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	 Augusta	otrā	sestdiena	salacg-
rīviešiem	allaž	ir	īpaša,	jo	pilsēta	
un	tās	iemītnieki	svin	savus	svēt-
kus.	 Bez	 skaļām	 reklāmām	 un	
lūgtiem	viesiem,	tā	–	paši	sev	un	
tuvākajiem.	Šī	gada	svētku	devīze	
bija	Mēs i’ tād’, kād’ mēs i’	(Mēs	
esam	tādi,	kādi	mēs	esam).
	 Šī	 gada	 svētkos	 aktīva	 rosība	
valdīja	 abos	 upes	 krastos.	 Laba-
jā	 bija	 krastu	 mači	 basketbolā	
un	 ielu	 vingrotāju	 šovs,	 spīķerī	
varēja	 skatīties	 Salacgrīvas	 te-
ātra	 studijas	 Visa veida versijas 
iestudējumus	 –	 Leldes	 Stumbres	
viencēlienu	 Upīte	 un	 Valentīna	
Krasnogorova	 miniatūrkomēdi-
ju	Neuzticības prieki.	Bija	 iespē-
jams	ar	Salacgrīvas	puišiem	Emī-
lu	un	Artūru	apceļot	Jaunzēlandi,	
Bali	 un	 Taizemi	 un	 izsmieties	
kopā	 ar	 Carnikavas	 improvizāci-
jas	 teātri	PLIT.	Savukārt	kreisajā	
bija	 izstādes,	 tikšanās,	 radošās	
darbnīcas	 bērniem,	 konkursi	 un	
koncerti.	 Par	 īpašiem	 svētkiem	
bija	 parūpējies	 mākslas	 skolas	
direktors	Imants	Klīdzējs,	jo	tieši	
šajā	dienā	vecās	skolas	ābeļdārzā	
notika	 naborigama	 cepļa	 atvēr-
šana	un	 saules	gaismu	 ieraudzīja	
sen	gaidītā	un	lolotā	keramika.	No	
Tūrisma	informācijas	centra	divu	
stundu	braucienā	devās	velofoto-
sacensību	dalībnieki	–	13	koman-
du.	Turpat	blakus,	muzejā,	notika	
dāvinājuma	 svinīga	 atklāšana	 –	
Salacgrīvas	muzejs	savā	īpašumā	
saņēmis	vecmeistara	Arvīda	Egles	
gleznu	Rogaiņu kalniņš.	Pateico-

ties	anonīmam	dāvinātājam,	tā	at-
griezusies	Salacgrīvā	un	ieņēmusi	
goda	 vietu	 muzeja	 lielajā	 zālē.	
Kad	ar	mūzikas	skolas	pedagogu	
jauko	muzicēšanu	glezna	bija	at-
klāta,	Salacgrīvas	bibliotēkā	laiku	
varēja	veltīt	Liegas	Piešiņas	vadī-
tajai	 sarunai	 ar	 rakstnieku	 Ēriku	
Hānbergu	 ciklā	Kamēr vēl. Div-
desmitnieki/trīsdesmitnieki. Tur-
pinājums.
	 Uz	 skatuves	Rīgas	 ielā	 notika	
zinātkāres	 centra	 ZINOO	 ekspe-
rimentu	 šovs	 un	 krastu	 sadzie-
dāšanās,	 ko	 vadīja	 Katrīna	 Bo-
rozdina.	 Pēc	 šīs	 dienas	 kopīgās	
krastu	 sadziedāšanās	 viņa	 seci-
nāja:	– Krasti var ne tikai spēlēt 
basketbolu, bet arī sadziedāties. 
Un visi dzied un dara to brīniš-
ķīgi! Dziedāšanas karos viss 
gāja roku rokā līdz brīdim, kad 
bija mēmais šovs un visu izšķīra  
0,05 sekundes.	 Sadziedāšanās	
mačos	 uzvarēja	 labais	 krasts.	
Labā	 krasta	 komandā	 sadziedā-
jās	Inta	Cirša,	Ilze	Eltama,	Liene	
Some-Tiesnese,	 Kaspars	 Ķemers	
un	Mārīte	Jankovska,	kreisā	–	Jā-
nis	Ozols,	Kristīne	Paegle,	Vine-
ta	 Dance,	 Jānis	 Bergs	 un	 Sarma	
Kacara.	 Paldies	 atbalstītājiem	 un	
dziedātājiem!
	 Jaunatnes	 iniciatīvu	 centrā	
(JIC)	Bāka	 sadarbībā	 ar	projektu	
Kinopunkts	varēja	skatīties	studi-
jas	Animācijas brigāde	leļļu	filmi-
ņas	 Vaikiki	 un	 Ruksīša ceļojums 
un	 dokumentālo	 filmu	 Meistara 
slepenā dzīve,	 kas	 veltīta	 Latvi-

jas	leļļu	kino	pamatlicēja	Arnolda	
Burova	piemiņai.
	 Pēcpusdienā	 no	 Salacas	 tilta	
vidus	svinīgi	uz	kreiso	krastu	at-
vēla	 un	 goda	 vietā	 nolika	 krastu	
maču	akmens	bumbu,	jo,	tāpat	kā	
pērn,	 basketbolā	 ar	 211:192	 vin-
nēja	kreisais	krasts.	
	 Īpašu	dāvanu	Salacgrīvai	svēt-
kos	bija	sarūpējuši	jaunieši	–	viņi	
apgleznoja	 mucas	 Salacgrīva 12 
mēnešos,	 kuras	 svētku	 dienā	 ro-
tāja	 svētku	 laukumu	 Rīgas	 ielā.	
Paldies	 jaunajiem	māksliniekiem	
Ilzei	Pogulei,	Loretai	Veidei,	San-
dim	Vosekalnam,	Agnesei	Močā-
nei,	 Elizabetei	 Bērziņai,	 Diānai	
Zmičerevskai,	 Signei	 Zvejniecei,	
Katrīnai	 Katei	 Vilkaušai,	 Rihar-
dam	 Paeglim,	 Nadīnai	 Ozoliņai-
Mennikai,	Montai	Miezei,	Aman-
dai	Geilai	Vijupei,	kuri	radīja	šos	
brīnišķīgos	darbus!	Viņiem	asistē-
ja	Salacgrīvas	mākslas	skolas	pe-
dagoģe	Liene	Medne-Grigorjeva,	
idejas	 autore	 bija	 Evija	 Keisele.	
Visur	klāt	bija	JIC	pārstāves	Lie-
ne	Eglīte	un	Guna	Grote-Majore.	
Paldies	 arī	 brīvprātīgajiem	 jau-
niešiem,	 kuri	 palīdzēja	 organizēt	
radošās	 stacijas	 bērniem,	 –	 Lin-
dai	 Priekulei,	 Lindai	 Ivanovai,	
Kristai	Muciņai,	 Saulei	 Ķūrenai,	
Jasmīnei	 Majorei,	 Ilzei	 Pogulei	
un	Montai	Miezei.	
	 Diemžēl	 vispirms	 karstā	 lai-
ka,	 vēlāk	–	 lielā	 lietus	un	krusas	
dēļ	 šogad	 izpalika	 zirgu	 šovs	 un	
vizināšanās	 ar	 tiem	 pļaviņā	 pie	
pilsētas	 ģerboņa.	 Bet	 pilsētas	

Salacgrīva svin pilsētas svētkus!

svētku	 gājiens	 gan	 notika!	 Kad	
lielie	krusas	graudi,	vējš	un	lietus	
beidza	 plosīties,	 drosmīgākie	 un	
izturīgākie	pulcējās	pie	pieminek-
ļa	jūrā	bojāgājušajiem	jeb	Mildas,	
lai	pūtēju	orķestra	pavadījumā	do-
tos	pāri	Salacai	uz	Rīgas	ielu,	kur	
klausījās	 svētku	 uzrunas,	 ansam-
bļa	 Dziedātprieks	 koncertu,	 un	
izdejojās	kopā	ar	Aivaru	Birzmali	

un	viņa	mūziķiem	un	grupu	Avāri-
jas brigāde.
	 Paldies	 skaņu	 un	 gaismu	 pa-
vēlniekam	Robertam	Ķūrenam	un	
viņa	vīriem,	jo	Salacgrīvas	pilsē-
tas	 svētku	 pasākums	 notika,	 ne-
skatoties	uz	lielo	lietu,	brāzmaino	
vēju	un	vareno	krusu!	Paldies,	un	
tiekamies	nākamajā	gadā!

Ilga Tiesnese

Olga, Alma un Mīlīte izmēģina, kā ta’ būs to bumb’ dabut uz to tilt’ vid’...

Velofoto 
maršrutā 
dodas 
komanda 
Ekstrēmie 
tālbraucēji

Radošās darbnīcas rotaļu laukumā pie Rīgas ielas

Gājienam īpaši bija gatavojusies akciju sabiedrība Brīvais vilnis – 
savs maisiņš galvassegai, savs mugurā un vēl viens īpašs apaviem!

Nekāds lietus nespēja apturēt pilsētas svētku gājienu
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 Salacgrīvas	novada	dome	lauž	iepriekš	noslēgto	
līgumu	 ar	SIA	Mitbau AC	 no	 Jelgavas	 par	 gājēju	
ietves	izbūvi	Valmieras	un	Vidzemes	ielas	krustoju-
mā	Salacgrīvā.	Līgums	paredzēja,	ka	ietves	izbūves	
darbi	jāpabeidz	līdz	30.	jūnijam.	
	 Salacgrīvas	 novada	domes	padomniece	 juridis-
kajos	jautājumos	Dita	Lejniece	informē:	– Līgums 
paredzēja – ja uzņēmums «Mitbau AC» nepabeidz 
būvdarbus līgumā norādītajos termiņos, domei ir 
tiesības vienpusēji šo līgumu lauzt. Izmantojot šīs 
tiesības, Salacgrīvas novada dome 10. jūlijā no-
sūtīja uzņēmējam paziņojumu par līguma vienpu-
sēju laušanu. Neatceros tādu gadījumu, ka līgums 
tiek lauzts, jo darbi vispār nav uzsākti. Šī ir slikta 
pieredze, jo zaudējam laiku.	 Novada	 izpilddirek-
tors	 Kaspars	 Ķemers	 papildina:	 – Sazināties ar  
SIA «Mitbau AC» pārstāvjiem pēc līguma noslēg-
šanas tā arī neizdevās. Bet gaidīt mēs nevaram, 
ietve Valmieras un Vidzemes ielas krustojumā ir 

jāizbūvē! Līgums ir lauzts, būvdarbu veikšanai 
meklēsim citu uzņēmēju, kurš var un vēlas strādāt. 
Manā praksē šis ir pirmais gadījums, kad uzņēmējs 
vispār nedara neko.
  – Ja darbi netiek padarīti, līgums jālauž. Nova-
dā jau vairākus gadus esam ieviesuši kārtību, kas 
nepieļauj papildu izmaksu veidošanos iepirkumos 
izsludinātajos projektos, un par līguma termiņos 
nepadarītajiem darbiem uzņēmējiem ir jāmaksā 
sods. Visiem uzņēmējiem ir vienādi spēles noteiku-
mi, darbi jāveic kvalitatīvi un līgumā paredzētajos 
termiņos. Protams, nekas traģisks jau nav noticis, 
ietves izbūves darbus veiks vēlāk cits uzņēmējs,	 –	 
ir	pārliecināts	Salacgrīvas	novada	domes	priekšsē-
dētājs	Dagnis	Straubergs.	
	 Vēlamies	 informēt	 par	 negodīgu	 uzņēmumu,	
kurš,	uzvarējis	 iepirkumā,	 slēdz	 līgumu,	bet	pare-
dzētos	darbus	neizdara.	Aicinām	būt	uzmanīgiem!	
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Lauzts līgums ar SIA Mitbau AC

	 27.	 jūlijā	 iedzīvotāji	 tikās	 ar	
būvprojekta	 izstrādātājiem	 –	 
SIA	Firma L4	 un	novada	domes	
pārstāvjiem,	 lai	 pārrunātu	 būv-
projekta	 izstrādi	meliorācijas	sis-
tēmas	 izbūvei	 Salacgrīvas	 pilsē-
tā,	 Jūras,	 Jūrmalas,	 Melnalkšņu,	
Smilšu	 un	 Pļavas	 ielu	 kvartālā.	
Būvprojektā	 paredzēts	 izbūvēt	
meliorācijas	 novadgrāvi	 pa	 Jūr-
malas	 ielai	 pieguļošo	 Salacgrī-
vas	 ostas	 teritoriju	 aiz	 teritoriju	
norobežojošā	 žoga.	 Novadgrāvja	
izbūves	 sākums	 –	 gruntsgabalā	
ar	kadastra	Nr.	6615	009	0031	un	
nobeigums	ar	paplašinātu	filtrāci-
jas	lauku	–	gruntsgabalā	ar	kadas-
tra	Nr.	6615	009	0064.
	 Šī	projekta	īstenošana	dos	risi-
nājumu	virsūdeņu	novadīšanai	no	
Melnalkšņu	un	 Jūras	 ielai	piegu-
lošajiem	gruntsgabaliem.	Novad-
grāvju	 izbūve	 iespējama	 gan	 kā	
vaļēja	 tipa	 novadgrāvis,	 gan	 kā	
segtais	drenāžas	kolektors,	ņemot	
vērā	 esošo	 situāciju.	Tā	 atrisinās	
lietus	un	drenāžas	ūdeņu	novadī-
šanu	no	objekta	Sila	ielā	2,	pare-
dzēs	 lietusūdens	 novadīšanu	 no	
stāvlaukuma	 un	 asfaltētās	 pagal-
ma	 teritorijas	 Smilšu	 ielā	 9.	Ko-
pējais	 meliorācijas	 sistēmas	 ga- 
rums	–	aptuveni	1000	m.
 – Lai risinātu meliorācijas 
sistēmas jautājumu Jūras, Jūr-
malas, Melnalkšņu, Smilšu un 
Pļavas ielas kvartālā, kur šobrīd 
nav izveidota melioratīvā sistēma 
un lietus notekūdeņi infiltrējas 
gruntī un vecajā kanalizācijas sis-
tēmā, esam sākuši šīs teritorijas 
melioratīvo sistēmu būvprojekta 
izstrādi. Lai uzzinātu iedzīvotāju 
viedokļus, jau otro reizi organizē-
jām tikšanos, lai kopā ar projek-
tētāju apspriestu topošo projektu. 

Iedzīvotājiem bija iespēja pateikt, 
kurā vietā pie saviem īpašumiem 
viņi piekristu melioratīvo ūdeņu 
savācējaku izbūvei. Šobrīd lietus 
ūdeņi nokļūst kanalizācijā, kas 
nav pieļaujams. No jauna izbūvē-
tie kanalizācijas tīkli ir hermētiski 
un lietus ūdeņu infiltrācija tajos 
nav iespējama. Ja neizbūvēsim 
meliorācijas sistēmu, šajā kvartā-
lā iespējama gruntsūdeņu celša-
nās, pagrabu un īpašumu applū-
šana lietavu laikā. Lai novērstu šo 
situāciju, pašvaldība ķērusies pie 
melioratīvo sistēmu sakārtošanas 
projekta. Kopā ar iedzīvotājiem 
un projektētājiem jāatrod labā-
kais risinājums, jo šajā kvartālā ir 
intensīva apbūve, atklāto grāvju 
ierīkošana ir problemātiska, –	pa-
stāstīja	Salacgrīvas	novada	domes	
izpilddirektors	Kaspars	Ķemers.
	 Īstenojot	 projektu,	 paredzēts	
izveidot	slēgtās	drenāžas	tipa	me-
liorāciju.	 Tas	 nozīmē,	 ka	 grāvju	
vietā	būs	drenējoša	caurule,	kurā	
satek	melioratīvie	un	lietus	notek-
ūdeņi,	kas	aizplūst	uz	infiltrācijas	
lauku.	 Grāvji	 nav	 plānoti,	 tikai	
30—40	cm	iedobes	virs	drenāžas	
caurules.	Līdz	ar	melioratīvo	sis-
tēmu	 izveidi	 veco	 kanalizācijas	
sistēmu	atslēgs.	
	 Būvprojekta	 izstrādei	 melio-
rācijas	 sistēmas	 izbūvei	minētajā	
kvartālā	 pašvaldība	 ir	 atvēlējusi	
7244	 eiro	 (ar	 PVN).	 Ar	 projek-
tētāju	 noslēgtais	 līgums	 paredz,	
ka	 līdz	6.	 septembrim	projekts	 ir	
jāizstrādā	un	jāakceptē	būvvaldē.	
Pēc	tam	pašvaldība	izsludinās	ie-
pirkumu	 un	 atbilstoši	 tā	 rezultā-
tiem	uzņēmējs,	kurš	būs	uzvarējis	
iepirkumā,	veiks	meliorācijas	sis-
tēmas	izbūvi	šajā	kvartālā.
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Par meliorācijas 
sistēmu 

sakārtošanu
 Uzņēmuma	 vadītājs	 Kaspars	
Krūmiņš,	 analizējot	 pēdējo	 trīs	
gadu	 tendences,	 secina:	 – Kopš 
2014. gada septembra ūdens pa-
tēriņš ir palielinājies, lai gan ie-
dzīvotāju skaits samazinās. Tas 
liecina, ka strādājam pareizi. 
Iedzīvotāji savos īpašumos veic 
ūdens un kanalizācijas pieslēgu-
mus, centralizētajai kanalizācijai 
šobrīd pieslēgušies vairāk nekā 
55% klientu no tiem, kuri to varē-
ja izdarīt pēc ūdenssaimniecības 
projekta 2. kārtas. Ceram, ka līdz 
gada beigām šis procents vēl pie-
augs.
	 2016.	 gada	 jūlijā	 Salacgrīvas	
novadā	 stājās	 spēkā	 saistošie	
sadzīves	 notekūdeņu	 krājrezer-
vuāru	 izbūves,	 reģistrācijas,	 iz-
vešanas	un	 lietošanas	noteikumi.	
Tie nosaka	 notekūdeņu	 krājre-
zervuāru	 izbūves,	 reģistrācijas	
un	 lietošanas	kārtību	novada	ad-
ministratīvajā	teritorijā,	to	mērķis	
ir novērst	grunts	un	gruntsūdeņu	
piesārņošanu	 ar	 sadzīves	 notek-
ūdeņiem; nodrošināt	 notekūdeņu	
novadīšanu	 centralizētajā	 kana-
lizācijas	sistēmā	speciāli	šim	no-

lūkam	ierīkotā	pieņemšanas	pun-
ktā; nodrošināt	plānotu	(regulāru)	
notekūdeņu	 izvešanu	 un	 novadī-
šanu	 centralizētajā	 kanalizācijas	
sistēmā. SIA	 Salacgrīvas ūdens 
kopā	ar	novada	domes	kārtībnie-
kiem	kontrolē	šo	noteikumu	ievē-
rošanu.	Uzņēmuma	darbinieki	vi-
siem	 esošajiem	 klientiem	 izsūtī-
juši decentralizētās	 kanalizācijas	
līgumus,	kā	arī	aicina	pieslēgties	
centralizētajai	sistēmai.	
	 SIA	Salacgrīvas ūdens	šī	gada	
jūlijā	iegādājusies	jaunu	asenizā-
cijas	 automašīnu,	 kas	 var	 sniegt	
arī	 augstspiediena	 skalošanas	
pakalpojumus	 120	 m	 garumā	
segtās	sistēmās.	Tuvākā	šāda	tipa	
automašīna	ir	pieejama	Valmierā.	 
K.	Krūmiņš	 stāsta:	– Uzņēmums 
attīstās, pilsētā tikai izņēmuma 
gadījumos brauksim ar trakto-
ru un mucu. Iegādājāmies jaunu 
auto un tagad pakalpojumus va-
ram sniegt ātrāk un kvalitatīvāk. 
Diez kas nav ar traktoru braukt 
uz Tūju vai Liepupi, ceļā paiet 
visa diena… Tagad to varam iz-
darīt ātrāk!
	 Lai	 klienti	 regulāri	 maksātu	

par	 patērēto	 ūdeni,	 SIA	 Salac
grīvas ūdens	veic	regulāras	ūdens	
skaitītāju	 pārbaudes.	 Salacgrīvā	
ierīkots	 aptuveni	 100	 ūdensskai-
tītāju	aku,	kas	atrodas	ārpus	 īpa-
šuma	robežām	un	kurās	uzstādīta	
ūdens	skaitītāju	distances	nolasī-
šanas	 sistēma.	 Kontrolieris	 vie-
nu	 reizi	mēnesī	 nolasa	 skaitītāju	
rādītājus.	 Kantorī	 viņš	 izdrukā	
katra	ūdens	skaitītāja	rādītājus	un	
nosūta	 tos	 patērētājam.	Ātri,	 ērti	
un	precīzi!	Ieviešot	šādu	kārtību,	
ir	pieauguši	ieņēmumi	par	patērē-
to	ūdeni	un	netiek	traucēti	klien-
ti.	 Iespējami	īsā	 laikā	šādas	akas	
uzstādīs	 visā	 novadā,	 kopskaitā	
tādas	 būs	 aptuveni	 350.	 Daudz-
dzīvokļu	 mājās	 Salacgrīvā,	 Vec-
salacā	un	Korģenē	šādas	sistēmas	
ir	 uzstādītas	 pagrabos,	 tur	 ir	 ko-
pējais	mājas	ūdens	skaitītājs.	SIA	
Salacgrīvas ūdens	 raksta	rēķinus	
pēc	dzīvokļa	ūdens	skaitītāja,	bet	
starpību,	 kas	 rodas	 starp	 kopējo	
un	katra	dzīvokļa	skaitītāju,	izda-
la	uz	visiem	nama	iedzīvotājiem.	
Ieviešot	šādu	ūdens	uzskaites	sis-
tēmu,	samazināti	ūdens	zudumi.	

