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Salacgrīvas novada
izdevums

Vēlēšanu iecirkņi:
605. iecirknis Ainažu kultūras namā, Valdemāra ielā 50, Ainažos;
607. iecirknis Salacgrīvas kultūras namā, Ostas ielā 3, Salacgrīvā;
608. iecirknis Korģenes pamatskolā, Zītaru ielā 2, Korģenē, Salacgrīvas pagastā;
615. iecirknis Liepupes vidusskolā, Veiksmēs, Liepupes pagastā.

Vēlēšanu iecirkņu darbība:
1. No pirmdienas, 29. maija, vēlēšanu iecirkņos:
1.1. vēlētājiem būs pieejamas priekšvēlēšanu programmas, visu vēlēšanām reģistrēto 
kandidātu saraksti un novada domes vēlēšanu likumā norādītās ziņas par deputātu kan-
didātiem;
1.2. pieņems rakstveida pieteikumus no vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar 
ierasties vēlēšanu iecirknī, vai viņu pilnvarotajām personām.
2. No trešdienas, 31. maija, vēlēšanu iecirkņos būs iespēja nobalsot iepriekš. Izman-
tot iespēju balsot iepriekš var ikviens vēlētājs, kurš nevarēs ierasties vēlēšanu iecirknī 
vēlēšanu dienā.

Vēlēšanu iecirkņa komisiju darba laiki:
Otrdien   30. maijā 9.00 - 13.00 
Trešdien  31. maijā 17.00 – 20.00 iepriekšējās balsošanas diena
Ceturtdien  1. jūnijā  9.00 – 12.00 iepriekšējās balsošanas diena
Piektdien  2. jūnijā  10.00 – 16.00 iepriekšējās balsošanas diena
Sestdien  3. jūnijā  7.00 – 22.00 vēlēšanu diena

 Balsot jādodas uz vēlēšanu iecirkni, kura vēlētāju sarakstā esat reģistrēts, citā iecir-
knī balsot nav iespējams. Savu iecirkni vēlētāji var noskaidrot paziņojumā par pašval-
dību vēlēšanām, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes tīmekļa vietnē vai pa CVK 
uzziņu tālruni 67049999.
 Balsošanas dokuments ir pase vai personas apliecība. Dodoties vēlēt, ieteicams ņemt 
līdzi arī paziņojumu par vēlēšanām. Tomēr paziņojums nav balsošanas dokuments, tam 
ir tikai informatīva nozīme. Ja paziņojumu neesat saņēmis vai tas nozaudēts, tiesības 
vēlēt saglabājas. 

Salacgrīvas novada vēlēšanu komisija

Aicinām jūs būt aktīviem un 2017. gada 3. jūnijā piedalīties 
Salacgrīvas novada domes vēlēšanās!

Svinam Reņģēdāju festivālu
 Ar orķestra mūziku un atklāšanas ru-
nām siltā un saulainā 20. maija rītā Salac-
grīvā sākās otrais Reņģēdāju festivāls. To 
atklāja Salacgrīvas novada domes priekš-
sēdētājs Dagnis Straubergs, uzsvērdams, 
ka šis festivāls liek mums saprast – viss 
ģeniālais slēpjas vienkāršībā: – Mēs 
ceļam godā reņģi, zvejniekus un paši  
sevi – reņģēdājus! Lai jauki svētki! Pasā-
kuma idejas autors Dzintris Kolāts, pirms 
ļaut vaļu svētku norisei, painformēja, ka 
šī gada festivāla programma ir plašāka 
un interesantāka. – Reņģi šogad varēs 
noprovēt vairāk un par demokrātiskām 
cenām. Šī gada sauklis ir “Reņģēdāj, tu 
neesi viens!”, tāpēc Salacgrīvā ir bruņo-
tie spēki dažādās versijās. Jo renģēdājs 
visos laikos ir mūsu aizsardzības spēku 
resurss, – viņš apliecināja.

á  2. lpp.

Arī šogad zvejnieki no savām laivām piepildīja interesentu spainīšus un 
maisiņus ar svaigām reņģēm. Paldies!

Reņģēdāju festivāla idejas autors Dzintris Kolāts ar pateicības balvu

Otrais Reņģēdāju festivāls 
gaida savus viesus
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 Pēc neliela koncerta klātesošajiem bija 
unikāla iespēja pirmajiem Latvijā iepazī-
ties ar sociālo pētījumu aģentūras SKDS 
aptaujas par reņģēdājiem rezultātiem. 
Par to ziņoja firmas SKDS vadītājs Arnis 
Kaktiņš. Jau aprīlī SKDS veica nopietnu 
aptauju, lai noskaidrotu, kādas ir Latvijas 
iedzīvotāju attiecības ar reņģēm, vai tās 
garšo un ēd, vai apzīmējumu reņģēdājs ir 
dzirdējuši un vai to attiecina uz sevi. Ap-
taujā piedalījās 1000 Latvijas iedzīvotāju, 
un tās rezultātus var attiecināt uz visiem 
Latvijas ļaudīm. Aptauja atklāj, ka tikai  
14% no Latvijas iedzīvotājiem reņģes 
negaršo. Izrādās, ka pēdējā mēneša laikā 
katrs ceturtais tās ir ēdis. Pēdējos četros 
mēnešos 44% iedzīvotāju ēduši reņģes 
vismaz vienu reizi ir. Tas nozīmē, ka pē-
dējā mēneša laikā šīs zivis ir liktas galdā 
25% jeb pusmiljonam Latvijas iedzīvo-
tāju. – Tas ir ļoti liels skaitlis, kam pat 
grūti noticēt, – sacīja A. Kaktiņš. Izrādās, 
ka reņģes biežāk ēd vīrieši, gados vecāki 
cilvēki un laukos dzīvojošie. Apzīmējumu 
reņģēdājs dzirdējuši 60% un absolūti lie-
lākajai daļai Latvijas iedzīvotāju problēmu 
ar šo apzīmējumu nav. Tikai 19% aptaujāto 
teikuši, ka šis apzīmējums ir aizvainojošs. 
Socioloģisko aptauju meistara A. Kaktiņa 
secinājums pēc aptaujas ir šāds: – Latvijas 
iedzīvotāji reņģes ēd, viņiem tās garšo un 
absolūti lielākajai daļai nav problēmu ar 
apzīmējumu “reņģēdājs”. Arī sevi tiem 
pieskaita, jo reņģes viņam garšo!
 Svētkos rosība bija visās malās, dienā 
notiekošo varēja sadalīt šādi: lielo reņģ-
ēdāju lietas, mazo reņģēdāju lietas, reņģu 

lietas, armijas lietas, skatuves lietas, plosta 
lietas, sporta lietas, tirgus lietas, speciālās 
lietas un koncerta un balles lietas. Ikviens 
varēja atrast sirdij tīkamu nodarbošanos. 
 Kad bija noklausīti socioloģiskās ap-
taujas rezultāti, uz lielās skatuves kāpa 
dziedātāji un dejotāji no visa novada. Jahtu 
piestātnē vīri un sievas ar spainīšiem un 
maisiņiem nepacietīgi gaidīja zvejas vīrus 
ar reņģēm, bet izsalkušākie stāvēja rindā 
pie Kuivižu enkura lielā reņģu ēšanas kop-
galda, kur par nelielu samaksu varēja dabūt 
reņģes cik lien. Turpat blakus par labākā 
godu, gatavojot ēdienu no reņģēm, sacen-
tās četri pavāri. Mājāspalicējiem visdažā-
dākos konservus varēja iegādāties akciju 
sabiedrības Brīvais vilnis tirgotavā.
 Ar pilnu vēderu droši varēja doties ne-
lielā pastaigā un apskatīt lielo mīnu kuģi 
Rūsiņš, kura komandas vīri rādīja un stās-
tīja visu, ko zina, savukārt Rekrutēšanas 
un atlases centra teltī varēja uzzināt par 
armijas dzīvi, to, kā iestāties Zemessardzē, 
un apskatīt bruņutehniku. Interesentu šeit 
netrūka, un arī folkloras kopa Cielava iz-
mantoja iespēju dziedāt šīs tehnikas aplen-
kumā. 
 Pulksten trijos pēcpusdienā Salacas 
krastā pie promenādes skatītāji sagaidī-
ja plostu, ko ceturtdienas vakarā upē pie 
Steliņiem sāka būvēt pieredzējušie un ne 
tik pieredzējušie plostnieki. Šogad notika 
jau desmitie atjaunotie Salacas plostnieku 
svētki. Uzrunājot šī amata meistarus un 
interesentus, pašvaldības vadītājs Dagnis 
Straubergs priecājās, ka viņi savu darbu 
paveikuši un ieradušies atrādīties. – Prieks 
jau pieredzējušo plostnieku vidū redzēt 
jaunos censoņus – plosta sējējus. Skaidrs 

ir viens – plostnieku svētkiem būs ilgs un 
skaists mūžs. Turiet un kopiet šīs tradīcijas, 
jo mums ir svarīgi saglabāt senos arodus! 
Šogad plosta sējēji, plostnieki, saimnieces 
un Steliņu pļaviņas īpašnieki saņēma īpašu 
balvu – tieši šiem svētkiem veltītu krūzīti 
ar plostnieku attēlu uz tās. Ar aplausiem 
skatītāji sumināja visus plostniekus, bet jo 
īpaši divus kungus, kuri bijuši klāt visos 
desmit plostnieku svētkos – Elmāru Lūsi 
un plosta kapteini Juri Smalko. Dāvaniņu 
saņēma arī Raitis Alksnis – vīrs, kurš atsā-
ka šos atjaunotos plostnieku svētkus Salac-
grīvā. Rezumējot plosta siešanas trīs die-
nas, nometnes komandieris Imants Dambis 
sacīja: – Laiks bija labs, darbi veicās, upe 
pārsteidza. Paldies visiem plosta sējējiem, 
barotājiem un upei, paldies novada uzņē-
mējiem par atbalstu, īpašs paldies Salacg-
rīvas novada domei. 
 Pēcpusdienā uz Reņģēdāju festivāla 
skatuves notika arī visdažādāko sacensī-
bu uzvarētāju apbalvošana. Pavāru ma-
čos 4. vieta viesu nama Rakari pavāriem,  
3. vieta Asnātei Treijai-Mačānei un Oska-
ram Freibornam, 2. vieta kafejnīcas Karle 
šefpavāram, bet 1. – Limbažu kafejnīcas 
Kļava virtuves pavēlniekam Normundam 
Malkovicam. Viņš viens pats radīja garšīgu 
un dzīvu ēdienu - pankūkas no griķiem un 
reņģītes ar mērcīti. Maču uzvarētāji saņē-
ma balvas no Grandeg un ABAS.
 Svaru bumbu celšanas sacensībās dāmu 
vidū trešā bija Ieva Makoveca, otrā Žanete 
Šmite, uzvarēja Agnija Bērziņa, kura svaru 
bumbas pacēla 33 reizes. Vīru konkurencē 
3. vietā Arturs Baumanis, 2. – Aldis Bēr-
ziņš, bet 1. vietā Elmārs Lankovskis, kurš 
svaru bumbas pacēla 40 reizes. Dambretes 

simultānspēles seansā liepupietis Klāvs 
Norenbergs, Eiropas jaunatnes čempions 
100 lauciņu dambretē U-10 vecuma grupā, 
sacentās ar visiem spēlētgribētājiem. Pēc 
divu stundu spraigām sacensībām, kuru 
laikā Klāvs veica vismaz 5 km attālumu, 
noskaidrojās, ka 18 pretinieki atzinuši 
mazā čempiona pārākumu, bet ar treniņu 
partneri Mareku Andreisonu tika fiksēts 
neizšķirts. Savukārt Klāvam ar AS Brīvais 
vilnis balvām nācās sveikt savas draudze-
nes Sintiju Malofeju un Taīdu Kalniņu 
no sporta skolas tās pašas mācību treniņu 
grupas. Pašas atzinās, ka viņu pārspēt iz-
devies pirmo reizi mūžā. Līdz ar to Klāvs 
uzvarēja ar rezultātu 37:5. Virves vilkšanas 
sacensībās 3. vieta komandai no kuģa Rū-
siņš, 2. vietā Žubītes, bet 1. vietā pavisam 
negaidīti komanda Kings – paši mazākie 
sacensību dalībnieki. 
 Ar nepacietību svētki viesi gaidīja Lat-
vijas Gaisa spēku paraugdemonstrējumus 
Salacas upē. Jāteic, gaidīšana bija tā vērta. 
Upē esoša cilvēka glābšanas operācija no-
ritēja gludi un paraugdemonstrējumi bija 
iespaidīgi.
 Tad uz nelielu brīdi Jahtu laukumā ie-
stājās miers, lai jau no jauna saceltu vilni 
vakarā, kad uz skatuves kāpa Labvēlīgais 
tips. Koncerta laikā iesākušās dejas turpi-
nājās kopā ar grupu Avārijas brigāde.
 Paldies par jaukajiem svētkiem, un jau 
tagad ir skaidrs – nākamgad Reņģēdāju 
festivāls būs! To, pasniedzot pateicības 
balvu festivāla idejas autoram un vadītā-
jam Dz. Kolātam, solīja novada domes 
priekšsēdētājs D. Straubergs. 
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Svinam Reņģēdāju festivālu

SIA Kuivižu 
enkurs 

ēdnīcas 
nojumē 

strādāja visi, 
arī īpašniece 
Ilona Trēziņa 

(vidū),  jo pēc 
viņu gardajām 
reģņēm rinda 

bija visu 
dienu

Jūras spēku mīnu kuģi apskatīja daudzi salacgrīvieši un svētku viesi

Pavārmaču 
uzvarētājs 
Normunds 
Malkovics no 
kafejnīcas 
Kļava 
Limbažos

Dambretes simultānspēles vadītājs Klāvs Norenbergs šajā dienā 
nostaigāja 5 km un uzvarēja ar rezultātu 37:5

Plosts piestāj Salacas krastā pie promenādes
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 Daudzi ir pamanījuši un dzirdējuši, ka 
Salacgrīvas ostā rit zvejas piestātnes būv-
niecība. Šī projekta realizācijai piesaistīti 
Eiropas Savienības Zivsaimniecības fonda 
līdzekļi. Šobrīd Salacgrīvas ostas pārvalde 
īsteno vairākus projektus, no kuriem divi ir 
saistīti ar Salacgrīvas un Kuivižu ostu jau-
nu navigācijas aprīkojuma iegādi un uzstā-
dīšanu, viens ar Kuivižu ostas uzturēšanas 
darbu – notiek ostas padziļināšana.
 Jau esam rakstījuši par ieceri Jahtu lau-
kumā būvēt jahtotāju servisa ēku. 24. maijā 
saņemta informācija par Eiropas Savie-
nības ERAF Interreg Igaunijas-Latvijas 
programmas projekta EST-LAT55 Uzla-

bota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla 
attīstība Igaunijā un Latvijā apstiprināša-
nu. Tas nozīmē, ka ir dota zaļā gaisma šī 
805 526,80 eiro vērtā projekta realizācijai. 
 Salacgrīvas ostas pārvalde tuvākajā lai-
kā sāks Eiropas Savienības projekta Zivju 
kravu pārkraušanas tehniskā aprīkojuma 
iegāde un uzstādīšana Salacgrīvas ostas 
piestātnē Nr. 3 realizāciju. Projektā pare-
dzēts iegādāties un uzstādīt stacionāro ziv-
rūpniecības kravu izkraušanas, iekraušanas 
hidromanipulatoru (68 200 eiro bez PVN) 
un pārvietojamā zivju sūkņa piegādi un uz-
stādīšanu (29 890 eiro bez PVN).

Ilga Tiesnese

Salacgrīvas osta attīstās

Salacgrīvas ostas valdes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs (no labās), ostas pārvaldnieks 
Ivo Īstenais, ostas kapteinis Normunds Tiesnesis un valdes pārstāvis Jānis Cīrulis 
iepazīstas ar zvejas piestātnes būvniecību

 16. maijā Salacgrīvas novada domes 
izveidota komisija devās iepazīties ar paš-
valdības projektu konkursam Iedzīvotāji 
veido savu vidi iesniegtajiem projektiem 
un tajos veicamajiem darbiem. Šogad pro-
jektu konkursā iesniegts 11 pieteikumu 
no Salacgrīvas, Korģenes, Svētciema un 
Liep upes.
 Saskaņā ar nolikumu vērtēšanas ko-
misija – Dagnis Straubergs, Kaspars Ķe-
mers, Lija Jokste, Dzintra Eizenberga, 
un Normunds Tiesnesis – izvērtēja pro-
jektus, piešķirot punktus (līdz 10), ņemot 
vērā projektu apskates vietās konstatēto.  
2017. gada konkursa Iedzīvotāji veido 
savu vidi finansējums piešķirts septiņiem 
projektiem. 
 Iedzīvotāju grupa Pērnavas viļņi veidos 

aktīvās atpūtas laukumu bērniem un pie-
augušajiem (990 eiro), DzĪKS 2003 taps 
atpūtas vieta zem kastaņām (600 eiro).  
Grupa Aktīvie Korģenes ciema iedzīvotā-
ji saņems 360 eiro savam projektam Sa-
kopta vide Primma ezera krastā. Grupai 
Rīgas ielas iedzīvotāji 950 eiro piešķirti 
projekta Darbosimies kopā savam na-
mam un dzīvespriekam īstenošanai, savu-
kārt iedzīvotāju grupa Melbāržu sportisti  
400 eiro ieguldīs, lai taptu sporta laukums 
Melbāržos. Iedzīvotāju grupa Kristiņi ie-
guvuši 700 eiro atpūtas un rotaļu lauku-
ma veidošanai pie daudzdzīvokļu mājas 
Kristiņi, bet iedzīvotāju grupa Sniedžu 
māja 1000 eiro – projektam Sniedžu pa- 
galms 2017. 
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Svētciema, Rīgas ielas 2.a nama iedzīvotājiem ir skaidrs, kādam jābūt plānotajam bērnu 
laukumam

Iedzīvotāji veido savu vidi

 4. maijā Salacgrīvas novadā ne tikai 
klāja baltu galdautu, lai svinētu Latvijas 
neatkarības atjaunošanas gadadienu, bet 
akcijas Apskauj Latviju norises laikā stā-
dīja ozolus. Novadā to darīja trīs vietās – 
Liepupē, Salacgrīvā un Ainažos.
 Pie Liepupes baznīcas ozolu stādīja 
ilggadējais draudzes priekšnieks Valdis 
Andersons un Liepupes jaunsargi, pēc tam 
pie baltā galdauta dziesmas Latvijai visi 
kopā dziedāja ar kapelas Ieviņa dalībnie-
kiem.
 Salacgrīvā, bijušās domes ēkas vietā 
pie biedrību laivas ozolu stādīja Danču 
ģimene, kas Salacgrīvā dzīvo jau ceturta-
jā paaudzē. Šī bija tā reize, kad katrs no 
viņiem pielika roku, lai Latvijas spēka 
simbols – ozols – augtu un kuplotu. – Lai 
stipra Salacgrīva un stipra Latvija! Šis 
koks mūs un daudzus pēc mums pārdzīvos 
un rādīs latviešu ģimeņu stiprumu un spē-

Ozoli Latvijas simtgadei

ku, – pēc ozola iestādīšanas sacīja novada 
domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs. 
Kopā ar folkloras kopu Cielava klātesošie 
dziedāja Danču ģimenes stipro dziesmu 
Še, kur ozoli, zaļo zemzari un latviešu tau-
tas spēka dziesmas.
 Savukārt Ainažos, pie pašas robežas 
pulcējās latvieši un igauņi, lai kopīgi svi-
nētu šos Latvijai tik nozīmīgos svētkus. 
Ainažu kultūras nama vadītāja Solveiga 
Muciņa svētku dalībniekiem atgādināja 
vēsturi: – 1919. gadā bija balsojums – Ai-
nažiem būt vai nebūt Latvijā. Tajā pieda-
lījās 118 latviešu un 67 igauņi. Tajā reizē 
par Latviju nobalsoja 101, bet par Igauni-
ju 50 cilvēki. Nezin kāds būtu mūsu puses 
ļaužu liktenis, ja mēs būtu Igaunijas sa-
stāvdaļa? Bet šodien mēs esam Latvijā un 
jācer, ka gana lepni par savu zemi, tautu 
un saviem mīļajiem. Atceroties to dienu 
notikumus, kopā ar igauņu draugiem uz 
Igaunijas – Latvijas robežas notika vir-
ves vilkšanas sacensības. Tās uzraudzīja 
Ainažu dižvīrs Mārcis. Arī šoreiz latvieši 
uzvarēja un izvilka kaimiņus savā pusē, 
vēlreiz apliecinot, ka Ainaži ir un paliks 

Latvijas daļa. Latvijas simtgades ozolu 
uz valsts robežas kopā ar akcijas Apskauj 
Latviju organizatoriem stādīja mežziņa 
Mārtiņa Puriņa ģimene, piedalījās Latvijas 
Pašvaldību savienības padomniece vides 
aizsardzības jautājumos Sandra Bērziņa,  
Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Skul-
tes 1. kategorijas nodaļas priekšnieks ma-
jors Oskars Mitrēvičs, AS Latvijas Valsts 
meži Jelgavas kokaudzētavas vadītāja 
Dace Rosecka, novada domes priekšsēdē-
tājs D. Straubergs, pašdarbnieki no Aina-
žiem un Igaunijas. Pēc ozola iestādīšanas 
M. Puriņš sacīja: – Ozols latviešiem ir 
spēka simbols. To stādot, mūsu ģimene vēl 
visiem tautiešiem vairot sevī spēku ne ti-
kai fiziski, kā to dara ozols, bet arī garīgi, 
un novēlam ilgmūžību, kas piemīt ozolam, 
un vēlmi dzīt saknes dziļi savā zemē, kā to 
dara ozols. Tad Latvijai nākamie 100 gadi 
un tālākā pastāvēšana būs droša. Solveiga 
Muciņa rosināja katru gadu pulcēties pie šī 
ozola, klāt baltu galdautu un kopā ar igau-
ņu draugiem priecāties par savu Latviju. 
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Ozolu 
Salacgrīvā 
stāda Danču 
ģimene

Ainažos Puriņu ģimenei ozolu apliet palīdzēja Sandra Bērziņa, Latvijas Pašvaldību savienī-
bas padomniece vides aizsardzības jautājumos
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 Maija sākumā notika kārtējās sarunas 
par Lībiešu upuralām. Līdz šim tās varē-
ja apskatīt, nokāpjot lejā pa trepēm, bet 
tās bija savu mūžu nokalpojušas. Lai ne-
apdraudētu cilvēku veselību, tās novāca. 
Pašvaldības vadītāja Dagņa Strauberga ro-
sinātas, notika sarunas ar vēsturnieci Ras-
mu Noriņu, arheologu, kultūrvēsturnieku 
Juri Urtānu, piegulošo zemju īpašnieci 
Indru Sarguni un viesu māju Svētupes un 
Kraukļi īpašniekiem Ingu Saliņu un Ed-
mundu Birkenbergu. Kopā tika spriests, 
kā šo jautājumu risināt un ko darīt, lai tū-
ristiem tik iecienīto apskates objektu pada-
rītu pieejamu un apskatāmu. Sarunu laikā 
tika pārrunāti divi iespējamie alu apskates 
varianti: viens bija atjaunot kāpnes un 
nodibināt servitūtu ceļam līdz upuralām,  
otrs – otrā upes krastā iekārtot skatu lau-
kumu, līdz tam izveidojot taku no Kuiķu-
les kapu puses.
 Pēc sarunām un upuralu apskates ie-
interesētās puses vienojās, ka ceļš līdz 
upuralām tiks noteikts kā pašvaldības ser-
vitūts, taku līdz noejai uz alām nomarķēs, 
norobežos upuralas arī no augšas, atjaunos 

Pa Lībiešu 
upuralām

Edmunds Birkenbergs (priekšplānā no kreisās), Rasma Noriņa, Inga Saliņš, Juris Urtāns un 
Dagnis Straubergs spriež, ko un kā darīt, lai Lībiešu upuralas būtu pieejamas tūristiem

noeju jeb kāpnes uz upuralām, lai visi va-
rētu tās apskatīt. 
 Runājot par alu, arheologs J. Urtāns 
sacīja, ka ala tāpat kā cilvēks dzīvo savu 
mūžu. Un tā savu mūžu nodzīvojusi. Vis-
apkārt alai ir dabiskais slīpums un smil-

šainie krasti, ūdens skaloti, nobrūk. Tagad 
jānovāc kritušie koki, jāsavāc atkritumi. 
Nākotnē noteikti jādomā par skatu lauku-
ma izveidi upes otrā krastā.
 Šobrīd ir veikti ceļa uzmērīšanas darbi. 
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 10. maijā Salacgrīvas novada dome 
parakstīja līgumu ar SIA DSM Meistari 
par Salacgrīvas pilsētas Viļņu ielas asfalta 
seguma frēzēšanu un atjaunošanu posmā 
no tilta līdz Baznīcas ielai. Posms tieši 
pretī Mego veikalam, gājēju pārejas vie-
tā remontēts netiks. Pašvaldība šiem dar-
biem atvēlējusi 26 486,98 eiro, būvdarbi 
šajā posmā jau ir pabeigti.
 Savukārt ceļa posma tieši pie degvie-
las uzpildes stacijas Circle K (Statoil), 
kas atrodas blakus Viļņu ielai un uz kuru, 
veicot kreiso pagriezienu, nogriežas liels 
skaits automašīnu, remonta izmaksas segs 
uzņēmums Circle K. Tas ir sociāli atbil-
dīgs uzņēmums, kas Salacgrīvā strādā un 
ilgtermiņā strādās, un saprot, ka šis ceļa 
posms ir jāatjauno. Asfalta segas frēzēša-
nas un atjaunošanas darbi šajā Viļņu ielas 
ceļa posmā veikti, saskaņojot ar pašval- 
dību. 
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Pabeigta
Viļņu ielas 
asfaltēšana

 13. maijā Salacgrīvas novada dome pa-
rakstīja līgumu ar SIA Legāts par gājēju 
ietves izbūvi Pērnavas ielā pie Salacgrīvas 
vidusskolas un gājēju ietves izbūvi Sila 
ielas bērnu laukumā, Salacgrīvā. Pērnavas 
ielas gājēju pārejas izbūvei pašvaldība at-
vēlējusi 3365 eiro, Sila ielas gājēju pārejas 
izbūvei – 4558 eiro.
 Pārejas jāizbūvē līdz 30. jūnijam, darbu 
garantijas laiks – 36 mēneši.

