būs saņēmis iepriekšējos gados, kā arī neļaus pieteikt neatbilstošas
platības.
Lai sniegtu atbalstu klientiem, LAD ir
digitalizējis visus iepriekšējā gada pieteikumus, tāpēc klientiem, kuri EPS lietos
pirmo reizi, ir iespēja arī kopēt iepriekšējā gada pieteikumus.
Tā kā daudziem lauksaimniekiem nav
pieejams dators ar interneta pieslēgumu, kā arī nav nepieciešamo datorprasmju, lai varētu iesniegt iesniegumu EPS,
LAD organizē vairāk nekā 300 klātienes
konsultācijas daudzos pagastu centros,

lai palīdzētu klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski. Lauksaimniekiem bez
maksas būs iespēja iesniegt pieteikumus
gan minēto konsultāciju laikā, gan arī apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus. Atbalstu sniegs arī Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrs.
Lauksaimniekiem, kuri 2016. gadā
vēlas iesniegt vienoto iesniegumu papīra
formātā, ne vēlāk kā līdz 10. maijam jāiesniedz pieprasījums LAD par vienotā iesnieguma veidlapas un kartes sagatavošanu papīra formātā, norādot LAD klienta
reģistrācijas numuru. LAD veidlapas un
kartes papīra formātā izsniegs pieprasījuma iesniedzējiem no 25. aprīļa.
Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnieki var saņemt konsultācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē, rakstot e-pastu
klienti@lad.gov.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni 67095000.

uzņēmēju, kuri pēc jaunā nolikuma varētu
kandidēt un būt padomes locekļi. Starp
uzņēmējiem un pašvaldības pārstāvjiem
izvērtās diskusija par jauno nolikumu. Pēc
uzņēmēju domām, tas sasteigts un tapis,
neprasot uzņēmēju viedokli. Debatējot par
šo nolikumu, uzņēmēji un pašvaldības pārstāvji secināja, ka tajā nepieciešams veikt
grozījumus un papildinājumus.
Novada domes priekšsēdētājs uzsvēra,
ka padomē jāsaglabā pārstāvniecība no visām uzņēmējdarbības nozarēm un strādāt
padomē var mazo un vidējo uzņēmumu
īpašnieki un lielo uzņēmumu deleģētas
personas. Uzņēmējs Hermanis Juzefovičs
norādīja, ka nolikumā obligāti ierakstāms
punkts par atklātām uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdēm. Viņš uzskata, ka padomē jābūt ne tikai nozaru, bet arī teritoriālajai uzņēmēju pārstāvniecībai. Savukārt
J. Lipsbergs izteica priekšlikumu vasaras
laikā izdiskutēt un apspriest nolikumu, ieteikt tā grozījumus un rudens pusē kopīgā
sanāksmē, esot lielākā skaitā, ievēlēt jaunu
konsultatīvo padomi.
Uzņēmējdarbības
centra
vadītāja
Dz. Eizenberga iepriekš apzinās katras nozares uzņēmējus un aicinās izvirzīt savas
nozares pārstāvi konsultatīvajā padomē.
Augustā vai septembrī būs uzņēmēju konference, kurā veidos jauno Salacgrīvas novada uzņēmēju konsultatīvo padomi. Līdz
30. aprīlim uzņēmēji var iesūtīt ierosinājumus un papildinājumus padomes nolikuma
grozījumos.
Savu priekšlikumu izteica arī uzņēmējs
Aigars Kalniņš: - Padomēm jābūt atklātām,
jābūt nozaru pārstāvniecībai un jāizskata
jautājums par īpašnieku dalību.
Ilga Tiesnese

Darbi
Salacgrīvā,
Valmieras ielā

26. aprīlī sāksies plānotie Valmieras
ielas pārbūves darbi. 19. aprīlī Salac
grīvas novada domē pirms darbu uzsākšanas notika pirmā būvsapulce, kurā
piedalījās AS ACB, Salacgrīvas novada
domes, firmas L4 (veiks būvuzraudzību),
firmas BaltexTrust (veiks autoruzraudzību) un VAS Latvijas valsts ceļi pārstāvji.
AS ACB Valmieras ielā mainīs asfalta
virskārtu, būvēs jaunu trotuāru (tas būs
ielas kreisajā pusē, skatoties no Vid
zemes ielas), uzstādīs LED apgaismes
lampas un atjaunos meliorācijas sistēmu
(grāvi) gar Valmieras ielu. Līdzīgi kā uz
šosejas A1, ielas atjaunošanā izmantos
vecā asfalta reciklēšanas metodi, to (veco
asfaltu) pēc tam izmantos kā pamatu, uz
kura uzklās jaunu asfalta segumu.
Ielas izbūvi plānots pabeigt jūnija beigās. Projekta kopējās izmaksas ir 457 566 eiro, 224 000 ir valsts,
233 566 - pašvaldības finansējums.
Salacgrīvas novada izpilddirektors
Kaspars Ķemers informēja, ka Valmieras ielas rekonstrukcijas darbu laikā būs
satiksmes ierobežojumi. - Kādu brīdi
smagais autotransports tiks novirzīts
braukšanai pa Baznīcas ielu, vieglajām
automašīnām tā būs izbraucama visu laiku un piekļuve mājām būs nodrošināta.
Jābrīdina to māju iedzīvotāji, kuru sētas
ir izbūvētas ārpus robežas, - grāvja atjaunošanas un trotuāra izbūves laikā tie
var tikt bojāti, - viņš skaidroja.
Izbūvējamās Valmieras ielas garums
ir 1803 m, un tā tiks atjaunota no krustojuma ar Vidzemes ielu līdz transformatoru stacijai. Trotuāru izbūvēs līdz  Meža
ielai, kur beidzas pilsētas apbūve.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem. Jūnija beigās Valmieras iela
iegūs jaunu seju un būs ērta gājējiem un
braucējiem.
Ilga Tiesnese
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Svētciemā pulcējas Bērnu žūrijas 2015 lasītāji

Svētciema bibliotēka jau 13. gadu piedalās lasīšanas veicināšanas programmā
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija. Tās
mērķis ir veicināt lasītprieku un bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu jauno lasītāju vidū.
Marta brīvdienās žūrijas eksperti tika
pulcināti uz 2015. gada lasīšanas pro
grammas noslēgumu. Atgādināšu, ka par
lasīšanas ekspertu varēja kļūt ikviens lasītājs līdz 18 gadu vecumam, kurš izlasīja
un izteica savu vērtējumu par sešām sava
vecuma grupas lasāmajām grāmatām. Jaunums - jau trešo gadu grāmatas vērtē un
lasa arī vecāki.
Šogad programmā no mūsu bibliotēkas
piedalījās 16 lasītāju. Viņu skaits gan bija
lielāks, taču daži izvēlējās būt par ekspertiem skolas Bērnu žūrijā. Par čaklumu
jāuzteic Endija Ramona Roska, Emīlija Rāpa, Madara un Diāna Miščenkovas
un Marta Stivriņa. Pirmo gadu grāmatu
lasīšanas maratonā veiksmīgi piedalījās
Sanija Klaucāne, Līga Stepiņa un Estere
Zvejniece, bet 2. klases skolnieks Kaspars
Pudniks grāmatas vērtēja jau otro gadu.
Vidusskolnieces Rita Šmite un Marta
Stivriņa ir Bērnu un jauniešu žūrijas dalībnieces kopš 2004. gada. Iedziļinoties
statistikas skaitļos, gan jāteic, ka lasītāju
skaits samazinās, pieaugot skolēnu vecumam. Ja jaunākajā grupā pirmās vietas
grāmata saņēma 2456 balsis, tad vecākajā jeb vidusskolēnu grupā vislasītākā
grāmata saņēma vien 545 balsis. Pavisam 2015. gadā Bērnu žūrijā un lasīšanas
maratonā piedalījušies 18 963 lasītāji no
680 bibliotēkām un skolām.
Grāmatu lasīšanā un vērtēšanā iesaistī-

Svētciema mazie lasītāji ar lielu aizrautību veidoja reklāmas kolāžas

jās arī pirmsskolas bērni no Snīpju grupiņas Svētciemā. Kopā ar savām skolotājām
Indru Medni un Aivu Berdaškēvicu viņi
bija izlasījuši un pārrunājuši gandrīz visas
savas vecuma grupas programmas grāmatas, tikai dažas tika lasītas bibliotēkā.
Pasākumā katrs lasīšanas eksperts vēlreiz
varēja izteikt savas domas par izlasītajām
grāmatām un novērtēt interesantāko. Šis
vērtējums gan mazliet atšķīrās no visu
ekspertu kopīgā vērtējuma. Mūsu bibliotēkā par interesantāko pirmsskolas un
1. - 2. klašu grupā tika atzīta Pijas Lindenbaumas grāmata Brigita un brāļi aļņi, aiz

Norises Tūjas Zinību
centrā un bibliotēkā

sevis atstājot 2015. gada līderi T. Roberešta grāmatu Vilks, kurš izvēlās no grāmatas. Savukārt jaunākā skolas vecuma
bērni par aizraujošāko izvēlējās R. Lāgerkrancas grāmatu Mana laimīgā dzīve, bet
5. - 7. klases lasītāji - Kristīnas Olsones
grāmatu Stikla bērni. Tagad bibliotēkā
pieejami arī šī aizraujošā fantastikas stāsta
turpinājumi grāmatās Sudraba puisēns un
Akmens eņģeļi. Vecākās grupas meitenes
atzinīgi novērtēja R. Dž. Palasio grāmatu Brīnums. Bērni bija lasījuši arī jaunās
latviešu autores Lindas Pastores grāmatu
Pazudušais pērtiķis. Šis stāsts mūs aizve-

da tālajā 1913. gadā, kad gleznotājs Janis
Rozentāls veidoja savu izcilo gleznu Princese ar pērtiķi. Arī mūsu lasītāji varēja
iejusties tā laika sabiedrības balles spēlēs,
gleznojot skulptūras. Nācās piedalīties arī
bibliotēkas fotoorientēšanās sacensībās,
lai atrastu lielās mākslas grāmatas, kurās
paslēpies tieši tāds pats pērtiķis kā gleznā.
Taču par to, cik radoši un interesanti tika
veidotas reklāmas kolāžas, katrs apmeklētājs var pārliecināties pats, ienākot bibliotēkā. Bērnu žūrijas eksperti tās izveidoja
kā ieteikumus lasīt, novērtējot ieguvumus.
Viena no komandām izvēlējās sarunu ar
un par dzīvniekiem, kuri pārtapa par lasīšanas vēstnešiem.
Pasākuma noslēgumā pēc spēlēm un
dažādiem literāriem uzdevumiem katrs
Bērnu žūrijas dalībnieks par dalību pro
grammā tika sveikts ar saldu našķi, Latvijas Nacionālās bibliotēkas dāvāto atstarotāju un mazām balviņām, bet visi kopā - ar
svētku kliņģeri.
Liels paldies visiem čaklajiem lasītājiem, viņu vecākiem un pirmsskolēnu skolotājām par atbalstu un bērnu mudināšanu
lasīt! Pasākums ir izskanējis, bet paliekošas ir grāmatas, kas ienāca bibliotēkā.
2015. gada programmas 24 grāmatas tika
iegādātas projektā. Lai arī turpmāk mums
būtu jaunas un interesantas grāmatas, tās
ir jālasa! Vēl tikai dažas Bērnu žūrijas ekspertu atziņas: Cilvēki mācās no grāmatām; Lasīt ir stilīgi, forši, „kruti”, gudri,
jautri, interesanti; Lasot tu aizmirsti visu
slikto, lasot tu atrodi sevi.
Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

Oliņš Boliņš, Bums un citi
satiek bērnus

Tūjas bibliotēkas vadītāja Zeltīte Millere (no kreisās) kopā ar dzejnieci
Lidiju Bērzi

Lieldienu nedēļā Tūjas Zinību
centrā notika muzikāli tematisks
pasākums - veltījums 1949. gada
25. martā uz Sibīriju izsūtīto Latvijas iedzīvotāju stāstam. No Salacgrīvas, Salacas un Svētciema
pagastiem izsūtīti 233 cilvēki,
tostarp arī salacgrīvietes Astras
ģimene, pašai vēl pavisam mazai
esot.
Atklājot pasākumu, reizē ar
savu fotoizstādi - privātekspozīciju Mana dzīve caur vaļaspriekiem Astra Tomsone skaudri un
aizkustinoši iesāka savas bērnības atmiņu stāstu par izsūtījuma
laiku, par izdzīvošanu, badu, ciešanām un par stipro gribu izturēt,
lai atgrieztos Latvijā. Dzejniecei
Lidijai Bērzei lasot Astras dzejoli Šī drausmīgā nakts, klātesošo
acīs sariesās asaras un domās
viņi atcerējās savu pārdzīvoto.
Ar muzikālo izpildījumu,
senām, tautā iemīlētām latvju
dziesmām, visiem līdz dziedot,
priecēja Liepupes pagasta kultūras dzīves vadītājs, mūziķis An

dris Zunde. Ilgi vēl prātā paliks
tautasdziesmas Pie Dieviņa gari
galdi izjustais skanējums.
Vairākas stundas paskrēja nemanot, klausoties un līdzdzīvojot
stipra un darbīga cilvēka dzīves
stāstam. Fonā skanot dziesmai ar
Astras vārdiem Es mīlu Latviju
savu, ko izpilda šlāgermūzikas
grupa Tēva nams, turpinājās sarunas, izstādes aplūkošana, cienasts, kā jau pirms Lieldienām
pienākas.
Paldies gan lasītāju klubam,
gan bibliotēkas pasākumu atbal
stītājiem par dvēselisko kopābūšanas brīdi! To nevar aprakstīt,
tajā ir jāpiedalās!
Tūjas bibliotēkā vēl visu aprīli
ikviens aicināts aplūkot A. Tomsones veidoto izstāžu cikla Apceļosim Latviju! fotoizstādi Skaista
mana tēvu sēta: Vienkoču parks
Līgatnē un Gleznotājkalns Siguldā.
Zeltīte Millere,
Tūjas bibliotēkas vadītāja

Apaļīgie Oliņi Boliņi, smalkās Džimpiņas Rimpiņas, nebēdnīgie Vējiņi Kājiņi un svarīgie Bumi. Jā, jā, nekādas
smukās Lieldienu oliņas, bet Bumi ir tie, kas bērniem kabatiņās bija!