Ilga Tiesnese

Jaunumi SIA Salacgrīvas ūdens

	 29.	 jūlijā	 Svētciemā	 vietējā	 attīstības	
biedrība	 organizēja	 savas	 apdzīvotās	 vie-
tas	 svētkus.	 Aktīvākie	 svētciemieši	 rīta	
pusē	 piedalījās	 velofoto	 sacensībās,	 lai	
noskaidrotu,	kura	no	komandām	ir	ātrākā,	
vērīgākā	un	precīzākā.	Uz	starta	stājās	de-
viņas	 komandas	 ar	 ļoti	 interesantiem	 no-
saukumiem:	Young money,	Bremzes,	Siena 
ķīpas,	Marinētie gurķīši,	Mammīt mīļo,	Ze-
menītes,	Somijas tiesneši,	Z.s. Robežnieki 
un	Pienenes.	Tām	divu	stundu	laikā	13	km	
garajā	 trasē	 bija	 jāatrod	 attēlos	 norādītie	 
32	 punkti	 un	 pie	 tiem	 jānofotografējas,	
turklāt	trijos	kontrolpunktos	jāveic	dažādi	

uzdevumi.	 Sacensībā	 3.	 vietā	 ierindojās	
komanda	Young money	–	Santa	Krama	un	
Ēriks	 Zvaigzne,	 2.	 bija	 Bremzes	 –	 Jānis	
Krams	un	Vasīlijs	Marcinkovskis,	1.	vietu	
ieņēma	Somijas tiesneši	 -	Liene,	Nele	un	
Kristaps	 Somi-Tiesneši.	 Dienas	 sportiskā	
daļa	ar	šīm	sacensībām	nebeidzās.	Turpat	
Svētciema	muižas	parkā	notika	draudzības	
stafete,	krustvārdu	mīklu	minēšana,	sacen-
sības	Mazais ašākais ritenis	 un	 Stiprākā 
roka	 (to	 noteica	 pēc	 tā,	 cik	 ilgi	 izstieptā	
rokā	 varēja	 noturēt	 pudeli),	 individuālā	
stafete	ar	punktu	krāšanu,	balonu	spridzi-
nāšana,	 kartona	 kastu	 locīšana	 uz	 laiku	

un	 alus	 dzeršanas	 sacensības.	Draudzības	
stafetē	 uzvarēja	 Komanda	 –	 Uģis	 Tom-
sons,	Kaspars	Zvejnieks	un	Egils	Viesturs	
Balodis,	 Stiprākā roka	 izrādījās	 Uģim	
Kalniņam	un	Sanitai	Grāvītei,	 ašākā	 rite-
ņa	pavēlniece	šajā	dienā	bija	Paula	Eizen-
berga.	 Individuālajā	 stafetē	uzvarēja	Uģis	
Kalniņš,	ātrākais	alus	dzeršanas	sacensībās	
bija	Valērijs	Grigorjevs.	
	 Pēc	 tik	 aktīvas	 rosības	 svētciemieši,	
ērti	 iekārtojušies	 uz	 siena	 ķīpām,	 labprāt	
klausījās	 Agitas	 Zvejnieces	 vadīto	 bērnu	
ansambļu	koncertu,	skatījās	30.	gadu	beigu	
filmu	par	Svētciema	zirgaudzētavu	un	ve-

cās	bildes,	ko	bija	sarūpējis	Pēteris	Prieku-
lis.	Pēc	koncerta	svētciemieši	ballējās	kopā	
ar	grupu	Allegro	 –	A.	Zvejnieci	un	Reini	
Maurīti.	
	 Paldies	 Svētciema	 attīstības	 biedrībai	
par	jaukajiem	svētkiem,	jo	īpaša	pateicība	
Sandijai	Kauliņai,	Sintijai	Leitānei,	Kaspa-
ram	Zvejniekam,	Mārtiņam	Kalniņam,	An-
dai	un	Jānim	Zvejniekiem,	Laurai	Krisano-
vai,	Baibai	Ķēberei	un	Baibai	Martinsonei.	
Paldies	svētku	atbalstītājiem	–	Salacgrīvas	
novada	 domei,	 viesu	 namam	 Rakari	 un	
zemnieku	saimniecībai	Robežnieki!

Ilga Tiesnese

Svētciema svētki

Sacensību dalībnieki pirms starta ļoti nopietni iepazīstas ar karti

Sapīt striķu bizi nebija viegli, bet jaunieši ar šo uzdevumu tika galā!
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	 29.	 jūlijā	Svētās	Marijas	Goreti	Salac-
grīvas	katoļu	baznīca	ar	 svētku	misi	atzī-
mēja	un	svinēja	savu	20.	dzimšanas	dienu.	
Svētku	 reizē	 ar	 salacgrīviešiem	kopā	bija	
priesteri	Rihards	Rasnacis,	Ilmārs	Kravalis	
un	 tēvs	 Tomašs,	 kurš	 šobrīd	 vada	 Salac-
grīvas	 Romas	 katoļu	 draudzi,	 ticīgie	 no	
Alūksnes,	Limbažiem,	Mazsalacas,	Salac-
grīvas	 un	 citām	 draudzēm.	Tēvs	Tomašs,	
uzrunājot	klātesošos,	sacīja:	– Šodien mēs 
esam kopā, lai svinētu un priecātos, jo 
mūsu dievnams atzīmē savu 20 gadu jubi-
leju. Pateicamies visiem, kuri ziedoja un 
palīdzēja uzcelt šo baznīcu. 20 gadu kat-
ru svētdienu šeit ir svinēta Svētā mise, te 
Kristus dod mums savu miesu un asinis, te 
mēs apliecinām ticību Dievam tēvam, Die-
vam dēlam un Svētajam garam.
	 Jubilejas	 reizē	 apsveikuma	 vārdus	 tei-
ca	 draudzē	 iepriekš	 kalpojošie	 priesteri	 
R.	Rasnacis	un	I.	Kravalis,	kā	arī	viesi	no	
tuvākām	un	tālākām	draudzēm.	Ar	brīniš-
ķīgu	 dziesmu	 Sv.	Marijas	 Goreti	 draudzi	
sava	nama	jubilejā	sveica	Lielsalacas	evaņ-
ģēliski	 luteriskās	 baznīcas	 koris	Dvēseles 
dziesma.	– Mums ir patiess prieks kopā ar 
jums svinēt svētkus, –	apliecināja	draudzes	
pārstāve	Ina	Melnalksne.	
	 Apsveikuma	vārdus	un	 laba	vēlējumus	
Salacgrīvas	 Romas	 katoļu	 draudzei	 un	 
Sv.	Marijas	Goreti	 dievnamam	 sacīja	 Sa-
lacgrīvas	 Sv.	Arsēnija	 pareizticīgo	 baznī-
cas	pārstāvji	un	viesi	no	Alūksnes,	Limba-
žu	un	Mazsalacas	Romas	katoļu	draudzes.	
	 Salacgrīvas	 katoļu	 baznīcā	 dievkalpo-
jumi	 ir	 katru	 svētdienu	 un	 baznīcas	 svēt-
kos.	Baznīcā	notiek	laulības,	kristības,	ie-
svētības	un	bēru	ceremonijas,	 to	apmeklē	
svētceļotāji,	 viesi	 un	 tūristi,	 Salacgrīvas	
vidusskolas	 skolēni	 iepazīstas	 ar	 baznīcu	
izzinošajā	 dienā	 Vai pazīsti Salacgrīvu.	

Dievnamā	 notikuši	
Salacgrīvas	Starptau-
tiskā	klasiskās	mūzi-
kas	 festivāla	 koncer-
ti.	 15.	 augustā,	 kad	
ir	Vissvētākās	 jauna-
vas	 Marijas	 debesīs	
uzņemšanas	 svētki,	
svētceļotāju	 grupas	
nakšņo	 Salacgrīvas	
katoļu	 baznīcā	 un	
piedalās	 dievkalpo-
jumos.
	 – 1997. gada  
27. jūlijs salacgrīvie-
šiem paliks atmiņā 
uz ilgiem laikiem, jo 
šajā dienā arhibīs-
kaps Jānis Pujats 
konsekrēja jauno katoļu dievnamu. Tas bija 
gandrīz 10 gadu pēc tam, kad Salacgrīvā  
1988. gadā bija sākusi darboties katoļu 
draudze priestera Pētera Andžāna vadībā, –  
pastāstīja	draudzes	 locekle	 Inta	Cirša.	Pa-
gājis	20	gadu,	mainījušies	priesteri	–	Vja-
česlavs	 Bogdanovs,	 R.	 Rasnacis,	Andžejs	
Keziks,	Agris	Klovāns,	I.	Kravalis	u.c.	–	un	
katrs	 atstājis	 kādas	 pēdas.	 – Neizdzēšami 
atmiņā paliks dievkalpojumi ar Jāni Jer-
maku pie ērģelēm. Paldies Elīnai ŠimeiPi-
lānei un Solvitai Kalniņai, kuras pēc viņa 
uzņēmās spēlēt dievkalpojumos, – viņa	tei-
ca.	 Pašreizējais	 draudzes	 priesteris	 ir	 tēvs	
Tomašs,	 kurš	kalpo	arī	Limbažu	un	Maz-
salacas	draudzē,	viņš	rosīgi	sācis	darboties	
baznīcas	sakārtošanā.	Pavasarī	notika	divas	
talkas,	kuru	laikā	gar	baznīcu	tika	iestādītas	
tūjas.	Sakārtots	sanitārais	mezgls	un	duša,	
tikko	 pašu	 spēkiem	 izremontēta	 sakriste-
ja.	Ar	draudzes	locekļu	Arņa	Dukaļska	un	
Gintas	Močānes	lielu	darbu	un	priestera	at-

Salacgrīvas 
Romas katoļu 

draudzes svētki

balstu	uzrakstīts	projekts	baznīcas	 remon-
tam.	Baznīcu	regulāri	uzpoš	un	sakārto	Vil-
helmīne	Eglīte	un	Valija	Vizuma,	dažādos	
darbos	atbalsta	arī	pārējie	draudzes	locekļi.	
Draudzes	vārdā	I.	Cirša	sacīja	visiem	pal-
dies	par	kopā	būšanu	svētku	reizē:	– Mūsu 
svēto misi celebrē trīs priesteri. Tādu brīdi 
baznīca sen nav pieredzējusi. Varētu likties, 
ka 20 gadi lielajai vēsturei nav nekas, arī 
cilvēka mūžam tas nav daudz, bet tas ir 
laiks, kurā dzīvojam, esam bijuši kopā ma-
zajā kapelā un kopā esam arī tagad.
	 Pēc	svētās	liturģijas	un	draudzes	mīļākās	
dziesmas	Strūga	svētki	Sv.	Marijas	Goreti	
baznīcā	turpinājās	ar	kopīgu	fotografēšanos	
un	svētku	pusdienām	kafejnīcā	Saiva.	Pal-
dies	viesiem,	kuri	šai	svētku	reizē	bija	kopā	
ar	Salacgrīvas	Romas	katoļu	draudzi!
	 Dievnams,	 kura	 arhitekts	 ir	 tagadējais	
Salacgrīvas	 novada	 domes	 priekšsēdētājs	
Dagnis	Straubergs,	celts	1997.	gadā.	Liela	
loma	un	pretimnākšana	baznīcas	celtniecī-

bā	 bija	 Salacgrīvas	 pilsētas	 domei:	 diev-
namu	sāka	celt	domes	priekšsēdētāja	Jāņa	
Ramata	 laikā,	bet	pabeigt	palīdzēja	pilsē-
tas	mērs	Uldis	Pūsilds,	celtniecības	darbus	
veica	būvfirma	Kubs.	
	 Altāra	 krustu	 ar	 Kristus	 tēla	 atveidu	
darinājis	tēlnieks	Jānis	Bārda.	Sienas	mo-
zaīkas	 Marija Goreti un	 Vaclava tilts	 ir	
Mākslas	 Akadēmijas	 maģistres	 Mairitas	
Folkmanes	 darbs.	 Katoļu	 draudze	 Salac-
grīvā	 nes	 Svētās	Marijas	 Goreti	 (1890—
1902)	 vārdu.	 Marija	 nāca	 no	 nabadzīgas	
un	 dievbijīgas	 itāliešu	 ģimenes.	 Skaisto	
un	 tikumīgo	 meiteni	 iekāroja	 saimnieku	
dēls	Aleksandrs.	Kad	Marija	viņu	atraidīja,	
Aleksandrs	 uzbruka	meitenei	 ar	 dunci	 un	
viņu	 nāvīgi	 ievainoja.	Marija	 mira	 nāka-
majā	 dienā,	 piedevusi	 savam	 slepkavam	
Jēzus	 mīlestības	 dēļ.	 1947.	 gadā	 pāvests	
Pijs	XII	pasludināja	viņu	par	svēto.	

Ilga Tiesnese

Romas katoļu baznīcas Salacgrīvas draudzi un viesus svētku misē uzrunā priesteris Rihards Rasnacis

Kopbilde vēsturei

	 25.	jūlija	pēcpusdienā	Liepupes	biblio-
tēkā	viesojās	rokdarbu	izstādes	Mani sap-
ņu zirgi	 autore	Astra	 Tomsone.	 Tikšanos	
uzsākām	ar	autores	dzejoļa	rindām	Manas 
mīlas nenopļautā pļavā Mani sapņu zirgi 
zāli plūc… Kā lai nokļūst ilgu zemē savā, 
Kur tik saldi medus bites dūc?	Šīs	 rindas	
uzrakstītas	 2001.	 gadā.	 Kas	 tad	 bija	 vis-
pirms	–	dzeja	vai	izšūtie	zirgi	krustdūriena	
tehnikā?	
	 Autore	pastāstīja,	ka	izšūtie	zirgi	tapuši	
20	gadu	garumā,	bet	dzeja	–	atpūtas	brīžos	
no	rokdarbiem.	Sarunas	gaitā	Astra	īsumā	
pastāstīja	 savu	 biogrāfiju	 –	 viņas	 dzim-
tā	 puse	 ir	 Salacgrīva,	 bērnība	 un	 jaunība	
pagājusi	Sibīrijā,	no	kurienes	atgriezusies	

Latvijā	1962.	gadā.	Strādājusi	dažādās	lop-
kopības	 nozarēs	 –	 par	 slaucēju,	 zirgkopi,	
cūkkopēju,	 zvērkopi	 un	 zivkopi	 lašu	 au-
dzētavā	Salaca.	Vēlāk	bijusi	sporta	meto-
diķe	Ainažos,	bet	no	1974.	gada	strādājusi	
Limbažu	Iekšlietu	daļā	–	gan	autoinspek-
cijā,	 gan	kriminālpolicijā.	Ģimenē	 ir	 dēls	
Vilnis	un	meita	Liāna.	Sevi	viņa	 raksturo	
kā	 omulīgu	 zivi,	 kura	 ir	 laimīga,	 jo	 die-
nasgaismu	 ieraudzījuši	 divi	 viņas	 dzejoļu	
krājumi.	Viņai	patīk	organizēt,	 fotografēt,	
makšķerēt,	 gatavot,	 stāstīt	 anekdotes,	mi-
nēt	krustvārdu	mīklas	un,	protams,	dzīvot.	
	 Uzdodot	jautājumus	un	klausoties	inte-
resanto	Astras	stāstījumu,	nemanot	pagāja	
pāris	 stundu.	 Tikšanās	 noslēgumā	 autore	

Tikšanās ar Astru (no labās) – patiesa, atklāta un sirsnīga

Tikšanās ar izstādes autori 
Astru Tomsoni

nolasīja	 dažus	dzejoļus	no	krājuma	Baltā 
ābele	un	uzdāvināja	šo	grāmatiņu	ar	auto-
grāfu	 bibliotēkai.	 Katrs	 pasākuma	 dalīb-
nieks	 saņēma	 fotodarbu	 ar	 saulrietu.	Visi	

sakām	sirsnīgu	paldies	Astrai	par	jauki	pa-
vadīto	pēcpusdienu!