*   *   *
 16. maijā Salacgrīvas novada dome pa-
rakstīja līgumu ar SIA Mitbau AC par gā-
jēju ietves izbūvi Valmieras un Vidzemes 
ielu krustojumā Salacgrīvā.
 Būvdarbu laikā veiks sagatavošanas 
darbus – koku zāģēšanu, jaunās ietves no-
spraušanu, rekonstruēs esošo novadgrāvi, 
iebūvēs caurteku, uzstādīs žogu, izbūvēs 
bruģa ietvi ar apmalēm, uzklās asfaltbeto-
nu brauktuves daļā un ierīkos zālienu.
 Pašvaldība šiem darbiem piešķīrusi 
9741 eiro. Darbi jāpabeidz līdz 30. jū-
nijam. Garantijas termiņš būvdarbiem ir 
36 mēneši. 
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Salacgrīvā

 13. maijā Salacgrīvas novada dome no-
slēgusi līgumu ar SIA Legāts par gājēju 
ietves atjaunošanu Krišjāņa Barona ielā 
Ainažos. 
 Atjaunos trotuāru (454 m2), ieklājot bru-
ģa segumu, kā arī iebrauktuves (125 m2), 
uzklājot karsto asfaltu. Darbu laikā nozā-
ģēs vienu koku, remontzonā frēzēs brauk-
tuves asfaltu, demontēs ielas un ietves 
esošās betona apmales un flīzes, uzstādīs 
lietusūdens uztveršanas aku, iebūvēs caur-
teku zem ietves, uzstādīs betona apmales, 
līmeņos kanalizācijas akas vāku, izbūvēs 
bruģakmens segumu, uzklās asfaltbetona 
brauktuves segumu remonta zonā un ie-
brauktuvēs un veiks teritorijas labiekārto-
šanu. Pašvaldība šiem darbiem piešķīrusi 
22 107 eiro.
 Ietves atjaunošanas darbi jāpabeidz līdz 
9. jūnijam, būvdarbu kvalitātes termiņš – 
trīs gadi. 
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Atjaunos 
un izbūvēs 

gājēju 
ietves 
Ainažos

 Apauguma noņemšana no ceļa noma-
lēm tiek veikta divu iemeslu dēļ: pirmkārt, 
lai mitrā laikā uzlabotu grants seguma nest-
spēju un ūdens brīvi notecētu no ceļa, jo 
pārmitrināts segums savu nestspēju zaudē;  
otrkārt, ceļu greiderēšanas kvalitātes uzla-
bošanai – ilgi krājusies augsne izveidojusi 
pamatīgas nomales, līdz ar to greiderējot 
veidojas vēl augstāks valnis ceļa malās. 
Ir uzskats, ka ceļu nomalēs esošais apau-
guma valnis ir tīra grants bez jebkādiem 
melnzemes piemaisījumiem (ir izņēmumi, 
piemēram, Salas iela Salacgrīvā un viens 

Bišu ielas posms, kur nomalēs patiešām 
ir sastumta grants), un viss apaugums ir 
jāuzgreiderē uz ceļa. Šāds uzskats ir kļū-
dains. Praksē pierādījies – ja ar greideru 
apaugumu velk uz brauktuves, tad tas ti-
kai sabojā grants seguma materiālu. Ro-
das grants un melnzemes sajaukums, kam 
mitros laikapstākļos ir ļoti vāja nestspēja. 
Pierādījums tam ir Zaļā iela Salacgrīvā, 
kur pagājušajā vasarā pēc iedzīvotāju lū-
guma nomalēs esošo apaugumu uzvilka 
uz brauktuves. Pavasarī iela bija gandrīz 
neizbraucama. 

 Apaugums tiek ņemts ne tikai no 
grants, bet arī no asfaltētajiem ceļiem. Arī 
asfaltētajiem segumiem ir svarīgi nodro-
šināt ūdens noteci, lai neveidotos asfalta 
bedrītes.
 Šobrīd apaugums noņemts no Jaunās, 
Grīvas, Ganību, Blaumaņa, Zaļās, Meldru, 
Lašu, Brenguļmeža ielas, daļēji arī Lazdu 
un Murdu ielas. Šajā vasarā apaugumu 
paredzēts noņemt no daudzām pilsētas ie-
lām.

Edžus Jirgensons

Apauguma noņemšana no ceļa nomalēm

 27. aprīlī Salacgrīvas novada domē 
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs un spor-
ta konsultatīvās padomes pārstāvis Kas-
pars Neimanis tikās ar tūrisma un eko-
nomikas menedžmenta speciālistu Ēriku 
Roršu (Erik Rörsch) no Nīderlandes, lai 
pārrunātu sporta kompleksa-peldbaseina 
būvniecības nākamos soļus.
 Sarunu laikā Roša kungs uzaicināja 
salacgrīviešus maijā apmeklēt Nīderlan-
di un iepazīties ar baseinu infrastruktūru. 
Viņš piedāvāja divās dienās izrādīt sešus 
baseinus ar dažādu funkcionalitāti, iz-
mēriem, tehniskajiem risinājumiem un dot 

Ko un kā darīt, lai 
jaunais sporta un 
atpūtas komplekss 
būtu piemērots 
visiem, apspriež 
novada domes 
priekšsēdētājs 
Dagnis Straubergs 
(no labās), tūrisma 
un ekonomikas 
menedžmenta 
speciālists 
Ēriks Roršs no 
Nīderlandes 
un sporta 
konsultatīvās 
padomes pārstāvis 
Kaspars Neimanis

Par baseinu 
Salacgrīvā

 Pavasaris ir klāt, un to baudīt ārā dodas 
lieli un mazi. Lai mazajiem novadniekiem 
un viesiem padarītu šo ārābūšanas prieku 
lielāku, pašvaldība turpina novada rotaļu 
laukumu labiekārtošanu.
 Aprīļa sākumā Sila ielas rotaļu laukumā, 
pateicoties SIA Medagas, ir atjaunots koka 
namiņš. Pašvaldība šiem darbiem atvēlēja 
1556 eiro. Šobrīd ir izsludināts iepirkums 
rotaļu laukumu ierīkošanai Jahtu osta lau-
kumā, Sila ielā un Salacgrīvas pludmalē.

 Jahtu ostas laukumā ir paredzēts izbū-
vēt koka konstrukciju pilsētiņu, kurā būs 
šūpoles, balansa šūpoles, no koka bal-
stiem veidota piramīda, atrakciju kalniņš 
un atjaunots jau esošais karuselis. Darbus 
paredzēts beigt līdz 30. jūnijam. Sila ie-
las rotaļu laukumu plānots paplašināt un 
papildināt ar rotaļu elementiem mazajiem 
bērniem (2—4 gadi), sabiedriskām vietām 
paredzētu batutu dažādu vecumu bērniem, 
ložņāšanas cauruli un slīdkalniņu bērniem 

vecumā no trīs gadiem. Savukārt Salac-
grīvas pludmalē iecerēta apļveidā izbūvē-
ta pilsētiņa, kombinējot dažādus posmus. 
Plānots izbūvēt divus tornīšus, kustīgu 
koka dēļu tiltiņu ar virvju margām, ķēžu 
un virvju posmu, šķēršļu joslu, kāpšļus, 
vertikālus stabus un šūpoles. Rotaļu lau-
kumiem Sila ielā un pludmalē jātop līdz 
28. jūlijam.
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Taps rotaļu laukumi novadā

 10. maijā Salacgrīvas novada dome 
noslēgusi līgumu ar SIA Vianova par Sa-
lacgrīvas pilsētas Pērnavas ielas asfalta 
seguma atjaunošanu posmā no krustojuma 
ar Viļņu ielu līdz Pērnavas ielai 31. 
 Veicamie būvniecības darbi: trases no-
spraušana (brauktuves platums 5,50 m; 
nomales platums – 1,0 m), ielas apmales 
(1000x300x150) izbūve, brauktuves pa-

matnes bojāto vietu atjaunošana ar dolo-
mīta šķembām, bedrīšu remonts ar karsto 
asfaltbetonu, plaisu iztīrīšana un aizpil-
dīšana ar bitumena emulsiju, iesēdumu 
labošana, brauktuves virsmas gruntēšana, 
asfaltbetona seguma ieklāšana, apauguma 
noņemšana un nomaļu pamatnes sagata-
vošana, nomaļu izbūve un dolomīta šķem-
bu ieklāšana.

 Veicamajiem darbiem pašvaldība at-
vēlējusi 58 919,56 eiro, tie jāpabeidz līdz  
31. maijam. 
 Garantijas termiņš būvdarbiem ir  
36 mēneši, tā laikā darbu veicējam uz sava 
rēķina jānovērš defekti, trūkumi vai neat-
bilstības.
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Pērnavas ielā ieklās jaunu asfaltu

iespēju apskatīties, kā notiek peldēšanas 
apmācība. Pieredzes apmaiņas braucienā 
plāno doties novada sporta konsultatīvās 
padomes pārstāvji, atpūtas kompleksa 
Zvejnieku parks pārvaldnieks un izpilddi-

rektora vietnieks tehniskajos jautājumos. 
 Pašvaldības budžetā sporta komplek-
sam-peldbaseinam atvēlēti 1 422 872 eiro.

Ilga Tiesnese
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 Salacgrīvas novada domes sēdē 19. ap-
rīlī apstiprināta jaunā uzņēmēju konsulta-
tīvā padome. Tā ir novada domes izvei-
dota institūcija ar padomdevēja tiesībām 
uzņēmējdarbības attīstības sekmēšanas 
jautājumu risināšanā. Nākamos divus ga-
dus Salacgrīvas novada uzņēmēju konsul-
tatīvajā padomē ievēlēti 
l Armands Upītis – SIA Kubikmetrs – ra-
žošanas nozares pārstāvis,
l Ernests Kupčs – SIA Baltic Forest – ra-
žošanas nozares pārstāvis,
l Ilze Kalniņa – SIA Ardagh Metal 
 Packaging Latvia – ražošanas nozares 
pārstāve,
l Jānis Ozols – SIA Acteks – tirdznie-
cības un cita veida pakalpojumu nozares 
pārstāvis,
l Marita Birkenberga-Upīte – z.s. Jaun-
melnbārži – komercdarbības atbalsta pro-
jekta Radīts Salacgrīvas novadā īstenotā - 
ja – tirdzniecības un cita veida pakalpoju-
mu nozares pārstāve,

l Kristīne Mauliņa – z.s. Tūjsmuiža – ra-
žošanas nozares pārstāve,
l Mārtiņš Smilts – SIA Sand architecture 
and design – būvniecības nozares pārstā-
vis,
l Ilona Trēziņa – SIA Kuivižu enkurs – 
restorānu un ēdināšanas nozares pārstāve,
l Ojārs Jūliks – SIA Kapteiņu osta – res-
torānu un ēdināšanas nozares pārstāvis,
l Evija Klēviņa – z.s. Vējavas – tūrisma 
nozares pārstāve,
l Ilze Kalniņa – AS Citadele banka – fi-
nanšu institūcijas pārstāve,
l Gints Ronis – SIA Medagas – amatnie-
cības nozares pārstāvis,
l Edžus Zvīnis – jauniešu uzņēmējdarbī-
bas nozares pārstāvis,
l Mārcis Saklaurs – mežu un lauku ceļu 
loģistikas nozares pārstāvis,
l Lija Jokste – Salacgrīvas novada domes 
pārstāve – deputāte. 
 Maijā notiks jaunās uzņēmēju konsul-
tatīvās padomes sēde, kuras laikā ievēlēs 

padomes priekšsēdētāju un vietnieku.
 Salacgrīvas novada uzņēmēju konsul-
tatīvā padome konsultē domi uzņēmēj-
darbības vides pilnveidošanas jautājumos, 
pārstāv nozaru uzņēmēju intereses Salac-
grīvas novadā un darbojas uz brīvprātī-
bas principiem. Padomes lēmumiem ir 
konsultatīvs raksturs. Padome ir ievēlēta 
uz diviem gadiem. Padomes lēmumi ir 
rekomendējoši un informējoši un tie tiek 
pieņemti, padomes locekļiem vienojoties 
vai balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu. 
Padomes sēdes ir atklātas un tās sasauc 
priekšsēdētājs ne retāk kā reizi divos mē-
nešos vai arī biežāk, ja to pieprasa vismaz 
puse padomes locekļu. Lai nodrošinātu 
visu ieinteresēto pušu līdzdalību jautāju-
mu apspriešanā, uz padomes sēdi var tikt 
aicināti arī dažādu sabiedrisko organizāci-
ju, uzņēmumu, partiju vai domes pārstāvji, 
kas pārstāv noteiktu sabiedrības grupu in-
tereses.

Ilga Tiesnese 

Salacgrīvas novada 
jaunā uzņēmēju konsultatīvā padome  Tikpat koši, cik ņirb saules stari, kopra-

des telpa Ņirbulis izgaismo mūs Salacgrī-
vā. Tā ir vieta, kur dzimt idejām, netrau-
cēti strādāt vai vienkārši baudīt brīnišķīgo 
skatu uz upi, malkojot kafiju.
 Ja mājās darbi neiet no rokas un grūti 
koncentrēties, ja esi daļa no maza uzņē-
muma, kam nepieciešamas telpas, kā arī, 
ja trūkst iedvesmas un laba padoma, tad 
šī tev ir īstā vieta! Idejas autore Liene So-
me-Tiesnese Ņirbuli dēvē par atvērto biro-
ju. Doma par šādu telpu Lienei radās jau 
pagājušajā gadā, kad blakuslietas novērsa 
no darba un mazināja produktivitāti. Bija 
skaidrs, ka tādu vietu vajag, turklāt ne ti-
kai viņai vien! Pēc nelielas aptaujas šādu 
interesi un vajadzību izteica arī citi, un 
Ņirbulis pamazām varēja sākt rotāt Rīgas 
ielas 2. stāva telpas.
 Atvērtā biroja kolektīvu pašlaik veido 
seši cilvēki. Daļa no viņiem rada māk-
slu, citi satiekas ar cilvēkiem, konsultē 
un, protams, plāno. Šeit nekas nestāv uz 
vietas, nepārtraukti dzimst jaunas idejas 
un projekti. Ņirbulī šobrīd pieejams foto-
stūrītis ar visu nepieciešamo aprīkojumu, 
iespējams aplūkot, kā tikko iemūžinātu 
mirkli pārnes uz auduma, smelties idejas 
praktiskos semināros, taču tas nebūt nav 
viss. Koprades telpa rada un vēlas paplaši-
nāties. Tās durvis ir plaši atvērtas jebkura 
vecuma grupai. Jauniešiem ļoti aktuālas 
varētu būt karjeras konsultācijas pirms 
dokumentu iesniegšanas augstskolās. Šajā 
gadījumā interesentus izglītotu kāds no 
malas – cilvēks, kurš pastāstītu ne tikai to, 
ko izvēlēties vai neizvēlēties, bet arī, kā 
iestāšanos padarīt vieglāku. Mērķauditori-
ja ir plaša, tāpēc tāds ir arī iespēju loks.
 Apmaiņā pret darbavietu plašā, siltā un 
aprīkotā telpā, WiFi, tēju, kafiju, radošām 
iniciatīvām un lielisku skatu uz Salacu 
mēnesī jāieplāno 35 eiro. Šī summa, pro-
tams, nav akmenī kalta, tā var mainīties 
atkarībā no situācijas.
 Ņirbuli pilnā tā krāšņumā atvēra  
28. aprīlī, kad notika atklāšanas ballīte. 
Pastāv uzskats, ka cilvēki neapmeklē bal-
līti, kur ielūgti visi, ja viņi nav personīgi 
uzaicināti. Bet šī ir tā vieta, kur patiešām 
ir aicināts ikviens! Un nevis tā, ka tikai ie-
nākt apskatīties, bet tā, ka ienākt iedzert 
kafiju vai tēju un tad strādāt. Uz tikšanos!

Anete Līcīte

Ņirbulis

 2016. gada rudenī sākās gājēju un ve-
losipēdistu ceļa ierīkošana uz autoceļa A1 
Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Aina-
ži) 90,80.—92,20. km Kuivižos. Veloceli-
ņa garums – 1,4 km, līdz Kuivižu veikala 
autobusu pieturai. Celiņa platums 2,5 m 
un tas paredzēts gājējiem un velobraucē-
jiem. Šis ir turpinājums veloceļam, kas jau 
agrāk izbūvēts no Salacgrīvas puses. Dar-
bus veic SIA Limbažu ceļi, to līgumcena ir 
253 000 eiro.
 Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma tagad 
rit veloceliņa būve Kuivižos. 10. maijā 
notika būvsapulce, kurā piedalījās dar-
bu būvuzraugs, pasūtītājas – AS Latvijas 
valsts ceļi, darbu izpildītājas Limbažu ceļi, 
autoruzrauga firmas L4 un Salacgrīvas no-
vada domes pārstāvji. Iesaistītās personas 
pārrunāja darbus un to izpildes termiņus. 
Gājēju un velobraucēju celiņš tiks nodots 
ekspluatācijā līdz 20. jūnijam, tā asfaltēša-
nas darbi sākās 22. maijā, jo agrāk to ne-
varēja darīt vēso laikapstākļu dēļ. Asfalta 
uzklāšana notiek ļoti ātri, bet gaisa vidējā 
temperatūra kvalitatīvai asfalta ieklāšanai 
(lai tas strauji atdziestot nesasprēgātu) va-
jadzīgi vismaz +10 grādi. Šobrīd notiek 
celiņa labiekārtošana – melnzemes izlīdzi-
nāšana un zāles sēšana. 
 Jūnija beigās visiem velobraucējiem un 
kājāmgājējiem būs iespēja no Salacgrīvas 
līdz Kuivižiem nokļūt pa satiksmei drošo 
gājēju un velobraucēju celiņu. Būs īsteno-
jies sen lolotais projekts.

Ilga Tiesnese

Par Kuivižu 
veloceliņu

 Salacgrīvas novada būvvalde akceptē-
jusi SIA Salacas osta iesniegto būvniecī-
bas ieceri par bijušās zivju fabrikas saldē-
tavas, cepšanas ceha, zivju apstrādes ceha, 
autoklāva ēkas, darbnīcas-garāžas ēkas 
nojaukšanu Rīgas ielā 2, Salacgrīvā. 

 Ņemot vērā objekta atrašanos Salac-
grīvas pilsētas centrā, īpaša vērība tiks 
pievērsta teritorijas labiekārtošanai un vi-
zuālajam skatam no upes puses. Pēc ēku 
nojaukšanas teritorija tiks sakārtota, no-
jaukto ēku vietā izlīdzinās šķembas, ievē-

rojot esošās reljefa augstuma atzīmes. Pēc 
teritorijas sakopšanas tiks stādīti koki un 
krūmi. Gar Salacas krastu paredzēts iestā-
dīt vītolu, aiz tās 5 m attālumā – bērzu rin-
du, nogāzē stādīs krūmus. 

Ineta Cīrule

Nojauks bijušās fabrikas ēkas

 Salacgrīvas vidusskolas direktore Sanita 
Šlekone, uzrunājot klātesošos, sacīja: – Pēc 
šāda pavasara jampadrača pavasaris būs 
klāt. Manuprāt, šis ir viens no gada skaistā-
kajiem koncertiem. Un tas ir ne tikai tāpēc, 
ka dzied, dejo stāsta anekdotes un spēlē, bet 
arī tāpēc, ka šeit esam visi, kuri atbalsta sa-
vējos. Ir taču skaisti redzēt savus mīļos uz 
lielās skatuves, kur viņi rāda, ko prot, var 
un ir iemācījušies! Lai viņi tik daudz prastu 
un varētu, jāsaka paldies pulciņu vadītā-

jiem. Paldies Anitai Gīzei, Inārai Ādmīdi-
ņai, Zentai Mennikai, Vitālijam Bogdano-
vičam, Ingai Strantei, Sabīnei Zīlei, Dacei 
Kašai, Sandrai Bērziņai un Intai Ciršai! 
Savukārt novada izglītības speciāliste Antra 
Paegle teica paldies ne tikai pedagogiem un 
pulciņu vadītājiem, bet arī vecākiem par iz-
turību, sapratni un līdzi dzīvošanu it visā. 
 Lai jaukas brīvdienas un tiekamies citu 
reizi!