Lieldienu svinēšana mazajiem
svētciemiešiem šogad sākās mazliet neparasti. Bibliotēkā Zaļās
ceturtdienas rītā tika gaidīti bērnudārza Vilnītis abu Svētciema
grupiņu bērni un skolotājas. Sagaidīšana gan likās tāda dīvaina ar veselīgu un jautru pūpolzaru
pērienu. - Apaļš kā pūpols, stiprs
kā sīpols, - to zina visi. Protams,
kurš gan nezina arī skaitāmpantu Oliņ, boliņ, džimpiņ…! Bet
kādi viņi izskatās? Tieši tāpēc,
ka Lieldienas, un tāpēc, ka bibliotēkā ir Ievas Samauskas jaukā
dzejoļu grāmata Oliņš Boliņš sēž
uz soliņa, bērniem bija tas gods
iepazīties ar vienu jautru ģimenīti, kas neaizmirstami izbauda
laiku. Viss, ko viņi dara, ir pilns
nebeidzamas rosības. Šī ģimenīte

kopā veic rītarosmi, spēlē spēles,
meklē zelta dālderi, nebaidās no
negaisa, brauc uz tirgu, kļūst par
cirka zvaigznēm, iet uz satikšanos ar miglu. Lasot grāmatiņu, mums priekšā, no olu groza
degunus pabāzuši, draiskojās
grāmatu varoņi. Tāpēc lasīšana
sanāca jautra, jo arī bērni olojās,
rimpiņojās, vējiņojās un bumojās
līdzi. Pēc draiskās lasīšanas pasākuma katram gribējās šos mazos
delverus paņemt līdzi uz mājām.
Un to varēja darīt, tikai katram
pašam pēc izvēles tie bija jāizgatavo. Tā tapa apaļīgie Oliņi Boliņi, smalkās Džimpiņas Rimpiņas,
nebēdnīgie Vējiņi Kājiņi un svarīgie Bumi. Jā, jā, nekādas smukās Lieldienu oliņas, bet Bumi tie
ir, kas bērniem bija kabatiņās!

Kā jau tādos svētkos, minējām
mīklas, dalījāmies olu krāsošanas
pieredzē un atcerējāmies trāpīgus
ticējumus. Kur nu vēl labāks ticējums kā par 13 dzērvenēm, kas
Lieldienu rītā jāapēd! Mēs arī to
darījām, bet ne visiem tas bija pa
spēkam. Labāk ēst olas un šūpoties ar bāliem vaigiem, ne tādu
skābu ogu mutē ņemt… Raibu
raibās olas tika visiem, jo tās varēja nopelnīt ripināšanas un nešanas sacensībās. Pirms pusdienām
vēl bija jāpaspēj sameklēt Zaķa
noslēptās olas pagalmā, tāpēc
padziedājām, parotaļājāmies un
atvadījāmies - Viens divi, trīs, tu
esi brīvs!
Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS
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Pirmsskolas skolotāju
metodiskā apvienība pēta
vardarbību pret bērnu

Marta beigās Salacgrīvas novada pirmsskolas skolotājas pulcējās uz metodiskās apvienības
organizēto semināru par vardarbību pret bērnu, par vardarbības
cēloņiem, pazīmēm un par tās
sekām uz bērna turpmāko dzīvi.
Seminārs bija kā refleksija iepriekšējo divu gadu darbam, kad
pētījām vardarbības teoriju centra
Dardedze speciālistu vadībā, piedalījāmies projektā par ģimenei
draudzīgas vides nodrošināšanu
Salacgrīvas novadā, savas kompetences ietvaros izglītojām vecākus par vardarbību. Visi pedagoģiskie un tehniskie darbinieki zināšanas bērnu tiesību jautājumos
pilnveidoja tālākizglītības kursos,
izstrādājām bērnu tiesību aizsardzības protokolu. Šā gada februārī apgūtās zināšanas aprobējām
praktisku, mūsu ikdienas dzīvē
konstatētu gadījumu analīzē, lai
ikviens pirmsskolas iestāžu darbinieks prastu profesionāli rīkoties,
konstatējot vardarbību pret bērnu.
Seminārā prezentēja pirmsskolas
izglītības iestādē Vilnītis izstrādāto vardarbības konstatēšanas un
novēršanas metodiku pirmsskolā.
Ir izstrādāti seši modeļi, kā reaģēt
un rīkoties, ja:
darbinieks redz izmaiņas bērna
uzvedībā;
l darbinieks konstatē cita darbinieka vardarbību pret bērnu;
l darbinieks redz vardarbības
pēdas uz bērna ķermeņa;
l darbinieks redz vecāku vardar-

bīgu rīcību pret bērnu;
darbinieks redz bērna vardarbību pret bērnu;
l pēc bērna ierodas vecāki alkohola reibumā vai pēc iestādes
darba laika beigām.
Emocionālu, fizisku, seksuālu
vardarbību vai nolaidību pret bērnu iespējams konstatēt pēc konkrētām pazīmēm, pēc izmaiņām
bērna uzvedībā, pēc vardarbības
pēdām uz bērna ķermeņa.
Nereti gadās, ka uz bērna sliktu uzvedību pieaugušie reaģē
vardarbīgi, nesaskatot savā rīcībā
neko sliktu - bērns taču jāaudzina. Jautājums ir - kā jāaudzina. Ar
stingru vārdu, pērienu vai tomēr
ar personisko piemēru un vecāku
gudrību? Vai pamanām, ka vienotu prasību trūkums pret bērnu ģimenē un izglītības iestādē, robežu
trūkums, visatļautība rada stresu,
kas vēlāk rezultējas sliktā uzvedībā?
Dažkārt bērns cieš no pārslodzes, kad dienas ritumā viņam
laiks saplānots pārlieku daudz dažādām papildu nodarbībām, pulciņiem, kur tiek pieprasīta bērna
koncentrēšanās, bet nemaz nav
padomāts par viņa privāto laiku
mierīgām nodarbēm pēc paša izvēles.
Ļoti izplatīta un smaga ir emocionālā vardarbība, ko piedzīvo
bērni pēc vecāku šķiršanās. Bērni
ilgstoši cieš no situācijas ģimenē,
un neizbēgami ir vērojamas izmaiņas uzvedībā. Šķiršanās gadīl

jumos bērnam būtu nepieciešama
profesionāla psiholoģiska palīdzība, ko viņš visbiežāk nesaņem.
Darbā pārmērīgi aizņemto vecāku ģimenēs salīdzinoši daudz
bērnu cieš no pamešanas novārtā,
netiek nodrošinātas viņu pamatvajadzības pēc komunikācijas,
uzklausīšanas, mīļa acu skata vai
glāsta, pēc kopīgām nodarbēm,
vecāku uzslavas, konkrēta dienas
ritma. Tas izraisa bērnā nedrošību, bailes, stresu, kavē pilnvērtīgas personības veidošanos.
Bērns, nonācis kolektīvā, kļūst
vai nu pārlieku aktīvs, uzmanību
pieprasošs, agresīvs, ar vāju uzmanības noturību, vai gluži pretēji - apātisks, ierāvies sevī, ar vāju
motivāciju darboties.
Mazvērtības sajūtu, bailes kļūdīties, bailes no kārtējā negatīvā
vērtējuma, kas izraisa lielu stresu,
agrā bērnībā piedzīvo bērni, pret
kuriem izvirzītas vecumam vai
attīstības līmenim neatbilstošas,
pārāk augstas prasības.
Jo emocionālāks bērns, jo
graujošāku iespaidu uz viņa turpmāko dzīvi atstāj iepriekš minētās
situācijas. Vardarbība parasti provocē vardarbību, tādēļ tik svarīgi
ir laikus saskatīt vardarbību un
novērst to, jo visi taču gribam, lai
mūsu bērni dzīvotu laimīgākā pasaulē.
Ligita Dambe,
metodiskās apvienības vadītāja
Mg. paed.
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Laiks mosties un
doties pa pēdām

Beidzot dabā jūtama pavasara
elpa. Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) pasākumā Salacgrīvā
aicināja interesentus iepazīt pavasara norises dabā. Ar izzinošu pasākumu Laiks mosties un
doties pa pēdām! 2. aprīlī DAP
dabas izglītības centrā (DIC) Ziemeļvidzeme Salacgrīvā turpinājās
aktivitāšu cikls dabas iepazīšanai
Gadalaiku pēdas dabā jeb par
dažiem KĀPĒC un KĀ?.
Sestdienas rītā lieli un mazi
interesenti pulcējās DIC. Bija ieradušies gan skolēni, gan pirmsskolas vecuma bērni, gan vecāki.
Vistālākie pasākuma dalībnieki
bija no Straupes atbraukusī skolotāja un skolēnu grupa. Sākotnēji teorētiski varēja uzzināt par
pirmā pavasara atmodas mēneša
norisēm dabā. Daudziem pārsteigumu sagādāja žagatas ligzda,
kas bija būvēta tiešām ar lielu
meistarību. Katrs varēja pārbaudīt savas zināšanas par putniem,
to olām un dzīvesveidu. Kādam
no pasākuma dalībniekiem noteikti liels pārsteigums bija uzzināt par dzeguzes izveicību un
gudrību, kas prot atrast cita putna
ligzdu un tajā nemanot samainīt
ligzdas saimnieka olu pret savējo.
Pēc tam bija iespēja doties
aptuveni divu stundu ilgā pārgājienā, kura laikā tika pētīti koku
pumpuri un skaras, niedru dzinumi, noteiktas koku sugas, skatīti
skudru pūžņi u.c. norises dabā
piekrastē. Visu nodarbību vadīja
Inta Soma un Andris Soms. Visi
klātesošie tika sadalīti vairākās

grupās. Katrai grupai tika izsniegti dažādi pētījumiem nepieciešami rīki. Pārgājiena laikā tika
mērīti dižkoki, pētīts dzilnas kalums kokā, visi ieklausījās putnu
balsīs, mežā vēroja alas, dzeņa
kalvi, dzīvnieku ēdnīcas un tualetes. Klātesošie vairāk uzzināja
par ošlapu kļavu. Šis koks labi
iedzīvojies mūsu mežos, bet nav
tomēr pie mums vēlams. Tika
mērīta temperatūra skudru pūznī, vērotas vāveres aktivitātes.
Bet visinteresantākā skolēniem
laikam bija pastaiga ar aizsietām
acīm pa mežu, uzticoties savam
pavadonim. Mežā ieraudzījām
pirmo pavasara sēni, kas arī lielākajai daļai pārgājiena dalībnieku bija liels brīnums. Tā laiks
paskrēja nemanot. Ieguvumu
daudz. Kaut ārā bija pavēss, Intas
un Andra pavadībā tika uzzināts
daudz jauna par norisēm dabā. Tā
bija interesanta pastaiga svaigā
gaisā. Ieguvēji bijām visi.
Novēlu nākamajā nodarbībā
piedalīties vairāk skolēnu. Ne
visu var iemācīties no grāmatām,
bet dabas zinātāju pavadībā uzzinām un ieraugām tādas interesantas lietas, kam ikdienas steigā
paejam garām un neieraugām.
Piemēram, dzilnas meistarīgi
izkaltais caurums bija liels pārsteigums visiem. Pie tam tas bija
tikai nepilnu pusmetru no zemes.
Laiks visiem mosties un vērot
brīnumdara pavasara rosību!
Lolita Valaņina,
Salacgrīvas vidusskolas
skolotāja