Sarmīte Zvīne,
Liepupes bibliotēkas vadītāja 
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	 Otrā	jūlija	sestdiena	Salacgrīvā	ir	īpaša,	
jo	tiek	svinēti	Jūras	svētki.	Man	šis	rīts	sā-
kās	ar	bērnības	dienu	atmiņām,	kad	Svēt-
ciemā	 gaisā	 virmoja	 tikko	 kūpinātu	 zivju	
smarža	un	bija	skaidrs	–	svētki	būs.	Salacg-
rīva	svētku	viesus	sagaidīja	saposusies	–	ar	
krāsainiem	karodziņiem	pilsētā	un	uz	tilta.	
Jau	no	agra	rīta	bija	rosība	Jahtu	laukumā,	
kur	savas	tirgošanas	vietas	iekārtoja	amat-
nieki,	zivju	tirgotāji	un	ēdinātāji	no	tuvākas	
un	tālākas	apkārtnes.	Tirgotāju	netrūka	arī	
pilsētas	tirgus	laukumā.
	 Pirms	pulksten	9	tirgū	apmeklētāju	maz,	
bet	jau	10	Jahtu	laukumā	rosība	bija	varena.	
Andelēšanās	 un	 mielošanās	 nerimās	 līdz	
pat	vēlai	pēcpusdienai.	
	 Agrīnākie	 svētku	 apmeklētāji	 jau	 no	
desmitiem	 rītā	 varēja	 piedalīties,	 sacen-
sībās	metot	 ūdenī	 glābšanas	 riņķi,	 un	 bez	
maksas	izbraukt	jūrā	ar	zvejas	kuģi	vai	par	
maksu	izvizināties	ar	laivu.
	 Tieši	pusdienlaikā	svētku	dalībniekus	un	
viesus	uzrunāja	Salacgrīvas	novada	domes	
priekšsēdētājs	Dagnis	Straubergs,	vēlot	vi-
siem	jauki	un	interesanti	pavadīt	šo	dienu.	
Saulītē,	 uz	 soliem	 iekārtojušies,	 skatītāji	
baudīja	 svētku	 koncertu,	 kurā	 piedalījās	
Tautas	deju	ansamblis	Teiksma,	Normunds	
Jakušonoks	un	Daiga	Petkeviča	un	Sigul-
das	bigbends.	
	 Lielie	 un	 mazie	 darbotiesgribētāji	 no-
darbi	sev	varēja	atrast	daudzajās	radošajās	
darbnīcās	 –	 izkrāsot	 savu	 zivi,	 izgatavot	
virpināmos,	gatavot	rotas,	sietspiedē	apdru-
kāt	maisiņu	vai	T	kreklu	un	zīmēt	ar	smil-
tīm.	Kamēr	lielie	atvilka	elpu	atpūtas	zonā,	
mazākie	spēlējās	smilšu	kastē	vai	līksmojās	
piepūšamajās	 atrakcijās.	Arī	 šogad	 varēja	
baudīt	turpat	uz	ugunskura	vārīto	īpašo	lašu	
zupu.	
	 Sportiskākie	 svētku	 dalībnieki	 rāpās	
umurkumurā	 un	 pārbaudīja	 savus	 spēkus	
un	veiklību	sievu,	alus	kausu	un	kannu	tu-
rēšanā,	šautriņu	un	bumbiņu	mešanā	mērķī,	
svara	bumbu	cilāšanā	un	mašīnas	vilkšanā.	

Jūras svētki Salacgrīvā

Šogad	īpaši	tika	godināts	stiprākais	Neptū-
na	palīgs	un	palīdze	–	Kaspars	Meļķis	un	
Laura	Skrūskopa.
	 Sportiski	Jūras	svētkus	svinēja	Zvejnie-
ku	parkā,	kur	notika	sacensības	basketbolā,	
volejbolā,	 sviedlīnes	 un	 zvejnieku	 zābaka	
mešanā.
	 Kad	 pierima	 aktivitātes	 Jahtu	 laukumā	
un	 stadionā,	 Zvejnieku	 parka	 estrādē	 viss	
bija	 gatavs,	 lai	 varētu	 sākties	 svētku	kon-
certs	TU UN ES – Harijam Zariņam – 60! 
un	balle	kopā	ar	grupām	Lauku muzikanti,	
Krauja’s BAND	un	DJ Matthew Nagle.	
	 Arī	šogad	uz	koncertu	un	balli	iegādātās	
biļetes	piedalījās	loterijā	un	laimīgie	biļešu	
īpašnieki	balvās	saņēma	piepūšamo	gumi-
jas	 laivu	 no	Latvijas	Reģionu	 apvienības,	
divriteni	no	SIA	Baltic Forest	un,	atbildot	

uz	konkursa	jautājumiem,	divas	ieejas	biļe-
tes	uz	festivālu	Positivus.	
	 Salacgrīvas	 kultūras	 nama	 vadītāja	
Pārsla	 Dzērve	 kā	 pasākuma	 organizatore	
sacīja	lielu	paldies	visiem	svētku	rīkošanā	
iesaistītajiem:	 – Šādi svētki top kopdar-
bā. Ja katrs apzinīgi dara savu darbu, ir 
skaidrs – būs kārtība. Vislabākās atsauks-
mes saņēmām par radošajām darbnīcām. 
Paldies jaunatnes iniciatīvu centram 
«Bāka», novada Tūrisma informācijas 
centram, koprades telpai «Ņirbulis» un 
Mārim Popovam un Ingunai Levšai, Mārai 
Oltei, SIA «Banķis» un Kārlim Kleinam, 
Ārim Ladusānam un viņa komandai un 
biedrībai «Mežābele».
	 Salacgrīvas	 novada	 Tūrisma	 informā-
cijas	 centrs	 šogad	 pirmo	 gadu	 piedalījās	

svētkos	ar	savām	radošajām	darbnīcām,	un	
tā	direktore	Kristīne	Paegle	bija	gandarīta:	
– Svētkos jutāmies ļoti labi. Bijām vairāk 
orientējušies uz viesiem tepat no Latvijas, 
bet netrūka apmeklētāju no Igaunijas un 
pat Francijas. Darbojoties guvām pozitī-
vas emocijas un arī nākamajā gadā labprāt 
piedalīsimies Jūras svētkos.
	 Arī	Bākas	 vadītāja	Liene	Eglīte	atzina,	
ka	 svētki	 izdevās.	 – Bērniem un jaunie-
šiem ļoti patīk darboties, viņi labprāt zīmē, 
krāso, griež un veido. Mums pat pietrūka 
sagatavju dažu darbiņu veikšanai, –	 viņa	
secināja.
	 Paldies	par	šī	gada	jaukajiem	Jūras	svēt-
kiem	un	tiksimies	atkal	tepat	Salacgrīvā!

Ilga Tiesnese

Jūras svētku laikā atrast nodarbi sev varēja ikviens

Arī šogad liels PALDIES Kārlim Kleinam un SIA Baņķis par vizināšanu jūrā ar kuģiem

Auto vilkšanas sacensībās šogad vieglāks auto un lielāka dāmu konkurence

Zivju zupa arvien pulcē garu ēdāju rindu un ir bezgala garšīga!

Ingūna Levša palīdz nostiprināt sietspiedes zīmējumu uz nupat novilktā T krekla. Kad 
apžūs, varēs vilkt mugurā!
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	 30.	 jūlijā	 Salacgrīvā	 notika	 tradicionā-
lie	 novada	 senioru	 svētki,	 kad	 vienuviet	
pulcējas	seniori	no	visa	novada,	lai	kopīgi	
sportotu,	klausītos	koncertu	un	labi	atpūs-
tos.	Laiks	jūlija	pēdējā	svētdienā	bija	brī-
nišķīgs,	un	jau	divos	dienā	Jahtu	laukumā	
ar	apsveikuma	uzrunām	sākās	svētki.	
	 Šoreiz	 novada	 seniorus	 un	 viesus	 no	
Rīgas	uzrunāja	Salacgrīvas	novada	domes	
priekšsēdētāja	vietniece	izglītības,	kultūras	
un	 sporta	 jomā	 Evija	 Keisele:	 – Sirsnīgi 
sveicu jūs svētkos! Mīļie seniori, laime 
ir sirdi pret sirdi dot, sev laimi un prieku 
citu priekā iemantot, sajust, ka kādam esi 
vajadzīgs kā debess, saule un zeme, kā ra-
sas piliens sīks… Aicinu jūs arī turpmāk 
būt tikpat radošiem, aktīviem un enerģijas 
pārpilniem, lai brīnišķīgs satikšanās prieks 
un kopā pavadītais laiks! Klātesošos	svei-
ca	 arī	 Salacgrīvas	 kultūras	 nama	 pasāku-
mu	organizatore	Inese	Jerāne:	– Šie ir tie 
svētki, kuros vienmēr dzirkstī prieks, mirdz 
smaidi, skan smiekli, ir patīkamas atkal-
redzēšanās un, protams, sportiskās aktivi-
tātes. Lai jauki svētki jums!	Tāpat	savējos	
un	 viesus	 uzrunāja	 Salacgrīvas	 novada	
pensionāru	biedrības	vadītāja	Aija	Kirhen-
šteine:	– Šajā jaukajā vasara pēcpusdienā 
mēs visi atkal esam sabraukuši kopā šeit, 
Salacgrīvā, lai sapazītos, pārrunātu biju-
šo, runātu par to, kas būs, un lai vienkārši 
atpūstos. Sakām lielu paldies Salacgrīvas 
novada domei un priekšsēdētājam Dagnim 
Straubergam par to, ka mēs šodien bez rū-
pēm un uztraukumiem varam svinēt savus 
svētkus. Vēlu nezaudēt saules gaišumu, lai 
zemes stiprums mums dod spēku un izturī-
bu un lai jūras spīts palīdz mums tikt pāri 
ikdienas rūpēm un grūtībām! Savukārt	pal-
dies	Aijai	un	novada	pensionāru	biedrības	
valdei	 sacīja	Ainažu	pensionāru	biedrības	
vadītāja	Aija	 Šmite	 un	 invalīdu	 biedrības	

Salacgrīvas novada senioru svētki

Salaca 2015	pārstāve	Faina	Mennika.	
	 Pēc	 apsveikuma	 runām	 klāt	 bija	 laiks	
sportiskajām	 aktivitātēm.	 Tās	 novada	 se-
nioru	svētkos	jau	tradicionāli	rīko	biedrība	
Sprints A	no	Ainažiem.	Vispirms	biedrības	
pārstāve	Guna	Pavlovska	aicināja	koman-
das	reģistrēties	un	izstāstīja,	kas	būs	jādara	
katrā	no	astoņām	stacijām.	Komandas	va-
rēja	 izvēlēties,	 kuru	 uzdevumu	 veikt	 pir-
mo,	bet	 visām	ar	 aizsietām	acīm,	 klausot	
komandām,	 bija	 jāiziet	 labirints,	 tālumā	
jāmet	siena	maiss,	jāuzceļ	un	jānovāc	telts,	
ar	 cimdiem	 rokās	 jānomizo	 un	 jāsagriež	
dārzeņi	 zupai,	 jāizbrauc	 trase	 ar	 dīvainu	
velosipēdu,	 jātrāpa	 krāsnī	 koka	 klucīši,	
pārvietojoties	tikai	pa	īpašām	linoleja	plāk-
snēm,	jāizbrien	iedomāts	purvs	un	jāsavāc	
lietas	 un	 no	 avīzēm	 jāizplēš	 un	 uz	 veļas	

auklas	jāizkar	dažādi	apģērba	gabali.
	 Sacensības	 bija	 spraigas,	 un	 katra	 no	
komandām	vēlējās	uzvarēt.	Šī	gada	sacen-
sībās	veicināšanas	balvas	saņēma	koman-
das	Paliec pie manis, laime	–	koris	Sala-
ca,	Vasara	no	Korģenes,	Baltija	no	Rīgas,	
Liep upe	un	Sarkanie krustiņi	no	Salacgrī-
vas.	3.	vieta	komandai	Strīpainie no Kuivi-
žiem,	2.	–	senioru	kopai	Saiva,	bet	1.	vietā	
komanda	Robeža	no	Ainažiem.	
	 Kopā	 ar	Salacgrīvas	 novada	 senioriem	
svētkus	svinēja	ciemiņi	no	Rīgas	Latgales	
priekšpilsētas	pensionāru	apvienības.	Taiga	
Rācene	pastāstīja,	ka	senioru	svētkus	mūsu	
novadā	viņi	svin	jau	ceturto	reizi:	– Esam 
bijuši Ainažos, Liepupē un nu jau otro reizi 
Salacgrīvā. Mēs te labi jūtamies – sporto-
jam, atpūšamies un izklaidējamies. Mūsu 

braucienu finansē Rīgas domes sociālais 
departaments un mēs paši. Ceram tikties 
arī nākamajā gadā!
	 Pēc	 sportošanas	 seniori	 cienājās	 ar	
saimnieču	Aijas	Ozoliņas	un	Rutas	Birken-
bergas	 spēcinošo	 zupu,	 vakarā	 klausījās	
Dailes	teātra	aktieru	ansambli	Ilga	–	aktie-
rus	Aldi	Siliņu,	Lauri	Subatnieku	un	Gun-
daru	Silakaktiņu	un	ballē	 atpūtās	kopā	ar	
Liepupes	ansambli	Vēja muzikanti.
	 Paldies	 svētku	 organizētājiem,	 jo	 īpaši	
biedrībai	 Sprints A – Gunai	 Pavlovskai,	
Madarai	Kānītei,	Gundegai	Kānītei,	Rūtai	
Kānītei,	 Artim	 Kānītim,	 Uģim	 Spricim,	
Edgaram	 Pavlovskim,	 Evelīnai	 Skujai,	
Jānis	 Spricim,	 Gunai	 Tomsonei,	 Rodrigo	
Kānītim	un	Samantai	Kristai	Kānītei.	
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Ar cimdiem rokās sagatavot dārzeņus sautējumam cenšas komandas Robeža dalībnieki Senioru sporta spēļu uzvarētāji – komanda Robeža

	 No	 2016.	 gada	 1.	 oktobra	 Salacgrīvā	
ir	 atvērts	 Valsts	 un	 pašvaldību	 vienotais	
klientu	 apkalpošanas	 centrs	 (VPVKAC),	
vienkāršāk	 sakot	 –	 klientu	 apkalpošanas	
centrs. Ikviens	 iedzīvotājs,	 to	 apmeklējot,	
var	 saņemt	 valsts	 iestāžu	 piedāvātos	 sev	
nepieciešamos	 pakalpojumus.	 Salacgrīvas	
novada	 VPVKAC	 var	 pieteikt	 noteiktus	
Valsts	 sociālās	 apdrošināšanas	 aģentūras	
(VSAA)	 un	 Valsts	 ieņēmumu	 dienesta	
(VID)	 pakalpojumus.	 Tāpat	 iedzīvotāji	
var	 saņemt	 informāciju	 par	 Nodarbinātī-
bas	 valsts	 aģentūras,	 Uzņēmumu	 reģistra,	
Pilsonības	 un	 migrācijas	 lietu	 pārvaldes,	
Valsts	darba	inspekcijas,	Valsts	zemes	die-
nesta,	Lauksaimniecības	datu	centra	Lauku	
atbalsta	 dienesta	 e-pakalpojumiem,	 palī-
dzību	 to	 lietošanā	 un	 novada	 pašvaldības	
sniegtos	pakalpojumus.	
	 Klientu	 apkalpošanas	 centra	 speciāliste	
Ārija	 Mikša	 strādā	 centrā	 jau	 no	 pirmās	
dienas.	Viņa	secina,	ka	centra	izveide	sevi	
ir	 apliecinājusi,	 tas	 ir	 vajadzīgs.	– Cilvēki 
ir apmierināti, ka visu var izdarīt tepat uz 
vietas un nav jābrauc uz Limbažiem vai 
Valmieru. Lielākā daļa mūsu sniegto pa-

kalpojumu attiecas uz Valsts sociālās ap-
drošināšanas aģentūru. Tie ir darbnespējas 
pabalsti, dzimšanas un miršanas pabalsti. 
Darba apjoms pusotra gada laikā ir pieau-
dzis, īpaši to izjutām martā, kad Salacgrīvā 
slēdza Valsts ieņēmuma dienesta iecirkni. 
Tad strādājām kā šī dienesta konsultanti. 
Apmeklētāju bija tik daudz, ka organizē-
jām VID darbinieku konsultācijas novada 
domē, –	stāsta	Ārija.
	 Vides	 aizsardzības	 un	 reģionālās	 attīs-
tības	ministrija	 ir	 veikusi	 katra	VPVKAC	
individualizēto	 darbības	 atskaiti.	 Mi-
nistrijas	 līdz	 2017.	 gada	 aprīlim	 veiktās	
analīzes	 dati	 liecina,	 ka	 Salacgrīvas	 no-
vada	 VPVKAC	 ieņem	 augsto	 9.	 vietu	 ar	 
97,1	sniegtajiem	pakalpojumiem	vidēji	mē-
nesī	jeb	2,3%	no	visos	VPVKAC	sniegta-
jiem	pakalpojumiem	vidēji	mēnesī.	Atskai-
te	parāda,	ka	Salacgrīvas	novada	VPVKAC	
sniegti	1748	pakalpojumi	un	konsultācijas,	
kas	uz	8219	 iedzīvotāju	skaitu	un	18	dar-
bības	mēnešiem	nozīmē,	ka	vidēji	mēnesī	
sniegti	 11,8	 pakalpojumi	 uz	 1000	 iedzī-
votājiem.	 70%	 no	 visiem	 pakalpojumiem	
bijuši	VSAA	 pieteikumi	 un	 konsultācijas,	