Ilga Tiesnese

Pavasara 
Jampadracis

Dejo Vēverīšu 3.—4. klašu deju kolektīvs

 Pirmsskolas izglītības iestādē Vilnītis 
pirmsskolas skolotāju metodiskā apvienī-
ba rīkoja kārtējo nodarbību Labās prakses 
piemēri pedagoģiskajā darbā pirmsskolā, 
kur katra no kolēģēm dalījās savā labākajā 
pieredzē. Kopējais pasākums bija īsta ideju 
vētra. 
  Svētciema filiāles skolotāja Anita Kauli-
ņa un Korģenes filiāles skolotāja Ilga Ūdre 
dalījās pieredzē, kā sekmīgi piedalīties vi-
des projektos, vācot otrreizējās izejvielas, 
kā tajos gūt panākumus, sadarbojoties ar 
vecākiem, kā savāktajam materiālam dot 
otru dzīvi, veidojot didaktiskās spēles un 
pašiem gatavojot rotājumus. Laba pieredze 
uzkrāta Putras programmā Korģenes filiālē. 
Agnese Zeimane dalījās pieredzē, kā veidot 
veiksmīgu sadarbību ar vecākiem, kā vei-
dot kopēju grupas komandu, kā ģimenēm 
lietderīgi pavadīt laiku kopā ar bērniem. 
Bagāta pieredze darbā ar jaunākās gru-
pas bērniem uzkrāta skolotājām Kristīnei 
Zabrovskai un Irisai Armoševičus. Reali-
zējot gada uzdevumu – bērnu patriotisko 

audzināšanu, tapusi vesela didaktisko spēļu 
sērija. Oriģinālas idejas, kā integrēt daudz-
veidīgus mācību uzdevumus, iepazīstinot 
ar dzimtās pilsētas ievērojamākajām vie-
tām, realizējusi Marita Račicka, izveidojot 
Burtu spēli par Salacgrīvu un saliekam-
spēles Salacgrīvas ievērojamākie objek-
ti. Pieredzējusī skolotāja Maija Treimane 
piedāvāja interesantas idejas, kā sagatavot 
bērnus gadskārtu ieražu svētku svinēša-
nai, organizējot radošās darbnīcas kopā ar 
vecākiem. Daudzveidīgi izmantojama arī 
interaktīvā spēle Pulkstenis, kas palīdz bēr-
niem apgūt gadalaikus, mēnešu un dienu 
nosaukumus, pulksteņa laikus. Anita Koi-
du izveidojusi atmiņas vingrināšanai spēli 
Krāsainās mājiņas pašiem mazākajiem, kā 
arī didaktiskus instrumentus ritmizēšanai, 
krāsu mācībai un skaņas diferencēšanai. 
Žanna Līdaka dalījās pieredzē, kā organizēt 
nelielus daiļdarbu inscenējumus maziem 
bērniem.
 Pieredzējušu skolotāju vidū pasākumā 
piedalījās arī kolēģes Vivita Kleina un Līga 

Zivtiņa, kuras darbu mūsu iestādē ar panā-
kumiem uzsākušas nesen. Īstu pārsteigumu 
sagādāja Līga, daloties savā pieredzē, kā 
par katru bērnu, pamatojoties uz ikdienas 
novērojumiem, veidot īsas četrrindes. Ap-
kopojot tās nelielā grāmatiņā, katrs bērns 
savā bērnudārza izlaidumā varēs saņemt 
mīļu dāvaniņu.
 Vadītāja Dace Vilemsone izteica ganda-
rījumu par kolēģu veikumu un augstu no-
vērtēja realizētās idejas. Tikai sanākot kopā 
un daloties pieredzē, tā īsti spējam novēr-
tēt, cik talantīgas, radošas un mērķtiecīgas 
esam.
 Pasākuma noslēgumā Inga Leimane, da-
loties pieredzē, kā saliedēt vecākus, kā vei-
dot komandu, aicināja katru kolēģi uzrak-
stīt ikdienā krāto, bet nepateikto labo vārdu 
vēstuli, kas iedvesmoja jauniem darbiem 
grūtajā pirmsskolas skolotāja profesijā.

Ligita Dambe,
PII «Vilnītis» vadītājas vietniece 

izglītības jomā

Vilnītī griežas labo darbu dzirnaviņas

 28. aprīlī Salacgrīvas kultūras namā 
notika Salacgrīvas vidusskolas interešu 
izglītības kolektīvu atskaites koncerts, 
kura nosaukums šogad Pavasara Jampa-
dracis. Tajā katrs kolektīvs cenšas parādīt 
savu labāko sniegumu un gada laikā apgū- 
to – raitākos deju soļus, skanīgākās balsis, 
pareizākās instrumenta spēles skaņas. Kon-
certu vadīja skolotāja Inta Cirša un skolē- 
ni – Liene Muciņa, Liene Damsone, Mada-
ra Metuse, Adrians Ginters. Viņi priekš-
nesumu starplaikos stāstīja anekdotes un 
interesantus atgadījumus, vārdu sakot, jaut-
rojās, kā tas pavasarī pienākas. 
 Pirmie uzstājās deju kolektīva Vēverī-
ši 1.—2. klašu dejotāji, kurus vada Anita 
Gīze (koncertmeistare Lolita Jakabsone). 
Savu priekšnesumu rādīja ksilofonistu an-
samblis, ko vada skolotāja Ināra Ādmīdiņa, 
Zentas Mennikas vadītā folkloras kopa Zē-
ģelīte, Katrīnas Borozdinas vadītais koris, 
Vitālija Bogdanoviča vokāli instrumentā-
lais ansamblis un pūtēju orķestris Reids. 
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 Maija otrajā nedēļā Salacgrīvas nova-
dā viesojās Gori pašvaldības no Gruzijas 
delegācija. Kopā ar Gori pilsētas domes 
pārstāvjiem bija atbraucis arī turienes 
vīru ansamblis, kas uzstājās akustiskās 
mūzikas festivāla Sudraba kaija koncertā 
Liep upes tautas namā 12. un 14. maijā un  
15. maijā Salacgrīvas kultūras namā.
 Jau esam rakstījuši, ka, esot draudzības 
vizītē Gori pagājušajā gadā, abas pašval-
dības parakstīja nodomu protokolu par sa-
darbību. 8. maijā Salacgrīvas novada do-
mes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs un 
Gori vicemērs Tamazs Šiošvili parakstīja 
līgumu par Gori un Salacgrīvas pašval-
dības sadarbību. Dokuments paredz stip-
rināt attiecības, attīstīt sadarbību dažādās 
jomās un veicināt pieredzes apmaiņu. Tas 
nepieciešams, lai uzlabotu darbību vietē-
jo ekonomikas, sociālās un ekoloģiskās 
attīstības programmu sagatavošanā un ie-
viešanā, lai radītu iespējas ieviest kopīgus 
projektus vietējās ekonomikas, tūrisma, 
pakalpojumu sniegšanā iedzīvotājiem. Ir 
iecere arī organizēt kopīgus pasākumus, 
lai izplatītu gruzīnu un latviešu nacionālās 
tradīcijas un popularizētu kultūras manto-
jumu, kā arī organizēt pašvaldības kolek-
tīvu koncertus, lietišķās un bērnu mākslas 
izstādes utt. 
 Gori vicemērs uzsvēra, ka sadarbība 

Viesi no Gruzijas

Gori un Salacgrīvas pašvaldību sadarbības līguma parakstīšanas brīdis Gori vīri dzied akustiskās mūzikas festivālā Liepupē

Viesi no 
Gruzijas pēc 
uzstāšanās 
festivālā ir 
gandarīti – 
gūta jauna 

pieredze, 
prieks un 

draugi!

un draudzība starp divām pašvaldībām ir 
svarīga ne tikai mums, bet arī nākamajām 
paaudzēm, savukārt Salacgrīvas novada 
pašvaldības vadītājs sacīja, ka līguma pa-

rakstīšana ir labs uzsāktās draudzības un 
sadarbības turpinājums. 
 Gori vīru ansambļa uzstāšanos Aina-
žos, Liepupē un Salacgrīvā skatījās un 

klausījās daudzi. Īpaši sirsnīgs, spilgts un 
temperamentīgs bija noslēguma koncerts 
Salacgrīvā. 

Ilga Tiesnese

 AS Latvijas Valsts meži piedāvā sko-
lām iespēju izzināt mežu, piedaloties 
Mammadaba meistarklasē. Salacgrīvas 
vidusskolā 13 klašu kolektīvi – 1.a, 1.b, 
2.a, 2.b, 2.c, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 5.a, 6.a, 6.b, 
8.b – rudenī pieteicās šim projektam. Pie-
daloties meistarklasē, skolēni veic dažā-
dus uzdevumus, kas palīdz iepazīt norises 
apkārtējā vidē, vairāk iepazīst dabu kopu-
mā, uzzina vairāk par mežu, veic dažādus 
darbus vides sakopšanā, vairāk sāk domāt 
par likumsakarībām dabā, gatavo un izliek 
putnu būrīšus. Skolotāji organizē nodarbī-
bas dabā. 
 Katru pavasari ļoti gaidīts pasākums ir 
Meža dienas, kad skolēni dodas uz mežu 
un paši savām rokām stāda kociņus. Šajā 
pavasarī Salacgrīvas vidusskola Meža 
dienās piedalās jau 10. reizi. Meža dienās 
ikviens tiek aicināts vairāk redzēt, dzirdēt 
un sajust mežu, paplašinot zināšanas par 
tā floru, faunu, darbiem mežā, kā arī ra-
dot cieņu pret vienu no Latvijas lielākajām 
vērtībām – mežu. 2. maija rītā 60 Salacgrī-
vas vidusskolas skolēnu, skolotājas Vineta 
Dance un Lolita Valaņina Rietumvidze-
mes mežsaimniecības mežkopības vadītā-
ja vietnieka Viļa Pūteļa pavadībā devās uz 
vienu no Salacgrīvas iecirkņa meža masī-
viem, kur visus sagaidīja mežkopis Gun-
dars Melderis un strādnieki. Lielākā daļa 
bērnu meža stādīšanā piedalījās jau atkār-
toti, bet daži šādu darbu darīja pirmo reizi. 
Tāpēc ļoti svarīgi visiem bija noklausīties 
mežkopja Gundara instrukciju. Liels bija 
visu pārsteigums, kad V. Pūtelis uzdeva 

Meža meistardiena

jautājumu, vai skolēni zina, cik lielas ir 
izaugušas priedītes, kas tika stādītas pirms 
10 gadiem. Pareizu atbildi nesagaidījis, 
viņš atbildēja, ka neviens no klātesošajiem 
tik liels nav izaudzis. Pirmo priedīšu stā-
dītāji tagad mācās jau 11. klasē. Bet šajā 
dienā tika stādītas priedītes, kas ir augušas 
no sēkliņām tikai gadu. Skolēnu rīcībā no-
deva 20 stādīšanas stobru, visi tika sada-
līti grupiņās pa trīs. Pie katra stobra bija 
viens lielpratējs un divi skolēni, kuri meža 
stādīšanā piedalās pirmo reizi. Diena bija 
saulaina, darbs veicās lieliski. Mūsu pa-

veiktais bija pavisam neliels ieguldījums 
lielajā mežā veicamo darbu kopumā, taču 
visi bija gandarīti, ka varēja piedalīties 
šādā meistardienā – audzinošā un izglīto-
jošā pasākumā. Skolēni redz, ka koki ne 
tikai tiek nozāģēti, bet meži arī atjaunoti, 
turklāt paši tajā piedalās. Tika iestādītas 
apmēram 3000 priedīšu. Pēc čakla darba 
sekoja pikniks. 
 Paldies AS Latvijas Valsts meži par to, 
ka meža vidū kā pasaka bija galdiņ, klā-
jies! ar desām, sulu, kvasu, gurķīšiem, 
maizi, sieru, kečupu. Visi kopā ieturēja 

pusdienas. Tā kā šis bija 10. gads Salac-
grīvas vidusskolas un Rietumvidzemes 
mežsaimniecības Salacgrīvas iecirkņa ļoti 
labai sadarbībai, uz mežu līdzi tika vests 
svētku kliņģeris un skolēnu zīmētas patei-
cības medaļas, ko saņēma gan V. Pūtelis, 
gan G. Melderis, tāpat strādnieki, arī vīri, 
kuri katru gadu gādā par pikniku mežā, un 
šoferis Andris, kurš skolēnus ved uz mežu. 
Paldies LVM par dāvaniņām! Ceram uz 
turpmāku sadarbību!

Lolita Valaņina,
skolotāja

Cimdi rokās! Salacgrīvas vidusskolas skolēni gatavi darbam
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 22. maijā Salacgrīvas vidusskolas di-
rektore Sanita Šlekone kopā ar skolēnu 
pārstāvēm Nadīnu Ozoliņu-Menniku, 
Elīnu Runci un Sindiju Puriņu apmeklēja 
Staiceles vidusskolu, lai iepazīstinātu šīs 
skolas skolēnus ar Salacgrīvas vidussko-
las darbību, veicinātu pieredzes apmaiņu 
un arī turpmāk veidotu pozitīvu sadarbību 
dažādos pasākumos un projektos. Pirmā 
ciešākā sadarbība starp abām izglītības 
iestādēm plānota jau rudenī, kad skolas 
satiksies tradicionālajā Salacgrīvas skrē-
jienā Trīs tilti. Liels paldies Staiceles vi-
dusskolas atsaucīgajai direktorei Sandrai 
Brokānei par silto uzņemšanu!

Sanita Šlekone

Prezentē 
sadarbības 
iespējas ar 
Staiceles 

vidusskolu

 Liels paldies visiem, kuri piedalījās Sa-
lacgrīvas vidusskolas logo izstrādes kon-
kursā! Tam saņēmām 21 darbu. Šo logo 
skiču autori bija gan skolēni, gan jau pro-
fesionāli mākslinieki. Tā kā izvēle ir ļoti 
atbildīgs process, jo logo ir viens no būtis-
kākajiem simboliem, kas prezentē objek-
tu, rūpīgi izvērtējām katru darbu. Iesnieg-
tie pieteikumi vairākas reizes tika izskatīti 
skolas administrācijas sēdēs, tika organi-

Salacgrīvas vidusskolai – savs logo

 Centrālās statistikas pārvaldes dati lie-
cina, ka pēdējos piecos gados uz Latvi-
jas ceļiem ik gadu bojā iet vidēji septiņi,  
pērn – 11 bērnu. Ievainoto bērnu skaits ir 
dramatiskāks – ik gadu vidēji 453 bērni 
satiksmes negadījumos gūst traumas. Lai 
dotu savu ieguldījumu un mazinātu bojā-
gājušo un cietušo bērnu skaitu, uzņēmums 
Volvo Trucks sācis kampaņu Apstājies. Pa-
skaties. Pamāj. Tās laikā daudzās Latvijas 
skolās bērniem ir iespēja piedalīties prak-
tiskajās nodarbībās, kuru laikā tiek stāstīts 
par drošību, īpaši, ja satiksmē iesaistītas 
kravas automašīnas un citi liela izmēra 
transportlīdzekļi. Tiek demonstrēta īpaša 
šai kampaņai radīta multfilma par kravas 
automašīnas šoferi Juri un bērnu drošību 
satiksmē, kuras tekstu ierunājis pazīstamais 
mūziķis Jānis Šipkēvics. 
 26. aprīlī Salacgrīvas vidusskolas pagal-
mā iebrauca liela kravas mašīna, bet skolas 
zālē sākās 2. un 3. klašu skolēnu rosība. 

Vispirms visiem tika izdalītas atstarojošās 
vestes. Tad sekoja jautājumi, lai noskaidro-
tu, ko viņi zina par satiksmes drošību, par 
mūsu pilsētai katru dienu cauri izbraucoša-
jām vairāk nekā 2000 lielajām kravas ma-
šīnām. Skolēni bija zinoši, par pareizām at-
bildēm daudzi saņēma balvas – kalendārus, 
plakātus. Izmantojot maketu un Volvo ma-
šīnas modeli, nodarbību vadītāja bērniem 
rādīja un stāstīja par dažādām situācijām 
uz ceļa, ļaujot skolēniem pašiem paredzēt 
situāciju iznākumu. Skolas pagalmā viņi 
tika iepazīstināti ar reālu kravas automašī-
nu, bija iespēja iejusties tās vadītāja lomā 
un praktiski pārliecināties par ceļa pārre-
dzamību no automašīnas vadītāja vietas, tā-
pat uzzināt par kravas auto manevrētspēju, 
bremzēšanas ceļu, aklajiem punktiem un ci-
tām svarīgām lietām. Skolēniem ļoti patika 
mašīnas kabīnē, bet, kāpjot ārā, katrs vēlē-
jās piespiest signāla pogu. Pēc nodarbībām 
katrs skolēns bez vestes vēl saņēma grāma-

tiņu Apstājies. Paskaties. Pamāj kopā ar 
atstarotāju un simboliskas tiesības, ka zina 
drošības noteikumus uz ceļa.
 Šī jau ir otrā reize mācību gada laikā, 
kad skolēni interesantā veidā tiek iepazīs-
tināti ar drošību uz ceļa. Oktobra sākumā 
ar sākumskolas skolēniem tikās Volvo klu-
ba biedri, kuri pie mums bija atbraukuši ar 
dažādiem transportlīdzekļiem. Tas ir liels 
atbalsts vecākiem, skolotājiem, lai izglītotu 
bērnus interesantas saskarsmes un praktis-
kas apmācības ceļā.
 Lai bērni uz ielas justos droši, kam-
paņā apvienojušies vairāki uzņēmumi un 
iestādes: VAS Ceļu satiksmes drošības di-
rekcija, apdrošināšanas sabiedrība ERGO, 
Eveko poligrāfija, apdrošināšanas brokeru 
sabiedrība IIZI, Mūsa Motors Rīga, MTG, 
Neste Latvija un transporta uzņēmums 
VRJ.

Lolita Valaņina, 
skolotāja

Uzņēmuma Volvo Trucks kampaņa Apstājies. Paskaties. Pamāj bija izzinoša, pamācoša un ļoti praktiska. Patika skolēniem un pedagogiem. 
Varbūt šādu akciju vajadzētu organizēt arī pieaugušajiem?

Apstājies. Paskaties. Pamāj arī pie 
Salacgrīvas skolēniem

 3. maijā Liepupes vidusskolā viesojās 
SIA LLKC Mežu konsultāciju un pakalpo-
jumu centra speciāliste Velga Senkovska, 
apmācību centra-meža mājas Madonas 
novadā Pakalnieši vadītāja Danuta Kiopa, 
kā arī Sarmīte Rukmane no Pakalniešiem. 
Darbs bija noorganizēts četrās izzinošās 
stacijās skolas dārzā. 
 Pirmajā pieturas vietā skolēnu uzde-
vums bija dzīvnieku pēdām piemeklēt 
atbilstošo dzīvnieka attēlu, tā iepazīstot  
15 Latvijas mežu iemītnieku atstātās pēdas. 
Kad uzdevums paveikts, bija jāskaita koku 
gadskārtas, jāsalīdzina koksnes blīvums 
purva un sila priedei, kā arī jāiepazīst pēc 
stumbra vairāki lapu un skuju koki. Turpat 
notika iepazīšanās ar meža mērāmajiem 
instrumentiem. Otrajā stacijā pētījām ķērp-
jus un sūnas, kas ir mūsu mežos. Aplūkoti 
tika iepriekš sagatavotie paraugi un sko-
las apstādījumos meklēti līdzīgi. Trešajā 
darbnīcā – raitā solī līkločus metot skolas 
teritorijā jāatrod 14 koka ripu ar Latvie-

Meža dienas 2017 
Liepupes vidusskolā

šu tautas mīklām un jāatmin tās. Ceturtā 
pieturas vieta šķita visvilinošākā pašiem 
mazākajiem – tajā bija tērpi, lai pārģērbtos 
par meža iemītniekiem un izspēlētu lomu 
spēles. Tā ļoti interesantā un saistošā veidā 
šodien iepazinām mežu skolas apkārtnē. 
Bērni bija sajūsmā par iespēju baudīt sauli, 
svaigu gaisu un ļauties interesantam pie-

dzīvojumam. Paldies viešņām par izzinošo 
dabas un meža zinības stundu! Paldies par 
saldumiem un suvenīriem! 
 Meža dienu turpinājumā 9. maija pēc-
pusdienā 2.—4. klašu skolēni sadarbībā ar 
AS Latvijas Valsts meži un speciālistu Jāni 
Vildi devās stādīt mežu. 

Arta Rubeze

Ceturtā 
pieturas 

vieta šķita 
visvilinošākā 

pašiem 
mazākajiem – 
tajā bija tērpi, 
lai pārģērbtos 

par meža 
iemītniekiem 
un izspēlētu 
lomu spēles

zēta balsošana pedagogu kolektīvā, vēlāk 
par septiņiem izvirzītajiem logo darbiem 
balsoja Salacgrīvas vidusskolas skolēni.
 Ar prieku varam paziņot, ka Salacgrī-

vas vidusskola ar balsu vairākumu (68 bal-
sis) ir tikusi pie SAVA logo, kura autore 
ir Marta Martinsone-Kaša. Sirsnīgs pal-
dies, Marta! Godpilnajā 2. vietā saskaņā 
ar balsojuma rezultātiem (61 balss) arī ie-
rindojās tās pašas autores darbs. Savukārt 
3. vietu ar 41 balsi ieņem Riharda Paeg-
ļa darbs. Paldies visiem dalībniekiem par 
atsaucību!

Sanita Šlekone

 Kopš 15. maija Salacgrīvas vidussko-
las skolēnus, darbiniekus un viesus priecē 
5.—9.klašu skolēnu veidotā koka izstrā-
dājumu izstāde. Tajā izvietoti jauno amat-
nieku veidotie darbi – oriģinālas putnu ba-
rotavas, šūpuļkrēsls, krēsli, soliņi un citas 
ikdienā noderīgas un rūpīgi veidotas lietas. 
Mūsu skolas puišiem piemīt gan radošums, 
gan prasmīgas rokas, lai idejas īstenotu dzī-
vē. Paldies 5.—9. klašu zēniem un skolotā-
jam Guntaram Ūdrim par ieguldīto darbu!

Sanita Šlekone

Zēnu 
veidota koka 
izstrādājumu 

izstāde

 Jūnijā sāksies Salacgrīvas vidusskolas 
sporta zāles grīdas remonts. Vidusskolas 
direktore Sanita Šlekone pastāstīja: – Esam 
sapratuši, ka ar lakošanu un krāsošanu vien 
nepietiek. Sporta zāles grīdai ir vajadzīgs 
pamatīgāks remonts. Izmantojot pašvaldī-
bas piešķirto finansējumu un ietaupītos lī-
dzekļus, pacelsim nosēdušos grīdu, nomai-
nīsim dēļus un apmales, grīdu arī krāsosim 
un lakosim. Novada domes priekšsēdētājs 
Dagnis Straubergs, kurš divas reizes nedēļā 
vidusskolas sporta zālē trenējas basketbolā, 
uzskata, ka treniņu tur ir daudz un zāles no-
slodze ir liela, tāpēc grīda jāuzlabo pamatī-
gi. Skolas sporta skolotāja Sandra Bērziņa 
atbalsta šo lēmumu, sacīdama: – Remonts 
patiešām ir nepieciešams, jo grīda zāles 
ziemeļu un dienvidu galā līgojas, tā slīd. 
No jauna jāuzklāj arī lakas kārta.
 Pašvaldība zāles grīdas remontam at-
vēlējusi 4500 eiro. Skolas saimniecības 
vadītāja Tatjana Kondratjuka uzsvēra, ka 
remontdarbiem jābūt pabeigtiem jūnija 
beigās, jo jau jūlijā skolā būs basketbola 
nometnes no Latvijas un Krievijas, tātad 
treniņiem zāle būs ļoti vajadzīga.
 Vidusskolas sporta zāle ir aizņemta no 
rīta līdz pat vienpadsmitiem vakarā, nakts 
turnīru laikā vēl ilgāk. Trenēties nāk lieli un 
mazi, jo zāle ir pieejama visiem sportotgri-
bētājiem un atvērta līdz pēdējam klientam. 
Lai uzturētu tur kārtību, pašvaldība ir pie-
šķīrusi finansējumu zāles administratoram 
un dežūrapkopējai, kuri strādā arī vēlā va-
karā un agrā rītā. 