Daudz jaunu ideju un ierosmju
Kad skolēni bauda pavasara brīvdienas
un atpūšas uz brīdi no mācībām, skolotāji
turpina profesionālo izglītošanos gan pašu
organizētajos skolas, gan starpnovadu pasākumos.
Pavasara brīvdienās arī mēs, Salacgrīvas novada latviešu valodas un literatūras
skolotāji, atsaucoties Bauskas un Rundāles novada latviešu valodas un literatūras
skolotāju MA vadītājas Vijas Cerusas uzaicinājumam, devāmies uz starpnovadu
metodisko konferenci Inovatīvais mācību
stundās un ārpusstundu darbā latviešu
valodā un literatūrā, kas notika Bauskas
Valsts ģimnāzijā. Jau pirms trim gadiem
Lieldienu brīvdienās piedalījāmies metodiskajā konferencē Bauskā par tēmu
Mācību procesa pilnveidošana, ievērojot
skolēnu dažādās mācīšanās vajadzības un
mācīšanās stilus, un latviešu valodas skolotājas atzinīgi novērtēja gūtos iespaidus
un pieredzi, tāpēc arī šogad labprāt vēlējās
piedalīties un gūt jaunas, rosinošas idejas
mācību darbā latviešu valodā un literatūrā.
Pasākumā piedalījās pedagogi no dažādiem Latvijas novadiem: Rīgas, Liepājas,
Skrundas, Vecumniekiem, Ilūkstes u.c.
Šoreiz lielāka uzmanība tika veltīta
inovatīvajam mācību procesā. Tāpēc pirmā tēma Inovācijām jā! Inovācijām nē!,
par ko runāja Bauskas Valsts ģimnāzijas
skolotāja V. Cerusa, lika mums izvērtēt,
kādas prasmes prasa un prasīs 21. gadsimts, vai būt atvērtiem inovācijām. Skolotāja Cerusa minēja daudz faktoru, kuru
dēļ modernās tehnoloģijas palīdz mācību
darbā, kalpo attīstībai un arī traucē vai
apgrūtina mācību darbu. Lektore aicināja
skolotājus saglabāt patstāvību un atvērtību
inovācijām, ja nepieciešamas pārmaiņas
darba uzlabošanai, bet ieklausīties humānās pedagoģijas profesora Salva Amonašvili teiktajā, ka skolotājam jābūt drosmīgam, cīnoties ar laikmeta izaicinājumiem,

muļķībām un jāuzņemas atbildība. Tātad
jādomā pašiem, jāmeklē izaicinājumi, kā
atrast un izmantot jaunus veidus, lai aizrautu skolēnus un motivētu viņus aktīvi
līdzdarboties mācību procesā.
Turpinājums aizsāktajai tematikai bija
Iecavas vidusskolas pedagoģes Daces
Greižas priekšlasījums par tēmu Labais
un ne tik labais darbā ar inovācijām informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
(IKT) izmantošanā. Skolotāja Greiža minēja problēmas, kas traucē īstenot mērķi
darbā ar IKT. Arī mēs savā skolā saskatām
līdzīgas problēmas - gan dažādas tehnoloģiju nepilnības, gan interneta pieslēguma
problēmas. Taču ir virkne inovatīvo tehnoloģiju iespēju, un tās tiek izmantotas
gan mācību procesā, gan darbā ar audzināmajām klasēm un vecākiem. Un šodien
e-klases datu sistēma ir neatņemama mūsu
darba sastāvdaļa. Arī mums ir dažādi viedokļi par IT, to pielietojumu. Salacgrīvas
vidusskolas skolotāja Sabīne Medne piekrīt, ka IT ir jāiesaista mācību darbā, taču,
viņasprāt, tas nav jādara mākslīgi piespiežoties, īpaši par to domājot. IT ienāk mūsu
ikdienā un ienāks arī skolā, tas ir tikai laika jautājums. Arī pedagogu prasmes strādāt ar IT attīstīsies pakāpeniski, to noteiks
laikmeta īpatnības.
Atzinīgi novērtējām Iecavas vidusskolas skolotājas D. Greižas un Pilsrundāles
skolotājas L. Feldmanes sagatavoto izdales materiālu Noderīgas adreses internetā,
kas ir vērtīgs materiāls skolotājiem ikdienas darbā.
Ļoti interesanti savu tēmu Laboratorijas darbi latviešu valodas un literatūras
stundās jeb Ingrīdas INO(VĀCIJA)-(I)
DEJAS pieteica Vecumnieku vidusskolas
skolotāja I. Segliņa. Ar laboratorijas darbiem mums saistās ķīmija vai fizika, bet ne
latviešu valoda un literatūra, taču pedagoģe I. Segliņa ar radošu pieeju atklāja, ka,

izmantojot laboratorijas darba elementus,
var veiksmīgi sagatavoties domrakstiem,
argumentētām esejām, referātiem u.c. darbiem. Par latviešu valodas mācīšanu mūsdienās un tās problēmām runāja Liepājas
Valsts 1. ģimnāzijas pedagogs Normunds
Dzintars, bet par lasītprasmes attīstīšanu
un veicināšanu literatūras stundās pieredzē
dalījās Iecavas vidusskolas skolotājas
S. Romaņenko un A. Rubļevska.
Konferences otrajā daļā darbs turpinājās četrās radošajās grupās, kurās varēja
pasmelties no kolēģiem jaunas ierosmes
vai pārliecināties, ka daudz ko savās skolās darām līdzīgi. Iesaistījāmies katra savā
darba grupā, lai pēc tam savstarpēji varētu
padalīties redzētajā un dzirdētajā. Lepojamies ar to, ka Salacgrīvas vidusskolas Iespējamās misijas skolotāja Sabīne Medne
tika uzaicināta vadīt nodarbību ar nosaukumu Kā uzcept stundu no 9 graudiem?
jeb Ganjē mācību notikumu pamatbūtība
un piemēri, kurā jaunā skolotāja dalījās
pieredzē ar metodēm un aktivitātēm, kas
atbilst R. Ganjē 9 unikāliem mācību notikumiem, kuri maksimāli iesaista visus
skolēnus stundas darbā un virza uz mērķa
sasniegšanu. Sabīne uzsvēra, ka, izmantojot šo metodi, var panākt , lai katrā stundā
būtu daudzveidīgi uzdevumi un aktivitātes. Šajā nodarbībā piedalījās Liepupes
vidusskolas skolotāja I. Broka un atzinīgi
novērtēja: - Radošā darbnīca deva motivāciju un radošu ievirzi turpmākajam darbam. Bet Salacgrīvas vidusskolas skolotājām I. Balodei un I. Antonovai ļoti interesanta šķita V. Cerusas vadītā nodarbība
Neguļam! Jautājam!. Kolēģe no Liepupes
vidusskolas J. Liepiņa radošajās darbnīcās
iepazinās ar spēlēm un spēlēšanos literatūras stundās. Ceturtajā radošajā darbnīcā
pedagoģe I. Mašale no Bauskas pamatskolas iepazīstināja ar metodēm, kas vairo radošumu.

Konferences noslēgums izskanēja uz
liriskas nots. Kolēģis N. Dzintars nolasīja
savu sacerēto pasaku ar 18 frazeoloģismiem, lasīja savu dzeju no krājuma Ziedoņlaiks un priecēja ar skanīgo balsi un
ģitārspēli.
Konference bija ļoti rūpīgi plānota, brīnišķīgi organizēta, sākot jau ar mūsu sagaidīšanu, rīta kafiju, Bauskas ģimnāzijas
skolotāju darbiņu izstādēm, ar 10. klases
skolēnu priekšnesumu Laiks konferences
atklāšanā.
Atpakaļceļā uz mājām pārrunājām, ka
esam guvušas daudz interesantu ierosmju
un ideju, kas noderēs ikdienas darbā, pieredzi, kā efektīvāk mācīt latviešu valodu
un literatūru. Secinājām, ka reizēm pašām
no redzētā un dzirdētā izdodas realizēt pat
labāk. Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas skolotāja Modra Putna atzina, ka
vēl vairāk ir kolēģu pieredzē balstītu un
praksē bagātinātu jomu, ko pilnveidot,
pamainīt un pārbaudīt savā darbā ar skolēniem. - Tātad aizvien ir kur augt! - viņa
uzsvēra. Pārdomu vērta ir konferences organizētājas skolotājas V. Cerusas pārliecība: - Visu nosaka zinošs, radošs skolotājs,
kurš tic sev un saviem skolēniem. Vai galvenā un mūža nemainīgā metode skolā nav
mīlestība pret skolēniem un savu darbu?
Sodot slinkumu, neveicināsim uzticības
izaugsmi, sodot ļaunumu, neveicināsim
labestību. Humānās pedagoģijas aksioma
skan šādi: mīlestību audzina ar mīlestību,
labestību - ar labestību, veiksmi audzina
ar veiksmi, cēlsirdību - ar cēlsirdību.
Salacgrīvas novada latviešu valodas un
literatūras skolotājas saka paldies Salac
grīvas novada domes izglītības speciālistei
Antrai Paeglei, kura atbalstīja mūsu vēlmi
piedalīties starpnovadu konferencē.
Ingūna Ādmīdiņa,
Salacgrīvas novada latviešu valodas un
literatūras MA vadītāja
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Lieldienas Salacgrīvas vidusskolā

Tie ir svētki pavasarim, ko var svinēt
trīs dienas. Arī mēs sākumskolā svinam
Trešās Lieldienas. To darām dabā, visi
kopā. Lieldienās saulei ir īpaši liels gods,
jo diena kļūst garāka par nakti. Šogad laiks
mūs īpaši lutina, pavasaris atnācis līdz ar
Lieldienām. Kopā ar mums, protams, ir
Zenta Mennika, kura ar folkloras kopu Zēģelīte ieskandina sākumskolas Lieldienas.
Tāpat kā olu krāsošana, arī šūpoļu kāršana un šūpošanās ir viena no galvenajām
tradīcijām Lieldienās. Šūpoļu gatavošana
un kāršana bija puišu un vīru darbs, par
to liels paldies mūsu skolas darbiniekam
Ojāram. Šūpoļu iesvētīšana, to apdziedāšana, šūpoļu rotāšana - tas viss pieder pie
svētku tradīcijām. Tās mēs mācām un stiprinām mūsu bērnos. Arī gaismas simbols ugunskurs - un tā aizdegšana notiek saskaņā ar rituālu un skaistu dziesmu mūsu
Zentiņas izpildījumā.
Kad galvenos svētku rituālus esam izpildījuši, skolēni sāk aktīvu darbošanos
dažādās pieturvietās. Pasākuma nagla ir
olu ripināšana, uz to veidojās visgarākā
rinda. Oliņbolā bērni var trenēt precizitāti
olu mešanā grozā. Tautasdziesmu sacerēšana mums izdodas, jo sacerētas 16 jaunas
tautasdziesmas. Podu sišana ir vissmieklīgākā pieturvieta, jo jātrāpa pa podu, kamēr
acis ir aizsegtas. Kopīgās Lieldienu pasakas sacerēšanā viena klase iesāk, pārējām
jāturpina. Tā sanāk interesanta un pamā-

Folkloras kopa Zēģelīte un tās vadītāja Zenta Mennika ieskandina sākumskolas Lieldienas

coša. Šūpošanās - kas var būt labāks par
šo? Puzuru dedzināšana - Ziemassvētkos
sākumskolas skolotāji, vecāki un bērni
gatavoja puzurus skolas rotāšanai, tad nu
viss sliktais tajā savākts un jānodedzina!
Stacijā Uzzīmē zaķi! katra klase zīmē savu
Lieldienu zaķi, katrai tas iznāk citādāks,
un var secināt, ka mežos skraida dažāda

izskata zaķi. Pieturvietā Esi vērīgs dabā!
katrai klasei jāierauga kaut kas nebijis,
varbūt vēl neredzēts vai neparasts. Kas saskatīts? Dzelteni tauriņi, sniegpulkstenītes
brīvā dabā, sasisti podi, krāsainas olas, lipīgi kastaņas pumpuri, pērnie kastaņi dzen
asnus un skudriņas, kas jau čakli strādā!
Noslēgumā skandējam dziesmu Neguli,