21%	VID	pakalpojumi,	bet	7%	–	citu	ies-
tāžu	konsultācijas.	No	valsts	un	pašvaldību	
pakalpojumiem	 97%	 bijuši	 valsts	 iestāžu	
pakalpojumi,	bet	3%	–	pašvaldību.	
	 Salacgrīvas	 novada	 klientu	 apkalpoša-
nas	centra	stiprā	puse	ir	VSAA	pakalpoju-
mu	sniegšana	–	79%	–,	no	tiem	74%	bijuši	
slimības	 pabalstu	 pieteikumi	darbnespējas	
situācijā.	
	 Salacgrīvas	 novada	 VPVKAC	 sniegto	
pakalpojumu	(pieteikumu	un	konsultāciju)	
skaita	izmaiņas	uzrāda	nepārtrauktu	pieau-
gumu,	it	sevišķi	2017.	gada	martā.	Sniegto	
pakalpojumu	 skaits	 un	pakalpojumu	veidi	
liecina	par	veiksmīgu	virzību	gan	pakalpo-
jumu	pieteikumu,	gan	e-pakalpojumu	kon-
sultāciju	izmantošanā.	
	 Salacgrīvas	 novada	 klientu	 apkalpoša-
nas	 centrs	 pakalpojumu	 indeksā	 atrodas	
vidēja	snieguma	grupā	virs	kopējiem	rādī-
tājiem	(11,8).	
	 Runājot	 par	 interesantākajiem	 gadīju-
miem,	 Ārija	 stāsta:	 – Apmeklētāji klientu 
apkalpošanas centrā vēlas pārslēgt līgu-
mus ar «Latvenergo» un «Lattelecom», ne-
maz nezinot, ka to te nevar izdarīt. Nu, ko 

es daru – zvanu uz konkrēto iestādi, skaid-
roju, ko un kā darīt, un kopīgi pārslēdzam 
līgumu. Cilvēki nezina, kurp viņiem jāiet un 
kas jādara... Uzskatu, ka ir jāpalīdz. Vidēji 
dienā ir seši vai septiņi apmeklētāji klā-
tienē, tikpat daudziem palīdzu telefoniski. 
80% apmeklētāju ir mūsu novada cilvēki.
	 No	 pašvaldības	 pakalpojumiem	 vispie-
prasītākie	 ir	 tirdzniecības	 un	 publisko	 pa-
sākumu	rīkošanas	un	koku	ciršanas	atļaujas	
un	 atteikšanās	 no	 pirmpirkuma	 tiesībām.	
Par	 šiem	pakalpojumiem	pašvaldība	 ieka-
sē	 maksu.	 Par	 valsts	 iestāžu	 sniegtajiem	
pakalpojumiem	 VPVKAC	 apmeklētājiem	
nav	jāmaksā.	60%	no	VPVKAC	uzturēša-
nas	izmaksām	sedz	valsts,	40%	pašvaldība.	
	 Salacgrīvas	 novada	 VPVKAC	 speci-
āliste	 Ā.	 Mikša	 iesaka	 cilvēkiem	 vairāk	
izmantot	 interneta	vidi	–	daudz	 jautājumu	
var	 atrisināt	 un	 pakalpojumus	 saņemt,	 iz-
mantojot	portālu	www.latvija.lv.	VID	klien-
tiem	jāmācās	strādāt	EDS	–	elektroniskajā	
deklarēšanās	sistēmā.	Viņa	ir	gatava	sniegt	
konsultāciju	un	palīdzēt.
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 Augusta	 pirmajā	 nedēļā	 Salacgrīvā	
notika	jau	astotais	klasiskās	mūzikas	fes-
tivāls.	 Paralēli	 koncertiem	 noritēja	 arī	
kamerorķestra	 Maskavas virtuozi	 izcilā	
vijolnieka	un	Salacgrīvas	Klasiskās	mūzi-
kas	 festivāla	 iniciatora	Alekseja	 Lundina	
vijoļspēles	meistarklases	Latvijas	mūzikas	
skolu	 audzēkņiem,	 kurās	 profesionālās	
gudrības	 apguva	 11	 audzēkņu.	 A.	 Lun-
dins	 atzina,	 ka	 meistarklases	 izdevušās	
īsteni	ģimeniskas,	bērni	rūpējušies	cits	par	
citu,	apmeklējuši	viens	otra	stundas,	palī-
dzējuši.	Meistarklašu	audzēkņu	nometnes	
vadītāja	Liene	Some-Tiesnese	apliecināja,	
ka	bērni	 brīvo	 laiku	draudzīgi	 pavadījuši	
kopā,	spēlējuši	spēles,	strādājuši	radošajās	
darbnīcās,	gājuši	peldēties	uz	jūru,	apmek-
lējuši	Dabas	izglītības	centru	Ziemeļvidze-
me un	koprades	telpā	Ņirbulis	pie	Ingūnas	
Levšas	un	Māra	Popova	gatavojuši	zīmo-
dziņus.	Visi	tā	sadraudzējušies,	ka	nomet-
nes	beigās	grūti	bijis	šķirties.
	 Festivāla	laikā	notika	pieci	koncerti.	Tā	
atklāšanā	 uzstājās	Rīgas	 saksofonu	 kvar-
tets,	ar	ko	kopā	spēlēja	 iepriekšējo	meis-
tarklašu	 audzēknis	 akordeonists	 Savva	
Zihs.	 Kvarteta	 dibinātājs,	 Jāzepa	 Vītola	
Latvijas	Mūzikas	akadēmijas	rektors	pro-
fesors	Artis	 Sīmanis	 ļoti	 priecājās	 muzi-
cēt	Salacgrīvā	un	izteica	gandarījumu	par	
šāda	 Klasiskās	 mūzikas	 festivāla	 vairāk-
kārtēju	norisi	piejūrā.
	 Emocijām	 bagāts	 bija	 koncerts	 Liel-
salacas	 evaņģēliski	 luteriskajā	baznīcā	 ar	
kontrtenora	 Sergeja	 Jēgera,	 ērģelnieces	
Ilzes	Reines	 un	 čellista	Aināra	 Paukšēna	
piedalīšanos.	S.	Jēgers	pēc	šīs	uzstāšanās	
teica:	– Esmu laimīgs atkal atgriezties un 
dziedāt Salacgrīvā, baznīcā ar īpašu auru 
un skanējumu.	
	 Salacgrīvas	 kultūras	 namā	 Šūberta	
daiļradei	veltītais	koncerts	vienaldzīgu	ne-
atstāja	 nevienu	 –	mūziķu	 izjusti	 izpildītā	
mūzika	pārņēma	ikvienu	klausītāju.	Prieks	
bija	baudīt	pianistes	Tatjanas	Fedosejevas	
un	 orķestra	 Maskavas virtuozi	 mūziķu	 
A.	Lundina,	Grigorija	Kovaļevska,	Kirila	

Klasiskās mūzikas burvība Salacgrīvā

certs	 Kuivižu	 jahtostā.	 Noslēguma	 kon-
certs	 bija	 veltīts	 festivāla	 ilggadējās	me-
cenātes	 Jeļenas	 Daņiļenko	 piemiņai.	 Jau	
trešo	 gadu	 lielais	 vējš	 neļāva	 mūziķiem	
kāpt	 uz	 peldošās	 skatuves,	 viņiem	 turpat	
blakus	ūdenim	bija	uzbūvēta	īpaša	skatu-
ve.	Šķiet,	klasiskās	mūzikas	mīlētājus	ne-
spēj	nobaidīt	nekas,	jo,	silti	saģērbušies	un	
pledos	ietinušies,	jau	stundu	pirms	koncer-
ta	viņi,	lēnām	malkojot	vīnu,	gaidīja	mū-
ziķu	 uzstāšanos.	 Gaidīšana	 bija	 tā	 vērta,	
jo	 brīnišķīga	 saulrieta	 un	 pamatīga	 vēja	
appūsti,	 klausītāji	 izbaudīja	 kontrtenora	 
S.	 Jēgera	 un	 soprāna	 Verenas	 Androni-
kofas	 uzstāšanos,	 klausījās	 A.	 Lundina,	 
T.	Fedosejevas,	Ivara	Bezprozvanova,	Vi-
tauta	Sondecka,	P.	Ņikiforova,	K.	Semjo-
noviha	un	A.	Ņepomņjaščija	muzicēšanu.	
Galā	 koncertā	 kopā	 ar	 pieredzējušajiem	
mūziķiem	 uzstājās	 arī	 talantīgā	 meistar-
klašu	 audzēkne	 Elza	 Siliņa.	 Koncerta	
koncertmeistares	–	 Ieva	Šmite	un	Lauma	
Prūse.
	 Izskanot	 pēdējiem	 Aleksandra	 Glazu-
nova	 stīgu	 kvinteta	 akordiem,	 Kuivižu	
debesīs	 uzziedēja	 festivāla	 svētku	 salūta	
ziedi.	Krāšņi,	skaisti	un	atmiņā	paliekoši!	
Un	festivāla	rīkotāji	apliecināja,	ka	arī	nā-
kamajā	gadā	būs	tikšanās	–	gan	koncerti,	
gan	 meistarklases!	 Jau	 tagad	 skaidrs,	 ka	
vijoļspēlē	tās	būs	noteikti,	un,	ja	izdosies	
piesaistīt	 vēl	 papildu	finansējumu,	 tās	 rī-
kos	arī	čella	spēlē.	Uz	tikšanos	nākamgad	
–	devītajā	Starptautiskajā	Salacgrīvas	kla-
siskās	mūzikas	festivālā,	kas	notiks	no	29.	
jūlija	līdz	5.	augustam!
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Semjonoviha,	Aleksandra	 Ņepomņjaščija	
un	 Pjotra	 Ņikiforova	muzicēšanu.	 Pirmo	
reizi	 koncertā	 kā	 solists	 uzstājās	 talantī-
gais	vijolnieks,	ilggadējs	meistarklašu	au-
dzēknis	Daniils	 Čiričs.	Turklāt,	 pieminot	
vietējo	kultūras	namu	kā	daudzu	(arī	festi-
vāla)	norišu	vietu,	jāatzīst,	ka	astoņu	gadu	
laikā	ir	izveidojusies	brīnišķīga	komanda,	

kas	 rūpējas	 par	 festivāla	 darbu.	 Roberts	
Ķūrēns	 ir	 tehniskais	 direktors,	 Pārsla	
Dzērve	 rūpējas	 par	 koncertiem,	 Katrīna	
Borozdina	gādā,	lai	meistarklases	noritētu	
kvalitatīvi.
	 Festivāla	 pēdējā	 dienā	 notika	 pat	 divi	
koncerti	–	dienā	bija	meistarklašu	audzēk-
ņu	uzstāšanās	un	vakarā	noslēguma	kon-

	 Salacgrīvietis	 Laimonis	 Martinsons	
savu	mūžu	veltījis	dažādiem	dzīves	aici-
nājumiem.	 Te	 pieminamas	 gan	 medības	
un	makšķerēšana,	gan	kinoloģija.	Pat	bijis	
siļķu	zvejā	Atlantijā,	bijis	Tautas	frontes	
līderis	un	savā	laikā	spēlējis	saksofonu	un	
bungas!	Mums,	salacgrīviešiem,	viņš	gan	
vairāk	 pazīstams	 ar	 savām	 fotogrāfijām.	
Arī	pats	Laimonis	nevar	savu	dzīvi	iedo-
māties	bez	fotoaparāta.	
	 Bija	laiks,	kad	viņš	kādreizējā	Ainažu	
zivju	konservu	rūpnīcā	nodibināja	pirmo	

fotopulciņu	Salacgrīvā.	Vēlāk	tas	pārtapa	
par	Salacgrīvas	fotoklubu,	ko	nodibināja	
kopā	ar	skolotāju	un	fotoentuziastu	Pēteri	
Dārziņu.	Lai	pilnveidotu	sevi	fotomākslā,	
L.	Martinsons	divus	gadus	mācījies	foto-
biedrību	vadītāju	kursos	slavenā	fotogrā-
fa	Gunāra	Birkmaņa	vadībā,	kurš	arī	pats	
apmācījis	Salacgrīvas	 fotokluba	biedrus.	
Ne	velti	fotoklubs	ieguvis	Tautas	foto	stu-
dijas	nosaukumu.
	 L.	Martinsons,	būdams	 īstens	pilsētas	
patriots,	 izveidojis	 14	 personālās	 fotoiz-

stādes.	Viena	no	 tām	–	Salacgrīvas bēr-
ni	 –,	 kas	 veltīta	 Starptautiskajai	 bērnu	
aizsardzības	dienai,	no	1.	 jūnija	bija	ap-
skatāma	 Salacgrīvas	 novada	 bibliotēkā.	
Apmeklētājus	 priecēja	 un	 pat	 pārsteidza	
atmiņu	mirkļi,	 ieraugot	gan	pašiem	sevi,	
gan	 draugus	 un	 radus,	 kādi	 esam	 bijuši	
pirms	gadiem.
	 Vaicāts	 par	 turpmākajām	 iecerēm,	 
L.	Martinsons	saka:	– Ja veselība atļaus, 
šobrīd padomā ir trīs piemiņas – atceres 
izstādes, kuru rīkošanai ceru iegūt pilsē-

tas iestāžu atbalstu. Kā lielāko un nozī-
mīgāko gribu minēt fotoizstādikonferen-
ci par Kārli Ulmani. Varu piedāvāt arī 
izstādi par suņiem un par tēmu «Ko citi 
nefotografē».
	 Salacgrīvas	 bibliotēkas	 kolektīvs	 vēl	
L.	Martinsonam	labu	jo	labu	veselību,	un	
esam	gatavi	priecēt	mūsu	apmeklētājus	ar	
vēl	kādu	no	viņa	fotoizstādēm!

Gunta Zeme,
Salacgrīvas novada bibliotēkas 

bibliotekāre

Dzīve kopā ar foto
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	 Šķiet,	 vārdu	 bibliokuģis	 jau	 otro	 gadu	
Latvijā	 pieņem	 un	 personificē	 ar	 Salac-
grīvu.	 Patīkami	 apzināties,	 ka	 ideja	 par	
atraktīvu	 un	 inovatīvu	 zinātnes	 centru	 ar	
piesaisti	jūrai	un	kuģniecības	arodiem	dzi-
musi	 tieši	Salacas	krastos,	 nākotnē	 redzot	
Salacgrīvas	 novada	 bibliotēku	 kā	 biblio-
kuģi	Krišjānis Valdemārs.	Lieliski,	ka	šeit	
dzimušajai	 idejai	 ir	 daudz	 draugu	 un	 at-
balstītāju,	 jo	 patlaban	 top	 sadarbības	 me-
morands,	kurā	bibliokuģa	ideja	tiek	virzīta	
dziļākā	 akadēmiskā	 gultnē,	 aptverot	 visu	
novadu	–	no	Minhauzena	muzeja	līdz	mūsu	
jūrniecības	mekai	Ainažiem.	Tas	pavērs	šo	
kultūras	iestāžu	plašākas	sadarbības	iespē-
jas	ar	Latvijas	draugiem	ārzemēs,	bagātinās	
kultūras	apmaiņas	procesus,	lai	novada	ļau-
dis	saņemtu	labāko,	ko	akadēmisko	aprindu	
pārstāvji	 spēj	piedāvāt.	Vienlaikus	 tas	būs	
kategorisks	Nē!	virspusējībai,	viendienībai	
un	 diletantismam,	 sagaidot	 Latvijas	 simt-
gadi.
	 Bibliokuģa	radošā	komanda	šovasar	tu-
vāk	iepazinusi	 jauniešus,	kuri	 turpmākajai	
izglītībai	 izvēlējušies	Liepājas	 Jūrniecības	
koledžu.	Tās	 direktors	Vladimirs	Dreima-
nis	 vienmēr	 bijis	 atvērts	 jaunām	un	 rado-
šām	 idejām,	 un,	 skolas	 141.	 pastāvēšanas	
gadā	ieejot,	īpaši	pievērsies	latviešu	jūrnie-
ku	tradīciju	un	paražu	apzināšanai,	formas	
tērpiem	un	jūrnieku	stājai.	Tas	nav	mazsva-
rīgi,	atminoties	iepriekšējo	gadsimtu	latvie-
šu	jūrnieku	veiksmes	stāstus.

	 Tradicionāla	bija	tikšanās	piedzīvojumu	
nometnē	 Jūrkalnes	 Vēverlejās,	 kur	 Rīgas	
Maskavas	 priekšpilsētas	 jaunieši	 aizrautī-
gās	 nodarbēs	 aizvadīja	 10	 dienu	pie	 jūras	
askētiskos	apstākļos,	meklējot	dzintaru	un	
klausoties	 pirātu	 stāstus.	Divi	 no	 bērniem	
jau	 veiksmīgi	 iestājušies	 Liepājas	 Jūrnie-
cības	koledžā,	un,	 šķiet,	 romantisma	gars,	
ko	uzbur	dižjūra,	ir	lielākais	viņu	šīsvasaras	
piedzīvojums.
	 Cita	noskaņa	valdīja	Latvijas	Bērnu	fon-
da	vasaras	nometnē	Liepenē	pie	Ventspils.	
Arī	 te	 jūras	 stāstos	 klausījās	 bērni,	 kuru	
sapnis	par	baltām	burām	pie	apvāršņa	ir	ti-
kai	nākotnes	cerība.	Patiess	bija	kāda	zēna	
jautājums:	– Pat ja es nekad nevarēšu uz-
kāpt burinieka mastā, vai kāds man tomēr 
kādreiz pastāstīs, kas ir tur – aiz apvāršņa?
	 Dullā	Daukas	sindroms	vajāja	arī	visus	
3x3 nometnes	 dalībniekus	Salacgrīvā,	 kur	
bibliokuģis	vadīja	ievirzi	Vējš burās.	Patei-
coties	 jaunsargu	 instruktora	Ojāra	Liedes-
kalniņa	aizrautībai,	tuvi	un	tāli	draugi	airē-
jās	ar	jollām	un	burāja	selgā.	Te	nu,	liekas,	
vislabāk	 izpaudās	 komandas	 gars,	 jo,	 kas	
vienam	par	smagu,	citam	gāja	no	rokas.
	 Vasara	turpinās,	un	Rīgas	ostas	svētkos	
bibliokuģis	 tradicionāli	 tiekas	 ar	 saviem	
draugiem	 Andrejostā,	 kur	 ASV	 Latviešu	
fonda	 atbalstītās	 aktivitātes	 turpina	Salac-
grīvas	 novada	 domes	 iniciatīvu	 –	 katram	
atrast	ceļu	uz	jūru!

Gints Šīmanis

Bibliokuģa 
pieraksta vieta 
ir Salacgrīva! 
Par to visiem 
stāsta bocmanis 
Gints Šīmanis 
un Salacgrīvas 
novada 
bibliotēkas 
vadītāja Hedviga 
Inese Podziņa

Bibliokuģis šīsvasaras ceļos

 Ko	tik	nestāsta	par	publicis-
tu	 Ēriku	 Hānbergu!	 Bet	 kāds	
viņš	ir	ikdienībā,	to	Salacgrīvas	
pilsētas	svētku	laikā	varēja	just	
visi,	kuri	bija	atnākuši	uz	tikša-
nos	Salacgrīvas	bibliotēkā.
 – Esmu iemācījies priecā-
ties par kaimiņu prieku! –	 tā	
sarunas	 aizsākumā	 uzsvēra	 
Ē.	Hānbergs,	kurš	savos	turpat	
85	 gados	 vienmēr	 apbrīnojis	
Latvijas	 laukus	 mainībā	 un	
pašu	zemes	ļaudis	daudzveidī-
bā.	Tādēļ	vi	ņam	nav	pieņema-
ma	šodienas	niknā	un	saplosītā	
sabiedrība,	 kam	 pretstats	 ir	
Omulības	 klubiņš	 Rīgas	 Lat-
viešu	 biedrībā	 un	 paša	 rak-
stītais	 –	 par	 atskrējušu	 melnu	
teļu,	 par	 plikajiem	 un	 puspli-
kajiem,	 par	 dziedošajiem	 bruņurupučiem	
(vīru	ansambli	Arājs).
	 Salacgrīvā	 neatņemama	 sarunas	 daļa	
bija	 par	 jūru	 un	 kuģiniekiem.	 Par	 Egonu	
Līvu,	kam	rakstnieks	veltījis	šādus	vārdus:	
– Katrai radošai sabiedrībai ir ne tikai 
savas pulcēšanās vietas, bet ar laiku iz-
veidojas arī savs vadonis. Jā, Liepājā tāds 
bija Egons Līvs. Kāpēc? Viņš ātri kļuva 
par cilvēku “ar vārdu”, bija ļoti atklāts un 
godīgs, koleģiāls, bet nekad nebija pieglai-
mīgs vai liekulīgs. Cilvēki ar sesto prātu 
ātri sajūt otrā cilvēkā slavējamas īpašī-
bas, cēlu dvēseli. Nav	šaubu,	ka	mūsdienās	
Latvijā	marīnistika	nīkuļo,	maz	raksta	par	
jūru,	 mākslā	 tālāk	 par	 saulrieta	 ainavām	
netiekam.	Tomēr	Ē.	Hanbergs	ir	gandarīts	
par	 prozaiķēm	 Gundegu	 Repši	 un	 Ingu	
Ābeli.	 Laikmetīgajā	 dzejā,	 šķiet,	 pazudis	
dzejiskums,	sirdssāpes	un	mīlestība.	Tādēļ	
Ē.	Hānbergs	turpina	būt	pozitīvists	(Paula	
Putniņa	 iedēvējums!),	 un	 tā	 top	 grāmata	
Aplaipojumi un apsmaidījumi,	 kur	 izpau-
dīsies	arī	autora	kompromisu	māksla,	kas	
ļāvusi	noturēties	kājās	dažādās	dzīves	virā-
žās.