Ilga Tiesnese

Sporta zālē 
Salacgrīvā 

remontēs grīdu
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 Par skaistu tradīciju Salacgrīvas vidus-
skolā ir kļuvis pasākums Mēs lepojamies, 
kad tiek godināti tie skolēni, kuriem mā-
cību gada laikā izdevies sasniegt visaug-
stākos rezultātus. 2016., 2017. mācību 
gadā īpaši lepojamies ar trim audzēkņiem, 
kuriem izdevies ar savu darbu panākt iz-
cilākos rezultātus. Tāpēc iepazīsimies ar 
viņiem mazliet tuvāk! 

Ričards Kauliņš, 
12. klases skolnieks. 
Valsts bioloģijas 39. olimpiādē bronzas 
medaļa, Valsts konkursā Pazīsti savu 
organismu 1. vieta. 
 Sarunā ar Ričardu atklājas, ka bioloģija 
viņu interesē jau no bērna kājas, kad, ma-
zam esot, paticis pētīt pļavas, ķert kukai-
ņus un interesēties par visu, kas apkārtnē 
sastopams. Mācoties skolā, viņa lielo in-
teresi pamanīja skolotāja Laimdota Pelše, 
un pats Ričards teic, ka tad viņš nonācis 
skolotājas paspārnē. Sākās smags darbs, 
daudz mācoties garās pēcpusdienas un 
pat vakara stundās, lai varētu izzināt visus 
procesus dabā. Uz jautājumu, kas motivē 
viņu mācīties, atbildes ir vairākas. Viņa-
prāt, kad sāc par kaut ko interesēties pa-
dziļināti, var saprast lietu būtību, viss top 
aizraujošs, gribas zināt aizvien vairāk. 
Ieguldītajam darbam seko arī panākumi, 
tāpēc sasniegumi arī ir tie, kas motivē mā-
cīties vairāk un vairāk.
 Iedvesmo arī citu skolēnu panākumi, 
un Ričardam spilgts paraugs ir mūsu sko-
las absolvents Mārtiņš Vaivads, kuram sa-
vulaik, mācoties Salacgrīvas vidusskolā, 
bija izdevies sasniegt labus rezultātus pat 
pasaules līmenī. Ričards uzskata, ka mūsu 
skolā ir daudz skolēnu, kuriem varētu būt 
sasniegumi kādā jomā, bet viņi varbūt 
kautrējas izrādīt savu interesi. Viņš aicina 
skolēnus nekaunēties no tā, ka grib kaut 
ko mācīties un kļūt gudrāks. Mūsdienās 
mācīties ir stilīgi. Pasaulē tiek novērtētas 
spil gtas personības ar izcilām zināšanām 
konkrētā nozarē. Skolēniem viņš iesaka 
mēģināt pierādīt savas spējas, pēc tam jau 
būs vieglāk. Skolā ir pretimnākoši skolo-
tāji, kuri palīdzēs pilnveidoties. Ričards 
uzskata, ka mūsu skola piedāvā plašas ie-
spējas, jāprot tikai tās izmantot. Kā zināt, 
kas ir tas, kas interesē visvairāk un ar ko 
vajadzētu nodarboties? Kas pirmais ienāk 
prātā, tas būs īstais virziens. Ja sāksi izvēr-

tēt, tad jau parādīsies šaubas. Un vēl viņš 
uzskata, ka pie pirmajām neveiksmēm 
nevajag padoties, bet ar divkāršu sparu 
turpināt iesākto, jo bez kļūdām nevar iz-
tikt neviens. Tikai ar laiku un smagu darbu 
nāks panākumi. Protams, ka pajautāju arī 
Ričardam par nākotnes plāniem. Nākotni 
viņš gatavojas saistīt ar medicīnu, tāpēc 
nodosies studijām. Tomēr viņš piebilst, ka 
jau bijis ļoti vilinošs darba piedāvājums 
strādāt bioloģijas nozarē, tomēr izvēle vis-
pirms bijusi par labu augstākajai izglītībai. 
Novēlēsim, lai Ričardam izdodas piepildīt 
nākotnes sapņus, lai atliek laika arī vaļas-
priekiem, jo viņam patīk arī māksla un 
datorzinātne. Gaidīsim ciemos nākamajā 
mācību gadā uz tikšanos ar skolēniem! 
Kas zina, varbūt kāds uzdrošināsies savu 
sapni par bioloģiju pārvērst īstenībā.

Lauris Liepiņš, 
9.a klases skolnieks. 
Valsts mājturības un tehnoloģijas un 
mājsaimniecības 18. olimpiādē 3. vieta. 
 Sarunājoties ar Lauri, arī mēģinājām 
noiet to ceļu, kas viņu atvedis līdz šim 
panākumam. Viņa izvēlē par labu mājtu-
rībai liela nozīme bijusi cilvēkiem. Jau no 
bērnības skatījies, kā strādā vectēvs, kurš 
ir galdnieks, pats arī kaut ko mēģinājis 
uzmeistarot. Sanācis diezgan labi, pama-
zām radusies interese. Kopš jaunākajām 
klasēm skolā sācis apmeklēt kokapstrādes 
pulciņu, ko vada skolotājs Guntars Ūdris. 
Lauris uzskata, ka skolotājam bijusi lie-
la nozīme viņa dzīvē, jo, pateicoties tieši 
viņam, pamazām gūtas zināšanas, veidoti 
praktiskie darbi. Darbs ieguldīts liels, un 
šajā mācību gadā tas vainagojies ar panā-
kumiem valsts līmenī. Uz jautājumu, kā 
zināt, kas īsti ir tas, kas vislabāk padodas, 
Lauris atbild, ka jāpamēģina ir darboties 
vairākos virzienos un jomās, tad redz, kas 
padodas un patīk labāk. Ja nepamēģināsi, 
neuzzināsi! Un tad, ja rodas interese, jā-
turpina mācīties un darboties. Bet viņš arī 
uzskata – nevajag aizmirst, ka neko nevar 
panākt, neieguldot lielu darbu. Rezultāti 
un sasniegumi būs tikai pēc tam.
 Vai mācīties ir stilīgi? Lauris uzskata, 
ka jā. Viņš jūtas lepns, ka zina daudz vai-
rāk par saviem vienaudžiem. Tāpēc viņš 
aicina arī citus skolēnus uzdrošināties un 
piepildīt savus mērķus, jo viss ir iespē-
jams.

 Papildus mācībām un kokapstrādes pul-
ciņam Lauris nodarbojas ar jāšanas sportu 
un dejo tautiskās dejas. Tie ir viņa vaļas-
prieki. Kā visu var paspēt? Plānojot savu 
laiku, to izmantojot lietderīgi. Bet ko ie-
teikt tiem skolēniem, kuri uzskata, ka Sa-
lacgrīvā nav, ko darīt, un vienīgā iespēja 
ir sēdēt pie datora? Lauris zina, ka skolā 
var darboties daudzos pulciņos, vajag tikai 
gribēt. Arī ārpus skolas var atrast intere-
santas nodarbībās gan sportā, gan kultūrā. 
Viņaprāt, virtuālā pasaule ar laiku kļūst 
vienmuļa. Interesanta dzīve ir darot un 
darbojoties, īsti draugi ir tikai reālajā pa-
saulē. Un, jo vairāk uzzini, iemācies, dari, 
redzi, apgūsti, sastopi dažādus cilvēkus, jo 
interesantāk ir dzīvot! Atbildot uz jautāju-
mu, kura no visām nodarbēm ir vistuvākā 
un vai ar kādu no tām saistās nākotnes no-
domi, Lauris atzīst, ka galdniecības lietas 
ir tās, kas viņu pašlaik interesē visvairāk. 
Nu, ko! Varbūt nākotnē mūs visus prie-
cēs Laura gatavotie darbi. Lai izdodas!

Linards Emīls Kupcis, 
9.b klases skolnieks. 
Starpnovadu bioloģijas olimpiādē 1. vieta. 
Starpnovadu vēstures olimpiādē 1. vieta. 
Piedalījās abu priekšmetu valsts 
olimpiādēs. 
 Linardam Emīlam sasniegumi divās 
dažādu priekšmetu olimpiādēs, tāpēc saru-
na aizsākas par to, kas ir pamatā interesei 
par abiem šiem priekšmetiem, kā izdevies 
tikt pie augstiem sasniegumiem. Vēsture 
Linardu Emīlu interesējusi kopš bērnības. 
Viņš labprāt skatījies vēsturiskās filmas. 
Skolas gados interesi pastiprinājusi skolo-
tāja Silvija Tīte, kura, viņaprāt, prot mācīt 
ļoti interesanti un aizraujoši. Vēsture pa-
mazām aizrāvusi kā priekšmets, tāpēc lo-
ģisks šķitis turpinājums – mācīties un uz-
zināt aizvien vairāk, klausoties skolotājas 
dotajās zināšanās, mēģinot aizvien labāk 
pašam izzināt vēsturiskos procesus un at-
tīstību.
 Uz bioloģiju, kā Linards Emīls saka, 
viņam ir ķēriens, un, ja viss labi padodas, 
kāpēc nepamēģināt? To saprata arī skolo-
tāja Laimdota Pelše, tāpēc arī viņa ieguldī-
ja lielu darbu, lai Linardam Emīlam būtu 
augsti sasniegumi. Viņš novērtē abu skolo-
tāju devumu, lai būtu šie labie rezultāti. Vai 
mācīties ir stilīgi? Arī Linardam Emīlam 
uzdodu šo jautājumu un atbilde, protams, 

ir jā. Ja ir zināšanas, tās paver iespējas 
nākotnei. Nav vērts būt pelēkajai masai, 
viņaprāt, zināšanas un gudrība ļauj iepazīt 
daudz un dažādus cilvēkus, ļauj atrasties 
citā vidē, ļauj iepazīties ar tiem, kuri dzī-
vē ir daudz sasnieguši, un iedvesmoties no 
viņiem. Ko teikt skolēniem, kuri grib piln-
veidoties, bet vēl neko nedara lietas labā? 
Linards Emīls teic, ka jāatrod drosme iet 
un darīt, lai savus mērķus piepildītu, neva-
jag klausīties citos, kas kādā brīdī varbūt 
pasmejas vai nesaprot. Cik būsi patstāvīgs, 
drosmīgs, tik dzīvē sasniegsi, tāds ir viņa 
uzskats.
 Arī Linards Emīls uzskata, ka nekas 
nav sasniedzams bez darba. Viņš piebilst, 
ka ļoti daudz laika pavada mācoties. Bet, 
neskatoties uz lielo aizņemtību, paspējis 
pabeigt Salacgrīvas mūzikas skolas klavie-
ru klasi un novērtē šo pieredzi, jo klavieru 
spēlēšana uzlabo atmiņu, attīsta domāša-
nu. Pateicoties mūzikas skolā iegūtajām 
zināšanām, viņš var vērtēt mūziku, to pazīt 
un saprast. Bet Linarda Emīla mīļākais va-
ļasprieks ir riteņbraukšana. Arī tur viņam 
ir labi sasniegumi, bet kā pašu svarīgāko 
viņš min 40 km Tautas maratonu. Domā-
ju, varam tikai apbrīnot puiša gribasspēku 
un centību, lai veiktu šo distanci. Mēģinot 
izzināt, kas tad Linardu Emīlu interesē 
visvairāk un vai viņš jau domā par nākot-
ni saistībā ar bioloģiju, vēsturi vai sportu, 
atbilde ir, ka nākotnē viņš varbūt studēs 
inženierzinātnes. Par iegūtajām zināšanām 
viņš saka tā: – Zināšanas un tas, ko māki, 
nekur nepazūd. Tas ir tāpat kā ar riteņ-
braukšanu: vari nebraukt gadiem, bet, pēc 
tam uzkāpjot uz riteņa, saproti, ka braukt 
proti. Tāpat ar zināšanām – kad būs va-
jadzība, visu varēs izmantot, visu, ko pro-
ti un zini. Tikai skolas gados ir labi, ja ir 
kāds, kas pabiksta vai uzrauga, vienalga, 
vai tie ir vecāki vai skolotāji, kad parādās 
slinkums vai neuzņēmības mirkļi.

 Tādi ir mūsu puiši, ar kuriem mēs Salac-
grīvas vidusskolā lepojamies. Tagad jūs ie-
pazināt viņus tuvāk, uzzinājāt viņu domas 
par mācīšanos un izglītības nozīmi. Varbūt 
viņu pieredze un spriedumi noder arī kā-
dam no jums, skolēni! Bet viņiem novēlē-
sim degsmi un aizrautību mācīties, veiksmi 
eksāmenos un panākumus arī turpmāk!

Inta Balode,
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja

 19. maijā Salacgrīvas vidusskolā notika 
tradicionālais pasākums Mēs lepojamies. 
To atklāja 3.a klases skolniece Mare Mal-
vīne Īstenā ar skaistu skaņdarbu vijolei, bet 
sirsnīgus pasākuma atklāšanas vārdus teica 
skolas direktore Sanita Šlekone, pastāstot, 
ka vecākiem dāvātie ziedi nenovītīs, jo tie 
cieši saistīti ar idejām, ko popularizē skolas 
Eko padome – pēc iespējas vairāk reižu iz-
mantot materiālus, tātad novērtēsim, kādus 
mākslas darbus izveidojuši bērni no papīra. 
Dāvātais saldumiņš ir enerģijai, bet skaistā 
pūcīte simbolizē gudrību. Paldies gan sko-
lēniem un viņu vecākiem, gan skolotājiem!
 Pēc direktores uzrunas vārds tika dots 
ciemiņam – Jānim Zariņam no portāla Uz-
devumi.lv. Viņš pateicās par to, ka Salacg-
rīvas vidusskolā aktīvi izmanto šī portāla 
piedāvātos uzdevumus, gan strādājot stun-
dās, gan mācoties mājās. Viņš priecājas, 
ka skolēnos ir degsme iegūt zināšanas. Bet 
viņš bija ieradies arī ar dāvanām, apsveicot 
mūsu audzēkņus, kuriem vislabāk veicies 
ar uzdevumu risināšanu portāla izsludinā-
tajā konkursā. 1. vieta tajā 8.a klases skol-
niekam Tomam Edvardam Lielkalnam par 
1842 uzdevumu izpildīšanu mēneša laikā. 
2. vieta – 5.b klases skolniecei Līvai Za-
riņai, kura mēnesī izpildījusi 815 uzdevu-
mu, bet 3. vieta 3.a klases skolniekam Ad-
rianam Ginteram – viņš mēnesī pieveicis  
697 uzdevumus.

 Direktores vietnieces izglītības jomā 
Santa Čiževska un Iveta Kupča uzsvēra, ka 
skolas uzdevums ir attīstīt skolēnu talantus, 
palīdzēt iemācīties domāt, pamatoti kriti-
zēt, kļūt par labiem cilvēkiem, kas nākotnē 
veidos stipru un labu valsti. Skolēni, kuri 
bija šajā pasākumā, viņuprāt, mācās sev, 
nevis vecākiem vai skolotājiem, bet ar savu 
darbu panāk izcilus rezultātus gan mācībās, 
gan sportā, gan kultūrā.
 Paši pirmie par īpašiem sasniegumiem 
mācību un kultūras darbā tika godināti 
1.—3. klašu audzēkņi. Skolēni ar augstā-
kajiem sasniegumiem – Madars Eizenbergs 
(1.b klase), Jasmīna Anna Simsone (2.a), 
Adrians Ginters (3.a), Madara Metuse 
(3.a), Jasmīne Majore (3.a) un Mare Malvī-
ne Īstenā (3.a). 4.—5. klašu teicamnieki ir 
Liene Muciņa (4.a), Liene Damsone (4.a), 
Marika Kalniņa (4.a), Monta Runce (4.a), 
Sintija Grīnvalde (5.b). Viņus ar jauku kla-
vieru skaņdarbu sveica 11. klases skolniece 
Anete Ozola.
 6.—7. klašu grupā visaugstākie rezul-
tāti ir Alisei Sedleniecei (6.a), Katei Ozo-
liņai-Mennikai (6.a), Līvai Tauriņai (6.a), 
Kārlim Rubenim (6.a) un Rihardam Lū-
sim (7.b). 8.—9. klašu grupā apsveikumus 
saņēma Signe Zvejniece (8.a), Samanta 
Kalniņa (8.a), Sandis Vosekalns (8.b), Ri-
hards Bendrāts (8.b), Ilmārs Vīksna (9.b), 
Linards Emīls Kupcis (9.b), Lauris Liepiņš 

(9.a) un Marta Antonova (9.a). Vidussko-
las grupā izcilākie sasniegumi ir Kristai 
Muciņai (10.), Kristiānam Kacaram (10.), 
Nadīnai Ozoliņai-Mennikai (11.), Līgai 
Ieviņai (11.), Diānai Tīrumniecei (12.) un 
Ričardam Kauliņam (12.). Pēc sveikšanas 
skatītājus priecēja 8.—12. klašu skolēnu 
deju kolektīva Vēverīši priekšnesums, kas 
iepriekš bija priecējis skatītājus Vācijā. 
 Tad sekoja skolas izcilāko sportistu go-
dināšana. Atzīstami sasniegumi skolēniem 
ir vieglatlētikā, jāšanas sportā, airēšanā, bu-
rāšanā, cīņas sportā un futbolā. 4.—5. klašu 
grupā sveica Martu Kociņu (4.a), Emīliju 
Bergmani (5.b) un Līvu Zariņu (5.b). Spor-
tistus ar dziesmu priecēja 3.a klases skol-
niece Tīna Adela Zeņina. Bet 6.—7. klašu 
grupā vissportiskākie ir Aleksis Goba (6.a), 
Alise Smilte (6.b), Līva Priekule (6.b), 
Niks Jakovickis (7.b), Rainers Vinters (7.b) 
un Rolands Zēģelis (7.a). Par augstiem sa-
sniegumiem sportā 8.—9. klašu grupā svei-
ca Danielu Kalniņu (8.a), Karīnu Kārkliņu 
(8.b), Jēkabu Tomsonu (8.b), Nauri Tom-
sonu (9.a) un Aigaru Cīruli (9.a). Ar jauku, 
izjustu un sirsnīgu dziesmu visus ieprieci-
nāja 3.a klases meitenes Tīna Adela Zeņina, 
Emīlija Zaprauska un Ance Ozoliņa-Men-
nika. Vidusskolas klašu grupās izcilākie 
sportisti ir Kristers Briedis (10.) un Asnāte 
Kalniņa (11.).
 Vēl vienu reizi mēs varējām baudīt  

3.a klases meiteņu dziedājumu, bet pēc 
tam tika godināti skolotāji, kuri palīdzējuši 
skolēniem sasniegt augstos rezultātus gan 
mācībās, gan kultūrā, gan sportā. Šie sko-
lotāji ir Guna Meiere, Indāra Ceika, Gun-
tars Ūdris, Zenta Mennika, Baiba Runce,  
I. Kupča, Lolita Valaņina, Līga Siliņa, Sil-
vija Tīte, Inta Soma, Inta Balode, Iveta Ro-
zenberga, Laila Rozenberga, Laimdota Pel-
še, Rita Ziemele, Rasma Turka, Anita Gīze 
un Lolita Jakabsone. Paldies skolotājiem 
par darbu! Pasākuma vadītāja N. Ozoliņa-
Mennika mīļi teica, ka skolotāji bērniem ir 
kā krustmātes, kas iemāca un spēj ieinte-
resēt, tāpēc skolotājiem tika veltīta Emīli-
jas un Ances dziedātā dziesma Krustmāte 
Agate. Lai šis pasākums izdotos, pateicības 
vārdus no direktores saņēma 3.a klase un 
tās audzinātāja L. Valaņina, 11. klase un au-
dzinātāja L. Rozenberga, Kalvis Baumanis 
un pasākuma vadītājs Ilmārs Vīksna. Īpašs 
paldies tika veltīts pasākuma koordinatorei 
un vadītājai 11. klases skolniecei N. Ozoli-
ņai-Mennikai.
 Pasākuma noslēgumā skanēja Emīli-
jas un Mares Malvīnes brīnišķīgi izpildītā 
dziesma Hallelujah un direktores vēlējums 
satikties tikpat kuplā skaitā arī nākamajā 
pavasarī. 

Inta Balode,
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja

Salacgrīvas vidusskolā pasākums 
Mēs lepojamies 2017

Salacgrīvas vidusskola lepojas ar valsts olimpiāžu dalībniekiem
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 2. maija agrā rītā 12 Salacgrīvas vidus-
skolas 8.—9. klašu skolēni un skolotājas 
Santa Čiževska un Sandra Bērziņa par 
Salacgrīvas novada domes līdzekļiem de-
vās atbildes vizītē uz Vāciju pie draugiem 
Handevitas skolā. Septembrī vācu delegā-
cija viesojās pie mums, bet nu bija pienā-
cis laiks pretvizītei.
 Programmā bija kopīgas nodarbības 
sportā, mūzikā, mākslā, iepazīšanās ar 
Vācijas skolu sistēmu, grupa apmeklēja 
Ziemeļjūru, Flensburgu, Gliksburgas pili, 
Hamburgu. Skolēni kopā gatavoja prezen-
tāciju par apmaiņas programmu un tikās 
ar 8. klašu skolēniem, kuri varētu Salac-
grīvā ciemoties rudenī. Daudz laika pava-
dīts kopā ar ģimenēm un draugu pulciņos. 
Kopīgajam vakaram ar vecākiem Bunter 
Abend (krāsainais vakars) mūsu dejotāji –  
Linda, Alita, Rihards un Ilmārs – bija sa-
gatavojuši dejas priekšnesumu, kopā pre-
zentēja arī nedēļā paveikto.

Inta Cirša,
projekta koordinatore

Salacgrīvas 
vidusskolas 

pārstāvji 
dodas vizītē 

uz Vāciju

kļūst arvien mazāki, bet ātrāki. Tas atvieg-
lo darbu, klases telpa ir kļuvusi plašāka 
un gaišāka, skolēni vairs nesēž kā būrīšos. 
Mūsu jaunos datorus jau paspēja uzslavēt 
CSDD vadītājs, kurš šodien Salacgrīvas 

vidusskolā pieņēma teorētisko eksāmenu 
velosipēda vadītāja apliecības iegūšanai. 
Šie ir mazi datori ar lielu atmiņu.