Leļļu darbnīca
Liepupē

Nāc, būsim kopā!
Krišjāņa Valdemāra
Ainažu pamatskolā

Kamaniņu
braucēji
brāļi
Andris un
Juris Šici
demonstrē
savu
ekipējumu

Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā par
skaistu tradīciju kļuvis pasākums Nāc, būsim
kopā!. To jau devīto gadu organizēja skolas padome, sadarbojoties ar biedrību Vecāki Ainažu
jaunatnei. Katru gadu pasākumam ir sava tēma.
Esam daudz uzzinājuši gan par putniem, gan
par veselīgu dzīvesveidu un uzturu, jautrojušies
joku dienā, bet šogad pasākums tika veltīts lielajam sportam.
Pie mums viesojās Latvijā un visā pasaulē
pazīstamie kamaniņbraucēji - brāļi Andris un
Juris Šici. Sportisti pastāstīja par savu izaugsmi
un sasniegumiem sportā, nodemonstrēja savas
kamanas un ekipējumu, kas nepieciešams viņu
izvēlētajam sporta veidam. Abi sportisti uzsvēra
izglītības un interešu pulciņu nozīmi vispusīgi
attīstītas personas veidošanā un tās izaugsmē.
Tradicionāli visi dalībnieki tika sadalīti vienlīdzīgās komandās, kas sevi pieteica un prezentēja. Katra sniedza atbildes uz A. un J. Šicu
10 sagatavotajiem jautājumiem, tad no 10 balst-

saulīte, ābeļu dārzā… un ejam rotaļā.
Par aktīvo darbošanos katrs klases kolektīvs saņēma pateicības rakstu un kārumu no Lieldienu Zaķa. Paldies bērniem,
Zentiņai un sākumskolas skolotājiem par
jauko pasākumu! Priecīgu pavasari!
Iveta Kupča,
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja

vārdiem sarakstīja jautras dzejas rindas, pēc
bildēm projektorā sazīmēja skolas padomes
priekšsēdētājas Aivas Briedes izvēlētos Latvijas
sportistus un piedalījās trīs jautrās stafetēs. Liela
jautrība valdīja stafetē Desiņas, ko vadīja mūsu
viesi, bet par pasākuma nemainīgu sastāvdaļu un
visu komandu saliedēšanas stafeti jau devīto reizi
kļuva Lidojums uz burvju paklāja. Laiks visiem
pasākuma dalībniekiem aizsteidzās nemanot.
Pasākuma noslēgumā visi dalībnieki ieguva
Mārča Kānīša sarūpētās medaļas un biedrības
Vecāki Ainažu jaunatnei saldās balvas. Mirdzošs
prieks mūsu skolēnu acīs bija gan par tikšanos
ar lieliskiem Latvijas cilvēkiem - sportistiem Šiciem, gan par jauku pasākumu kopā ar vecākiem
un skolotājiem. Paldies visiem, kuri piedalījās šī
pasākuma veidošanā un norisē! Bildes var apskatīt skolas mājaslapā www.ainazuskola.lv.
Daiga Tomsone,
K. Valdemāra Ainažu pamatskolas direktora
vietniece audzināšanas darbā

Vai zināt, kā radušās lelles?
To Liepupes vidusskolas jaunāko klašu skolēni uzzināja,
tiekoties ar mākslinieci Elitu
Šmēdiņu. Pirms ciemošanās
14. aprīlī bijām mākslinieces
rokrakstu iepazinuši no Pjēra
Griparī darba Muftāra ielas
ragana un citas Brokā ielas
pasakas, kā arī no ilustrācijām mūsu latviešu valodas
grāmatā. Saistībā ar Starptautisko bērnu grāmatu dienu radās ideja aicināt E. Šmēdiņu
viesos pie lasīšanas pulciņa
pastāstīt par savu darbu.
Pēc izglītības modes māk
sliniece (Tallinas Mākslas
institūts), Elita izpaudusi sevi
gan keramikā, gan kā dizainere un grāmatu ilustratore, veidojusi tērpus teātra izrādēm.
Taču viņas lielākā mīlestība ir
lelles. Kā autorleļļu darinātāja viņa gan piedalās izstādēs,
gan vada meistarklases dažāDaļu Elitas Šmēdiņas darbu var vērot nelielā
dai auditorijai.
izstādē
Sākusi savu stāstījumu
ar leļļu kā totēma rašanās pirmsā- tība, tāds radošs klusums, kādu biekumiem, māksliniece mūs izveda žāk gribētos sajust skolā. Ceru, ka
cauri dažādiem gadsimtiem, vi- darbaprieks nepazuda arī mājās, kur
zuālo materiālu papildinot ar rosi- dažu detaļu vajadzēja pabeigt. Īpaši
nošiem jautājumiem. Informācijas gribas uzteikt Danielu Kinnaru, kurš
bija daudz, taču katrs to varēja tvert leļļu kolekciju palīdzēja sakārtot
sev atbilstošā daudzumā un rakursā. un nogādāt līdz transportam, kā arī
Skolēnus īpaši ieinteresēja lellīte kā Paulu Sokolovsku, kura jau nākaveiksmes amulets, palīgs labo nodo- majā dienā demonstrēja, cik krāšņi
mu piepildīšanai. Daļu E. Šmēdiņas izrotājusi savas lellītes tērpu. Prieks,
darbu varējām vērot nelielā izstādē. ka pasākumā piedalījās arī mākslas
Šķiet, ka lielāko interesi izraisīja skolas vecāko klašu audzēknes.
ārpuszemes civilizācijas pārstāvis
Kā veicies citiem, redzēsim nāreptiļa veidolā.
kamajā lasīšanas pulciņa nodarbībā.
Pasākuma otrā daļa pulcēja pašus Visi leļļu darbnīcas dalībnieki aicipacietīgākos, radošākos, centīgā- nāti uz pasaku stundu pie tējas tases
kos skolēnus. Mākslinieces vadībā trešdien, 27. aprīlī, pulksten 14, proun skolotāju atbalstīti, katrs darinā- tams, kopā ar savām lellītēm! Jāuzja savu individuālo auduma lellīti, zina taču, kāpēc viena no izstādes
ieliekot šajā darbiņā ne tikai roku lellēm - pasakas varonēm - savas
čaklumu, bet droši vien arī kādu iz- kurpes turēja rokās, nevis uzvilktas
lolotu vēlmi vai neizpaustu sapnīti. kājās!
Tas nekas, ka visi adatas dūrieni vēl
Sandra Zaķe
neizdevās precīzi, toties bija vērojaPapildu informācija ma liela aizrautība un darba mīleshttp://redrabbit.lv/home.
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Koncerts Sanāciet, sadziediet,
sadancojiet!
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Verneram
Kariņam 100!

Dejo
7. - 12.
klašu deju
kolektīvs,
vadītāja
Anita Gīze

13. aprīlī Salacgrīvas kultūras namā
notika vietējās vidusskolas interešu izglītības pulciņu atskaites koncerts.
Šoreiz koncerts iesākās nedaudz neparasti - to atklāja pulciņu vadītāju kopīgi
dziedātā Raimonda Paula dziesma Sanāciet, sadziediet, sadancojiet! un ziedu
pasniegšana kolektīvu vadītājiem. Apsveikuma un pateicības vārdus kolektīvu
vadītājiem, skolēniem un viņu vecākiem
sacīja Salacgrīvas vidusskolas direktors
Eduards Ādmīdiņš un direktora vietniece
audzināšanas darbā Inta Cirša.
Pirmā koncertā uzstājās folkloras kopa
Zēģelīte. Kopā ar savu vadītāju Zentu
Menniku meitenes izpildīja trīs skaņdarbus. Ar spēcīgi dziedāto Pūt, pūt, Vējamāt
skaņu, kustību un ritma maiss bija vaļā!
Harmoniski, bez lielām pauzēm kolektīvu
priekšnesumi sekoja cits citam, un skatītājiem bija tik jāspēj aplaudēt.

Savam un skatītāju priekam dejoja
1., 1. - 2., 3., 5. - 6. un 7. - 12. klašu deju
kolektīvi, kurus vada Anita Gīze, dziedāja
Ingas Strantes meiteņu ansamblis, Ināras Ādmīdiņas vadītais 1. - 4. klašu koris, 5. - 12. klašu koris (vadītāja Katrīna
Borozdina), muzicēja ģitāristu ansamblis,
pūtēju orķestris Reids (vadītājs Vitālijs
Bogdanovičs) un 1. - 4. un 4. - 5. klašu
ksilofonistu ansamblis (vadītāja Ināra
Ādmīdiņa). Divu stundu garais koncerts
paskrēja ātri un koncerta noslēgumā,
skanot R. Paula dziesmai, ko izpildīja
4. - 5. klašu ksilofonisti, uz skatuves no
visām zāles pusēm nāca Salacgrīvas vidusskolas interešu izglītības pulciņu dalībnieki. Skatītāji, kājās stāvot, sveica
kolektīvu dalībniekus un viņu vadītājus.
Paldies visiem, kuri strādā ar bērniem
un jauniešiem, jo īpaši Zentai Mennikai,
Ingai Strantei, Inārai Ādmīdiņai, Vitāli-

jam Bogdanovičam, Katrīnai Borozdinai, Anitai Gīzei un Lolitai Jakabsonei.
Paldies programmas pieteicējiem Elīnai
Staltei, Samantai Kalniņai, Sandim Vosekalnam, Tomam Laubmanim, Valteram
Bitmanim, Karlīnai Karlsonei un Solveigai Zeltiņai.
Pēc koncerta Salacgrīvas vidusskolas
direktora vietniece audzināšanas darbā
Inta Cirša sacīja: - Vai nav skaisti dziesmu un deju svētki tepat Salacgrīvā! Šis ir
atskaites koncerts, tagad mēs redzam, ko
kolektīvi gada laikā ir apguvuši un iemācījušies. Skatoties koncertu, top skaidrs,
cik daudz mums ir radošu bērnu. Prieks,
ka kolektīvos līdz ar skolēniem muzicē
pedagogi un absolventi. Paldies pedagogiem par darbu un vecākiem par atbalstu!
Ar šo koncertu nekas nebeidzas. Darbi
turpinās!
Ilga Tiesnese

Kārtējā ciemošanās Brīzē

2.a klases skolēnu un audzinātājas Lolitas ciemošanās Brīzē ir gaidīti svētki

Salacgrīvas vidusskolas 2.a klases
skolēni, tuvojoties svētku reizēm, nekad
neaizmirst par veco ļaužu mītnes Brīze
iemītniekiem. Pāris nedēļu pirms Lieldienām skolēni sāka gatavot dāvaniņas cilvēkiem, kuri dažādu iemeslu dēļ dzīvo ārpus
savas mājas, ārpus ģimenes, ikdienā nav
kopā ar sev tuviem un mīļiem cilvēkiem.
Ar otrklasnieku rokām tapa Lieldienu zaķēni, kuros pēc tam ielikt nokrāsotās olas.
Zaķēni ir tikpat raibi un dažādi, cik dažādi
paši to veidotāji. Bet darbu skolēni paveica ar prieku. Tika strādāts gan no rītiem,
gan pēc stundām, gan starpbrīžos. Tad
tapa koncertprogramma. Katrs pieteicās,

ar ko viņš var iepriecināt vecos ļaudis.
Mācījās tautasdziesmas, atkārtoja zināmās
dziesmas un instrumentālus skaņdarbus,
mācījās pa dzejolim.
Pēdējā dienā pirms došanās ciemos pie
vecīšiem (tā bērni mīļi saka) ģimenēs tika
krāsotas olas. Katrā saimē to dara ar dažādām metodēm. Nenobrīnīties par krāšņumu! Centušies bija visi. Bet Tīna Adela kopā ar savu māmiņu bija sasējusi ļoti
skaistas pūpolu buntītes. Un tad devāmies
ciemos.
Vienmēr esam ļoti gaidīti šajā namā.
Skolēni to jūt. Prieks, ka šie cilvēki ik reizi
kādu no bērniem ir labi atcerējušies. Vien-

mēr priecājamies, ka joprojām mundrs ir
103 gadus vecais vīrs, kurš vienmēr ar
pateicības vārdiem pauž savu prieku par
visiem priekšnesumiem. Redzam, ka spējam šiem cilvēkiem dot kādu prieka mirkli viņu ikdienā. Dažas kundzes izteicās,
ka viņas sen neesot dabūjušas tik skaistus
pūpolus. Visi priecājās par skaistajiem zaķiem un krāšņajām olām. Gādājot prieku
citiem, arī mūsu sirsniņās ielīst prieks. Arī
skolēniem tika uzdāvināti saldumi pateicībā par apciemojumu. Paldies vecākiem,
kuri atbalsta mūsu ciemošanos Brīzē!
Lolita Valaņina,
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja

Par mākslinieka dzīvi un darbu stāstīja viņa
meita gleznotāja Lilita Līce

Mans tēvs Verners Kariņš dzimis Salacgrīvā Ainažu jūrskolas absolventa
kapteiņa Kārļa Bernharda Kariņa ģimenē 1916. gada 2. septembrī. Jaunībā izmācījies galdnieka amatu Miglas mēbeļu
darbnīcā Rīgā, tam palicis uzticīgs visu
darba mūžu. No tēva jaunības darinājumiem saglabājušās smalkas rotaslietu
kastītes intarsijas tehnikā.
Otrā pasaules kara laikā tēvs aizsūtīts darbā uz Vāciju - sākumā strādājis
lauku saimniecībā Nīderpleisā pie Bonnas, vēlāk Forda autorūpnīcas galdnieku
darbnīcās. Kara beigas sagaidījis Beļģijā,
Ostendē amerikāņu gūstā, tur arī ļoti sabojājis veselību.
Atgriezies mājās, strādājis Brīvā viļņa
galdniecībā no tā dibināšanas dienas, līdz
pat aiziešanai pensijā bija tās vadītājs.
Galdniecībā tika izgatavots viss Brīvā
viļņa vajadzībām - logi, durvis un citas
lietas. Atceros, kā tēvs zīmēja dažādus
durvju variantus jaunceļamajam kultūras
namam - kā būtu skaistāk. Tāpat tur darināja mūža mājas iedzīvotājiem - ar zeltītām palmu lapām sānos, tās paši veidnēs
presēja un krāsoja (parasti, kad aizgāju uz
darbnīcu, tur vidū stāvēja kāds zārks).
Vecumdienās tēvs pievērsās glezniecībai - roka jau bija trenēta, jo arī galdniekam nereti nācās šo to zīmēt. Pamudinājums šai nodarbei radās, kad kaimiņa
Plūmonkuļa (Aleksandra Plūmes) mājās
esošo gleznu ar buru kuģi iekāroja Ainažu jūrskolas muzejs un Plūmonkulis
lūdza, vai tēvs nevarētu ko līdzīgu uzgleznot, lai arī viņam paliek par piemiņu.
Tā tas turpinājās - līdz savai aiziešanai
mūžībā 1990. gadā tēvs cītīgi gleznoja
eļļas tehnikā. Gleznās atainoti buru kuģi,
Salacgrīvas un citas ainavas, viņš brauca
arī uz Rīgu studijās.
Darbi atrodas Latvijas Mākslas muzeja kolekcijā.
2005. gadā izdotajā mākslas zinātnieka Aivara Leiša grāmatā Tīrradņi. Naivā
māksla Latvijā tēva mākslai veltīti vairāki atvērumi.
Verneram Kariņam veltītā izstāde Salacgrīvas muzejā būs skatāma līdz Jūras
svētkiem 9. jūlijā.
Lilita Līce,
dzim. Kariņa
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Dziesma rod atbalsi
klausītājos