Ēriks Hānbergs iesoļo 
Salacgrīvā

	 Ordeņa	 kapitulā	 viņam	 atļauts	 darbo-
ties	 jau	 pie	 trešā	 Valsts	 prezidenta.	 Pats	
publicists	vienmēr	taujājis	nākamajam	Rī-
gas	pils	saimniekam:	– Vai es nemetīšu uz 
jums ēnu?	Tā	 vien	 šķiet,	 ka	Ē.	Hānbergs	
ir	visur,	pat	Lato	Lapsa	savulaik	iesaucies:	
– Kā ta’ bez Hānberga! Ja	 palasām	An-
džila	Remesa	asprātīgi	uzrakstīto	grāmatu	
Nepazīstamais Hānbergs,	 tad	tā	saucis	ne	
viens	 vien,	 arī	Boriss	Pugo.	 Jo	 laikraksta	
Cīņa	 lauksaimniecības	 nodaļas	 vadītājam	
Ē.	 Hānbergam	 bijusi	 sava	 vieta	 un	 loma	
sabiedrībā,	gan	lauku	sētas	vērtējot,	gan	īs-
tenāko	latvju	saimnieci	nosakot	(kā	viņam	
garšo	frikadelītes!).	Un	kur	vēl	bišu	strops	
Preses	nama	kabinetā,	un	piena	kāstuve	re-
dakcijas	logā	Ķīpsalā!
	 Latvijas	Nacionālās	bibliotēkas	projek-
tu	 vadītāja	 Liega	 Piešiņa,	 kura	 vadīja	 arī	
todienas	tikšanos,	solījās	šoruden	uz	Salac-
grīvas	novadu	aicināt	gana	viedus	literātus,	
jo	Valsts	kultūrkapitāla	fonda	un	Salacgrī-
vas	domes	atbalstītajā	projektā	galvenais	ir	
cilvēks	–	mums	līdzās,	tuvu	un	mīlēts!

Gints Šīmanis
Arvīda Šimja foto

Atsveicinoties no Ērika Hānberga, prātā paliks viņa 
taujājiens: – Ko tu esi mainījis Latvijā? Neatbildēsim 
uzreiz, padomāsim!

	 No	 jūnija	 Latvijas	 Reģionu	 televīzija	
Re:TV	demonstrē	jau	piekto	raidījumu	cik-
la	Es	varu būt zaļš	sezonu.	Raidījums	veici-
na	sabiedrības	interesi	par	vidi	un	vides	aiz-
sardzību.	Mēs	visi	kopā	esam	atbildīgi	par	
vidi	mums	apkārt,	par	dabas	resursu	sagla-
bāšanu.	Jau	no	mazotnes	svarīgi	pieradināt	
bērnus	pie	pareizas	attieksmes	veidošanas	
pret	vidi.	To	dara	gan	pirmsskolas	iestādēs,	
gan	 skolās.	Bet	 to	 vajadzētu	 ikdienā	darīt	
arī	ģimenē.
	 Salacgrīvas	vidusskolas	3.a	klases	 sko-
lēni	 sadarbībā	 ar	Re:TV	 un	 Ivetu	Auniņu	
tika	uzaicināti	piedalīties	eksperimentā	par	
atkritumu	sadalīšanos.	Mērķis	–	izprast	un	
parādīt	 atkritumu	 kaitīgo	 ietekmi	 uz	 vidi,	
parādīt,	 ka	 mūsu	 izmestie	 atkritumi	 dabā	
nekur	nepazūd.	Lai	tie	sadalītos,	nepiecie-
šams	 ļoti	 ilgs	 laiks.	 Eksperiments	 sākās	 
22.	martā	–	Pasaules	ūdens	dienā,	kad	pie	
3.a	klases	skolēniem	ieradās	Iveta	ar	ope-
ratoru.	 Skolēni	 sagatavoja	 kastes	 eksperi-
mentam,	 sadalījās	 grupās,	 izvēlējās	 atkri-
tumu	veidus	–	metālu,	dažādus	plastmasas	
izstrādājumus,	 papīru,	 gumiju,	 dārzeņu,	
augļu	 mizas,	 dažādus	 dabas	 materiālus,	
stiklu,	 dzīvnieku	kaulu,	 konfekšu	papīrus.	
Visi	 šie	 materiāli	 tika	 novietoti	 uz	 kastēs	
sagatavotās	augsnes,	it	kā	tos	kāds	būtu	iz-
metis.	Skolēni	prognozēja,	cik	ilgā	laikā	tie	
varētu	dabā	sadalīties.	Tika	izveidotas	no-
vērojumu	 lapas,	 kurās	 eksperimenta	 laikā	
skolēni	 pierakstīja	 novēroto.	Viss	 process	
tika	uzfilmēts,	un	5.	sezonas	1.	raidījumā	Es 
varu būt zaļš	4.	 jūnijā	eksperimenta	sāku-
mu	 varēja	 redzēt	 televīzijā.	 Eksperiments	
turpinājās.	Skolēni	vēroja,	kā	dažas	kastes	
aizaug	ar	zāli,	kā,	sadaloties	mizām,	izdalās	
metāna	gāze.	
	 30.	 jūnijā	 raidījuma	 vadītāja	 I.	 Auni-
ņa	un	operators	 ieradās	pie	skolēniem,	 lai	
uzfilmētu,	 kas	 ar	 atkritumiem	 noticis	 trīs	

mēnešu	laikā.	Skolēni	savas	eksperimentu	
kastes	nebija	redzējuši	veselu	mēnesi.	Liels	
bija	 pārsteigums,	 ka	 tajās	 dzīvo	 dažādas	
dzīvās	radības	–	gliemeži,	sliekas,	zirnekļi,	
sīki	kukainīši.	Dažas	kastes	ļoti	aizaugušas,	
bet	divās	praktiski	nebija	nekādas	dzīvības.	
Skolēni	secināja,	ka	tajās	atrodas	dabai	vis-
kaitīgākās	lietas	–	lielāki	plastmasas	gabali,	
maisiņi,	stikls.	Skolēniem	filmēšanas	laikā	
tika	 uzdoti	 dažādi	 jautājumi.	 Secinājums	
bija,	ka	lielāko	daļu	prognožu	nepiepildījās,	
jo	 pat	 papīrs	 trīs	mēnešu	 laikā,	 atrodoties	
gan	lietū,	gan	saulē,	nav	sadalījies.	Lielākas	
izmaiņas	notikušas	ar	mizām,	nelielas	–	ar	
dzīvnieku	kaulu.	Filmētais	materiāls	Re:TV 
tiks	rādīts	kādā	no	augusta	raidījumiem.
	 Salacgrīvas	vidusskola	pirmo	gadu	aiz-
vadījusi	 ekoskolu	 programmā	 ar	 izvēlēto	
tēmu	Veselīgs dzīvesveids.	Veicot	 eksperi-
mentu,	 skolēni	 secināja,	 ka	 paši	 nevaram	
būt	 veseli,	 ja	 mums	 apkārt	 ir	 nesakopta	
vide,	 ja	cilvēki	nedomā	par	 to,	kur	 izmest	
savus	atkritumus,	par	to	kaitīgo	ietekmi	uz	
vidi,	 uz	 cilvēku	 veselību.	Mūs	 visus	 skar	
klimata	 izmaiņas.	 Eksperiments	 turpinās,	
jo	divas	klases	meitenes	 rakstīs	 zinātniski	
pētniecisko	 darbu	 par	 atkritumu	 sadalīša-
nos,	to	kaitīgo	ietekmi.	Eksperimenta	kas-
tēm	vēl	būs	jāizdzīvo	gan	vasaras	saulē	un	
lietū,	gan	rudens	mainīgajos	laikapstākļos,	
gan	ziemas	aukstumā	un	sniegā	un	jāsagai-
da	pavasaris.	Skolēni	šādus	ilgstošus	vēro-
jumus	veic	pirmo	reizi.
	 Par	sadarbību	skolēni	un	skolotāja	saņē-
ma	dāvanu	–	auduma	maisiņu	ar	raidījuma	
Es varu būt zaļš	un	Latvijas	Vides	aizsar-
dzības	fonda	emblēmu.	Priecājamies	par	šo	
sadarbību	 ar	Re:TV	 un	 I.	Auniņu.	 Paldies	
dabas	izglītības	centram	Ziemeļvidzeme,	ka	
30.	 jūnijā	 uz	 filmēšanu	 ielaida	mūs	 savās	
telpās,	jo	ārā	pūta	liels	vējš	un	lija	lietus!	

Lolita Valaņina, skolotāja

Es varu būt zaļš!

Par sadarbību skolēni un skolotāja saņēma dāvanu – auduma maisiņu ar raidījuma Es varu 
būt zaļš un Latvijas Vides aizsardzības fonda emblēmu

Skolēni pārbauda, kas noticis viņu eksperimentu kastēs
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 Liepupes	tautas	nama	jauktais	koris	Per-
nigele	savu	dziedāšanas	prieku	un	skaistās	
dziesmas	 cenšas	 parādīt	 ne	 tikai	 Latvijā.	
Latviešu	kultūru	koris	ved	 rādīt	 arī	uz	 tā-
lākām	zemēm,	piedaloties	dažādos	konkur-
sos	un	festivālos.
	 Šopavasar	 tika	 saņemts	 uzaicinājums	
no	Salacgrīvas	pašvaldības	draugiem	Gru-
zijas	 pilsētā	 Gori	 piedalīties	 starptautiskā	
koru	 konkursā	 festivālā,	 kas	 norisināsies	
šajā	pilsētā	jūnijā.	Kora	dalībnieki,	diriģen-
tes	Artas	Zundes	uzrunāti,	piekrita	šai	ide-
jai	un	gatavoja	programmu,	 lai	pārstāvētu	
valsti	 un	 parādītu	mūsu	 dziesmu	 kultūras	
bagātības.
	 Lai	 izrādītu	 cieņu	 tās	 valsts	 iedzīvotā-
jiem,	pie	kuriem	braucam	ciemos,	protams,	
tika	 sagatavotas	 arī	 gruzīnu	 komponistu	
dziesmas	gan	latviešu,	gan	gruzīnu	valodā.	
Bet	nepilnas	divas	nedēļas	pirms	braucie-
na	saņēmām	ziņu,	ka	festivāls	atcelts.	Mēs,	
koristi,	 pat	 nenojautām,	 ko	 pēc	 šīs	 ziņas	
pāris	dienās	pārdzīvoja	gan	kora	diriģente	
Arta,	gan	viņas	vīrs	Andris,	kurš	bija	uzņē-
mies	atbildību	par	šī	brauciena	norisi.	Kad	
ieradāmies	 uz	 kārtējo	mēģinājumu,	 tomēr	
uzklausījām	 priecīgo	 vēsti,	 ka	 uz	Gruziju	
brauksim,	 tikai	 plāni	 mainījušies.	 Te	 nu	
milzīgs	paldies	gan	Artai,	gan	Andrim,	kuri	
ieguldīja	 milzīgu	 darbu,	 lai	 šis	 brauciens	
tomēr	notiktu.	Īpašs	paldies	Jurim	Zālītim,	
kurš	 palīdzēja	 nodibināt	 kontaktus	 ar	 Ba-
tumi	dzīvojošo	bijušo	ainažnieci	Ilonu,	un	
Salacgrīvas	novada	domes	priekšsēdētājam	
Dagnim	 Straubergam	 par	 sapratni	 un	 at-
balstu	šajā	sarežģītajā	situācijā.	Īpaša	stās-
ta	vērta	ir	Ilona,	kura	piekrita	tik	īsā	laikā	
noorganizēt	mūsu	kora	koncertus	Gruzijā,	
uzņemt	pie	sevis	viesu	mājā	kori,	gādāt	par	
transportu,	ēdināšanu	un	vēl	parādīt	Gruzi-
jas	skaistākās	vietas.	
	 Un	tā	21.	jūnijā	līksmā	noskaņojumā	de-
vāmies	ceļā.	Starp	pārlidojumiem	apskatī-
jām	skaisto	Ukrainas	pilsētu	Kijevu.	Pilsētā	
nokļuvām	ar	mikroautobusiem,	samaksājot	
pavisam	nedaudz,	turklāt	par	to	iegūstot	ne	
tikai	 transportu,	bet	 arī	 brīnišķīgus	 šoferī-
šus	–	gidus,	kuri	bija	ar	mieru	mūs	izvadāt	
pa	 skaistākajām	 Kijevas	 vietām,	 daloties	
zināšanas	par	savu	pilsētu.	Kijeva	patīkami	
pārsteidza	ar	 to,	ka	pēc	asiņainajiem	noti-
kumiem	 2014.	 gada	 ziemā	 gandrīz	 visas	
ēkas	 ir	 atjaunotas,	 ļaudis	 šeit	 dzīvo	mierā	

Koris 
Pernigele 
Gruzijā

un	sapņo	par	laiku,	kad	visā	Ukrainā	atkal	
būs	miers.
	 Gruzija	mūs	sagaidīja	ar	patīkamu	siltu-
mu,	kas	pēc	drēgnās	Latvijas	šķita	pilnīgi	
neticams,	un	sirsnīgi	smaidošo	Ilonu,	kā	arī	
gruzīnu	 draugiem	no	Gori	 vīru	 ansambļa,	
kuri	nesen	bija	Latvijā	uz	festivālu	Sudraba 
kaija.
	 Nākamajā	 rītā	 mazliet	 atpūtāmies	 pēc	
tālā	brauciena	no	Tbilisi	 lidostas	uz	Batu-
mi,	 apradām,	 ka	 Gruzija	 ir	 pavisam	 citā-
da	valsts,	nekā	mēs	esam	pieraduši	redzēt	
savu	 valsti	 ikdienā.	Tie,	 kuri	 piedzīvojuši	
padomju	laiku,	jutās	kā	iekāpuši	laika	ma-
šīnā,	bet	jaunākajai	paaudzei	iespaidu	bija	
vēl	vairāk.	Paguvām	iepazīt	Batumi	–	gan	
skaisto,	 tūristiem	 domāto	 promenādi,	 gan	
pāris	kvartālu	tālāk	esošās	neskaitāmi	dau-
dzās	jaunbūves	un	turpat	blakus	–	pamestās	
mājas.	Sastapāmies	ar	bezgala	jaukiem	un	
atsaucīgiem	 cilvēkiem	 un	 arī	 tādiem,	 kas	
cenšas	iedzīvoties	uz	tūristu	rēķina.	Iepazi-
nām	 transporta	kustības	haosu,	pieņēmām	
viņu	izpratni	par	tīrību	un	kārtību,	jo	mūsos	
ierunājās	latvietis kārtīgais,	kas	gandrīz	vai	
grasījās	ņemt	talkā	slotu	vai	sākt	izglītojošu	
lekciju	par	to,	ka	atkritumus	nav	jāmet	jūrā	
vai	ielas	malā...	Tomēr		Gruzija	mūs	paņē-
ma	savā	varā	ar	pirmajiem	mirkļiem.	
	 23.	jūnijs	–	latviešiem	īpaša	svētku	die-
na.	Mums	arī.	Bet	svinēšana	bija	jāatstāj	uz	
vakaru,	 jo	dienā	mums	koncerts	Hulo	pil-
sētiņā	kalnos.	Ceļš	turp	ir	tik	ainavisks,	ka	
atklāja	īsto	Gruzijas	seju.	Elpa	aizrāvās	no	
dabas	skatiem	un	šķita,	ka,	tikai	atrodoties	
šādās	vietās,	tā	pa	īstam	var	izprast	gruzī-

nu	tautas	būtību,	viņu	kultūru	un	dziesmas.	
Nenovērtējams	bija	brauciens	ar	gaisa	va-
goniņu	 pāri	 aizām.	 Skati	 tādi,	 kas	 paliek	
atmiņā	uz	mūžu,	bet	otrā	pusē	pļavas	–	kā	
Latvijā.	Mums	bija	vainagi	un	pļavu	puķu	
pušķi	 gan	 koncertā,	 gan	 pēc	 tam,	 svinot	
Līgo	 un	 stāstot	 par	 mūsu	 tautai	 tik	 nozī-
mīgajiem	svētkiem.	Priecājāmies	par	 silto	
uzņemšanu	un	atsaucību	koncerta	laikā.	
	 Tikām	 cienāti	 arī	 ar	 gruzīnu	 naci	onā-
lajiem	 ēdieniem.	 Mums	 ļoti	 garšoja	 gan	
hinkaļi	 (ar	 gaļu	 pildīti	 palieli	 pelme-
ņi),	 gan	 sviestā	 cepts	 siers,	 gan	 hačapuri	
(mutē	 kūstoši	 siera	 pīrāgi	 ),	 tāpat	 šašliks	
ar	 vietējām	 mērcēm,	 arī	 čurčhelas	 (da-
žādi	 rieksti	 sulā,	 kas	 tiek	 vārīta,	 kamēr	
sabiezē,	 un	 tad	 izveidoti	 kā	 konfektes).	
Visu	 nemaz	 nevar	 uzskaitīt,	 jo	 par	 gruzī-
nu	 viesmīlību	 pārliecinājāmies	 ik	 dienu,	
nobaudot	lielu	skaitu	dažnedažādu	ēdienu.	 
Vakarā	mūs	sagaidīja	no	mājām	paņemtais	
siers,	alus,	klājām	galdu	un	svinējām	svēt-
kus	kopā	ar	gruzīnu	draugiem,	 stāstot	par	
latviskajām	tradīcijām,	rādot	mūsu	rotaļas,	
dejas	un	dziesmas.	
	 Nākamajā	 dienā	 atpūtāmies	 pie	 jūras,	
vēlāk	 iepazinām	 tirgus	dzīvi,	vērojām	 ļoti	
sirsnīgu	 delfīnu	 šovu,	 ķērām	 mīdijas,	 bet	
vakarā	 jūsmojām	 par	 naksnīgo	 Batumi.	
Promenāde	 vienās	 ugunīs,	 izgaismotas	
dažādas	 skulptūras	 un	 mākslas	 objekti!	
Bet	 lielāko	pārdzīvojumu	raisīja	muzikālo	
strūklaku	šovs.	
	 Agri	no	 rīta	devāmies	kalnos,	kur	pēc-
pusdienā	mums	bija	 jākoncertē.	Atkal	 sil-
dījāmies	gruzīnu	 labvēlībā,	 siltajā	uzņem-

šanā	un	viesmīlībā,	saņemot	daudz	atzinīgu	
vārdu	par	koncertu.	Atpakaļceļā	apskatījām	
brīnišķīgu	 ūdenskritumu,	 bijām	vīna	 darī-
tavā	un	malkojām	vīnu,	raugoties	kalnu	ga-
lotnēs.
	 Pēdējā	 dienā	Gruzijā	 devāmies	 ciemos	
pie	draugiem	–	vīru	vokālā	ansambļa	–	uz	
Gori.	Lai	mūs	iepriecinātu,	viņi	bija	saga-
tavojuši	 nelielu	 koncertu,	 parādot,	 ka	 iz-
pilda	 ne	 tikai	 tradicionālās	 dziesmas,	 bet	
paši	sacer	 instrumentālo	mūziku,	 ierakstot	
albumus.	 Pēc	 tam	 sekoja	 mūsu	 koncerts.	
Piedzīvojām	ovācijas	un	to,	ka	cilvēki	cēlās	
kājās,	apliecinot,	cik	ļoti	viņiem	paticis	šis	
koncerts.	Bet	mēs	paši	 secinājām,	ka	šādi	
koncerti	cilvēkam	dod	to,	ko	par	naudu	ne-
nopirkt.	Vakarā	pie	galda	baudījām	gruzīnu	
vīru	dziesmas,	 jaunieši	uzstājās	ar	 tradici-
onālajām	dejām,	bet	mēs	lēnām	jau	sākām	
atvadīties	no	draugu	valsts.	
	 Nemanot	paskrējušajā	laikā	pavisam	ne-
daudz	 iepazinām	Gruziju,	 lai	 saprastu,	 ka	
šajā	zemē	noteikti	ir	vērts	atgriezties.
	 Paldies	Ilonai	un	viņas	dēlam	Edgaram	
par	 šīm	 skaistajām	 dienām,	 paldies	 par	
to,	ko	viņa	dara,	popularizējot	Latviju,	tās	
kultūru	un	 cilvēkus!	Mūsu	guvums	 ir	 ko-
lektīva	 piedzīvotie	 katram	 sirdī	 palikušie	
mirkļi.	Mūsu	guvums	ir	iepazītā	Gruzija	un	
tās	 cilvēki.	Mūsu	guvums	 ir	 iegūtie	drau- 
gi	–	Ilona,	Edgars,	Batumi	un	vīru	ansamb-
lis	no	Gori.	Uz	 tikšanos,	Gruzija!	Draugi,	
mīļi	gaidīti	Latvijā!	