Ilga Tiesnese

Atjaunota datorklase Salacgrīvas 
vidusskolā

Jaunās datorklases atklāšanas lenti griež Katrīna Ķūrena un Dagnija Kuka

 13. maijā 9. un 12. klašu pēdējā zvana 
svētki pagāja ļoti sirsnīgā gaisotnē. 
 12. klasi zālē ieveda pirmklasnieki, kuri 
pa gadu bija stipri paaugušies un drošāki 
nekā 1. septembrī. Zīmīgi, ka muzikāla-
jam pavadījumam bija izvēlēta Renāra 
Kaupera Mana dziesma ar zīmīgu tekstu 
par pasaules ceļiem un zvaigznēm. 
 Ievadam skolotāja Cirša no skolas mu-
zeja krājumiem bija sameklējusi 70. gadu 
vēlējumu 11. klasei Pēdējā zvana dienā 
25. maijā (līdzīgi kā tajā laikā, skolā bija 
jāiet sestdienā, tāpat kā šogad). Direktore 
Sanita Šlekone novēlēja skolēniem vienu 
atziņu, ka viss sliktais – gan sāpes, gan 
grūtības, gan eksāmeni – pāries. Jāatstāj 
viena sajūta – miers sirdī – un viena vēr-
tība – laiks sev, savai ģimenei, saviem 
draugiem. Direktores vietniece Santa Či-
ževska vēlēja paļāvību uz saviem spēkiem 
un veiksmi eksāmenos, vēl piezīmējot, 
ka viss, ko novēl pēdējā zvana dienā, ātri 
piepildās. Pagājušajā gadā viņa teica, ka, 
iespējams, kāds nāks strādāt uz skolu, un 
rudenī tā arī notika. 
 Pirmklasnieki ar sparīgu dziesmu par 
skolā iešanu sveica savus lielos draugus. 
Dāvanā katrs saņēma spēka jostas gaba-
liņu, kas nesīs veiksmi, bet visi kopā vē-
lējumu, lai gludi iet eksāmenos, un zaļu 
gludekli, kas jāņem līdzi eksāmena telpā. 
1.b klases audzinātāja Vineta Dance filo-
zofiski apcerēja skaitli 12 – 12 ribu pāri, 
12. dzimšanas diena 5. klasē, 12 mēneši, 
12 stundu kalendārs, 12 horoskopu zīmes 
un 12. klase – tam visam ir kāda simbolis-
ka nozīme. 
 11. klase apsveikumam bija izvēlējusies 
vēlējumus no lugas Sprīdītis, atsaucoties 
uz 12. klases žetonu vakarā spēlēto izrādi. 
Muzikālajā apsveikumā skanēja I. Kalniņa 
Lilioma dziesma, bet dāvanā katrs saņēma 
simbolisku trauciņu ar zelta putekļiem. 
 Paši divpadsmitie sev un klausītājiem 
uzdeva jautājumu U. Marhilēviča un  
G. Rača dziesmā Vai tu mani dzirdi?, vien-
laikus dodot arī uzdevumu sev - atver savu 
sirdi, atver acis vaļā, atver ausis vaļā, elpo 
pilnu krūti! Dziesma izskanēja pārliecino-
ši un sirsnīgi. 
 Sindija Puriņa klases vārdā pateicās 
skolotājiem par zināšanām un sniegto at-
balstu un 11. klasei, kuri divpadsmitajiem 
likuši šogad visos svētkos justies ļoti īpa-
šiem. Bet sirsnīgākais paldies bija veltīts 

Pēdējais zvans Salacgrīvas vidusskolā

klases audzinātājam Guntaram Ūdrim jeb 
Gunčam par kopā turēšanu, atbalstu, sa-
runām, arī rāšanu. Skolotājs saņēma lielo 
draudzīgo apskāvienu. 
 9. klases skolēni, tikpat saposušies kā 
divpadsmitie, zālē arī ienāca ar R. Kaupera 
dziesmu Ar straumēm uz jūru… Gribētos, 
lai straumes viņus atved uz savas skolas  
10. klasi!
 Direktore devītklasniekus uzrunāja īpa-
ši sirsnīgi, jo tie ir viņas pirmie audzēkņi 
šajā skolā, kurus viņa pazīst un māca no  
5. klases.
 Uz podestiem sastājušies svinīgi sapo-
sušies 8. klašu skolēni uzrunāja klausītājus 
ar šādiem vārdiem: – Labdien, klātesošie! 
Mums liels prieks, ka pagodinājāt ar savu 
klātbūtni šo nozīmīgo pasākumu. Šodien 
mēs, jaunie Zinātņu akadēmijas 8. fizikā-
li bioloģiski intelektuāli eksperimentālās 
nodaļas zinātnieki, atklātībā nododam 
mūsu 9 gadus ilgušā eksperimenta rezul-
tātus. Sākumā likās, vai viņi nav sajaukuši 
svētku pasākumu ar zinātnisko konferen-

ci, bet tas izrādījās asprātīgs kopsavilkums 
par deviņiem skolas gadiem, apkopojot 
dažādu informāciju par materiālu 9.a un 
materiālu 9.b. Jaunie zinātnieki atzina, ka 
eksperiments nesaistījās tikai ar masas un 
garuma pieauguma vērošanu, bet arī ar iz-
turības, elastības, IQ un citiem teorētiski 
un praktiski noderīgiem atzinumiem un 
vērojumiem. Izrādās, ka materiāls 9.a un 
materiāls 9.b ir pierādījis, ka bez īpašām 
grūtībām spēj izturēt 40 minūšu ilgu pie-
spiedu uzturēšanos vienā telpā, pie tam 
maksimums astoņas reizes dienā piecas 
dienas nedēļā. Labākās materiālu vie-
nības pierādījušas, ka spēj izdzīvot pat 
pie -25 grādiem. Apsveikumam skanēja  
U. Marhilēviča un G. Rača zīmīgā dzies-
ma Iedomājies, kurā bija ietverts vēlējums 
Neviena mākoņa, tīrs rīts, brīnumzila de-
bess mala, labais vārdiņš pasacīts, lai pa-
saule bez asarām, visi sapņi piepildīsies.
 Devītie saņēma ne tikai jaunāko sko-
lasbiedru pašu gatavotos ziedu pušķus, bet 
fotorāmīti ar divām fotogrāfijām – 1. un 

9. klasē – kā apliecinājumu eksperimenta 
rezultātiem. 
 9. klases gan sevi, gan klausītājus aiz-
kustināja ar A. Medņa dziesmu Es gribu 
kā bērns vēl just no izrādes Pepija Garze-
ķe. Zīmīgi, ka Pepijai, kura negribēja kļūt 
liela, bija plaša, redzīga sirds, kas prata sa-
skatīt brīnumus un novērtēt draugus. Tas 
bija vēlējums pašiem sev. Lai tas vienmēr 
arī izdodas!
 Uz pēdējo stundu absolventus pavadīja 
1. un 8. klašu skolēnu ieskandināto zvanu 
skaņas, bet absolventi drīkstēja zvanīt sko-
las zvanu. 
 Pie skolas kā piemiņu par šeit pavadīta-
jiem gadiem 12. klase iestādīja īpašu kļa-
vu, bet devītie – pa krāšņai rozei. Lai aug! 
 9. klašu vēlējums skolotājiem sasildīja 
sirdis: – Mums labas atmiņas būs, lai kā 
kuram gājis… Kad darbā grūti mums būs, 
mēs nekļūsim vāji. Mēs atcerēsimies jūs, 
skola un skolotāji! 

Skolotāju paldies par apsveikumiem un 
cienastu saka Inta Cirša

Divpadsmitajiem skolas pēdējais zvans noskanējis, klāt eksāmenu laiks un vasara!

 10. maijā Salacgrīvas vidusskolā svinī-
gi atklāja skolas atjaunoto datorklasi. At-
klāšanā piedalījās novada domes priekš-
sēdētājs Dagnis Straubergs, vidusskolas 
direktore Sanita Šlekone, viņas vietnieks 
informācijas tehnoloģiju jomā un informā-
tikas skolotājs Edmunds Ķemme, direkto-
res vietniece izglītības jomā Iveta Kupča, 
skolas saimniecības vadītāja Tatjana Kon-
dratjuka un, protams, paši datoru lietotā- 
ji – skolēni.
 Pirms lentes griešanas vidusskolas di-
rektore S. Šlekone savā uzrunā uzsvēra, ka 
viena no skolas datorklasēm ir atdzimusi 
no jauna: – Tajā bija novecojuši datori, ar 
tiem bija grūti strādāt. Šogad par novada 
domes piešķirtajiem 6000 eiro esam iegā-
dājušies jaunus, spēcīgus un ātrus 12 da-
torus. Skolēni tagad varēs kvalitatīvāk un 
ātrāk īstenot mācību procesu. Pašu lentes 
griešanu pašvaldības vadītājs šoreiz uzti-
cēja Katrīnai Ķūrenai un Dagnijai Kukai. 
Meitenes bija ļoti priecīgas, jo pie jau-
najiem datoriem nupat bija nokārtojušas 
CSDD teorētisko eksāmenu velosipēda 
vadītāja apliecības iegūšanai. 
 Informātikas skolotājs E. Ķemme arī 
ir apmierināts ar jaunajiem datoriem:  
– Iepriekšējiem datoriem bija novecojusi 
operētājsistēma, tie “ķērās” un “kārās”. 
Tagad, kā jau visi ir pamanījuši, datori 
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 19. maija pēcpusdienā Salacgrīvas mu-
zejā notika mākslinieces Ingūnas Levšas 
izstādes Atmiņas atklāšana. Tobrīd muzeja 
vadītāja Ieva Zilvere atgādināja, ka jaunā 
izstāde muzejā tiek atvērta pēc ilgāka klu-
suma: – Par to jāpateicas jaunajai māk-
sliniecei Ingūnai Levšai, kas tagad dzīvo 
Salacgrīvā un kuru mēs varam saukt par 
savējo. Priecājamies, ka Salacgrīvā dzīvo 
un strādā radoši cilvēki!
 Ingūna izstādes apmeklētāju apskatei 
un baudīšanai skatīšanai atklāja atmiņas 

par Salacgrīvu, kuru iedvesmas avots ir 
muzeja arhīvā esošas fotogrāfijas. Katra 
bildīte ir kā kadrs no filmas par Salacgrī-
vu, emociju un dzīvīguma pilns. Muzeja 
vadītājas mudināta, māksliniece labprāt 
runāja par saviem darbiem. Izstādē re-
dzamas viņas izvēlētas un uz audekla 
pārnestas un izdaiļotas senās Salacgrīvas 
fotogrāfijas. – Izstāde saucas “Atmiņas”, 
bet tās nav manas atmiņas, tās ir jūsu un 
jūsu pilsētas atmiņas. Tā kā esmu ienācē-
ja, man bija interesanti uzzināt vēsturi un 

Izstāde Salacgrīvas muzejā

Māksliniece Ingūna Levša ar saviem darbiem izstādes atklāšanā

to, kāda pilsēta izskatījusies senāk, kādi 
cilvēki te dzīvojuši, kādas mājas un mui-
žas te bijušas. Man likās fascinējoši skatīt 
senās bildes un ieraudzīt tajās dzīvīgumu 
un senatnes šarmu. Manis izvēlētās bildes 
rāda šo pilsētu kā neprovinciālu; tikpat 
labi tā varētu būt pilnīgi cita vieta pasau-
lē, – uzsvēra Ingūna, kura, lai akcentētu 
Salacgrīvas bagātību un burvību, bildēs 
izšuvusi spilgtus elementus. Viņai jo īpa-
ši iepatikusies Rīgas iela, kāda tā ir tagad 
un kāda bijusi senāk. – Tā ir Salacgrīvas 
zīmols un noteikti jāliek uz pastkartēm, – 
savu pārliecību pauda māksliniece. 
 Izstādē skatāmie darbi tapuši divu mē-
nešu laikā koprades telpā Ņirbulis turpat 
Rīgas ielā 2a. Par katru no darbiem Ingū-
nai bija savs īpašs stāsts – gandrīz katrai 
bildei izšūtie elementi uzsver kādu no tē-
liem vai lietām. Tā kādā bildē ar sudraba 
diegiem izšūtas reņģes, citā līgavas kleita 
vai koki, vienā no attēliem redzama Svēt-
ciema baronese, kura bija ļoti drūma un 
nelaimīga, jo tajā laikā notika drastisks 
zemju atsavināšanas process. Lai viņu uz-
mundrinātu un izceltu, māksliniece baro-
neses kleitas krādziņu izšuva ar pērlēm. 
 Izstādes atklāšanu par īstiem svētkiem 
padarīja Salacgrīvas mūzikas skolas au-
dzēkņu priekšnesumi. Paldies audzēkņiem 
un pedagogiem par ceļojumu mūzikas pa-
saulē! Un liels paldies Ingūnai par šo iz-
stādi. Lai izdodas jauni darbi, un ceram, 
ka muzejā viņas darbi skatāmi ne pēdējo 
reizi!

Ilga Tiesnese

 Lauvieši aprīli un maija sākumu pava-
dījuši gan jautros, gan darbīgos kopējos 
pasākumos.
 Sestdienā pirms Lieldienām pulcējā-
mies pēcpusdienā Aprīļa raibumi. Kā jau 
Lieldienu laikā klājas, rotājām šūpoles, 
šūpojāmies un meklējām Lieldienu Zaķa 
nobēdzinātās olas. Pēc tam varējām sevi 
izpaust radošajās darbnīcās – citam sanāca 
skaisti olu dekori, citam – ligzda, vēl kāds 
no Raimonda Kreitusa veidotajām saga-
tavēm darināja savu Lieldienu zaķi. Pēc 
čaklas strādāšanas sekoja olu ripināšana, 
mīklu minēšana un citas atrakcijas. 
 Bez tam labam garastāvoklim un smai-
dam tika atklāta Raimonda Kreitusa ka-
rikatūru izstāde. Paldies autoram par pa-
dalīšanos ar saviem darbiņiem, kā arī par 
magnētiņiem, kas bija veltīti Lieldienām 
Lauvās, un nākamās sestdienas talkotā-
jiem veltītajiem darbiņiem!
 Nākamajā sestdienā arī mēs iesaistījā-
mies Lielās talkas darbos. Mans paldies 
gan tiem talciniekiem, kuri palīdzēja sa-
kopt tautas nama apkārtni, gan tiem, kuri 
iesaistījās pasākuma Svētupes pavasa- 
ris 2017 sagatavošanā, tāpat Mārai, kura 
sakopa ievērojamu lauviešu atdusas vie-
tas Kuiķules kapos. Pēc cītīga darba mūs 
gaidīja Daigas un Lindas ceptās desiņas un 
pankūkas. Paldies arī viņām.
 5. maija vakarā mūs sagaidīja īpašuma 
Ozoli viesmīlīgais saimnieks Jānis Vilims. 
Pasākums Svētupes pavasaris 2017 sākās 
ar kopīgu vakarēšanu un Just Dance sacen-
sībām. Te uzvaras laurus plūca mazā Kate, 
kura prata visveiklāk un ātrāk piemēroties 
rādītajiem deju soļiem. Nākamās dienas 
rītā uz sacensību starta stājās 14 koman-
du. Tās varēja savas spējas un varēšanu 
parādīt četrās disciplīnās (ar piebildi – pēc 
savām vēlmēm un spējām): miniorientēša-
nās, ar tūrismu saistītos uzdevumos, laivu 
supersprintā un laivu slalomā. Līdzjutēji 
gan ar bailēm skatījās uz braucējiem, kuri 
šķērsoja Lauvu dzirnavu dambi, bet netrū-
ka ne drosmīgo, ne veiksmes. Pēc sacensī-
bām laivotgribētāji devās nobraucienā pa 
Svētupi no Arupītes ietekas līdz Jaunupes 
ietekai Salacā. Krietnā vakarpusē piekusu-
ši, saulē apdegušām sejām, bet apmierināti 
ar braucienu, mūsu laivotāji atgriezās. Vi-
ņus sagaidījām ar pašu vārīto zupu. Beigās 

Pavasara aktivitātes Lauvās

dzirdējām arī rezultātu apkopojumu. Veik-
smīgākie gan pa atsevišķām disciplīnām, 
gan kopvērtējumā saņēma diplomus un 
pārējo sirsnīgus aplausus. Kopvērtējumā 
1. vieta komandai LMTB, 2. – Opozits, bet 
3. – Čižikiem. Pēc apbalvošanas tika teikts 
lielais paldies Jānim par mūsu sirsnīgo 
uzņemšanu un ieguldīto darbu sacensību 
organizēšanā. Gaisā jau virmoja domas un 

idejas par nākamā gada Svētupes pavasa-
ri. Mana pateicība visiem tiem vairāk nekā 
pussimts dalībniekiem – gan sportotgribē-
tājiem, gan līdzjutējiem –, kuri ieradās uz 
šo pasākumu, par aktivitāti, jauko atmos-
fēru un sirsnību, kas valdīja šajā pasāku-
mā. Uz tikšanos Svētupes pavasarī 2018!

Indra Kauliņa

Pēc sacensībām laivotgribētāji devās nobraucienā pa Svētupi no Arupītes ietekas līdz 
Jaunupes ietekai Salacā

 20. aprīlī Ainažu bibliotēkā pie lasītā-
ju klubiņa Vārds dalībniekiem viesojās 
ainažnieki Indra Meldere un Jānis Prī-
manis. Sarunas sākumā viņi tika uzrunāti 
par uzņēmējiem, bet Jānis laboja, ka viņi 
sevi vairāk uzskata par lauksaimniekiem. 
Tomēr tika izlemts, ka vārds uzņēmējs no-
zīmē uzņēmīgu, darbīgu cilvēku, un tādi ir 
arī Indra un Jānis.
 Uzrakstot projektu Eiropas Savienības 
struktūrfondiem, viņi ieguvuši līdzekļus 
bioloģiski audzētu gaļas liellopu iegādei. 
Lai lopu audzēšana izdotos, apmeklēti se-
mināri, meklēta informācija grāmatās, bet 
lielāko pieredzi ieguvuši sarunās ar zem-
niekiem, apbraukājot vairākas saimniecī-
bas visā Latvijā. Indra un Jānis lepojas, ka 
šajā gadā viņu ganāmpulks pieaudzis līdz 
30 liellopiem. Papildus lopiem Indra un 
Jānis nodarbojas arī ar gurķu audzēšanu. 
Tie vairāk ir Indras bizness. Parasti tos 
audzē līdz jūlija vidum, kad gurķi ienākas 
dārzos. Pieredze rāda, ka lielu ražu dod 
nevis kūdrā, bet samulčēta kokosa mizu 
substrāta maisos audzēti gurķi. Indras pa-
doms ir pirmajām pazarēm un stīgām līdz 
piektajai vai sestajai lapai neļaut augt un 
vismaz pirmos divus dzinumus nogriezt, 
tad raža būs daudz lielāka. Uz jautājumu, 
kad varam gaidīt jaunos gurķīšus, Indra 
solīja, ka maija sākumā.
 Vēlam izturību un daudz spēka turpinot 
darīt iesākto, lai izdodas viss iecerētais!

Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja

Ainažu 
bibliotēkas 

lasītāji tiekas 
ar vietējiem 
uzņēmējiem

 Atsaucoties Latvijas simtgades biroja 
aicinājumam, 4. maija rītā jau otro gadu 
bibliotēkā pulcējās vietējie iedzīvotāji un 
pagasta pārvaldes vadītājs, lai kopīgi pie 
balti klāta galda atzīmētu Latvijas neatka-
rības atjaunošanas gadadienu, šoreiz tās 
27. gadskārtu. Kopā būšana tiešām radīja 
svētku noskaņu. Pēc pārvaldes vadītāja 
Aivara Ilgavīža svētku uzrunas noskatījā-
mies dokumentālo filmu Latvijas simboli, 
kurā ļoti sīki uzzinājām par katra simbola 
izcelsmi un kā tas vēsturiski saglabājies 
līdz mūsdienām. Otrs dokumentāls stāsts 
bija par Antras Cilinskas filmu 4. maija re-
publika, kur savos iespaidos dalījās filmas 
scenārija autors Jānis Domburs. Filma 
vērtē neatkarības atjaunotāju vārdus un 
darbus, varas un naudas, elites un tautas 
attiecības, tiesiskumu un taisnīgumu. Tā 
aicina saprast atsevišķu cilvēku un visiem 
kopējo atbildību pret valsti. Pēc filmu no-
skatīšanās kopīgi devāmies uz Liepupes 
baznīcu, kur svinīgi tika iestādīts Latvijas 
simtgades ozols.

Sarmīte Zvīne,
Liepupes bibliotēkas vadītāja 

Baltā galdauta 
svētki 

Liepupes 
bibliotēkā
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 Projektā Kamēr vēl. Divdesmitnieki. 
Trīsdesmitnieki Krišjāņa Valdemāra Aina-
žu pamatskolas un Salacgrīvas vidussko-
las audzēkņiem bija iespēja satikt rakst-
nieku un dzejnieku Viku (Viktoru Kalni-
ņu). 
 Kas ir Viks? Uz šo Liegas Piešiņas uz-
doto jautājumu bērni lieliski zināja atbildi, 
jo literātam Vikam ir plašs bērnu grāmatu 
klāsts. Viena no zināmākajām – Sarež-
ģītais zvirbulēns. Tas arī ir viņa pirmais 
darbs bērniem. Autors atzina, ka no paša 
sarakstītajiem darbiem tas ir viņa mīļākais 
veikums. Grāmatas tapšana Vikam saistās 
ar siltām un mīļām atmiņām par vasaru 
laukos, kad mazais dēls uzstājīgi jautājis 
pēc pasakām: – Ja nestāstīsi, tad uzknāb-
šu! Pasakas stāstītas arī trīsgadīgajai mei-
tai, kura teikusi: – Tu sāc stāstīt, tad sākšu 
ēst. Tā katrā ēdienreizē tapušas jaunas, 
nedzirdētas pasakas, nedēļas laikā aptu- 
veni 35. Autors apgalvoja: – Ja bērnu mīli, 
tad vari izgudrot.
 Šobrīd autors aicina bērnus uz savu 
Pasaku parku, kas atrodas Dikļos. Parka 
vadmotīvs ir rosināt bērnus iepazīt viņiem 
domāto literatūru, tā veicinot iztēles attīs-
tību. Tas īpaši svarīgi laikā, kad izklaides 
industrijas vizuālo tehnoloģiju piedāvā-
jums ir pārsātinājis gan bērnu skolas laiku, 
gan viņu atpūtas brīžus.

Viks ciemos 
pie skolēniem

Dzejnieks Viktors Kalniņš tiekas ar Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas skolēniem

 Viks raksta pieaugušajiem, raksta bēr-
niem, raksta dzeju un dziesmu vārdus. Vi-
ņam tikko iznākusi jauna grāmata – mazi-
ņā. 
 – Kāpēc Viks sāka rakstīt? – bērni ar in-
teresi jautāja. Ciemiņš visiem parādīja savu 
Grāmatu grāmatu, kas uz viņu atstājusi 
lielu iespaidu – tā ir Jāņa Baltiņa Cilvēces 
ūtrupe, kas piederējusi Vika mammai.

 Tikšanās laikā jaunāko klašu skolēni 
varēja izpausties radoši, uzzīmējot Viku. 
Autors jutās ļoti iepriecināts par skaista-
jiem darbiem. Ar kopīgi nodziedātu dzies-
mu Zilais putniņš šajā reizē noslēdzām 
tikšanos ar dzejnieku.

Diāna Reide,
Salacgrīvas novada bibliotēka

 2. maijā Salacgrīvas bērnudārzā Vil-
nītis tika svinēti Baltā galdauta svētki, 
kuros piedalījās arī Korģenes un Svēt-
ciema bērnudārza filiāles. Izskanēja ne 
tikai vēlējumi pašiem sev, bet arī savām 
ģimenēm, pilsētai un Latvijai simtgadē. 
Svētku dienu papildināja arī godinājumi 
un pateicības audzinātājām, kuras devušas 
mūža ieguldījumu bērnudārzam Vilnītis. 
Godinājumu par šādu ieguldījumu ieguva 
Māra Ludborža, kura strādāja par pirms-
skolas skolotāju jaunākajās grupās, tāpat 
pirmsskolas skolotājas mazbērnu grupās 
Anita Koidu un Ilga Treija, arī pirmssko-
las skolotājas Maija Treimane, Irisa Ar-
moševičus un Dzintra Meļikidze. Paldies 
izskanēja arī medmāsai, pirmsskolas un 
fizkultūras skolotājai Līgai Šrenkai, vadī-
tājas vietniecei saimnieciskajā jomā Va-
lentīnai Jēkabsonei, mūzikas skolotājai un 
vadītājas vietniecei izglītības jomā Ligitai 
Dambei un vadītājai Lidija Tomsonei. Tie-
ši šīs skolotājas, audzinātājas un vadītājas 
ar gudrību, radošumu un ieviestajām tradī-
cījām, kas ilgst jau 32 gadus, izveidojušas 
bērnudārzu tādu, kāds tas ir šobrīd. Katrai 

Baltā galdauta 
svētki Salacgrīvas 
bērnudārzā Vilnītis

mūža ieguldījuma pateicības saņēmējai ti-
kai lūgts atstāt savu rokas nospiedumu, lai 
veidotu slavas aleju, ko katrs varēs aplū-
kot Salacgrīvas bērnudārzā. Pateicības un 
mīļus vārdus guva arī katra Salacgrīvas, 

Korģenes un Svētciema audzinātāja un 
auklīte. 
 Pēcpusdiena tikai pavadīta stāstos, lat-
viešu dziesmās pie svētku galda, kas snie-
dza patiesi latviskas un patriotiskas sajū-

tas. Katrs mazais bērnudārza audzēknis un 
audzinātājas ne tikai izteica savu vēlēju-
mu, bet arī ieguva ko sirdij siltu – tuvību 
ar klātesošajiem un Latviju.