2016. gada 22. aprīlis

4 Sound izvirzīta Latvijas
vokālo ansambļu finālam

Liepupes tautas nama vokālā grupa
4 Sound Mārtiņa Roziņa vadībā augstu
novērtēta arī Latvijas vokālo ansambļu
2. kārtas skatē, kas 9. aprīlī notika Rēzeknes novada Bērzgalē. Arī šīs skates žūrija
Mārītes Puriņas vadībā mūsu meitenes novērtēja ar augstāko pakāpi un 46,25 pun
ktiem, kas bija augstākais vērtējums starp
visiem 33 dalībniekiem. Fināls 14. majā

Baložu kultūras namā. Turam īkšķus!
Vokālā grupa 4 Sound izveidojās pirms
pieciem gadiem kā speciāls projekts akustiskās mūzikas festivāla Sudraba kaija
konkursam. Toreiz tā saucās muzikālā apvienība Mati. Kopš pagājušā gada rudens
kolektīvs darbojas Liepupes tautas namā.
Andris Zunde

Par akustiskās mūzikas
festivālu

Jauktais koris Grindeks priecēja brīziešus ar izjustu un sirsnīgu dziedājumu

Šopavasar sociālās aprūpes un rehabilitācijas viesnīcā Brīze viesojās jauktais
koris Grindeks. Jau ar pirmo dziesmu diriģents Rihards Rudzītis un koristi ar izpildījumu un attieksmi uzrunāja klausītājus,
tādējādi gan dziesmu vārdi, gan melodijas
bija saprotamas mūsu senioriem. Un kālab
gan ne, ja gandrīz puse no klausītājiem
kādreiz dziedājuši korī!
Kora repertuārā ir daudz dziesmu, bet
šo koncertprogrammu klausījāmies ar
interesi, jo diriģents pirms katras dziesmas vienkārši, bet saistoši pastāstīja tās
biogrāfiju. Brīnišķi izskanēja dziesma
Salaca, bet mums bija iespēja iepazīties arī ar trim dziesmām, kas iekļautas
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku
repertuārā. Tie notiks tikai 2018. gadā, bet
koris jau gatavojas šī pavasara skatei.
Korī, kas pastāv kopš 2007. gada, dzied

ne tikai Grindeks darbinieki, bet arī
citi kora mūzikas mīļotāji, taču visi gados
jauni cilvēki. Interesanti bija uzzināt, ka
koris ikkatru pavasari piedalās maratonā
Rīgā kā dalībnieku uzmundrinātāji. Arī
mēs noklausījāmies vairākas tautasdziesmas, tostarp latviešu, slovāku, bulgāru un
ungāru, kas izpelnījās varenus aplausus.
Seniorus priecēja gan dziesmas, gan
skaistie tautastērpi rudzupuķu krāsā, gan
diriģenta Riharda Rudzīša ģimene, - visi
dzied korī.
Mūsu viesi šajā dienā bija Vedina Valeine, Ilga Līdaka un Valda Logina, kā arī
seniori no viesnīcas filiāles Rozēnos. Sirsnīgie aplausi, ziedi un pūpoli apliecināja,
ka koris Grindeks radis atbalsi klausītāju
sirdīs.

Akustiskās mūzikas festivāls Sudraba
kaija ir pirmais un pagaidām vienīgais
festivāls Latvijā un Baltijā, kur uz vienas
skatuves tiekas visdažādāko mūzikas žanru kolektīvi, kuri godā tur akustiskos instrumentus un to spēlmaņus.
Festivāls sāksies 3. jūnijā ar akustisko
grupu konkursu Liepupes tautas namā.
Konkursa noslēgumā muzicēs mutes harmoniku ansamblis no Pērnavas Piccolo
Harmonica. Savukārt 4. jūnija brīvdabas
koncertos Liepupes pilskalnā uz divām
skatuvēm dzirdēsim pazīstamus māksliniekus: Goran Gora, Flame & The Rolltones,
Double Faced Eeels, Myradiantu u.c. Šāgada festivāla jaunums - elektroniskā mūzika! Elektroniskās mūzikas dīdžejs [EX]
DA BASS + Normunds Piesis (live trompete) + Einārs Latiševs (live perkusijas).
Noslēguma koncerts Liepupes baznīcā
5. jūnijā plkst. 15. To ieskandinās ērģeļ-

niece Kristīne Adamaite. Ar jaunu akustisko programmu priecēs Normunds Ķietis
un Inita Āboliņa, bet koncertu un festivālu
noslēgs arfas burvība - projekts Da Capo.
Vairāk - www.sudrabakaija.lv.
Festivālu sadarbībā ar Latvijas Naci
onālo kultūras centru rīko Salacgrīvas novada dome un Liepupes tautas nams.
Biļetes uz 3. jūnija konkursu būs nopērkamas pasākuma vietā par 3 eiro. Dienas
biļete uz 4. jūnija brīvdabas koncertiem
Liepupes pilskalnā iepriekšpārdošanā par
10 eiro Biļešu Servisa kasēs un internetā.
Pasākuma vietā 12 eiro, Salacgrīvas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem Liep
upes pagasta pārvaldē un Salacgrīvas TIC
līdz 15. maijam nopērkama dienas biļete
brīvdabas koncertiem par 7 eiro. Savukārt
noslēguma koncertā ieeja ar ziedojumiem
Liepupes baznīcas fasādes remontam.
Andris Zunde

Mežābele Rīgā

Ligita Jirgensone

Pavasaris Sprīdīšos

Ruta Birkenberga (no kreisās), Iveta Kalniņa, Dace Percova, Aija Rācenāja, Rudīte Tomsone,
Maija Zvejniece tekstilmozaīkas ekspozīcijā

Lieldienās Sprīdīšos ciemojās folkloras kopa Cielava

Mūsu namiņā šī gada pavasaris sākās
ražīgi. Tūlīt pēc mīlestības dienas nāca
Sieviešu diena, kad mūsu nama vīrieši
sveica sievietes ar pašu gatavotiem apsveikumiem, ziediem un bučām. Apsveikumus
gatavoja mūsu iemītnieks Andis, kurš arī
ikdienā darina gan groziņus, gan sienas
dekorus no papīra. Pēc tam tūlīt sākām
gatavoties Lieldienām. Izveidojām gleznu
izstādi - iemītnieki, kuri varēja un gribēja,
izkrāsoja attēlus par pavasara un Lieldienu
tēmu. Brīvajos brīžos tapa dekori, jo Lieldienās pie mums ciemojās folkloras kopa
Cielava. Kopas meitenes Otrajās Lieldienās mūs apciemo jau vairākus gadus. Tā
bija jauna atkalredzēšanās. Klausījāmies
gan viņu dziedājumā, gan paši dziedājām
kopā ar viņām. Visiem ļoti patika kokles
skaņas.
Kad bijām baudījuši koncertu, sākās
pasākuma rosīgākā daļa - olu ripināšana.
Tajā palīdzēja gan Cielavas meitenes, gan

darbinieki. Vislabāk olu ripināšanā veicās
Martiņai, Nellijai, Laimonim un Andim,
taču bez oliņām nepalika neviens iemītnieks. Pēc aktivitātēm cienājāmies ar Cielavas meiteņu atvesto kliņģeri un sarunājām atkal tikties citugad.
Aprīlis mūsu namā atnāca ar Valentīnas Saliņas 95 gadu jubileju. Viņa ir īpaša
tāpēc, ka līdz šim vienmēr kādam no iemītniekiem pietrūka dažu mēnešu, lai sasniegtu šādu vecumu. Sveicām Valentīnu
ar dziesmu, ziediem un kūku.
Pašreiz gatavojamies Lielās talkas dienai, sakopjot nama apkārtni un domājot
par jaunu stādījumu ierīkošanu. 23. ap
rīlis mūsu namiņam ir īpašs, jo svinēsim
19 gadu jubileju.
Tā kā dzīvojam nomaļus no pilsētas,
katrs ciemiņš - gan radiņš, gan draugs - ir
īpaši gaidīts.
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx

9. aprīlis un Ķīpsalas Baltic fashion &
textile Riga 2016 bija labs iemesls, lai atkal aizbrauktu uz Rīgu.
Mūsu biedrībā Mežābele esam vairākas interesentes, kam patīk nodarboties
ar tekstilmozaīku jeb pečvorku - rokdarbu tehniku, ko veido, izgriežot un sašujot
kopā dažādas formas auduma gabaliņus.
Darbu var papildināt ar aplikācijām vai izšuvumiem. Tas var būt gan sienas dekors
vai gultas pārklājs, gan galda salvete vai
karstuma lupatiņa, tāpat somiņa vai kosmētikas maks, izstrādājums, kam ir gan
dekoratīva, gan tīri praktiska nozīme. Šajā
interesantajā pasaulē mūs ievadīja Aija
Rācenāja un viņa turpina ierādīt dažādus
knifiņus un noslēpumus, kam, liekas, nav
ne gala, ne malas. Tā, pilnveidojot profesionālās iemaņas, jau otro gadu ar saviem
darbiem piedalījāmies lielajā Ķīpsalas
izstādes stendā Tekstilmozaīkas pasaule.
Šogad bija izstādīti salacgrīviešu Initas
Veckalnes un Ivetas Kalniņas darbi, un
jūtamies lepnas - tie blakus daudz profesionālāku meistaru darbiem izskatās labi!
Bez šīs izstādes apmeklējām vēl dažas interesantas vietas - Maijas Tabakas
izstādi Dienvidu dārzi galerijā Daugava

un Jūgendstila muzeju Alberta ielā 12.
Tur apskatei pieejams pilnībā rekonstruēts jūgendstila laikam raksturīgs dzīvoklis 1903. gadā celtā namā, kura projektu izstrādājis nama īpašnieks arhitekts
K. Pēkšēns kopā ar toreizējo arhitektūras
studentu Eiženu Laubi. Tik jauki izstaigāt
istabu pēc istabas, aplūkojot katru interjera priekšmetu, katru mēbeli, trauku vai
gleznu! Viss iekārtots tā, it kā saimnieki
tikai uz brīdi būtu izgājuši no istabas un
tūlīt atgriezīsies, brīnoties, ko svešinieki
dara viņu mājās. Īpašs stāsts ir par virtuvi, kur ķēkša sagaida katru, pacienājot ar
cepumiņu, ko izņem no plīts cepeškrāsns, laipni pastāsta par katru nieciņu, kas
redzams plauktos un bieži vien nav pat
saprotams, kam ticis izmantots. Tas bija
aizraujoši!
Ļoti patika arī M. Tabakas jaunie darbi,
kas atšķiras no senākajiem - katra gribējām nofotografēties pie savas gleznas. Tik
skaistas, krāsainas, fantāzijas un iztēles
pilnas, tās ieveda mazliet nereālā pasaulē un kalpos kā iedvesmas un jaunu ideju
avots arī mūsu radošajā darbībā.
Iveta Kalniņa
Maigas Sāres foto
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25. marta piemiņas akcija norisinājās emocionāli
Pieminot 1949. gada 25. martā notikušo
Latvijas iedzīvotāju izsūtīšanu uz Sibīriju
un citiem attāliem Padomju Savienības reģioniem, Salacgrīvas novadā jau otro gadu
notika akcija Maršruts Salacgrīva - Sibīrija.
Tajā tika pieminēti cilvēki, kurus izsūtīja no Salacgrīvas, Salacas un Svētciema
pagasta. Akcijas rīkotāji aicināja ziedot pa
kurpju pārim, lai savāktu 233 - tik, cik cilvēku toreiz devās tālajā ceļā.
Akcijas idejas autore, Salacgrīva kultūras nama kultūras darba organizatore Inese Jerāne pastāstīja, ka šogad par to bijusi
ļoti liela interese. Cilvēki bijuši atsaucīgi
un pērn saziedotajiem 59 apavu pāriem
pievienojuši jaunus. Tagad to skaits ir 219.
Nav šaubu, ka nākamgad, akciju turpinot,
būs visi 233.
Apavu vākšanā iesaistījušies ne tikai