Inta Balode, 
kora «Pernigele» dalībniece

Kora Pernigele dziedātāji kopā ar draugiem no Gruzijas

	 1.	 jūlijā	 saviesīgā	 biedrība	 Svētupes 
Lauva	aicināja	interesentus	doties	braucie-
nā	uz	Raunu.	Gribu	pateikt	paldies	visiem	
braucējiem	 un	 atvainoties	 tiem,	 kuriem	
nācās	 atteikt,	 jo	 šoreiz	 atsaucība	bija	ne-
cerēti	 liela.	 Sestdienas	 rīts	mūs	 sagaidīja	
apmācies,	 bez	 saulītes	 un	 ar	 retām	 lietus	
pilēm.	 Cerībā,	 ka	 laikapstākļi	 par	 mums	
apžēlosies,	 devāmies	 ceļā.	 Un	 patiesi	 –		 
Rauna	sagaidīja	bez	lietus,	arī	saulīte	uz-
spīdēja,	bet	uz	mājām	pavadīja	jau	ar	kār-
tīgām	lietusgāzēm.
	 Vispirms	 iegriezāmies	 SIA	 Latvijas 
Ķiploks.	Tur	mūs	 sagaidīja	 Inese	–	viena	
no	šīs	ražotnes	īpašniecēm.	Viņa	pastāstīja	
gan	par	to,	kā	radusies	šī	SIA,	gan	par	ķip-
loku	audzēšanu,	 to	ārstnieciskajām	 īpašī-
bām	un	pārstrādi,	tāpat	iepazīstināja	ar	sa-
ražoto	produkciju.	Varējām	arī	nodegustēt	
ķiploku	 tēju,	 veselīgās	 karameles	 ar	 ķip-
loku	 un	 dažādu	 augļu	 un	 ogu	 piedevām,	
ķiploku	ziedu	pesto	un	vēl	citus	izstrādā-
jumus.	Uz	dažādiem	godiem	 tiekot	cepta	
pat	kūka	ar	ķiplokiem.	Savā	veikaliņā	ķip-
loku	meitenes	 laipni	atvēlējušas	vietu	arī	
citu	Raunas	 apkārtnes	 ražotāju	produkci-
jai.	Savā	ziņā	tas	ir	līdzinieks	mūsu	Radīts 
Salacgrīvas novadā.	 Un	 vēl	 interesants	
likās	fakts,	ko	uzsvēra	visās	apmeklētajās	
ražotnēs,	–	visi	Raunas	uzņēmēji	darbojas	

Kā mēs devāmies Raunu iepazīt…

ļoti	draudzīgi	un	cits	citam	izpalīdz	(pie-
mēram,	ja	kāds	dodas	uz	attālāku	tirdziņu,	
līdzi	tiek	ņemts	arī	kaimiņa	ražojums).
	 Pēc	tam	sirsnīgas	un	zinošas	gides	pa-
vadībā	 devāmies	 pastaigā	 pa	Raunu.	Pil-
sētiņa	 ir	 skaista,	 sakopta	 un	 ziedoša	 (ne	
velti	 tur	 gatavojās	 Latvijas	 puķu	 draugu	
saietam,	 uz	ko	 tikām	 laipni	 aicināti).	Bi-
jām	 Raunas	 ev.	 lut.	 baznīcā,	 apskatījām	
Raunas	 Brīvības	 pieminekli	 (tas	 ir	 viens	

no	 Rīgā	 nerealizētajiem	 variantiem)	 un	
dzirdējām	 vēstures	 faktus,	 kas	 saistās	 ar	
šo	vietu.	Tāpat	apskatījām	Raunas	vidus-
laiku	 pilsdrupas	 un	 uzkāpām	 skatu	 tornī,	
no	kura	pavērās	brīnišķīga	visas	pilsētiņas	
ainava.	Aizstaigājām	arī	līdz	Raunas	Veln-
alai.
	 Siera	 un	 makaronu	 ražotnē	 iepazinā-
mies	ar	īpašnieka	I.	Ceriņa	otro pusīti	Zani.	
Viņa	 iepazīstināja	 ar	 ražotnes	 tapšanu,	
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makaronu	 ražošanas	 procesu	 (tikai	 roku	
darbs),	kā	arī	zaļā	siera	ražošanu	un	gata-
vo	produkciju.	Uzzinājām,	ka	ir	idejas	gan	
par	ražošanas	paplašināšanu,	gan…	(visus	
noslēpumus	jau	nepateica).	Tad	ceļš	veda	
pie	 veselīga	 dzīvesveida	 popularizētājas	
Zanes	 Krēsliņas-Plētienas.	 Viņa	 izveido-
jusi	 SIA	Latnature,	 kur	 top	 čipsi	 no	 bie-
tēm,	burkāniem,	ķirbjiem	un	citiem	dārze-
ņiem.	Tāpat	tiek	ražotas	sausmaizītes,	ce-
pumi	un	vēl	kāds	našķis	no	dārzeņiem	un	
ogām	bez	cukura	un	miltu	līdzdalības	šajā	
procesā.	Varējām	arī	visu	pagaršot.	Runā-
jot	par	garšām,	noder	vārdiņš	 interesanti.	
Un	 vēl.	 Gan	 ķiploku	 produkcijas	 ražotā-
jas,	gan	Zane	savu	produkciju	un	līdz	ar	to	
veselīga	dzīvesveida	izvēli	popularizē	gan	
skolās,	gan	bērnudārzos	visā	Latvijā.	
	 Katrā	 vietā	 varējām	 iegādāties	 ciema-
kukuli	mājniekiem,	kā	arī	saņēmām	pozi-
tīvas	enerģijas	lādiņu	turpmākajai	vasarai.	
Varu	droši	teikt,	ka	sen	nebiju	satikusi	tik	
atsaucīgus,	 pozitīvus	 un	 pretimnākošus	
cilvēkus	 kā	 šajā	 sestdienā!	Vēl	 nepiemi-
nēju	 laipno	 sagaidīšanu	 un	 apkalpošanu	
vienīgajā	Raunas	kafejnīcā	Hameleons,	kā	
arī	mūsu	jauko	šoferīti	no	Staiceles	pagas-
ta	z.s.	Niedrāji.	Arī	viņi	deva	savu	artavu,	
lai	mūsu	diena	būtu	izdevusies.

Indra Kauliņa
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	 12.	 augustā	 Salacgrīvas	 pilsētas	 svētku	
laikā	 notika	 krastu	mačs	 basketbolā,	 kurā	
noskaidroja,	kuras	Salacas	upes	puses	bas-
ketbolisti	ir	ātrāki,	precīzāki,	izturīgāki	un	
sportiskāki.	
	 Pirms	 uzsākt	 spēli	 dienas	 garumā,	 Sa-
lacas	tilta	vidū	bija	jānogādā	300	kg	sma-
gā	 akmens	 basketbola	 bumba,	 kas	 kopš	
pagājušā	 gada	 spēles	 stāvēja	 goda	 vietā	
kreisajā	krastā.	Tik	svarīgs	brīdis	nevarēja	
notikt	 bez	 slavenākajām	 Salacgrīvas	 dā- 
mām	 –	 Olgas	 (Anita	 Dzirnupe),	 Almas	
(Dace	 Kalniņa)	 un	 Mīlītes	 (Mārīte	 Gras-
mane),	kuras	salacgrīviski	apsprieda	pilsētā	
notiekošo	un	pavilka	uz	zoba	ne	vienu	vien	
vietējo.	Aplūkojot	akmens	bumbu,	Olga	sa-
cīja:	– Gads ir uz riņķ’, un mēs atkal visi 
trīs i’ tilt’ gala! Vēl brīd’s, un abs krasts at-
kal laidis matos. Mana krasta tas urķs vis 
gad stāv tukšs, man acis duras, kad brauc 
uz bod’! Alma	pievienojās	viņas	teiktajam	
un	teicās	esam	gatava	šogad	spēlēt:	– Pērn 
mūsu krastam tik švaki gāja! Man ir sporta 
brille līdzi, ja es komandā pieteiktos, mani 
tak paņemtu?! Uz	to	Olga	iesmēja:	– Man 
jau bail teikt, bet ne tu paskriet jaudā, ne 
bumbu māki sist… Labāk iesim skatit, spē-
lēs gan jauni, gan veci, gan smuki, gan ne-
smuki. Varbūt mēs kād’ var ieskatīt? Visas	
trīs	 dāmas	 smejot	 secināja,	 ka	 vislabāk	 ir	
tiem,	kuri	dzīvo	vienā,	bet	strādā	otrā	kras-
tā,	tiem	ir	vienalga,	kurā	krastā	bumba	stāv.	
Viens	 no	 tādiem	 cilvēkiem	 ir	 Salacgrīvas	
novada	domes	priekšsēdētājs	Dagnis	Strau-
bergs,	bet	viņš	šādam	viedoklim	īsti	nepiek-
rita.	 Sirsnīgi	 sveicot	 svētkos,	 viņš	 sacīja:	 
– Pagājušā gada rezultāti bija tādi… Nu, ja 
Alma spēlētu pie mums, rēķins nebūtu slik-
tāks… Šogad mēs, labais krasts, atnācām 
kreisajam palīgā bumbu aiznest līdz vidum 
ar cerību, ka jūs mums pēcpusdienā palī-
dzēsiet aiznest bumbu līdz galam – uz labo 
krastu! Pirms	ķerties	klāt	bumbas	nešanai,	
klātesošie	vienojās	saucienā	Lai uzvar mū-
sējie!.

	 Kad	 bumba	 nolikta	 goda	 vietā	 –	 Sala-
cas	tilta	vidū	–,	laiks	bija	basketbola	spēlei	
dienas	 garumā.	 Šogad	 krastu	mačam	 bija	
pieteikušies	136	spēlētāji	–	kreisajā	krastā	
56,	labajā	80.	Maču	atklāja	paši	jaunākie	–	
skolēni	vecumā	līdz	12	gadiem.	Šajā	spēlē	
uzvarēja	labais	krasts	–	14:18.	U-18	spēlē	
ar	pārliecinošu	rezultātu	37:19	labākie	bija	
kreisais	 krasts.	 Dāmu	 spēlē	 ar	 divu	 pun-
ktu	 starpību	 (18:20)	 spēcīgākas	 izrādījās	
labā	 krasta	 spēlētājas.	 Ceturtā	 bija	 dienas	
interesantākā	spēle,	kad	par	uzvaru	cīnījās	
vecmeistari.	Šajā	mačā	uzvaru	guva	labais	
krasts	 ar	 rezultātu	13:18.	Smagu	zaudēju-
mu	 labajam	 krastam	 sagādāja	 jaunieši	 –	 
kreisais	uzvarēja	ar	52:29.	Vīru	spēle	rādīja,	
ka	vēl	viss	nav	zaudēts,	jo	uzvarēja	labais	
krasts	 ar	41:59.	Visu	 izšķīra	pēdējā	 spēle,	
kad	uz	 laukuma	uznāca	kungi.	Apzinoties	
mača	svarīgumu,	spēle	bija	saspringta,	un	
rezultāts	iepriecināja	kreisā	krasta	salacgrī-
viešus	–	uzvara	ar	36:29.	
	 Saskaitot	 visu	 spēļu	 rezultātus,	 secinā-
jums	viens	–	ļoti	karstā,	saspringtā	un	azar-
tiskā	cīņā	šogad	uzvarēja	kreisais	krasts	ar	
211:192.	
	 Ar	to	basketbola	spēle	laukumā	pie	kul-
tūras	 nama	 vēl	 nebeidzās.	 Jau	 otro	 gadu	
pēc	 kārtas	 Salacgrīvā	 notika	 vecmeistaru	
sadraudzības	 spēle	 Sigulda	 –	 Salacgrīva.	
Šogad	mačā	uzvarēja	Salacgrīvas	vecmeis-
tari	–	52:35.
	 Kad	 krastu	 maču	 uzvarētājs	 bija	 no-
skaidrots,	klāt	svarīgākais	un	atbildīgākais	
brīdis	–	akmens	bumbas	velšana	uz	uzva-
rētājkrastu.	Arī	šogad	uz	kreiso!	Pie	darba	
ķērās	 tāsdienas	krastu	mača	uzvarētāji,	un	
bumba	atgriezās	savā	goda	vietā.	Nu,	ko	–	
tiksimies	nākamgad	nākamajos	krastu	ma-
čos!
	 Paldies	spēlētājiem,	kuri,	spītējot	karsta-
jam	 laikam,	 cīnījās	 godam,	 paldies	 krastu	
mača	basketbolā	organizētājiem	un	jo	īpaši	
Kasparam	Neimanim!

Ilga Tiesnese

Krastu mačā uzvar kreisais!

Abu krastu spēlētāji, draudzīgi 
palīdzot cits citam, novieto 300 kg 

smago bumbu vietāUn tā bumba ceļoja atpakaļ uz 
savu goda vietu kreisajā krastā

Vecmeistaru spēles pirmais iemetiens. Lai uzvar labākie!

Tā krastu mača bumba ceļoja uz tilta vidu

	 16.	un	17.	augustā	Salacgrīvas	novada	
seniori	 devās	 uz	Alūksnes,	 Gulbenes	 un	
Balvu	 novadu,	 lai	 tuvāk	 iepazītu	 šo	 no-
vadu	centrus,	vērotu	to	attīstību,	saimnie-
košanu	 un	 satiktu	 interesantus	 cilvēkus.	
Priecēja	 dzirdētais,	 ka	 tāspuses	 cilvēki	
paliek	uzticīgi	savai	zemītei	–	pakalniem,	
lejām	un	ezeriem	bagātai.	Par	to	liecina	ne	
tikai	sakoptās	un	apzaļumotās	pilsētas,	bet	
arī	ieguldītais	darbs	vēsturisko	objektu	sa-
glabāšanā	un	atjaunošanā.	
	 Gulbenes	pašā	sirdī	strūklakas	kompo-
zīcija	 sastāv	 no	 divām	 stilizētām	metāla	
liesmām,	 sešām	 centrālajām	 strūklām	
ar	 augstumu	 līdz	 2,5	m	 un	 45	mazākām	
ūdens	 strūklām,	 kas	 plūst	 baseina	 centra	
virzienā.	Strūklaka	izgaismota	ar	21	pro-
žektoru.	Gulbenes	lauku	teritorijā	jau	as-
toņus	gadus	mājvietu	atradusi	salacgrīvie-
te	Līga	Ende-Griķe.	Āriņu	mājās	atrodas	
Pirtslietu	 darbnīca.	 Tur	 saimnieki	 Līga	
un	viņas	vīrs	Aivars	Griķis	aicina	ne	tikai	
pavadīt	 laiku,	 atpūšoties	 skaistā	 vietā	 un	

izzinot	pirts	rituālus,	bet	arī	aplūkot	pašu	
veidoto	nelielo	muzeju.	Tajā	skatāmi	da-
žādi	amatnieku	instrumenti	un	pašu	veido-
tās	pirtslietas.	Šeit	 top	visdažādākie	pirts	
ķipīši,	bļodas,	pirts	slotiņas,	 linu	cepures	
un	pat	pārvadājamās	pirtis.	Vasaras	 laikā	
ikviens	aicināts	iemācīties,	no	kādām	zā-
lītēm	un	augiem	vislabāk	gatavot	slotiņas,	
sasiet	savu	pirts	slotiņu	un	iemēģināt	roku	
ķipīša	izgatavošanā.	2014.	gadā	Pirtslietu	
darbnīcai	tika	piešķirta	kultūras	zīme	Lat-
viskais mantojums	par	tradicionālo	amata	
prasmju	uzturēšanu.	Priecājāmies	par	jau-
no	ģimeni	un	vēlējām	veiksmi.	
	 Balvos	 vērienīgā	 projektā	 atjaunots	
muzejs.	 Piecās	 ekspozīciju	 zālēs	 mūs-
dienīgos	 izteiksmes	 veidos	 tiek	 atspogu-
ļota	 tradicionālā	 mūzika,	 folklora,	 para-
žas,	 psalmi,	 Maija	 dziedājumi,	 cilvēku	
prasmes	un	citas	Ziemeļlatgales	vērtības.	
Balvu	novada	muzejā	sasniegts	ilgi	lolots	
mērķis	 –	 izveidots	 mūsdienīgs	 muzejs,	
kurā	izmantoti	dažādi	multimediji	un	ino-

vatīvas	tehnoloģijas,	lai	jaunā	ekspozīcija	
būtu	interesanta	dažāda	vecuma	un	intere-
šu	grupām.	
	 Alūksnē,	kura	ir	visaugstāk	esošā	Lat-
vijas	 pilsēta	 (tā	 atrodas	 aptuveni	 200	 m	
virs	 jūras	 līmeņa),	 pavadījām	 vairākas	
stundas.	 Vizinājāmies	 ar	 kuģīti	 Marien-
burg,	 kas	 ir	Alūksnes	 ezera	 jaunums,	 jo	
darbojas	 tikai	 no	pagājušā	gada.	Pārstei-
dza	 Tempļkalna	 gājēju	 tilts,	 uz	 kura	 ik	
stundu	 atskaņo	 romantisku	mūziku.	Mēs	
par	to	varējām	pārliecināties.	
	 Divu	dienu	laikā	pieredzes	bagāti	gidi	
iepazīstināja	 ar	 brīnišķīgiem	 apskates	
objektiem,	 jo	 ciemiņiem	 jau	 savas	 ne-
veik	smes	neviens	nerāda.	Ekskursijas	no-
slēgumā	 viesojāmies	 Rankas	 muižā,	 kas	 
2003.	gadā	nonāca	privātīpašumā.	Tā	bi-
jusi	 izpostīta,	bet	 šo	gadu	 laikā	 iekārtots	
parks,	 uzbūvēts	 akmens	 tilts	 un	 veikta	
saimniecības	 ēku	 atjaunošana:	 muižnie-
ku	 laiku	klētī	 iekārtota	bibliotēka,	māks-
las	 galerija	 un	 antīko	 automašīnu	 izstā-

de,	 stallim	 uzlikts	 jumts	 un	 jaunā	 pils	
pārtapusi	 par	Romas	katoļu	kapelu.	Šajā	
muižas	 dārzā	 arī	 rezumējām	 divās	 die-
nās	gūto.	Cik	labi,	ka	tik	skaista,	sakopta	
muiža	 ir	 atvērta	 katram	 ciemiņam!	 Pats	
saimnieks	bija	 arī	gids,	 stāstīja	par	 attīs-
tības	plāniem,	 jo	gribas	savā	mūžā	atstāt	
Latvijai	ko	paliekošu.	
	 Mūspusē	arī	ir	divas	muižas:	Ķirbižu	–	 
skaista	un	atjaunota,	 tikai	ar	acīm	pa	ga-
balu	tverama,	otra	–	Lāņu	muiža	–	aizvien	
vēl	cer	uz	augšāmcelšanos.	Vai	viegli	no-
organizēt	šādu	ekskursiju?	Par	to	pensio-
nāru	padomes	priekšsēdētāja	Aija	Kirhen-
šteine	smaida	un	klusē,	jo	tikai	viņa	zina,	
cik	daudz	laika	pavadīts	telefona	sarunās,	
pārliecinot,	cik	svarīgi	arī	būt	kopā	cilvē-
kiem,	kuri	aktīvās	darba	gaitas	ir	beiguši.	
Arī	Gunta	Kariņa	–	Aijas	uzticamā	palī-
dze	 –	 neko	 nebilst,	 bet	 acis	 mirdz.	 Kas	
daudz	dara,	tas	maz	runā.