Karolīna Zvejniece

Baltā galdauta 
svētki Vilnītī 

bija īstā reize 
pateikties

 Liepupes bibliotēkā viesojās Sarmīte 
Baumane, kura aizveda ceļojumā uz In-
diju. Namaste – tā ar mums sasveicinājās 
Sarmīte. Kas slēpjas aiz vārda Indija? In-
dija ir tempļu zeme, šaha dzimtene. Paze-
mība Visuma un Dieva priekšā visvairāk 
raksturo Indiju kā īpašu valsti pasaulē. In-
dijā ir 1,2 miljardi iedzīvotāju, dzimstība 
netiek ierobežota un vēl šobaltdien eksistē 
kastas. Naudas vienība ir rūpija. Vīrieši un 
sievietes iepērkas atsevišķi un parkos at-
pūšas, viens otru gaidot. Atsevišķi notiek 
arī rīta un vakara lūgšanas ašrama teritori-
jā. Katra ikdienas aktivitāte ir ar garīguma 
nozīmi. Vārtos uz ašrama teritoriju attēlots 
visu četru reliģiju apvienojums, kas tiecas 
uz Dievu, un centrā ir lotosa zieds. Pa 
pilsētas ielām klejo govis, jo, pateicoties 
govs pienam, izdzīvoja un izauga Buda. 
Svēts dzīvnieks Indijā ir arī pērtiķis, šie 
dzīvnieki bieži uzturas tempļu tuvumā. 
Pārsteigusi krāšņa daba ar ziedošiem 

Neklātienes ceļojums uz pārsteiguma zemi Indiju

Kopā ar Sarmīti 
Baumani klātesošie 
ceļoja uz Indiju 
un guva prieku no 
viņas stāstītā

 13. maija vakarā Mātei Latvijai par 
godu Ainažus pieskandēja četri jauk-
tie kori – Ziemeļzeme no Rūjienas (di-
riģente Ina Plauka), Skulte no Skultes  
(dir. Ārijs Ādamsons), Doma no Limba-
žiem (dir. Normunds Ķirsis) un, protams, 
mājnieki Krasts Agras Jankovskas vadībā. 
Spītējot darbdienas nogurumam un hokeja 
līdzjušanas trakumam, kora dziedātāji kā 
labākie draugi satikās, lai izdziedātu kopē-
jo pūru no XXVI Vispārējo latviešu Dzies-
mu svētku noslēguma koncerta repertuāra. 
Šāda ideja radās, viesojoties pie Skultes 
kora jau pirms koru apriņķa skates. Jāteic, 
ka arī tajā abi kori tika novērtēti ar I pakā-
pes diplomu. 
 Koncertu sāka mūsu draugi limbažnie-
ki N. Ķirša vadībā, pēc tam A. Jankovskas 
vadībā kopkora sniegumā tika izdziedātas 
J. Lūsēna Karoga dziesma un latviešu tau-
tasdziesma Dziedot dzimu, dziedot augu. 
Tad pie virsdiriģenta pults stājās I. Plauka, 
N. Ķirsis un Ā. Ādamsons. Prasmīgi korus 
pavadīja koncertmeistari Austris Kalniņš 
(Skulte) un A. Jankovska (Krasts). Paldies 
mūsu solistiem N. Ķirsim un Marikai Ja-
montei par izjusto dziedājumu fragmentā 
no rokoperas Lāčplēsis! Īpaši izskanēja 
Ā. Ādamsona diriģētā L. Garūtas Mūsu 
tēvs debesīs. Koncerta izskaņā R. Paula 
Manai dzimtenei diriģēja Domas bijušais 
diriģents A. Kalniņš, bet J. Vītola Gaismas 
pili – N. Ķirsis. 
 Draugiem tika dāvinātas grāmatas par 
Ainažiem, kuru autors ir kora Krasts ilg-
gadējs dziedātājs Valdis Margots Rene-
manis. Vakars pagāja atrakcijās, rotaļās un 
dejās. Vakara gaitā tika dota iespēja tautas 
virsdiriģenta lomā iejusties pašiem kora 
dziedātājiem. Izcili kopkoris sekoja čet-
riem šādiem diriģentiem – Varim (Skul-
te), Vijai (Rūjiena), Vilnim (Limbaži) un 
Normundam (Ainaži). Koncentrēšanās uz 
diriģenta žesta smalkumu ir pirmais koris-
ta likums. Jāteic, repertuārs tika prasmīgi 
izlocīts pēc tautas diriģentu gribas. Īpaši 
jāuzteic Vilnis, kurš prasmīgas tempa mai-
ņas apvienoja ar atraktivitāti un horeogrā-
fiju dziesmas izpildījuma laikā. 
 Uz dziesmu gara viļna visi kori atkal 
tiksimies Dikļos 1. jūlijā!

Anastasija Celma,
kora prezidente

Koristus 
vieno 

dziesmu gars 
Ainažos

krūmiem. Ziemā temperatūra ir +18. No 
mango koka un sandalkoka tiek gatavoti 
kvēpināmie kociņi, ko izmanto reliģiskos 
rituālos. Sarmītes secinājums pēc Indi-
jas apmeklējuma: katrs, kurš bijis Indijā, 
maina savu vērtību skalu, jo šī zeme liek 

sajust, cik patiešām niecīga vērtība ir ma-
teriāliem labumiem un cik svarīgi ir mīlēt 
un būt mīlētam.

Sarmīte Zvīne,
Liepupes bibliotēkas vadītāja
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Trūkst virsbūves, kas Bibliokuģa gadījumā 
ir ēka. Tā kā Salacgrīva ir piejūras novads, 
kura pamatbagātība ir jūra un upe, arī ēka 
taps kuģa formā. D. Straubergs kopā ar  
J. Streiču sprieda, ka celtnes gals varētu būt 
līdzīgs kuģa vizierim virzienā uz jūru. 
 Salacgrīvas novadā pašlaik netrūkst 
biedrību kultūras, izglītības, sporta vai 
mākslas jomā, taču ar jūru saistītas aktivitā-
tes palikušas ēnā. Kādreiz šeit darbojās jūr-
skolas filiāle, bija manāmi jūrnieku formās 
tērpti jaunieši, arī aktivitāte vietējās ostās 

bija lielāka. Bibliokuģa komandas mazs 
mērķis ir to atgriezt, atkal parādot ceļu uz 
jūru. Tas nebūt nenozīmē, ka Bibliokuģis 
piedāvās tikai ar jūrniecību saistītas lietas. 
Projekts ir daudzfunkcionāls, un šeit ne-
trūkst iespēju, kur izvērsties. Interesentiem 
joprojām būs pieejama tā pati, tikai uzlabo-
ta bibliotēka, kino; protams, neizpaliks arī 
praktiskas nodarbības ar jūru aizrautajiem. 
Katra telpa sniegs kaut ko savu un aizrau-
jošu, un ikviens atradīs sev tīkamu nodarbi. 
Iespējams, jau pavisam tuvā nākotnē lais-

kosimies Bibliokuģa pludmalē, guļot šū-
puļtīklā un lasot savu mīļāko grāmatu. 
 – Jo mazāka tauta ir pēc skaitļa, jo vai-
rāk par to jāgādā, ka visi ar gara spēkiem 
apdāvinātie locekļi tiek attīstīti, – savulaik 
teicis Krišjānis Valdemārs. Mēs patiešām 
esam maza tauta, taču Latvija ir pelnījusi 
vēl vienu reizi (tāpat kā pirms 150 gadiem) 
par pašu ziedotiem līdzekļiem uzbūvēt va-
renu kuģi, kas nestu Krišjāņa Valdemāra 
vārdu.

Anete Līcīte

Kas ir BIBLIOKUĢIS Krišjānis Valdemārs

Bibliotēku 
nedēļā 
Salacgrīvas 
bibliotēkā 
viesojās 
Bibliokuģis

 Ar šādu nosaukumu biedrība Biblioku-
ģis «Krišjānis Valdemārs» (pieraksta os- 
ta – Salacgrīva) šovasar plāno rīkot tik-
šanās jaunsargu nometnēs Vidzemē un 
Kurzemē un uzrunāt jauniešus neaiz-
mirst latviešu seno nodarbi – jūrā iešanu. 
Projektu atbalsta Latviešu fonds (ASV), 
kuram rūp latviešu kuģniecības tradīciju 
turpināšana mūsdienās, un šī sadarbība 
ar bibliokuģi ilgst jau otro gadu.
 Šādas aktivitātes bibliokuģa komanda –  
Salacgrīvas novada bibliotēkas vadītāja 
Hedviga Inese Podziņa, žurnālists Gints 
Šīmanis (bibliokuģa bocmanis), tāljūru 
kuģinieks Ēriks Streičs (bibliokuģa pat-
rona kinorežisora Jāņa Streiča brālis) 
un mūsu novada jaunie un daudzsološie 
jūrnieki tālbraucēji kapteiņi Ivo Logins, 

Normunds Vilkaušs un Ingus Siliņš – īs-
teno jau otro vasaru, jo jūrā iešana prasa 
par to runāt arvien skaļāk, pārliecinošāk 
un argumentētāk. Statistika, par laimi, 
ir mums labvēlīga. Pēc Latvijas Jūr-
nieku reģistra datiem, šobrīd Latvijā ir  
12 724 jūrnieki, no tiem 90% strādā 
tirdzniecības flotē, pārējie – zvejas un 
palīgflotē.
 Latvija jūrnieku skaita ziņā ieņem 
piekto vietu pasaulē aiz Grieķijas, Po-
lijas, Itālijas un Horvātijas. Salīdzinā-
jumam – Lietuvā ir aptuveni 5000 jūr-
nieku, Igaunijā – turpat 9000. Un vis-
pārliecinošākā statistikas ziņa ir tā, ka 
Latvija ir pirmajā vietā Eiropā, rēķinot 
jūrnieku skaitu pret ekonomiski aktīvo 
iedzīvotāju skaitu. Būtībā 1,3% no eko-

nomiski aktīvajiem iedzīvotājiem Latvijā 
ir jūrnieki, kuri ik gadu uz Latviju atved  
360 miljonu eiro savām ģimenēm, bērnu 
izglītošanai un kopējai valsts izaugsmei.
 Tieši jūrniecības nozare var dot mūsu 
valstij jaunu ekonomisku pacēlumu un 
jauniešiem plašas darba iespējas starp-
tautiskajā darba tirgū. Pēc starptautiskās 
jūrniecības organizācijas IMO (Inter-
national Maritime Organization) da-
tiem, pasaulē vēl aizvien trūkst aptuveni  
14 000 jūras virsnieku (kuģu apkalpju 
komandējošā sastāva), un te mums, lat-
viešiem, kā senai jūrasbraucēju tautai ir 
lieliskas izpausmes iespējas.
 Bibliokuģa Krišjānis Valdemārs ko-
manda ir gatava ieinteresēt jauniešus 
kļūt par jūrniekiem, pēc tikšanās reizēm 

ievietojot informāciju sociālajos tīklos, 
kā arī veidojot mūsu braucienu fotoiz-
stādi, kas būs skatāma bibliotēkās un 
skolās. Videooperators un PR veidotājs 
Raivis Struncēns jau otro gadu sociālajos 
tīklos dokumentē bibliokuģa aktivitātes, 
un tām ir daudz sekotāju.
 Mūsu aktivitātes norit sadarbībā ar 
Rīgas Vēstures un kuģniecības muze-
ju (Baltijas valstīs vecākais un fondiem 
bagātākais muzejs), Salacgrīvas muzeju 
un novada domi un Ainažu Jūrskolas mu-
zeju. Tajās iesaistīti Salacgrīvas novada 
jūrniecības veterāni, tādējādi īstenojot 
dzīvē Krišjāņa Valdemāra vārdus Prāta 
gaisma rada kuģniecību un nāk no kuģ-
niecības.

Gints Šīmanis

Kopsim jūras gēnu latviešos!

 Svētciema bibliotēkā pirmajā siltākajā 
maija pēcpusdienā lasītāji sanāca uz Zaļās 
pēcpusdienas sarunām. Kā zināms, Putnu 
dienas parasti notiek aprīlī. Taču šajā ieil-
gušajā pavasarī maija vidus ir pats īstākais 
laiks, kad daudz dažādu dziedoņu Svēt-
upes krastos ne tikai redzam, bet arī dzir-
dam. Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas 
izglītības centra Ziemeļvidzeme vadītāja 
Inta Soma sanākušajiem stāstīja par putnu 
sugām, plašāk iepazīstinot ar Latvijas Or-
nitoloģijas biedrības (LOB) izvēlēto Gada 
putnu – dzelteno cielavu. Tā ir neliels, 
slaids dziedātājputns ar garām kājām un 
garu asti, ko nepārtraukti cilā, līdzīgi, kā 
to dara visas cielavas. Šis putns apdzīvo 
mitrus zālājus, ko šodien apdraud aizaug-
šana vai pārvēršana aramzemēs. Intensī-
vā lauksaimniecība ir viens no draudiem 
dzeltenajai cielavai arī citās Eiropas val-
stīs, taču Latvijā kopš 1995. gada dzelteno 
cielavu skaits samazinājies par 95%. 
 Uz jautājumu, kas ir Latvijas nacionā-
lā putna pirmais vārds, skolēni atbildēja 
nekļūdīgi – baltā, nu, jā – cielava taču! 
Stāstījumu papildināja izziņas spēles par 
gājputniem, par putnu ligzdošanas vietām 
un barības ieguves iespējām. Bērniem bija 
jāsameklē pareizās atbildes uz dažādiem 
jautājumiem par putnu dzīvi, savukārt, 
pieaugušie risināja krustvārdu mīklas. 

Visi kopā mēģinājām salikt puzles un pa-
zīt putnus pēc pierakstītajām skaņām. Tas 
nebija viegli, jo tik virtuozu trallināšanu, 
vīterošanu vai svilpošanu ar vārdiem ne-
maz pierakstīt nevar. Kura putna dziesmā 
mēs saklausām vhēēe, kura rju-pink, pink 
vai fiu-luū? Skaņas jādzird. To arī darījām. 
Apbruņojušies ar binokļiem, devāmies vē-
rot un klausīties putnus dabā. Ko tik te ne-
ieraudzījām! Jaunākie putnu vērotāji tepat 
pie puķu dobes esot redzējuši pat pūci, bet 
tai blakus dzeguzi… Jā, brīnumi notiek! 
Bet tas, ka tepat aiz sētas pastaigājas stār-
ķi un dzērves, pat bez binokļa bija saska-
tāms. Baltais ievas krūms raisās vaļā savā 
ziedēšanas priekā un tam noteikti piestā-
vētu lakstīgala, bet mazo pogotāju ierau-
dzīt mums tā arī neizdevās, to tikai dzirdē-
jām. Kuplajā kļavā izlikti būrīši strazdiem, 
tāpēc ar interesi vērojām, kā šie svilpotāji 
pārnes vakariņu labumus savām mazuļu 
saimēm. Ja viens no vecākiem aizlaižas 
pēc barības, otrs paliek pie bērniem. Pie-
nesot dienā vairāk nekā 200 porciju kukai-
ņu, vecāki tos ļoti cītīgi baro un apsargā. 
Lai labāk pazītu apkārtnē esošos putnus, 
izmantojām arī grāmatas par putnu sugu 
noteikšanu. Precīzas ziņas par Latvijā sa-
stopamajām putnu sugām, to dzīvesvie-
tām, uzvedību un balsīm iespējams atrast 
bibliotēkas krājumā esošajās LOB izdota-

Zaļajā pēcpusdienā Svētciemā iepazīst Latvijas putnus

jās grāmatās Latvijas meža putni, Latvijas 
lauku putni un Latvijas ūdeņu putni. 
 Atgriežoties bibliotēkā, pie tējas tases 
pārrunājām redzēto un dzirdēto. Ar interesi 
klausījāmies stāstos par dzeņiem un dzil-
nām, rubeņiem un medņiem, kā tos atšķirt, 
kāda izskatās mērkaziņa, čunčiņš, cekuldū-
kuris un gaura, kā dzeguze apmuļķo citus 

putnus, iedējot pa olai vairākās ligzdās… 
Sapratām, ka putnu vērošana ir lielisks 
brīvā laika pavadīšanas veids. Nobeigumā 
teicām paldies I. Somai par interesantajām 
sarunām, kas rosina mūs visus vairāk do-
ties dabā, to vērot, izzināt un saudzēt.

Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītājs

Kad ieraudzīti 
putni dabā, 
interesenti 

tos aplūkoja 
bildēs. 

Bērniem bija 
jāsameklē 

pareizās 
atbildes uz 

dažādiem 
jautājumiem 

par putnu 
dzīvi, 

savukārt 
pieaugušie 

risināja 
krustvārdu 

mīklas

 Aprīļa trešajā nedēļā visā Latvijā atzī-
mēja Bibliotēku nedēļu. Tās laikā biblio-
tēkās parasti valda nedaudz īpašāka atmos-
fēra, un cilvēki sanāk kopā, lai vienotos 
kopīgiem mērķiem. Salacgrīvas bibliotēkas 
sarunu temats šogad bija Bibliokuģis. 
 Bibliokuģis būs unikāla un daudzfun-
kcionāla ēka, kas mājvietu radīs vecā ki-
noteātra telpās. Tā mērķis ir popularizēt 
jūrniecību un zvejniecību pārstāvošās bied-
rības, kā arī veicināt un atbalstīt bibliotē-
kas, literatūras, kultūras un kino tradīciju 
attīstību. Bibliokuģa komandu veido Salac-
grīvas novada pašvaldība ar Dagni Strau-
bergu priekšgalā, Salacgrīvas bibliotēka 
un muzejs, Salacgrīvas novada jaunatnes 
iniciatīvu centrs Bāka, kā arī Jānis Streičs, 
Gints Šīmanis, Arvīds Buks, Artūrs Zēģe-
lis, Ojārs Liedeskalniņš, Uldis Močāns un 
citi, kuriem jūras tēma tuva. Tā teikt, kat-
ram ir pa graudiņam, ko likt kuģī.
 Savu pienesumu neapšaubāmi atstājis 
arī Krišjānis Valdemārs. Latviešiem jūras 
tēma un jūrā braukšana bijusi viena no bū-
tiskākajām nacionālās apziņas šķautnēm, 
ko par simbolu padarīja tieši Ainažu jūr-
skolas dibinātājs. Šī iemesla dēļ Biblioku-
ģis nākotnē leposies ar Krišjāņa Valdemāra 
vārdu.
 Projekts sevī ietver bibliotēku un jūr-
niecības centru vienuviet. Bibliokuģis no-
darbina komandas biedru galvas jau vairāk 
nekā gadu. Šobrīd jau paveikta ļoti būtiska, 
taču citu acīm neredzama lieta – ir gatavs 
saturs jeb kuģa daļa, kas iegremdēta ūdenī. 

http://www.lob.lv/lv/veikals/detalas.php?kat=gramatas&ID=44
http://www.lob.lv/lv/veikals/detalas.php?kat=gramatas&ID=26
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 Sezonas noslēgumā erudīcijas spēlē 
Prātnieks piedalījās 12 komandu. Viena 
komanda šoreiz piedalījās pirmo reizi šajā 
sezonā. 
 Kā ierasts, komandas darbošanos sāka 
ar garšas tēmu, kur bija jānogaršo alus un 
jāsaliek pa garšām, kas ir kas. Gāja visā-
di, bet neviena komanda  visas alus garšas 
pareizi salikt ar alus šķirnēm nevarēja. Tad 
komandas tādā secībā, kāda izveidojās pēc 
sezonas kopvērtējuma, pašas izvēlējās no 
30 tēmām sev patīkamo. Pirmie tēmu iz-
vēlējās Pūčlāči. Viņiem noslēguma etapā 
gāja ļoti interesanti – komandas sastāvs 

mainījās, var teikt, ik pēc pusstundas, un 
tas mazliet traucēja izcīnīt labākus rezul-
tātus. Šajā posmā 1. vietu diezgan pārlieci-
noši izcīnīja Prātvēderi. Šī komanda, kas 
konkursā ienāca no sezonas vidus, uz savu 
panākumu gāja lieliem soļiem un, piesais-
tot daiļā dzimuma pārstāvi, tika izcīnīta 
uzvara ar 73 punktiem. Komandā bija Jā-
nis Brunzets, Rimants Jirgensons, Kaspars 
Krūmiņš, Juris Erdmanis, Ingus Krūmiņš 
un Kārlis Brunzets. 
 Sezonas kopvērtējumā uzvarēja ļoti 
stabilā Pūčlāču komanda, kas katrā spēlē 
bija trijniekā vai ļoti tuvu tam. Komanda 

nākamās sezonas sākumā saņems mazu 
balvu par uzvaru šajā pasākumā. 
 Liels paldies visiem, kuri palīdzēja tapt 
Salacgrīvas Prātniekam. Paldies kultūras 
namam par telpām, SIA Medagas par at-
balstu, liels paldies burvīgajām palīdzēm, 
tāpat Salacgrīvas novada domei par atbal-
stu. Es, Salacgrīvas Prātnieks, noslēdzu 
sezonu un dodos atpūtā. Ir bijis ļoti patīka-
mi vadīt pasākumus un gūt pozitīvas emo-
cijas. Ļoti ceru, ka nākamgad Salacgrīvas 
Prātnieks norisināsies un jūs tikpat kuplā 
skaitā uz to ieradīsieties. 

Aldis Riekstiņš

Salacgrīvas Prātnieks 
noslēdz otro sezonu

Sezonas pēdējās erudīcijas spēles dalībnieku kopbilde. Ceram, ka turpinājums sekos!