paši izsūtītie un viņu ģimenes, atsaucīgi bijuši arī jaunieši, organizācijas (piemēram,
Sarkanais Krusts), arī sabiedrībā zināmi
cilvēki, viņu vidū aktieris Andris Bulis.
I. Jerāne secināja, ka izdevies sasniegt
mērķi - atgādināt cilvēkiem par 1949. gada
notikumiem un rosināt viņus aizdomāties
par notikušo. - Tas ir ļoti svarīgi, jo represēto ar katru gadu kļūst arvien mazāk, tāpēc jāatrod veids, kā par notikušo pavēstīt
nākamajām paaudzēm, - viņa uzsvēra.
Kurpes tika izliktas pie Birzgaļu mājām
Pērnavas ielā 8. Tur tolaik atradās komandantūra, kurā cilvēkus pulcēja izvešanai.
I. Jerāne pastāstīja, ka dienas laikā savdabīgā instalācija rosinājusi cilvēkus apstāties,
apskatīties, kā arī tai blakus izvietotajos
sarakstos meklēt sev pazīstamus vārdus un
uzvārdus. Šogad bijis sevišķi daudz emocionālu brīžu. Piemēram, vienā no kurpēm

atrasta vēstulīte, kurā viena no izsūtītajām
sievietēm bija atklājusi savu dzīvesstāstu.
Lūk, ko raksta tās autore Vanda Andruse: - Ar šīm kurpēm, protams, netiku izsūtīta uz Sibīriju. Bija marts, upē ledus
bija salauzts, tuvojās pavasaris. Mani no
skolotāja Tamisāra vadītās krievu valodas stundas izņēma divi zaldāti. Mācījos
7. klasē, man bija 13 gadu, tepat stūra baltajā mājā. Pārējie bērni palika ar vaļējām
mutēm un asarām acīs. Aizveda uz tā saucamo Birzgaļmāju, kur manējie jau bija
atvesti. Būtu jau labi, ja būtu saglabājušās
tās - izsūtāmās - kurpes, bet kur nu... Sibīrijā iebraucām 14. aprīlī. No lietām, kuras
vajadzēja paņemt no mājām, bija vaļenki,
bet to mums nebija, arī naudas nebija, par
ko tādus nopirkt. Kaut kā es ar savām kurpēm izvilku līdz vasarai. Rudenī jau dabūju
vaļenkus, jo tante bija atsūtījusi naudu. Pa

vasaru ravējot, neko nebijām nopelnījuši,
jo “darba dienu” samaksu apēdām maizes
kukulīšos… Atpakaļceļa kurpes pēc deviņiem gadiem arī neatceros… Slikti.
Pēc tam tika nolikti ziedi pie represēto
piemiņas akmens. Tie, kuri vēlējās pieminēt skumjos notikumus, devās uz Salac
grīvas muzeju. Tā vadītāja Ieva Zilvere
bija sagatavojusi prezentāciju par Salacgrīvas novada trim izsūtītajām dzimtām,
uz kopīgu dziedāšanu sanākušos aicināja
vokālais ansamblis Dziedātprieks. - Šķiet,
šogad cilvēki bija īpaši atvērti, daloties
stāstos par pieredzēto. Vislielākais prieks
bija par to, ka toreiz represētos grūtības
nav salauzušas. Viņi atcerējās arī prieka
brīžus, notikumus, par ko var pasmaidīt, secināja I. Jerāne.
Linda Tauriņa,
Ilga Tiesnese

Salacgrīvas muzeja dārgumi

Kājnieku tilts pār Salacu

Viens no Salacgrīvas muzeja dārgumiem ir žurnāls Ceļš un Satiksme
Nr. 3, izdots 1938. gadā, kur būvinženieris E. Vikmanis (Šoseju un zemes ceļu
departamenta vecākais inženieris) rak
sta: „Šoziem mūsu dzimtenes ziemeļos
pār Salacas upi pie Ausekļa pamatskolas
Salacas pagastā uzceltais tilts ievērojami
atšķiras no citiem tiltiem. Tas ir pakaru
tilts un pēc savas konstrukcijas vienīgais
šāda veida tilts Latvijā. Tilts paredzēts
tikai kājniekiem. Šinī vietā pa abiem
Salacas krastiem ejošie lielceļi pienāk
tuvu pie upes. Upes labajā krastā atrodas
pagasta nams un pamatskola. Upe šinī
vietā šaura un krāčaina, kāpēc pārkļūšana
pār to diezgan bīstama. Celtuvi še ierīkot
nav iespējams, tāpēc kājnieku satiksme
notika pārceļoties laivā vai arī pa koka
laipām, kuras pavasara un rudens plūdos,
kad tās visvairāk vajadzīgas, tiek izņemtas vai iznestas. Tagad tās atvieto jaunais
pakaru tilts. (..)

Tilta galvenās sastāvdaļas: divas tērauda virves, koka ietne ar stingruma sijām, divas Ø 25 mm dzelzs vēja saites,
betona balsti upes abos krastos ar koka
piloniem virs tiem un četri betona masīvi zem zemes, pie kuriem pieenkuroti tērauda virves un vēja saišu gali. (..)
Samērā nelielie, bet neparastie būvdarbi
pēc vairākkārtējām izsolēm un sacensībām uzņēmēju trūkuma dēļ tika sadalīti
divās daļās: balstu būvē un pārlaiduma
(virsbūves) būvē. Pirmo būvdarbu daļu balstu būvi līdz ar koku impregnēšanu izpildīja uzņ. K. Sprancmanis. (..) Šeit
pirmo reizi departamenta būvēs izdarīta
koku impregnēšana ar Volmaņa sāļiem.
Otro būvdarbu daļu - virsbūves uzstādīšanu - izpildījis uzņ. E. Asnis. (..) Visas
vajadzīgās dzelzs daļas - bultas, savilces,
apkalumus un dažādus tērauda lējumus izgatavojis departaments savās darbnīcās,
bet tērauda virve piegādāta no ārzemēm.
(..) Tilta būvei vajadzīgos koka materi
ālus - granti, oļus un akmeņus - piegādājusi Salacas pagasta valde uz savu rēķinu.
Tiltā, starp citu, iebūvēts 30 m3 būvkoku, 14 t cementa, 0,63 t tērauda troses,
0,20 t tērauda lējumu un 2,20 t dažādu
bultu un apkalumu. Visa tilta izmaksa

jā:

Tālāk seko pamācība tilta ekspluatāci-

“Protams, nākotnē tilts rūpīgi jākopj,
atkārtojot koka daļu darvošanu vai karbolinēšanu un izpildot nepieciešamos sīkos
labojumus, jo parasti sīkie defekti, tiltam
šūpojoties, līdzīgi grambām uz ceļa, padziļinās un var pat pilnīgi sabojāt atsevišķas tilta detaļas. Tā kā lielas papildu
piepūles zināmās detaļās rodas pie tilta
nevajadzīgas šūpošanas, ko parasti, nekā
ļauna nedomādami, izdara pusaudži, tad
uz šo apstākli griežama vietējo iedzīvotāju, tilta lietotāju sevišķa vērība, jo caur
šādu darbību tiek saīsināts tilta mūžs vai
pat var tikt izsaukta tilta sabrukšana.”
Tilts labi kalpoja ilgus gadus visiem,
kam bija jātiek vienā vai otrā krastā. Tomēr
vienā reizē tas neizturēja… Cik zināms, tas
notika 1980. gadu sākumā, bet gribētos zināt labāk. Ja kāds atceras, tad būtu labi, ja
pastāstītu mums - tā būtu vērtīga informācija, ko gribam saglabāt precīzu.
Iveta Kalniņa,
Salacgrīvas muzeja krājuma glabātāja
apm. Ls 7500. Š.g. 22. maijā tilts svinīgi
atklāts un nodots satiksmei”.
Šis ir tikai izvilkums no visai izsmeļošā

raksta par šī tilta konstrukciju, slodžu un
vēja spiediena aprēķiniem, kā arī būvniecību.

Fotoattēlos no muzeja krājuma
redzama tilta svinīgā atklāšana, tā
lepnais izskats neilgi pēc būvdarbu
beigām un arī pēdējās tā mūža dienas.
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Jolantas
starts
Hanoverē

Vēlos pastāstīt, kā man klājās Hanoverē. Maratona distancē bija aptuveni
2500 dalībnieku. Startēju uzreiz aiz elites
sportistiem, kas nozīmēja, ka startā nezaudēju tik dārgās sekundes, lai tiktu pāri
starta paklājiem. Laikapstākļi šķita visai
piemēroti maratonam, lai gan pūta neliels
vējiņš un bija samērā vēss.
Pusmaratonu noskrēju, iekļaujoties
olimpiskā normatīva grafikā, tomēr par
brīnumu gan man, gan, kā vēlāk apspriedām, arī manam trenerim, trasē paliku
viena. Tas nozīmē, ka manā tempā man
blakus neskrēja neviens no dalībniekiem,
savukārt tas nozīmē, ka viss vējš un auk
stums, kā arī cīņa ar pulksteni un uz rokas
sarēķināto grafiku sāka izpalikt.
Cīnījos līdz galam un finišēju 9. vietā,
kā arī uzrādīju jaunu personīgo rekordu,
iepriekšējo labojot par vairāk nekā 9 minūtēm. Mana cīņa par olimpisko normatīvu
vēl nebeidzas. Šobrīd notiek atjaunošanās
process un, lai arī nav visai droši, ka organisms atjaunosies pilnībā, plānoju skriet
maratonu vēlreiz pirms olimpiskās kvalifikācijas beigām. Šobrīd mans rezultāts ir
11. ātrākais maratona vēsturē Latvijā, ar
ko arī lepojos, taču zinu, ka vēlos iekļūt
vismaz piecu labāko dalībnieču vidū.
Pateicos saviem atbalstītājiem un ceru
uz turpmāku atbalstu - Salacgrīvas novadam, Adidas par apģērbiem un apaviem, sporta uztura kompānijai Science
in Sport, manai komandai SK ProRunner,
sporta pulksteņu un GPS ierīču veikalam
pulsometrs.lv. Kā arī pateicos visiem par
labajiem vārdiem sociālajos tīklos. Salacgrīviešu atbalsts ir ļoti jūtams!
Jolanta Liepiņa

Salacgrīvas Laša kauss 2016

Laša karaļa godā šogad Kārlis Goldmans no
komandas Gaujas bunkuri
1. vietā komandu vērtējumā Salackrasti I:
Raivis Bērziņš, Ziedonis Kalniņš, Ainārs
Rumka un Ģirts Kalniņš

9. aprīlī Salacā norisinājās sacensības taimiņu un lašu ķeršanā ar spiningu
vai mušiņmakšķeri Salacgrīvas Laša
kauss 2016. Šogad sacensībās 17 komandās startēja 66 dalībnieki - 65 vīri un
1 sieviete, jaunākajam bija vien 12 gadu.
Sacensību laikā tika noķertas 19 zivis ar
kopējo svaru 59,9 kg - 6 laši ar kopējo
svaru 30,7 kg un 13 taimiņu.
Komandu vērtējumā 1. vietu ieguva
komanda Salackrasti I, noķerot 4 zivis
ar kopējo svaru 13,7 kg, 2. vietā Gaujas bunkuri, bet 3. - komanda no Lietuvas. Individuāli lielāko taimiņu (3,3 kg,
73 cm) bija izdevies noķert Raivim Bēr-

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes
2016. gada 23. marta sēdes lēmumu Nr. 94 (protokols Nr. 4; 2.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3

Par grozījumu Salacgrīvas novada
domes 2010. gada 19. maija saistošajos
noteikumos Nr. 17 «Par valsts nodevas
atvieglojumu bāriņtiesas pakalpojumam»

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 14. panta trešo daļu,
Bāriņtiesu likuma 79. panta otro daļu

Izdarīt pašvaldības domes 2010. gada 19. maija saistošajos noteikumos Nr. 17 “Par
valsts nodevas atvieglojumu bāriņtiesas pakalpojumam” šādu grozījumu:
Aizstāt 2. punktā skaitli un simbolu “75%” ar skaitli un simbolu “100%”.
Skaidrīte Eglīte,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietniece vispārīgos jautājumos

PIELIKUMS Nr. 2 Salacgrīvas novada domes 23.03.2016.
lēmumam Nr. 94 (protokols Nr. 4; 2.§)

Saistošo noteikumu Nr. 3 «Par grozījumu Salacgrīvas
novada domes 2010. gada 19. maija saistošajos noteikumos
Nr. 17 «Par valsts nodevas atvieglojumu bāriņtiesas
pakalpojumam»» paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

2016. gada 22. aprīlis

Norādāmā informācija
Bāriņtiesu likuma 79. panta pirmā daļa nosaka valsts nodevu apmēru par bāriņtiesas pakalpojumiem. Savukārt Bāriņtiesu likuma
79. panta otrā daļa paredz, ka pašvaldības domei ir tiesības piemērot valsts nodevu atvieglojumus. Saistošie noteikumi izdoti ar
mērķi noteikt valsts nodevas atvieglojumu par bāriņtiesas pakalpojuma sniegšanu - paraksta apliecināšanu.
Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikts valsts nodevas atvieglojums par paraksta apliecināšanu parakstu vākšanai tautas nobalsošanas ierosināšanai 100% apmērā.
Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz pašvaldības budžetu.
Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā.
Nav notikušas.