Ligita Jirgensone

Ekskursija uz Alūksnes, Gulbenes un Balvu novadu
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	 22.	 jūlijā	 Salacgrīvas	 jūrmalā	 notika	
pludmales	 strītbols.	 Šis	 ir	 netradicionāls	
un	eksotisks	veids,	kā	 spēlēt	 strītbolu,	 jo	
atšķirībā	 no	 parastā	 basketbola	 grozi	 ir	
novietoti	 jūrā	 un	mačs	 norit,	 spēlētājiem	
atrodoties	 ūdenī.	Basketbolistiem	nav	 ie-
spējams	driblēt	bumbu.	Spēles	grozi	bija	

novietoti	dažādā	dziļumā,	kas	katru	spēles	
vietu	padarīja	unikālu.
	 Šogad	 sacensībās	 piedalījās	 septiņas	
puišu	 un	 viena	 meiteņu	 komanda,	 kop-
skaitā	 27	 dalībnieki.	 Spēles	 notika	 līdz	 
11	punktiem	vai	arī,	 ja	rezultāts	ir	10:10,	
spēle	notika	līdz	divu	punktu	pārsvaram.

	 Pludmales	 strītbola	 sacensības	 organi-
zēja	basketbola	klubs	Salacgrīva	sadarbī-
bā	ar	 atpūtas	kompleksu	Zvejnieku parks 
un	 Salacgrīvas	 novada	 domi.	 Sacensību	
galvenais	organizators	Kaspars	Neimanis	
pastāstīja,	ka	šāds	pludmales	strītbols	Sa-
lacgrīvā	notika	jau	trešo	reizi.	– Manuprāt, 

Strītbols jūrmalā

Spēlēt basketbolu ūdenī nav nemaz tik viegli!

labs pasākums, kas popularizē basketbolu 
novadā un ļauj pludmalē izbaudīt vasaru. 
Laikapstākļi bija ļoti labi, pat fantastiski, 
šī bija viena no retajām saulainajām ne-
dēļas nogalēm. Nelielais vējiņš nedaudz 
atvēsināja, ūdens deva spirgtumu. Arī nā-
kamajā gadā nedēļu pēc «Positivus» fes-
tivāla rīkosim šādu pasākumu. Protams, 
vēlamies vairāk spēlētāju un skatītāju, jo 
tad pasākums ir interesantāks un lielāka 
vēlme uzvarēt, – viņš	teica.
	 Trešajās	pludmales	strītbola	sacensībās	
uzvarēja	 komanda	 no	 Ainažiem	 Viktors 
nevar salikt teikumu:	Dinārs	Sārs,	Renārs	
Kānītis,	 Lauris	 Spiģers,	 Elvijs	 Rebāns,	 
2.	vietā	Bikini zonai nē!	 (Dāvis	Melnalk-
snis,	 Artūrs	 Vītols,	 Kaspars	 Neimanis).	
Trešie	bija	komanda	Kurlie	(Gustavs	Zvī-
nis,	 Rinalds	 Bērziņš,	 Elvijs	 Jaunbalodis),	 
4.	 vietā	Alko	 (Daniels	 Pīle,	 Linards	Ain-
sons,	Raivis	Kurakulovs,	Aleksejs	Bocju-
rovskis),	5.	–	Dankrats	(Ēriks	Straubergs,	
Emīls	 Eglītis,	 Toms	 Rihaļskis,	 Pauls	
Pīlāgs).	 MIX	 grupā,	 kurā	 piedalījās	 seš-
padsmitgadnieki	 un	 jaunāki	 un	 meitenes,	 
1.	vieta	komandai	Niķis	–	Valters	Bitmanis,	
Gvido	Paegle,	Markuss	Kalmačs.	Otrie	bija	
Raivo	(Rinalds	Miksons,	Dāvis	Jirgensons	
un	Raivo	Ramba),	bet	3.	vietā	vienīgā	mei-
teņu	komanda	Trio	–	Agnija	Daģe,	Sandija	
Pinkeviča	un	Linda	Korsaka.
	 Sacensību	dalībnieki	gan	atzina,	ka	ne	
jau	 iegūtā	 vieta	 ir	 tā	 svarīgākā,	 bet	 gan	
interesanti,	sportiski	un	atraktīvi	pavadītā	
diena.

Ilga Tiesnese

	 No	28.	līdz	30.	jūlijam	Somijas	pilsētā	
Tamperē	notika	ikgadējais	starptautiskais	
basketbola	 turnīrs	 Delfin basket,	 kurā	
piedalījāmies	 arī	 mēs.	 Mūsu	 U-12	 gru-
pā	 (2006.	 g.dz.)	 piedalījās	 12	 komandu	
(Limbažu,	 Salacgrīvas	 komandas,	 vie-
na	 no	Taivānas	 un	 pārējās	 no	 Somijas).	
Mūsu	puiši	cīnījās	godam,	bet	pretinieki	
izrādījās	 spēcīgāki.	 Salacgrīvas	 koman-
dā	 spēlēja	 Maksis	 Obuhovskis,	 Mārcis	
Tomsons,	Valters	Miezis,	Kevins	Šrenks,	
Kristians	 Bērziņš,	 Rūdolfs	 Treijs,	 Kris-
taps	Ralfs	Vanka,	Edvards	Bobrovs,	Da-
niels	Lozbergs	un	Guntis	Smalkais.	Vis-
labākos	panākumus	guva	M.	Obuhovskis	
un	M.	Tomsons.	Šis	puišiem	bija	pirmais	
starptautiskais	 turnīrs,	 kurā	 viņi	 ieguva	
lielu	pieredzi.
	 Laikā,	 kad	 bijām	 Somijā,	 tur	 notika	
pirmā	Latvijas	basketbola	izlases	pārbau-

Mazie 
Salacgrīvas 
basketbolisti 

Somijā

des	 spēle	 pret	 Somiju.	 Puišiem	 bija	 lie-
liska	iespēja	vērot	to	klātienē	un	atbalstīt	
savējos.	 Pēc	 spēles	 Limbažu	 komandas	
treneris	 Kristaps	 Zaļupe	 noorganizēja	
puišiem	 tikšanos	 ar	 Latvijas	 izlases	 ko-

mandu.	 Pirms	 spēles	 lielākā	 daļa	 zēnu	
iegādājās	mazās	basketbola	bumbiņas	ar	
uzrakstu	FIBA EUROBASKET 2017,	 lai	
iegūtu	autogrāfus	no	izlases	sportistiem.
	 Komandas	 vārdā	 sakām	 lielu	 paldies	

Salacgrīvas	 novada	 domei,	 kā	 arī	 Atim	
Jirgensonam	un	Artim	Treijam	par	finan-
siālo	atbalstu.
	 Veiksmi	turpmākajās	sacensībās!

Sandra Bērziņa

	 8.	 un	 9.	 jūlijā	 Ogrē	 pulcējās	 2001./ 
2002.	g.dz.	jaunieši	no	visiem	Latvijas	no-
vadiem	 un	 pilsētām,	 lai	 mērotos	 spēkiem	
un	 noteiktu	 uzvarētājus.	 Sacensībās	 drīk-
stēja	 piedalīties	 tikai	 tie	 sportisti,	 kuri	 iz-
pildījuši	Latvijas	Vieglatlētikas	 savienības	
noteiktos	normatīvus.	
	 Visveiksmīgāk	 startēja	 Daniela	 Kalni-
ņa,	 kura	 48	 dalībnieču	 konkurencē	 izcī-
nīja	2.	vietu	200	m	skrējienā	(26,09	s)	un	 
4.	 vietu	 400	 m	 skrējienā	 (0:59,46	 min).	
Jēkabs	 Tomsons	 lodes	 grūšanā	 (5	 kg)	 ie-
guva	 4.	 vietu	 (14,06	m),	 diska	mešanā	 –	 
12.	 vietu	 (28,50	 m).	 Oļegs	 Gluhaņuks	 
100	m	 skrējienā	 56	 dalībnieku	 konkuren-
cē	 izcīnīja	 7.	 vietu	 (11,89	 s),	 tāllēkšanā	 
(5,86	 m)	 10.	 vietu	 un	 200	 m	 skrējienā	
(24,49	sek.)	12.	vietu.	Sandim	Vosekalnam	
400	 m	 skrējienā	 19.	 vieta	 (0:57,22	 sek.).	

Labi	startēja	Alise	Daniela	Ba-
šēna	 tāllēkšanā	 un	 Samanta	
Kalniņa	400	m	skrējienā	un	lo-
des	grūšanā.
	 12.	 un	 13.	 jūlijā	 starptau-
tiskajās	 sacensībās	 Valmierā,	
kurās	 piedalījās	 arī	 sportisti	
no	 Somijas	 un	 Igaunijas,	 Jē-
kabs	Tomsons	 sasniedza	 teica-
mu	 rezultātu	 lodes	 grūšanā	 –	 
16,76	 m,	 izcīnot	 1.	 vietu,	 diska	 mešanā	
37,08	m	un	iegūta	3.	vieta.	Daniela	Kalniņa	
200	m	skrējienā	uzrādīja	rezultātu	26,17	s	
un	izcīnīja	1.	vietu,	savukārt	100	m	skrējie-
nā	12,82	s	un	2.	vieta.
	 14.	 un	 15.	 jūlijā	 Daniela	 un	 Jēkabs	
Latvijas	 izlases	 sastāvā	 piedalījās	 Balti-
jas	 valstu	 sacensībās	 U-16	 grupā	 Viļņā.	
Daniela	 startēja	 zviedru	 stafetē	 (400	m	 +	 

Mūsu sportistu 
sasniegumi

Salacgrīvieši Daniela un Jēkabs uzvarētāju godā

Salacgrīvieši Jaunatnes olimpiādē Cēsīs300	m	+	200	m	+	100	m),	veicot	grūtāko	
etapu	–	400	m	–	un	kopā	ar	citām	ātrākajām	
Latvijas	 meitenēm	 izcīnīja	 zelta	 medaļas.	
Jēkabs,	 kā	 ierasts,	 startēja	 lodes	 grūšanā.	
Viņa	lode	sasniedza	16	m	robežu	(jau	otro	
reizi	vienas	nedēļas	laikā)	un	iegūta	bron-
zas	medaļa.
	 18.	 jūlijā	 abi	 sportisti	 piedalījās	 Sport-
land	 kausa	 IV	 posma	 sacensībās	 Jelgavā.	

Šoreiz	 Daniela	 startēja	 200	 m	 skrējienā,	
uzrādot	 rezultātu	 26,35	 s.	 Izcīnīta	 1.	 vie-
ta!	 Jēkaba	 raidītā	 lode	 piezemējās	 pie	 
15,87	m	atzīmes,	kas	viņam	deva	1.	vietu.	
Par	piemiņu	sportisti	saņēma	skaistus	kau-
sus	un	medaļas.

Rasma Turka

Pēc spēles Limbažu komandas treneris Kristaps Zaļupe noorganizēja puišiem tikšanos un kopīgu foto ar Latvijas izlases komandu
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 Pamatojoties	 uz	 likuma	 Par pašvaldī-
bām	 21.	panta	pirmās	daļas	1.	punktu	un	
24.	 pantu,	 ņemot	 vērā	 Vides	 aizsardzī-
bas	 un	 reģionālās	 attīstības	 ministrijas	 
2017.	 gada	 26.	 jūnija	 vēstuli	 Par sais-
tošajiem noteikumiem,	 atklāti	 balsojot:	 
PAR	 –	 14	 deputātu	 (Dagnis	 Straubergs,	
Andris	Zunde,	 Ilona	Balode,	Katrīna	Bo-
rozdina,	Sanita	Šlekone,	Jānis	Cīrulis,	Ma-
rita	Kreituse,	Aija	Kirhenšteine,	Evija	Kei-
sele,	Kristaps	Močāns,	Dāvis	Melnalksnis,	
Agra	Jankovska,	Rimants	Jirgensons,	Jānis	

Lipsbergs),	PRET	–	nav,	ATTURAS	–	nav,	
Salacgrīvas	novada	dome NOLEMJ:
	 1.	 apstiprināt	 saistošos	 noteikumus	 
Nr.	 4 Grozījums Salacgrīvas novada do-
mes 2016. gada 28. decembra saistošajos 
noteikumos Nr. 12 «Salacgrīvas novada 
pašvaldības nolikums»	saskaņā	ar	pieliku-
mu	Nr.	1;
	 2.	 pieņemt	 zināšanai	 paskaidrojuma	
rakstā	minēto	informāciju.	

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

2017. gada 19. jūlijā  Protokols Nr. 10; 2. §
L Ē M U M S Nr. 219 

Par saistošo noteikumu Nr. 4  
Grozījums Salacgrīvas novada domes  
2016. gada 28. decembra saistošajos 

noteikumos Nr. 12 «Salacgrīvas novada 
pašvaldības nolikums» apstiprināšanu

	 Izdarīt	Salacgrīvas	novada	domes	2016.	gada	28.	decembra	saistošajos	noteikumos	
Nr.	12	Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums	(turpmāk	tekstā	–	nolikums)	šādu	gro-
zījumu:	
	 –	svītrot	noteikumu	20.	punktu.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Ņemot vērā to, ka atbilstoši Republikas pilsētas domes un nova-
da domes deputāta statusa likumam domes deputātam turpina 
darboties deputāta statuss arī atvaļinājuma laikā, no saistošo 
noteikumu teksta tiek svītrota norma, kas ir deklaratīva.

2. Īss projekta satura izklāsts No saistošo noteikumu teksta tiek izslēgta norma, kas nosaka, 
ka domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieks attīs-
tības jautājumos un domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, 
kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos atvaļinājuma laikā var 
pildīt domes deputāta pienākumus, piedaloties domes sēdē. 

3. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ie-
tekme uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbī-
bas vidi pašvaldības teritorijā 

 Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām 

Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras 
un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību. 

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultāci-
jas ar sabiedrības pārstāvjiem. 

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 4 
Grozījums Salacgrīvas novada domes 2016. gada  

28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 12 Salacgrīvas 
novada pašvaldības nolikums paskaidrojuma raksts

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2017. gada 19. jūlija 
sēdes lēmumu Nr. 219 (protokols Nr. 10; 2. §)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4
Grozījums Salacgrīvas novada domes 
2016. gada 28. decembra saistošajos 

noteikumos Nr. 12 Salacgrīvas novada 
pašvaldības nolikums

Izdoti	saskaņā	ar	likuma	Par pašvaldībām	21.	panta	pirmās	daļas	1.	punktu	un	24.	pantu

	 Latvijas	Investīciju	un	attīstības	aģentū-
ra	(LIAA)	maziem	un	vidējiem	komersan-
tiem	 atbalstu	 jaunu	 produktu	 un	 tehnolo-
ģiju	attīstībai	nodrošina	 inovāciju	vaučeru	
programmā.	 Šis	 ir	 viens	 no	 veidiem,	 kā	 
LIAA	atbalsta	inovatīvu	ieceru	īstenošanu,	
kopīgi	 veicinot	 Latvijas	 tautsaimniecības	
izaugsmi.
	 Inovāciju	 vaučeru	 uzņēmums	 var	 iz-
mantot	 ar	 jaunu	 produktu	 un	 tehnoloģiju	
izstrādi	saistītu	darbību	finansēšanai.	Jauns	
produkts	šajā	programmā	ir	preces	un	pa-
kalpojumi,	 kas	 ir	 pilnīgi	 jauni	 vai	 kuriem	
ir	uzlabotas	to	funkcionālās	īpašības	un	pa-
redzamais	lietošanas	veids.	Savukārt	jauna	
tehnoloģija	šajā	programmā	ir	izmaiņas	teh-
noloģijā,	 iekārtās	 un	 programmatūrā,	 kas	
uzlabo	ražošanas	vai	pakalpojuma	sniegša-
nas	procesu	vai	metodes.	– Atbalsta instru-
ments attiecas uz jauniem produktiem, taču 
tas ļauj arī turpināt attīstīt ražošanā jau 
esošus produktus – piemēram, tehnoloģiski 

pagarinot to derīguma termiņu, uzlabojot 
izturību vai citas īpašības, –	skaidro	LIAA	
Tehnoloģiju	 pārneses	 departamenta	 direk-
tors	Edgars	Babris.	Viņš	uzsver,	ka	atbalsta	
mehānisms	ir	vienkāršs	un	ātrs,	izstrādāts,	
lai	 būtu	maksimāli	 draudzīgs	 uzņēmējam.	
– Jau pirms pieteikuma iesniegšanas LIAA 
speciālisti nodrošina komersantam konsul-
tācijas, palīdzot labāk noformulēt esošās 
vajadzības, piemeklē sadarbības partnerus 
un palīdz sagatavot pieteikuma veidlapu. 
Arī projekta īstenošanas laikā LIAA aktīvi 
palīdz komersantam – nodrošina nepiecie-
šamo iepirkumu procedūru veikšanu, orga-
nizē līgumu slēgšanu ar izvēlētajiem pakal-
pojumu sniedzējiem, konsultē par procesu 
dokumentēšanu un atskaites sagatavošanu. 
LIAA strādā ciešā sadarbībā ar pakalpoju-
mu sniedzējiem, pārzina to kompetences, 
pieejamo aprīkojumu, personāla kvalifikā-
ciju un pieredzi, –	norāda	E.	Babris.
	 Mēneša	 laikā	pēc	pieteikuma	saņemša-

nas	LIAA	to	izvērtē	un	aicina	komersantu	
slēgt	 līgumu	 par	 atbalsta	 piešķiršanu.	 Ja	
vērtēšanas	procesā	LIAA	konstatē	nebūtis-
kus	 trūkumus,	 tos	var	novērst	 līdz	 līguma	
slēgšanai,	proti,	sīku	formalitāšu	dēļ	pietei-
kums	netiek	noraidīts.	Svarīgi,	ka	inovāciju	
vaučers	 atvieglo	 uzņēmuma	 naudas	 plūs-
mu,	jo	komersants	sedz	tikai	savu	daļu	no	
pakalpojuma	pilnās	cenas,	 savukārt	LIAA	
apmaksā	pakalpojuma	cenas	atlikušo	daļu,	
to	 pārskaitot	 pakalpojuma	 sniedzējam.	
Atbalsta	 intensitāte	 vienam	 projektam	 ir	 
60%	no	attiecināmajām	izmaksām,	nepār-
sniedzot	25	000	EUR.	
	 Inovāciju	 vaučeru	var	 izmantot	 šādiem	
pakalpojumiem:	 tehniski	 ekonomiskā	
priekšizpēte;	 rūpnieciskie	 pētījumi;	 ek-
sperimentālā	 izstrāde	 (t.sk.	 prototipu	 iz-
gatavošana),	produktu	 rūpnieciskā	dizaina	
izstrāde,	 jauna	 produkta	 vai	 tehnoloģijas	
testēšana	un	sertificēšana,	kā	arī	rūpniecis-
kā	 īpašuma	 tiesību	 nostiprināšana	 šādiem	

rūpnieciskā	 īpašuma	 objektiem:	 izgudro-
juma	patents,	dizainparaugs	un	pusvadītāju	
izstrādājumu	topogrāfija.
	 3	 741	 885,00	 EUR finansējums	 pro-
grammai	 Inovāciju vaučeru atbalsta pa-
kalpojumi	piešķirts	no	Eiropas	Reģionālās	
attīstības	fonda	projekta	Tehnoloģijas pār-
neses programma	 (projekta	 identifikācijas	
numurs	1.2.1.2/16/I/001).
	 Plašāka	informācija	par	inovāciju	vauče-
ru	un	citām	atbalsta	programmām	pieejama	
mājalapas	www.liaa.gov.lv	sadaļā	Fondi	un	
Klientu	 apkalpošanas	 nodaļā	Rīgā,	 Pērses	
ielā	2,	e-pasts	jautajumi@liaa.gov.lv.