SEZONAS NOSLĒGUMA 
SPĒLES REZULTĀTI:

1. vieta – Prātvēderi, 73 punkti  
(Jānis Brunzets, Rimants Jirgensons, 
Juris Erdmanis, Kaspars Krūmiņš, 
Inguna Krūmiņa, Kārlis Brunzets);
2. vieta – Bez mums jau nevar tik un tā, 
68 punkti (Dagnis Straubergs, Ilga Ties-
nese, Sarma Kacara, Kristians Kacars, 
Solvita Kukanovska, Katrīna Borozdina);
3. vieta – Prieks kopā būt, 66 punkti 
(Endija Pavlovska, Aleksandrs 
Pavlovskis, Roberts Krastiņš, Paula 
Gūtmane, Andris Gailums, Marta 
Uzkalne, Guna Pēce, Leonora Pavlovska, 
Eduards Pavlovskis);
4. vieta – Pilnīgs čau, 64 punkti  
(Mārcis Majors, Guna Grote-Majore, 
Atis Gīze, Edīte Majore, Dace Majore);
5. vieta – Radi, 63 punkti  
(Madara Kalniņa, Māris Zariņš, Inese 
Jerāne, Valdis Ozoliņš);
6. vieta – 12. mēģinājums, 58 punkti 
(Sandija Megi, Katrīna Strautiņa, Diāna 
Tīrumniece, Nadīna Ozoliņa-Mennika, 
Juris Vīksna, Krista Muciņa);
7./8. vieta – Dievs, pasarg, 54 punkti 
(Iveta Kupča, Lolita Valaņina, Inta Cirša, 
Diāna Aldersone);
7./8. vieta – 50:50, 54 punkti (Egija 
Kuka, Ilze Jēkabsone, Kristīne Paegle, 
Mārcis Saklaurs, Kalvis Grāveris);
9./10. vieta – Pūčlāči, 52 punkti 
(Kristaps Soms-Tiesnesis, Liene  
Some-Tiesnese, Normunds Tiesnesis, 
Andris Soms, Inta Soma);
9./10. vieta – Kalnieši, 52 punkti (Inese 
Kalniņa, Ilze Kalniņa, Velta Kalniņa, 
Edgars Vasils, Baiba Šmite);
11./12. vieta – Galvenais ir piedalīties, 
50 punkti (Egmars Jubelis, Daniels 
Grigorjevs, Marta Stivriņa, Laura Pogule, 
Elizabete Marcinkauska);
11./12. vieta – Darām ko varam,  
50 punkti (Aiga Vilde, Rimants Lūsis)

 Māru Svīri mēs pazīstam uz-
reiz – sejā, daiļdarbos, rakstos. 
Likteņa līdumniekus vai Limu-
zīnu Jāņu nakts krāsā zinām 
gandrīz no galvas. Protams, 
pateicoties ekranizējumiem, jo 
rakstnieka darbs tajos ir pacelts 
jaunā, atmiņā vēl paliekošākā 
kvalitātē. Un tāds arī ir dzīves 
skaudrais likums – viens tu ne-
vari visu, divatā tomēr drošāk un 
paliekošāk. Ekrāna darbos kopā 
ar talantīgiem režisoriem Virdžī-
niju Lejiņu un Jāni Streiču, dzī-
vē – ar Vladimiru Kaijaku turpat 
46 gadu garumā.
 Bērnībā un jaunībā M. Svīrei 
ne prātā nenāca rakstīt grāmatas, kur nu 
vēl dzejot. To lieliski sāka viņas māsa Lija 
Brīdaka, kuru mamma vienmēr likusi Mā-
rai par paraugu: – Esi kā Lijiņa! Bet rakst-
niecē dzimis spīts: – Es negribu kā Lijiņa! 
Un tā arī ar dzeju viņa nekad nav aizrā-
vusies, bet sākusi kā žurnāliste. Tā ir laba 
dzīves skola. Ar ko žurnālists atšķiras no 
rakstnieka? – Pavērojiet to smilšu čupu aiz 
loga! Žurnālists bezkaislīgi informētu, ka 
būvobjektā aizsākusies rosība, jo atvesta 
grants. Savukārt rakstnieks to tēlotu ilgāk 
un rosinošāk: “Raupjās grants kaudze, 
kas nule atvesta būvlaukumā, strādniekus 
aicina  pie darba. Dzeltenā smilts varbūt 
atceļojusi no Vidzemes jūrmalas, kur vēji 
dzenā raupjos graudus gluži kā mūsu tau-
tu, kas nu izklīdusi pa plašās zemeslodes 
malu malām. Vai nav skaisti?! Tikai – kam 
šī jūsmošana! Man vairāk gribas turēties 
uz zemes.
 Rakstniece atzīst, ka viņai rakstīt ir 
grūti, jo ātra daba, kā mēdz teikt dzimta-
jā Alūksnes pusē, Malēnijā. – Man visu 
vajag ātri, es esmu nepacietīga, – atzīst 
rakstniece. Kad vasarās dzīvojuši Dauga-
vas krastā Staburagā, ik rītu pēc brokastīm 

Māra Svīre: no žurnālistes 
par rakstnieci

Māra Svīre aicina uzticēties dzimtajam krastam un 
novadam

abi ar Vladimiru gājuši pie galda rakstīt. 
Dzīvesdraugs nav vēlējis viņai būt tuvumā 
šajos radošajos mirkļos, un, kad licies, ka 
Māra var ko izlasīt, uzreiz saucis: – Atkal 
zog! Tiesa, Vladimirs labi zinājis, ka kun-
dze bez brillēm tāpat tik tālu nevar sala-
sīt. Un kāda jēga ko slēpt, ja visu ar roku 
uzrakstīto Māra tāpat vēlāk pārrakstījusi 
datorā… Šīs sadzīves ainiņas arī raksturo 
abu saskanīgo kopdzīvi, kur asprātība un 
humors allaž pavadījuši ikdienas soli.
 M. Svīres viesošanās Svētciema un Sa-
lacgrīvas bibliotēkās notika Valsts kultūr-
kapitāla fonda projektā, un tā ir Salacgrī-
vas novada bibliotēkas vadītājas Hedvigas 
Ineses Podziņas iedibināta tradīcija – rādīt 
un vest tuvāk saviem lasītājiem mūsu lat-
viešu rakstniekus un dzejniekus. Projektā 
Kamēr vēl. Divdesmitnieki. Trīsdesmitnie-
ki aprīlī Salacgrīvas novada lasītāji iepazi-
nās ar dzejniekiem Viktoru Kalniņu (Viku) 
un Valdi Rūju, maijā – Liju Brīdaku un 
Dainu Avotiņu. Šīs tikšanās tiek digitalizē-
tas, lai vēlāk taptu grāmata par cilvēkiem 
mums līdzās. 

Gints Šīmanis
Raivja Struncēna foto

 Pavisam drīz – 4. jūnijā – svinēsim 
Vasarsvētkus. Kas tad īsti ir Vasarsvētki? 
Vai tie ir svētki vasarai? Kristīgajā pa-
saulē Vasarsvētki ir trešie lielākie svētki 
pēc Lieldienām un Ziemassvētkiem. Va-
sarsvētki – Svētā Gara atnākšanas svētki. 
Vasarsvēt ki – Baznīcas dzimšanas diena.
 Un tādēļ tieši šajā dienā mēs – Lielsala-
cas ev. lut. draudze – svinēsim 240 gadu ju-
bileju. Patiesībā jau draudze varētu svinēt 
savu 505. dzimšanas dienu, jo pirmo reizi 
vēstures pierakstos minēta 1512. gadā. Bet 
tā kā mūsu dievnamu rotā uzraksts 1777, 
mēs to arī pieņemam par Lielsalacas baz-
nīcas dzimšanas dienu (sīkāk par baznīcas 
vēsturi rakstu krājumā Salacgrīva – 80). 
Domāju, pats svarīgākais šajā gadskaitlī ir 
tas, ka, laikam ritot, valdošajām varām un 
laikiem mainoties, mūsu dievnams vien-
mēr ir bijusi BAZNĪCA! Par to lielu pal-
dies varam teikt Dievam un tiem daudza-
jiem mācītājiem, draudzes priekšniekiem, 
draudzes locekļiem, kuri ir nosargājuši gan 
draudzi no iziršanas, gan dievnamu no iz-
postīšanas. Arī pēdējos gados draudzē ie-
nākuši daudzi jauni draudzes locekļi, kuri, 
nesavtīgi kalpojot, vēlas atjaunot mūsu 
balto baznīcu. Ticu, ka arī šajās iecerēs 
Dievs uzklausīs un dos Svētā Gara spēku, 
lai varam kopīgi paveikt uzsāktos darbus.
 Šajā jubilejas reizē nebūs lielu svinību. 
Šie būs sirsnīgi un ceru, ka savstarpējā mī-

Vasarsvētki Lielsalacas 
ev. lut. baznīcā

lestībā piepildīti svētki – ar meijām pušķotu 
baznīcu, ar lūgšanām par mūsu ģimenēm, 
draudzi un pilsētu, ar Svēto vakar ēdienu, 
kora Dvēseles dziesma un draudzes skanī-
gām dziesmām, kā arī ar sadraudzības mie-
lastu pēc svētku dievkalpojuma.
 Mēs aicinām ikvienu, kas grib Vasar-
svētku prieku sajust savā sirdī. Mēs gai-
dīsim katru draudzes locekli, katru kristīto 
bērniņu, iesvētīto un laulāto, katru, kam 
sirdī mājo Dieva Gars.
Baltā Dievnamā ērģeļu stabules dūdo,
Smaržo meijas un laimīgas cilvēku sejas,
Ir sirdī atkal ienācis prieks...
 Priecīgus Vasarsvētkus!

Sirsnībā – draudzes padomes vārdā 
ērģelniece Ina Melnalksne

Lielsalacas ev. lut. baznīcā
4. jūnijā pl. 10

Vasarsvētku un Lielsalacas
ev. lut. baznīcas

240 gadu jubilejas
dievkalpojums.

Kalpo LELB arhibīskaps Jānis Vanags, 
Lielsalacas ev. lut. mācītājs

Andris Vilemsons.
Dzied koris Dvēseles dziesma. 

Pēc dievkalpojuma sadraudzības galds
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 14. maijā Salacgrīvas vidusskolas sko-
lēni un arī daži pieaugušie piedalījās Lat-
telecom Rīgas maratonā. Šajā pasākumā 
Salacgrīvas vidusskola piedalās no pašiem 
pirmsākumiem, t.i., 26. gadu. Arī šogad ar 

labiem panākumiem startējām gan 6 km, 
gan 10 km distancēs un guvām patīkamas 
emocijas. Tiksimies arī nākamajā gadā ar 
kuplāku dalībnieku skaitu!

Sandra Bērziņa

Mūsējie Lattelecom 
maratonā

Lielie un mazie salacgrīvieši ir saguruši, bet priecīgi – uzdevums godam veikts!

 Salacgrīvas novada čem-
pionāts galda tenisā sākās 
jau februārī, bet pamattur-
nīrs noslēdzās aprīļa beigās. 
Turnīrā startēja 13 dalībnie-
ku, kuri spēlēs tikās katrs ar 
katru. Turpmākajām cīņām 
kvalificējās astoņi labākie 
pamatturnīra dalībnieki, 
kuri, spēlējot izslēgšanas 
turnīru, noskaidroja šī čem-
pionāta pirmo trīs vietu ie-
guvējus. 
 Čempionāta ceturtdaļ-
finālā, 1/2 finālā un finālā 
tika spēlēts līdz četru setu 
uzvarai. Ceturtdaļfinālā Ža-
nis Jirgensons, kurš pamat-
turnīru beidza kā līderis, ar 
4:0 uzvarēja Jāni Brunzetu, 
Guntars Zariņš ar 4:2 – Raiti 
Staškūnu. Trešajā pārī sa-
centās Jānis Ozols un Atis 
Jirgensons, kur ar 4:1 pārāks 
bija J. Ozols, bet ceturtajā pārī Juris Jan-
kovskis ar 4:0 pārspēja Uldi Grīnfeldu.
 Ceturtdaļfināla pāra uzvarētāji varēja 
turpināt cīņu pusfinālā. Pirmajā pusfinā-
la spēlē tikās Ž. Jirgensons un G. Zariņš. 
Savu pieredzi un meistarību apliecināja  
Ž. Jirgensons, uzvarot G. Zariņu ar 4:0. 
Otrā pusfināla spēle notika starp J. Ozolu un  
J. Jankovski. Šajā cīņā ar rezultātu 4:1 savu 
pārākumu apliecināja J. Jankovskis, atstā-
jot iespēju J. Ozolam cīnīties par 3. vietu. 
 13. maija pēcpusdiena pagāja spraigās 
un interesantās finālcīņās. Par 3. vietu spēlē 
tikās G. Zariņš un J. Ozols. Lai arī rezultāts, 
spēlei beidzoties, bija 4:1 ar J. Ozola uzva-
ru, visu spēli G. Zariņš pretiniekam punktu 
ziņā neļāva atkāpties. Par to arī liecina viens 
uzvarēts sets. Spēlē par 1. vietu tikās divi 
Salacgrīvas vecmeistari – Ž. Jirgensons un 
J. Jankovskis. Visi četri seti norisinājās ļoti 

Noskaidrots Salacgrīvas 
novada čempions galda tenisā

līdzīgi – vadībā izvirzījās vizpirms viens no 
spēlētājiem, pēc tam otrs. Tomēr, kad setu 
galotnēs Ž. Jirgensons izvirzījās ar paris 
punktiem priekšā, viņš vairs nepielaida klāt 
pretinieku, nospēlējot meistarīgāk. Spēle 
starp viņiem beidzās ar rezultātu 4:0.
 Tātad pirmais Salacgrīvas novada čem-
pions galda tenisā, izcīnot tikai uzvaras visa 
turnīra garumā, ir Ž. Jirgensons! 2. vietā 
Juris Jankovskis, 3. – Jānis Ozols un 4. – 
Guntars Zariņš.
 Paldies spēlētājiem, kuri piedalījās šajā 
čempionātā, Salacgrīvas novada domei par 
balvām, SIA Baltic Forest un Ernestam 
Kupčam par sarūpētajām naudas balvām 
un Jānim Ozolam par piešķirto telpu turnīra 
sarīkošanai. Uz tikšanos nākamajā sezonā!

Mārīte Jankovska,
sporta metodiķe

Pirmais Salacgrīvas novada čempionāts galda tenisā 
noslēdzies. Izcīnot visas uzvaras turnīra garumā, pirmais 
ir Žanis Jirgensons (vidū) 2. vietā Juris Jankovskis (no 
kreisās), 3. vietā – Jānis Ozols

 Krievijas pilsētā Orlā maija sākumā 
notika Eiropas čempionāts 64 lauciņu 
dambretē, kurā piedalījās arī Limbažu un 
Salacgrīvas novada sporta skolas dambre-
tisti. Sacensībās ātrajā dambretē vislabāk 
veicās Liepupes vidusskolas 1. klases 
skolniecei Diānai Malofejai, kura savā ve-
cuma grupā izcīnīja bronzas medaļu, kau-
su un diplomu. 3.– 4. vietu dalīja Kristers 
Lapiņš, bet papildu kritēriji viņu atstāja 
bez medaļas. Arī Klāvam Norenbergam 
4. vieta. Vēl pirmajā desmitniekā iekļuva 
Sintija Malofeja (9. vieta) un Elizabete 
Norenberga (10. vieta). 

Kārlis Ozols

Šajās sacensībās Liepupes vidusskolas 
1. klases skolniece Diāna Malofeja savā 
vecuma grupā izcīnīja bronzas medaļu, 
kausu un diplomu

Mazā Diāna Malofeja 
trešā Eiropā

 No 12. līdz 14. maijam Kauņā (Lietuvā) 
norisinājās Eiropas kausa posms burāšanā. 
Visas trīs dienas bija ļoti lēns un mainīgs 
vējš, kas dalībniekiem prasīja ļoti pacietī-
gu un tehnisku burāšanu. No Salacgrīvas 
novada Eiropas kausā piedalījās Kristers 
Briedis, kurš ieguva 2. vietu U-19 grupā, 
un Ance Anna Sekace, kas pēc pirmās 

dienas atradās 2.vietā, bet pēc neveiksmī-
gām vēja maiņām kopvērtējumā ierindojās  
8. vietā. Ance Anna meiteņu konkurencē 
ieņēma 4. vietu.

Kristaps Močāns,
Kuivižu jahtkluba un Limbažu un 

Salacgrīvas sporta skolas treneris

Eiropas kausā 
U-19 grupā  
2. vieta 
Kristeram 
Briedim

Burātāju starti

 25. aprīlī Aizkrauklē notika mešanas 
disciplīnu sezonas atklāšanas sacensības. 
Arī mūsu skolas sportisti Aleksis Goba, 
Marta Kociņa, Līva Zariņa un Emīlija 
Maksimova turp devās izmēģināt savus 
spēkus šķēpa mešanā.
 A. Goba ar 35,18 m (3. vieta) un Mar-

ta Kociņa ar 28,41 m (1. vieta) uzstādīja 
personiskos rekordus. Līva Zariņa ar re-
zultātu 25,76 m arī ierindojās 3. vietā, bet 
Emīlija Maksimova ar rezultātu 21,20 m 
izcīnīja 8. vietu.

Sandra Bērziņa

Salacgrīviešu veiksmīgie starti Aizkrauklē

Metēju diena Aizkrauklē

 Jau tradicionāli ar 1. maiju sākas Lat-
vijas smaiļotāju un kanoe airētāju sacen-
sību sezona. Tā sākās ar Pavasara kausu 
un Baltijas čempionātu garajās distancēs. 
Sacensības notika Jelgavā vienā no pirma-
jām siltajām dienām šogad. Sakarā ar ie-
ilgušo ziemu-pavasari Salacgrīvas airētāji 
bija tikai astoņi – daļa no tiem, kuri šogad 
jau bijuši treniņnometnēs. 
 Uzvaru savā braucienā izcīnīja smai-

ļotājs Aigars Cīrulis un 2. vietā bija Nau-
ris Tomsons, bet Ralfs Kariņš ierindojās  
25. vietā. Starp kanoistēm uzvaru guva Ag-
nija Bērziņa, bet junioru konkurencē mūsu 
kanoiste Līga Kariņa izcīnīja 2. vietu. Ka-
noistam Kristiānam Kacaram izdevās iz-
cīnīt 5., bet Edvardam Zaķim – 12. vietu. 
Jaunākajā grupā startēja smaiļotājs Mārtiņš 
Jirgensons, viņš ieņēma 26. vietu. 

Kaspars Močāns

Airētāji atklāj sacensību 
sezonu
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 Ar svētciemieti Māri Bergšteinu tie-
kamies jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) 
Bāka veselības mēnesī viņa treniņā Sa-
lacgrīvas vidusskolā. Tur divas reizes ne-
dēļā kopā ar Māri reizēm trenējas līdz pat  
30 sportotgribētāju. Pats būtiskākais ir tas, 
ka viņš to dara brīvprātīgi un sava prieka 
pēc. Vēl viņš trenē jaunos airētājus, airē 
arī pats, piedalās dažādās sporta sacensī-
bās, brauc ar velosipēdu un dejo vidējās 
paaudzes deju kolektīvā Tingeltangels. 
 Uz jauniešu jautājumu, kādi ir viņa ho-
biji, Māris atbild, ka sports ir viņa dzīves-
veids – gan darbs, gan hobijs.
 Kā tas viss ir sācies? Māris pabeidza 
pamatskolu Salacgrīvā. Tieši tajā gadā tur 
sācis strādāt treneris Uldis Močāns, kuram 
esot liels nopelns arī Māra interesē par 
sportu. – Viņš tajā visā ieveda, un man pat 
nebija jāpūlas noturēties. Tagad ir iespē-
ja to visu turpināt. Varu sevi kā piemēru 
rādīt treniņos, ka arī es kādreiz biju sīks 
un nevarīgs. Tagad – re, kā esmu izaudzis! 
Tajā gadā labākais draugs sācis iet uz tre-
niņiem un viņu paņēmis līdzi – no sākuma 
bijuši treniņi ārā, stadionā, pēc tam ūde-
nī: – Sākām airēt, pirmie trīs treniņi bija 
ar balstiem. Vēl ūdenī nekritu. Nākamie 
trīs jau bija bez balstiem, bez soliem. Vēl 
joprojām nepeldēju. Ielikām laivā soliņu – 
viss kārtībā, jau pirmajā treniņā bija pie-

cas peldes. Tā pirms 19 gadiem viss arī 
sākās.
 Uz jautājumu par lūzuma punktiem 
savā sportista praksē Māris atbild, ka tādi 
neesot bijuši. Treniņi mazliet pārtrūkuši, 
studējot Latvijas Sporta pedagoģijas aka-
dēmijā, jo tur vasarās, kā jau visiem stu-
dentiem, nācies nedaudz piestrādāt. Tad 
treniņiem atlicis mazāk laika. Akadēmijā 
nomācījies piecus gadus un tad pēdējā 
kursā sācis strādāt baseinā – individuāli 
mācījis peldēt, paralēli sācis strādāt arī 
bērnudārzā. Pēc akadēmijas iestājies ma-
ģistrantūrā. Viss labi sakārtojies – darbs, 
studijas, bijis arī vairāk laika treniņiem, 
divu mēnešu atvaļinājums vasarā, kad va-
rējis tikai airēt un bijis tāds gandarījums, 
ka četrās nedēļās dabūjis atpakaļ fizisko 
formu. Interesanti bijuši šie seši gadi bēr-
nudārzā Olainē, kur 3—6 gadus veciem 
bērniem mācījis peldēt. Tas bijis pamatīgs 
rakstura un pacietības pārbaudījums: – Sā-
kumā viņus mācīju staigāt pa ūdeni, ie-
kāpt tajā un nostāties. Pēc tam jau staigāt, 
skriet, lēkt, izmantot riņķus un ūdens “nū-
deles”, un tad jau sešu gadu vecumā bija 
tādi, kuri teicami peldēja kraulā. Tas bija 
lielākais gandarījums. Esmu bijis arī au-
dzinātājs. Jā, piemeklēja mūžīgais Mērfija 
likums, jo teicu, ka es jau nu dzīvē nekad 
ar bērniem nestrādāšu. Gads pēc akadē-

mijas – un te nu es biju!
 Spriežot par nākotnes plāniem, Mārim 
interesanti šķiet tas, ka viņš, būdams trene-
ris, arī pats mēģina vēl trenēties. Nākotnē 
viņš gribētu pēc iespējas labāk sagatavot 
airētājus un turpināt attīstīt spēka treniņus. 
 Viņa labākā dzīves atziņa ir tāda, ka pie 
domas Es vairs nevaru! viss tikai sākas. 
– Tieši tās reizes, kad liekas, ka vairs ne-
varu, dod maksimālu efektu. Līdz tam tu it 
kā strādā savā komforta zonā un, līdzko 
no tās izkāp, paaudzies drusku augstāk. 
Tad tomēr vajag piespiest sevi un izdarīt 
nedaudz vairāk, – uzskata sportists. Par 
izdegšanu savā jomā nevarot būt ne runas, 
jo pagaidām vēl neko tādu nejūtot. Kad 
parādās brīvais laiks, esot nesaprašanā – 
ko lai tagad dara? Vēl Mārim ir mērķis 
vasarā nostaigāt atlikušos kilometrus gar 
jūru. Pagājušajā vasarā gājis no Kolkas 
līdz Mērsragam. Līdz Dubultiem nav ticis, 
jo pievīlušas tulznas. – Nesen nostaigāju 
arī maršrutu no Ainažiem līdz Duntei. Vēl 
tikai jāsavieno Dunte ar Saulkrastiem un 
tad kartē varēs atzīmēt, ka nostaigāts viss. 
Šo gājienu parasti plānojot viens, bet vien-
mēr kāds piesakoties līdzi. Šajā pārgājienā 
ejot bez telts, bez guļammaisa, līdzi tikai 
tas, ko var panest - ūdens un tonna snike-
rīšu – enerģijai, jo liekās kalorijas, tik in-
tensīvi ejot, sadeg.