Skaidrīte Eglīte,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietniece vispārīgos jautājumos

ziņam no Salackrasti I, 2. vietā Armands
Romanovs no komandas Lacky Jon, bet
3. vietā divpadsmitgadnieks Danils Maksimovs no Gaujas bunkuriem. Lielāko
lasi (6,5 kg, 90 cm) no upes izmānīja un
Laša karaļa titulu ieguva Kārlis Goldmans (Gaujas bunkuri), otrs lielākais lasis (5,9 kg, 92 cm) tika Ziedonim Kalniņam, trešais - Leonidam Antenam (Team
Jelgava).
Sacensību rezultātus fiksēja un norisei
līdzi sekoja sacensību tiesnese Inese Koluškina.
Dienas noslēgumā veiksmīgie spiningotāji tika apbalvoti un saņēma savam

vaļaspriekam noderīgas dāvanas, ko sarūpēja SIA Acteks un SIA Pie Zvejnieka
no Alūksnes, kā arī sacensību organizators - Salacgrīvas novada dome.
Laiks sestdien bija saulains, kaut arī
nedaudz vēss. Kopumā visi bija apmierināti. Tiem, kuriem neveicās ar lašu copi,
IK J.A.N.K.I. bija sagādājis kasti reņģu,
lai uz mājām nebūtu jādodas pavisam
tukšām rokām.
Solvita Kukanovska,
Salacgrīvas novada domes projektu
koordinatore
Arvīda Šimja foto

IZSOLES

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Salacgrīvā, Tīruma ielā 3, kadastra Nr. 66150040080, kas sastāv no zemes gabala
ar kadastra apz. 66150040080 (1833 m2 platībā) un noliktavas ar kadastra apz. 66150040080001
(būves kopējā platība 252,7 m2).
Īpašums apgrūtināts ar diviem nomas līgumiem. Telpa 57,4 m2 platībā iznomāta līdz
2018. gada 3. oktobrim un telpas ar kopējo platību 195,20 m2 un zeme iznomāta līdz 2026. gada
14. augustam. Jaunajam īpašniekam ir saistoši spēkā esošie nomas līgumi.
Izsoles objekta sākumcena - 10 300 EUR. Izsoles solis - 100 EUR.
Izsolei jāpiesakās līdz 11. maija plkst. 17, tā notiks 12. maijā plkst.10 Smilšu ielā 9, Salac
grīvā, 106. telpā.
Izsoles dalībniekiem jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods
UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848, dalības maksa - 10 EUR (t.sk. PVN 21%) un
nodrošinājuma nauda 10% apmērā no dzīvokļa izsoles sākumcenas.
Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli dzīvokli (41,3 m2
platībā) Zonepes 6 - 4, kadastra Nr. 66729000300, Salacgrīvas pagastā.
Dzīvokļa izsoles sākumcena - 368 EUR. Izsoles solis - 20 EUR.
Izsolei jāpiesakās līdz 26. maija plkst. 17. Izsole notiks 27. maijā plkst. 10 Salacgrīvā, Smilšu
ielā 9, 106. telpā.
Izsoles dalībniekiem jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods
UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848, dalības maksa - 10 EUR (t.sk. PVN 21%) un
nodrošinājuma nauda 10% apmērā no dzīvokļa izsoles sākumcenas.
Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Stepes Ainažu pagastā, kadastra Nr. 66250020304, sastāv no zemes gabala ar kadastra
apz. 66250020304 (0,29 ha platībā) un dzīvojamās mājas ar kadastra apz. 66250020304001
(43,2 m2 platībā).
Izsoles sākumcena - 1400 EUR. Izsoles solis - 50 EUR.
Izsolei jāpiesakās līdz 18. maija plkst. 17. Izsole notiks 19. maijā plkst. 10 Parka ielā 16,
Ainažos.
Izsoles dalībniekiem jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods
UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848, dalības maksa - 10 EUR (t.sk. PVN 21%) un
nodrošinājuma nauda 10% apmērā no dzīvokļa izsoles sākumcenas.
Salacgrīvas novada pašvaldība rīko zemes nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli
par daļu no zemes gabalu Salacgrīvā, Kapu ielā 2, zemes vienības kadastra apz. 66150010079,
un Pērnavas ielā, zemes vienības kadastra apz. 66150010070, iznomāšanu laikā no 2016. gada
15. līdz 17. jūlijam.
Katra zemes gabala teritorijas nomas tiesību izsoles sākumcena 3 (trīs) dienām tiek noteikta - 100 EUR. Izsoles solis - 20 EUR.
Izsolei jāpiesakās līdz 23. maija plkst. 17. Izsole notiks 26. maijā plkst. 15 Salacgrīvā, Smilšu
ielā 9, 106. telpā.
Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentam jāsamaksā izsoles dalības maksa 10 EUR
un nodrošinājuma nauda 10 EUR apmērā par katru zemes gabalu teritoriju, uz kuru izsoles dalībnieks piesakās, ieskaitot to Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods
UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848, ar atzīmi par dalību zemes gabalu nomas tiesību no 2016. gada 15. līdz 17. jūlijam izsolē.
Ar izsoles noteikumiem sīkāk var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles,
saņemt informāciju, apskatīt īpašumu un pludmales inventāru dabā, reģistrēties izsolei katru
darbdienu Salacgrīvas novada domē, 207. kabinetā, Smilšu ielā 9, tālr. 64071986.
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Automašīnām slēgts
Meleku ceļš
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Jāpļauj zāle, nevis jādedzina kūla!
Salacgrīvas novada dome
vērš nekustamo īpašumu saimnieku uzmanību uz nepieciešamību organizēt pasākumus kūlas ugunsgrēku samazināšanai.
Tāpēc nekustamajos īpašumos
laikus jāveic zāles nopļaušana
vai citi agrotehniskie pasākumi,
lai nepieļautu kūlas veidošanos
skvēros, laukumos, zaļajās zonās, īpašumos, t.sk. īpašumos,
ko izmanto lauksaimniecībai vai
citiem nolūkiem. Dedzināšana

nav veids, kā sakopt neapsaimniekotās un nesakoptās teritorijas! Nekoptās teritorijas tiek apsekotas un to īpašnieki - sodīti.
Kūlas dedzināšana ir aizliegta, tā
var apdraudēt cilvēku īpašumu,
veselību un dzīvību, kā arī rada
būtisku kaitējumu dabai.
Par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un
zāles nepļaušanu, lai novērstu
kūlas veidošanos, fiziskajām
personām uzliek 140 - 700 euro,

bet juridiskajām personām pat
700 - 2900 euro naudas sodu.
Par ugunsdrošības prasību
pārkāpšanu fiziskām personām
uzliek 30 - 280 euro, bet juridiskām personām 280 - 1400 euro
naudas sodu.
Par kūlas dedzināšanu fiziskām personām uzliek 280 700 euro naudas sodu.
Didzis Žibals, Gunita Bisniece,
kārtībnieki

Nāc plostot!

Šis posms automašīnām ir slēgts!

No 31. marta auto kustībai slēgts Meleku ceļš gar jūru posmā Liel
urgas - Oltūži. Šajos apmēram 200 metros gar jūru izveidojušies bīstami izskalojumi, ceļš var nobrukt. Ceļa posmā ir uzstādītas zīmes
Iebraukt aizliegts. Tuvākajā laikā pie nobrauktuves no Via Baltica un
pie atpūtas vietas Veczemju klintis tiks uzstādītas zīmes Strupceļš.
Ņemot vērā ģeoloģijas doktora Jāņa Lapinska sniegto atzinumu
par jūras krasta eroziju un rekomendācijas krasta preterozijas pasākumu veikšanai pie pašvaldības autoceļa Lielurgas - Oltūži, pie īpašuma
Mincīši un pie īpašuma Bērziņi pašvaldībā šobrīd apzina remontējamā
ceļa un krasta nostiprināšanas izmaksas.

Veidosim kopā
Jahtu ostas
laukumu
Veidosim kopā skaistu Jahtu ostas laukumu! Salacgrīvas
novada dome ir nolēmusi šogad
daļu no esošā smilšu laukuma
apzaļumot, kopā ar iedzīvotājiem
veidojot ziedošas pļavas tipa apstādījumus. Tie taps gan no dažādām ziemciešu grupām, kas dinamiski mainās savā ziedēšanā,
radot unikālu un ziedošu dārzu
visu sezonu, gan graudzālēm,
kas rada vieglumu, gaisīgumu un
pļavas iespaidu.
Visi Salacgrīvas novada iedzīvotāji, viesi un aktīvisti laipni aicināti piedalīties Jahtu ostas
laukuma apzaļumošanā. Diena
un laiks tiks paziņoti atsevišķi.
Ar savu laiku, darbu un ziedojot
augus no saviem piemājas dārziņiem, radīsim Salacgrīvas pilsētā
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jaunu, skaistu atpūtas vietu! Pienācis laiks izrevidēt savas dobes,
kas, iespējams, jau pāraugušas,
un šoreiz augus būs, kur likt, pat
ļoti jēgpilni. Aicināti visi!
Vēlamie augi ir ziemcietes
un graudzāles, kas ir (izaug) vismaz 30 cm augsti, piemēram,
• mārtiņrozes • īrisi • dienziedes/
dienlillijas • dažādas graudzāles
• astilbes • čīkstenes • gailardijas • flokši • rudbekijas • pīpenes
• dadžveidīgas ežziedes • liatres
• eihinācijas • pelašķi • salvijas
• dilles • rabarberi un citi augi.
Lūdzu, dodiet ziņu par vēlmi
iesaistīties un ziedot savus augus
Salacgrīvas novada ainavu arhitektei Līgai Apsītei, liga.apsite@
salacgriva.lv, t. 27336698. Gaidīsim!

No 19. līdz 21. maijam notiks Salacas plostnieku svētki, kuros aicinām piedalīties ikvienu, kurš
sevī jūt vai vēlas sajust plostnieka garu.
Kopā ar pieredzējušiem plostniekiem varēsiet
apgūt plosta siešanas un pludināšanas prasmes, iepazīt plostnieku darba instrumentus, izzināt upi un

Ir pavasaris, spīd saule, zāle
zaļo un vēlēšanās atrasties dabā
ir patiešām neuzveicama. Ko
darīt? Aidā Salacā jeb Salacas
laivošanas sezonas atklāšana ir
īstā vieta, kur atrasties, un īstais
piedzīvojums, kurā doties!
Dosim tev laivu un airus,
dosim tev vesti un uzdevumus.
Tu sēdīsies laivā, lai kopā ar
2 - 5 cilvēku komandu piedzīvotu Salacas baseina upju šarmu! Zinām, ka īstais prieks rodas
nesteidzoties, tādēļ piedāvāsim
1,5 - 2 stundu laikā mierīgā ritmā pieveicamu Jaunupes vai Salacas upes posmu. Pa ceļam dosim 4 uzdevumus, kuru veikšanai būs jāpiestāj krastā, jāizkāpj

tās straumes, kā arī trīs dienas dzīvot īstā plostnieku nometnē un pārbaudīt sevi nestandarta situācijās.
Lai piedalītos plosta siešanā, nav vajadzīgas īpašas priekšzināšanas vai prasmes. Sīkāka informācijas pa tālruni 64041458 vai salac.kultura@inbox.lv.

Aidā Salacā!
no laivas un kopā ar komandas
biedriem tas jāveic. Šeit gan skaitīsim punktus - uzdevumu izpildē
ņemsim vērā precizitāti, attapību
un radošumu. Punktus piedzīvojuma finišā sasummēsim un, kamēr gaidīsim zupas pasniegšanu,
veiksim apdāvināšanos.
l Tā kā piedzīvojums būs uz
upes, tavu dalību sveiksim tad,
ja esi gatavs būt piesardzīgs uz
ūdens un neplāno pārgalvības;
l pieteikumu gaidīsim līdz
29. aprīļa pl. 17, rakstot uz info@visitsalacgriva.lv vai zvanot
26463025. Pirms zvanīt, izvēlies braucamrīku - piepūšamu
laivu, kanoe vai tuberu (peldkameru);

l tā kā jautrāk būs uzdevumus
veikt komandā, ņem līdzi draugus. Ja draugu nav, nepārdzīvo komandu būs iespējams noformēt arī pirms starta un tādā veidā
atrast jaunus draugus;
l paņem līdzi piecīti - 5 EUR
ir tā summa, ko ziedosim upes
dievam apmaiņā pret gardu zupu.
Laivas, vestes, airus un laivu
transportu šajā dienā mums
uzsauc Salacgrīvas novada labākie laivotāji - Piedabas.lv,
Lāču laivas, Zaļā Salacgrīva,
Salacas Pērle un Tubers!

Ja rodas jautājumi, dod ziņu
VisitSalacgriva! Sākumpunktu
precizēsim 25. aprīlī.