Papildu	informācija:
LIAA	Sabiedrisko	attiecību	nodaļa

Tālrunis	67039472,	
e-pasts	prese@liaa.gov.lv

Komersantiem pieejams atbalsts jaunu produktu attīstībai

	 Nozare	 strauji	 attīstās,	 par	 ko	 liecina	
arvien	 pieaugošais	 bezpilota	 gaisa	 kuģu	
lietotāju	 īpatsvars.	 Līdz	 ar	 to	 būtiski	 var	
palielināties	arī	riski	civilās	aviācijas	dro-
šumam	un	drošībai.	Svarīgi	ir	mazināt	arī	
riskus	un	apdraudējumu	cilvēka	dzīvībai,	
veselībai,	 privātumam,	 mantai,	 lidojumu	
drošumam	un	 drošībai,	 videi,	 sabiedrībai	
kopumā,	kā	arī	valsts	nozīmes	infrastruk-
tūras	objektiem.
	 Sabiedrība	 kopumā,	 kā	 arī	 vairums	
bezpilota	 gaisa	 kuģu	 lietotāju	 nav	 in-
formēti	 par	 riskiem	 un	 draudiem,	 ko	 var	
radīt	bezpilota	gaisa	kuģi	un	 to	sistēmas,	
vai	 neapzinās	 tos.	 Ņemot	 vērā	 minēto,	 
VA	Civilās aviācijas aģentūra	ir	sagatavo-
jusi	 informatīvos	materiālus	Pilotē dronu 
droši un tiesiski.	
	 Ar	 tiem	 var	 iepazīties	 http://caa.lv/lv/
civilaaviacija/jaunumi/nozaresaktuali-
tates/pilotedronudrosiuntiesiski.html 
un	www.facebook.com/PiloteDronu.
	 Videomateriāls	un	buklets	Pilotē dronu 
droši un tiesiski	akcentē	svarīgākos	Minis-
tru	 kabineta	 noteikumu	 punktus,	 kas	 par	
dronu	lietošanu	jāzina	ne	tikai	to	īpašnie-
kiem	 un	 pilotiem,	 bet	 arī	 pašvaldību	 at-
bildīgajām	personām,	publisko	pasākumu	
organizatoriem	un	iedzīvotājiem.	
	 Pirms	 tālvadības	 lidaparāta	 vadīšanas	
nepieciešams	 marķēt	 dronu	 ar	 kontakt-
informāciju	 –	 vārdu,	 uzvārdu,	 adresi	 un	
tālruņa	numuru.	Ir	noteikts,	ka	jāidentificē	
sevi	kā	drona	pilotu	ar	cepuri,	kreklu	vai	
kādā	citā	veidā,	kā	arī	jāizvērtē	iespējamie	
riski,	 tostarp	 apkārtējās	 vides	 specifika,	
ģeogrāfiskais	 izvietojums,	 apbūve,	 infra-
struktūra	un	meteoroloģiskie	apstākļi.
	 Lidojumu	 virs	 pasākuma	 vai	 tiešā	 tā	
tuvumā	 jāsaskaņo	 ar	 pasākuma	 atbildīgo	

personu,	 kura	 savukārt	 lidojumu	 saskaņo	
ar	pašvaldību.	
	 Ja	drons	ir	smagāks	par	puskilogramu,	
nepilngadīgas	 personas	 to	 var	 vadīt	 tikai	
pieaugušā	uzraudzībā.	Savukārt,	 ja	drons	
ir	 smagāks	 par	 pusotru	 kilogramu,	 ietei-
cams	 apdrošināt	 civiltiesisko	 atbildību,	
kas	 no	 2018.	 gada	 janvāra	 būs	 obligāta	
prasība.
	 Vienlaikus	pirms	lidojuma	ieteicams	ie-
pazīties	ar	aeronavigācijas	datiem	un	citu	
nepieciešamo	 informāciju	 tīmekļa	 vietnē	
ais.lgs.lv.	 Latvijas	 teritorijā	 drīkst	 pacel-
ties	līdz	120	m	augstumam,	taču	ir	vairāki	
izņēmumi.	 Kontrolējamā	 gaisā	 telpā	 ap	
starptautisko	lidostu	Rīga	drīkst	pacelties	
līdz	50	m	augstumam,	izņemot	zonas,	kur	
dronu	lidojumi	bez	atļaujas	ir	aizliegti	vis-
pār.
	 Dronu	lidojumu	aizlieguma	zona	ir	pie-
cu	kilometru	 rādiusā	no	 lidostas	Rīga	 un	
Liepājas	lidostas	skrejceļa	sliekšņa,	kā	arī	
3	km	rādiusā	ap	citiem	lidlaukiem	Latvijā.
	 Lidojumus	drīkst	veikt	tikai	dienas	gai-
šajā	 laikā,	 novērotājs	 ir	 jāpieaicina	 gadī-
jumā,	 ja	 drons	 tiek	 pilotēts	 kontrolējamā	
gaisā	telpā.
	 Nelidot	 tuvu	 citiem	gaisa	 kuģiem,	ne-
apdraudēt	 cilvēku	 dzīvību,	 veselību,	 pri-
vātumu	un	mantu,	ievērot	ierobežojumus,	
pilotējot	 virs	 ieslodzījuma	 vietām,	 mili-
tāriem	un	infrastruktūras	objektiem	un	to	
tuvumā,	nepilotēt	apreibinošu	vielu	ietek-
mē,	kā	arī	izmantot	tikai	nacionālajā	radio	
frekvenču	plānā	atļautās	frekvences.	
	 Ar	 Ministru	 kabineta	 noteikumiem	 
Nr.	 737	Kārtība, kādā veicami bezpilota 
gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu 
lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa 
kuģi	var	iepazīties	www.likumi.lv.

Kas jāzina dronu 
pilotiem

 Ministru kabineta 2016. gada 22. novembra noteikumi Nr. 737 Kārtība, kādā 
veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvali-
ficējami kā gaisa kuģi attiecas uz jebkuru personu, kuras īpašumā vai valdījumā 
ir bezpilota gaisa kuģis vai kura vēlas veikt bezpilota gaisa kuģa lidojumus, kā arī 
uz komersantiem un personām, kas organizē bezpilota gaisa kuģu lidojumus.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu 
Salacgrīvas pagastā, Svētciemā, Kāpas 12, 

kadastra	Nr.	6672	007	0393,	kas	sastāv	no	zemes	vienības	
ar	kadastra	apz.	6672	007	0393	(1416	m2	platībā)	un	

būves	ar	kadastra	apz.	6672	007	0393	001.
	 Īpašuma	nosacītā	cena	–	2410,00	eiro.
	 Izsoles	solis	–	45,00	eiro.	
	 Izsolei	jāpiesakās	līdz	26.	septembra	plkst.17,	izsole	notiks	27.	septembrī	plkst.	10	
Salacgrīvas	novada	domē	(Smilšu	ielā	9,	106.	kabinetā).
	 Izsoles	pretendentam	jāieskaita	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	nosacītās	cenas.
	 Ar	izsoles	noteikumiem	var	iepazīties	mājaslapā	www.salacgriva.lv,	sadaļā	Izsoles,	
saņemt	informāciju	un	reģistrēties	izsolei	–	Salacgrīvas	novada	domē	(Smilšu	ielā	9). 

mailto:prese@liaa.gov.lv
http://caa.lv/lv/civila-aviacija/jaunumi/nozares-aktualitates/pilote-dronu-drosi-un-tiesiski.html
http://caa.lv/lv/civila-aviacija/jaunumi/nozares-aktualitates/pilote-dronu-drosi-un-tiesiski.html
http://caa.lv/lv/civila-aviacija/jaunumi/nozares-aktualitates/pilote-dronu-drosi-un-tiesiski.html
http://www.facebook.com/PiloteDronu
http://www.likumi.lv
http://www.salacgriva.lv
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Redaktore Ilga Tiesnese.
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, LV-4033, tālr. 64071987, 26545574,
e-pasts: ilga.tiesnese@salacgriva.lv

Avīzes izdevējs - Salacgrīvas novada dome sadarbībā ar laikraksta Auseklis redakciju.
Izdevējdarbības atļauja Nr. 1449.
Salikts datortehnikā laikraksta Auseklis redakcijā, Limbažos, Jūras ielā 6.
Iespiests SIA Latgales druka Rēzeknē, Baznīcas ielā 28. Tirāža 3500 eks.

Jubilāriem BIBLIOTĒKĀS septembrī
Šķir domas vēlreiz laika lapas,
Un viņās mūžs no jauna zied,
Caur atmiņām, kas tā kā pļava,
Kur drīkst vien basām kājām iet.

Jubilejas ir tas laiks, kad kavēties 
atmiņās, atcerēties un domāt par nākotni… 
Dariet to un esiet laimīgi, dariet to kopā ar 
saviem mīļajiem un atcerieties – nodzīvotas 
ir tikai tās dienas, kas palikušas atmiņā!

Datums Pasākums Vieta

Septembrī Informatīva jaunāko grāmatu izstāde 
Jaunieguvumi nozaru un daiļliteratūrā

Tūjas 
bibliotēkāSeptembrī

(un pastāvīgi)

Izstāde (arhīvs): Tūjas bibliotēkas un Zinību 
centra nozīmīgāko pasākumu fotoreportāža 
2015—2017

Septembrī Literātu, mākslinieku un kultūras darbinieku 
dzīves jubilejas 

Tūjas 
bibliotēkas 
infostendā

Septembrī

7.IX 13.00

Daiļamata meistares, tūjietes Anitas Kivcānes 
izstāde Sakņu pinumi
Tikšanās un radoša saruna ar autori

Tūjas 
bibliotēkā

Septembrī

7.IX 13.30

Izstāžu ciklā Skaista mana tēva sēta novad-
nieces Astras Tomsones dabas objektu foto-
izstāde Dabas asaras: lietus, ūdens un rasa
Tikšanās un saruna ar autori

Septembrī Literatūras izstāde Septembra tembrs. Dzej-
niecei Lijai Brīdakai – 85 (1932)

Septembrī Dzejas dienu pasākums lasītāju klubiņa  
Vārds dalībniekiem

Ainažu 
bibliotēkā

Izstāde Virši iezied atvasaru – dzejniecei Lijai 
Brīdakai 85

1.IX Izstāde Septembra tembrs – dzejniecei Lijai 
Brīdakai 85

Salacgrīvas 
bibliotēkā

4.IX Izstāde Tikt galā ar grūtībām nozīmē  
uzvarēt! – tautsaimniekam, politiķim, Latvijas 
Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim 140

11.IX Izstāde Novadpētniekam, zīmētājam Joha-
nam Kristofam Brocem 275

14.IX 17.30 Tematiska dzejas pēcpusdiena, veltīta Dzejas 
dienām

 Aicinām	 piedalīties	 Salac-
grīvas	 novada	 skolu	 jaunatni,	
iesniedzot	 darbus	 dzejā	 un	 pro-
zā.	Konkursa	 darbi	 iesniedzami	
Liepupes	 pagasta	 tautas	 namā,	
Liepupes,	 Salacgrīvas	 vidus-
skolā	 un	 Krišjāņa	 Valdemāra	
Ainažu	 pamatskolā	 latviešu	 va-
lodas	un	literatūras	skolotājiem,	
kā	 arī	 elektroniski	 (obligāti)	 

andris.zunde@salacgriva.lv	līdz	
22.	septembrim.
	 Labākie	 darbi	 tiks	 godalgoti	
un	 autori	 uzaicināti	 piedalīties	
savu	 darbu	 lasījumos	 konkursa	
noslēgumā	Liepupes	vidusskolā.
	 Tuvākai	 informācijai	 tālrunis	
64023932.	 Nolikums	 Salacgrī-
vas	 novada	 mājaslapā	 www.sa-
lacgriva.lv.

Liepupes pagasta tautas nams 
sadarbībā ar Salacgrīvas 

novada izglītības iestādēm 
izsludina ikgadējo literāro darbu 

jaunrades konkursu. 
Tēma – Vēstule no Latvijas

Literāro darbu jaunrades konkursa 
Vēstule no Latvijas nolikums

	 Liepupes	pagasta	tautas	nams	sadarbībā	ar	Salacgrīvas	novada	iz-
glītības	iestādēm	organizē	literāro	darbu	jaunrades	konkursu,	aicinot	
tajā	piedalīties	Salacgrīvas	novada	skolu	jaunatni.
1. Mērķis
1.1.	veicināt	jauniešu	radošo	darbību	un	vērtību	apzināšanos,
1.2.	rast	iespējas	jaunajiem	autoriem	popularizēt	savus	darbus,
1.3.	veidot	radošu	vidi	literāru	talantu	attīstībai.
2. Organizatori
Konkursu	organizē	Liepupes	pagasta	tautas	nams	sadarbībā	ar	Sa-
lacgrīvas	novada	izglītības	iestādēm.
3. Konkursa norise
l	 Konkursa	dalībnieki	ir	Salacgrīvas	novada	skolu	jaunieši	bez	ve-
cuma	ierobežojuma.
l	 Darbu	iesniegšana	līdz	22.	septembra	plkst.	15.	
Literārie	darbi	iesniedzami	šādās	kategorijās:
l	 dzeja,
l	 proza.
Rezultātu	 paziņošana	 un	 uzvarētāju	 apbalvošana	 notiks	 literārajā	
pēcpusdienā	Liepupes	vidusskolā	(laiks	tiks	precizēts).
4. Konkursa darbu apjoms un noformējums
l	 Darbi	 iesniedzami	 datorrakstā	 un	 elektroniski,	 norādot	 autora	
vārdu,	uzvārdu,	skolu	un	klasi.
l	 Darba	apjoms	1—5	lpp.	proza,	1—5	lpp.	dzeja.
l	 Viens	autors	var	iesniegt	vairākus	darbus	abās	kategorijās.
5. Darbu vērtēšana
l	 oriģinalitāte,
l	 izpildes	un	noformējuma	kvalitāte,
l	 darbus	vērtēs	organizatoru	izveidota	žūrija.
6. Kontakti
l	 Andris	Zunde,	 tālrunis	 26526554,	 e-pasts	andris.zunde@salac
griva.lv.

26. augustā plkst. 20 Salacas upes kreisajā 
krastā, netālu no stāvlaukuma, jūrmalā 
aicinām tevi piedalīties uguns iedegšanā, 

dziesmu dziedāšanā, rotaļās iešanā 
par tīru Baltijas jūru un

stipriem cilvēkiem.

Šī ir tieši tā vieta, kurā tu vari justies 
kā savējais – būt piederīgs košajai 
Salacgrīvas vidusskolas saimei un gaidīts 
šajā skolā!

Mēs piedāvājam:
  pamatskolas izglītības programmas;
  programmas skolēniem ar mācīšanās 
  traucējumiem;
  projekta Esi līderis programmu Starts pamatskolā;
  vispārizglītojošās vidējās izglītības programmu;
  profesionālās pilnveides izglītības 
  programmu Uzņēmējdarbības pamati;
  darbošanos aktīvās un radošās organizācijās: 
  Ekopadomē un skolēnu ministrijā;
  8.—9. klašu skolēnu apmaiņas programmu 
  ar Handevitas skolu centru Vācijā;
  dalību daudzveidīgos konkursos un projektos;
  iespēju saņemt 50% atlaidi B kategorijas 
  autovadītāju teorijas apmācībai.

Nodrošinām:
  naktsmītnes mūsdienīgā dienesta viesnīcā;
  kvalitatīvu un lētu ēdināšanu skolas ēdnīcā;
  skolas kafejnīcu;
  mācības augsti kvalificētu pedagogu vadībā;
  perspektīvu izglītības ieguvi mūsdienīgās telpās;
  plašāko interešu izglītības pulciņu piedāvājumu 
  novadā;
  daudzpusīgas iespējas sportā, mūzikā un mākslā.

Lai kļūtu par mūsējo, nepieciešams:
  ierasties Salacgrīvas vidusskolā un uzrakstīt 
  iesniegumu par mācību sākšanu 
  (ja esi pilngadīgs, vari to darīt pašrocīgi, 
  ja vēl ne, ņem līdzi vistuvākos cilvēkus – 
  mammu vai tēti);
  iesniegt dzimšanas apliecības un pases 
  kopiju (var nokopēt uz vietas skolā);
  iesniegt līdzšinējos izglītības dokumentus;
  iesniegt medicīnas karti.

NĀC UN PIESAKIES ARĪ TU!
Gaidām jūs mūsu skolas lietvedībā ar dokumentiem. 

Detalizētāka informācija skolas mājaslapā www.salacgrivasvsk.lv. 

TAVA SALACGRĪVAS VIDUSSKOLA!

SALACGRĪVAS VIDUSSKOLA – 
SKOLA TAVAI IZAUGSMEI!

Aicinām visus, kas kaut gadu 
mācījušies vai strādājuši Duntes skolā, 

uz bijušās Duntes skolas 
150 gadu jubilejas salidojumu 

30. septembrī plkst. 15 
pie vecās Duntes skolas, pēc tam Birzgaiļos. 

Dalības maksa 5 EUR, līdzi groziņš, atmiņas,
fotogrāfijas un labs garastāvoklis!

Iepriekšēja pieteikšanās līdz 28. septembrim pa tālr. 
26410633 Lija, 29515219 Inese, 26466944 Žanis.

Salacgrīvas vidusskolas 
kolektīvs mīļi gaida skolēnus, 

viņu vecākus un tuviniekus 
Zinību dienā 

1. septembrī plkst. 10 Zvejnieku parka estrādē 
(nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā svinīgais pasākums notiks skolas aktu zālē). 

Pirms svinīgā pasākuma skolēni pulcējas savās klasēs.
Uz satikšanos savā skolā!

Tava Salacgrīvas vidusskola

Jaunā mācību gada sākums 1. septembrī
Liepupes vidusskolā 9.00, 

Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā 10.30.

Vēl augusta pēdējā diena. 
Vēl zvaigznes un āboli krīt. 
Sirds vasarai ardievas pamāj – 
Uz skolu man jāiet rīt.
  Vēl jāieliek ceļasomā 
  Kāds sapnis, ko piepildīt, 
  Un kāda iesākta doma 
  Par to, kas būšu es rīt.

(M. Svīķe)
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