 Vēl Māra sportisko aktivitāšu plānā ir 
dažādas sacensības: – Tie paši stipro skrē-
jieni un velosacīkstes, pusmaratons, ma-
ratons… Tas kaut kādā veidā to raksturu 
audzina, ja pārbaudi, izmēģini. Tas viss 
man patīk. Ja ne, tad vēlreiz varbūt jāpa-
mēģina – kaut kas nebija īsti kārtībā. Ta-
gad Māris gatavosies otrreiz startēt vietējā 
tautas skrējienā Amber race. Pirmajā gadā 
startējuši veiksmīgi un pasākums paticis.
 Tā tas viss aizgājis, Māris citādāk savu 
dzīvi vairs nevarot iedomāties, jo bezdar-
bība padara slinku, lēnīgu: – Tāpēc vien-
mēr jāspiež sevi kustēties un kaut ko darīt, 
jo diezgan bieži novēroti un dzirdēti tādi 
pētījumi, ka veci cilvēki aiziet tikai tāpēc, 
ka nekustas un pārstāj darīt ierastās lie-
tas. Viņi neiet ārā, sēž tikai mājās, līdz ar 
to ķermenis arvien vairāk sabrūk. Man arī 
līdzīgi – ja apstāšos, būšu slims, bet to es 
negribu. Jāsporto pēc iespējas ilgāk. Arī 
mazajiem nosolījos, ka vismaz līdz 50 ga-
diem tas ir jādara. Un šajos gados sevi re-
dzu apmēram tādu pašu, jo divus olimpis-
kos ciklus es stabili varu un gribu novilkt. 
 To arī Mārim novēlam! Paldies par 
enerģijas lādiņu treniņā un iedvesmojošo 
sarunu!

SNJIC «Bākas» jaunieši,
Guna Grote- Majore,

jaunatnes lietu speciāliste

Dzīvesveids – sports

Māra Bergšteina stāstītajā visi klausās ar 
nopietnību

Māra vadītajās nodarbībās sportotāju 
netrūkst

n “A” gr. (1998.—2000. g.dz.)
Amanda Stane – 100 m skrējienā 13,8 s. – 1. vieta, tāllēkšanā 4,52 m – 3. vieta, 4x100 m stafetes 
skrējienā 0:59,3 min. – 1. vieta
Inga Treija – lodes grūšanā (4 kg) – 9,72 m – 1. vieta, šķēpa mešanā (600 g) – 28,54m – 1. vieta, 
4x100m stafetes skrējienā 0:59,3 min. – 1. vieta
Sandija Megi – lodes grūšanā (4 kg) 6,89 m – 2. vieta, 4x100 m stafetes skrējienā 0:59,3 min. –  
1. vieta
Alise Kuģe – 4x100 m stafetes skrējienā 0:59,3 min. – 1. vieta
Kristers Briedis – tāllēkšanā 5,80 m – 1. vieta, 100 m skrējienā 11,7 sek. – 1. vieta, lodes grūšanā 
(6 kg) 9,72 m – 3. vieta
n “B” gr. (2001.—2002. g.dz.)
Daniela Kalniņa – 100 m skrējienā 12,9 s – 1. vieta, 4x100 m stafetes skrējienā – 0:57,7 min. –  
1. vieta
Samanta Kalniņa – 400 m skrējienā 1:09,0 – 1. vieta, lodes grūšanā (3 kg) – 9,61 m – 2. vieta, 
4x100m stafetes skrējienā 0:57,7 min. – 1. vieta
Alise Daniela Bašēna – 100 m skrējienā 14,2 s – 2. vieta, šķēpa mešanā (400 g) – 29,10 m –  
2. vieta, 4x100 m stafetes skrējienā – 0:57,7 min. – 1. vieta
Monta Mieze – tāllēkšanā 3,99 m – 1. vieta, 4x100 m stafetes skrējienā 0:57,7 min. – 1. vieta
Linda Priekule – augstlēkšanā 1,35 m – 2. vieta
Jēkabs Tomsons – lodes grūšanā (4 kg) 14,61 m - 1. vieta, šķēpa mešanā (600 g) 42,54 m -  
1. vieta, šķēpa mešanā (700 g) 41,60 m – ā.k., 100 m skrējienā 12,4 s – 3. vieta, 4x100 m stafetes 
skrējienā 0:50,8 min. - 1. vieta
Oļegs Gluhaņuks – 100 m skrējienā 11,9 s. – 1. vieta, tāllēkšanā 5,78m - 1. vieta, šķēpa mešanā 
(600 g) 38,21 m - 2. vieta, 4x100 m stafetes skrējienā 0:50,8 min. - 1. vieta
Sandis Vosekalns – 400 m skrējienā 1:01,1 min. – 1. vieta, 4x100 m stafetes skrējienā  
0:50,8 min. – 1. vieta
Lauris Liepiņš – augstlēkšanā 1,65 m – 1. vieta
Nauris Tomsons – lodes grūšanā (4 kg) 11,92m - 3. vieta, 4x100 m stafetes skrējienā 0:50,8 min. –  
1. vieta
n “C” gr. (2003.—2004. g.dz.)
Alise Smilte – 100 m skrējienā 13,1 s – 1. vieta, augstlēkšanā 1,30 m – 2. vieta,  4x100 m stafetes 
skrējienā 0:58,8 min. – 1. vieta
Viktorija Mežgaile – tāllēkšanā 4,51 m – 1. vieta, 100 m skrējienā – 14,0 sek. – 3. vieta, 4x100 m 
stafetes skrējienā – 0:58,8 min. – 1. vieta
Līva Priekule – lodes grūšanā (2 kg) 9,41 m – 1. vieta, šķēpa mešanā (400 g) 24,93 m – 2. vieta, 
4x100 m stafetes skrējienā – 0:58,8 min. – 1. vieta
Līva Tauriņa – lodes grūšana (2 kg) 9,34 m - 2. vieta
Ance Andersone – 800 m skrējienā 3:12,2 – 2. vieta, 4x100 m stafetes skrējienā 0:58,8 min. –  
1. vieta
Aleksis Goba – 100 m skrējienā 13,0 s – 3. vieta, 4x100 m stafetes skrējienā 0:56,8 min – 2. vieta
Niks Jakovickis – 800 m skrējienā 2:37,2 – 1. vieta, 100 m skrējienā – 13,0 s – 2. vieta,  
4x100 m stafetes skrējienā 0:56,8 min - 2. vieta
Mārtiņš Jirgensons – lodes grūšanā (3 kg) 8,90 m – 3. vieta, 4x100 m stafetes skrējienā  
0:56,8 min. – 2. vieta
Emīls Meļķis – 800 m skrējienā 2:47,7 – 3. vieta, 4x100 m stafetes skrējienā 0:56,8 min – 2. vieta

Sveicam medaļniekus Limbažu, 
Salacgrīvas un Alojas novada skolu 

sacensībās vieglatlētikā!

Noskaidrots čempions zolītē

 28. aprīlī ar 5. posmu, kas bija arī fināls, 
noslēdzās Salacgrīvas novada atklātais 
čempionāts zolītē. Lai spēlētājs iekļūtu 
kopvērtējuma pirmajā trijniekā, uz šo pos-
mu bija jāierodas obligāti. Daži spēlētāji, 
kuri varēja iekļūt šajā trijniekā, diemžēl 
neieradās, līdz ar to pazaudēja iespēju izcī-
nīt kādu no godalgotajām vietām kopvērtē-
jumā.
 Uz fināla posmu ieradās 11 spēlētāju, 
kuri sacentās 5 kārtās pa 45 min. Rezul-
tātā 5. posma dalībnieku ieņemtās vietas 
ir šādas: 1. vietā Mārtiņš Ābele (23 p.),  
2.v. Andris Gailums (20 p.), 3.v. Raitis 
Gulbis (19 p.), 4.v. Aigars Tomsons (18 p.), 
5.v. Normunds Tiesnesis (17 p.), 6.v. Aldis 
Riekstiņš (17 p.), 7.v. Intars Kušķis (14 p.), 
8.v. Lauris Kurpnieks (14 p.), 9.v. Vasīlijs 
Marcinkovskis (14 p.), 10.v. Gints Ronis 
(12 p.) un 11.v. Māris Rozītis (12 p.).
 Summējot fināla (5. posma) un trīs la-
bāko posmu punktus, gala rezultātā Salac-
grīvas novada čempionāta kopvērtējuma 

tabula zolītē izveidojās šāda: par zolītes 
čempionu kļuva N. Tiesnesis, kurš kop-
summā ieguva 82 punktus. Par šī čempi-
onāta 2. vietas ieguvēju kļuva A. Tomsons 
ar 78 punktiem. Trešais šajā čempionātā 
ar 74 punktiem bija L. Kurpnieks. 4.v ie-
rindojās V. Marcinkovskis (70 p.), 5.v. –  
R. Gulbis (69 p.), 6.v. – I. Kušķis (66 p.),  
7.v. – Aivars Holms (60 p.), 8.v. – Mār-
tiņš Ābele (59 p.), 9.v. – M. Rozītis  
(57 p.), 10.v. – Raitis Veinbergs (56 p.). 
Visu kopvērtējuma tabulu var skatīt mā-
jaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Sports 
(zolīte).
 Paldies spēlētājiem, kuri piedalījās šajā 
čempionātā, Salacgrīvas novada domei par 
balvām, SIA Baltic Forest un Ernestam 
Kupčam par sarūpētajām naudas balvām 
un sacensību tiesnesim Aldim Riekstiņam. 
Uz tikšanos nākamajā sezonā, ko sāksim 
jau šā gada decembrī.

Mārīte Jankovska,
sporta metodiķe

Zolītes 
čempionātā 
2. vietu 
ieguva 
Aigars 
Tomsons 
(no kreisās), 
1. vietā – 
Normunds 
Tiesnesis, 
3. – Lauris 
Kurpnieks

http://www.salacgriva.lv


16   l   SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS 2017. gada 30. maijs

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

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

Jubilāriem Ainažos
3.VI   Ainažu jūrskolas muzejā ikgadējais 
    Latvijas jūrnieku salidojums 
    Ainaži – Latvijas jūrniecības saknes, 
    veltīts 130. gadadienai kopš buru kuģis 
    Rota sasniedza Ameriku.
   14.00 piemiņas brīdis vecajos jūrnieku kapos
   15.00 zīmējumu konkursa Ar buru kuģi uz 
    Ameriku noslēgums
   16.00 svētku koncerts (TDA Zelta sietiņš un 
    draugi no Igaunijas
   17.00 omulīga pasēdēšana pie zupas grāpja.
22.VI  20.00 Ainažu estrādē Septiņas vecmeitas 
    ielūdz uz Jāņu ielīgošanu. Muzikāls 
    pašmāju pašdarbnieku uzvedums
    l būs arī līgotāji no Salacgrīvas;
    l par muzikālo noformējumu gādās 
    mūzikas apvienība Merc un DJ Runčuks
l Ainažu kultūras namā apskatāma mūspuses 
 mākslinieka Aldoņa Cīruļa gleznu izstāde

Liepupē
l Liepupes tautas namā Dignas Čuikovas gleznu 
 izstāde Ziedu maigums un Vernera Kristiansena 
 (Werner Christiansen) fotoizstāde Vējš pār jūru 
 krastā nāk apskatāmas darbdienās no plkst. 8 līdz 17 
1.VI  19.00 Liepupes tautas namā kinokomēdija 
    Ātrie igauņu puiši. Jautrā, asprātīgā un 
    gaumīgā komēdija ir stāsts par trīs 
    igauņu puišiem, kas 80. gados aizbēg 
    no padomju laiku Igaunijas uz Zviedriju. 
    Tur viņus uzņem kā īstus varoņus, kas 
    izlauzušies no dzelzs priekškara. Kolīdz 
    mediju uzmanība noplok, disidenti 
    atklāj, ka viņi rietumiem nav nekas 
    vairāk kā apnicīgi imigranti. Lai sevi 
    nodrošinātu, viņiem nāksies darīt kaut 
    ko neiedomājamu... Strādāt! Puiši 
    izdomā neprātīgu plānu, kam jāgarantē 
    panākumi Rietumu pasaulē! Taču tad 
    lietas saiet galīgā ķīselī… Ieeja 2 EUR
11.VI  18.00 Liepupes tautas namā Rubenes 
    amatierteātra Volatus izrāde – 
    Lara Merca Dzīve ir skaista. 
    Ieeja 2 EUR, skolēniem, 
    pensionāriem 1 EUR. Izrādē smēķē.
14.VI  18.00 Liepupes pilskalnā mācīsimies Jāņu 
    dziesmas kopā ar etnisko tradīciju 
    kopu Skale
22.VI   vakarā Birzgaiļos Jāņu ielīgošana. 
    Mūzika (dīdžejs) no Lijas, 
    Brengulītis arī, bet par naudu!

Salacgrīvas kultūras namā
8.VI  19.00 Visa veida versijas aicina uz pirmizrādi 
    Bocmaņa laukumā 3 (mūra ēka tilta 
    galā) – Lelde Stumbre Upīte (lomās 
    Ingūna Ādmīdiņa un Imants Klīdzējs) 
    un Valentīns Krasnogorovs Neuzticības 
    prieki (lomās: Inese Persidska un 
    Gints Vilims). Režisore Inese Jerāne, 
    tehniskais risinājums un gaismas – 
    Roberts Ķūrens. Ieeja 2 EUR (vietu 
    skaits ierobežots, biļetes iepriekšpārdo-
    šanā kultūras namā, darbosies bufete)
9.VI  18.00 Salacgrīvas vidusskolas 9. klašu 
    izlaidums
10.VI  16.00 Salacgrīvas vidusskolas 12. klašu 
    izlaidums
22.VI   Jāņu ielīgošana Zvejnieku parka estrādē 
   19.00 koncertuzvedums Dāvana vientuļai 
    sievietei. Dāvanu iekāro Atis Jirgensons, 
    Raivis Ķemers, Ineta Cīrule, Imants 
    Dambis. Dāvanu uzmana Didzis Žibals, 
    Ingūna Ādmīdiņa. Dāvanu apdzied 
    Agita Zvejniece un Ivo Ignatjevs. 
    Pa vidu jaucas Gunita Bisniece, Valdis 
    Ozoliņš, JDK Randa un SDK Saiva
   21.30 balle (spēlē grupa Allegro)
30.VI  19.00 Visa veida versijas pirmizrāde – Marks 
    Kamoleti Pidžama sešiem (spēlēsim
    draudzīgu ģimeni jeb garnējums franču 
    gaumē). Lomās Vineta Pēce, Dace 
    Kalniņa, Anita Dzirnupe, Didzis Žibals, 
    Aldis Riekstiņš, Valdis Ozoliņš. 
    Režisore Inese Jerāne. Ieeja 2 EUR

Maijs BIBLIOTĒKĀS
Datums Pasākums Vieta

4.V 11.00 Baltā galdauta svētki, veltīti Latvijas simtgadei Liepupes 
bibliotēkā

11.V 11.00 Tikšanās ar dzejnieci Liju Brīdaku Ainažu 
bibliotēkā

11.V 14.00 Tikšanās ar dzejnieci Liju Brīdaku Salacgrīvas 
bibliotēkā15.V 14.30 Tikšanās ar rakstnieci Gundegu Repši

Maijā Izstādes: 
l Te visapkārt ir tikai zaļgani pelēka zeme, virs galvas zila debess 
un pa vidu darbs, darbs un mazliet mīlestības.
Rakstniekam Alfredam Dziļumam – 110
Mātes mīlestības zelts
l Staro mūžam visam pāri. (P. Bārda)
14. maijs – Mātes diena
l Es izgaist negribu no pasaules.
Dzejniecei Rūtai Skujiņai — 110

Ainažu 
bibliotēkā

Maijā Astras Tomsones krustdūrienu tehnikā izšūto gleznu izstāde  
Mani sapņu zirgi

Liepupes 
bibliotēkā

15. - 20.V Lielākais dārgums – laba bibliotēka. Andrim Vilkam - 60
18.V Zaļā pēcpusdiena Svētciema 

bibliotēkā23.V Rīta stunda bērniem Satiec pļavā vasariņu
26.V 15.00 Krustvārdu mīklu minētāju pēcpusdiena Korģenes 

bibliotēkā
Maijā Literatūras izstādes 

l Latviešu zemnieku likteņstāstu rakstniekam 
Alfredam Dziļumam – 110 
l Plāno savu vasaras ceļojumu un brauc Latviju lūkoties. 
Ceļveži, apraksti, kartes.

Literatūras izstādes bērniem un skolēniem
l Cikla Kas, ko, kur dara? izstāde Tauriņi 
l Lasīsim vasarā! 

Svētciema 
bibliotēkā

Maijā Informatīva jaunāko grāmatu izstāde Jaunieguvumi nozaru un 
daiļliteratūrā

Tūjas 
bibliotēkā

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

Tūjas Zinību 
centrā

Maijā Vidrižnieces Gintas Ažukas fotoizstāde Dabas rapsodija Tūjas 
bibliotēkā un 
Zinību centrā

Maijā Literātu, mākslinieku un kultūras darbinieku dzīves jubilejas maijā Tūjas 
bibliotēkas 
info stends

Maijā Literatūras izstāde-ekspozīcija Vārds grāmatu dāvinātājiem 2017 Tūjas 
bibliotēkā un
Zinību centrā

25.- 31.V Literatūras izstāde Sirds dzīvo no niekiem... – dzejniecei Rūtai 
Skujiņai 110 (1907—1964)

Tūjas 
bibliotēkā

Maijā Izstādes:
l Rakstniekam Alfredam Dziļumam – 110
l Tu esi Latvija! – LR Neatkarības atjaunošanas diena
l Mamma, es tevi mīlu! – Mātes dienai
l LNB direktoram Andrim Vilkam – 60
l Dzejniecei Rūtai Skujiņai –  110

Salacgrīvas 
bibliotēkā

 Sākoties jūnijam, Salacgrīvā, sporta un atpūtas 
kompleksā Zvejnieku parks jau trešo vasaru tiek rī-
kots novada čempionāta turnīrs tenisā amatieriem 
Kortu valdnieks. Turnīrs notiks Zvejnieku parka kor-
tos no 5. jūnija līdz 30. septembrim. Turnīru organi-
zē un vada sporta un atpūtas komplekss sadarbībā ar 
Salacgrīvas novada domi. Šī tenisa turnīra maksimā-
lais dalībnieku skaits ir 16 (sievietes un vīrieši startē 
vienā grupā). Viņiem nedēļā būs jāizspēlē viena spē-
le (pēc savstarpējās vienošanās ar pretinieku).
 Par piedalīšanos turnīrā dalībnieki paziņo elek-
troniski ar e-pasta marite.jankovska@salacgriva.lv 
starpniecību vai pa tālruni 64041553 vai 28626884. 
Pieteikšanās termiņš – līdz 2. jūnija plkst. 16. Apakš-
grupu izloze notiks 2. jūnijā plkst. 16.30.
 Ar turnīra nolikumu varat iepazīties Salacgrīvas 
mājaslapas www.slacgriva.lv sadaļā Sports (teniss).

Mārīte Jankovska,
sporta metodiķe

Sākas pieteikšanās 
čempionātam tenisā 

amatieriem
Kortu valdnieks

Prieks par maiju,
Prieks par pavasari,
Kas ar ziediem 
Nāk mūs visus sveicināt.
Savukārt mēs sveicam
Tevi arī,
Jo ir Tava
Jubileja klāt.

Vasarīgi 
silti,
pavasara 
ziedu smaržu 
un mīļuma 
pilni lai svētki!

Deju kolektīvs ULUBELE
aicina pievienoties
bijušos kolektīva dejotājus

10 gadu jubilejas
koncertam!
Par mēģinājumu norisi zvanīt 29359883 (Endija).
Uz atkalsaredzēšanos un sadejošanos Liepupē!

Salacgrīvas novada pašvaldība
pārdod par brīvu cenu nocirstos kokus
zem elektrolīnijām Salacgrīvas pagastā 
Jaunrožkalni, zemes vienības kadastra

apz. 6672 012 0044 (kopskaitā 100 gab.) un
Jasmīni 2 - Jesperi, zemes vienības kadastra

apz. 6672 013 0116 (kopskaitā 39 gab.).
 Pārdošanas cena 1100 eiro, papildus cenai maksājams pie-
vienotās vērtības nodoklis.
 Pieteikšanās uz nocirstajiem kokiem notiek 5 (piecu) darb-
dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas izdevumā Salacgrīvas 
Novada Ziņas.
 Ja piecu dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas piesakās 
vairāki pircēji, tiek rīkota izsole starp šīm personām. Izsolei jāpie-
sakās līdz 11. jūlija plkst. 17. Izsole notiks 12. jūlijā plkst. 14.30 
Salacgrīvas novada domē, 106. telpā.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod izsolē 
dzīvokli Salacgrīvā, Jūras ielā 4 - 8, kadastra 
Nr. 6615 900 0744, kopējā platība 21,4 kv.m.

 Dzīvokļa nosacītā cena –1385 eiro.
 Izsoles solis –100 eiro.
 Izsolei jāpiesakās līdz 7. augusta plkst. 17.
 Izsole notiks 8. augustā plkst. 15 Salacgrīvas novada domē, 
Smilšu ielā 9, 106. kabinetā.
 Pretendentam jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā  
AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts  LV71UNLA0013013130848 
dalības maksa – 10 EUR (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma 
nauda 10% apmērā no nosacītās cenas.

Sīkāka informācija pa tālr. 64071986, 
mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles.

 2012. gadā pašvaldība pieņēmusi koncepciju, 
kādā veidā tiks uzturēti un apsaimniekoti pašvaldī-
bas meža īpašumi. Pieņemts lēmums meža īpašu-
mus nepārdot izsolē, bet atbilstoši mežu apsaimnie-
košanas plāniem veikt cirsmu izsoles, lai ilgtermiņā 
gūtu labumu un pašvaldība papildinātu līdzekļus 
budžetā, ko varētu novirzīt iedzīvotāju vajadzībām.
 Turpinās mežu apsaimniekošanas plānu izstrāde, 
izvērtēšana, mežu apsaimniekošanas procesa plā-
nošana. Tostarp tiek veikti augsnes sagatavošanas 

darbi mežu atjaunošanai, tiek plānota meža dabiskā 
atjaunošana, izstrādātajās cirsmās rit meža platības 
augsnes sagatavošanas darbi.
 Šajā laikā gūtie ieņēmumi no meža cirsmu pār-
došanas izsolē:
2013. gadā – 153 350,00 EUR
2014. gadā - 63 014,00 EUR
2015. gadā – 63 670,00 EUR

Digna Būmane,
pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste

Novads apsaimnieko meža īpašumus

 26. maijā Salacā tika ielaists 
gandrīz 8000 taimiņu mazuļu – 
smoltu. Tos līdz Salacai atgādāja 
zinātniskā institūta BIOR zivju 
audzētavas Kārļi speciālisti. Šajā 
audzētavā taimiņu mazuļi auga 
no 2015. gada novembra, kad tur 
tika nogādāti tepat Salacā saķertie 
vaislas taimiņi.
 Taimiņu mazuļu izaudzēša-
nu (iegādi) par 7830 eiro finansē 
valsts  Zivju fonds projektā Taimi-
ņu smoltu ielaišana Salacas upes 
baseinā, pašvaldības līdzfinansē-

jums šim projektam ir 1310 eiro.
 Taimiņu resursu atražošanu 
Salacas upē Salacgrīvas novada 
pašvaldība turpinās, ir apstipri-
nāts arī projekta pieteikums par 
vaislas taimiņu zveju šoruden. 
Tam piešķirts 1505 eiro Zivju 
fonda finansējums. Zivju audzē-
tavā Kārļi no 2016. gada beigām 
aug arī mazie taimiņi, kas upē būs 
ielaižami nākamajā pavasarī.

Solvita Kukanovska,
Salacgrīvas novada domes 

projektu koordinatore

Salacā atgriežas taimiņi

mailto:marite.jankovska@salacgriva.lv
http://www.slacgriva.lv