Biedrības Jūrkante paziņojums

Biedrība Jūrkante izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas
2014. - 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju aktivitātē 19.2.1. Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas un
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā 43.02 Sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju īstenošana
Projektu iesniegumu pieņemšanas rīcības, atbalsta apmērs, rīcību un darbību apraksts
1. kārtas projektu iesniegumu pieņemšanas laiks Līdz 2016. gada 18. maijam
1. kārtā izsludinātais atbalsta apmērs sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas ir
820 000 EUR
1. kārtai piešķirtais ELFLA publiskais
1.1. rīcība - 120 000 EUR
finansējums EUR 220 000
2.1. rīcība - 100 000 EUR
1. kārtai piešķirtais EJZF publiskais
2.1. rīcība 300 000 EUR
finansējums EUR 600 000
3.1. rīcība 300 000 EUR
Projektu īstenošanas termiņš
Infrastruktūras (būvniecības) projektiem 2 gadi, pārējiem
projektiem - 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par
projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Novadā deklarētie iedzīvotāji var iegādāties lētākas biļetes uz festivālu
Positivus

Līdz 30. jūnijam Salacgrīvas novada Tūrisma informācijas centrā
Salacgrīvā un tūrisma informācijas punktā Ainažos var iegādāties
novadā deklarētajiem iedzīvotājiem paredzētās ieejas biļetes uz festivālu Positivus. Biļetes cena šogad ir 72 eiro - tā paredzēta festivāla
apmeklēšanai visu 3 dienu garumā. Tā domāta vietējiem, tādēļ nav
iekļauta telts vieta. Nākot pēc savas biļetes, lūdzam paņemt līdzi
personu apliecinošu dokumentu, jo pirms biļetes pārdošanas pārliecināsimies, vai jūsu deklarētā dzīvesvietas adrese patiešām ir Salacgrīvas novadā.
Ja vēlaties likt mums uzsmaidīt īpaši, aicinām par biļetēm norēķināties ar maksājumu karti - tā mums būs ērtāk. Līdz 11. maijam no
pirmdienas līdz piektdienai jūs gaidīsim pl. 10 - 17, sestdienās 10 - 15.

Stratēģiskais mērķis: M1 - atbalstīt mikro, mazo un vidējo uzņēmējdarbību laukos, kā arī to dažādošana un tūrisma attīstība teritorijā (rīcība 1.1).
Stratēģiskais mērķis: M3 - vietējo iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas
iespēju dažādošana (rīcība 2.1).
Stratēģiskais mērķis: M5 - sekmēt vietējo dabas resursu izmantošanu uzņēmējdarbībā (rīcība 2.1).
Stratēģiskais mērķis: M6 - kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana (rīcība 3.1).
Projektu iesniegumi papīra formā divos eksemplāros un to elektroniskā kopija, kas ierakstīta ārējā datu
nesējā (ja to neiesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS)) vai elektroniska
dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, nosūtāmi Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.
Jāiesniedz biedrības Jūrkante birojā Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV-4033,
tālr. 22010977, 29427095.
Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tās mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrības Jūrkante birojā Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā.
Informācija par projektu konkursu - Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv un biedrības
mājaslapā www.jurkante.lv.
Kontaktinformācija - Sandija Kauliņa,
kontakttālrunis 22010977; 29427095; e-pasts sandija@jurkante.lv.
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Jubilāriem
Aprīļa jubilāriem
siltu saulīti,
mīļus draugus un
labu veselību!
Caur gadu daudzkrāsainiem toņiem,
Caur laika steigas trakiem joņiem,
Lai Tevī vienmēr plaukst kāds zieds,
Un tiem, ko pazīsti un mīli,
Caur sevi saulē vērties liec!

Lielsalacas
ev. lut. baznīcā

8. maijā pl. 10
Mātes dienas dievkalpojums.
Dzied Dvēseles dziesma
15. maijā pl. 10
Vasarsvētku dievkalpojums.
Dzied Dvēseles dziesma
Mainu māju Salacgrīvā pret vienistabas
dzīvokli ar malkas apkuri Salacgrīvā.
Interesēties pa tālruni 26428885.

2016. gada 22. aprīlis
12. maijā pl. 13
Salacgrīvas kultūras namā

Salacgrīvas novada pensionāru
biedrības atskaišu sapulce.

30. aprīļa vakaru
Lauvu TN aicina pavadīt
uz jautrības nots pasākumā

Par prieku sev,
par prieku tev…

A. Kirhenšteine, t. 29465758
17. aprīlī plkst. 11.30
Lauvu TN
saviesīgā biedrība Svētupes Lauva

aicina uz sarunu ar
astroloģi Aiju Austrumu.

Plkst. 20.00 Pāles amatierteātra Azarts
				
izrāde Tikai mieru...
Plkst. 21.30 balle kopā ar grupu
				
Atspulgs.
Dalībai: 1 eiro (teātris), 2,50 (balle),
3 (abu vakara daļu apmeklētājiem).

Paziņojums

Salacgrīvas novada domes Sociālais dienests lūdz pieteikties asistenta pakalpojuma sniegšanai ar personīgo transportu personai ar invaliditāti un pakalpojuma
Aprūpe mājās nodrošināšanai Liepupes pagastā.
Tuvāk interesēties pie sociālās darbinieces Līvijas Bērziņas Liepupes pagasta pārvaldē. Tālrunis 64020303 (Liepupē) vai 64071980 (Salacgrīvā), mobilais tālr.
29157673, e-pasts livija.berzina@salacgriva.lv.

Maija skrējiens

4. maijā plkst. 11 Salacgrīvā norisināsies Maija skrējiens. Kas īsti tas ir? Šīs sacensības ir stafešu skrējiens klasēm, interešu grupām, darba kolektīviem un visiem skriešanas
faniem. Kādas vecuma grupas ir skrējienā? Un cik dalībnieku vajag komandai?
			l 1. klašu grupa (4 zēni un 4 meitenes)
			l 2 - 3. klašu grupa (4 zēni un 4 meitenes)
			l 4. - 5. klašu grupa (3 zēni un 3 meitenes)
			l 6. - 7. klašu grupa (3 zēni un 3 meitenes)
			l 8. - 9. klašu grupa (3 zēni un 3 meitenes)
			l 10. - 12. klašu grupa (3 zēni un 3 meitenes)
			l Sporta klubu, darba kolektīvu, biedrību un brīvi izveidotās komandas
(6 dalībnieki, ne mazāk kā divas sievietes)
Kā pieteikties sacensībām?
Pieteikt komandu varat pa e-pastu aldis.riekstins87@gmail.com vai pa tālr. 26513129
līdz 3. maija plkst. 16. Komandas vārdiskais pieteikums jāiesniedz sacensību dienā līdz
plkst.10.30.
Sacensības ir bez maksas. Tiekamies 4. maijā Salacgrīvā, Bocmaņa laukumā plkst. 11!
Zvejnieku parks

Maijs BIBLIOTĒKĀS
Datums
Pasākums
7.V 15.00 Tikšanās ar mācītāju Andri Vilemsonu

4.V			
Baltā galdauta svētki Liepupē
Liepupes bibliotēkā
11.00 veltījums Latvijas simtgadei Baltā galdauta svētki. Tikšanās Es dzīvoju Latvijā...
ar novadpētnieci Dainu Čaksti
12.00 mājražotājas Kristīnes Mauliņas sieru degustācija un pārdošana.
Dekoratīvas egles stādīšana pie bibliotēkas
Tūjas zinību centrā
13.00 Baltās dvēseles dziesmas izpildīs dziedātāja un komponiste Līga Priede.
Sarunas pie baltā galdauta
Duntes Birzgaiļos
14.30 Baltā galdauta svētki kopā ar Liepupes amatierteātri un Liepupes vīru ansambli.
Sarunas pie baltā galdauta ar līdzpaņemtajiem groziņiem

4.V 11.00 Baltā galdauta svētki - Latvijas neatkarības diena.
Tikšanās ar novadpētnieci Dainu Čaksti
18.V
Starptautiskā muzeju diena. Dalība Muzeju naktī
28. - 30.V Izstāde Vizmai Belševicai - 85
12.V
Pasākums lasītāju klubiņam Vārds.
Maijā
Mana mīļā māmiņa! Tematisks pasākums bērnudārza Randa
sagatavošanas grupas audzēkņiem.
Izstādes
l Zelta dūmakā pavasaris - Dagnijai Dreikai - 65
l 4. maijs - Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas
diena
l Ievziedu aukstums - Vizmai Belševicai 85
Izstādes
l 23. maijs. Aktierim Gunāram Cilinskim - 85 (1931 - 1992)
l 26. maijs. Komponistam Imantam Kalniņam - 75 (1941)
l 30. maijs. Dzejniecei Vizmai Belševicai - 85 (1931 - 2005)
l 4. maijs. Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas
diena
l 8. maijs. Mātes diena
l 11. maijs. Dzejniekam Alfrēdam Krūklim - 95 (1921 2003)
l 15. maijs. Ģimenes diena
l Kas? Kur? Kad? - stārķi
l Šūpo mani, māmuliņa, vālodzītes šūpolī!
Maijā
Jaunieguvumu - nozaru un daiļliteratūras - izstāde
Maijā un Jaunāko spēļu kolekcija: spēles atpūtai un radošai domai.
pastāvīgi Nāc un pavadi savu brīvo laiku bibliotēkā!
Maija
Ievērojamu cilvēku dzīves jubilejas maijā
infolapa

Salacgrīvas kultūras namā

Maijā

Ainažu kultūras namā

29.IV 19.00
				
8.V 12.00
28.V 14.00
29.V

Renāra Vimbas filma Es esmu šeit, kas Berlīnes kinofestivālā ieguva balvu
Kristāla lācis. Ieeja - 2 eiro
Mātes dienai veltīts koncerts Bērni savām māmiņām
jaundzimušo ainažnieku uzņemšana Salacgrīvas novada saimē
Salacgrīvas novada bērnu svētki Ainažos

Liepupes tautas namā

Dignas Čuikovas gleznu izstāde Sentimentālas bildes pasteļtehnikā
Fotokonkursa Skaņa darbu izstāde
Izstādes apskatāmas darbdienās no plkst. 8 līdz 17
29.IV 19.00 Stūrīšu amatierteātra izrādes - Mārtiņa Zīverta viencēliens Divkauja un
Martina Makdonas traģikomēdija Līnenas skaistumkaraliene
(izrādi iesakām skatīties no 12 gadu vecuma). Režisore Sandra Avotiņa.
Izrāžu starplaikā tēja un cepumi. Ieeja 2 EUR
1.V 18.00 Skultes amatierteātra izrāde Mīlēt un dzīvot pēc Alēna Renē filmu motīviem.
Režisore Ligita Smildziņa
l
l

4.V

16.00 Dziesmu Dance - dziesmas un nostāsti, jautri un nopietni. Mūsējie.
Zane Jančevska, Lauma Lērza (vijole), Ēriks Zeps (akordeons),
Ansis Jansons (kokle, klarnete). Ieeja - 5 eiro
7.V 12.00 koncerts Mātes dienā Saules bērni. Ieeja brīva
14.V 18.00 Latvijas senioru deju kolektīvu sadancis Saivas jampadracis.
Piedalās SDK no Latgales, Kurzemes, Vidzemes. Ieeja brīva
19. - 21.V
Plostnieku svētki
19.V 18.00 svētku atklāšana Steliņos
Plostnieku karoga pacelšana
Jauno plostnieku pārbaudījumi un iesvētības
Reņģu/zivju cienasts no saimniecēm
21.V ap 12.00 plosta palaišana Salacā no Steliņiem
ap 14.00 plosta sagaidīšana un sveikšana jahtu ostas laukumā
28.V 12.00 jauno salacgrīviešu uzņemšana pilsētnieku saimē

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

Literatūras izstādes
l 2.V rakstniecei, tulkotājai Dagnijai Dreikai - 65 (1951)
l 26.V komponistam Imantam Kalniņam - 75 (1941)
Agņa Šmita un Marikas Eglītes fotoizstāde Dabas filozofija
4.V 12.30 Agņa Šmita fotoizstādes Priekšmetu filozofija
atklāšana
13.00
Veltījums Latvijas simtgadei: Baltā galdauta svētku
svinīgais koncerts. Baltās dvēseles dziesmas izpildīs
dziedātāja un komponiste Līga Priede
11.V 13.00 Ciklā Tūjas bibliotēkas viesi Salacgrīvas TIC vadītāja
Liene Some-Tiesnese stāstīs par projektu Aplido. Apceļo.
Apmīļo Latviju - 1836 km pastaigu pa sauszemes robežu
18. - 21.V Informatīva izstāde Starptautiskā muzeju diena un
Muzeju nakts

Vieta
Salacgrīvas
bibliotēkā
Liepupes
bibliotēkā
Ainažu
bibliotēkā
Ainažu
bibliotēkā

Svētciema
bibliotēkā

Tūjas
bibliotēkā
Tūjas
bibliotēkas
infostends
Tūjas
bibliotēkā
Tūjas
Zinību
centrā
Tūjas
bibliotēkā

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

